
تالش های بی پایان 
برای مقابله با تسهیل ازدواج!

هفتــه گذشــته رئیــس جمهــور کشــور به دلیلــی کــه نتوانســت 
بســیاری کارشناســان را قانــع کند، دســتور عدم پرداخــت وام ازدواج 
بــه افــراد زیــر ۱۸ ســال و بــاالی ۴۰ ســال را داد. دلیــل تصمیــم 
روحانــی افزایــش ازدواج هــای زیــر ۱۸ ســال عنــوان شــده ایــن در 
حالــی اســت کــه بــر اســاس آمارهــا، ازدواج هــای زیــر ۱۸ ســال 

رونــد کاهشــی پیــدا کــرده و افزایــش متقاضیــان بــرای دریافت وام 
نیــز بــه دلیــل افزایــش ازدواج هــا نبــوده بلکــه ناشــی از واقعی تــر 

شــدن مبلــغ وام نســبت بــه شــرایط اقتصــادی اســت.
ــر ایجــاد محدودیــت  تصمیــم دولــت تدبیــر و امیــد مبنــی ب
ســنی بــرای پرداخــت وام ازدواج در حالــی رخ داده کــه چنــد ســالی 

ــواده بــه گــوش نمی رســد.  اســت خبرهــای خوبــی در حیطــه خان
ــا کاهــش آمــار ازدواج، کاهــش  ــه ت از افزایــش ســن ازدواج گرفت
نــرخ بــاروری و افزایــش طــاق همگــی اخبــاری اســت کــه زنــگ 

ــواده محســوب می شــود. هشــداری در حــوزه خان
صفحه 2

جریان  برای  یازدهم خواب خوش  اصل ۹۰ مجلس گفت: مجلس  کمیسیون  عضو 
فساد و رانت خواران نمی گذارد.

شورای  مجلس  علنی  جلسه  در  شفاهی  تذکری  در  پژمانفر  نصراهلل  حجت االسام 
اسامی و در واکنش به تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه 
ایران،گفت: آقای رئیس جمهور برجام ُمرد و هفت کفن آن نیز پوسیده شد، پس بهتر است 
دیگر درباره خروج ایران از برجام صحبت نکنید و باید درباره خروج از NPT تصمیم گیری 
شود.وی ادامه داد: کشورهای غربی در برابر ما ظالمانه تصمیم گیری می کنند و ما هم باید 

تصمیم بگیریم که آیا می خواهیم در برابر آنان بایستیم یا خیر.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسامی تصریح کرد: آقای روحانی به جای 
نگاه به بیرون، به داخل کشور نگاه کنید، چرا که فقط یک سال از عمر این دولت باقی مانده 

است و مردم مشکات زیادی دارند.
صفحه 3

نگذاریم مفسدان خواب خوش داشته باشند

مگر قرار نبود چرخ سانتریفیوژها 
و زندگی مردم با هم بچرخد

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس از وضعیت اقتصادی انتقاد کرد و گفت: مگر رئیس 
جمهور قول نداده بود که ۱۰۰ روزه مشکات اقتصادی را حل کند تا هم چرخ سانتریفیوژها 

بچرخد و هم چرخ زندگی مردم.
خلیل بهروزی فر در جلسه علنی روز  یکشنبه مجلس شورای اسامی در نطق میان 
دستور خود خطاب به ریاست و هیات رئیسه مجلس، گفت: آنچه باید در گام دوم انقاب و 
در مجلس انقابی و مردمی دنبال کنیم، بهبود وضع موجود و ایجاد شرایط مطلوب، امنیت 
پایدار، رفاه، آرامش، آسایش و اقتدار برای مردم، کشور و نظام جمهوری اسامی است. اما 
چطور و چگونه؟ نماینده مردم فومن و شفت در یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی بهره 
مندی از منویات مقام معظم رهبری، قانون اساسی و آرمان های شهدا را منابعی برای رفع 
نیاز مردم و تامین خواسته های آنها دانست و گفت: در سال جهش تولید به ویژه در اقتصاد، 
فرهنگ و عدالت اجتماعی باید با مدیریت جهادی مبتنی بر نظر کارشناسی و نگرش منطقی 

