
مسئوالن توجهی به مسائل فرهنگی کشور ندارند

نماینـده مـردم فریمـان در مجلـس گفت: بودجه دسـتگاه های 
فرهنگی چون سـازمان تبلیغات اسـامی بسـیار ناچیز اسـت و دولت 

بایـد بودجه بخش هـای فرهنگـی را افزایش دهد.
سیداحسـان قاضـی زاده هاشـمی با اشـاره به اظهـارات رئیس 
سـازمان تبلیغـات اسـامی در صحـن علنی مجلس مبنـی بر کمبود 
بودجـه دسـتگاه های فرهنگـی، گفـت: ایـن مطالـب کامًا درسـت 
اسـت، چـرا کـه بودجـه دسـتگاه های فرهنگـی بسـیار کم اسـت و 

برای مثال بودجه وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی ۲۵ صدم درصد 
و بودجه سـازمان تبلیغات اسـامی ۳ صدم درصد اسـت که بسـیار 
کـم و ناچیـز اسـت.وی تأکید کـرد: قطعًا مجلس شـورای اسـامی 
بایـد بتوانـد از بخش هـای فرهنگـی در زمینـه بودجـه حمایت کند.

نماینـده مـردم فریمـان در مجلـس تصریـح کـرد: معمـواًل 
پیشـنهادات دولـت در زمان ارائه بودجه بـه مجلس برای بخش های 
فرهنگـی چشـمگیر نیسـت و دولـت بایـد اعتبـارات بیشـتری بـه 

بخش هـای فرهنگـی تخصیـص دهـد.
قاضـی زاده هاشـمی بیـان کـرد: مگـر مجلـس تـا چـه حـد 
بودجـه  الیحـه  بررسـی  زمـان  در  را  دولـت  اعتبـارات  می توانـد 
سـالیانه جابـه جـا کنـد؟ بـر این اسـاس الزم اسـت که دولـت برای 
بخش هـای فرهنگـی تأمیـن منابـع کنـد تـا مشـکات بودجـه این 

بخش هـا مرتفـع شـود.
صفحه ۳

اعام حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در حالی اتفاق می افتد که در زمان 
تصویب بودجه ۱۳۹۹ مسئوالن مربوطه تأکید داشتند ارقام تضمین شده بوده و محقق خواهد 
شد. جایی که وزیر اقتصاد ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت فروش و واگذاری اموال و اماک 
دولت را با گرفتن اختیاراتی تضمین کرده بود یا تردیدی برای درآمد مالیاتی وجود نداشت، اما 
اکنون تنها نفت نیست که محقق نمی شود حتی درآمدهای تضمین شده هم زیر سوال است.

بابت  همان طور که برخی کارشناسان پیش بینی می کردند، طولی نکشید که دولت 
بودجه ۱۳۹۹ به کسری خورد و به دنبال ایجاد راهکاری برای تأمین منابع است. این در 
حالی است که در زمان تصویب الیحه بودجه، بارها از سوی برخی نمایندگان و کارشناسان 
تذکر داده شد مبالغی که در بودجه قرار گرفته است نمی تواند در برخی موارد به طور کامل 
محقق شده و دولت را با کسری در زمان اجرا مواجه خواهد کرد، اما نه تنها اصاحی در این 

رابطه صورت نگرفت بلکه با بررسی در مجلس مبالغ باالتر هم رفت.
صفحه 4

کسری قابل توجه بودجه در انتظار دولت! رئیس جمهور: 

اجازه ندهیم فشار تحریم برای تامین ارز 
باعث افزایش قیمت ها شود

تفاهم سه نهاد برای آموزش کودکان بازمانده از تحصیل
معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، معاونت امور اجتماعی 
نهضت سوادآموزی  و سازمان  تهران  فرهنگی شهرداری  و 
کودکان  آموزش  موضوع  با  مشترک  نامه ای  تفاهم  کشور 

بازمانده از تحصیل امضا کردند.
اظهار  نامه  تفاهم  این  امضای  آئین  در  احمد میدری 
می کنیم  تاش  سوادآموزی  نهضت  سازمان  با کمک  کرد: 
کودکانی که به دالیل مختلف مانند معلولیت جسمی یا فقر 
خانواده خارج از مدرسه هستند، آموزش ببینند و با اخذ مدارک 

تحصیلی بتوانند وارد چرخه آموزش عادی شوند.
و  فرهنگی  معاونت  با  همکاری  به  اشاره  با  میدری 
توانبخشی  اظهار کرد: در مراکز  تهران  اجتماعی شهرداری 
طرح  این  که  است  قرار  کار(  کودکان  آموزش  )مراکز  پرتو 
آموزشی شروع و سازمان نهضت سوادآموزی هم آموزش های 
رسمی خود را آغاز کند تا بعد از آن بتوانیم این طرح را در 

همه کشور انجام دهیم.
صفحه ۲

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیالن در جمع خبرنگاران اعالم کرد: 

پیشتازی گیالن 
در اجرای پویش مردمی مدیریت کولرها

6

کاِر سخت شاگردان یحیی
صفحه 5 تالش آبی ها برای ماندن در جمع مدعیان

3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
صداقت: با جدایي 

نادر از سیمین 
همذات پنداري 

کردم

5ورزش
دبیر: 

قهرمان المپیک
 لزوما 

مربی خوبی نیست

هنگ 7فر

بعد از درخشش و استقبال بينظيري كه از مستند درباره فروشنده، ساخته وحيد 
صداقت شد، اين مستندساز شاخص به سراغ اثر ديگري از اصغر فرهادي رفت و 
ابعاد تازه اي از شكل گيري فيلم جدايي نادر از سيمين را به تصوير كشيد. درواقع 
وحيد صداقت پس از مستند درباره فروشنده، كه با همكاری تهمينه منزوی درباره 
شكل گيری فيلم فروشنده اصغر فرهادی ساخته بود، نگاه كاوش گر خود را معطوف 
به فيلم ماندگار كارنامه اين فيلم ساز كرده كه در تاريخ سينمای ايران موقعيتی 

منحصربه فرد دارد.

عليرضا دبير اعتقاد دارد كه ممكن است كشتی ايران در سال 
های آينده مثل بالروس و بلغارستان تک قهرمان داشته باشد.

عليرضا دبير رئيس فدراسيون كشتی در گفتگويی كه با راديو 
ايران داشت، به موضوعات مختلف اشاره كرد و پاسخگوی 

سواالت در حوزه اين ورزش بود

محمود اكرامی فر گفت: در زمان حال، ما با تكثر شعر و شبه شعر مواجه 
هستيم. مخاطب بايد سواد شعری و ادبياتی خود را افزايش دهد تا تشخيص 

دهد،   يک اثر،   شعر است يا شبه شعر.
پانزدهمين محفل ادبی فيض با محوريت موضوعات »شاعر به مثابه شهروند- 
رسانه« و »بررسی عناصر سبک ساز در شعر«، معرفی كتاب »تاريخ شعر 

زنان« و شعرخوانی اعضای اين محفل، به صورت مجازی برگزار شد.

مخاطب باید 
تشخیص دهد،   یک 
اثر،   شعر است یا شبه 

شعر

نهادهای فرهنگی نبایدموازی کاری کنند
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فراخوان
 مزایده عمومی

نوبت دوم 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی در نظر دارد مزایده به شرح ذیل را از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل فراخوان مزایده از دریافت و تحویل اسناد، از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است 
شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه 99/03/27 می باشد.

مبلغ تضمین شرکت در محل بازدیدموضوع مزایدهشماره مزایده 
مزایده )ریال(

مزایده فروش ضایعات فلزی موجود 99/31/32
در انبار اداره کل – نوبت دوم

جاده سنتو – جنب شیر پگاه – اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای مشهد

400.000.000

تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریز در وجه اداره کل واریز گردد.
مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت ۱4 مورخ ۱۳۹۹/4/4

مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه: تا ساعت ۱4:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/4/۱4
تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مزایده: ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۹/4/۱۵

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در زمان مشخص شده در اسناد نسبت به بازدید اقدام نمایند.
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار: مشهد - انتهای خیابان فدائیان اسام - کد پستی ۹۱7۳6۹۵6۳6- تلفن تماس 8-۳۳4۱۲۰۲4-۰۵۱ و نمابر: ۰۵۱-۳۳4۲۵888

اطالعات تماس سامانه ستاد )راهبری و پشتیبانی(: ۰۲۱-4۱۹۳4
جهت کسب اطاعات می توانید به آدرس سایت های زیر رجوع نمایید:

www.setadiran.ir :)آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد
شناسه آگهی : 877۵4۳

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی

سرمقاله
زلزله و بحران آتش سوزی در کشور

فریبرز ناطقی الهی*
آتش سوزی انبار پتروشیمی تخت جمشید ماهشهر خوشبختانه مهار 
شد؛ براساس توضیحات رییس روابط عمومی پتروشیمی تخت جمشید 
ماهشهر: »آتش سوزی انبار ضایعات این پتروشیمی بدون هیچگونه تلفاتی 

به طور کامل خاموش شد«.
ثانویه  تهدیدات  مهمترین  از  یکی  از  را  یادداشت  این  دیدم  الزم 
که امکان تبدیل شدن به بحران های وسیع بعد از بحرانهای اصلی را 
دارد به تصور بکشم. این روزها هم متاسفانه با آتش سوزی ها در کشور 
بسیار روبرو هستیم. مهم این نیست که حوادث رخ دهند سپس ما با 
انرژی بسیار زیاد، هزینه های کان و تلفات و ضایعات زیاد نسبت به 
مدیریت آن اقدام کنیم، عاقانه آن است که سالها قبل از ایجاد شرایط 
بحرانساز، آنها را شناسایی و برای مواجهه با آنها برنامه تهیه، اماده و در 

قالب مانورهای میدانی تمرین کنیم.
در سال ۱۳۹۵ یعنی چهار سال پیش زمانی که هنوز آتش سوزی ها 
در کشور به حد امروز نرسیده بود، با توجه به بررسی های میدانی و نگرانی 
از پدیده همزمان زلزله و آتش سوزی مطالبی را در یادداشت های مختلف 
از جمله این خبر نوشتم : چرا این روزها پتروشیمی ها ناگهان می سوزند؟

با بررسی تاسیسات نفتی، انبارهای مواد شیمیایی پراکنده در سطح 
شهر تهران بزرگ و صنایع کوچک محصور در تهران و حومه، بررسی 
آماری، چند سوال مهم را در رابطه با زلزله و آتش سوزی که به آنها امروزه 
) Multi-Hazards ( و یا اثر متقابل سوانح بر روی هم و مهمتر ازهمه، 
اثرات مخرب شدید رخداد همزمان آنها بر نظام مدیریتی جامعه در منابع 
 گفته می شود را مطالعه کرده و به یک جمع بندی کان از آن رسیدیم.

آن جمع بندی این بود که ما در بحث یاد شده عما فاقد برنامه، فاقد 
سیستم آموزش، فاقد توانایی مقابله و در حقیقت بسیار آسیب پذیر هستیم. 
با مراجعه به آن یادداشت اینجانب  به خوبی می توان ریز بررسی ها و 
نتایج حاصله و  پیشنهادهای اجرایی برای رویارویی با این ضعف ها را 
مطالعه کرد، پس راه های برنامه ریزی و مقابله را به خوبی می شناسیم !

متاسفانه امسال شاهد آتش سوزی ها در مناطق زیادی از کشور بودیم، 
حتی پارکها در داخل شهرها و بوستان ها ! عمدی یا غیرعمدی؟ که حقیقتا 
تئوری خطر فراگیر آتش سوزی را در شهرها و کل کشور بیش از پیش 
جدی تر به تصویر می کشد.حال که آتش سوزی های موردی در داخل 
بوستانها یا بازار یا انبارهای داخل شهر امکان وقوع دارد! لذا توجه به صنایع 
کوچک درون شهری که مقادیر زیادی مواد شیمیایی و سمی در انبارهایشان 
دارند و عما بدون زلزله هم بدلیل هوای گرم یا ... هر منبع اشتعال زای 
دیگری امکان شعله ور شدن آنها وجود دارد، توجه به پدیده آتش سوزی، 
 مواد شیمیایی، سمی و زلزله را  در سطح شهرها جدا الزامی می نماید.

کفایت می کند، بوستانی در مجاورت انباری حاوی مواد قابل اشتعال آتش 
گرفته و با توجه به سیستم گاز رسانی تبدیل به یک بحران محله ای یا 
حتی بزرگتر شود. در زمان زلزله هم بدون شک با تخریب دیوارها که عموما 
پشت آنها از بیرون نیز علمک باریکی و در داخل کنتور برقی آماده جرقه 
نصب و در اثر بار دیوارها و آوارها تخریب و در نتیجه بر هر واحد مسکونی 
یا تجاری یا مغازه شعله ای از آتش خواهیم داشت تا تخلیه شبکه محلی 
رخ دهد البته اگر شیر های اتوماتیک قطع کننده ایستگاه های پمپاژ به 

درستی عمل نمایند !
شرایط فعلی رضایت بخش نیست ولیکن می توان با یک برنامه 
ریزی منطقی شهری در یک دوره زمانی کوتاه تا میان مدت این تهدید 
را به حداقل رساند. برای جنگلها و دشت ها و ... هم با توجه به اینکه 
می دانیم فصل گرما در راه است دو ماه قبل از شروع آن اقدامات الزم 
که در هر کتابی مکتوب است را می توان در دستور کار قرار داد و منتظر 
آتش سوزی نماند! آموزش همگانی هم چند ماه قبل از فصل گرما برای 
آنهایی که خدای ناکرده بدون توجه به اهمیت طبیعت ناخواسته موجب 

آتش سوزی می شوند بسیار تاکید می شود.
* بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران کشور

نگاه و نظر

اقتصاد سیاست زده راهگشا نخواهد بود

یحیی آل اسحاق

اینکــه اقتصــاد امروز ایران مشــکات 
فراوانــی دارد یــک واقعیــت غیرقابــل انکار 
ــن  ــرای ای ــز ب ــی نی ــا راه حل های ــت ام اس
معضــات وجــود دارنــد کــه می تواننــد در 
دســتور سیاســتگذاران قــرار گیرنــد تــا بــه 

ایــن ترتیــب بــار مصایــب ســبک شــوند.
ــی  ــروز در آن زندگ ــه ام ــرایطی ک ش
اســت.  می کنیــم یــک شــرایط ویــژه 
ــا کشــورهای  ــران ی ــطح ای ــا در س ــه تنه ــا ن ــروس کرون ــیوع وی ش
ــدی را  ــتور کار جدی ــان دس ــام کشــورهای جه ــه در تم ــه بلک منطق
وارد برنامــه دولت هــا کــرده اســت. عالــم گیــر شــدن ایــن ویــروس 
تعهــدات دولتهــا را تغییــر داده و اکنــون دیگــر خیلــی از وعده هــای 
پیشــین بایــد کنــار رود تــا براســاس شــرایط موجــود بتوانیــم 

کنیــم. تصمیم گیــری 
ــران  ــوز دراقتصــاد ای ــان هن ــن می ــه ای ــی ک از مشــکات اصل
ــور  ــی کش ــوزه پول ــه ح ــوط ب ــکات مرب ــود مش ــاهده می ش مش
اســت.از یک ســو آن طــور کــه مســئوالن دولتــی می گوینــد ایــران 
ــده  ــد ش ــی منجم ــان دارای ــارد توم ــزار میلی ــدود ۱8 ه ــب ح صاح
ــای  ــد دارایی ه ــدود ۵۰ درص ــود ح ــه می ش ــان گفت ــن می ــت. ای اس
ــود  ــون وج ــتفاده از آن اکن ــکان اس ــده و ام ــد ش ــا منجم بانک ه
نــدارد. ایــن یــک مشــکل غامــض در اقتصــاد ایــران اســت و بایــد 
هــر طــور شــده آن را برطــرف کــرد تــا بتوانیــم در روزهــای ســخت 

ــه داد کشــور برســیم. ب
از ســوی دیگــر میــزان نقدینگــی در کشــور بیش از دو هــزار هزار 
میلیــارد تومــان بــرآورد می شــود. همان طــور کــه بارهــا کارشناســان 
اقتصــادی گفته انــد اگــر ایــن رقــم بــه ســمت بخــش تولیــد کشــور 
بــرود بخــش زیــادی از مشــکات حــل خواهــد شــد ولــی اگر هــم رها 
شــود بــه بازارهــای مــوازی چــون ارز و طــا می رونــد کــه ایــن نیــز 
مســبب مشــکات بزرگــی خواهــد شــد. درنتیجــه بایــد سیاســتگذاری 
بــه نحــوی باشــد کــه هــر چــه بیشــتر نقدینگــی کشــور بــه ســمت 

بخــش مولــد حرکــت کنــد.
ــای  ــش کاره ــن دو بخ ــرای ای ــی ب ــار چاره جوی ــه در کن البت
ــد  ــه بای ــه اینک ــام داد از جمل ــد انج ــوان و بای ــم می ت ــتری ه بیش
آورده هــای بزرگــی کــه در کشــور وجــود دارد تجمیــع شــوند و شــرایط 
بــرای بهبــود اوضــاع فراهــم شــود. ولــی هیــچ چیــزی مشــخصا بــه 
ــخگو  ــکات پاس ــع مش ــرای رف ــاد ب ــی و اتح ــش همدل ــدازه افزای ان
ــی کــه کشــور هــم از ســوی شــیوع  ــد در روزهای ــود. نبای نخواهــد ب
یــک ویــروس خطرنــاک و هــم از ســوی امریکایی هــا زیرفشــار اســت 
بــه تفرقــه و اختــاف دامــن زد. بــه نظــر می رســد در شــرایط امــروز 
هــر چــه کــه بــه ایــن مهــم رهنمــون نشــود بایــد کنار گذاشــته شــود. 
ــدا  ــی را از اقتصــاد کشــور ج ــد سیاســت زدگ ــم بای ــن گام ه در اولی
کــرد. مشــکات امــروز کشــور بــا برخوردهــای قطبــی بــا یکدیگــر و 
انشــقاق راه حــل نخواهنــد داشــت و بزرگتریــن آفــت امــروز اقتصــاد 
ــن  ــته همی ــراه داش ــه هم ــز ب ــدی را نی ــیب های ج ــه آس ــور ک کش

رویکــرد بــوده اســت.
ــه  ــن ب ــات و پرداخت ــه اختاف ــن زدن ب ــان دام ــون زم اکن
ــا  ــه دســت یکدیگــر دهنــد و ب تفاوتهــا نیســت.باید همــه دســت ب
ــه  ــد چــرا ک ــع مشــکات گام بردارن ــه ســمت رف وحــدت کلمــه ب
ــکات  ــل مش ــوان در مقاب ــه می ت ــت ک ــه اس ــن روحی ــا ای ــا ب تنه

ــت. ــب ننشس ــزرگ عق ب

علیرضا معزی
برای جهان و برای ایران، باورنکردنی بود که به 
یکباره از سامت تا سیاست، از اقتصاد تا فرهنگ و از 
معیشت تا معاشرت، در سایه یک تهدید عالم گیر قرار بگیرد.

چراکه  بود  باورنکردنی تر  ما  برای  میان  این  در 
احتمالی  اندک  ناگواری ها،  تسلسل  و  تحریم  تنگنای 
باقی نگذاشته بود که شرایط دشوارتر از آنی بشود که بود 
اما هماره جایی برای شگفت زده شدن هست. ایران در 
تحریم، ایران مجروح از تاطم ها و ایران آسیب خورده از 
سیل و زلزله، گرفتار بحران ویروس کرونا شد و اینگونه 
بزرگ ترین بحران سامت عمومی معاصر به شدیدترین 

تحریم معاصر گره خورد. 
بحران »کرونا« تجربه تازه ای برای تاریخ حکمرانی 
در ایران بود. همان ابتدا روشن بود که هراس عمومی، 
محدودیت ها برای کسب و کار شهروندان و بسته شدن 
مرزها و ... افکار عمومی را مشوش و بازارها را به تاطم 
خواهد انداخت. اقتصادهای بزرگ و کشورهای توسعهافته 
برای کوچک شدن آشکار اقتصادشان مهیا می شدند و این 
بدان معنا بود و هست که ضربات کرونا بر اقتصادی تحریم 
شده، کاری تر خواهد بود. سیاستگذاری بحران در ایران 
در این وضعیت، به مراتب دشوارتر از هر دولتی در هر 
جای دنیاست. در دشوارترین شرایط تاریخی حکمرانی در 
ایران، آنچه باعث هم راستا شدن تاش ها، یکپارچه شدن 
حاکمیت و هم افزایی حداکثری ظرفیت ها شد، »ائتاف 

برای زندگی« بود؛ ائتافی ملی که فارغ از رنگ ها و نام ها 
برای زندگی مردم همگرا شود.

آنچه  اما  بود و هست  کرونا، بحرانی چندساحتی 
دردآورش می کند، تلخ ترش می کند، جانکاهش می کند، 
»جان عزیز« شهروندانی است که تهدید می شود. این 
چیز  ارزشمندترین  و  محترم ترین  که  است  »زندگی« 
است، این جان شهروندان است که بزرگترین امانت مردم 
و بزرگترین تعهد حاکمیت است. آنقدر اهمیت زندگی، 
زندگی گرانسنگ  ارزش  آنقدر  است،  ملموس  و  عینی 
است که نباید جایی برای نزاع و کارشکنی باقی بماند. 
جان شهروندان، نه مذاکره است و نه توافق که موافقش 
باشیم یا نباشیم، جان شهروندان نه شعاری تبلیغاتی است 
و نه رنگی انتخاباتی که هوادارش باشیم یا نباشیم، جان 
شهروندان، آینه تمام »بود و باش« حاکمان در حکمرانی 

است؛ زندگی آخرین سنگر است و آخرین مرز.
باید آموخته باشیم که در سخت ترین وضعیت ها و 
حتی در شدیدترین واگرایی ها این »زندگی« مردم است که 
ما را دوباره در کنار هم قرار می دهد. در آستانه سده جدید ، 
باید بیشترین تعهد را به »زندگی« شهروندان نشان دهیم. 

»زندگی«  از  هوشمندانه  روحانی،  رییس جمهور 
رییس جمهور،  زندگی.  برای  ملی  ائتافی  از  و  برد  نام 
تجربه حکمرانی کرونا را نمودی از این ائتاف می داند، 
مقطعی تاریخی و حیاتی که تهدید زندگی شهروندان 
اجازه نمی داد و نمی دهد که واگرایی ها و مقاومت های 

برای  ائتاف  در  شوند.  پنداشته  مشروع  بخشی نگرانه، 
زندگی، منافع عینی شهروندان است که سبب می شود 
حکمرانی ما، اختافات جامانده را هضم نماید و از منافع 
فروملی بگذرد. در ائتافی برای زندگی، از دیپلماسی تا 
توانمندی دفاعی، برای زندگی ایرانیان بسیج خواهد شد و 

برای جان عزیز ایرانیان.
»ائتاف برای زندگی«، بخشی از جنبشی بزرگ تر 
زندگی«.  برای  ملی  »کارزار  بزرگ تر.  کارزاری  است، 
کارزاری فراگیر که از فداکاری نظام درمان، نقش آفرینی 
کنشگران داوطلب تا تعهد به مسؤولیت اجتماعی شرکت ها 
و بخش خصوصی گسترده است. رییس جمهور همه ارکان 
نظام را به تبعیت از کارزار بزرگ فرا می خواند، به ائتاف 
برای زندگی تا با الگو گرفتن از حکمرانی در بحران کرونا، 
»پیروزی« را در »پیوند« ببینند و این پیوند کارگزاران 
نظام حتی در سخت ترین شرایط، بر زندگی شهروندان، 
کرامت شهروندان و منافع شهروندان، ناگسستنی باقی 
بماند. رییس جمهور می خواهد تا تجربه حکمرانی در برابر 
کرونا، در پسا کرونا و تبعات اقتصادی اش و فراتر از آن 
در برابر تحریم نیز تکرار شود چراکه تحریم همچنان بر 
صورت ایرانیان چنگ می زند. ائتاف برای زندگی، تصویر 
ایرانی ایستاده در برابر تحریم است، ایرانی که حکمرانانش 
یکپارچه در برابر تحریم و در دفاع از زندگی شهروندان 
ایستاده باشند و کسی به دفاع از تحریم و جفایی بر زندگی 

شهروندان می شود، سخن نراند.

دیدگاه
ائتالفی برای زندگی، پیوندی برای پیروزی

صفحه ۳

تشدید کرونا رشد قیمت نفت را مهار کرد
قیمت نفت در معامات روز چهارشنبه در پی انتشار گزارشی که رشد ذخایر نفت و 
سوخت آمریکا را نشان داد و چشم انداز مازاد عرضه همزمان با خطر شیوع موج دوم بیماری 

کووید ۱۹ و ضعیف ماندن تقاضا را ترسیم کرد، کاهش یافت.
بهای معامات نفت برنت 8۹ سنت معادل ۲.۲ درصد کاهش یافت و به 4۰ دالر و 

هفت سنت در هر بشکه رسید.
بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر و ۱۳ سنت معادل ۲.۹ 

درصد کاهش، به ۳7 دالر و ۲۵ سنت در هر بشکه رسید.
هر دو شاخص قیمت روز سه شنبه پس از این که آژانس بین المللی انرژی پیش بینی 
خود از میزان تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۰ را به ۹۱.7 میلیون بشکه در روز افزایش داد و 

انتشار آمار جهش خرده فروشی آمریکا در ماه مه، بیش از سه درصد صعود کردند.
با این حال رشد ذخایر نفت و سوخت آمریکا نگرانیها نسبت به مازاد عرضه را برانگیخت 
و قیمتهای نفت را تحت فشارهای کاهشی قرار داد. موارد ابتا به ویروس کرونا در جهان 
از مرز هشت میلیون نفر عبور کرده و چندین ایالت آمریکا شاهد افزایش موارد روزانه ابتا 

به بیماری بوده اند.
صفحه 4



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1483- چهارشنبه 29 خرداد 21399 معه جا
ضوابط سنی متقاضیان وام ازدواج اصالح می شود

در پــی درخواســت وزیــر ورزش و 
جوانــان جهــت اصــاح ضوابــط ســنی 
رئیــس  ازدواج،  وام  اعطــای  بــرای 
ــاح  ــیدگی و اص ــتور رس ــور دس جمه
قانــون مربوطــه در ایــن زمینــه را داد.

چنــدی پیــش مســعود ســلطانی 
بــا  جوانــان  و  ورزش  وزیــر  فــر، 
جوانــان  امــور  معاونــت  پیگیــری 
توســعه  و  برنامه ریــزی  دفتــر  و 
اجتماعــی جوانــان نامــه ای بــرای 
ــی  ــرد مبن ــور ارســال ک ــس جمه رئی
بــر اینکــه؛ بررســی های تحلیلــی 
بــه عمــل آمــده در خصــوص افزایش 
ــد ســال گذشــته  وام ازدواج طــی چن
کمــک شــایانی بــه ازدواج ایــن قشــر 
نکــرده و حتــی شــاهد ازدیــاد مواردی 
از قبیــل خریــد و فــروش وام، ازدواج 
ــا  اجبــاری، طــاق و ازدواج مجــدد ب
ــور و ...  ــذ تســهیات مذک ــدف اخ ه

شــده اســت.
در ایــن نامــه وزیــر ورزش و 
اســتناد  بــه  اســت:  آورده  جوانــان 
گزارشــات دریافتــی از بانــک مرکــزی، 
بررســی های میدانــی و نیــز رصــد 
ــل  ــر تحلی ــی ب ــانه ها مبن ــار رس اخب
آمــاری وام هــای پرداختــی، تعــداد 
بــا  ازدواج  وام  دریافــت  متقاضیــان 

ــال و  ــاالی 6۰ س ــنی ب ــن س میانگی
ــرف  ــارج از ع ــه خ ــال ک ــر ۱۵ س زی
ســن مناســب فرزنــدآوری هســتند رو 
بــه افزایــش اســت کــه بــا عنایــت بــه 
هــدف دولــت از ایــن امــر در راســتای 
جوانــان،  بهنــگام  ازدواج  تســهیل 
ــد  ــتور فرمائی ــت دس ــمند اس خواهش
ــا اعمــال  ضوابــط و قوانیــن مرتبــط ب
ــا 4۰ ســال و  محدودیــت ســنی ۱8 ت

اعطــای ایــن تســهیات صرفــًا بــرای 
ــه  ــوان مصوب ــه عن ــت ب ازدواج نخس
دولــت بررســی و بــه بانــک مرکــزی 

ــردد. ــاغ گ اب
در جــواب ایــن نامــه حســن 
روحانــی رئیــس جمهــور بــه اســحاق 
جهانگیــری معــاون اول رئیس جمهور 
و محمدباقــر نوبخــت رئیــس ســازمان 
دســتور  کشــور  بودجــه  و  برنامــه 

ــن  ــون س ــا قان ــه ی ــاح آیین نام اص
افــراد متقاضــی وام ازدواج را داد.

ــت:  ــه نوش ــن نام ــی در ای روحان
»فــورا آئین نامــه و یــا در صــورت 
ــا در  ــود ی ــاح ش ــون اص ــزوم قان ل
جلســه شــورای هماهنگــی اقتصــادی 
مطــرح شــود کــه ســن افــراد متقاضی 
وام ازدواج صرفــًا ۱8 تــا 4۰ ســال 

ــد.« باش

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

فنی  دانشگاه  مناطق محروم در  اولویت  با  احداث ۱۰ خوابگاه 
حرفه ای

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای از برنامه این دانشگاه 
برای احداث ۱۰ خوابگاه در سال جاری خبرداد که اولویت آن با مناطق محروم 

و دانشجویان دختر خواهد بود.
رضا مهدی گفت: سال جهش تولید، فرصت مغتنمی برای تمرکز بر ظرفیت 
ها و استعدادها و خدمات رفاهی دانشجویان و توسعه دانشگاه در ابعاد نرم افزار 
و سخت افزار است. خوب است به عنوان یک خبر خوش در همین اوایل سال 
اعام کنیم که طلیعه های این جهش در تخصیص بیش از ۲ هزار میلیارد ریال 
اعتبار برای تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشکده ها و آموزشکده های 
فنی و حرفه ای نمایان شده است و ان شاء اهلل برکات سال جهش تولید نصیب 

مردم شریف ایران خواهد شد.
برای  عملیاتی کردن و  برنامه های منسجمی  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
تحقق  شعار سال اعام شده از سوی مقام معظم رهبری دارد افزود: به عنوان 
نمونه ۳۰ کارگاه مهارت افزایی دانشجویی )کارگاه های جوار خوابگاه( تکمیل و 

توسعه خواهند یافت.
این کارگاه ها کارآمدی خود  معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه گفت: 
را در دوره شیوع کرونا در تولید ماسک، گان و مواد بهداشتی و همچنین تولید 
محصوالت ارگانیک سامت محور کشاورزی نشان دادند. امیدواریم با مساعدت 
مهارت افزایی  کارگاه های  نیاز،  مورد  اعتبارات  و تخصیص  دانشگاه  ارکان  همه 
جوار خوابگاه های دانشجویی دانشکده ها و آموزشکده های فنی وحرفه ای بیش 

از پیش فعال گردد.
و  سواری  دوچرخه  پیست های  احداث  برای  برنامه ریزی  افزود:  وی 
موتورسواری با مشارکت فدراسیون های ورزشی مربوط در دانشکده ها و آموزشکده 
های مستعد نظیر تهران، مازندران و خراسان رضوی آغاز شده است.   همچنین 
در ادامه احداث زمین های چمن مصنوعی دانشکده ها و آموزشکده ها در دهه 
فجر سال گذشته، برنامه احداث ۱۱۰ زمین چمن مصنوعی از سال ۹8 همچنان 

در برنامه توسعه فضاهای ورزشی دانشجویی دانشگاه قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه براساس ظرفیت قانون بودجه سال ۱۳۹۹، برنامه احداث 
۱۰ خوابگاه دانشجویی در دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای که 
فاقد خوابگاه بوده و یا دارای کمبود ظرفیت خوابگاهی با اولویت مناطق محروم 
و دانشجویان دختر وجود دارد خاطر نشان کرد: تجهیز بیش از ۱۲۰ آشپزخانه 
به تجهیزات صنعتی، نیمه صنعتی و فناوری بخار از دیگر برنامه های عملیاتی 

معاونت فرهنگی و دانشجویی در سال »جهش تولید« است.

تخفیف شهریه متقاضیان ترم تابستانی 
دانشگاه علوم پزشکی مجازی

با موافقت دکتر حق دوست، معاون آموزشی وزارت بهداشت و به پیشنهاد 
دکتر سید ناصر استاد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی، شهریه ترم تابستانی 

برای تمامی متقاضیان شهریه پرداز با 4۰ درصد تخفیف دریافت خواهد شد.
این تصمیم به درخواست مکرر دانشجویان مبنی بر کاهش شهریه، پشتیبانی 
از فعالیت های تحصیلی آنها در فضای مجازی و همچنین گسترش و فرهنگ 
به عنوان  پزشکی مجازی  پذیرفت.دانشگاه علوم  انجام  آموزش مجازی  سازی 
دانشگاه پیشرو در امر مجازی سازی برنامه های علوم پزشکی کشور، ضمن رعایت 
تمامی قوانین مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با بهره مندی 
از ظرفیت های آموزش مجازی و نیز در راستای پاسخ گویی جامع به نیازهای 

دانشجویان اقدام به ارائه برنامه ترم تابستانی ۹۹ کرده است.
با توجه به درخواست های مکرر تعداد زیادی از دانشجویان علوم پزشکی 
کشور و انجام مکاتبات متعدد با این دانشگاه مبنی بر برگزاری این برنامه برای 
دروس نظری کلیه مقاطع رشته های علوم پزشکی و پیراپزشکی به صورت آموزش 
مجازی تصمیم به اجرای دوباره این برنامه در تابستان ۱۳۹۹ گرفته شده است.