و نگاه به داخل پیش برویم. نه با نگرش غیرمنطقی، مدیریت سلیقه ای و نگاه به بیرون.
صفحه 3

وزیر تعاون خبر داد؛

ابالغ مصوبه افزایش ۲۶ درصدی حقوق 
به کارفرمایان

چگونگی بازگشایی مدارس و دانشگاه ها از شهریور
معاون فنی مرکز سامت محیط و کار وزارت بهداشت 
با اشاره به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا درباره بازگشایی 
مدارس، دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویی از ۱۵ شهریور ماه، 
گفت: پروتکل های بهداشتی مربوط به این موارد تدوین شده و 

وزارت بهداشت بر روی اجرای آن ها نظارت دارد.
مهندس محسن فرهادی درباره پروتکل های بهداشتی 
مدارس و دانشگاه ها که طبق اعام ستاد ملی مقابله با کرونا قرار 
است از ۱۵ شهریور ماه بازگشایی شوند، گفت: در زمینه برگزاری 
کاس ها اعم از دانشجویی یا دانش آموزی، پروتکل مروبطه با 
همکاری متولیان مربوطه یعنی با همکاران وزارت علوم و وزارت 
آموزش و پرورش برای دانشگاه ها و مدارس تهیه شده است.وی 
با بیان اینکه پیش بینی شده که به محض بازگشایی مدارس و 
دانشگاه ها، این پروتکل های بهداشتی نیز اجرا شود، افزود: این 
پروتکل ها عمدتا بر روی محورهای مربوط به رعایت بهداشت 
فردی، فاصله گذاری اجتماعی، گندزدایی میز و نیمکت ها و ... است. 
صفحه 3

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم :

کاهش گازهای ارسالی به مشعل؛
 اولویت برنامه های سال ۹۹ پاالیشگاه ایالم

6

مخالفت بهزیستی تهران
صفحه 3 با برخورد ضربتی با کودکان کار

4

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1486- دوشنبه ۲  تیر  13۹۹- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مجید انتظامي: 

قدر هنرمندان را 
تا زنده هستند 

بدانیم...

5ورزش
سلطانی فر: 

در مبارزه با فساد 
در ورزش 

جدی هستیم

هنگ 7فر

متاسفانه در روزهاي اخير و با از دست دادن استاد محمدعلي كشاورز، 
عرصه هنر و فرهنگ كشورمان يكي ديگر از مشاهير خود را از دست داد 
تا كشاورز هم به دوستان قديمي خود يعني زنده ياد عزت اهلل انتظامي، 
زنده ياد جمشيد مشايحي و زنده ياد داود رشيدي بپيوندد و به نوعي از 
آن نسل طاليي بزرگ، فقط استاد علي نصيريان باقي مانده و اميدواريم 

كه قدر اين هنرمند بزرگ را بيش از اين بدانيم. 

با قدرت و جسارت در برابر  وزير ورزش و جوانان گفت: 
ايجاد  و  سازی ها  حاشيه  سرايی ها،  داستان  و  جوسازی ها 
با همكاری دستگاه های  نيامده و  نااميدی بين مردم كوتاه 
مبارزه  فساد  با  نتيجه،  به  دستيابی  تا  نظارتی  و  امنيتی 

می كنيم.

 شرمين نادری در جديدترين اثرش به نام »ماه شرف«، بعد 
از گشت وگذار در جنوب  دوباره به تهران برگشته است تا ما 
را با قصه دختری قاجاری آشنا كند كه برای استقالل خودش 

در حال تكاپوست و در اين هنگام با مرگ نيز جدل دارد.

تاریخ به قصه کمک 
می کند تا فضا 

حقیقی تر به نظر 
برسد 

WWW.YOUTHWORLD.IR

فراخوان مزایده عمومي
نوبت اول - شماره مجوز؛ 1399.1447

مزایده شماره 203 )فروش حدود 8500 لیتر روغن سوخته (
موضوع: شركت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد در نظر دارد » حدود 8500 لیتر روغن سوخته « خود را از طریق مزایده عمومي به فروش برساند.

روش و زمان تحویل اسناد: متقاضیان مي توانند حداكثر تا تاریخ 99/04/21 ، جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس مشهد، خیابان آبكوه، نبش دانشسراي 
شمالي، اداره پشتیبانی شركت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، طبقه سوم، اتاق 305، دفتر كمیسیون مناقصات مراجعه نموده، یا اینكه تقاضاي كتبي خود را )به 

همراه اعالم یك شماره نمابر( به  37285024-051 فكس نمایند تا اسناد مزایده از طریق نمابر براي ایشان ارسال گردد. 
همچنین اسناد مزایده از طریق وب سایت شركت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد )بخش مناقصه ها و مزایده ها   مزایده ها( به آدرس زیر قابل دریافت است.

www.nigc-khangiran.ir
محل تحویل اقالم مزایده: كیلومتر 165 جاده مشهد – سرخس، پاالیشگاه گاز شهید هاشمي نژاد )الزم به ذكر است، تفكیك كاالها، بارگیري، 

حمل و سایر اقدامات الزم دیگر براي انتقال كاالهاي موضوع مزایده بر عهده و به هزینه و با مسئولیت خریدار )برنده مزایده( مي باشد.(
سایرموارد: متقاضیان مي توانند جهت كسب اطالعات بیشتر از ساعت 7:30 الي 14:30 روزهاي شنبه لغایت چهارشنبه با شماره تلفن 051-37285024 
تماس حاصل نمایند. همچنین الزم به ذكر است در صورت نیاز براي بازدید از اقالم موضوع مزایده ، جهت هماهنگي تا یك روز قبل از آخرین مهلت تحویل 

پیشنهاد )اشاره شده در بند 5 فراخوان این مزایده( با شماره مستقیم 33002100-051، داخلي هاي 2140 و یا 2144 تماس حاصل نمایند.  
روابط عمومي
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد

آگهی 
مناقصه عمومی 

نوبت اول
شهرداری صالحیه در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی صالحیه انجام پروژه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار 

واجد الشرایط واگذار نماید.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه )۵ درصد پیمان(مبلغ پیمان (ریال(شرح موضوع ردیف

3۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰اجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر سطح شهر۱
 

بدینوسیله از كلیه متقاضیان واجد الشرایط دعوت می شود برای دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به آدرس: كیلومتر 
26 جاده تهران - ساوه ، شهرستان بهارستان ، شهر صالحیه، ساختمان مركزی شهرداری صالحیه یا با شماره 56625042-021 تماس حاصل نمایند.

1- سپرده شركت در مناقصه معادل 5 درصد مبلغ پیمان به صورت ضمانت نامه معتبر بانكی یا فیش واریزی به حساب جاری 310005234000  نزد بانك ملی شعبه 
صالحیه كد 2601 بنام سپرده شهرداری صالحیه

2- شهرداری در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.
3- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد 

4-  در صورت انصراف برنده اول دوم و سوم،  سپرده شركت در مناقصه به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.
5- شركت كنندگان در مناقصه بایسی با مراجعه به واحد درآمد شهرداری هزینه اسناد واریز نمایند.

6- سایر موارد در اسناد مناقصه می باشد.
تاریخ چاپ نوبت اول :  99/4/2 محمد آگاهی مند - شهردار صالحیه

تاریخ چاپ نوبت دوم : 99/4/9

سرمقاله
کرونا، با نصیحت مهار نمی شود

مصطفی داننده
 اواخر اسفند ۹۸ که کرونا مردم را خانه نشین کرده بود همه امید داشتند با 
گرم شدن هوا، کرونا گورش را از سر جهان کم کند. هوا گرم شد اما کرونا نرفت.