نزاع به خاطر یک سگ دو کشته برجای گذاشت
دسته  نزاع  از  بستان آباد  انقاب  و  عمومی  دادستان 
جمعی در یکی از روستاهای این شهرستان با دو کشته و 

یک زخمی خبر داد. 
علی محمودیان با اظهار تاسف از این حادثه گفت: تلخ 
تر از خود حادثه، علت بروز این اتفاق است. چون نزاع بر 

سر سگ نگهبان گله بوده است.
و  شده  دستگیر  متهمان  از  یکی  محمودیان  به گفته 

تحقیقات برای دستگیری متهمان دیگر ادامه دارد.

تصادف نیسان با پژو سه نفر را کشت
برخورد یک دستگاه خودروی نیسان با پژو در بخش 
نفر  سه  مصدومیت  و  نفر  سه  مرگ  موجب  قم  خلجستان 

دیگر شد. 
جانباختگان  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  به گزارش 
بودند.  حادثه یک مرد، یک زن و یک کودک هفت ساله 
بیمارستان های  به  قم  اورژانس ۱۱۵  توسط  نیز  مصدومان 

قم منتقل شدند.

دستگیری »موش« خطرناک در غرب تهران 
عملیاتی  در  تهران  غرب  خطرناک  اراذل  از  یکی 

غافلگیرکننده دستگیر شد. 
چند روز پیش »ح. الف« معروف به »موش« از اراذل و 

اوباش سابقه دار در شهر قدس با عربده کشی و ایجاد رعب و 
وحشت معبر اصلی بلوار امامزاده در شهرستان قدس را سد 
کردکه با دستور مقام محترم قضائی توسط سربازان گمنام 

اطاعات سپاه پاسداران دستگیر شد.

 سد زاینده رود  چهار تبعه افغان را بلعید 
از غرق  اصفهان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
غرب  در  زاینده رود  سد  در  نفر  چهار  باختن  جان  و  شدن 
اصفهان خبر داد و گفت: غرق شدگان از اتباع افغانستان بودند. 
منصور شیشه فروش اظهارداشت: غرق شدگان سه زن 
و یک مرد بودند که به محل سد زاینده رود رفته بودند. ابتدا 
یکی از آن ها وارد آب و گرفتار شد و سپس سایر افراد یکی 

یکی برای نجات آن ها داخل آب رفته و غرق شدند.
 ۵۰ تا   ۲۰ بین  شدگان  غرق  سن  اینکه  بیان  با  وی 
بیرون  آب  از  و  پیدا  نفر  چهار  این  جنازه  افزود:  بود،  سال 

آورده شده است.

بازداشت کالهبردار ۲میلیاردی در سیاهکل 
 ۲۰ کاهبردار  دستگیری  از  گیان  انتظامی  فرمانده 
میلیارد و 4۵ میلیون ریالی در شهرستان سیاهکل خبر داد. 
سردار عزیزاله ملکی اظهار داشت: در پی ارجاع نیابت 
قضایی از استان آذربایجان شرقی به استان گیان مبنی بر 
دستور  در  به موضوع  رسیدگی  دستگیری یک کاهبردار، 

کار پلیس قرار گرفت.
در  متهم  اختفای  محل  افزود:  انتظامی  مقام  این 
شهرستان سیاهکل شناسایی و این کاهبردار در یک عملیات 
غافلگیرانه دستگیر شد. متهم به عنوان مسئول خرید یکی 
از سازمان ها با جلب اعتماد، مبلغ ۲۰ میلیارد و 4۵ میلیون 

ریال برای خرید اجناس دریافت و اقدام به فرار کرده بود.

سردار ملکی با اشاره به متواری بودن متهم به مدت 
یک سال، تصریح کرد: کاهبردار 4۱ ساله در تحقیقات پلیس 

به بزه انتسابی خود اعتراف و به مرجع قضائی معرفی شد.

اختالس ۱۰میلیارد تومانی کارمند بیمه در تهران 
رئیس پلیس امنیت عمومی تهران گفت: کارمند یکی 
کرده  اختاس  تومان  میلیارد   ۱۰ که  بیمه  شرکت های  از 

بود دستگیر شد. 
سردار علی ذوالقدری در این باره اظهار داشت: در پی 
ارجاع یک فقره پرونده به پلیس امنیت عمومی تهران مبنی 
بر اختاس یکی از شرکت های بیمه گر به شکایت مدیر 
عامل شرکت؛ با توجه به حساسیت موضوع رسیدگی به پرونده 
به صورت ویژه در دستور کار ماموران این پایگاه قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته از سوی ماموران 
پلیس امنیت عمومی پایتخت مشخص شد یکی از کارمندان 
مالی شرکت بیمه گر با سوء استفاده از اختیارات قانونی خود و 
با افتتاح ۲7 حساب بانکی، مبالغ فراوانی از مطالبات شرکت 

بیمه را به حساب شخصی خود واریز کرده است.
رئیس پلیس امنیت عمومی تهران با بیان اینکه پس 
اخذ مجوز قضائی فرد متخلف، ۲۵ خرداد دستگیر شد،  از 
اضافه کرد: متهم پس از مواجهه با اسناد و مدارک در بازجویی 
های فنی به بزه انتسابی به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان اقرار کرد 
که پس از تکمیل پرونده به مراجع ذی صاح معرفی شد.

شهادت مرزبان ناجا در درگیری با قاچاقچیان 
قاچاقچیان،  با  بانه  در  ناجا  مرزبانان  به دنبال درگیری 
رفیع  درجه  به  ناجا  غیور  مأموران  از  یکی  خلیلی  استوار 

شهادت نائل شد. 
و  دستگیر  قاچاقچیان  از  تعدادی  درگیری  این  در 

کشفیات قابل توجهی از آنها کشف و ضبط شد.

حمله گرگ ها ۳۰ راس دام را تلف کرد 
انتظامی شهرستان شهرضا از تلف شدن ۳۰  فرمانده 
رأس دام در حمله دو قاده گرگ به یک دامداری خبر داد. 
 ۱۱ کانتری  ماموران  داشت:  اظهار  کاظم زاد  صادق 
مرکز  اعام  پی  در  شهرضا  شهرستان  انتظامی  فرماندهی 
قابل  تعداد  شدن  تلف  بر  مبنی   ۱۱۰ پلیسی  های  فوریت 
منظور  به  دامداری ها  از  یکی  به  متعلق  احشام  از  توجهی 

بررسی موضوع در محل حاضر شدند.
وی با بیان اینکه به منظور جلوگیری از وقوع مجدد 
این گونه حوادث موضوع حمله گرگ به دام های روستائیان 
به ماموران حفاظت از محیط زیست اطاع داده شد، گفت: 
به دامداران توصیه می شود برای نگه داری از دام های خود 

از ساختمان ها و حفاظ های مستحکم استفاده کنند.

گیر افتادن سر کارگر در میکسر حمل بتن! 
رئیس سازمان آتش نشانی کوهدشت از فوت یک نفر 

در میکسر حمل بتن خبر داد. 
مرکز  با  تماس  پی  در  داشت:  اظهار  رضایی  علی یار 
شماره یک آتش نشانی کوهدشت مبنی بر وقوع حادثه  برای 
فردی در شهرک صنعتی این شهرستان، تیم امداد و نجات 

آتش نشانی بافاصله به محل اعزام شدند.
مرد  جسد  محل،  در  حضور  با  امدادگران  افزود:  وی 

۳۵ ساله را از دستگاه تراک میکسر حمل بتن جدا کردند.
رضایی اضافه کرد: در بررسی ها مشخص شد این فرد 
حین کار با میکسر حمل بتن در تاش بوده تا گوشی تلفن 
به  اما  بکشد  بیرون  افتاده  دستگاه  داخل  که  را  همراهش 
علت گیر افتادن سرش در دستگاه جان خود را از دست داد.
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بیشترین طالق ها، در فاصله سنی
 20 تا 2۴ سالگی اتفاق می افتد

ــر ۱8  ــر زی ــا پس ــر ی ــر دخت ــت: اگ ــان گف ــور جوان ــاون ام مع
ــد  ــاز وام ازدواج آنهــا محفــوظ بمان ــد امتی ســاله ای ازدواج کــرد، بای

ــند. ــت وام باش ــه دریاف ــادر ب ــالگی ق ــن ۱8 س ــا در س ت
محمــد مهــدی تندگویــان در خصــوص دســتور رئیــس جمهور 
ــت:  ــان وام ازدواج، گف ــنی متقاضی ــط س ــر اصــاح ضواب ــی ب مبن
در موضــوع پرداخــت وام ازدواج از ســال گذشــته بــه قانــون گــذار 
ــن وام و  ــت ای ــرای دریاف ــن ازدواج ب ــت س ــی باب ــک تذکرات ی
تضامیــن آن بــا توجــه بــه افزایــش رقــم وام و مــدت بازپرداخــت 

آن دادیــم.
ــا افزایــش عــدد وام در چنــد ســال  وی ادامــه داد: همچنیــن ب
ــای  ــروش وام، رواج آگهی ه ــد و ف ــل خری ــیه هایی مث ــته حاش گذش
ــواردی  ــا م ــفید ی ــنامه های س ــا شناس ــذ وام ب ــارف، اخ ــر متع غی
ــاد  ــن وام، ایج ــرای گرفت ــدد ب ــوری و ازدواج مج ــاق ص ــل ط مث
شــد کــه متأســفانه قانونگــذار در زمــان تدویــن قانــون بودجــه بــه 
ایــن مــوارد توجــه نکــرد و بــا توجــه بــه نــرخ آمــاری کــه از بانــک 
مرکــزی دریافــت کردیــم، متقاضیــان زیــر ۱8 ســال و بــه خصــوص 
ــران می شــود افزایــش  ــر ۱۵ ســال کــه فقــط شــامل حــال دخت زی
چشــمگیری پیــدا کــرد و ایــن نگرانــی را بــه رئیس جمهــور منتقــل 
کردیــم کــه امســال بــا افزایــش مبلــغ وام ازدواج در کشــور شــاهد 

ازدواج هــای اجبــاری باشــیم.
معــاون امــور جوانــان در ایــن خصــوص تصریــح کــرد: نگرانــی 
ــر ۱8  ــران زی ــران و پس ــای دخت ــه اولی ــت ک ــت اس ــن باب ــا از ای م
ســال بــه دلیــل مشــکات معیشــتی بــه اجبــار زوجیــن را مجبــور بــه 
ازدواج کننــد و از ایــن تســهیات بــرای کار دیگــری اســتفاده شــود 
و باالخــره چــون زمینه هایــش در کشــور بــه وجــود آمــده از رئیــس 
جمهــور درخواســت کردیــم کــه در ایــن زمینــه تجدیــد نظــر شــود.

تندگویــان تاکیــد کــرد: حــرف نهایــی مــا این نیســت کــه ازدواج 
ــری  ــئولیت تصمیم گی ــون مس ــرد چ ــورت نگی ــاله ها ص ــر ۱8 س زی
ایــن موضــوع بــا مــا نیســت و بایــد موضوعــات فقهــی و شــرعی و 
همــه مــواردش در الیحــه خانــواده دیــده شــود ولــی حــرف مــا ایــن 
اســت کــه اگــر دختــر یــا پســر زیــر ۱8 ســاله ای ازدواج کــرد، امتیــاز 
وام ازدواج آنهــا محفــوظ بمانــد تــا زمانــی کــه بــه ســن ۱8 ســالگی 
برســند و بتواننــد بــا مراجعــه بــه شــعبات بانکــی و اســناد و مــدارک 

ازدواج، بــه نــرخ روز وام ازدواج را دریافــت کننــد.
ــا در  ــه نظــر م ــن پیشــنهاد گفــت: ب ــل ای وی در خصــوص عل
ــاز کــردن حســاب  ــوغ معیشــتی و هــم امــکان ب ایــن ســن هــم بل
ــاده و  ــاق افت ــی اتف ــای حقوق ــه صــورت شــخصی و کاره بانکــی ب
هــم افــراد امــکان اشــتغال دارنــد تــا بتواننــد اقســاط وام را خودشــان 
پرداخــت کننــد و اگــر هــم تصمیــم بگیرنــد وام را در اختیــار شــخص 

ــا خودشــان باشــد. ــری ب ــد تصمیم گی ــرار دهن دیگــری ق
ــا تاکیــد بــر ایــن موضــوع کــه حــرف  معــاون امــور جوانــان ب
ــال از  ــر ۱8 س ــران و پســران زی ــوق دخت ــه حق ــن نیســت ک ــا ای م
بیــن بــرود، افــزود: مــا می گوئیــم اتفاقــًا ایــن حــق محفــوظ بمانــد 
تــا زمانــی کــه خودشــان بتواننــد بــه درســتی در مــوردش تصمیــم 

ــد. بگیرن
تندگویــان در خصــوص مقابلــه بــا متخلفیــن حــوزه وام ازدواج 
ــتورالعملی  ــار دس ــذار در کن ــده قانونگ ــاد بن ــه اعتق ــت: ب ــز گف نی
ــه اصــاح آن اشــاره کردنــد حتمــًا بایــد در  کــه رئیــس جمهــور ب
رابطــه بــا مــوارد تخلــف ایــن موضــوع مثــل خریــد و فــروش وام، 
ــازات  ــن مج ــراد دالل وام ازدواج، قوانی ــف و اف ــایت های متخل س
فــوق العــاده ســختی لحــاظ کنــد و کســانی کــه ایــن مــدل تخلفــات 
ــا ورود و  ــًا ب ــد حتم ــتفاده می کنن ــو اس ــن وام س ــد و از ای را دارن
ــوند  ــری ش ــد براب ــای چن ــمول مجازات ه ــا مش ــس فت ــک پلی کم
ــازار کاذب و تخلف هــای وام ازدواج  ــد ب ــن صــورت رون ــر ای در غی
بــا توجــه بــه افزایــش احتمالــی مبلــغ ایــن وام در ســال های بعــد 

رو بــه افزایــش مــی رود.
تندگویــان بــار دیگــر بــا ابــراز نگرانــی از افزایــش ازدواج اجباری 
ــال  ــر ۱۵ س ــدگان زی ــداد وام گیرن ــه تع ــی ک ــت: وقت در کشــور گف
در کشــور افزایــش چشــمگیر داشــته، نگــران شــدیم کــه بــا توجــه 
بــه شــرایط اقتصــادی خانواده هــا، دختــران و پســران بــه خصــوص 
ــوند.  ــاری ش ــوع ازدواج اجب ــر موض ــال درگی ــر ۱۵ س ــران زی دخت
همچنیــن آمــار بانــک مرکــزی نشــان می دهــد بــه طــور میانگیــن 
ــا  ــردان ب ــران هســتند و م ــال دخت ــر ۱8 س ــدگان زی ــرخ وام گیرن ن
یــک اختــاف ســنی بــاالی ۲۰ ســال وام ازدواج دریافــت می کننــد.

وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه طبــق گزارش هــای مرکــز آمــار 
ایــران باالتریــن رنــج طــاق در کشــور در ســن ۲۰ تــا ۲4 ســالگی 
اتفــاق می افتــد، تصریــح کــرد: چیــزی حــدود ۲۰ درصــد از مجمــوع 
ــفانه  ــه متأس ــنین انجــام می شــود ک ــن س ــای کشــور در ای طاق ه
بیشــتر آنهــا حاصــل همیــن مــدل ازدواج هــای اجبــاری و اختــاف 

ســنی بســیار بــاال بیــن دختــر و پســر اســت.

عــی  جتما ا ه  فــا ر نــت  و معا
ــی  ــور اجتماع ــت ام وزارت کار، معاون
و  تهــران  شــهرداری  فرهنگــی  و 
ســازمان نهضــت ســوادآموزی کشــور 
تفاهــم نامــه ای مشــترک بــا موضــوع 
آمــوزش کــودکان بازمانــده از تحصیل 

ــد. ــا کردن امض
احمــد میــدری در آئیــن امضــای 
ــا  ــرد: ب ــار ک ــه اظه ــم نام ــن تفاه ای
کمــک ســازمان نهضــت ســوادآموزی 
کــه  کودکانــی  می کنیــم  تــاش 
ــد معلولیــت  ــف مانن ــل مختل ــه دالی ب
ــارج از  ــواده خ ــر خان ــا فق ــمی ی جس
مدرســه هســتند، آمــوزش ببیننــد و بــا 
ــد وارد  ــی بتوانن ــدارک تحصیل ــذ م اخ

ــوند. ــادی ش ــوزش ع ــه آم چرخ
میــدری بــا اشــاره بــه همــکاری 
بــا معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی 
ــرد: در  ــار ک ــران اظه ــهرداری ته ش
)مراکــز  پرتــو  توانبخشــی  مراکــز 
ــت  ــرار اس ــودکان کار( ق ــوزش ک آم
ــروع و  ــی ش ــرح آموزش ــن ط ــه ای ک
ــم  ــوادآموزی ه ــت س ــازمان نهض س
ــاز  ــود را آغ ــمی خ ــای رس آموزش ه
کنــد تــا بعــد از آن بتوانیــم ایــن طــرح 

ــم. ــام دهی ــور انج ــه کش را در هم
»پروانــه رضایــی« مدیــر کل 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان 
تهــران نیــز در ایــن مراســم بــا اشــاره 
بــه دســته بندی های مختلــف از پدیده 
کــودکان کار، اظهــار کــرد: عــاوه بــر 
ــد از  ــو بای ــز پرت ــد مرک ــزی مانن مراک

تــوان دیگــر دســتگاه های کشــور 
نیــز بــرای حــل مســاله کــودکان کار 

ــز اســتفاده کــرد. نی
مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه 
ــن  ــران همچنی ــتان ته ــی اس اجتماع
دیگــر  بــه  توجــه  ضــرورت  بــر 
مســائل کــودکان کار در کنــار مســاله 

ــرد. ــد ک ــا تاکی ــوادآموزی آنه س
ــدزاده«  ــاپور محم ــن »ش همچنی
رئیــس ســازمان نهضــت ســوادآموزی 
ــردن  ــف ک ــت توصی ــا مثب ــور ب کش
ــم  ــای تفاه ــر امض ــم ب ــای حاک فض
ــار  ــودکان کار، اظه ــوزش ک ــه آم نام
مشــارکت  بــا  امیدواریــم  کــرد: 
دیگــر دســتگاه های طــرف تفاهــم 
بتوانیــم کودکانــی را کــه تحصیاتــی 
ــی  ــتم آموزش ــته اند را وارد سیس نداش
کنیــم. هــدف مــا ایــن اســت کــه در 
کوتاه تریــن زمــان ممکــن فراینــد 
ــی  ــودکان نهای ــن ک ــه ای ــوزش ب آم

ــود. ش
ــوادی  ــن »محمدرضــا ج همچنی
یگانــه« معــاون امــور اجتماعــی و 
فرهنگــی شــهرداری تهــران نیــز 
گفــت: شــهرداری تهران بخشــنامه ای 
را بــه امضــای شــهردار تهــران بــرای 
پایــان دادن بــه کار کــودکان در همــه 
ــهرداری و  ــکاری ش ــای پیمان بخش ه
ــماندهای  ــع آوری پس ــژه جم ــه وی ب
خشــک و زبالــه گردی رســانده اســت.

و  اجتماعــی  امــور  معــاون 
فرهنگــی شــهرداری تهــران بــا بیــان 

اینکــه بخشــی از مســئولیت معاونــت 
امــور اجتماعــی و فرهنگــی ارائــه 
ــودکان کار  ــه ک ــی ب ــات حمایت خدم
اســت، اظهــار کــرد: شــهرداری تهران 
طرح هــای  گذشــته  ســال های  از 
متعــددی را بــرای حمایــت از کــودکان 
کار و در معــرض آســیب تــدارک دیــده 

اســت.
جــوادی یگانــه اضافــه کــرد: 
ــو  ــز پرت ــر در ۲4 مرک ــال حاض در ح
و چهــار مدرســه صبــح رویــش ۵ 
ــودکان  ــن ک ــر از ای ــزار و ۵۰۰ نف ه
ــوزی  ــارت آم ــوزش و مه ــال آم در ح
هســتند، تــا بتواننــد مدرکشــان را بــه 
ــده  ــد و در آین ــمی بگیرن ــورت رس ص
ــد؛ ایــن مســاله  ادامــه تحصیــل بدهن
ــرای خــروج  ــد خــود عاملــی ب می توان
از چرخــه فقــر توســط ایــن کــودکان 

ــد. باش
 » حســینی لک  ما ســید «
رئیــس ســازمان رفــاه، خدمــات و 
ــهرداری  ــی ش ــارکت های اجتماع مش
تهــران، نیــز بــا بیــان اینکــه در مراکــز 
ــو ســرفصل های آمــوزش رســمی  پرت
می شــود،  تدریــس  کــودکان  بــه 
گفــت: بــر توانمــد ســازی خانواده های 
کــودکان کار هــم تمرکــز کرده ایــم و 
بــا قــراردادی کــه بــا جهاد دانشــگاهی 
منعقــد شــده بحــث توانمندســازی 
اقتصــادی ۵۰۰ واحــد از خانواده هــای 
ــده اســت. ــی ش ــودکان اجرای ــن ک ای

ینکــه  ا بیــان  بــا  حســینی 

شــهرداری تهــران فراتــر از انتظــارات 
ــرده  ــدا ک ــه مســاله ورود پی ــی ب قانون
اســت، گفــت: فراینــد اتفاقــات در 
ــت از  ــر حمای ــاوه ب ــو ع ــز پرت مرک
ــا از  ــه خــروج آنه کــودکان، کمــک ب
ــن راســتا  چرخــه فقــر اســت. در همی
بــرای اولیــن بــار و در جمــع ۱۵ 
ــوزه ورود  ــن ح ــه ای ــه ب ــوری ک کش
ــا  ــی ت ــای مهارت ــد آموزش ه کرده ان
ــه  ــودکان کار از چرخ ــارج شــدن ک خ

ــت. ــده اس ــاز ش ــر آغ فق
ــه  ــم نام ــن تفاه ــاس ای ــر اس ب
فراهــم کــردن تســهیات الزم جهــت 
ــی  ــای اطاعات ــورداری از بانک ه برخ
از  وپشــتیبانی  حمایــت  طرفیــن، 
در  آموزشــی  برنامه هــای  اجــرای 
ــیب  ــرض آس ــودکان در مع ــورد ک م
خــارج از مدرســه، بهــره گیــری از 
ظرفیت هــای اســتانی در دســتیابی بــه 
اهــداف مشــترک آموزشــی و تشــکیل 
کارگــروه اجرایــی بــه منظــور برنامــه 
ریــزی، اجــرا و نظــارت و پایــش 
اجــرای مفــاد تفاهــم نامــه مهمتریــن 

ــت. ــن اس ــترک طرفی ــدات مش تعه
ــر آموزشــی،  ایجــاد فرصــت براب
ــواد  ــی س ــودکان ب ــازی ک توانمندس
و بازمانــده از تحصیــل در معــرض 
آســیب و انســداد مبــادی ورودی بــی 
ــت  ــی اس ــن اهداف ــوادی مهم تری س
ــه  ــه ســه جانب ــم نام ــرای تفاه ــه ب ک
بــا موضــوع آمــوزش کــودکان کار 

ــت. ــده اس ــیم ش ترس

تفاهم سه نهاد برای آموزش کودکان بازمانده از تحصیل 

ها
ده 

گزی

سوگند رام

ت
العا

اط
ی 

اور
فن

جواد احمدی

مایکروسافت ویژگیهای تجاری جدیدی که 
برای Edge طراحی شده است را ارتقاء میدهد

مرورگر اج )اسپارتان اسبق( بسیار سبک تر از اینترنت اکسپلورر است و 
شباهت بسیاری به مرورگر های کروم و فایرفاکس دارد و از موتور رندرینگ 
اینکه  تا  کرد.  می  استفاده   Chakra JavaScript و   Trident
 مایکروسافت تصمیم به انحال آن و انتشار نسخه ای بر پایه کرومیوم گرفت.

اسپارتان به گونه ای طراحی شده تا هرگونه یادداشت برداری و دسترسی به آن را 
 آسان نماید تا به راحتی یادداشت برداشته و برای دوستان یا همکارانتان بفرستید

این یادداشت ها در فضای ابری وان درایو ذخیره شده و به راحتی با هر مرورگر 
و در هر پلتفرم دیگری در دسترس می باشند.

همچین کورتانا در این مرورگر تلفیق شده تا بتوان با این دستیار کارهای 
صوتی مانند استفاده از نوار ابزار، جستجو و... را انجام داداز دیگر ویژگی های 

مرورگ اج ماکروسافت می توان به ایجاد تب های گروهی اشاره داشت.
جست وجو و پاسخ درون صفحه در مرورگر اج

این مورد یکی از قابلیت های منحصربه فرد و کاربردی اج است. در حالت 
عادی هنگامی که به واژه ای ناآشنا در میان یک متن برخورد می کنید، باید 
آن را کپی کنید و در یک تب جدید جست وجو کنید. اما در اج کافی است 
روی واژه مورد نظر راست کلیک کنید و گزینه Ask cortana را انتخاب 
کنید. سپس یک پنل در سمت راست نمایش داده می شود که حاوی نتایج 

جست وجو پیرامون واژه مذکور است.
اشباع وبسایت ها از تبلیغات متعدد همانند بنرهای متحرک و ویدیوهای 
پخش خودکار، یکی از مشکات اصلی کاربران اینترنت به شمار می رود. این 
مسئله در سایت های خبری و اطاع رسانی به شکل جدی تری دیده می شود 
تا حدی که ممکن است محتوای اصلی میان انبوهی از آگهی ها گم شود. اگر 
 Reading عاقه دارید تا تنها مقاله مورد نظر خود را مشاهده کنید، گزینه
View درکنار آدرس بار می تواند کمک بسیاری کند. در این حالت هم چنان 
تصاویر مطلب نمایش داده می شود ولی دیگر خبری از بنرها و ویدیوهای 
اضافی نخواهد بود. همچنین می توانید حالت مطالعه خود را شخصی سازی 
کند؛ به طور مثال امکان سیاه کردن پس زمینه برای آزار کمتر چشم در اختیار 

کاربر قرار گرفته است.
اشتراک گذاری آسان

این مورد یکی از کاربردی ترین ویژگی های مرورگر اج به شمار می رود. 
با کلیک روی آیکون فلش مانند در گوشه ی باالی سمت راست می توانید 
صفحه ی کنونی خود را با ایمیل یا ازطریق شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک، 
توییتر و ... به اشتراک بگذارید. همچنین امکان افزودن موارد بیشتر به قابلیت 
اشتراک گذاری وجود دارد. این گزینه صرفه جویی بسیاری در زمان به ارمغان 
می آورد و دیگر نیازی نیست تا با کپی کردن آدرس صفحه مورد نظر خود و 

باز کردن تب جدید، اقدام به اشتراک گذاری آن کنید.
ePub مطالعه کتاب های الکترونیک و پشتیبانی از

این قابلیت زمانی به تکامل رسید که مایکروسافت پشتیبانی از آن را 
به مرورگر مخصوص موبایل خود نیز آورد. کاربر می تواند ازطریق فروشگاه 
به خرید  اقدام  دیگری  کتاب  فروش  آناین  فروشگاه  یا هر  مایکروسافت 
نسخه های ePub کند و در اج به مطالعه آن ها بپردازد. کتاب های کاربر 
ازطریق بخش تاریخچه قابل دسترسی هستند و امکان مطالعه آن ها روی 
تمامی نسخه های گوناگون اج مقدور است. اج در آخرین نسخه ویندوز ۱۰ 
به عنوان مرورگر پیش فرض بر روی رایانه و تلفن همراه سرویس می دهداین 
مرورگر با با موتور »Edge« که از موتور Trident انشعاب یافته است 

»برای ایجاد ویژگی همکاری با وب مدرن« طراحی شده است
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اقدام رئیس جمهور
 در مورد  پرداخت وام ازدواج، خالف است

نایـب رئیـس اول مجلـس گفـت: اقـدام رئیس جمهـور در اعمـال 
تبعیـض سـنی در پرداخـت وام ازدواج، خـاف بند الف تبصـره ۱6 قانون 

بودجـه و اصـل ۳ و ۱۹ قانون اساسـی اسـت.
سـید امیـر حسـین قاضـی زاده هاشـمی، در توئیتـر نوشـت: »اقدام 
رئیس جمهـور در اعمـال تبعیـض سـنی در پرداخـت وام ازدواج، خـاف 
بنـد الـف تبصـره ۱6 قانون بودجه و اصل ۳ و ۱۹ قانون اساسـی اسـت.«

وی افـزود: »مجلـس اجـازه نخواهـد داد زندگـی مـردم بازیچـه 
تصمیم گیـری  ریشـه  کـه  غیرکارشناسـی  و  مجعـول  گزارش هـای 

بشـود«. اسـت،  شـده  رئیس جمهـور 

دستگاه های فرهنگی باید منسجم شوند 
دسـتگاه های  معمـواًل  گفـت:  مجلـس  در  رشـت  مـردم  نماینـده 
فرهنگـی بـا یکدیگر هماهنگ و منسـجم نیسـتند که الزم اسـت موازی 

کاری نکننـد و بـا هـم ادغام شـوند.
جبـار کوچکی نـژاد بـا تأکیـد بر ضـرورت حل چالش هـای فرهنگی 
کشـور، اظهـار داشـت: اخیـراً رئیـس سـازمان تبلیغات اسـامی گزارش 
مفصـل و بسـیار خوبـی دربـاره مسـائل فرهنگـی بـه مجلس ارائـه کرد 
و نیازمندی هـا و بحث هـای اساسـی فرهنگـی کشـور را مطـرح کـرد که 

الزم اسـت مـورد توجـه همه مسـئوالن قـرار گیرد.
وی افزود: یکی از مشـکات بخش های فرهنگی کشـور آن اسـت 
کـه دسـتگاه های فرهنگـی بـا یکدیگـر هماهنگ نیسـتند که بـرای حل 
مشـکات حـوزه فرهنـگ در وهلـه اول دسـتگاه های فرهنگـی بایـد بـا 

یکدیگـر هماهنـگ کار کنند.
نماینـده مـردم رشـت در مجلـس شـورای اسـامی بـا تأکیـد بـر 
ضـرورت هماهنگـی بیـن دسـتگاه های فرهنگـی تصریـح کـرد: یکی از 
راهکارهـای هماهنگـی بیـن دسـتگاه های فرهنگـی آن اسـت کـه ایـن 
دسـتگاه ها بـا یکدیگـر ادغـام شـوند کـه از ایـن طریـق هـم مشـکات 
بودجـه ای بخش هـای فرهنگـی مرتفـع می شـود و هـم شـاهد مـوازی 

کاری دسـتگاه های فرهنگـی نخواهیـم بـود.
کوچکی نژاد بیان کرد: همه دسـتگاه ها در کنار شـرح وظایف خود، 
وظایـف فرهنگـی نیز دارند. اما برای آنکه مسـائل فرهنگی کشـور مرتفع 
شـود، بایـد دسـتگاه های فرهنگـی مشـخصی در کشـور فعالیـت کنند و 

شـاهد مـوازی کاری آنان با یکدیگر نباشـیم.
وی بـا بیان اینکه برای سیاسـتگذاری در عرصـه فرهنگی باید یک 
دسـتگاه متولی این مسـئله باشـد، اظهار داشـت: بودجه بخـش فرهنگی 
کشـور کـم اسـت و از سـوی دیگـر دسـتگاه های فرهنگی بسـیار زیادی 
داریـم که انسـجام ندارند و باید بـا یکدیگر به صورت هماهنگ کار کنند.

نماینـده مـردم رشـت خاطرنشـان کـرد: معمـواًل گرایـش دولت ها 
نسـبت بـه مسـائل فرهنگـی متفـاوت اسـت و برخـی از آنان به مسـائل 
فرهنگـی توجـه دارنـد امـا برخـی از دولت هـا توجـه چندانـی بـه حـوزه 
فرهنـگ ندارنـد کـه الزم اسـت دولـت بـه ایـن مقولـه مهـم بیـش از 

پیـش توجـه کند. 

مسئوالن توجهی به مسائل فرهنگی کشور ندارند
نماینـده سـابق مجلـس گفـت: معمـوال مسـئوالن در شـعار مـی 
گوینـد کـه فرهنـگ در اولویـت شـان اسـت امـا در عمـل توجهـی بـه 

مقولـه فرهنـگ ندارنـد
محمد اسـماعیل سـعیدی با انتقاد از مسـئوالنی که توجه به مسائل 
فرهنگـی کشـور ندارنـد، اظهـار داشـت: در سیاسـت های کان بایـد به 
این سـوال پاسـخ داده شـود کـه آیا فرهنگ جـز اولویت هـا و زیربناهای 

اصلی کشـور اسـت یا خیر.
وی افزود: معمواًل بسـیاری از مسـئوالن در شعارهای خود می گویند 
کـه بـه فرهنـگ توجـه دارنـد و مسـائل فرهنگـی در اولویت آنان اسـت 

امـا در عمل خاف آنرا شـاهد هسـتیم.
نماینده سـابق مجلس شـورای اسـامی تصریح کرد: جای تأسـف 
دارد کـه بودجـه فرهنگـی کشـور کمتر از یـک درصد کل بودجه کشـور 
اسـت و متأسـفانه دولـت در بودجـه ریـزی توجهـی به مسـائل فرهنگی 

نـدارد و فرهنـگ در اولویت دولت نیسـت.
سـعیدی بیان کـرد: معمواًل نماینـدگان مجلس هـم گرایش زیادی 
بـه حضـور در کمیسـیون فرهنگی ندارند که این مسـئله در همه مجالس 
وجـود داشـت امـا انتظـار می رفت که مجلـس یازدهم بـه مقوله فرهنگ 
توجـه بیشـتری کنـد امـا صرفـًا 6 نفـر از نماینـدگان متقاضـی حضور در 

کمیسـیون فرهنگی بودند.
وی افـزود: جهـت گیـری دولت درباره مسـائل فرهنگـی هم همین 
گونـه اسـت و دولتمـردان هم آنطور که باید و شـاید به مسـائل فرهنگی 
توجه نمی کنند و تعطیلی جلسـات شـورای عالی انقاب فرهنگی نشـان 

می دهـد کـه مقوله فرهنگ برای مسـئوالن اهمیتـی ندارد.
نماینـده سـابق مجلـس تاکید کرد: تـا فرهنگ اصاح نشـود، قطعًا 
مشـکات کشـور در حوزه هایـی چـون اقتصـاد نیـز حل نمی شـود و باید 

مسـئوالن مسـائل فرهنگـی را در اولویت کاری خـود قرار دهند.

نهادهای فرهنگی نبایدموازی کاری کنند
نماینـده مـردم فریمـان در مجلـس گفـت: بودجـه دسـتگاه های 
فرهنگـی چـون سـازمان تبلیغـات اسـامی بسـیار ناچیـز اسـت و دولت 

بایـد بودجـه بخش هـای فرهنگـی را افزایـش دهـد.
سیداحسـان قاضـی زاده هاشـمی بـا اشـاره بـه اظهـارات رئیـس 
سـازمان تبلیغـات اسـامی در صحـن علنـی مجلـس مبنـی بـر کمبـود 
بودجـه دسـتگاه های فرهنگـی، گفـت: این مطالب کامًا درسـت اسـت، 
چـرا کـه بودجـه دسـتگاه های فرهنگـی بسـیار کـم اسـت و بـرای مثال 
بودجه وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی ۲۵ صدم درصد و بودجه سازمان 

تبلیغـات اسـامی ۳ صـدم درصـد اسـت که بسـیار کـم و ناچیز اسـت.
وی تأکیـد کـرد: قطعـًا مجلـس شـورای اسـامی بایـد بتوانـد از 

بخش هـای فرهنگـی در زمینـه بودجـه حمایـت کنـد.
نماینـده مـردم فریمـان در مجلس تصریح کرد: معمواًل پیشـنهادات 
دولـت در زمـان ارائـه بودجـه بـه مجلـس بـرای بخش هـای فرهنگـی 
چشـمگیر نیسـت و دولت باید اعتبارات بیشـتری به بخش های فرهنگی 

تخصیـص دهد.
قاضـی زاده هاشـمی بیـان کـرد: مگـر مجلس تـا چه حـد می تواند 
اعتبـارات دولـت را در زمـان بررسـی الیحه بودجه سـالیانه جابه جا کند؟ 
بـر ایـن اسـاس الزم اسـت که دولـت بـرای بخش های فرهنگـی تأمین 

منابـع کنـد تا مشـکات بودجه ایـن بخش ها مرتفع شـود.
وی تأکیـد کـرد: در بدنـه دولـت باید ایـن عزم و اراده بـه وجود آید 
تـا بودجـه دسـتگاه های فرهنگـی افزایـش یابـد و قطعًا مجلس شـورای 

اسـامی هـم از ایـن موضوع حمایـت می کند.
نماینـده مـردم فریمان در مجلس با انتقـاد از موازی کاری نهادهای 
فرهنگـی، گفـت: مـا در همه عرصه هـای فرهنگی شـاهد چندگانه کاری 
هسـتیم کـه غالبـًا نتیجـه خاصی هـم ندارنـد و هیچکس حاضر نیسـت 
از شـرح وظایفـش کوتـاه بیایـد و طبعـًا بایـد بیـن وظایف دسـتگاه های 

فرهنگـی تفکیک قائل شـود.
زاده هاشـمی تصریـح کـرد: مـوازی کاری دسـتگاه های  قاضـی 
فرهنگـی باعـث اتاف منابع می شـود و باید شـرح وظایف دسـتگاه های 

فرهنگـی مشـخص شـود تـا منابـع در ایـن دسـتگاه ها اتاف نشـوند.

اجازه ندهیم فشار تحریم برای تامین ارز 
باعث افزایش قیمت ها شود

رئیس جمهـور گفـت: نبایـد اجازه دهیم فشـار تحریم بـرای تأمین ارز 
باعـث افزایـش قیمـت نیازمندی های ضروری مردم شـود.

حجت االسـام حسـن روحانـی در جلسـه سـتاد اقتصـادی دولـت بـا 
بیـان اینکه مدیران و مسـؤوالن کادر درمانی کشـور از آغـاز دوران بیماری 
کرونـا، لحظـه ای از کار و تاش و مبارزه با این بیماری دسـت نکشـیده اند، 
گفـت: دولـت در قالـب سـتاد ملی مبـارزه با کرونـا، کمیته اقتصـادی را نیز 
همزمـان بـا کمیتـه درمـان فعال کرد و مبـارزه را عمـًا در دو جبهه مقابله 
بـا بیمـاری کرونـا از یـک سـو و تحریم هـا و عـوارض بیمـاری کرونـا بـر 

اقتصـاد کشـور از سـوی دیگر، آغـاز کرد.
رئیـس جمهـور بـا قدردانـی از تـاش همـه مدیـران کشـور، تصریح 
کـرد: مدیـران کشـور در بخش هـای مختلف طی این دوره بسـیار سـخت 
تحریـم بـا روحیـه جهـادی که یـادآور روزهای دفـاع مقدس بـود، حتی در 

ایـام تعطیات رسـمی کشـور نیـز از کار و تاش دسـت نکشـیدند.
روحانـی بـا تاکیـد بـر اینکـه تاریخ ایـن روزهـا را از یاد نخواهـد برد، 
تقویـت بیـش از پیـش انسـجام و وحـدت در کشـور را در شـرایط کنونـِی 
مبـارزه همزمـان بـا تحریم های دشـمنان و بیمـاری کرونا، ضـروری خواند 
و اظهـار داشـت: دولـت در ایـن خصـوص دسـت یاری به سـوی مـردم و 
بخـش خصوصـی و فعـاالن اقتصـادی دراز کـرده و از همـه یـاری طلبیده 
اسـت و بـی تردیـد حتی منتقـدان منصف نیز بـا انتقاد خود راهنمـا بوده اند 

و می تواننـد زمینه سـاز رفـع بسـیاری از مشـکات و مخاطرات باشـند.
رئیـس جمهـور در عیـن حـال تاکیـد کـرد کـه برخـی انتقادهـای 
غیرمنصفانـه و حاشـیه پردازی هـا نیـز نمی توانـد دولـت را از مسـیر اصلی 
کـه خدمـت صادقانـه بـه مـردم و حـل مشـکات آنهـا و مبارزه جـدی با 

تحریـم اسـت، دور کنـد.
روحانی اظهار داشـت: از افتخارات کشـور در مدیریت همزمان تحریم 
و کرونـا، تأمیـن بـازار مایحتـاج ضـروری مـردم بوده اسـت بـه نحوی که 
اجـازه نـداده ایـم آرزوی غیـر انسـانی تحریـم کننـدگان که ایجاد مشـکل 
و پریشـانی در زندگـی روزمـره اقتصـادی مـردم در تأمین اقام مـورد نیاز 

زندگـی شـأن بوده، محقق شـود.
رئیـس جمهـور افـزود: مسـؤوالن اقتصـادی کشـور در ایـن شـرایط 
خـاص بـا دقـت و مراقبـت هرچـه تمام تر در حـال رصد وضعیـت و تأمین 
کاالهـای ضـروری و اقـام اساسـی زندگی مردم هسـتند تا نـه در مضیقه 

کمبـود کاال باشـیم و نـه گرانـی گریبانگیر مردم شـود.
روحانـی بـا اشـاره بـه اینکـه در برخـی کشـورها حتـی کشـورهای 
توسـعه یافتـه همزمـان بـا شـیوع کرونا، مـردم بـه بازارها و فروشـگاه ها 
هجـوم آوردنـد امـا ایـن اتفـاق در ایـران رخ نداد، خاطرنشـان کـرد: این 
نشـان و گواهـی بـر موفقیـت مسـؤوالن و تـاش جهـادی در مدیریـت 

اقتصادی کشـور اسـت.
رئیـس جمهـور اظهـار داشـت: مهمترین نکتـه ای که مـردم، صاحب 
نظـران و کارشناسـان اقتصـادی می بایسـت بـا توجـه ویژه بـه آن بپردازند 
ایـن اسـت کـه در شـرایط سـخت و بی سـابقه تحریـم حداکثری و شـیوع 
یـک بیمـاری خطرنـاک نظیـر کرونـا، عارضه هـا و فشـار اقتصـادی یـک 
معضـل جهانـی اسـت و اینکـه برخـی بـا نـگاه صرفـًا سیاسـی بخواهنـد 
دولـت و مسـووالنی را کـه بـا تـاش شـبانه روزی در حـال مدیریـت این 
معضـل و گـذر از این گردنه سـخت هسـتند، مـورد هجمه قـرار دهند و به 
افزایـش انتظـارات جامعـه دامـن بزننـد، نه تنهـا منصفانه نیسـت که حتی 

بـر خـاف مصالح کشـور و جامعه اسـت.
روحانـی تأمیـن داروهـای ضـروری و مـورد نیـاز مـردم و بیمـاران را 
از تاش هـای ارزشـمند و قابـل تقدیـر وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش 
پزشـکی و بانـک مرکـزی در شـرایط سـخت کنونـی دانسـت و افـزود: 
خوشـبختانه بـا تـاش مسـؤوالن و دسـتگاه های ذیربط و بـا برنامه ریزی 
مناسـب داروهـای مـورد نیـاز مـردم علـی رغـم شـرایط سـخت تحریم و 

شـیوع کرونـا تأمین شـده اسـت.
رئیـس جمهـور بـا تاکیـد بـر اینکـه نبایـد اجازه دهیـم فشـار تحریم 
بـرای تأمیـن ارز باعث افزایش قیمـت نیازمندی های ضروری مردم شـود، 
گفـت: رصـد و اقـدام بـه موقع مسـؤوالن می تواند مـردم را بـه ایجاد یک 

ثبـات و آرامـش قابـل اطمینان امیـدوار کند.
روحانـی بـا اشـاره به ضـرورت مدیریت در بـازار سـرمایه و تأمین ارز 
مـورد نیـاز بـرای تأمیـن نیازمندی هـای کشـور تـا پایـان سـال بـه عنوان 
یکـی از اولویت هـای اقتصـادی کشـور، تصریـح کرد: مسـؤوالن سیاسـت 
خارجـی و بانـک مرکـزی در تـاش هسـتند تـا از طریـق رایزنی های چند 
جانبـه طلب هـای ارزی ایـران در دیگـر کشـورها را آزاد کننـد تـا بـا ایـن 

اقـدام بـازار ارز کشـور از التهاب هـای احتمالـی مصـون بماند.

گزارش دبیرکل ملل متحد خارج از اختیاراتش است
وزیـر خارجـه کشـورمان گفـت: دبیـرکل ملـل متحـد گـزارش کامًا 
هـم غلـط و هـم بـی جا و هـم خـارج از اختیارات خـود صادر کرده اسـت.

محمدجـواد ظریـف در پایـان سـفر خـود بـه مسـکو در مصاحبـه بـا 
خبرنـگاران، اظهـار داشـت: دو بـار آقـای رئیـس جمهـور بـا پوتیـن تلفنی 
صحبـت کردنـد امـا در ایـن ایـام ماقـات حضـوری نداشـتیم و نیـاز بـود 
بـر مسـائل دوجانبـه مـروری داشـته باشـیم و توافقـات رؤسـای جمهور را 

کنیم. تسـریع 
وی افـزود: در موضـوع سـوریه گفتگـوی خوبـی داشـتیم و توافـق 
کردیـم کـه اجـاس مجازی سـران برگزار شـود و بـه زودی تاریـخ آن را 
پیشـنهاد خواهیـم کـرد. توافـق کردیم که ایـران کماکان میزبـان اجاس 
حضـوری سـران بعـد از بهبـود شـرایط باشـد، امـا موضوعی که بیشـترین 
زمـان را بـه آن اختصـاص دادیـم، تحـوالت مربـوط بـه برجـام و اقدامات 

آژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی بود.
رژیـم  همراهـی  بـا  آمریکایی هـا  گفـت:  کشـورمان  خارجـه  وزیـر 
صهیونیسـتی و برخـی دیگـر از کشـورها تحرکاتـی را در دو سـه سـال 
گذشـته بـرای ایجاد فشـار بـر آژانـس بین المللی انـرژی اتمی بـرای نابود 

کـردن برجـام داشـته اند.
اینکـه در گـزارش اخیـر آژانـس متأسـفانه بـه  ظریـف بـا بیـان 
نتیجـه رسـیدن قسـمتی از فشـارها را شـاهد بوده ایـم، گفت: نیاز اسـت 
بـا همـکاری و همفکـری مانـع ایـن شـویم کـه این سیاسـت بـه نتیجه 
مطلـوب طراحـان آن یعنـی نابـود کـردن برجـام برسـد. مـا و روسـیه و 
چیـن را برخـی کشـورهای دیگـر اهـداف مشـابهی داریـم؛ همانطـور 
حرکتـی کـه آمریـکا خواسـته اسـت در شـورای امنیـت شـروع کنـد و 
یکـی از طنزهـای تلـخ تاریـخ ایـن اسـت کـه کشـوری کـه از برجـام 
خـارج شـده، رسـمًا مانـع قطعنامـه ۲۲۳۱ شـده اسـت و می خواهـد از 

محمـل ایـن قطعنامـه اسـتفاده کنـد.
وی گفـت: موضـع ایران روسـیه و دیگر کشـورها راجع بـه این قضیه 
مشـابه اسـت. متأسـفانه دبیـرکل ملـل متحـد گـزارش کامـًا هـم غلط و 
هـم بـی جـا و هـم خـارج از اختیارات خـود صادر کـرده که کامًا مشـهود 
اسـت تحوالتـی کـه در آژانـس و دبیرخانـه اتفـاق افتـاده بـه دلیـل اینکه 
کرونا باعث شـده، حضور کشـورها در این سـازمان ها کمتر شـده و آمریکا 
توانسـته بـا اسـتفاده از فشـار نامربوط خود ایـن سـازمان ها را منحرف کند 
و در جهـت اهـداف خـود حرکت کنـد. در این زمینه ایران و روسـیه موضع 

مشـترک دارند.
وزیـر خارجـه در مـورد افغانسـتان و اقدامـات دیپلماتیـک جمهـوری 
اسـامی، گفـت: بـرای ایجـاد آشـتی داخلی و ملـی با حضور همـه گروه ها 

از جملـه طالبـان در ایـن زمینـه همفکـری کردیم.
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سـازمان وظیفه عمومی ناجا کلیه مشـموالن فارغ التحصیل دانشـگاه ها، 
دیپلـم و زیردیپلـم کـه دارای بـرگ آمـاده بـه خدمـت پایـه خدمتـی تیر ماه 

سـال ۹۹ هسـتند را به خدمت سـربازی فراخواند. 
سـازمان وظیفه عمومی ناجا در اطاعیه ای اعام کرد: کلیه مشـموالنی 
کـه بـرگ آمـاده به خدمت به تاریخ یکم و سـوم تیر ماه سـال ۱۳۹۹ دریافت 
کرده انـد، می بایسـت با مراجعـه به یکی از دفاتر خدمـات الکترونیک انتظامی 
پلیـس +۱۰، بـرگ معرفـی نامـه مشـموالن به مراکـز آمـوزش را دریافت و 

برابـر اطاعات منـدرج در آن اقدام کنند.
در ایـن اطاعیـه آمـده اسـت: کلیه مشـموالن دارای مـدرک تحصیلی 
دانشـگاهی، دیپلم و زیردیپلم می بایسـت در تاریخ، سـاعت، محل و مراکزی 

کـه در بـرگ معرفـی نامـه مشـموالن اعـام شـده، حضـور یابنـد تا به 
خدمـت دوره ضرورت اعزام شـوند.

گفتنی اسـت: این دسـته از افراد می بایسـت به همراه برگ معرفی 
نامـه مشـموالن کـه از طریق یکی از دفاتر خدمـات الکترونیک انتظامی 
)پلیـس +۱۰( دریافـت کرده انـد، بـرای معاینـه بـه نزدیـک تریـن مرکز 
بهداشـت محـل سـکونت خـود مراجعـه و در صـورت تأیید سـامت در 
زمینـه ویـروس کرونـا، بـرگ محـل مراجعه ممهـور به مهـر تأیید مرکز 

بهداشـت را روز اعزام همراه داشـته باشـند.
در ایـن اطاعیـه آمـده اسـت، بـرای پیشـگیری از بـروز و شـیوع 
بیمـاری کرونـا، مشـموالن مجـدد در روز اعزام توسـط وظیفـه عمومی 
اسـتان ها و مراکـز آمـوزش نیروهای مسـلح مورد معاینه قـرار می گیرند.

سـازمان وظیفـه عمومی تاکیـد کرد: عدم حضور بـه موقع در زمان 
و محل هـای تعییـن شـده، غیبت محسـوب شـده و برابر مـاده ۱۰ و ۵8 
قانـون خدمـت وظیفه عمومـی، محرومیت هـای اجتماعی را بـرای آنان 

در بر خواهد داشـت.
در ادامـه اطاعیه متذکر شـده اسـت، متقاضیان در صـورت نیاز به 
اطاعـات بیشـتر می تواننـد از طریـق پایگاه اطاع رسـانی سـازمان به 
نشـانی www.vazifeh.police.ir ، سـامانه تلفـن گویا به شـماره 
۰۹648۰ و یـا کانـال سـازمان بـه نشـانیkhabaresarbazi@ از 

آخریـن اخبـار مربوطه مطلع شـوند.

استفاده از تعارض در محل کار

موفقیت در حل تعارض

تعــارض مــی توانــد هــر 
ــد  ــترس زا کن ــیار اس کاری را بس
ــرای  ــی ب ــن راه ــن یافت و بنابرای
اســتفاده از آن بســیار مهــم اســت 
تــا طرفیــن بتواننــد شــرایط برنده/ 

ــد. ــه کنن ــده را تجرب برن
اســتفاده از تعــارض، مهارتــی 
اســت کــه فقــط بــا صــرف زمــان 
ــرای پرســیدن برخــی ســواالت  ب
کلیــدی و فــرض نکــردن تفکرات 
و احساســات دیگــران، هــر کســی 
مــی توانــد ایــن کار را انجــام دهد.

فرصــت هــای زیــادی بــرای 
مــا وجــود دارد کــه یــاد بگیریــم 
چگونــه از تعــارض بــه شــکل 

ــم ــتفاده کنی ــری اس بهت
تــا بصــورت آزمــون و خطــا، 
تکنیــک هایــی را بیابیــم کــه 
ــا  ــا و ســبک تقابلمــان ب ــرای م ب

ــد. ــر، کار کنن ــراد دیگ اف

آیا تعارض اجتناب ناپذیر 
است؟

کــه  اســت  واقعــی  غیــر 
انتظــار داشــته باشــیم هرگــز 
ــل  ــی در مح ــوع تعارض ــچ ن هی

باشــیم. نداشــته  کارمــان 
کار کــردن بــا شــخصیت 
ــدگاه  ــاوت و دی ــای بســیار متف ه
هــای بســیار متفــاوت، باعــث 

ــود ــی ش ــارض م ــروز تع ب
یــاد  کــه  اســت  بهتــر  و 
بگیریــم بــا بهتریــن توانایــی 
هایمــان، از آنهــا اســتفاده نماییــم.

داشــتن یــک روش پرخاشــگرانه و 
ــه ای  ــوال نتیج ــی معم ــا دفاع ی
طبــق خواســته تــان نخواهــد 

ــت. داش
ــی  ــور م ــورت مجب در اینص
شــوید کــه یــک قــدم بــه عقــب 
ــد  ــی توانی ــد م ــا ببینی ــد ت برداری
ــه  ــبت ب ــد نس ــی هدفمن دیدگاه
ــه. ــا ن ــید، ی ــته باش موضــوع داش

هــر  از  طرفیــن  شــناخت 
ــه ی  ــد نقط ــی توان ــی م موضوع
ــری  ــرای بکارگی ــی ب شــروع خوب
تعــارض بــه روش ســاختارمند 

ــد. باش
بــه خودتــان اجازه ی اشــتباه 
کــردن بدهیــد تــا در مواقــع خاص 

بتوانیــد در آینــده روابــط مثبتــی را 
ــق نمایید. خل

 یادگیری نحوه ی بکار 
بردن تعارض بعنوان یک 

دانشجوی کالج
دانشــجوی  یــک  بعنــوان 
کالــج، شــاید مجبــور باشــید یــاد 
بگیریــد کــه چگونه از تعــارض در 

ــرایط ــی ش برخ
هــای  ســال  طــول  در  و 
نماییــد. اســتفاده  تحصیلیتــان 

ــا  ــی ه ــم اتاق ــا ه ــی ب زندگ
تــوی خوابــگاه ممکــن اســت 

ــد ــخت باش ــی س خیل
خیلــی  کــه  باشــد  و الزم 
ــد  ــا بتوانی ــا بعده ــوید ت ــاده ش آم
در چنیــن شــرایطی در محــل 

کارتــان، کار کنیــد.
رشــته هــای دانشــگاهی کــه 
نیــاز بــه همــکاری تیمــی دارنــد، 

اغلــب اســترس زا هســتند.
چــون هرکســی ایده و ســطح 

همــکاری مختلفی دارد.
پــر  زمانــی  هــای  دوره 
ــرایطی  ــد ش ــی توانن ــترس م اس

ــد ــار بیاورن ــونت را بب ــر از خش پ
ــیار  ــراد بس ــا اف ــما را ب و ش

حساســی روبــرو نماینــد.
زمــان تحصیــل در دانشــکده، 
ــه  ــی اســت ک ــیار خوب ــان بس زم
ــات  ــق از تعارض ــتفاده ی موف اس

ــد. ــاد بگیری را ی
در برخــی نقــاط، مشــکاتی 
در شــرایط کاری وجــود دارنــد که 

بایــد حــل شــوند
بکارگیــری  ی  نتیجــه  و 
ضعیــف تعــارض هســتند کــه 
مــی تواننــد روی روابــط کاری 
شــما بعنــوان شــخص حرفــه ای 

در آن حــوزه، اثــر بگذارنــد.

 
استفاده از تعارض به 

ارتباط صادقانه نیاز دارد
ــارض  ــری تع ــگام بکارگی هن
در محــل کار، یکــی از اولیــن 
چیزهایــی کــه دوســت داریــد 
ــه  ــت ک ــن اس ــش دهید،ای انجام
ببینیــد آیــا مــی توانیــد با شــخص 
تعــارض،  دارای  اشــخاص  یــا 
ارتباطــی صادقانــه بوجــود آوریــد 

ــه. ــا ن ی
تعــارض اغلــب بــه ایــن 
دلیــل رخ مــی دهــد کــه فرضیات 
نادرســت و یــا ســوتفاهمی از علت 
وقــوع چیــزی بــدون ورودی افراد 

دیگــر، بوجــود آمــده باشــد.
ارتبــاط صادقانــه بــا شــخص 
ــام آن  ــت تم ــن اس ــر ممک دیگ
ــرای توافــق  ــزی باشــد کــه ب چی
روی یــک مســاله در شــروع هــر 

ــد. ــاز داری کاری، نی
در برخــی مــوارد، نزدیــک 
ــکل  ــه مش ــی ک ــه کس ــدن ب ش
دارد، بســیار ســخت و حتــی غیــر 

ــت ــن اس ممک
ــا  ــه ب ــد ک ــاید الزم باش و ش
ــد  ــت کنی ــان صحب ــتی ت باالدس
ــن  ــا ای ــا راه ســروکار داشــتن ب ت
مشــکل را بــه شــما نشــان دهــد.

بیشــتر کارفرمایــان سیاســت 
هایــی را بوجــود مــی آورنــد کــه 
بــه اســتفاده از تعــارض در محــل 

کار کمــک مــی کنــد.
اغلــب مجموعــه مراحلــی 
ــا  ــک کارفرم ــه ی ــود دارد ک وج
توصیــه مــی کنــد کارکنانــش 
هنــگام رویارویــی بــا یک مشــکل 

ــد. ــتفاده کنن ــا اس از آنه
کارفرمــا  تعــارض  وقتــی 
بیــش از تعــارض دو همــکار روی 
عملکــرد کارکنــان تاثیــر بگــذارد،

کارفرمایــان ســعی مــی کنند 
کــه مطمئــن شــوند هــر مشــکلی 
بیــن کارکنــان یــا هــر دپارتمــان 
خــاص ســریعا بــا پذیــرش دو 

طــرف حــل خواهــد شــد.
اگــر بــا صحبــت کــردن 
مســتقیم بــا شــخص مقابــل و یــا 
سرپرســتتان، کارفرمایــان و افرادی 

ــد، ــه ســمت ریاســت دارن م
موفــق بــه حــل تعــارض 
نشــده ایــد، مــی توانیــد گام بعدی 
ــد. ــکل برداری ــل مش ــرای ح را ب

ــن  ــه از قوانی ــت ک ــم اس مه
پیــروی  نظــر  مــورد  شــرکت 
ــای  ــبکه ه ــام ش ــد و از تم نمایی
شــرکت بــرای نشــان دادن راهکار 
حــل مشــکلتان و ایجــاد محیــط 
اســتفاده  تــر  همگــون  کاری 

ــد. نمایی

 علی بهرام پور
نویسنده و مدرس 

در این مقاله به استفاده از تعارض در محل کار 
می پردازیم.

 Handling این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان
Conflict in the Workplace می پردازد

ناراحت  بسیار  تواند  می  کار  محل  در  تعارض 
کننده باشد.

اما ضرورتا روی راحتی شما در شرایط کاری، از 
مقیاس کامل اثر نمی گذاردو اگر در حال کار با گروه 
یا بخش کوچکی باشید،فقط روی بخشی از کارتان 

تاثیر می گذارد.
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میلیارد  هزار   ۱۵۰ حدود  اعام 
اتفاق  حالی  در  بودجه  کسری  تومان 
بودجه  تصویب  زمان  در  که  می افتد 
۱۳۹۹ مسئوالن مربوطه تأکید داشتند 
ارقام تضمین شده بوده و محقق خواهد 
هزار   ۵۰ اقتصاد  وزیر  که  جایی  شد. 
بابت فروش و واگذاری  تومان  میلیارد 
گرفتن  با  را  دولت  اماک  و  اموال 
اختیاراتی تضمین کرده بود یا تردیدی 
اما  نداشت،  وجود  مالیاتی  درآمد  برای 
محقق  که  نیست  نفت  تنها  اکنون 
نمی شود حتی درآمدهای تضمین شده 

هم زیر سوال است.
همان طور که برخی کارشناسان 
نکشید که  پیش بینی می کردند، طولی 
کسری  به   ۱۳۹۹ بودجه  بابت  دولت 
خورد و به دنبال ایجاد راهکاری برای 
تأمین منابع است. این در حالی است که 
در زمان تصویب الیحه بودجه، بارها از 
کارشناسان  و  نمایندگان  برخی  سوی 
تذکر داده شد مبالغی که در بودجه قرار 
موارد  برخی  در  نمی تواند  است  گرفته 
به طور کامل محقق شده و دولت را با 
کسری در زمان اجرا مواجه خواهد کرد، 
اما نه تنها اصاحی در این رابطه صورت 
نگرفت بلکه با بررسی در مجلس مبالغ 

باالتر هم رفت.
منابع  سقف  بودجه  الیحه  در   
از  سه بخش درآمدها،  عمومی دولت 
واگذاری  و  دارایی سرمایه ای  واگذاری 
دارایی مالی  448 هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شد، اما در زمان تصویب به 
۵7۱ هزار میلیارد تومان رسید. در بخش 
تومان  میلیارد  هزار   ۲88.7 درآمدها 
عمدتا مالیات و البته سایر درآمدها، در 
واگذاری دارایی های سرمایه ای ۵۰ هزار 
میلیارد تومان فروش نفت و فرآورده های 
آن و ۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری 

اموال منقول و غیرمنقول و در واگذاری 
یا  سهام  واگذاری  شامل  مالی  دارایی 
انتشار اوراق دولتی با ۱76 هزار میلیارد 
زمان  همان  در  که  دارد  وجود  تومان 
درآمد  داشتند  تاکید  منتقدان  تصویب 
اموال  فروش  از  ناشی  درآمد  و  نفتی 
با  را  دولت  و  بوده  خوش بینانه  دولتی 
کسری مواجه می کند، ولی دولت تقریبا 

از همه درآمدهای خود مطمئن بود.
برای  ۵۰ هزار میلیارد تومانی که 
دولت  اماک  و  اموال  واگذاری  برای 
پیش بینی شد گفته می شد که با توجه 
به شرایط موجود در بازار ملک، امکان 
از  ندارد،  وجود  سنگین  فروش  این 
سویی وزارت اقتصادی تجربه خوبی در 
واگذاری اموال مازاد بانکها که به نصف 
این رقم هم نمی رسید نداشت ولی به 
وزارتخانه  این  مسئوالن  صورت  هر 
همچنان پافشاری کرده و تاکید داشتند 
با دریافت اختیاراتی در بودجه درآمد را 

محقق خواهند کرد.
اکنون حدود سه ماه از سال جاری 
گذشته و آنچه از چندی پیش  اعام شد 
نشان داد که کسری بودجه سنگینی در 
انتظار دولت است که البته ارقام متفاوتی 
تخمین  بیشتر  و  میلیارد  هزار   ۱۵۰ تا 

اظهارنظر  تازه ترین  است،  شده  زده 
دژپسند - وزیر اقتصاد - نشان دهنده 
کسری حدود ۱4۰ هزار میلیارد تومانی 
است و راهکار ارائه شده از سوی وی 
به طوری که  است؛  نوعی مشروط  به 
گفته » اگر بتوانیم درآمدهای جدیدی 
را به وجود آورده و با یک اصاح ساختار 
برخی هزینه ها را کاهش دهیم می توان 
کسری بودجه را به شکل قابل توجهی 
پایین آورد«. بنابراین اگر نتواند درآمد 
جدید و یا اصاح ساختار در فرصت باقی 
مانده داشته باشد به طور حتم کسری 
قابل توجهی در انتظار دولت خواهد بود.

به  اشاره ای  البته  اقتصاد  وزیر 
میلیاردی  ر  هزا  ۵۰ درآمد  عملکرد 
اموال  فروش  از محل  پیشنهادی خود 
دولت نداشته که تا کنون چگونه بوده 
بر  گونه  این  اظهاراتش  از  ولی  است، 
در  بندی  چند  اختیار  حتی  که  می آید 
اموال  این  فروش  برای   ۱۳۹۹ بودجه 

هم تا کنون موفق نبوده است.
وی با اشاره به اینکه امسال بحث 
فروش اموال مازاد بانک ها مطرح بوده 
 ۱۰ تنها  تاکنون  کردند  اعام  آنها  اما 
آن ها  مازاد  اموال  برای  تقاضا  درصد 
بخش خصوصی  از  است  داشته  وجود 

این  خرید  به  نسبت  که  است  خواسته 
اموال اقدام کنند. با این اظهارات وزیر 
اقتصاد به نظر نمی رسد در مورد منابع 
۵۰ هزار میلیارد تومانی اوضاع بهتر از 

بانک ها باشد.
سازمان  مسئوالن  تاکنون  گرچه 
برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد جزئیات 
کسری بودجه امسال را اعام نکرده اند 
و گاها اشاره ای به کاهش درآمد نفتی 
است که  آن  ولی مشخص  اند،  داشته 
نفتی هم محقق  درآمد  تمام  اگر  حتی 
از  تومان  میلیارد  هزار   ۵۰ فقط  نشود 
کسری ۱۵۰ هزار میلیاردی است و ۱۰۰ 
درآمدهای  محل  از  دیگر  میلیارد  هزار 

تضمین شده دولت خواهد بود.
این در حالی است که گفته می شود 
و  درآمدها  سایر   ، مالیاتی  درآمدهای 
درآمد ناشی از فروش اموال دولتی که 
البته هر سه به نوعی با پیشنهاد وزارت 
نداشته  کامل  تحقق  است  اقتصادی 
این  از  نفت  کنار  در  کسری  عمده  و 

محل ها خواهد بود.
برای  تاکنون دولت  راهکاری که 
تامین کسری به آن رسیده، راهی جز 
چندی  و  نیست  اوراق  بیشتر  انتشار 
پیش همتی - رئیس کل بانک مرکزی 
- اعام کرد که »در کنار عرضه سهام 
شرکت های دولتی و اموال مازاد دولت، 
اوراق بدهی دولت در  انتشار  از طریق 
بازار پول و سرمایه، کسری بودجه تامین 

خواهد شد”.
میلیارد  هزار   ۱76 اساس  این  بر 
واگذاری  برای  بودجه  در  که  تومانی 
با  حتما  شده،  پیش بینی  مالی  دارایی 
اراقام سنگین تری همراه می شود و باید 
بازار بورس منتظر عرضه های بیشتر و 
سنگین تر شرکت های دولتی یا از سویی 

دیگر فروش اوراق باشد.