در  مردم  فعالیت  کردند  سعی  ایران  دولت  جمله  از  دولت  ها  اسفند،  اواخر 
اجتماع را کم کنند. برخی قوانین قرنطیه را وضع کردند و عده ای دیگر به دنبال 

فاصله گذاری اجتماعی بودند.
حاال اما با گذشت چندماه تقریبا همه به این نتیجه رسیده اند که باید با کرونا 
زندگی کرد. مردم مجبور هستند برای کسب درآمد از خانه بیرون بزنند و نانی به 

کف آرند و بدر کنار کرونا نخورند.
برای نان بیرون می زنند اما باید مواظب جان خود باشند. برای حفظ جان باید 
چه کرد؟ دیگر نمی شود قرنطینه را اجرا کرد. فاصله گذاری هم که رعایت نمی شود 
با بهتر بگویم نمی شود خیلی رعایت کرد. ساعت ۷ صبح  در مترو چگونه می شود 
یک متر از دیگری فاصله گرفت در حالی که خیلی ها در آن ساعت باید در مترو 

باشند تا ۸ صبح به سرکار خود برسند.
چه باید کرد؟ به نظر می رسد اجباری کردن ماسک بهترین روش برای مقابله  
و مبارزه با کروناست. امروز بسیاری از کارشناسان بهداشتی در داخل و خارج از ایران 
به این نکته تاکید می کنند که استفاده همه از ماسک می تواند راه نفوذ کرونا را بگیرد.

به راحتی می شود با اجباری کردن استفاده از ماسک در معابر و مکان های 
عمومی، شهرهای ایران را از حالت قرمز به زرد و سفید نزدیک کرد. قوانین سفت 

و سختی می شود برای آنهایی که ماسک استفاده نمی کنند وضع کرد.
ایران در مورد استفاده از  بیش از 3۰ هزار نفر در نظرسنجی سایت عصر 
موافق  کنندگان  از شرکت  و ۹۰ درصد  معابر عمومی شرکت کردند  در  ماسک 

استفاده از ماسک بودند.
از  استفاده  با  مشکلی  مردم  که  می دهد  نشان  نظرسنجی  این  نتایج 
توسط  ماسک  از  استفاده  از  شاهد  مترو  در  که  همانگونه  ندارند،  ماسک 

هستیم. مسافران 
در برخی از کشورها از جمله آلمان، ترکیه، اسپانیا و فرانسه استفاده از ماسک 
اجباری شده است. در آلمان کسانی که از قانون اجباری شدن ماسک تبعیت نکنند، 
۱۵۰ یورو جریمه می شوند؛ این جریمه برای فروشندگانی که قانون شکنی کنند 

می تواند تا ۵ هزار یورو افزایش یابد.
ه فقط با مردم در مورد افزایش مبتایان با کرونا حرف بزنیم، دردی از کشور 
دوا نخواهد شد. باید برای کاهش بیماری از مرحله حرف به مرحله عمل برسیم و 

اجباری شدن استفاده از ماسک در کشور می تواند این گام عملی باشد.
خوشبختانه االن هم که ماسک به اندازه کافی و با قیمت مناسب در اختیار 

است و همه می توانند به راحتی به ماسک دسترسی داشته باشند. 
یا  نمی شود  منتقل  سالم  افراد  به  بیماران  از  کرونا  ماسک  زدن  با  حداقل 
احتمال انتقال به پایین ترین حد خود می رسد. بهتر است رییس جمهور و ستاد 
ملی مقابله با کرونا هرچه زودتر بهترین تصمیم ها را برای مردم بگیرند و دست 

از هشدار دادن بردارند.
کرونا با نصیحت کردن تمام نمی شود. خوزستان و شهرهای قرمز ایران نمونه 

بارز رفتار آسان گیرانه مسئوالن است.

دیدگاه
پرتاب شد یا پرتاب کرد!؟

مهدی حاج محمودعطار

مبارزه با فساد، برای بقای یک ملت و نظام حاکمیتی آن از نان شب واجب تر 
است، بنظر سخن بیراهی نیست.