راه اندازی سرویس رمز یکبار مصرف در اینترنت بانک سینا
بانکـداری  خدمـات  توسـعه  راسـتای  در 
الکترونیـک و بـه منظـور ارتقـاء امنیت حسـاب 
کاربـران، منبعـد ورود بـه سـامانه اینترنت بانک 
سـینا و اسـتفاده از خدمـات سـپرده ای )انتقـال 
وجـه، پرداخت قبض و تسـهیات( از طریق رمز 
یکبـار مصـرف )بلیط امنیتی( امکان پذیر اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی بانک سـینا، این خدمـت در تداوم 
اقدامـات و فعالیتهایـی اسـت که از سـوی این بانک بـرای افزایش 
ضریـب امنیت و اسـتحکام سـامانه هـای اینترنتی و نـرم افزارهای 
بانکـی در جهـت کاهـش کاهبـرداری هـای اینترنتـی صورت می 

گیرد.
نحوه اسـتفاده از این خدمت برای کاربران اینترنت بانک سـینا 
بدیـن صورت اسـت که در هنگام ورود به سـامانه یـا انجام عملیات 
بانکـی مختلـف شـامل انتقال وجه از سـپرده )عادی، مسـتمر، پایا و 
سـاتنا(، خرید شـارژ، پرداخت قبوض و پرداخت اقسـاط تسـهیات، 
یـک کـد امنیتـی بـا عنـوان بلیـط امنیتی بـه شـماره تلفـن همراه 
مشـتری کـه در بانـک ثبـت شـده اسـت، ارسـال مـی گـردد که با 
وارد نمـودن ایـن کـد در قسـمت مربوط بـه بلیط امنیتـی، عملیات 

مربوطـه انجام مـی پذیرد.
گفتنی اسـت با اسـتفاده از اینترنت بانک سـینا، طیف وسـیعی 
از خدمـات بانکـی شـامل انواع انتقال وجـه، مدیریت چک، مدیریت 
تسـهیات، مدیریـت کارت، خریـد شـارژ با سـپرده و کارت، امکان 
پرداخـت قبـض بـا سـپرده و کارت، تغییر نـام کاربـری و تغییر رمز 
عبـور و بسـیاری دیگـر از خدمـات در هـر زمـان و هر مـکان قابل 

انجام اسـت.

اعتماد مردم به موسسه ملل براساس داده های آماری
موسسـه اعتبـاری ملـل توانسـت بـا اتـکا 
در  دقیـق  ریـزی  برنامـه  و  مثبـت  تـراز  بـه 
سـرمایه گذاری های مناسـب از مشـکات سـال 
۹8 خـارج شـده و بـه شـرایط مناسـبی برسـد.

موسسـه ملـل در شـش ماه نخسـت سـال 
گذشـته کـه صـورت های مالـی خود را منتشـر 

کـرده تـراز مثبـت چندهـزار میلیـاردی را ثبـت کرد.
در ایـن دوره موسسـه ملـل ۱۵هـزار و 68۰ میلیارد ریال سـود 
وجـه التـزام تسـهیات کسـب کـرده و در مقابـل ۹ هـزار و ۹88 
میلیارد ریال سـود علی الحسـاب بابت سـپرده های سـرمایه گذاری 

پرداخـت کرده اسـت.
بابـت  نیـز  ریـال  میلیـارد   6۹ و  هـزار  دو  حـدود  البتـه 
سـرمایه گذاری های خـود کسـب کرده کـه در نهایـت موجب هفت 

هـزار و 76۱ میلیـارد ریـال درآمـد مشـاع شـده اسـت.
بـر اسـاس همیـن رخـداد هـای موسسـه ملـل زیـان خالـص 
یـک هـزار و 6۰۹ میلیـارد ریالـی آن تبدیـل بـه سـود سـه هـزار و 
48 میلیـاردی شـد کـه در نـوع خود عجـب و موفقیتی بـزرگ تلقی 

می شـود.
شـایان ذکر اسـت که مجموع درامدهای موسسه ملل در پایان 
شـش ماهه نخسـت امسـال با رشـد 77 درصدی از رقم شـش هزار 

میلیـارد ریـال به رقم ۱۰ هزار و ۱۳ میلیارد ریال رسـید.
یکـی از رخدادهـای مثبـت دیگـر در این موسسـه نسـبت 
مطالبـات مشـکوک الوصـول با تسـهیات این موسسـه اسـت 
کـه بـه رقـم ۰٫۳ درصـد رسـیده اسـت ایـن در حالـی اسـت 
کـه در صنعـت بانکـداری ایـن نسـبت بعضـا تـا ۵ درصـد هم 
مـی رسـد و بهبـود ایـن مسـاله در موسسـه نشـان از پیگیـری 
مطالبـات در ایـن موسسـه و اعطـای تسـهیات بـا کیفیـت و 

اسـت. تولیدی 
نسـبت اهرمی بانک که گویای توانایی بانک در جذب سـپرده 
اسـت حـدود ۳۰ درصـد اسـت کـه نشـان از اعتمـاد مـردم بـه این 
موسسـه بـرای سـپرده گـذاری دارد چـرا کـه در بانکها این نسـبت 

بعضـا تـا ۲۰ درصد می شـود.
انتظار تعدیل مثبت 100 درصدي EPS “وملل”

موسسـه ملـل در 6 ماهـه اول سـال مالـي ۹8 معـادل ۳۰48 
میلیـارد ریـال سـود خالـص داشـته اسـت کـه بـا توجـه بـه وجـود 
زیان انباشـته ۱6۱۲ میلیارد ریالي، سـود انباشـته شـرکت در 6 ماه 
اول سـال مالـي ۹8 معـادل ۱4۳6 میلیـارد ریال شـده اسـت. وملل 
در 6 مـاه دوم از سـال مالـي ۹8 هیچگونـه زیـان انباشـته اي وجود 
نـدارد و شـرکت تنهـا در درامـد حاصلـه از تفاوت سـود تسـهیات 
و سـود سـپرده هـا ۳۱ درصـد افزایـش درامد نسـبت بـه 6 ماه اول 
سـال مالي ۹8 داشـته اسـت مي توانیم سـود خالص ۵4۰۰ میلیارد 
ریالـي را بـراي شـرکت پیـش بینـي کنیـم کـه در نتیجه سـود هر 

سـهم 8۹6 ریـال رم مـی زند.
همچنیـن سـرمایه گـذاري اصلـي موسسـه اعتبـاري ملـل در 
شـرکت هـاي تولیـدي و سـاختماني زیـر مجموعـه) کـه جمعا ۳۰ 
شـرکت مي باشـد( و سـرمایه گذاري در سـهام و سـایر اوراق بهادار 
مـي باشـد لـذا احتمـال افزایش درامد نیمه دوم سـال ۹8 نسـبت به 
نیمـه اول بیشـتر از ۳۱ درصـد مي باشـد کـه در این بررسـی پایین 
تریـن عـدد را در نظـر گرفته شـده اسـت. انتظـار می رود با انتشـار 
صـورت هاي مالي سـالیانه قطعا تعدیل مثبـت تقریبا ۱۰۰ درصدي 

در عـدد EPS صـورت پذیرد.

از کرونا  پیش  به سطوح  از ۲۰۲۲  پیش  تا  نفت جهان  تقاضای 
باز نمی گردد

آژانس بین المللی انرژی اعام کرد شرایط کنونی سفرهای هوایی نشان 
از این دارد که تقاضای نفت تا سال ۲۰۲۲ به سطوح پیش از شیوع ویروس 

کرونا باز نمی گردد.
 )IEA( المللی انرژی به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، آژانس بین 
اعام کرد که تقاضای نفت در حال بهبود از سقوط تاریخی خود در سال ۲۰۲۰ 
است، اما کاهش سفرهای هوایی به دلیل ترس از شیوع ویروس کرونا به معنای 
آن است که جهان پیش از سال ۲۰۲۲ به سطح تقاضای پیشین از همه گیری 

ویروس کرونا بازنخواهد گشت.
این آژانس در گزارش ماهانه خود اعام کرد: نخستین پیش بینی ما برای 
سال ۲۰۲۱ به طور کلی این است که رشد تقاضا روزانه ۵ میلیون و 7۰۰ هزار 
بشکه خواهد بود، که با رسیدن به ۹7 میلیون و 4۰۰ هزار بشکه در روز، ۲ میلیون 
و 4۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از سطح سال تقاضا در سال ۲۰۱۹ خواهد بود.

در ادامه این گزارش آمده است: کاهش سفارش سوخت جت و نفت سفید 
حداقل تا سال ۲۰۲۲ بر تقاضای کلی نفت تأثیر خواهد گذاشت. صنعت حمل 

و نقل هوایی با یک بحران وجودی روبه رو شده است.

از سوی مجتمع گاز پارس جنوبی انجام شد
افزایش ۱۰ درصدی گاز شیرین تزریق شده به خطوط سراسری

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از افزایش ۱۰ درصدی گاز شیرین 
تزریق شده به خطوط سراسری در دو ماه نخست سال ۹۹ خبر داد.

به گزارش شرکت ملی گاز ایران، هادی هاشم زاده فرهنگ، با بیان اینکه 
برنامه تعمیرات اساسی پاالیشگاه ها از ۱۵ اردیبهشت ماه آغاز شده است، گفت: 
این برنامه با تعمیرات پاالیشگاه های اول و نهم آغاز و تا قبل از پایان مهرماه 
تکمیل می شود. این تعمیرات در راستای تولید حداکثری و پایدار مجتمع به یژه 

در فصول سرد سال، تا پیش از پایان مهرماه تکمیل می شود.
وی دربارخ افزایش دریافت گاز و تولید در پارس جنوبی اظهار کرد: میزان 
خوراک دریافتی مجتمع از سکوها در ۲ ماه نخست سال ۹۹ نسبت به دوره 

مشابه پارسال، حدود ۹ درصد افزایش یافته است.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی تصریح کرد: گاز شیرین تزریق شده به 
خطوط سراسری گاز نیز در ۲ ماهه اول سال ۹۹ نسبت به دوره مشابه پارسال 

بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است.
تولیدات  در  گازی  میعانات  تولید  اهمیت  بر  تاکید  با  فرهنگ  هاشم زاده 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس گفت: میزان میعانات گازی تولیدی این مجتمع 
گازی در ۲ ماه نخست سال ۹۹ نسبت به دوره مشابه پارسال نیز بیش از ۹ 

درصد افزایش یافته است.

عراق صادرات نفت خام بصره به آسیا را کاهش داد
عراق برای پایبندی بیشتر به توافق کاهش تولید اوپک پاس، صادرات 

ماه ژوئیه نفت خام بصره به آسیا را کاهش داده است.
اعام  منبع  هفت  دهلی نو،  و  سنگاپور  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
کردند که شرکت بازاریابی نفت عراق )سومو( با کاهش چشمگیر محموله های 
نفت خام ارسالی بصره به آسیا در ماه ژوئیه قصد دارد به توافق کاهش تولید 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش )اوپک پاس( پایبندی 

بیشتری داشته باشد. 
این منابع با اظهار اینکه کاهش عرضه نفت خام بصره به آسیا برای ماه 
ژوئیه ۳۰ تا ۱۰۰ درصد حجم قراردادها بوده است، افزودند: سطح این کاهش 

میان خریداران متفاوت است.
یکی از منابع گفت: برخی خریداران تخصیصی دریافت نکردند.

این منابع گفتند: برای دو خریدار هندی، این کاهش حدود ۳6 و 7۵ درصد 
از حجم قراردادهای ماهانه آنها بوده است.این منابع افزودند کل عرضه نفت خام 

ماه ژوئیه بصره به طور میانگین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش می یابد.
امکان دسترسی به شرکت بازاریابی نفت عراق در خارج از ساعات اداری 

برای گرفتن اطاعات بیشتر وجود نداشت.
از  نشستی  برگزاری  از  پس  خردادماه   ۱7 متحدانشان  و  روسیه  اوپک، 
طریق ویدئوکنفرانس، به توافق رسیدند کاهش تولید تاریخی نفت را به مدت 
یک ماه و تا پایان ماه ژوئیه تمدید کنند و با کاهش تولید ۹ میلیون و 6۰۰ 
از  ناشی  از مازاد عرضه  از عرضه جهانی نفت،  هزار بشکه ، حدود ۱۰ درصد 

همه گیری ویروس کرونا بکاهند.
که  عراق  و  نیجریه  مانند  از کشورهایی  اوپک پاس همچنین  ائتاف 
پایبند  بود، خواست   ژوئن  و  مه  ماه های  در  تولید  از سهمیه  بیش  تولیدشان 
نبودنشان در ماه های مه و ژوئن را جبران کنند و با پایبندی کامل )۱۰۰ درصد( 

تعهدهای خود را در ماه های ژوئیه، اوت و سپتامبر به اجرا در آورند.
مقام های عراقی فعال در میدان های نفتی جنوب این کشور، روز یکشنبه ۲۵ 
خردادماه اعام کردند عراق برای پایبندی به توافق اوپک پاس با شرکت های 
بزرگ نفتی فعال در این میدان های عظیم توافق کرده است تولید نفت خام خود 

را در ماه ژوئن کاهش دهد.
را  به تازگی مسئولیت وزارت نفت عراق  احسان عبدالجبار اسماعیل که 
به عهده گرفته است نیز دیروز در مصاحبه ای با تلویزیون الشرقیه عراق اعام 
کرد صادرات کشورش در ماه ژوئن به طور متوسط ۲ میلیون و 8۰۰ هزار بشکه 

در روز خواهد بود.

تشدید کرونا رشد قیمت نفت را مهار کرد
قیمت نفت در معامات روز چهارشنبه در پی انتشار گزارشی که رشد ذخایر 
نفت و سوخت آمریکا را نشان داد و چشم انداز مازاد عرضه همزمان با خطر شیوع 
موج دوم بیماری کووید ۱۹ و ضعیف ماندن تقاضا را ترسیم کرد، کاهش یافت.

بهای معامات نفت برنت 8۹ سنت معادل ۲.۲ درصد کاهش یافت و به 
4۰ دالر و هفت سنت در هر بشکه رسید.

بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر و ۱۳ سنت 
معادل ۲.۹ درصد کاهش، به ۳7 دالر و ۲۵ سنت در هر بشکه رسید.

هر دو شاخص قیمت روز سه شنبه پس از این که آژانس بین المللی انرژی 
پیش بینی خود از میزان تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۰ را به ۹۱.7 میلیون 
بشکه در روز افزایش داد و انتشار آمار جهش خرده فروشی آمریکا در ماه مه، 

بیش از سه درصد صعود کردند.
با این حال رشد ذخایر نفت و سوخت آمریکا نگرانیها نسبت به مازاد عرضه 
را برانگیخت و قیمتهای نفت را تحت فشارهای کاهشی قرار داد. موارد ابتا 
به ویروس کرونا در جهان از مرز هشت میلیون نفر عبور کرده و چندین ایالت 

آمریکا شاهد افزایش موارد روزانه ابتا به بیماری بوده اند.
این  در  فیوچرز  سامسونگ  شرکت  در  کاال  تحلیلگر  رائه،  کوانگ  کیم 
باره گفت: آمار موسسه امریکن پترولیوم رشد ذخایر نفت آمریکا را نشان داد و 
افزایش موارد جدید ابتا به ویروس کرونا در آمریکا و چین به انتظارات برای 

بهبود تقاضا برای سوخت در دو مصرف کننده بزرگ نفت جهان لطمه زد.
هفته  در  آمریکا  نفت  ذخایر  پترولیوم،  امریکن  موسسه  گزارش  طبق 
منتهی به ۱۲ ژوئن، به ۵4۳.۲ میلیون بشکه رشد کرد. این آمار برخاف پیش 
بینی تحلیلگران از کاهش ذخایر به میزان ۱۵۲ هزار بشکه بود. ذخایر بنزین و 
سوختهای دیگر 4.۳ میلیون بشکه رشد کرد. آمار رسمی ذخایر بعدازظهر روز 

چهارشنبه از سوی اداره اطاعات انرژی آمریکا منتشر می شود.
کمیته نظارتی مشترک اوپک پاس روز پنج شنبه برای بررسی راه های 
تحکیم پایبندی به توافق کاهش تولید و بازبینی پایبندی اعضای این گروه دیدار 
خواهد کرد.عراق صادرات نفت خود را در ژوئن هشت درصد معادل ۳۰۰ هزار 
بشکه در روز کاهش داده که نشان می دهد دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک 
تاشهایش را برای بهبود پایبندی به توافق اوپک پاس مضاعف کرده است.

اوپک، روسیه و سایر کشورهایی که گروه اوپک پاس را تشکیل می دهند، 
شنبه گذشته با تمدید یک ماهه کاهش تولید ۹.7 میلیون بشکه در روز تا پایان 

ژوییه موافقت کردند.
بر اساس گزارش رویترز، شرکت نفت شیل آمریکایی دون انرژی هم اعام 
کرد تولید نفت خود را ۱۰ هزار بشکه در روز محدود کرده است. شرکتهای نفت 
و گاز آمریکایی در پی سقوط قیمتهای نفت در مارس و افت تقاضا با گسترش 
شیوع کووید ۱۹، به کاهش هزینه و تولید اقدام کردند. اداره اطاعات انرژی 
آمریکا پیش بینی کرد که تولید نفت شیل این کشور در ژوییه به 7.6۳ میلیون 
بشکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد که پایین ترین رکورد دو سال اخیر است.

عدم تحقق درآمدهای تضمین شده؛ 

کسری قابل توجه بودجه در انتظار دولت!
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

آگهی تغییرات شرکت گسترش انرژی سورنا شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت ۲4۹۵ و شناسه ملی ۱۰86۱۳47۳8۳ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
احسان  اقای   .  ۱  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱4/۰۲/۱۳۹۹
و  اصلی  بازرس  عنوان  به   ۰78۰7۹687۱ ملی  بشماره  قارزی 
آقای سیدمجید شهابی به شماره ملی۰7۹۳74۱۲۳8 به عنوان 
بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند -۲ آقای 
سعید  آقای   -  ۰7۹۳77۳88۱۱ ملی  بشماره  کیا  افشاری  رضا 
افشاری کیا به شماره ملی۰7۹۳66۱8۱۱ - خانم سارا افشاری 
مدیره  هیئت  اعضا  ۰7۹۳66۱8۱۱به سمت  ملی  شماره  به  کیا 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۳ - روزنامه کثیراالنتشار 
دنیای جوانان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد اداره کل 
ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری سبزوار )88۲۱۳7(

که  است  آن  از  حاکی  آمارها 
نفر مشغول سهام  میلیون  از 4۹  بیش 
که  سهمی  میزان  اما  هستند،  عدالت 
برابر  یکدیگر  با  دارند  مشموالن  این 
از  برخی  دارایی  که  طوری  به  نیست؛ 
سهامداران بیش از یک میلیون تومان 
و دارایی برخی دیگر کمتر از 4۹۲ هزار 

تومان است.
 ۱48 و  میلیون   4۹ کلی  طور  به 
هزار و 77۵ نفر مشمول سهام عدالت 
و  میلیون   46 تعداد  این  از  که  هستند 
۵6۰ هزار و 48۳ نفر در قید حیات بوده 

و مابقی مشمولین فوت شده اند.
روی  است  ممکن  راستا  این  در 
دست  در  که  لت  عدا سهام  برگه 
میلیون  یک  ارزش  است،  مشموالن 
تومان قید شده باشد، اما باید گفت که 
با وجود داشتن  دارایی همه مشموالن 
برگه مذکور یک میلیون تومان نیست.

در واقع روی اکثر برگه های سهام 
این  مشموالن  دست  در  که  عدالتی 
میلیون   ۱۰ سهام  ارزش  است،  سهام 
ریال یا همان یک میلیون تومان ذکر 
شده است. این درحالی است که زمانی 
عدالت  سهام  سامانه  به  مشمول  که 

)SAMANESE.IR( مراجعه می کند 
در  که  میزان سهامی  متوجه می شود 
اختیار دارد کمتر از یک میلیون تومان 
نهادهای  مشموالن  استثنای  است.به 
سازمان  یا  امداد  کمیته  مانند  حمایتی 
یک  آن ها  سهم  ارزش  که  بهزیستی 
اکثر  ارزش سهم  است،  تومان  میلیون 
میلیون  یک  از  کمتر  دیگر  سهام داران 

تومان است.
از محل  اولیه  برگه های  بود  قرار 
سهم سود سنوات قبل پر شود. در سال 
۱۳۹4 اعام شد ۵۳ درصد ارزش سهم 
از محل مطالبات سود سنوات قبل پر 

شده است و برای پر کردن مابقی، دو 
که  دادند  فرصت  مشموالن  به  سال 
به  را  مابقی  درصد   47 نقدی  آورده  با 
قیمت اسمی واریز کنند. در این راستا 
فقط تعداد کمی از مشموالن واریز کردند 
و اکثریت واریز نکردند؛ بنابراین ارزش 
واقعی سهم آن ها در سبد سهام عدالت 

یک میلیون تومان نیست.
البته ارزش سهام همه مشموالن 
۵۳۰ هزار تومان نیست و ارزش سهام 
ثبت نام  اول  دوره های  در  که  افرادی 
حتی  است.  تومان  هزار   ۵۳۰ کردند 
ارزش سهام کمتر از 4۰۰ هزار تومانی 

هم وجود دارد.
دقیق  عدد  می توانند  مشموالن 
عدالت  سهام  سامانه  در  را  خود  سهام 
 www.samanese.ir نشانی  به 
کنند.  مشاهده  ملی  کد  کردن  وارد  با 
اما به طور کلی به غیر از دو میلیون و 
۵۰۰ هزار نفری که با اذن مقام معظم 
رهبری، برایشان ۱۰۰ درصد منظور شده 
است، ارزش سهام مابقی مشموالن زیر 

یک میلیون تومان است.
براین اساس، ارزش سهام 6۱ هزار 
و ۳7۵ نفر بیش از یک میلیون تومان و 
دارایی دو میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۵ نفر 
نیز یک میلیون تومان است. سه میلیون 
و 6۰۰ هزار و 476 نفر دارایی بین ۵۳۲ 
تا یک میلیون تومان را دارند و ارزش 
سهام ۲۲ میلیون و ۵۰۱ هزار و 6۵8 

نفر نیز ۵۳۲ هزار تومان است.
سهام  دارایی  که  افرادی  تعداد 
عدالت آنها بین 4۹۲ هزار تومان تا ۵۳۲ 
هزار تومان است، ۱84 هزار و ۳4۳ نفر 
بوده و ۹ میلیون و ۳۵4 هزار و ۳۰ نفر 
نیز دارایی 4۹۲ هزار تومانی دارند. ارزش 
سهام ۱۰ میلیون و ۹۱۱ هزار و 878 
نفر نیز کمتر از 4۹۲ هزار تومان است.

ارزش سهم اکثر سهام داران عدالت کمتر از یک میلیون تومان

بررسی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، 
 ۵۳۵ و  هزار    ۱۲6 تولید  از  حاکی  تجارت  و  معدن 
دستگاه خودرو از سوی خودروسازان از ابتدای امسال 

تا پایان اردیبهشت ماه است.
پارسال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  آمار  این 
 ۳.۳ افت  خودرو(   دستگاه   84۵ و  هزار  )تولید۱۳۰  

درصدی را نشان می دهد.
برپایه این گزارش، در مدت یاد شده ۱۱7 هزار 
و ۱76 دستگاه خودروی سواری از سوی خودروسازان 

افت  پارسال  با  هم سنجی  در  که  شد  تولید  داخلی 
4.۱ درصدی نشان می دهد.

در دو ماهه امسال تولید ون با رشد 47۰ درصدی 
به ۵7 دستگاه و تولید وانت با رشد 6.8 درصدی به 

هشت هزار و ۳۹۲ دستگاه رسید.
افت 8.۲ درصدی تولید مینی بوس و میدل باس 
تنها 8۹  تولید  و  پارسال  با مدت مشابه  مقایسه  در 
دستگاه از آنها  از دیگر نکات این آمارهاست، اما تولید 
اتوبوس با رشد ۲۰۰ درصدی به ۱47 دستگاه رسید.

همچنین  امسال  اردیبهشت ماه  و  فروردین  در 
674 دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده در کشور 
تولید شد که در مقایسه با دو ماهه پارسال رشد ۱4.۲  

درصدی نشان می دهد.
آمار اردیبهشت ماه

۱۰۱ هزار و 6۱۲ دستگاه از مجموع خودروهای 
یاد شده مربوط به آمار اردیبهشت ماه این شرکت هاست 
که در همسنجی با پارسال رشد ۱6.۳ درصدی داشته 

است.

وزارت صمت خبر داد؛

تولید بیش از 12۶  هزار دستگاه خودرو در دو ماه نخست امسال

قیمت طا در معامات روز چهارشنبه 
یک  به  امیدواری  تاثیر  تحت  جهانی  بازار 
و   ۱۹ کووید  بیماری  برای  جدید  داروی 
قوی تر شدن ارزش دالر، کاهش پیدا کرد 
موارد جدید  افزایش  به  نسبت  نگرانیها  اما 

ابتا در پکن، مانع افت بیشتر قیمتها شد.
برای  اونس طا  هر  معامات  بهای 
تحویل فوری ۰.۲ درصد کاهش یافت و در 

۱7۲۳ دالر و ۲۰ سنت ایستاد.
هر  آمریکا،  آتی  معامات  بازار  در   
اونس طا با ۰.۳ درصد کاهش، به ۱7۳۱ 
روز  بازار  این  معامات  بهای  رسید.  دالر 
 ۰.۵ معادل  سنت   ۳۰ و  دالر   ۹ با  گذشته 
درصد افزایش، در ۱7۳6 دالر و ۵۰ سنت 

بسته شده بود.
در  بازار  ارشد  تحلیلگر  هالی،  جفری 
شرکت OANDA در این باره گفت: توجه 
سهام  بازارهای  به  عمدتا  گذاران  سرمایه 
این حال تمدید تعطیلیها  با  معطوف است. 
در پکن به دلیل افزایش موارد جدید ابتا 
شود  باعث  است  ممکن  کرونا  ویروس  به 

تقاضای  افزایش  با  پایینتر  قیمت  در  طا 
خرید روبرو شود.

روز  ششمین  برای  پکن  در  مقامات 
متوالی چندین مورد جدید ابتا به بیماری 
کووید ۱۹ را گزارش کردند و از سوی دیگر، 
موارد جدید ابتا در شش ایالت آمریکا روز 
سه شنبه به رکورد جدیدی افزایش پیدا کرد.

با این همه دالر در برابر رقیبانش ۰.۱ 

خریداران  برای  را  طا  و  کرد  رشد  درصد 
غیرآمریکایی گرانتر ساخت.

در این بین، آماری که افزایش خرده 
فروشی آمریکا در ماه مه را نشان داد، احتمال 
پشت سر گذاشته شدن رکود اقتصادی این 
کشور را تقویت کرد و نتایج آزمایش درمان 
سرمایه گذاران  بینی  خوش  هم   ۱۹ کووید 

را تقویت کرد.

تنشهای ژئوپلیتیکی و تدابیر محرک 
مالی بیشتر از سوی بانکهای مرکزی سراسر 
جهان از قیمت طا حمایت کرده است. این 
فلز در شرایط ابهامات اقتصادی و سیاسی به 
دارایی امن تبدیل شده و با افزایش تقاضای 

سرمایه گذاری روبرو می شود.
از  هند  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
در  کشور  ین  ا ز  سربا  ۲۰ شدن  کشته 
درگیری با نیروهای چینی در نقاط مرزی 
کره  پیشنهاد  هم  شمالی  کره  و  داد  خبر 
را  ویژه  فرستاده  فرستادن  برای  جنوبی 
مرزها  به  را  نیروهایش  کرد  اعام  و  رد 

گرداند. بازخواهد 
هر  ارزشمند،  فلزات  سایر  بازار  در 
اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۳ درصد 
کاهش، به ۱7 دالر و ۳4 سنت رسید. هر 
 ۰.۹ با  فوری  تحویل  برای  پاالدیم  اونس 
سنت   64 و  دالر   ۱۹۱4 کاهش،  درصد 
معامله شد. هر اونس پاتین برای تحویل 
فوری با ۰.۹ درصد کاهش، در 8۱۳ دالر و 

هفت سنت ایستاد.

عقب گرد طال در برابر صعود دالر

از کاهش شدید  ملل  توسعه سازمان  و  تجارت  دفتر 
سرمایه گذاری خارجی در سطح جهان خبر داد.

آنکتاد با اشاره به شیوع کرونا و محدودیت های ایجاد 
شده در زمینه سرمایه گذاری خارجی در سطح جهان پیش 
میزان   ۲۰۰۵ سال  از  بار  نخستین  برای  است  کرده  بینی 
سرمایه گذاری خارجی در جهان به زیر یک تریلیون دالر 
کاهش پیدا کند. این رقم در سال ۲۰۱۹ ۱.۵4 تریلیون دالر 

اندازه گیری شده است.
چشم  ملل،  سازمان  توسعه  و  تجارت  دفتر  گفته  به 

انداز یک رکود عمیق و فراگیر باعث ترغیب شرکت های 
المللی  بین  انجام پروژه های  چندملیتی به تجدید نظر در 
خود خواهد شد و انتظار نمی رود زودتر از سال ۲۰۲۲ روند 

سرمایه گذاری ها به شرایط قبل از بحران بازگردد.
بیشترین کاهش سرمایه گذایر خارجی در سال جاری 
نسبت به سال قبل در امریکای التین خواهد بود که طبق 
پیش بینی ها حدودا نصف خواهد شد. سرمایه گذاری های 
خارجی امسال در کشورهای آسیایی ۳۰ تا 4۵ درصد و در 
خواهد  کاهش  درصد   4۰ تا   ۲۵ بین  آفریقایی  کشورهای 

یافت. البته کشورهای صنعتی و توسعه یافته نیز از این قاعده 
مستثنی نیستند و پیش بینی شده است حجم سرمایه گذایر 
خارجی در آن ها نیز بین ۲۵ تا 4۰ درصد کاهش پیدا کند.

موخیسا کیتویی، دبیر کل دفتر تجارت و توسعه سازمان 
ملل در همین رابطه گفت: وقوع همه گیری کرونا منجر به 
توقف تولید و اخال در زنجیره تامین بخش های مختلف 
اقتصادی خواهد شد. این امکان وجود دارد که برخی از کسب 
و کارها وادار به تعطیلی کامل شوند و در بخش تقاضای 

مصرفی نیز شاهد یک شوک خواهیم بود.

سقوط آزاد سرمایه گذاری خارجی در جهان
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دبیر: قهرمان المپیک لزوما مربی خوبی نیست
است  دارد که ممکن  اعتقاد  دبیر  علیرضا 
کشتی ایران در سال های آینده مثل باروس و 

بلغارستان تک قهرمان داشته باشد.
در  کشتی  فدراسیون  رئیس  دبیر  علیرضا 
گفتگویی که با رادیو ایران داشت، به موضوعات 
در  سواالت  پاسخگوی  و  کرد  اشاره  مختلف 
حوزه این ورزش بود که این گفتگو را در ادامه 

می خوانید:
* قهرمان المپیک لزوما مربی خوبی نیست

یکی از علت هایی که ما به این می گوییم 
علتش  پوش، یک  ملی  و  مربی  انتخاب  چرخه 

چرخه انتخاب مربی تیم ملی و مدرس کشتی است. کشتی گیری سوای مربیگری 
است و مربیگری یک فن دیگری دارد، کشتی گیری که قهرمان المپیک و جهان 
بوده، باید خودش را در مربیگری هم ثابت کند. در این چند سال هنوز نهایی نشده 
و فکر می کنم در دو ماه آینده نهایی شود تا کسانی که خوب هستند شناخته شوند.

* رقیبم را رئیس سازمان لیگ کردم
خود آقای نصیرزاده در لیگ خیلی خوب کار می کند و به تمام استان ها می رود 
و کلی بار از روی دوش فدراسیون برداشته. ما اگر به کار تیمی اعتقاد داشته باشیم 
و از مهره های خوب استفاده کنیم، بار از روی دوش فدراسیون برداشته می شود. 
ما باید عدالت را رعایت کنیم و رئیس فدراسیون اصا نباید به این موضوعات ورود 
کند. ما اگر قانون خوبی انتخاب کنیم خیالمان راحت است و کسی که حقش باشد 

چه در بین کشتی گیران و چه مربیان انتخاب می شود.
* ۱.۵ میلیون کشتی گیر از دست دادیم

اواخر دهه 7۰ در جمعیت 64 میلیونی کشور ما بیش از یک و نیم میلیون 
کشتی گیر فعال داشتیم و در یک وزن ۵8 کیلوگرم در یک مسابقات انتخابی تیم 
ملی چه اتفاقی رخ می داد و یک نفر باید ۹ دور کشتی می گرفت. اگر کمیت باال 
باشد، کیفیت هم ناچار باال می رود. ما در ماه های اخیر آماری که گرفتیم کشتی گیر 
فعال در جمعیت 8۳ میلیونی به زیر ۵۰ هزار نفر رسیدیم. تا چند سال بعد به دهه 6۰ 

و سال های بعد از انقاب می رسیم که تک قهرمان داشته باشیم.
* کشتی مثل نفت است

بدانند کشتی ما مثل نفت و پسته و خاویار و فرش  باید  مردم و مسئولین 
ماست و جزو معدود ورزش هایی است که وارداتی نیست. این ورزش ملی و اول 
ماست و نظرسنجی ها نشان می دهد که کشتی ورزش سوم و چهارم ما می شود و 
اگرچه از نظر افتخارات اول است اما با این روند سال های سختی را خواهیم داشت.

* برای آقای سوریان البی کردم
یک ماه و نیم دو ماه گذشته بود که لیست نهایی انتخابات اتحادیه جهانی 
کشتی برای ما فرستاده شد و ما قطعی کردیم که آقای سوریان به عنوان نماینده 
فدراسیون کشتی جمهوری اسامی ایران معرفی شود. قرار بود انتخابات شهریورماه 
در صربستان برگزار شود اما باتوجه به کرونا انتخابات آبان یا آذر ماه برگزار خواهد 
شد و در همان صربستان اگر اتفاق خاصی نیفتد به انجام خواهد رسید. از سال پیش 
که من رئیس فدراسیون شدم، اولین سفر را به روسیه رفتم و به این خاطر بود که 

در مورد آقای سوریان رایزنی کنیم.
* سوریان ابر قهرمان است

خیلی ها می گفتند آقای دبیر باید انتخاب شود اما خیلی موضوعات بود که ما 
به این نتیجه رسیدیم آقای سوریان از من ارجح تر است. فدراسیون باید وضعیت 
موجود را حفظ و همچنین کشتی را در ایران توسعه دهد و این خودش یک دنیا 
کار است و اگر من بخواهم در این وضعیت بروم برای کارهای خارجی کشتی کار 
سخت می شود. دومین علت هم این است که یک واژه قهرمان داریم و یک واژه 
ابر قهرمان. آقای سوریان ابر قهرمان و سوپراستار است و با همین اسم نصف راه 
را می رود. ما به همین علت ایشان را انتخاب کردیم و یک سال است که رایزنی و 

البی را انجام داده ایم و امیدواریم ایشان انتخاب شوند.

مخفی کاری ۴0 نمونه دوپینگ وزنه برداران؛
رو شدن رسوایی آیان؛ ایران هم نگران است؟

سابق  رییس  رسوایی  شدن  آشکار  با 
 4۰ کردن  مخفی  بر  مبنی  جهانی  فدراسیون 
نیست چه کشورهایی  دوپینگ مشخص  نمونه 

در این زمینه دست داشتند. 
رییس  آیان،  تاماش  فساد  افشای  از  بعد 
او  برکناری  و  برداری  وزنه  جهانی  فدراسیون 
در  زیادی  موارد   IWF اجرایی  هیات  توسط 
برداری  وزنه  اهالی  سوی  از  اخیر  های  هفته 
سوی  از  گرفته  صورت  تخلفات  درباره  جهان 

رییس مجارستانی مطرح شده است. 
نی  جها سیون  ا فدر رسیده  خبر  حاال 

وزنه برداری )IWF( نخستین اقدامات را برای بررسی ده ها نمونه دوپینگ مثبتی 
که در زمان ریاست تاماش آیان مخفی شده بود، انجام داده. IWF  مدارکی را 
به آژانس بین المللی تست )ITA( ارائه کرده که تحقیقات مستقلی را در خصوص 
فساد در وزنه برداری به وسیله ریچارد مک الرن آغاز کرده بود. ویتولد بانکا رئیس 
آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ )WADA( در بیانیه ای اعام کرد این سازمان با 

یافته های تیم مک الرن وحشت زده شده است.
پیش از این در گزارشی که مک الرن ارائه کرده بود به مخفی شده 4۰ نمونه 
دوپینگ اشاره شد که این ورزشکاران باید مدال های جهانی و قاره ای خود را پس 
دهند. مدارک و شواهد هفته گذشته به وادا ارسال شده است. وادا همچنین از تیم 
مک الرن خواست تا یافته های خود را که برای عموم مطرح نشد در تاریخ 4 ژوئن 

)۱۵ خرداد( منتشر کند.
در این گزارش آمده آذربایجان و ترکیه در میان کشورهایی هستند که از فساد 
دوپینگ در زمان آیان سود بردند، اما کشورهای دیگری هم هستند که نمونه های 

دوپینگ مثبت آن ها توسط رییس سابق فدراسیون جهانی مخفی شده.
باید دید ایران هم باید جزو کشورهایی باشد که از این اتفاقات نگران است 
یا اینکه هیچ وقت تاماش آیان با مسئوالن فدراسیون ایران در برهه های مختلف 

همکاری پشت پرده ای نداشتند. 
دوپینگ  با  مبارزه  جهانی  آژانس  گفت:  باره  این  در  موقت  رییس  پاپاندریا، 
تجزیه و تحلیل اطاعات را از تیم مک الرن آغاز کرده و دوره ۲۰۰۹ تا ۲۰۱4 را 

تحت پوشش قرار می دهد.

تنها رکابزن پارالمپیکی: 
پول کافی برای تهیه دوچرخه استاندارد ندارم

تنها دوچرخه سوار پارالمپیکی گفت: با وجود این که تنها دوچرخه سواری 
هستم که سهمیه پارالمپیک توکیو را کسب کرده ام، اما تجهیزاتم قدیمی است و 

پول کافی برای خرید دوچرخه جدید و استاندارد ندارم.
مهدی محمدی اظهار کرد: از اسفند سال گذشته که اردوهای تیم ملی به دلیل 
شیوع ویروس کرونا تعطیل شد از آن زمان تاکنون تمرینات دوچرخه سواری خود را 
با وجود تعطیلی پیست ها متوقف نکردم و یک روز در میان صبح ها در جاده روزی 
4 ساعت حداقل ۱۲۰ کیلومتر پا می زنم و بعدازظهرها کار بدنسازی انجام می دهم.

با کسب مدال  اندونزی  آسیا  وی گفت: سال گذشته در مسابقات قهرمانی 
نقره سهمیه ورودی بازیهای پارالمپیک توکیو را کسب کردم که البته چون بسیاری 
از کشورها امتیاز ورودی الزم را برای شرکت در پارالمپیک کسب نکرده اند، هنوز 

جدول امتیازبندیها قطعی نشده است.
این دوچرخه سوار پارالمپیکی با بیان این که منتظر شروع اردوها هستم، افزود: 
هنوز هیچ خبری از شروع اردوها از سوی فدراسیون دوچرخه سواری و کمیته ملی 
زنجان  در  غیرمتمرکز  صورت  به  را  خود  تمرینات  همچنان  و  نیست  پارالمپیک 

پیگیری می کنم تا ببینیم چه زمانی می توانم تمرینات خود را در پیست آغاز کنم.
محمدی با اشاره به پاره گی آشیل پای خود گفت: ۲ سال است که از ناحیه 
آشیل پا دچار مصدومیت هستم، به طوری که بعد از هر بار شرکت در مسابقه به 
دلیل پاره گی آشیل پا مجبور به عمل آن بودم. در حال حاضر نیز بعد از 4 بار عمل 

جراحی نسبت به قبل شرایط آن بهتر شده اما عصب پایم آسیب دیده است.
وی اضافه کرد: تغییر زمان بازیهای پارالمپیک توکیو و لغو مسابقات قهرمانی 
آسیا به دلیل شیوع ویروس کرونا فرصت خوبی است برای من تا آسیب دیدگی پایم 

بعد از چند بار عمل جراحی بهبودی کامل پیدا کند.
غیر  و  قدیمی  را  خود  مشکات  از  یکی  پارالمپیکی  سوار  دوچرخه  تنها 
با  و خاطرنشان کرد: دوچرخه ای که  عنوان کرد  تجهیزات خود  بودن  استاندارد 
آن تمرین می کنم متعلق به سال ۲۰۱۵ است که به دلیل قدیمی و غیراستاندارد 
بودن کارایی الزم را ندارد. چون پول کافی برای تهیه دوچرخه ندارم مجبورم با 

همین دوچرخه تمرین کنم.

هشتمین قهرمانی متوالی بایرن مونیخ در بوندسلیگا

تیم فوتبال بایرن مونیخ با برتری یک بر صفر خارج از خانه مقابل وردربرمن 
برای هشتمین بار متوالی به قهرمانی بوندسلیگای آلمان رسید.

سه شنبه شب گذشته و از هفته سی ودوم لیگ فوتبال باشگاه های آلمان، 
بایرن مونیخ صدرنشین این مسابقات به میهمانی وردربرمن رفت و به پیروزی یک بر 
صفر رسید تا قهرمانی خود را در فاصله ۲ هفته مانده به پایان رقابت ها قطعی کند.

این دیدار زیر بارش شدید باران برگزار شد، اما این موضوع تاثیرچندانی روی 
عملکرد خوب میهمان نداشت.

اخیر  سال های  طی  که  لهستانی  باتجربه  مهاجم  لواندوفسکی«  »رابرت 
نیمه  ثانیه های  بایرن مونیخ داشته است در آخرین  درخشش خیره کننده ای در 

نخست برای تیمش موفق به گلزنی شد.
بایرن از دقیقه 7۹ این دیدار و پس از اخراج »دیویس« با ۱۰ بازیکن به 

کار ادامه داد.
امتیاز،   76 با  تا  یافت  دست  صفر  بر  یک  پیروزی  به  بایرن  نهایت  در 
قهرمانی اش را قطعی کند. هم اکنون دورتموند با 66 امتیاز و یک بازی کمتر در 

رتبه دوم جای دارد.
این هشتمین قهرمانی متوالی بایرن مونیخ در بوندسلیگا است تا این تیم را 

به رقیب بی چون وچرای فوتبال آلمان تبدیل کند.
همچنین مونیخی ها، سی امین قهرمانی خود را در این رقابت ها جشن گرفتند.

بایرن باید روز ۱4 تیرماه نیز در فینال جام حذفی آلمان به مصاف لورکوزن 
برود.در ۲ دیدار دیگر همزمان، فرایبورگ با حساب ۲ بر یک از سد هرتابرلین 
گذشت و یونیون برلین با یک گل پادربورن را مغلوب کرد که با این نتیجه سقوط 

پادربورن قطعی شد.

اللیگای اسپانیا؛
بارسلونا جایگاهش در صدر جدول را مستحکم کرد

پیروزی خانگی مقابل لگانس، جایگاهش در صدر  با  بارسلونا  تیم فوتبال 
جدول اللیگای اسپانیا را مستحکم کرد.

اسپانیا،  باشگاه های  فوتبال  لیگ  نهم  و  بیست  هفته  از  چهارشنبه  بامداد 
بارسلونای صدرنشین در ورزشگاه خالی از تماشاگر »نیوکمپ« از تیم قعرنشین 
لگانس پذیرایی کرد و با پیروزی دو بر صفر به کار پایان داد تا با 64 امتیاز به 

صدرنشینی ادامه دهد.
لگانس هم ۲۳ امتیازی باقی ماند و کار دشواری برای بقا خواهد داشت.

بازی با عملکرد خوب میهمان آغاز شد و لگانس در همان ۱۰ دقیقه نخست 
۲ بخت مسلم گلزنی داشت که یک مرتبه »لنگلت« مدافع بارسا دروازه تیمش 

را نجات داد و در فرصتی دیگر، مهاجم لگانس با بی دقتی نتوانست گلزنی کند.
در ادامه میزبان مطابق انتظار بر بازی تسلط پیدا کرد و »آنسو فاتی« مهاجم 
جوان این تیم در دقیقه 4۲ گلزنی کرد.در دقیقه 64 »گریژمان« فرانسوی موفق به 
گلزنی شد که این گل با استفاده از سیستم کمک داور ویدئویی به دلیل آفساید، 
مردود اعام شد.سه دقیقه پس از آن، »لیونل مسی« در محوطه جریمه سرنگون 
شد تا بارسا صاحب پنالتی شود.مسی پشت توپ قرار گرفت و گل دوم کاتاالن ها 
را درون دروازه حریف جای داد.در دقایق پایانی اتفاق خاص دیگری رخ نداد تا 

پیروزی دیگری برای شاگردان »کیکه ستین« ثبت شود.

از شایعه تا واقعیت؛
انتقال ۳۱ میلیون پوندی سردار به آرسنال

طبق گزارش ها آرسنال در حال انتقال سردار 
آزمون مهاجم هیجان انگیز ایرانی به این تیم برای 

جانشینی اوبامیانگ است.
رسانه های مختلف خبر از توافقات آرسنال با 
زنیت سن پترزبورگ برای انتقال مهاجم ایرانی به 

لندن با مبلغ ۳۱ میلیون پوند می دهند.
های  توپچی  که  است  حاکی  ها  گزارش 
لندن توافقات جدی برای امضای قرارداد با ستاره 
زنیت سن پترزبورگ را دنبال می کنند و براساس 
آخرین اخبار برای انتقال سردارآزمون به ورزشگاه 

امارات ، آرسنال ۳۱ میلیون پوند هزینه می کند.آرسنال با امضای قرارداد با سردار 
می تواند شک و تردیدهایش درمورد آینده پیر-امریک اوبامیانگ را از بین برود. 
مهاجم بین المللی اهل گابن آرسنال به پایان قراردادش با این باشگاه نزدیک 
شده و با پیشنهاداتی از بارسلونا، اینترمیان و پاری سن ژرمن روبرو شده است.

Caughtoffside در این رابطه می نویسد در صورت جدایی احتمالی 
اوبامیانگ ، سردار آزمون بهترین گزینه برای جانشینی او خواهد بود و این می 
تواند راز عاقه میکل آرتتا به مهاجم ایرانی باشد. گزارش ها حاکی آندره آرشاوین 

بازیکن سابق آرسنال نقش کلیدی را در این انتقال بازی می کند.

صعود ترابزون و مجید حسینی به فینال جام حذفی
ترکیه  اسپور  ترابزون  تیم 
مقابل  در   ۱-۳ پیروزی  کسب  با 
فنرباغچه ترکیه، به فینال جام حذفی 

این کشور صعود کرد.
ترابزونی ها که بعد از شوک 
در  از حضور  ساله  یک  محرومیت 
دیداری  در  اروپایی  های  تورنمنت 
رفته  فنرباغچه  به مصاف  حساس 
بودند، موفق شدند با کسب پیروزی 
سه گله جواز صعود به مرحله پایانی 

جام حذفی را کسب کنند و در آستانه قهرمانی قرار بگیرند.
در بازی رفت نیمه نهایی جام حذفی که پیش از شیوع ویروس کرونا، ترابزون 
با نتیجه ۲-۱ در ورزشگاه خانگی فنرباغچه را شکست داده بود و تیم »زرد قناری« 
فرصت این را داشت که با پیروزی یک گله نیز راهی فینال شود اما بازی برگشت به 

شکل دیگری رقم خورد و یاران مجید حسینی به شکلی قاطعانه برنده شدند.
نکته جالب این بود که مجید حسینی ستاره تیم ملی ایران نیز در ترکیب اصلی بود 
و به همراه گاستون کمپی زوج خط دفاعی را تشکیل می داد و عملکرد خوبی نیز داشت.

در دقیقه 6 بازی الکساندر سرلوت مهاجم ترابزون اسپور در موقعیت تک به تک 
دروازه را باز کرد و البته خوش شانس بود که ضربه اش به پای مدافع فنرباغچه خورد 
و در درون دروازه آلتای قرار گفت. البته تیم میزبان در دقیقه 4۲ گل این را پاسخ داد 

تا نیمه اول ۱-۱ شود.
در نیمه دوم حمات فنرباغچه بیشتر شد اما خط دفاعی ترابزون اسپور اجازه 
گلزنی را به موریگی، گوستاوو و رودریگز نداد و با ۵ سیو عملکرد درخشانی را از خود به 
جای گذاشت. بازی ادامه پیدا کرد تا این که سرلوت روی یک ضد حمله بسیار سریع 
و حرکت فوق العاده نواکمه گل دوم را به راحتی وارد دروازه کرد تا کار برای فنرباغچه 
تمام شود. اما این پایان کار این مسابقه نبود و در چهارمین دقیقه از وقت اضافه نیز 

فیلیپ نواک گلزنی کرد تا شاگردان حسین کیشمیر به یک پیروزی دلچسب برسند.

ورزشگاه های  دوباره  بازگشایی 
بار  اروپا،  تا  شرقی  آسیای  از  فوتبال 
دیگر شور و هیجان این رشته جذاب و 
دیدنی را برای عاقمندان به ارمغان آورد 
و اکنون آغاز دوباره لیگ برتر ایران نیز 

به دلتنگی ها پایان خواهد داد.
یی  نما هنر ه  ر با و د ی  شا تما  
و  یوونتوس  در  رونالدو«  »کریستیانو 
در  مسی«  »لیونل  زمینی  فرا  بازی 
به  و  جالب  خاطرات  هم  باز  بارسلونا 
کوتاه  حافظه  دور  نه چندان  یادماندنی 
مدت مان از فوتبال را برای مان تداعی 
کرد و نگذاشت این دلتنگی بیش از این 

ادامه داشته باشد.
به  که  شرایطی  در  و  امروز  البته 
در  کرونا  ویروس  گسترده  شیوع  دلیل 
آن قرار داریم، ورزشگاه های خالی شور 
انرژی  و  ندارد  را  همیشگی  هیجان  و 
انتقال  تلویزیونی  بینندگان  به  کمتری 
این  در  هم  مقدار  همین  اما  می کند 
روزگار غنیمت است و نباید این فرصت 

را از دست داد.
اگر  گردیم،  می  باز  یران  ا به 
ه ها  باشگا برخی  عتراض  ا باالخره 
و  معوق  دیدارهای  برسد  پایان  به 
و  برگزار  نیز  نوزدهم  لیگ  باقی مانده 
رقابت های  با شروع  روز دیگر  از چند 
با  و  بازمی گردد  هیجان  باشگاهی، 
تماشای  از  می توانیم  خانه  در  ماندن 

این رقابت ها لذت ببریم.
بر اساس تقویم برنامه رقابت های 
هفته بیست و دوم  پس از نزدیک به 
چهار ماه تعطیلی طبق جدول زیر انجام 

می شود:
یکشنبه هشتم تیرماه

تراکتور - نساجی مازندران
شهرخودرو - ذوب آهن

صنعت نفت آبادان - پارس جنوبی 
جم

نفت   - بوشهر  شاهین شهرداری 
مسجد سلیمان

پیکان - پرسپولیس
***

دوشنبه نهم تیرماه
سپاهان - گل گهرسیرجان

ماشین سازی   - فوالد خوزستان 
تبریز

استقال - سایپا
همانطور که مشخص است تمامی 
تیم های پرسپولیس و  به دیدار  نگاه ها 
پیکان است. یکی با اختاف در صدر و 
به دنبال تکرار چهارمین قهرمانی است 
و دیگری برای بقا در لیگ برتر تاش 

می کند.
»یحیی  شاگردان  کار  شک  بی 
فوتبال  تیم  سرمربی  گل محمدی« 
پرسپولیس در شروع دوباره این رقابت 
ها، آنهم مقابل تیمی که هیچ چیز برای 
از دست دادن ندارد سخت و دشوار است 
و بازیکنان پرسپولیس به خوبی می دانند 
یک لحظه غفلت می تواند پشیمانی را 

برای آنان به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر شاگردان »عبداهلل 
ویسی« که نمی خواهند یک بار دیگر 
تجربه سقوط به دسته پایین تر را تجربه 

کنند تمام تاش خود را به کار خواهند 
گرفت تا از یکی از سخت ترین دیدارهای 
دور برگشت خود دست خالی ورزشگاه 
را ترک نکنند و این موارد می تواند این 
دیدار را حتی به جذاب ترین دیدار هفته 

تبدیل کند.
ین  ا مهم  ر  ا ید د یگر  د ر  د
مجیدی«  د  »فرها ن  گردا شا هفته 
ز  ا ر  عبو ی  برا ستقال  ا بی  سرمر
دو  تاش  به  سایپا  سخت کوش  تیم 
که  آبی  پسران  رند.  دا نیاز  چندان 
و  شان  باشگاه  مدیران  با  راستا  هم 
رقابت  مجدد  برگزاری  از  فنی  کادر 
های لیگ برتر  ابراز نارضایتی کرده 
و  لیگ  سازمان  اصرار  از  پس  بودند، 
را  خود  تمرینات  فوتبال،  فدراسیون 
هم  رسد  می  نظر  به  و  کرده  دنبال 
مشکلی  رقابت ها  ادامه  برای  اکنون 

باشند. نداشته  پیش رو 
نارنجی پوشان  از  عبور  برای  آنان 
و  انگیزه  به  نیاز  مدعیان  بقا درجمع  و 
قطع  طور  به  که  دارند  بیشتر  تاش 
مدیریتی  تیم  و  مجیدی  مدت  این  در 
این خصوص  در  اقدامات الزم  باشگاه 

را به انجام رسانده اند.
در دیگر سوی این میدان »ابراهیم 

در  که  سایپا  جوان  سرمربی  صادقی« 
گفت و گویی اعام کرده بود »دلش 
با  است«  شده  تنگ  فوتبال  برای 
شدن  برداشته  از  پس  که  بازیکنانش 
کرونا  شیوع  از  ناشی  های  محدودیت 
تمرینات خود را با رعایت پروتکل های 
آغاز کرده اند، آماده خودنمایی برابر تیم 
پر طرفدار استقال هستند و می دانند 
آینده شان  دیدار،  این  در  نتیجه  کسب 
برای صعود به رده های باالتر جدول را 

تضمین خواهد کرد.
افزون بر این، برخاف بحث های 
تمام نشدنی این روزهای مدیریت قبل 
و فعلی باشگاه استقال که این روزها 
به نظر می رسد  بر شده است،  حوصله 
سایپا  باشگاه  صدر  در  مدیریت  تغییر 
مطلوب بوده و این تیم با مدیر جدید به 
ثبات الزم رسیده است و این موضوع 
پوشان  نارنجی  برنده  برگ  می تواند 

مقابل پسران آبی باشد.
نکته پایانی اینکه در نبود حواشی 
با حضور تماشاگران  جذاب فوتبال که 
دارد  مستقیم  رابطه  ورزشگاه ها،  در 
باید به حواشی خود ساخته  این روزها 
محدود همانند نصب عروسک به جای 
تماشاگر در کره جنوبی، رعایت نشدن 
کامل پروتکل های بهداشتی در جریان 
صدای  از  استفاده  آلمان،  بوندسلیگای 
ضبط شده و تصاویر گرافیکی هواداران 
دراللیگای اسپانیا و ... دل خوش کنیم 
بینیم  تغییرات که می  این معدود  از  و 

لذت برده به آن عادت کنیم.
و اما حاال که نوبت به لیگ ایران 
فوتبال  لیگ  سازمان  ببینیم  باید  است 
ایران چه برنامه ای برای غافلگیر کردن 
عاقه مندان به فوتبال در کشور دارد و 
آیا می تواند با تلفیقی از آنچه که تاکنون 
رخ داده و ابتکارات جدید ما را شگفت 

زده کند یا خیر.

شروع دوباره لیگ برتر؛

کاِر سخت شاگردان یحیی، تالش آبی ها برای ماندن در جمع مدعیان

تناقض های آشکاری در اظهارات 
فدراسیون  وقت  مدیران  و  تاج  مهدی 
فوتبال درباره پاداش کارلوس کی روش 
در جام جهانی وجود دارد و هیچ یک 
ارائه  را  سندی  خود  گفته های  برای 

نکردند.
برای  کی روش  کارلوس  پاداش 
حضور در جام جهانی ۲۰۱8 روسیه از 
معماهای حل نشده  فوتبال ایران است 
تناقض گویی  با  سادگی،  عین  در  که 
فدراسیون  سابق  و  وقت  مسئوالن 
سردرگمی  موجب  و  همراه  فوتبال 
فوتبال دوستان و اهالی رسانه شده است.

کارلوس  که  است  این  واقعیت 
پاداش  قرارداد،  مطابق  باید  کی روش 
 ۲۰۱8 جهانی  جام  به  صعود  از  خود 
بد،  یا  خوب  و  کند  دریافت  را  روسیه 
این میزان، سهم او خواهد بود اما روی 
مسئله ای به این سادگی، اختاف نظر 
وجود  مسئوالن  اظهارات  در  بسیاری 
دارد و به طور مرتب گفته های یکدیگر 

را تکذیب می کنند.
قبل از ورود به اظهارات مسئوالن 
آن ها،  اظهارات  در  تناقض  بررسی  و 
تا قبل  الزامی است که  نکته  این  ذکر 
از این گفته شده بود که ۱۰ درصد از 
پاداش حضور در جام جهانی به کی روش 
می رسد که این موضوع با انتشار اسناد 
پرداختی فیفا به به حساب کی روش در 

تناقض آشکار است و ۲۰ درصد از این 
مبلغ به سرمربی سابق تیم ملی تعلق 

گرفته است.
***

درصد   ۱۰ فدراسیون: خزانه دار 
پاداش و حقوق معوقه کی روش پرداخت 

شد
در پی این حواشی و شایعات، علی 
سلیمانی، خزانه دار فدراسیون فوتبال در 
 ۲۰ پرداخت  مسائل،  این  به  واکنش 
درصد به کارلوس کی روش را زیر سوال 
برد و چنین ادعایی را رد کرد. او تاکید 
پرداختی  مبلغی  از  درصد   ۱۰ که  کرد 
به  مربوط  مابقی  و  پاداش  به  مربوط 
از  قبل  کی روش  مانده  عقب  حقوق 
جام جهانی تا جام ملت های آسیا است. 

)لینک مصاحبه(
البته نکته قابل تأمل در اظهارات 
تواند  می  که  فدراسیون  دار  خزانه 
ادعای  ببرد،  سوال  زیر  را  او  اظهارات 
جام  ز  ا روش  کی  حقوق  پرداخت 
جهانی تا جام ملت ها توسط فیفا است 
که صحت ندارد چرا که بارها فدراسیون 
یورویی  هزار   ۹۰۰ مبلغ  کرده  اعام 

توسط AFC پرداخت شده است.
***

 ۲۰ کی روش  پاداش  تاج:  مهدی 
درصد است

رئیس سابق فدراسیون که درباره 

کی روش  به  پرداختی  پاداش های 
می گوید که سرمربی پرتغالی سابق تیم 
ملی ۲۰ درصد از پاداش حضور ایران در 
جام جهانی روسیه را دریافت کرده است. 
پاداش  فیفا صرفا  حساب،  این  با 
سرمربی تیم ملی را پرداخت کرده و مبلغ 
دیگری به حساب سرمربی سابق ایران 
اظهارات  با  تناقض  در  که  نشده  واریز 

خزانه دار است.
هر چند این موضوع در تناقض با 
مطالب اعام شده به رسانه ها است، اما 
با توجه به اینکه مهدی تاج به عنوان 
اجرای  فدراسیون مسئول  اول  شخص 
قرارداد بوده، اظهاراتش مورد قبول است!

***
* کفاشیان: پاداش کی روش ۱۰ 

درصد بود!
برخاف تکذیب فدراسیون فوتبال، 
مهدی تاج می گوید پرداخت ۲۰ درصد 
از پاداش جام جهانی به کی روش طبق 
بوده  فدراسیون  رئیسه  هیات  مصوبه 
است اما در سوی مقابل، علی کفاشیان، 
رییس فدراسیون فوتبال در سال ۲۰۱۵ 
که قرارداد کی روش را در آن سال بسته 
بود، این بند را رد کرده است. کفاشیان 
وجود  بر  مبنی  تاج  ادعای  همچنین 
پاداش کی روش  افزایش  برای  مصوبه 
نایب  عنوان  به  فعالیت  به  توجه  با  را 

رییس اول رد می کند.

ر  ا د نه  ا خز نند  هما ن  شیا کفا
در  »بنده  می گوید  فوتبال  فدراسیون 
جریان این پرداخت نبودم و واریز چنین 
رقمی هم به من اعام نشده بود.   طبق 
پاداش  از  درصد   ۱۰ رقم  این  قرارداد 
صعود تیم ملی به جام جهانی ۲۰۱8 بود 
که باید از سوی فیفا پرداخت می شد«.

***
کی  پاداش  مجلس:  *نماینده 
درصد   ۲۰ ولی  بود  درصد   ۱۰ روش 

پرداخت شد!
شمی،  ها ه  د ا ضی ز قا ن  حسا ا
نماینده مجلس شورای اسامی و عضو 
فراکسیون ورزش از کسانی است که به 
پرونده فوق ورود کرده و ادعای جدیدی 
را براخاف نظر تاج، کفاشیان و خزانه دار 

مطرح می کند!
قرارداد  »در  کرد:  خاطرنشان  او 
کی روش آمده بود که باید ۱۰ درصد 
اما به  پاداش جام جهانی را بگیرد  از 
او ۲۰ درصد پرداخت شده است. حاال 
رییسه  هیات  اعضای  بعضی  از  گویا 
خواسته اند که برگه ای را امضا کنند 
کی روش  قرارداد  در  دهد  نشان  که 
شده  درج  پاداش  درصد   ۲۰ دریافت 
که آن ها قبول نکرده اند چنین چیزی 

را امضا کنند.« 
*فدراسیون فوتبال: ۱۰ پاداش و ۳ 

ماه حقوق معوقه پرداخت شد
این پایان تکذیب مسئوالن نیست 
فدراسیون  توسط  ماجرا  آخر  پرده  و 
فوتبال اجرا می شود که اظهارات خزانه 
تاج  مهدی  همینطور  و  خودش  دار 
تکذیب  هم  را  سابق  رئیس  عنوان  به 

کرده است.
که  دار  خزانه  اظهارات  برخاف 
گفته بود فیفا ۱۰ درصد پاداش کی روش 
تا  از جام جهانی  افتاده  و حقوق عقب 
جام ملت ها را پرداخت کرده که صحت 
ندارد، در بیانیه فدراسیون فوتبال آمده 
است: »پاداش تخصیص شده به آقای 
کی روش فقط بر مبنای ۱۰ درصد و به 
عاوه سه ماه حقوق معوقه ایشان بوده 
که از محل مطالبات نزد فیفا پرداخت 

شده است.« 
بعد از این همه صحبت متناقض 
و تکذیب های متوالی، به حرف های 
را  آن  و  کرد  اطمینان  باید  کسی  چه 

باور داشت؟
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محمدرضا هاشمی کهندانی

ادعاهای بدون سند؛

معماهای حل نشده در فدراسیون فوتبال!

گفت:  لبرز  ا ن  نا ز ل  تبا فو هیات  تیم  سرمربی 
نبود پخش  این سال ها  در  زنان  فوتبال  مهم ترین ضعف 
تلویزیونی بوده و تا زمانی که تلویزیون و رسانه ها به آن 
و  نمی شوند  رشته  این  جذب  هم  مالی  حامیان  نپردازند، 

فوتبال زنان هم به جایی نمی رسد.
باید  لیگ  سازمان  داشت:  اظهار  ایراندوست  مریم 
وضعیت  در خصوص  را  خود  قطعی  تصمیم  زودتر  خیلی 
ماه  اسفند   6 در  می کرد.  اعام  زنان  فوتبال  مسابقات 
به  دیدارها  که  کردند  اعام  باشگاه ها  به  گذشته  سال 
دلیل کرونا به تعویق افتاده است و باید بعد از عید برگزار 
مشخص  مسابقات  برگزاری  شرایط  کرونا  دلیل  به  شود. 
فصل  قهرمان  نایب  و  قهرمان  که  می دانیم  همه  و  بود 

هستند. تیم ها  کدام 
حق  و  نبود  مشخص  تیم ها  شرایط  اگر  افزود:  وی 
تیمی ضایع می شد، اولین نفری بودم که می گفتم تا جلسات 

متعددی برای برگزاری ادامه مسابقات برپا شود تا در نهایت 
با تصمیم درست، تیم ها ضرر نکنند. وقتی وضعیت هر ۱۲ 
تیم حتی با برگزاری چهار دیدار پایانی در جدول تغییری 

نمی کند، تصمیمی برای ادامه مسابقات باقی نمی ماند.
جدول  میانه  تیم های  شاید  داد:  ادامه  ایراندوست 
یک یا ۲ درجه باال یا پایین شوند و باز هم فرقی برای 
این  اواخر فروردین  بود که  این  بهتر  بنابراین  ندارد  آنان 
موضوع اعام می شد تا به لیگ آینده ضربه نخورد زیرا 
از  و  باشگاه ها  به  مدیریت  و  فنی  نظر  از  باتکلیفی  این 

نظر روحی به بازیکنان و کادر فنی آسیب می رساند.
سرمربی تیم هیات فوتبال البرز یادآور شد: در این 
سال ها مهم ترین ضعف فوتبال زنان نبود پخش تلویزیونی 
پخش  نمی کنند،  پخش  زنده  اگر  کم  دست  است.  بوده 
به  رسانه ها  و  تلویزیون  که  زمانی  تا  باشیم!  داشته  مرده 
رشته  این  مالی هم جذب  حامیان  نپردازند،  زنان  فوتبال 

بازخورد  به جایی نمی رسد.  زنان هم  نمی شوند و فوتبال 
اتفاقات به تیم ملی می رسد. این  تمامی 

وی در پاسخ به این پرسش که از باشگاهی به شما 
 ۲ از  حاضر  حال  در  گفت:   است،  شده  داده  پیشنهادی 
باشگاه پیشنهاد دارم اما نمی توانم به آن فکر کنم. در واقع 
فوتبالی  پیشنهادات  نمی کنم،  فکر  آن  به  که  چیزی  تنها 
شده  نهایی  زنان  فوتبال  برای  برنامه ای  هیچ  زیرا  است 
نیست. به نظرم فکر کردن در این زمینه هدر دادن وقت 

و درگیر کردن ذهن است.
هیات  تیم  بازیکنان  دستمزد  درباره  ایراندوست 
که  نیست  زیادی  مدت  کرد:  خاطرنشان  البرز  فوتبال 
بازیکنان  مالی  مسایل  در  زیاد  هستم.  تیم  این  سرمربی 
بازیکنان  و  تیم  سرپرست  از  باید  و  نمی کنم  دخالت 
بپرسید اما در کل این باشگاه از نظر مدیریت و امکانات 

خیلی خوب است.

ایراندوست:

فوتبال زنان بدون پخش تلویزیونی به جایی نمی رسد
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سمیه  مشهد  شهرستان  گروه 
باقرزاده:مدیرعامل شرکت پاالیش گاز 
رشد  مرکز  گفت:  نژاد  هاشمي  شهید 
هدف  با  گازي  مجتمع  این  نوآوري  و 
حمایت از استارتاپ هاي نوپا، ارائه ایده 
رونق  جوانان،  اشتغال  و  هاي خاقانه 
دو  همکاري  کشور،  داخلي  تولیدات 
سویه صنعت گاز و شرکت هاي دانش 
بنیان در راستاي تحقق موضوع اقتصاد 
مقاومتي و » جهش تولید » راه اندازي 

شده است.
سید مجید منبتي در جلسه اي با 
عنوان »جایگاه نوآوري در راهبردها و 
تحقق چشم انداز در صنعت گاز افزود: 
پاالیشگاه گاز شهید هاشمي نژاد یک 
شرکت استراتژیک محور مي باشد و ما 
در راستاي تحقق چشم انداز سازمان در 
افق سال ۱4۰4 که سرآمدترین شرکت 
با  آفریني  ثروت  و  گاز  پایدار  تولید  با 
ارزش افزوده مي باشد حرکت مي کنیم.