اینگونه مبارزات دیر شروع شده و یا ناقص ادامه داشته نیز می تواند به حساب 
نسبی بودن کارها و رسیدگی ها گذاشته شود. اما بعضی موارد در ذهن ملت همیشه 

سوال می ماند!
به همه ی آنانی که با پاکدستی برای احقاق حقوق ملت و جلوگیری از تاراج 
ها بپا خواسته اند و در این مسیر به دنبال تسویه حسابهای سیاسی و خصومت های 
شخصی نیستند، باید با افتخار سام کرد، و حساب الباقی عینا معین است. اما امر 
به معروف و نهی از منکر که از فروع مسلم دین ماست، ابزاریست مهم برای ملت 
در مواجهه با حاکمیت. از باب این مسلمات یادآوری می شود، آسایش خیال آنانی 
که رفته اند و در غربت زندگی می کنند بدون ه نتیجه ای بر اعمالشان بار باشد و 
یا شفافیتی از دادگاه های آنان مکشوف )مثل م .خ ها( و نیز آنانی که خود قاضی 
بوده اند و لباس روحانیت بر تن داشته اند، خود را به دست خودکشی بسپارند که 
از مسلمات قباحت بار در هر رسم آسمانیست )مثل غ .م ها( و آنانی که سالهاست 
در بازداشت نشسته اند که دوره ای بیاید و برود و مجدد در سایه بمانند )مثل ب.ز 
ها( و آنانی که با تزریق سم در بدنه ی سیستم قضایی خود را مصون از مجازاتها 
کرده اند و آزادند )مثل س .م ها( و ... ، باید بگوییم اگر ملت هم جنایات و تاراج 
اینان را در کشاکش مشکات معیشتی خود، فراموش کنند، مسلما تاریخ فراموش 
نخواهد کرد. و همیشه هرچند با صبر، اما تاوان ها در شقوق مختلف زندگی آنها 

پدیدار خواهد شد.
چه زیباست اگر شفافیت در ایران علم شود و همه از حاکم و محکوم، بدانند 
راه جلوگیری از فساد و تخریب ملت ها صرفا شفافیت است. با شفافیت دیگر مجبور 
به حفظ نقاب ها نیستیم. شفافیت راهیست که ملتهای ماندگار رفته اند و دستور 
عقل است. هیچ تئوری جامعه شناسانه و هیچ نظریه ی موفق حاکمیتی نیست که 
از شفافیت که بستر فساد گریزیست، نهی کرده باشد. و یقینا برای محیا شدن بستر 
شفاف باید آموزشها دید و تغییر نگرش در زندگی داد و خون داد و بها، تا این بستر 

مساعد شود برای نسلهای آینده.
آری این بستر سازی انفرادی معنی نمی دهد، اما راهی هم ندارد مگر هر کس 

شخصا آن را از خود و خانواده اش شروع کند.
به دستور مستقیم آیه ی شریفه ششم سوره تحریم، تکلیف روشن است و 

مرد عمل می خواهد.
َعلَْیَها  َوالِْحَجاَرُة  الَنّاُس  َوُقوُدَها  نَاًرا  َوأَْهلِیُکْم  أَنُْفَسُکْم  ُقوا  آَمُنوا  الَِّذیَن  أَُیَّها  َیا 

َمَائَِکٌة ِغَاٌظ ِشَداٌد اَل َیْعُصوَن اهلَلّ َما أََمَرُهْم َوَیْفَعُلوَن َما ُیْؤَمُروَن.
باشد تا رستگار شویم...

حمید حاج اسماعیلی*
تردیدی نیست که کرونا اقتصاد جهانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

متاسفانه این بحران هنوز هم به پایان نرسیده و در خیلی از کشورها، محدودیت ها 
بنابراین کاهش رشد اقتصادی کشورهای  ادامه دارد،  بازار کار همچنان  برای فعالیت های 
توسعه یافته، افزایش نرخ بیکاری و در عین حال کاهش جهانی قیمت نفت، از عایم کاما 
آشکار تاثیرگذاری کرونا بر اقتصاد جهانی است. کشور ما هم به مانند دیگر کشورها متاثر 
با تعطیلی و محدودیت های جدی روبه رو شدند و  از شیوع کرونا بوده و خیلی از مشاغل 
چند ماهی تقریبا کسب وکارها در ایران تعطیل بود. به دنبال این واقعه، افزایش بیکاری را 