واژگان  اینکه  به  اشاره  با  وي 
اقتصاد مقاومتي و شرکت هاي دانش 

راهبردي  شکل  به   8۰ دهه  از  بنیان 
در سخنراني هاي مقام معظم رهبري 
اسناد  در  تاکید کرد:  است  مطرح شده 
باالدستي باید از منویات ایشان استفاده 
و در تدوین چشم انداز ۲۰ ساله کشور 
و اقتصاد مقاومتي از ظرفیت هاي داخل 

کشور استفاده نماییم.
داد: صنعت  ادامه  منبتي  مهندس 
و  ها  آرمان  تحقق  براي  گاز  عظیم 

پیشبرد برنامه ها، به همکاري شرکت 
هاي دانش بنیان نیازمند است و در بیانیه 
گام دوم انقاب نیز به استفاده از ظرفیت 

هاي علمي کشور اشاره گردیده است.
مهمترین ظرفیت  کرد:  بیان  وی 
انساني است  امید بخش کشور نیروي 
و  ها  فعالیت  انجام  در  بخواهیم  اگر  و 
باشیم  موفق  سازمان  هاي  ماموریت 
باید از ظرفیت علمي و پژوهشي کشور 

استفاده نمائیم.
گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
شهید هاشمي نژاد خاطر نشان ساخت: 
ایجاد  با  شرکت  این  راستا  همین  در 
شهرستان  در  نوآوري  و  رشد  مرکز 
آماده  با  تا  نماید  مي  تاش  سرخس 
تربیت  جوانان  الزم،  بسترهاي  سازي 
و  نو  هاي  ایده  ارائه  با  انقابي  شده 
اشتغال  ایجاد  به  بتوانند  خود  خاق 
تحقق  و  پرداخته  مرزي  خطه  این  در 
بیانات مقام معظم رهبري را به بروز و 

ظهور برسانند.
وي ماموریت پاالیشگاه گاز شهید 
هاشمي نژاد را سهیم شدن در توسعه 
پاک  انرژي  تولید  با  جامعه  رفاه  و 
سازمان  مدیران  کرد:  اضافه  و  عنوان 
استارتاپ ها و شرکت هاي دانش  به 
بنیان اعتماد باالیي دارند و همکاري دو 
سویه این شرکت و شرکت هاي دانش 
جهش  شعار  تحقق  جهت  در  بنیان 
از  بسیاري  راهگشاي  تواند  مي  تولید 

مشکات  باشد.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد تاکید کرد:

حمایت پاالیشگاه خانگیران از شرکت هاي دانش بنیان 
در راستاي تحقق جهش تولید

 رئیس دانشگاه ایالم: 
همایش ملی مجازی زیست جهان پساکرونا در ایالم برگزار 

می شود

ایام یعقوبیان: رئیس دانشگاه ایام از برگزاری همایش ملی مجازی 
این  در  مطلوب«  وضعیت  تا  موجود  وضعیت  از  پساکرونا»  جهان  زیست 
دانشگاه خبر داد و گفت: شناخت و آگاهی از وضعیت پس از کرونا موجب 

برنامه ریزی بهتر برای ورود به این دوره می شود.
»محمد علی اکبری« با بیان این مطلب، اظهار کرد: این همایش به 
همت دانشگاه ایام و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری برگزار می شود.
 وی بیان کرد: آب، خاک، محیط زیست و کشاورزی، سیاست داخلی، 
سیاست خارجی، اقتصاد، صنعت و گردشگری، بهداشت و سامت، علم، 
فناوری و نوآوری، اجتماعی، فرهنگی و دین از جمله محورهای برگزاری 

این همایش ملی به میزبانی دانشگاه ایام است.
 رئیس دانشگاه ایام با بیان اینکه آخرین مهلت ارسال اثر به دبیرخانه 
این همایش پایان شهریور ماه سال جاری است، تصریح کرد: در صورت 
مساعد بودن شرایط از نظر وضعیت شیوع کرونا این همایش در پاییز امسال 

با معرفی آثار برگزیده برگزار خواهد شد.
 علی اکبری گفت: همه اقشار مختلف مردم از جمله عموم، دانشجویان، 
کادر اداری و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، اعضای هیئت علمی 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می توانند با ارسال اثر در این همایش 

شرکت کنند.
 وی با بیان اینکه این همایش شامل بخش های یادداشت کوتا فنی 
تا ۵۰۰ کلمه، مقاله کوتاه تا ۱۵۰۰ کلمه و مقاله بلند تا 8 هزار کلمه است، 
افزود: دانشگاه ایام در راستای انجام  رسالت و مسئولیت اجتماعی خود 
برای مبارزه با ویروس کرونا از ظرفیت واحد استاني شبکه ملي جامعه و 
این اساس شیوه هاي کاربردي پیشگیري و  بر  استفاده کرده  و  دانشگاه 

مقابله با بحران کرونا در این دانشگاه ارائه شد.
 رئیس دانشگاه ایام بیان کرد: بسیاري از هنجارها، ارزش ها، عادات، 
و  سیاسي  فرهنگي،  اجتماعي،  اقتصادي،  مناسبات  کلي  طور  به  و  رسوم 
بهداشتي در سطح جهان و جوامع مختلف به دنبال شیوع کرونا تغییر خواهد 
کرد و بر این اساس آگاهي از چنین تغییراتي مي تواند سیاست گذاران را در 
برنامه ریزي هاي بهتر برای مدیریت جهان پس از کرونا بسیار یاری برساند.

 علی اکبری در پایان با تقدیر از تاش ها و همکاری دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي استان در خصوص شیوه هاي مقابله با بحران کرونا 
و روش هاي پیشگیري از آن، خاطرنشان کرد: از تمامی دانشگاهیان و عاقه 
مندان برای شرکت در این همایش درخواست می شود که با ارسال اثر در 

این همایش ملی شرکتت کنند.

یکپارچه شدن مدیریت شهری پرند
فرماندار رباط کریم گفت: شهر فرصت های طایی در کوتاه ترین 
زمان ممکن صاحب مدیریت شهری یکپارچه، مترو و آرامستان خواهد شد. 
نظام ملکشاهی در چهارمین جلسه چهار ساعته بررسی مشکات و 
تسریع در احداث و بهره برداری مترو و آرامستان شهر که با حضور مدیر 
کل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران، 
نماینده مردم  مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، 
شهرستان های رباط کریم و بهارستان، شهردار، روسای شورای اسامی 
مدیرعامل  شهر،  اسامی  شورای  بودجه  و  برنامه  عمران،  کمیسیون  و 
شرکت عمران و اعضای هیئت مدیره و کارشناسان در دفتر شرکت مادر 
تخصصی شهرهای جدید برگزار شد، در خصوص یکپارچه شدن مدیریت 
شهری بیان کرد: در پایان زمان تعیین شده یک ماهه برای بررسی بندهای 
متغایر با وظایف شهرداری و شرکت عمران در راستای تحویل شهر، جلسه 
مذکور برگزار و مواردی طبق قانون در جهت خدمت رسانی مطلوب تر 
به شهروندان مطرح و تصمیمات الزم صادر گردید و هفته آتی تغییرات 
جلسه، نهایی و عملی خواهد شد و در سریع ترین زمان ممکن شهر به 

شهرداری تحویل داده خواهد شد.
نماینده عالی دولت در خصوص احداث مترو نیز اظهار کرد: طی تفاهم 
عمران  تخصصی  مادر  شرکت  تهران،  شهرداری  مابین  شده  انجام  نامه 
شهرهای جدید و شرکت عمران پرند، مقرر شد شهرداری تهران آغاز به 
فعالیت دوباره در راستای ریل گذاری و بهره برداری مترو تا فرودگاه امام 
خمینی )ره( را از سر بگیرد و برای ادامه مسیر از فرودگاه تا شهر پرند،  مصوب 
شد پس از رفع ایرادات کامل، تمهیدات الزم، تامین اعتبار و در نظر گرفتن 
اتفاقات پیش بینی نشده، تکلیف ادامه ریل گذاری در جلسه آینده برای 
ادامه فعالیت اجرایی توسط شهرداری تهران و یا شرکت عمران معین شود 
تا در کوتاه ترین زمان ممکن بتوانیم صدای سوت قطار را در شهر بشنویم.

ملکشاهی در مطلبی دیگر با اشاره به احداث آرامستان در شهر، افزود: 
طی رایزنی های انجام شده، شرکت عمران پرند موظف شد زمینی را در 
بازه زمانی مختصر، به این مهم اختصاص دهد تا ظرف دو هفته  پس از 

آن با افتتاح غسال خانه و تجهیز آن، شرایط تدفین متوفیان فراهم شود.

در بهزیستی گیالن برگزار شد:
معاونت  حوزه  کارشناسان  اندیشی  هم  نشست  اولین 

مشارکتهای مردمی 
گفت  مردمی  مشارکتهای  امور  معاون  جهانبخش  جلسه   این  در 
از  پشتیبانی  درقالب  ها  فعالیت  مردمی  مشارکت های  معاونت   درحوزه 
حوزه های معاونت ها می باشد و لذا در این راستا باید با چابکی کار نمود از 
جمله مسائل مهم ، چابکی در امر مشارکت های مردمی بوده تا بتوانیم بر 
اساس آن و با پشتوانه آن کمک های مردم خیر و نیکوکار را به سمت خیر 
جمعی و مساعدت به جامعه هدف سوق دهیم. جهانبخش در ادامه افزود 
: از موضوعات دیگر در این زمینه می توان به فعالیت مراکز غیر دولتی و 
نحوه نظارت بر فعالیت آنها اشاره داشت که نباید مورد غفلت قرار گیرد 
، معاون هماهنگی مراکز غیردولتی و اشتغال و مشارکت های مردمی به 
فعالیت های اشتغال در سال ۹8 و برنامه های سال ۹۹ اشاره نمود و افزود 
بر اساس برش اشتغال شهرستان ها ، می باید ۱646 نفر را  از راه های 
گوناگون اشتغال آنان را ساماندهی کنیم و به حمداهلل اعتبارات تبصره ۱6 
در سال جاری افزایش داشته تا بتوانیم در این راستا نسبت به اشتغال اقدام 
نماییم. مدیرکل بهزیستی گیان  نیز در این جلسه  گفت در رابطه با موضوع 
معاونت هماهنگی مراکز غیر دولتی اشتغال مسکن مشارکت های مردمی 
احساس بر این است عاوه بر کارهای قبلی با توجه به تنگناهایی که دولت 
در سال جاری دارد این حوزه معاونت می تواند کارهای بزرگی  را در بخش 
غیردولتی به سرانجام برساند بدین سان که در حوزه مراکز غیر دولتی قطعًا 
موسسات و مراکزی که از بهزیستی مجوز فعالیت دریافت می نمایند بخش 
غیر دولتی محسوب می شود .دکتر نحوی نژاد افزود : کمک به دولت در 
بخش اشتغال  حول محور توانمندسازی اقشار تحت پوشش با کمک دولت 
در بخش اشتغال غیر دولتی و کسب و کار مددجویان نیز باید مورد  توجه 
ویژه قرار گیرد.وی خاطر نشان کرد : در امر مشارکت های مردمی نیز جلب 
مشارکتهای مردم برای کمک به جامعه هدف  بهزیستی و  انسجام در حلقه 
اتصال دولت و مردم و بخش غیر دولتی از اهمیت بسیاری برخوردار است 
همچنین مسکن اقشار تحت پوشش نیز با فعالیتهای همه جانبه و داشتن 
تفکر در این  زمینه  که می توان برای مددجویان تحت پوشش سرپناهی 

مناسبت را هم نمودار اهداف عالی بهزیستی است

آغاز برداشت دانه روغنی کلزا در شهرستان جوین
برداشت دانه روغنی کلزا از   7۳۰ هکتار سطح زیرکشت این محصول 

در شهرستان جوین آغاز شد.
جوین  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  گیاهی  تولیدات  مسئول 
گفت : برداشت دانه روغنی کلزا در سطح 7۳۰ هکتار از مزارع شهرستان 
جوین  شروع شده است که متاسفانه از این مقدار سطح زیرکشت به دالیل 
سرمازدگی و بد سبزی ۵8۰ هکتار بخوبی کشت و بقیه قابلیت برداشت ندارد.

اواخر خردادماه    تا  این محصول  برداشت    : افزود  راد  مریم حمیدی 
به  نسبت  آن  محصول  سودآوری  دلیل  به  گیاه  این  کاشت  ؛  دارد  ادامه 
کشت  به  کشاورزان  رغبت  موجب  اخیر  های  سال  در  محصوالت   سایر 

آن شده است.
وی ادامه داد : دانه های روغنی در بحث تامین روغن خوراکی، کنجاله 
دام و طیور و پایداری تولید غات بسیار مفید است و کلزا در تناوب با گندم 
و جو کشت شده و سبب پایداری کشت این محصوالت می شود ؛ کشت کلزا 
باعث افزایش تولید، حفظ منابع آب و خاک و افزایش بهره وری می شود و در 
مقایسه با کشت گندم، نیاز آبی کلزا کمتر است که این امر باعث شد در منطقه 

کشت این گیاه  را به عنوان بهترین کشت در تناوب با گندم انجام دهند.
حمیدی راد با اشاره به برداشت میانگین ۲.۵ تن در هر هکتار عنوان 
کرد: پیش بینی میشود امسال از سطح ۵8۰ هکتار کلزای شهرستان ، ۱4۵۰ 

تن دانه روغنی برداشت شود.
مریم حمیدی راد با یادآوری اینکه روغن کلزا از جمله بهترین روغن 
های خوراکی است و کنجاله آن نیز برای تغذیه دام مصرف می شود توضیح 
داد: کلزا محصول استراتژیک و ماده اولیه تولید روغن خوراکی است که 
به دلیل داشتن اسیدهای چرب اشباع نشده و نداشتن کلسترول ، کیفیت 

باالیی دارد.
دانه روغن کلزا در شهرستان جوین به صورت پاییزه و در ۱۵ شهریور 
الی ۱۵ مهرماه کشت و اواسط خرداد ماه الی اواسط تیر ماه برداشت میشود.

شهرستان جوین یکی از بزرگترین تولید کنندگان کلزا در استان خراسان 
رضوی بشمار می آید

رتبه برتر کشوری ایالم در کاهش تصادفات راه های روستایی 
در چهار سال متوالی

رئیــس پلیــس راه ایــام گفــت: برابــر ارزیابــی هــای انجــام شــده 
طــی چهــار ســال گذشــته بــا اقدامــات و فعالیــت هــای مثبــت و ســازنده، 
ــه کســب  ــق ب ــس راه اســتان، موف ــای روســتایی پلی ــرل راهه اداره کنت
عنــوان رتبــه برتــر کشــوری در کاهــش تلفــات انســانی در جــاده هــای 
روســتایی شــده اســت. ســرهنگ رضــا همتــی زاده اظهــار کــرد: اهمیــت 

کســب ایــن ]…[
رئیــس پلیــس راه ایــام گفــت: برابــر ارزیابــی هــای انجــام شــده 
طــی چهــار ســال گذشــته بــا اقدامــات و فعالیــت هــای مثبــت و ســازنده، 
ــه کســب  ــق ب ــس راه اســتان، موف ــای روســتایی پلی ــرل راهه اداره کنت
عنــوان رتبــه برتــر کشــوری در کاهــش تلفــات انســانی در جــاده هــای 

روســتایی شــده اســت.
ســرهنگ رضــا همتــی زاده اظهــار کــرد: اهمیــت کســب ایــن عنوان 
از آنجایــی اســت کــه قریــب بــه ۵۰ درصــد راه هــای اســتان روســتایی 
بــوده و بــا وجــود مشــکات زیــاد موجــود در بســتر راههــای روســتایی، 

تصادفــات رانندگــی و تلفــات انســانی کاهــش یافتــه اســت.
ــر  ــت و موث ــکاری مثب ــل هم ــت حاص ــن موفقی ــه داد: ای وی ادام
ــن  ــررات و همچنی ــن و مق ــت قوانی ــس و رعای ــا پلی ــردم ب ــازنده م س
ــگ و تــاش هــای شــبانه روزی پلیــس راه و دســتگاه  فعالیتهــای پررن
هــای خدمــات رســان ماننــد راه و شهرســازی و راهــداری و امــداد رســان 
بــه ویــژه دانشــگاه علــوم پزشــکی، فوریــت هــای پزشــکی و هــال احمر 

و ســایر دســتگاه هــای ذیربــط در ایــن حــوزه اســت.
رئیــس پلیــس راه ایــام گفــت: برابــر ارزیابــی هــای انجــام شــده 
طــی چهــار ســال گذشــته بــا اقدامــات و فعالیــت هــای مثبــت و ســازنده، 
ــه کســب  ــق ب ــس راه اســتان، موف ــای روســتایی پلی ــرل راهه اداره کنت
عنــوان رتبــه برتــر کشــوری در کاهــش تلفــات انســانی در جــاده هــای 
روســتایی شــده کــه در ایــن راســتا ســردار تیمــور حســینی رئیــس پلیــس 
راه کشــور و ســردار نورعلــی یــاری فرمانــده انتظامــی اســتان از ســرگرد 
علــی فتاحــی رئیــس اداره کنتــرل راه هــای روســتایی پلیــس راه اســتان 

قدردانــی کردنــد. 
ــش  ــتمرار کاه ــرای اس ــع ب ــای جام ــام ه ــت: برن ــی زاده گف همت
ــرل  ــط اداره کنت ــتایی توس ــای روس ــاده ه ــی در ج ــات رانندگ تصادف
راههــای روســتایی پلیــس راه اســتان ایــام تدویــن شــده و امیدواریــم 
بــا تــداوم همــکاری مــردم شــریف و همــکاری دســتگاه هــای مســئول 
در ایــن حــوزه و توجــه بــه ایمنــی زیرســاخت هــای راه هــای روســتایی 
بتوانیــم بیــش از پیــش در کاهــش کشــته شــدگان ناشــی از تصادفــات 

ــق باشــیم رانندگــی موف
 

 معاون فرماندار سلماس از خسارت 30 میلیارد تومانی سیل به بخش کشاورزی شهرستان 
طی سال گذشته خبرداد

توحید معصوم زادگان امروز ۲6خرداد 
در جلسه هماهنگی، پیشگیری و مدیریت 
شهرستان  ملی  اراضی  در  حریق  اطفای 
سلماس،  گذشته  سال  سیل  در  گفت:  
کشاورزی  بخش  در  تومان  میلیارد   ۳۰
وارد شد  سلماس خسارت  روستاهای  به 
وخسارات دیگر در حوزه راه و... درمنطقه 
هم رخ داد که حاکی از لزوم آمادگی برای 

مقابله بابحران های طبیعی است.
بحث  کرد:  اظهار  زادگان  معصوم 
آتش سوزی مراتع همه ساله در شهرستان 
و حاصلخیزی  اکوسیستم  دارد که  وجود 
بالقوه  باعث  و  برد  می  ازبین  را  خاک 

شده خطر سیل در این مناطق می شود.
کرد:  تصریح  سلماس  فرماندار  معاون 
حدود ۹۵درصد آتش سوزی مراتع ریشه 
در عامل انسانی دارد و قطعا ماانسانها با 
مدیریت رفتار و رعایت نکات ایمنی می 

توانیم مانع ازاین اتفاق ناگوار شویم.
وی افزود: متاسفانه کشورمان ازنظر 
از۲۰  و  بوده  خیز  حادثه  طبیعی  بایای 
درایران  موردانتظار  طبیعی  بایای  نوع 
۱۳مورد در آذربایجان غربی رخ می دهد.

شناسایی  کرد:  خاطرنشان  وی 
مناطق پرخطر، تقویت گشت های اطفای 
سازمانهای  ظرفیت  از  استفاده  و  حریق 

مردمی  نیروهای  بسیج  و  مردم نهاد 
ازجمله اقدامات الزم برای مقابله با حریق 
مراتع است.معصوم زادگان با بیان اینکه 
ارزش و اهمیت منابع طبیعی و حراست از 
آنها در سوره انفال به صورت مفصل برای 
بشر تشریح و بیان شده است، خاطرنشان 
و  ائمه معصومین  بیانات  بر  کرد: عاوه 
آیات الهی، اصل 4۵ و ۵۰ قانون اساسی 
که  پرداخته  طبیعی  منابع  ارزش  به  نیز 
هر دو مهم تأکید بر حفظ و حراست این 

نعمت الهی برای آحاد مردم دارد.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، 
از  پیشگیری  روشهای  به  اشاره  با  وی 

عرصه  و  مراتع  در  سوزی  آتش  وقوع 
آموزش،  موضوع  سلماس،  طبیعی  های 
فرهنگ  کام  یک  در  و  تبلیغ  ترویج، 
اداره  اولویتهای  از  و  مهم  را  سازی 
بعد  مرحله  در  گفت :  و  کرد  عنوان 
است  مطرح  مردم  مشارکت  موضوع 
ها  عرصه  گستردگی  به  عنایت  با  که 
منابع  اداره  در  امکانات  و  نیرو  کمبود  و 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان سلماس 
افراد  حضور  پتانسیل  از  حاضر  حال  در 
شوراها،  دهیاران،  ها،  عرصه  در  ساکن 
و... طبیعی  منابع  فعاالن  برداران،  بهره 

استفاده می شود.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون 
وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
 ) سری  دوم سال ۱۳99  (

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
تصرفات  سراب  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
مالکانه وبال معارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات وامالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند . 
شهر سراب بخش 49 تبریز

۱-آقایان حسن و احمد  یوسفي به شناسنامه شماره ۱647۰  و۱4۱۲صادره سراب فرزند ان  
اژدر  هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  از محدوده 
پاک یک فرعی از ۲۰۲۲ اصلی واقع در سراب بخش 4۹ تبریز به مساحت یک هزارو 

سیصدو شانزده  مترمربع  .مالکین رسمی مشاعی )کاسه 4۳و۹۹/4۲(
۲- آقاي  علیرضا شهبازي به شناسنامه شماره ۲8۱۵  صادره سراب فرزند علي پناه  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان از محدوده پاک 6 فرعی از ۲۱۰۳ اصلی واقع در سراب 
بخش 4۹ تبریز  به مساحت  شصت ونه مترو پنجاه وسه سانتی  مترمربع . خریداری از 

اسداله سیاهی و رمضان بقائی)کاسه ۹8/۲۵۱(
۳- آقاي علي وصفي به شناسنامه شماره ۲۳7۱۵ صادره سراب فرزند نادر  نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه از محدوده پاک ثبتی 6 فرعی از ۲۱۰۳ اصلی واقع در سراب بخش 4۹ 
تبریز  به مساحت هفتادو سه مترو پنجاه وپنج سانتی  مترمربع. خریداری  مع الواسطه از 

اسداله سیاهی و رمضان بقائی)کاسه ۹6/۲6۳(
4- آقاي  فرهاد ابراهیمي به شناسنامه شماره ۱64۰۱۳۵8۰4  صادره سراب فرزند شکراله  
نسبت به ششدانگ یک باب خانه از محدوده پاک ثبتی ۵۵ فرعی از ۲۱۰۳ اصلی واقع 
از ولی  تبریز  به مساحت  یکصدو سی و پنج  مترمربع. خریداری  در سراب بخش 4۹ 

شریفی )کاسه ۹8/۲۹۱(
۵- آقاي  محمد فاح قلعه جوقي به شناسنامه شماره ۵۳47 صادره سراب فرزند غامعلي   
وخانم خدیجه فاح قلعه جوقی به شمناسنامه ۳۵۲صادره سراب فرزند صفر هرکدام نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان از محدوده پاک ثبتی ۵۵ فرعی از 
۲۱۰۳ اصلی واقع در سراب بخش 4۹ تبریز  به مساحت یکصدو هفتادو هشت  مترمربع. 

خریداری از میثم و وهب عظیمی .)ماسه 46و۹7/4۵(
6- آقاي خانعلي اوریاتي به شناسنامه شماره ۱۲87 صادره سراب فرزند غیبعلي نسبت به 
از محدوده پاک ثبتی ۲۹7۳ اصلی واقع در سراب بخش 4۹  ششدانگ یک باب خانه 
تبریز  به مساحت یکصدو شصت وهفت مترو پنجاه وسه  سانتی مترمربع. خریداری از علی 

اصغر رعدی )کاسه ۹7/۱۹4(
7- خانم پروین طاقي به  کدملي ۱64۰۲7۰۵8۲ صادره سراب  فرزند یحیي نسبت به 
از محدوده پاک ثبتی ۳۰6۰ اصلی واقع در سراب بخش 4۹  ششدانگ یک باب خانه 

تبریز به مساحت نودو نه متر مربع.خریداری از ولی جباری و اکبرزاده .)کاسه ۹8/۱۱(
8- آقاي  صالح یوسفي خواه به شناسنامه شماره 7۰  صادره سراب فرزند قبلعلي  نسبت به 

ششدانگ یک باب ساختمان از محدوده پاک ثبتی ۳۰7۳ اصلی واقع در سراب بخش 4۹ 
تبریز به مساحت نودو هشت  مترمربع. خریداری از بهجت حدی فرد سرابی)کاسه ۹7/8۵(

۹- آقاي  محسن محمد حسن زاده به شناسنامه شماره ۱64۰۲۳۵77۹  صادره سراب فرزند 
حیدر  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان از محدوده پاک ثبتی ۳۱67 اصلی واقع 
در سراب بخش 4۹ تبریز به مساحت یکصدو نودوشش مترو چهل وپنج سانتی مترمربع. 

خریداری از عدالت مرادی شاللو )کاسه۹8/۲7۵(
۱۰- آقاي  ابراهیم نجف زاده قورتار به کدملي ۱64۰۰۱44۵4 صادره سراب فرزند 
واقع  اصلی   ۳۱67 ثبتی  از محدوده پاک  باب خانه  به ششدانگ یک  نسبت  التفات  
سانتی  وسه  شصت  مترو  وسه  بیست  یکصدو  مساحت  به  تبریز   4۹ بخش  سراب  در 
متر مربع . خریداری مع الواسطه از پرویز و قدرت اله واحدی و  ومحمد نقی مرادی 

.)کاسه ۹7/۳74(
۱۱- آقاي ساسان شیدائي به شناسنامه شماره ۳88 صادره تبریز فرزند محمد تقي نسبت 
به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پاک 6۵ فرعی از ۳۲۵4 اصلی 
واقع در سراب بخش 4۹ تبریز به مساحت پنج هزارو پانصدو نودو شش هزار و سیزده سانتی 

متر مربع .خریداری از محمد تقی شیدائی )کاسه ۹8/۲۳4( 
۱۲- آقای حامد محمد حسین زاده به شناسنامه شماره ۲8۳۳  صادره سراب  فرزند حیدر  
نسبت به ششدانگ یک باب  ساختمان  از محدوده پاک ثبتی ۳4۵4 اصلی واقع در سراب 
بخش 4۹ تبریز  به مساحت یکصدو هشتادو نه مترو هشتاد سانتی  مترمربع  . خریداری از 

بهروز و علی فرخی )کاسه ۹8/۱78(
۱۳- آقاي سردار دنیوي اسبگراني به شناسنامه شماره ۱۱ صادره سراب  فرزند جهانگیر و 
خانم فریده فتحي به شناسنامه شماره 4  صادره سراب  فرزند مسلم هر کدام  نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان از محدوده پاک ثبتی ۳474 اصلی واقع 
در سراب بخش 4۹ تبریز به مساحت سیصدو چهل مترو پنجاه سانتی مترمربع .خریداری 

از محرم فتحی وشرکاء) کاسه ۱84و۹7/۱8۵(
  ) قریه سندان   پالک ۱۲  اصلی (

۱4- خانم معصومه ناجي اسفستاتي به شناسنامه شماره ۱4  صادره فرزند محرم  نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پاک ۱۲ اصلی قریه سندان حومه ثبتی 
سراب بخش 4۹ تبریز به مساحت دو هزارو هشتادو شش مترو چهل وهفت سانتی متر 

مربع . خریداری از صاحبعلی رمضانی )کاسه ۹8/۱۹۱(
) قریه فرکوش  پالک ۲۱  اصلی (

۱۵- آقایان  حسن  وعیسی ساعدي فرکوش به شناسنامه شماره ۱6۵۹و ۱۹7۳ صادره  
سراب فرزندان  رجب  هرکدام به ترتیب نسبت به مقدار   هفت هزارو یکصدو نودو یک  
سهم و یک هزارو پانصد سهم  از هشت هزارو ششصدو نودو یک سهم ششدانگ یک 
مقدار  و  مربع  متر  بافی هزار  گونی  مزروعی)کارگاه  زمین  و  بافی   گونی  کارگاه  واحد 
به  به عنوان  زمین مزروعی(   مجموعا"  نودو یک  متر مربع  هفت هزارو ششصدو 
اصلی   ۲۱ ثبتی  پاک  محدوده  از  مترمربع  نودویک   ششصدو  هزارو  هشت  مساحت 
قریه فرکوش حومه ثبتی سراب بخش 4۹ تبریز.مالکین مشاعی رسمی )کاسه های 

۹7/۳۲۵و۹8/۲78(
) قریه   آغمیون  پالک ۲7  اصلی (

۱6- آقاي احمد عبدل شعار به شناسنامه شماره ۱7 صادره سراب  فرزند محمد  نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پاک ثبتی ۱467 فرعی از ۲7 اصلی واقع 
در قریه آغمیون حومه ثبتی سراب بخش 4۹ تبریز  به مساحت چهار هزارو یکصدو هیجده 

مترو پنجاه وچهار سانتی متر مربع.خریداری از بایرام نوری )کاسه ۹8/46(
۱7- آقاي ایرج ذوقي به شناسنامه شماره ۱6۲  صادره فرزند رشید نسبت به ششدانگ 
از ۲7 اصلی واقع در قریه آغمیون حومه  یک قطعه زمین مزروعی پاک ۱4۳۵ فرعی 
ثبتی سراب بخش 4۹ تبریز  به مساحت هشت هزارو نهصد مترمربع . خریداری از مهدی 

یعقوبی)کاسه ۹8/۲۱7(
) قریه  اید ه لو پالک 5۲  اصلی (

۱8- آقاي رضا ارشدي ایده لو به شناسنامه شماره 4۵7 کدملي ۰۰4۹۲۱۰۳۵۱ صادره سراب  
فرزند شعبان نسبت به ششدانگ یک واحد پرورش ماهي سردابي از محدوده پاک ۵۲ 
اصلي قریه ایدلو حومه ثبتي سراب بخش 4۹ تبریز  به مساحت پانصدو پنجاه  مترمربع. 

خریداری از مراد علی عباسی)کاسه۹8/۲۱8(
 ) قریه اسبفروشان پالک ۱۰۱  اصلی (

۱۹- موقوفه خاور خانم صادقی به شناسه ملی ۱4۰۰8۵۰4۳76 به تولیت آقای  مهرداد 
صادقي به شناسنامه شماره 4۳ صادره سراب فرزند حیدر نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پاک ۹۰۹ فرعی از ۱۰۱  اصلی واقع در اسبفروشان حومه ثبتی سراب 
بخش 4۹ تبریز به مساحت دوازده هزارو چهارصدو هفتادو نه مترو شصت وهشت  سانتی 

مترمربع.)کاسه۹۵/۲۹۵(
۲۰- موقوفه  اسماعیل خان صادقی به شناسه ملی ۱4۰۰84۰۲۹48 به تولیت آقای  مهرداد 
صادقي به شناسنامه شماره 4۳  صادره سراب فرزند حیدر نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پاک ۱۰8۳ فرعی از ۱۰۱  اصلی واقع در اسبفروشان حومه ثبتی سراب 
بخش 4۹ تبریز به مساحت   شش هزارو سیصدو چهل ویک مترو هفتاد سانتی مترمربع 

)کاسه ۹۵/۲۹6(
 ) قریه  گیلک آباد پالک ۱۲9  اصلی (

آبادي به  کدملي ۱64۰۰7۲۵86 صادره سراب فرزند  ۲۱- آقاي حسین قهرماني کلک 
هدایت  نسبت به ششدانگ یک باب خانه مسکوني  از محدوده پاک ثبتي ۱۲۹ اصلي 
قریه گیلک آباد حومه ثبتي سراب بخش 4۹ تبریز  به مساحت سیصدو سي و دو مترو 

هفتادو دو سانتي مترمربع . خریداری از هدایت قهرمانی )کاسه ۹4/۳۰6(
۲۲- آقاي جمال ترویري کلک آباد به شناسنامه شماره ۱۲  صادره سراب فرزند علي  نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه ومغازه از محدوده پاک ثبتی ۱۲۹ اصلی قریه گیلک آباد حومه 
ثبتی سراب بخش 4۹ تبریز . به مساحت سیصدو نودو هشت مترو هفتاد سانتی متر مربع.

خریداری از وراث علی ترویری )کاسه ۹۱/۳6۵(
 )   قریه  بافتان پالک ۱۳۲  اصلی (

۲۳- آقاي رحیم اکبري به شناسنامه شماره ۵4  صادره سراب فرزند پروانه علي  نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پاک ثبتی ۱۳۲ اصلی قریه  بافتان حومه 
ثبتی سراب بخش 4۹ تبریز   به مساحت بیست ونه هزارو هفتصدو پنجاه وسه متر مربع.

خریداری از علی اکبری )کاسه ۹7/74(
)شربیان پالک ۱6۱ اصلی (

۲4- آقاي  حمید پیرنهاد دوزدوزاني به شناسنامه شماره ۱۹  صادره سراب فرزند حسینعلي 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پاک ۱6۱ اصلی شربیان حومه 
ثبتی سراب بخش 4۹ تبریز  به مساحت چهل و شش هزار  مترمربع. خریداری از حسینعلی 

پیرنهاد )کاسه۹8/۱۰۰(
)   قریه  بهرمان پالک ۱69  اصلی (

۲۵- آقاي  ناصر نیک نام به شناسنامه شماره 6  صادره سراب فرزند عبداله  نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پاک ۱6۹ اصلی قریه بهرمان حومه ثبتی 
سراب بخش 4۹ تبریز  به مساحت دو هزارو هشتصدو نودو شش مترو نود سانتی مترمربع.

خریداری از عبداله نیک نام )کاسه ۹8/۲66(

تاریخ انتشار :
نوبت اول  :    ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
نوبت دوم :   ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

رئیس ثبت اسناد وامالک سراب عظیمی

مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق 
خبرنـگاران  جمـع  در  گیـان  اسـتان 
بـا اشـاره بـه حجـم بـاالی فعالیتهای 
بـه  نسـبت  اسـتان  در  شـرکت  ایـن 
توزیـع  گفت:شـرکت  اسـتانها  سـایر 
بـرق اسـتان گیـان یـک میلیـون و 
چهارصـد و هفتـاد هزار مشـترک دارد 
آنرامشـترکین خانگـی  کـه 78درصـد 
تشـکیل میدهنـد هنرمنـد با اشـاره به 
فرسـودگی شـبکه های برق اسـتان به 
دلیـل شـرایط اقلیمـی افـزود۳6 درصد 
اسـت  فرسـوده  گیـان  بـرق  شـبکه 
کـه در بحرانهـای گذشـته  مشـکات 

متعـددی را ایجادکـرد .
مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق 
دسـتور  ابـاغ  بـه  اشـاره  بـا  گیـان 
معاونـت وزیـر نیرو بعد از بحران سـال 
۹8 اسـتان گیان بیان داشـت: با اباغ 
صـورت گرفتـه ۵۰ درصد شـبکه های 
توزیـع بـرق گیـان بـه کابـل هـای 
خودنگهـدار تبدیل شـد و از برنامه های 
گیـان  بـرق  توزیـع  شـرکت  مهـم 
اسـتقرار هزار کیلومتر کابل خودنگهدار 

اسـت وی میـزان بدهی مشـترکین به 
شـرکت توزیـع بـرق گیـان را ۱۹7 
میلیـارد تومـان عنوان کـرد وافزود: 4۱ 
درصـد بدهی هـا مربوط بـه واحدهای 
خانگـی و تجـاری مـی باشـد هنرمنـد 
افزود:امسـال 7 درصـد بـه تعرفه هـای 
بـرق گیان اضافه شـده اسـت و برای 
مشـترکینی کـه بازه مصـرف را رعایت 
نکننـد ۱6٪ دیگـر هـم افزایش خواهد 
یافـت هنرمنـد بـا اشـاره بـه اینکـه در 
فصـل گرم سـال قـرار گرفته ایم گفت: 
بـا شـروع فصل گرم سـال اسـتفاده از 
وسـایل خنـک کننـده  ماننـد کولـر ها  
بـه اوج خـود می رسـد و قطعـا نیازمند 

مدیریـت  حـوزه  در  مـردم  همـکاری 
مصـرف بـرق خواهیـم بـود و همراهی 
اصحـاب رسـانه در امـر اطاع رسـانی 
و آگاهـی بخشـی به مشـترکین بسـیار 
اثربخش می باشـد مدیرعامل شـرکت 
توزیـع بـرق گیـان بـا بیـان اینکه در 
گیان بالغ بر ۲۲ هزار دسـتگاه پسـت 
و دو هـزار و ۵۰۰ روسـتای گیـان از 
نعمـت برق برخوردارهسـتند یاآورشـد: 
همه روسـتاهای استان گیان از نعمت 
بـرق برخوردار هسـتند و در حال حاضر 
بجـز مناطـق صعـب العبـور، روسـتای 
بی بـرق در سـطح اسـتان وجـود ندارد 
وی بـا اشـاره به رشـد ده درصـدی بار 

مصرف نسـبت به سـال گذشـته افزود: 
ایـن مسـئله باعث می شـودکه امسـال 
در تامیـن بـرق پایدار مشـترکین دچار 
مشـکل شـویم هنرمنـد بـا تاکیـد بـر 
افزایـش دمـا و نیـاز مبـرم بـه کاهش 
مصـرف بـرق بیـان داشـت: در سـال 
جـاری نیـز بـا دریافـت مجـوز همانند 
سـالهای گذشـته با تغییر ساعات اداری 
از 7 الـی ۱۳ را داشـته تـا بـا ایـن کار 
کمـک قابـل توجهـی به مصـرف برق 
صـورت گیرد مدیرعامل شـرکت توزیع 
بـرق گیان بـه پویش مردمی مدیریت 
کولرهـا اشـاره کـرد و گفـت: پویـش 
در  بـار  اولیـن  بـرای  کولـر  مدیریـت 
کشـور در گیـان در حال انجام اسـت 
و اگـر ایـن پویـش بـا موفقیـت انجام 
گـردد در کل کشـور به اجـرا در خواهد 
آمـد وی در خاتمـه افـزود: ایـن پویش 
بـا خاموشـی ۱۵ دقیقه ای  در سـاعت 
۱4 الـی ۱۵ هر روز باعث می شـود که 
۱۰۰ مگابایـت بـرق صرفه جویی شـود 
و همیـن مقـدار صرفه جویـی می توانـد 

از خاموشـی ها جلوگیـری کنـد

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیالن در جمع خبرنگاران اعالم کرد: 

پیشتازی گیالن در اجرای پویش مردمی مدیریت کولرها



7 هنگسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1483- چهارشنبه 29 خرداد 1399 فر

زل
ل ع

ص
ف

سیدعلی صالحی، در دیدار با گورسل عضو بنیاد ملی نویسندگان ترکیه 
اختصاصی دنیای جوانان

مثل آدم، با گناهی
سمت این حوا بیا

سمیرا یکه تاز

خوشه یی گندم به دست، از راه صحراها بیا
مثل آدم، با گناهی سمت این حوا بیا

با نگاهت شوکران در جان لبریزم بریز
جام خون  بر رگ بریز و مست و بی پروا بیا

تک درختی در کویرم بودنم را، سود نیست
با حضور خوب سبزت ناجی تنها بیا 

سایه ها را می خرد مرد تبر دار حسود
شاخه ها را پس بزن،  گردی بکن، برپا بیا

قلب تنگ جاده ها را می فریبد با سراب
در نبودت سنگ جانم می خورد تیپا، بیا

چشم خواهش های ابلیس زمانه پر شده
جان مریم های پاک آمد به لب، حاال بیا

با توجه به دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و هماهنگی با ستاد مبارزه با کرونا، در 
سومین مرحله از بازگشایی کتابخانه های عمومی سراسر 
کشور، اعضاء و مراجعان می توانند از روز یک شنبه یکم 

تیر ماه سال جاری به این مراکز مراجعه کنند.
ماسک،  از  استفاده  بر  تأکید  با  و  این اساس  بر 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و اجرای دستورالعمل های 
بهداشتی ستاد ملی کرونا، فضاها و بخش های مختلف 
کتابخانه  مخزن  بخش  کرد،  تغییر خواهد  کتابخانه 
به صورت بسته اداره خواهد شد و سالن های مطالعه در 
کتابخانه های عمومی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
مطالعه فعال  صندلی های  و  میز  چیدمان  در  تغییر  و 

خواهند بود.
با  مطالعه  سالن های  از  اعضا  استفاده  همچنین 
برنامه های  اجرای  و  است  امکان پذیر  نوبت  رعایت 

کتاب،  نقد  خوانی،  )جمع  حضوری  به شکل  فرهنگی 
بود.  خواهد  ممنوع  ثانوی  اطاع  تا   )... و  کتاب خوان 
بر این اساس کتابخانه های عمومی این نوع برنامه های 
ترویجی و فرهنگی را در فضای مجازی اجرا خواهند 

کرد.
افزایش خودکار زمان عضویت اعضا، به مدت 4 ماه 
انجام شده و بازه زمانی امانت منابع به یک ماه افزایش 
می یابد و بابت دیرکرد منابع به امانت رفته نیز جریمه 

ای دریافت نخواهد شد.
مرحله  این  در  کودک  اعضای  حضور  همچنین 
امکان پذیر نیست، ولی والدین می توانند کتاب های 
مورد نیاز فرزندان خود را امانت بگیرند و بخش نابینایان 
و ناشنوایان نیز کماکان تعطیل خواهد بود. تا پیش از 
این، کتابخانه های عمومی کشور، طی دو مرحله بدون 

حضور اعضاء بازگشایی شد. 

کتابخانه های عمومی اول تیر بازگشایی می شود

محمــود اکرامی فــر گفــت: در 
ــعر و  ــر ش ــا تکث ــا ب ــال، م ــان ح زم
شــبه شــعر مواجــه هســتیم. مخاطــب 
بایــد ســواد شــعری و ادبیاتــی خــود را 
ــد،    ــخیص ده ــا تش ــد ت ــش ده افزای
یــک اثــر،   شــعر اســت یــا شــبه شــعر.

پانزدهمیــن محفــل ادبــی فیــض 
بــا محوریــت موضوعــات »شــاعر بــه 
مثابــه شــهروند- رســانه« و »بررســی 
شــعر«،  در  ســاز  ســبک  عناصــر 
معرفــی کتــاب »تاریــخ شــعر زنــان« 
و شــعرخوانی اعضــای این محفــل، 

ــد. ــزار ش ــازی برگ ــورت مج به ص
این نشســت،  اول  بخــش  در 
محمــود اکرامی فــر بــا اشــاره بــه 
گفــت:  شــعر  اِی  رســانه  ســاحت 
ــرای  ــد، ب ــعر می گوی ــی ش ــاعر وقت ش
ــه کســی  ایــن اســت کــه پیامــی را ب
ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ــاند؛ ب برس
دیگــران اســت و مــی خواهــد در قالب 
شــعر، پیامــش  را بــه دیگران برســاند.

بازخــورد  یــک  افــزود:  وی 
ــته  ــال داش ــه دنب ــی ب ــد پیام می توان
باشــد. در روزهــای نه چنــدان دور، 
شــاعر تنهــا تولیدکننــده شــعرش 
بــود، آن هــم به صــورت مکتــوب. 
آن زمــان شــعر شــاعر در روزنامــه 
و یــا دیگــر رســانه های مکتــوب و 
دیــداری- شــنیداری هماننــد تلویزیون 
و رادیــو پخــش می شــد و دیگــر 
قابــل حــذف نبــود. بدین گونــه در 
ــام،  ــی پی ــه مهندس ــته، در چرخ گذش
شــاعر یــک تولیدکننــده پیــام، آن 
ــع،  ــود و توزی ــوب ب ــام مکت ــم پی ه
بــه  شــرایط رســانه ای چــون روزنامــه 
ــاعر  ــون ش ــا اکن ــت؛ ام ــتگی داش بس
یک شــهروند اســت و زمانــی کــه 
بــا  می افتــد،  جامعــه  در  اتفاقــی 
ــد.  ــود می کن ــراز وج ــعر، اب ــد ش تولی
بــه این ترتیــب می توانــد شــعرش 
را در قالــب یــک پیــام به صــورت 
ــا  ــنیداری ب ــداری و ش ــتاری، دی نوش
بیــان تمــام احساســش منتقــل و 
بــه این شــکل، پیــام چندرســانه ای 

ــد. ــد کن تولی
این شــاعر در ادامــه گفــت: در 
ــن،  ــدرت تعیی ــاعر ق ــال، ش ــان ح زم
تولیــد و توزیــع دارد. در هــر زمــان و با 
هــر رســانه ای کــه دلــش می خواهــد 
ــدام  ــعرش اق ــار ش ــه انتش ــبت ب نس
می کنــد و قــدرت حــذف نیــز دارد؛ در 
این حــال مــِن منفعــِل شــاعر به حالــت 
فعــال در می آیــد و آن موقــع احســاس 
مفیــد بــودن و موثــر بــودن بــه شــاعر 
رضایت منــدی  و  می دهــد  دســت 

دیگــر  به عبــارت  بــاال می بــرد.  را 
ــده  ــد شــاعر تولیدکنن در شــرایط جدی
ــک رســانه اســت  نیســت؛ خــودش ی
کــه تعییــن، تولیــد و توزیــع پیــام را به 
ــروز، شــاعر  عهــده دارد. در رســانه ام
ــته  ــا در گذش ــذف دارد ام ــی ح توانای
ــبکه  ــا ش ــه ی ــعر در روزنام ــی ش وقت
ســیما پخــش می شــد دیگــر توانایــی 
حــذف نداشــت. اینجــا بحــث جــدی 
ســواد رســانه مطــرح می شــود. ســواد 
رســانه لزومــا ایــن نیســت کــه شــما 
فقــط ایــن گوشــی را بشناســید، بلکــه 
ــد گوشــی و پیوســت های گوشــی  بای
را کــه یکــی از آن هــا مخاطــب اســت 
بــه خوبــی بشناســید. اگــر مــِن شــاعر، 
مخاطــب پیــام خود را نشناســم، ســواد 
ــِن  ــی م ــی دارم؛ یعن ــانه ای پایین رس
ــی و  ــی، بازیاب ــی ارزیاب ــاعر توانای ش
ــود  ــب خ ــرای مخاط ــوا ب ــه محت ارائ
ــن  ــرای م ــام ب ــب و پی دارم و مخاط
ــهوت و  ــا ش ــت. ام ــده اس ــف ش تعری
ــام  ــر پی ــود ه ــبب می ش ــهرت س ش
نــازل و نازیبایــی را منتشــر کنــم. لــذا 
ــای  ــار خط ــه دچ ــرای اینک ــاعر ب ش
کمتــری شــود، بایــد ســواد رســانه ای 
داشــته باشــد و بــا مجهزبــودن بــه آن، 
ــوای رســانه  ــع محت ــد و توزی ــه تولی ب
ــد. ــعر اســت، اقدام کن ــان ش ــه هم ک

زمــان  در  گفــت:  اکرامی فــر 
ــود  ــب خ ــد مخاط ــاعر بای ــر ش حاض
را بشناســد و در این شــناخت، بیــان 
ــه  ــت. نکت ــروری اس ــه ض ــد نکت چن
ــِب  ــدن مخاط ــد ش ــت، قدرتمن نخس
ــه شــاعر  ــروز اســت. همان طــور ک ام
قدرتمنــد شــده، مخاطــب نیــز قدرتمند 

شــده اســت؛ یعنــی مخاطــب به راحتی 
ــای  ــی را در فض ــن اکرام ــد م می توان
مجــازی مســدود کنــد تــا دیگــر حرف 
و شــعر مــرا نشــنود. نکتــه دوم، تنــوع 
و تکثــر فرســتنده پیــام اســت. دیگــر 
ــتند  ــهور نیس ــاعر مش ــدد ش ــار ع چه
کــه روزنامــه بــا آن هــا ارتبــاط بگیــرد 
و صداوســیما فقــط آن هــا را بشناســد 
ــه  ــاعری ک ــر ش ــد. ه ــوت کن و دع
ــد شــعر  گوشــی داشــته باشــد می توان
را در قالب هــای رســانه ای مختلــف 
منتشــر کنــد. همیــن تنــوع فرســتنده 
ــم  ــوا ه ــر محت ــبب تنــوع و تکث س
شــده اســت و ایــن بیــن شــعر ضعیــف 
هــم منتشــر می شــود. این تکثرهــا 
علتــش ایــن اســت کــه هــر انســانی 
ــک  ــت. ی ــانه اس ــک رس ــودش ی خ
ــود؛ بعــد  زمانــی شــهروند، شــهروند ب
شــد شــهروند_خبرنگار؛ امــا حــاال 
ــون  ــی چ ــانه! یعن ــده شهروند_رس ش
پــس  هســت،  همه جــا  شــهروند 
رســانه همه جــا هســت. نتیجــه اینکــه 
ســخت  بســیار  خبــر  پنهان شــدن 
کاری  شــعر،  پنهان مانــدن  اســت، 

ــت. ــخت اس س
ــا  ــال، م ــان ح ــزود: در زم وی اف
ــر شــعر و شــبه شــعر مواجــه  ــا تکث ب
هســتیم. مخاطــب بایــد ســواد شــعری 
ــا  ــی خــود را افزایــش دهــد ت و ادبیات
ــعر  ــر،   ش ــک اث ــد،   ی ــخیص ده تش

ــا شــبه شــعر. اســت ی
این محفــل،  دوم  بخــش  در 
علــی داوودی بــه بیــان ســخنانی 
ــعر  ــاز در ش ــر سبک س ــاره عناص درب
پرداخــت و گفــت: هــر شــاعر یــا 

نویســنده، بــرای بیــان آن چــه کــه در 
ذهــن دارد، از روشــی خــاص اســتفاده 
می کنــد کــه بــا شــاعر و یــا نویســنده 
ــاح  ــه به اصط ــرق دارد ک ــر ف دیگ
ادبــی بــه آن، ســبک یک شــاعر 
و یــا نویســنده گفتــه می شــود. در 
سبک شناســی شــعر، ســه عنصــر 
ســبک، شــعر و زبــان وجــود دارد 
کــه هــر ســه مفاهیمــی ســیال و 
ــد  ــت بای ــد. نخس ــتخوش تحول ان دس
دیــد شــاعر در کــدام چارچــوب زبانی و 
ســنتی جــای گرفتــه و کــدام امکانــات 
زبانــی، بیانی و ســاختاری در دســترس 

دارد.
ــش  ــم در بخ ــفی ه ــا یوس فریب
پایانــی محفــل فیــض، ضمــن معرفــی 
ــت:  ــان« گف ــعر زن ــخ ش ــاب »تاری کت
در  جســتجو  حاصــل  این کتــاب، 
متــون گذشــته، یافتــن زنــان شــاعر و 
نوشــتن از هنــر شــاعری آن هــا اســت. 
نویســنده در آغــاز نوشــتن این کتــاب، 
ــرا  ــه چ ــود ک ــش ب ــال یک پرس دنب
ــت و  ــدک اس ــاعر ان ــان ش ــداد زن تع
ــگ  ــور کم رن ــث حض ــی،  باع چه مانع
ــت.  ــده اس ــعر ش ــوزه ش ــان در ح زن
بنابرایــن شــروع بــه پژوهــش می کنــد 
و جلــد اول این کتــاب را کــه در هفــت 

ــد. ــت، می نویس ــش اس بخ
ســرفصل  بیــان  ضمــن  وی 
هــای اصلــی کتــاب، گفــت: جلــد 
توســط   ۹4 ســال  این کتــاب،  اول 
ــوم انســانی و  انتشــارات پژوهشــگاه عل
ــده و در  ــاپ ش ــی چ ــات فرهنگ مطالع
آن، ۱۹ شــاعر زن معرفــی شــده اند. 
در این کتــاب تــاش شــده، آن جــا کــه 
ــان شــاعر نادیــده گرفتــه شــده اند و  زن
از تجربــه شــعری آن هــا حرفی نیســت، 
تحلیــل و بررســی آغــاز شــود تــا ســیر 
تکوین شــعر زنــان در گذر تاریــخ ادبیات 
ــن و ســهم هــر شــاعر و  فارســی تدوی
ــان  ــه اش در این جری ــار خاق ــش آث نق
مشــخص شــود. شــعر زنــان بــر اســاس 
ــه  ــده و ب ــته بندی ش دوره تاریخــی دس
زمــان، مــکان و زندگــی شــاعر در بســتر 
ــه در آن  ــه ای ک ــی و جامع دوره تاریخ

ــت. ــده اس ــاره ش ــرده، اش زندگی ک
ــد  ــت: جل ــان گف ــفی در پای یوس
ــان«  ــعر زن ــخ ش ــه »تاری دوم مجموع
مربــوط بــه زنــان شــاعر قــرن هشــتم 
ــه  ــت ک ــری اس ــری قم ــم هج و نه
ــه چــاپ نرســیده اســت. امــا  ــوز ب هن
ــاپ  ــه چ ــال ۱۳۹7 ب ــد اول در س جل
ــن  ــده برتری ــر برن ــید. این اث دوم رس
ــی  ــزه ادب ــن جای ــش در هفتمی پژوه

ــت. ــده اس ــی ش ــن اعتصام پروی

مخاطب باید تشخیص دهد،   یک اثر،   شعر است یا شبه شعر

یک مجموعه  داستان جنایی از ادبیات ژاپن 
»جنایات  مجموعه داستان 
گاوا  ادو  نوشته  ِمرا«  دکتر  مرموز 
محمود  ترجمه  با  به تازگی  رانپو 
انتشارات چترنگ  گودرزی توسط 
منتشر و راهی بازار نشر شده است.

 ، ب ین کتا ا ی  ن ها ستا ا د
مثل  و  هستند  معمایی  و  رازآلود 
رانپو،  گاوا  ادو  نوشته های  دیگر 
 ، ا وحشت ز صر  عنا  . ند عجیب ا
قصه  به  تردید  تزریق  و  تشویش 
جمله  از  ماورایی  دنیاهایی  در 
این نویسنده  داستان های  ویژگی 
هستند. معما و کشف آن در کنار 

پیچیدگی های ذهن انسان محوری ترین عنصر سازنده داستان های رانپو است 
که خود را در داستان  های این کتاب هم نشان داده است.

بر می گیرد که  را در  پلیسی و جنایی  داستان کوتاه  این کتاب شش 
از: مسافری با تصویر پارچه ای، جهنم  عناوین شان به ترتیب عبارت است 
ِمرا، کوتوله  اُسئی، جنایات مرموز دکتر  آمدن  آینه ها، تست روان شناسی، 

رقصان.
ادو گاوا رانپو نویسنده مشهور ژاپنی متولد سال ۱8۹4 و درگذشته به 
سال ۱۹6۵ است. این نویسنده کارآگاه مخلوق و محبوبی به نام آکچی کوگورو 
داشته که در یکی از داستان های کتاب »جنایات مرموز دکتر مرا« حضور دارد.

پدیده های علمی و اتفاقات واقعی هم از جمله امکاناتی هستند که رانپو 
برای نوشته 6 داستان این کتاب از آن ها بهره برده است.

هزار   ۲۳ قیمت  و  نسخه  هزار  شمارگان  صفحه،   ۱44 با  این کتاب 
تومان منتشر شده است.

سیدعلی  صالحی در بخش مراقبت های ویژه

سیدعلی  صالحی به دلیل ناراحتی قلبی در بخش مراقبت های ویژه 
بیمارستان بستری است. 

وی گفت: از زمان شروع کرونا و خانه نشینی مشغول نوشتن کتاب 
خاطرات خود شدم؛ از زمان طفولیت و از روستای مرغاب، آن چه را به یاد 
و حدود ۳۵۰ صفحه  کردم. خاطراتم 66 قسمت  نوشتن  به  دارم شروع  
دارد. کتاب که تمام شد، نشر چشمه چاپ آن را تقبل کرد، حروف چینی اش 
شروع شده و در آینده منتشر خواهد شد. درست یک روز بعد از این که کتاب 
دیروز  از  قلبی شدم.   شدید  حمله  دچار  ناگهان  دادم،  تحویل  ناشر  به  را 
)۲6 خردادماه( در بیمارستان قلب تهران بستری هستم و ظاهرا به عمل 
نیاز دارم. اما تصمیم گیری قطعی در این مورد به آزمایش های پزشکان و 

تحقیق بیشتر نیاز دارد.
او افزود: ۱۵ سال پیش نیز به خاطر ناراحتی قلبی بستری شده بودم، 
بعد به بهبودی رسیدم و  مشکلی هم پیش نیامده  بود. االن این درد کهنه 

نو شده است.
سیدعلی صالحی زاده یکم فروردین ۱۳۳4 در ایذه استان خوزستان 

است.
لیالی… ال، منظومه ها، پیشگو و پیاده شطرنج، مثلثات و اشراق ها، نامه ها، 
نشانی ها،  عاشق شدن در دی ماه، ُمردن به وقت شهریور، آسمانی ها، رؤیای 
قاصدک غمگینی که از جنوب آمده بود، سفر بخیر مسافر غمگین پنجاه و 
هشت، آخرین عاشقانه های ری را ، ساده بودم، تو نبودی، باران بود،  دیر آمدی 
ری را، دعای زنی در راه که تنها می رفت، دریغا ُما عمر،  چیدن محبوبه های 
شب، از آوازهای کولیان اهوازی،  یوماآنادا، سمفونی سپیده دم، قمری غمخوار 
در شامگاه خزانی، زیارت نامٔه مرغ سحر و همخوانی دختران خردادماه،  رد پای 
برف تا بلوغ کامل گل سرخ،  عاشقانه های بعد از گرگ، اشاره به دریا پیش 
از زوال بزرگ، چند رؤیا مانده تا طلوع رنگین کمان، زندگی کن بگذار دیگران 
هم زندگی کنند، ما نباید بمیریم، رؤیاها بی مادر می شوند،  نگران نباش همه 
چیز درست خواهد شد، پنهانی چند شعر عاشقانه برای دو سه نفر، شبانه ها در 
غیاب احمد شاملو، انیس آخر همین هفته می آید،  نثار ناِم کوچِک تو،  آهوی 
الوداع به موسِم زایمان آب، شازده کوچولو فال فروش میدان راه آهن،  گل ُرز 
در سفر به ستارٔه شمالی،  کتاب کوچک معصومیت و امید،  پرده را کنار بزن 
در پایان عشق پیروز است،  این شفا برسد به دست مجروح ترین رؤیاها،  زن 
در سایه چهره اش را نشان می دهد، دعوت به دعای عهد زنان،  دختر ویولن زن 
در کوچه های برفی آذرماه، منشور شعر حکمت، گزارش به نازادگان و سرود 

روح بزرگ از جمله آثار او هستند.
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زهرا ثقفی الریجانی

داستان نویسي که 
سبک خاصي را دنبال نمي کرد

امــروز بیســت و نهــم خــرداد ، مصــادف اســت بــا ســالروز درگذشــت 
ویلیــام جرالــد گلدینــگ در ســال ۱۹۹۳

ویلیــام جرالــد گلدینــگ  داســتان نــگار و شــاعر انگلیســي و برنــده 
جایــزه ادبــي نوبــل کــه لقــب »ســر« داشــت در هشــتاد و دو ســالگي 
در نوزدهــم ژوئــن ســال ۱۹۹۳ )۲۹ خــرداد( درگذشــت و داســتان هاي 
ــر  ــش در زی ــا«، »آت ــس ه ــدگار مگ ــه »خداون ــي از جمل ــدد ماندن متع
ــل  ــرارگاه تعطی ــان«، »ق ــقوط آزاد«، »وارث ــار«، »س ــتر«، »من خاکس
ــور« و ... از خــود برجــاي گذاشــت کــه بســیاري از  شــده«، »حــق عب
آن هــا بــه صــورت فیلــم ســینمایي درآمــده انــد. داســتان »خداونــدگار 
مگــس هــا« کــه بــه فارســی هــم ترجمــه شــده در تقبیــح بــدي و بــدي 
کــردن بــه همنــوع، تاکنــون بارهــا تجدیــد چــاپ شــده اســت. هــدف 
گلدینــگ از داســتان نویســي کــه در نــگارش ســبک خاصــي را دنبــال 
نمــي کــرد تقبیــح ظلــم، دفــاع از حــق و عدالــت و ترویــج انســانیت بــود. 
وي در داســتانهایش، ظلــم و حــق کشــي را منشــا شــورش و عصیــان 
ــاآزاد و تحــت تبعیــض و  ــون دانســته و بشــر ن و تضعیــف تمــدن و قان
ــا وزش هــر نســیم شــعله  ــده کــه ب ــر خاکســتر خوان ســتم را آتــش زی
ور مــي شــود و همــه چیــز را مــي ســوزاند و نظــم و پیشــرفت حاصــل 
ــاد مــي  از زحمــات اندیشــمندان و دولتمــردان نســلهاي گذشــته را برب
ــلب  ــق او س ــد ح ــاس کن ــه احس ــي ک ــگ، آدم ــاور گلدین ــه ب ــد. ب ده
ــن  ــاده کوچکتری ــه آم ــد ک ــي در مي آی ــورت بمب ــه ص ــت ب ــده اس ش

جرقــه اســت تــا منفجــر شــود.
»ویلیــام گلدینــگ« کــه جوایــز ارزشــمندی چــون نوبــل ادبیــات و 
بوکــر را در کارنامــه  خــود دارد، تحصیاتــش را در رشــته علــوم تجربــی 
دانشــگاه آکســفورد در ســال ۱۹۳۰ آغــاز کــرد و پــس از دو ســال از ایــن 
رشــته انصــراف داد و بــه تحصیــل در رشــته ادبیــات انگلیســی روی آورد. 
وی در ســال ۱۹۳4 نخســتین کتــاب خــود را بــا نــام »اشــعار« بــه 
چــاپ رســاند. گلدینــگ در ســپتامبر ۱۹۵۳ دست نوشــته ای را به انتشــارات 
معــروف »فیبــر انــد فیبــر« ســپرد امــا کار او مــورد پذیــرش قــرار نگرفت. 
وی بعدهــا رمانــش را بــه ناشــری دیگــر تســلیم کــرد و حذفیات بســیاری 
را بــه جــان خریــد تــا ایــن کــه ســرانجام در ســال  ۱۹۵4 آن را بــا عنــوان 
»ســلطان مگس هــا« بــه زیــر چــاپ بــرد. پــس از آن، دیگــر رمان هــای 
گلدینــگ بــا نام هــای »وارثــان«، »پینچر مارتیــن« و »ســقوط آزاد« یکی 

پــس از دیگری منتشــر شــد. 

کتاب هایش  انتشار  دلیل  اینکه  به  اشاره  با  شیخی  پیمان 
قدرت خرید  بتوانند  جامعه  اقشار  است که همه  این  جلد  در چند 
در  جدید  کتاب  عنوان  سه  آماده سازی  از  باشند  داشته  را  آثارش 

زمینه تئاتر خبر داد. 
درباره  رسانه ای  فعال  و  مجری  پژوهشگر،  شیخی  پیمان 
در  گفت:  تئاتر  حوزه  در  کتاب  تالیف  زمینه  در  فعالیت هایش 
چندسال اخیر چند کتاب با عنوان های »خاطره بازی پیشکسوتان 
داستان  مجموعه  طهرون«،  »تماشاخونه های  جلد،   ۲ در  تئاتر« 
قصه های  و  آقاجان  خاطرات  »طهرون  و  آقاجان«  »قصه های 
خاطرات  »طهرون  کتاب  است.  شده  منتشر  من  از  کوتاه« 
آقاجان و قصه های کوتاه« شامل کتاب »قصه های آقاجان« که 
همچنین  و  بود  رسیده  چاپ  به  دیگر  انتشارات  یک  توسط  قبًا 
قصه هایی از تهران قدیم است که در واقع گلچینی از خاطراتی 
مختلف  سال های  طول  در  تهرانی  قدیمی  پیرمردهای  که  است 

برای من تعریف کرده اند.
پژوهش  و  مطالعه  حال  در   7۵ سال  از  من  داد:  ادامه  وی 
درباره تهران قدیم هستم و از سال 8۳ نیز تحقیقاتم را روی تئاتر 
تهران قدیم متمرکز کرده ام و در همین تحقیقات پای صحبت افراد 
بسیاری نشسته و مشغول ثبت و ضبط تاریخ شفاهی تهران قدیم 
بوده ام که حاصلش نیز کتاب هایی بوده که تا امروز منتشر کرده و 
یا در دست انتشار دارم. در حال حاضر نیز در حال آماده سازی سه 

عنوان کتاب دیگر هستم.

شیخی درباره کتاب جدیدش عنوان کرد: این روزها مشغول 
نوشتن کتابی با عنوان »اداره هنرهای دراماتیک« هستم که البته 
امکان دارد نامش تغییر کند، اما کتاب درباره بخش عمده خاطراتم 
از اداره برنامه های تئاتر و اسنادی است که خودم به اداره تئاتر اهدا 
کرده ام که البته داستان اینکه این اسناد چطور به دست من رسیده و 
چه کسی آنها را به من هدیه داده نیز در کتاب آمده است. همچنین 
جلد  در  است.  آماده شده  نیز  »تماشاخونه های طهرون«  دوم  جلد 
اول ۱4 تماشاخانه قدیمی تهران را معرفی کرده ام و قرار است بقیه 
تماشاخانه ها و اطاعات مربوط به هر کدام را در 4 جلد دیگر به 

دست عاقه مندان برسانم.
وی درباره دالیل تبدیل کردن این کتاب به اثری ۵ جلدی 
 ۵۳ قدیم  تهران  تئاتر  روی  تحقیقاتم  طول  در  من  داد:  توضیح 

را  آن ها  نمایش  رادیو  در  و  شناسایی  را  تهران  قدیمی  تماشاخانه 
معرفی کردم. اکثر این تماشاخانه ها در الله زار قرار داشتند و برخی 
از آن ها تماشاخانه های فصلی بودند که در بهار و تابستان برای اجرا 
اقشار جامعه  اینکه همه  برای  داده می شدند. تصمیم گرفتم  اجاره 
قدرت خرید این کتاب را داشته باشند آن ها را به جای چاپ در یک 
جلد به صورت یک مجموعه ۵ جلدی در اختیار مردم قرار دهند تا از 
این طریق عاقه مندانی که قدرت خرید کتاب را به صورت یک جا 
ندارند بتوانند هر چند وقت یک بار و با توجه به وسعشان یکی از این 
کتاب ها را خریداری کرده و در طول زمان ۵ جلد آن را تهیه کنند. 
چون با این کار قیمت هر تک جلد خیلی کمتر از تجمیع همه آن ها 

در یک جلد کتاب خواهد شد.
این مجری تلویزیون یادآور شد: معتقدم قشر کم درآمدتر جامعه 
بیشتر از متمول ها اهل مطالعه و کتاب خواندن هستند پس باید هوای 
آن ها را داشت چون مخاطب اصلی ما بیشتر کارمندان، دانشجویان و 
کارگرها هستند. من به دنبال جمع کردن رزومه برای خودم نیستم 
بلکه دوست دارم همه مردم با هر درآمدی امکان خواندن کتاب هایم 
را داشته باشند. البته مثل همه به دنبال ماندگار شدن نامم هستم 

چون ذات بشر عاقه به ماندگاری دارد.
شیخی درباره دیگر کتاب در دست انتشارش عنوان کرد: جلد 
اول از پنج جلد کتاب »ستارگان فراموش شده« نیز در حال آماده 
سازی است که اختصاص به هنرمندان قدیمی تئاتر که از ۱۲۹۰ به 
بعد فعالیتشان را آغاز کردند و سال های ۳8-۱۳۳7 پایان کارشان 

بوده است، دارد؛ هنرمندانی که اکثراً در زمینه نمایش های رادیویی 
نیز فعال و اساتید بزرگان تئاتر ما بودند اما ممکن است خیلی ها آن ها 
را نشناسند. تعداد ۵۰ نفر از این هنرمندان انتخاب شده اند که هر ۱۰ 
نفرشان در یک جلد کتاب معرفی خواهند شد. انتشار این کتاب در 
اولویت بقیه کارهایم قرار دارد و به دنبال یک ناشر مناسب می گردم 
که پخش گسترده ای نیز در بقیه شهرهای ایران داشته باشد. عاقه 
مند هستم تجربه همکاری با انتشارات مختلفی را داشته باشم و به 
اصطاح همه تخم مرغ هایم را در یک سبد نچینم چون این کار 
در کنار حسن های مختلفی که دارد باعث می شود مخاطب شناسی ام 

نیز قوی تر شود.
وی در پایان درباره منابعی که برای نگارش کتاب هایش در 
اختیار دارد، گفت: ریشه خانوادگی من متعلق به محله درخونگاه است 
و خانواده ام بیش از ۹۰ سال است که ساکن تهران هستند از همین 
رو کوچه پس کوچه و محله های قدیمی تهران را به خوبی می شناسم 
و در کوچه گردی ها و بازارگردی هایی که داشتم دوستان زیادی پیدا 
کردم و حتی عاوه بر دوستی با قدیمی های این محله ها با جوانان 
ریشه داری نیز آشنا شدم که اطاعات خوبی در اختیارم قرار می دهند 
بنابراین بیش از ۹۰ درصد اطاعاتی که به دست می آورم حاصل 
تحقیقات میدانی است و اگر از کتابی سندی می آورم و مخاطبان 
را به آن ارجاع می دهم به عنوان مهر تایید پژوهش های میدانی ام 
است وگرنه بیشتر تحقیقاتم بر پایه اطاعاتی است که قدیمی های 

تهران به من داده اند.

»تماشاخونه های طهرون« به جلد دوم رسید 

اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  امور  معاونت 
انتشار اطاعیه ای توضیحاتی را درباره ساماندهی موسسات  با 

ارائه کرد.  تابعه این معاونت 
این معاونت در اطاعیه خود آورده است: گرچه پیش از 
نیز مصاحبه ها  و  و تخصصی  در جلسات هم اندیشی  بارها  این 
طرح  درباره  توضیحاتی  فرهنگی  امور  معاونت  اطاعیه  و 
تمامی  بر حفظ  و  ارائه  معاونت  این  تابعه  ساماندهی موسسات 
اما  است  شده  تاکید  موسسات  اصلی  ماموریت های  و  فعالیت  
تفصیلی  توضیحاتی  طرح  این  انجام  روند  تشریح  منظور  به 

ارائه می شود.
۱. ساماندهی و ادغام موسسات  معاونت امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی بر اساس برنامه فراگیر این 

منطبق  دولتی  ساختار  کوچک سازی  راستای  در  وزارتخانه 
نیز  و  کشور  کان  سیاست های  و  توسعه  ششم  برنامه  با 
اسامی  شورای  مجلس  مصوبه  اساس  بر  دولت  تکلیف 

می شود. انجام 
چابک سازی  بر  ایران  اسامی  جمهوری  دولت  تاکید   .۲
نهادها و موسسات وابسته به دولت، کاهش هزینه ها، رفع برخی 
مسائل و مشکات اداری و حقوقی و همچنین ارتقای بهره وری 
به ویژه از طریق کسب و کارهای فن آورانه فرهنگی را می توان 

از جمله دالیل اجرای این طرح دانست.
طرح  در  پیداست،  طرح  عنوان  از  که  همان گونه   .۳
یا خدماتی  تکلیفی  فعالیت های  نیست  بنا  موسسات  ساماندهی 
این موسسات به حوزه نشر و فعاالن  از  از طریق هر یک  که 

تغییرات  شود.  حذف  می شده  ارائه  آن  مخاطبان  و  حوزه  این 
ایجادشده مربوط به ساختار اداری و سازمانی موسسات  و نیز 

اساس مقتضیات زمان است. بر  فعالیت های جدید  بازتعریف 
از مسیرهای  متعدد  تاکنون مشورت های  راستا  در همین 
که  گرفته  صورت  حقوقی  و  اداری  متخصصان  با  گوناگون 
متوجه  آسیبی  تنها  نه  که  شود  بازطراحی  گونه ای  به  ساختار 
محتوای فعالیت های ارزنده این موسسات در سال های گذشته 

فعالیت ها اضافه کند. این  پویایی  بر  بلکه  نشود 
4. در فرایند تصمیم سازی برای اجرای این طرح،  جلسات 
متعدد گفت وگو و مشورت با پیشکسوتان حوزه نشر، موسسان و 
مدیران موسسات و اهالی نشر و قلم برگزار شده است. بسیاری 
از این افراد از اجرای این طرح استقبال کردند و حتی در این 

منتقدان  میان  در  داشتند.  همراهی  فرهنگی  معاونت  با  جهت 
نگران  ولی  موافق  ادغام  و  ساماندهی  اصل  با  برخی   ، طرح 

چگونگی انجام آن بوده و هستند.
ضمن ارج نهادن به این دغدغه، در پاسخ باید گفت وزیر 
و  فرهنگی  معاون  به  بارها  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  محترم 
دیگر دست اندرکاران ساماندهی موسسات تذکر داده اند که در 
حقوق  که  شود  عمل  گونه ای  به  موسسات  ساماندهی  فرایند 
ناخواسته  یا  خواسته  فردی  اخاقی  حرمت  یا  و  کسی  قانونی 

مورد تعدی قرار نگیرد.
امیدواریم با به سرانجام رسیدن این کار به زودی شاهد 
ویژه  به  و  فرهنگ  اهالی  خاطر  رضایت  و  ها  فعالیت  پویای 

باشیم. موسسه  همکاران 

هیچ فعالیتی در معاونت فرهنگی ارشاد حذف نمی شود 
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نگاه تخصصی »رادیو نمایش« به هنر  نمایش 

ماه  خرداد   ۳۱ شنبه  روز  از 
برنامه جدیدی با نام »امروز تئاتر« 
به صورت زنده از ساعت ۲۱ تا ۲۲ 
روی آنتن رادیو نمایش می رود و 
و  به مسائل  تخصصی  به صورت 

معضات هنر نمایش می پردازد.
ین  ا کننده  تهیه  می  بهرا علی 
برنامه« عنوان کرد: برنامه »امروز تئاتر« سه بخش دارد که شامل 
گفتگوی امروز، خبر امروز و گزارش امروز می شود که بخش اصلی 
برنامه و اجرای آن با حسین سحرخیز است. بخش خبر امروز را 
و  دارد    بر عهده  میثم کریمی  را  گزارشگری  و  مهرناز شعبانی 
به صورت کاما  با حضور هنرمندان، کارشناسان و صاحبنظران 

تخصصی به مسائل و معضات حوزه تئاتر در رادیو می پردازد.

زندگی استاد عود و آواز، به مرحله تدوین نهایی 
رسید

عود،  »شهیدی،  مستند  فیلم 
آواز« درباره زندگی و فعالیت هنری 
عبدالوهاب شهیدی خواننده، نوازنده 
عود و بازیگر تئاتر به تهیه کنندگی و 

به مرحله تدوین  کارگردانی هومن ظریف 
نهایی رسید.

این مستند که در اسفند سال ۱۳۹8 کلید خورده و به جهت شیوع 
کرونا، با تأخیر مواجه شد، طی روزهای آینده با حضور پروین صالح همسر 
روانشاد هوشنگ ظریف، علیرضا پورامید و انوشیروان روحانی و بعضی از 
دیگر چهره های هنری و فرهنگی از مرحله تدوین نهایی خواهد گذشت. 
همچنین تصاویر باقی مانده از زادگاه عبدالوهاب شهیدی در تیرماه به 

فیلم افزوده خواهد شد.

»نجال« 29 خردادمروز کلید می خورد 

»نجا«  تلویزیونی  مجموعه 
و  تقیانی پور  کارگردانی خیراهلل  به 
امروز  سعدی  سعید  تهیه کنندگی 
یا حضور آزیتا حاجیان و دخترش 
ملیکا شریفی نیا در بوستان والیت 

جلوی دوربین می رود. 
ل  یا سر ن  ستا ا د ر  نی پو تقیا
و  )ع(  حسین  امام  محوریت  حول  و  درام  بستر  در  عاشقانه یی 
عاشورا روایت می شود و بسیار پرتعلیق و پر کشش است که در 
سال ۵8 می گذرد و حسام منظور، هدایت هاشمی،سارا  رسول زاده، 
سوگل طهماسبی، سیروس همتی، سید مهرداد ضیایی،  مصطفی 
جمله  از  و...  شاکر  غابشی،مرتضی  علی  پورزند،  جواد  ساسانی، 

بازیگران این مجموعه هستند. 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

تهمینه میالنی »پازل« می سازد

به  »پازل«  سینمایی  پروژه 
از  بعد  میانی  تهمینه  کارگردانی 

کرونا جلوی دوربین می رود.
اواخر  بود  قرار  پروژه  این 
خردادماه  اوایل  یا  اردیبهشت 
دلیل  به  که  برود  دوربین  جلو 

شرایط موجود تولید آن به زمان دیگری 
موکول شد.

اصلی  شخصیت های  که  اجتماعی  است  فیلمی  یک  پازل، 
آن، هم زن و هم مرد هستند و  موضوعش درباره مسائل و روابط 

اجتماعی است.
محمد نیک بین که تهیه کننده این فیلم خواهد بود، قصد تولید 
یک سریال برای نمایش در شبکه خانگی را نیز دارد که کارگردانی 

آن را هم تهمینه میانی به عهده خواهد داشت.

ما
سین

 

مروري بر ماندگارترین فیلم اصغر فرهادي

وحید صداقت: با جدایي نادر از سیمین همذات پنداري کردم
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محمد حسین زاده

بعد از درخشش و استقبال بینظیري که از مستند 
درباره فروشنده، ساخته وحید صداقت شد، این مستندساز 
شاخص به سراغ اثر دیگري از اصغر فرهادي رفت و 
ابعاد تازه اي از شکل گیري فیلم جدایي نادر از سیمین 
را به تصویر کشید. درواقع وحید صداقت پس از مستند 
درباره فروشنده، که با همکاری تهمینه منزوی درباره 
شکل گیری فیلم فروشنده اصغر فرهادی ساخته بود، 
نگاه کاوش گر خود را معطوف به فیلم ماندگار کارنامه 
این فیلم ساز کرده که در تاریخ سینمای ایران موقعیتی 
منحصربه فرد دارد. مستند صحنه هایی از یک جدایی، با 
محور قرار دادن فیلم جدایی نادر از سیمین، جهان درون 
و بیرون این فیلم را مورد کالبدشکافی قرار داده و تبدیل 
شده به مستندی جذاب که مورد توجه مخاطبان جشنواره 
سینما حقیقت نیز قرار گرفته است. به این بهانه گفتگویی 

با این مستندساز داشتم...

-به مستند صحنه هایی از یک جدایی، بپردازیم 
اتفاقات جالبي که براي آن رخ داده است... این اثر با 
حقیقت،  سینما  در جشنواره  از حضور  کوتاهی  فاصله 
که  به خصوص  شد.  تجربه  و  هنر  گروه  اکران  راهی 
مخاطبان جشنواره ارتباط خوبی با آن برقرار کردند و در 
آرای مردمی جایگاه درخور توجهی به دست آورد. این 
بازخورد مثبت در پیوند با اکران می تواند رونق بیشتری 

را برای فیلم رقم زند. این روند برنامه ریزی شده بود؟
*واقعیت این است که تمایل داشتم اکران گروه هنر 
و تجربه با اتفاق خوبی همراه شود. البته پیش از آنکه فیلم 
را در جشنواره سینما حقیقت شرکت دهم، برای دریافت 
نوبت اکران در اختیار هنر و تجربه قرار داده بودم. درنتیجه 
فاصله زمانی کوتاه میان این ۲ رویداد، امری تصادفی بود. 
ایده آل برای ما این بود که بین اکران این فیلم و مستند 
قبلی مان، یعنی درباره فروشنده، فاصله زمانی وجود داشته 
باشد. از سوی دیگر سال ۹۹ دهمین سال ساخت جدایی 
نادر از سیمین است و دلم می خواست بهانه ای باشد که 
همزمان مستند مربوط به این فیلم هم اکران شود. همانطور 
که اشاره کردم، تاخیر در اکران هنر و تجربه سبب شد 
فیلم راهی جشنواره سینما حقیقت شود و من این اتفاق 
را به فال نیک می گیرم. به خصوص که در آرای مردمی 
بازخوردهای خوبی داشتیم، هر چند در این دوره با توجه 
به فروش 7۰ تا 8۰ درصد بلیت به مستندسازان، آرای 
مردمی به  نوعی در اختیار مخاطب خاص و اهالی رسانه بود.

-در زمان برگزاري جشنواره سینما حقیقت نیز این 
عنوان به فیلم شما اطاق شد که ۱۰ سال پس از ساخت 
جدایی نادر از سیمین، مستندی درباره آن ساخته شده 
است. این فاصله زمانی چگونه طی شد و از زمانی که 
ایده فیلم به ذهن تان رسید، تا وقتی که به شکل نهایی 

رسید، چه روندی طی شد؟
*الزم است اشاره کنم که مسئولیت فیلمبرداری 
پشت  صحنه جدایی نادر از سیمین، با آقای سیدوحید 
حسینی بود. از تصاویری که ایشان گرفته، یک نسخه ۲۰ 
دقیقه ای در انتهای دی وی دی فیلم منتشر شده است. در 
دیگر فیلم هایی که درباره جدایی نادر از سیمین، ساخته 
 شده نیز از این تصاویر اثرگذار استفاده  شده است. سال 
۹۳ که من با آقای اصغر فرهادی آشنا شدم، 4 سال از 
ساخت جدایی نادر از سیمین گذشته بود. در نتیجه روند 
ساخت صحنه هایی از یک جدایی، حدود ۵ سال پس 
از جدایی نادر از سیمین آغاز شد. پیش از آن هم آقای 
فرهادی مشغول ساخت فیلم فروشنده بودند که پشت 
 صحنه آن توسط من و همسرم، گرفته شد. چون درباره 
فروشنده، جدیدتر و قرار بر اکران آن بود، من و همسرم 
تمرکز خود را روی آن گذاشتیم. درنتیجه با اینکه ساخت 
صحنه هایی از یک جدایی، پیش از درباره فروشنده، کلید 
خورد، در عمل پس از ساخت این فیلم ادامه مراحل 

ساختش طی شد.

-چطور با اصغر فرهادي آشنا شدید؟
آقای  فیلمسازی  کارگاه   در  حضور  واسطه  *به 
فرهادی با ایشان آشنا شدم. آقای فرهادی در سال ۹۳ 
یک کارگاه ۵ جلسه ای برگزار کردند و من در خال آن 
کارگاه درباره ساخت این فیلم با ایشان صحبت کردم و 

این ماجرا از آن زمان کلید خورد. 

کارنامه  در  را  تاثیرگذاری  اتفاقات  آشنایی  -این 
شما رقم زده است. با توجه به جایگاه آقای فرهادی در 
سینمای ایران و دقت نظر و توجهی که از ایشان انتظار 
می رود، چه جرقه ای بین شما روشن شد که منجر به 

این ۲ همکاری باکیفیت شد؟ 
*بخشی از پاسخ این پرسش باید از منظر آقای 
فرهادی مورد توجه قرار گیرد، اما من به نوبه خودم باید 
از این اعتماد ممنون باشم. در آن کاس ها قرار بود 
فیلم های مستندی به شکل گروهی ساخته شود که من 
و همسرم در قالب یک گروه آثاری را تولید کردیم. شاید 
یکی از دالیل شکل گرفتن این همکاری، آشنایی باشد 
که آقای فرهادی پیش از آن با ما داشتند، به ویژه با آثار 
تهمینه منزوي که بخشی از عکس های او را از نزدیک 
دیده بودند. البته ما فیلم هایی برای حضور در آن کارگاه 
ارائه کردیم و سپس به این جریان آموزشی ورود کردیم. 
در واقع مجموعه ای از عوامل دست به دست هم دادند و 

منجر به ساخت این دو مستند شدند.

پشت  مستند  فقط  طبیعتا  شما  فیلم  -اهمیت 
ایران  تاریخ سینمای  فیلم  درباره مهمترین  صحنه ای 
موفقیت  در علل  باشد  بلکه می تواند کنکاشی  نیست 
جهانی منحصر به فرد فیلم و همین نکته باعث می شود 

زاویه دید مستند گسترده تر شود...
*ابتدا باید بگویم که من با جدایی نادر از سیمین، 
ارتباطی عاطفی برقرار کرده بودم و این امر سبب شد 
احساس نکنم تنها در حال ساخت یک مستند هستم. 
این فیلم جوایز جهانی ارزشمندی دریافت کرده و بارها 
در لیست ترین های سینمای جهان قرار گرفته است. 
وقتی برای نخستین بار این فیلم را دیدم، خارج از ایران 
دانشجو بودم و به ایران آمدم و فیلم را در جشنواره فجر 
دیدم. مهمترین وجهی که مرا درگیر این فیلم کرد، جدایی 
نادر از پدرش بود، نه نادر از سیمین! البته در فیلم به نظر 
می رسد سیمین هم تک فرزند و در حال جدا شدن از 
مادرش است. این شکل از ۲ جدایی برای من پررنگ تر 
شد، چون در آن مقطع خارج از کشور دانشجو بودم و 
دور از پدر و مادرم زندگی می کردم. همان زمان پدر و 
مادرم به شدت بیمار شدند و من به اجبار درسم را رها 
کردم و به ایران برگشتم، چون تنها فرزند مجرد خانواده 
بودم. به دلیل بیماری سخت پدرم، یکی از اتاق های خانه 
ما شبیه آی سی یو شد و من حدود ۵سال، تا زمانی که 
پدر و مادرم در قید حیات بودند، شرایطی مشابه نادر را 
تجربه کردم. درنتیجه اتفاقات درون فیلم برای من به 
 نوعی تکرار شرایط خودم بود و ارتباط عاطفی قوی تری 
مستند  این  ساخت  سراغ  وقتی  کردم.  برقرار  فیلم  با 
رفتم، انرژی بسیاری برای آن گذاشتم، به ویژه در مورد 
بخش هایی که خودم پیش از آن تجربه کرده بودم. با 
توجه به اینکه مستندهای دیگری درباره جدایی نادر از 
سیمین، ساخته  شده و بارها به جوایز این اثر پرداخته  شده، 
نسخه ابتدایی را بدون توجه به جوایز تدوین کردم. اما 
فکر کردم ممکن است این مستند تبدیل شود به سندی 
درباره این اثر سینمایی، پس باید کامل تر از یک پشت 
 صحنه ِصرف باشد. به همین دلیل این بخش ها را با 
تکیه  بر همین دید به فیلم افزودم. نسخه ابتدایی 6۰ 
دقیقه بود و نسخه دوم مجدد صداگذاری و تدوین شد، 
حتی بخش آخر فیلم را که واکنش افراد بین المللی را 
نشان می دهد، بعدها افزودم. بخش دیگر، صحبت های 
شخص اصغر فرهادی به  عنوان مولف فیلم بود که تاش 

کردم تا جای ممکن به وجوه دیگری از فیلم که تاکنون 
چندان مورد توجه قرار نگرفته، معطوف شود.

-پس ساختار و فرم فعلی این مستند، به  مرور زمان 
و با رسوب فیلم در شما به شکل نهایی رسیده است؟

*بله، روز اول تصور می کردم تنها باید به پشت 
 صحنه و صحبت های آقای فرهادی بپردازم و همان ها 
را تکمیل کنم. کمی بعد نامه ای از آقای ابراهیم گلستان 
دیدم که پس از دریافت جایزه آقای فرهادی خطاب به 
ایشان نوشته  بودند. به این فکر کردم که چطور می شود 
در این فیلم به آن نامه هم اشاره شود؟ درنتیجه الزم 
بود تعدادی مصاحبه به  جای این نامه وارد فیلم کنیم. 
پس تصمیم گرفتم با افرادی همچون ابراهیم گلستان، 
مایک لی و ژان کلود کریر مصاحبه کنم. در ادامه به 
فراخور نیاز، بخش های جوایز و واکنش های بین المللی 
به فیلم افزوده شد. در حقیقت این فیلم به مرور کامل 
شد، درحالی که به خیلی از بخش ها از همان ابتدا فکر 

نکرده بودم.

-به نظرم گفتگو با آقای فرهادی مهمترین چالش 
شما در این مستند بوده است. چراکه مدتی از ساخت 
نکات  به  مصاحبه  این  در خال  باید  و  گذشته  فیلم 
میزانسن  یک  طراحی  به هرحال  می پرداختید.  مغفول 
و گفتگوی روان با ایشان که خود کارگردانی هوشمند 

هستند، نمی تواند کار راحتی باشد!
*طبعا آن زمان ارتباط ما مثل امروز نبود و درنتیجه 
کار کمی برایمان سخت به نظر می رسید. ما ۱۰۰ ساعت 
راش پشت  صحنه در اختیار داشتیم که همگی جذاب 
پیدا  شدن  دیده  برای  فرصتی  زمان  آن  تا  اما  بودند، 
نکرده بودند. این راش ها برای من بسیار جذاب بودند، 
به گونه ای که موقع تماشای آنها فراموش می کردم باید 
بخش هایی را کات کنم و گاهی ساعت ها می گذشت و 
من درگیر تماشای آن صحنه ها بودم. تمامی صحنه ها 
را چندین بار با دقت دیدم و به پرسش های مصاحبه 
خود از خال اتفاقات آن فیلم ها رسیدم. بخش دوم کار 
مربوط به نوع اجرای گفتگو می شود. با این که چند ماه 
بود آقای فرهادی را می شناختم، تصور می کردم باید 
از قالب خودم به  عنوان کارگردان خارج شوم و فردی 
دیگر را مثا به عنوان منتقد وارد میزانسن این بخش 
کنم. با اینکه به این قضیه فکر کرده بودم، اما آقای 
فرهادی فضایی ایجاد کردند که من اعتمادبه  نفس پیدا 
کردم و توانستم خودم این کار را انجام دهم. در برابر 
انتخاب لوکیشن و میزانسن ها انعطاف خوبی داشتند و 
مرا به  عنوان کارگردان این مستند به رسمیت شناختند. 
آن زمان بر اساس صحبت های قبلی ام با آقای فرهادی 
می دانستم که ایشان اوقاتی را برای پیاده روی صرف 
می کنند. به این نتیجه رسیدم که می توانیم بخش هایی 
از مصاحبه را در خال پیاده روی ها فیلمبرداری کنیم. 
برای بخش دیگری از مصاحبه که در دفتر ایشان بود 
هم به این موضوع فکر کردم که دوربین را به شکل 
ثابت قرار ندهیم و مبنا را بر اساس دوربین روی دست 
طراحی کردیم تا ایشان در زمان صحبت کردن به لحاظ 

حرکتی راحت باشند.

اصغر  با  مواجهه  جذابیت  جز  به   بخش   -این 
فرهادی و شنیدن صحبت هایش، بسیار ساده است و 
فرم کلیشه ای ندارد، به همین دلیل به فیلم کمک قابل  

توجهی کرده است...
*برای رسیدن به یک ساختار منظم از ابتدا به این 
فکر کردم که باید بخش بندی داشته باشیم و در همان 
ساختار فیلم را به جلو ببریم. اتفاق مهمی که در این فیلم 
با آن مواجه بودیم، این بود که عاوه بر آقای فرهادی، 
بازیگران نیز جوایزی را دریافت کرده بودند. همانطور 
که در بخشی از فیلم مدیر کمپانی سونی پیکچرز اشاره 
می کند، نخستین بار بود که در فستیوال برلین جایزه 
شد.  اعطا  فیلم  مرد  و  زن  بازیگران  تمام  به  گروهی 
درنتیجه من تاش کردم برای رسیدن به یک ساختار 
منظم، فیلم را با تکیه بر بازیگران خانواده نادر و سیمین 
و خانواده حجت و راضیه پیش ببرم. بخش بندی فیلم 
بر این اساس شکل گرفت و به فراخور حضور بازیگران 
و با حفظ خط روایی فیلم به سکانس هایی که موردنظر 
داشتم، پرداختم. در حقیقت با تکیه  بر توالی سکانس ها 
در فیلم اصلی، ما هم شخصیت های مان را به  گونه ای 
چیدیم که به  طور مثال اگر فیلم اصلی با نادر و سیمین 
آغاز می شود، ما هم در ابتدای فیلم بر پایه همین دو 
بازیگر پیش برویم، یا اگر فیلم اصلی با سکانس ترمه 
تمام می شود، ما هم پایان بندی فیلم را بر همین اساس 
پیش ببریم. در واقع توالی شخصیت ها را از نادر و سیمین 
آغاز کردیم و این روند را با پدربزرگ، راضیه، حجت و 

درنهایت ترمه به پایان رساندیم. 

-چه مقدار از گفتگو با آقای فرهادی را در فیلم 
استفاده کردید؟

*مصاحبه با آقای فرهادی ۳ روز به طول انجامید. 
یک روز در دفتر خود ایشان، یک روز در دفتر ما و یک 
روز هم صحنه های خارجی و صحبت  با ایشان را حین 
پیاده روی فیلمبرداری کردیم. طبعا در این ۳ روز، بیش 
از گفتگوهایی که در فیلم دیده می شود، با ایشان صحبت 
کردیم. بخشی از این صحبت ها هر چند بسیار هم جالب 
بودند، در ساختار فیلم گنجانده نمی شدند. مثل این ماجرا 
که یک  بار فیلمبرداری جدایی نادر از سیمین به دالیلی 
متوقف  شد و ممکن بود این اثر فرصت ساخته  شدن 

را از دست بدهد.

اشاره  فرهادی  آقای  به  گلستان  آقای  نامه  -به 
کردید که جرقه شکل گیری گفتگوهای دیگر را روشن 
کرده است. انتخاب این افراد بر چه اساسی بود و آیا به 
این موضوع هم فکر کردید که سراغ دیدگاه های انتقادی 

در ارتباط با فیلم بروید؟
*راستش خیر. من به شدت به فیلم جدایی نادر از 
سیمین عاقه دارم و به دنبال به چالش کشیدن فیلم 
لیست  یک  سراغ  هم  افراد  این  انتخاب  برای  نبودم. 
بلندباال از افرادی رفتم که این فیلم را دوست داشته  و 
تحسین و تمجید کرده اند. در این میان به نام کارگردانان 
بزرگ جهان رسیدم که زمان کسب موفقیت های جدایی 
نادر از سیمین برای آقای فرهادی پیام تبریک فرستاده 

بودند. متاسفم که نتوانستم به همه افراد این لیست ۱۰ 
نفره دسترسی پیدا کنم و درنهایت با ۳ نفر از آنها قرار 
مصاحبه گذاشتم. به سینماگرانی همچون مایکل مور، 
نوری بیلگه جیان، امیر کاستاریکا و حتی جومپا الهیری 
و فرانسوا میتران، وزیر فرهنگ فرانسه هم ایمیل ارسال 
کردم و آنها پیشنهاد مرا پذیرفتند، اما درنهایت نتوانستیم 

برنامه ریزی دقیقی برای انجام مصاحبه داشته باشیم.

-بخش های مربوط به نقل  قول وودی آلن و جلسه 
پرسش و پاسخ فستیوال راجر ایبرت را از ابتدا در نظر 
داشتید، یا زمان ساخت فیلم به این موارد برخورد کردید؟

*دقایق پایانی فیلم و مشخصا بخش های مربوط به 
فستیوال راجر ایبرت را در جستجوهای اینترنتی به دست 
آوردیم. درنهایت با برگزارکننده این رویداد ارتباط برقرار 
کرده و اجازه استفاده از این قسمت ها را در فیلم مان از 

آنها دریافت کردیم.

-بخش دیگر این مستند جوایز و موفقیت های فیلم 
جدایي نادر از سیمین است. همه ما لحظه لحظه اسکار 
آن سال را با حس وحالی شخصی دنبال کرده ایم که در 
مستند از ایران یک جدایی، آزاده موسوی و کوروش 
عطایی هم به آن پرداخته شده است. در فیلم شما وقتی 
می رسیم،  صحنه ها  این  به  طراحی شده  روندی  طی 
احیاکننده همان حس و غرور ملی با نگاهی تحلیلی 
است که به نظرم می تواند بهترین حسن ختام باشد. 

این حسن ختام چه کارکرد دیگری داشت؟
*ما می توانستیم فقط با ۲ پان کوتاه از اسکار و 

برلین فیلم را تمام کنیم. شاید برخی بگویند این بخش ها 
را بارها در اینترنت دیده ایم! اما واقعیت این است که 7۰ 
دقیقه فیلم با نشان دادن یک جایزه قابل اتمام نبود. 
این بخِش حدودا 8 دقیقه ای وجود دارد تا ببینیم زنجیره 
این اتفاقات چگونه به هم گره  خورده و مردم مختلف 
در جهان چگونه به این رخداد واکنش نشان داده اند. ما 
در آن بخش، ری اکشن و بازخورد افرادی از ملیت های 
داریم  را  اروپا  و  آمریکا  مختلف همچون هنگ کنگ، 
که حتی در قالب یک جمله نظر خود را بیان می کنند 
و به نظر من این موخره باید در فیلم می آمد. بسیاری 
پس از مشاهده فیلم در جشنواره به من گفتند دلشان 
می خواست با همان حس پشت  صحنه سالن را ترک 
کنند، اما بسیاری هم مانند شما با این پایان بندی موافق 
بودند. به هرحال ما باید به لحاظ ساختاری و جنبه های 
و  تاش ها  این  که  می دادیم  نشان  مستند،  سندگونه 

زحمات به چه اتفاقاتی منجر شده است.

-با توجه به بازخوردهای خوبی که از مخاطبان 
جشنواره سینما حقیقت داشتید و بی توجهی کامل هیات 

داوران، این تفاوت را چطور ارزیابی می کنید؟
ندیده  را  فیلم های جشنواره  تمام  *البته که من 
بودم و معتقدم تفاوت در سلیقه ها همواره وجود دارد. اما 
متاسفانه این نکته هم وجود دارد که وقتی اثری درباره 
اثری دیگر ساخته می شود، در داوری کمتر مورد توجه 
قرار می گیرد. بحث هایی وجود دارد مبنی بر اینکه این اثر 
تا چه اندازه مستقل عمل کرده، یا به فیلم اصلی وابسته 
است؟ چه بسا اگر این فیلم در هر رویداد دیگری حضور 
داشته باشد، به دلیل آن که به فیلمی دیگر پرداخته، مورد 
توجه هیات  داوران قرار نگیرد. در واقع من توقع این 
برخورد با فیلم را از سوی هیات داوران داشتم، به همین 
دلیل هم مستند درباره فروشنده، را در جشنواره شرکت 
ندادم و به اکران آن بسنده کردم. بااین حال از دیده شدن 
این مستند در جشنواره سینما حقیقت خوشحال هستم.

-با توجه به اینکه ۲ مستند شما در گروه هنر و 
تجربه اکران شده اند، چه تغییری در بهبود کیفیت و روند 

اکران  گروه هنر و تجربه شاهد بودید؟
تجربه  گذشته  به  نسبت  حاضر  حال  در  *من 
بیشتری دارم و برای بهتر دیده شدن فیلم، روی مواردی 
پافشاری می کنم که به جریان مورد نظر کمک کنند. 
خوشبختانه در این ۲ سال تعداد سالن های گروه هنر و 
تجربه افزایش پیدا کرده، هر چند نحوه سانس بندی ها 
به  نمی توانم  حتی  من  است.  پراکنده  گذشته  مانند 
مخاطبان فیلمم بگویم به  طور مثال روزهای یکشنبه 
کنند!  تماشا  را  فیلم  هنرمندان  خانه  در   ،۱8 ساعت 
دارد،  وجود  اکران  شیوه  به  انتقاداتی  چنین  متاسفانه 
اما به نظرم نباید روی این نکات پافشاری کرد، چراکه 
ممکن است همین امکان را هم از دست بدهیم! به همین 
دلیل از اهمیت و نقش این گروه در اکران و دیده شدن 
فیلم های مستند حمایت می کنم. هرچند کرونا در این 
ماه ها روي همه چیز تاثیر گذاشته است ولي امیدوارم 
به صورت کلي شرایط اکران در گروه هنر و تجربه هم 

شکل منظم تري به خود بگیرد.
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