در کشور شاهد بودیم.
با وجود این که تقریبا از اواسط خرداد شرایط فعالیت کسب وکارها در کشور عادی شده 
و پیش بینی می شود از تیرماه همه کسب وکارها برای فعالیت در کشور آزاد باشند، اما اتفاق 
جدیدی که حاکی از رونق در بازار کار باشد، در ایران هنوز مشاهده نمی شود. واقعیت این 
از تحریم های شدید  از آن که تحت تاثیر کرونا باشد، متاثر  اقتصاد بیش  است که کشور و 
آمریکا بر بازار و اقتصاد کشور است. تصور می کنم تا مادامی که مساله تحریم ها ادامه دارد، 

امکان بهبودی و ایجاد شرایط عادی برای رونق بازار کار به شدت با تردید روبه رو است.

دولت هنوز اشراف و تسلط کامل بر بازار کار را به دست نیاورده است. بی ثباتی در بازار 
ارز و افزایش قیمت ها، نشان دهنده نابسامانی در بازار کار کشور است. رشد مثبت اقتصادی 
سال گذشته به مقدار ۱.۱ درصدی تاثیر مثبتی بر بازار کار نداشته و مردم همچنان درگیر 
مشکات متعددی هستند. در حال حاضر تورم محاسباتی دولت در اقتصاد کان با تورم 

محسوس مردم در اقتصاد خرد تفاوت دارند و دولت درک درستی از مشکات ندارد.
از مساله کرونا، درگیر ضعف های زیرساختی و ساختاری در اقتصاد  کشور ما بیش 
با مشکل  بهبود شرایط در کشور کاما  امکان  نشوند،  آنها اصاح  مادامی که  تا  هست. 
جدی روبه رو است. بنابراین برداشت من این است که کرونا در حال حاضر بهانه ای برای 
پوشش ضعف های ساختاری در حوزه اقتصاد است و دولت باید همراه با توجه به سامتی 
مردم، مسایل و مشکات اقتصادی را به صورت کاما فنی، تخصصی و کارشناسی حل 

و فصل کند.
یکی از جدی ترین این موضوعات، تنش های سیاسی است که باعث ادامه و استمرار 
بحران تحریم ها در کشور شده و اگر گشایشی در بخش های سیاسی ایجاد شود، به طور قطع 

در حوزه اقتصاد و مسایل اجتماعی هم تاثیرگذار خواهد بود.
* کارشناس بازار کار

یادداشت

رونق به بازار کار باز می گردد؟



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1486- دوشنبه 2 تیر 21399 معه جا
 مجوز ۷ مدرسه در شهر تهران لغو شد 

شهر  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
تهران  شهر  مدرسه   ۷ گفت:  تهران 
رای  مرحله  در  اند  شده  مجوز  لغو  که 
اولیه هستند و قابل اعتراض است. ما 
خوشحال  ای  مدرسه  هیچ  تعطیلی  از 

نمی شویم.
ر  د ند  و د ال فو ضا  لر ا عبد
خصوص آخرین وضعیت ثبت نام دانش 
آموزان و رعایت پروتکل های بهداشتی 
در  م ها گفت:  نا ثبت  بر  رت  نظا و 
پیگیری  با  نظارت ها  نام و  حوزه ثبت 
سال  عمًا  بهداشتی  پروتکل های 

متفاوتی را پشت سر می گذاریم.
ما طبق سنوات  داد:  ادامه  وی 
گذشته قوانین و مقرراتی که برای ثبت 
مثل  داشت  خواهیم  را  نام داشتیم 
شهریه ای  نام نباید  اینکه موقع ثبت 
امسال  دانش آموز اخذ شود.  ولی  از 
پروتکل های بهداشتی هم اضافه شده و 
نام ها را سعی کردیم  از ثبت  بخشی 
تا  شود  انجام  به صورت سامانه ای 
شود.  جلوگیری  مدارس  از تجمع در 
ستاد ثبت نام ما امسال در حوزه معاونت 
در  رت  نظا و  گرفته  یی شکل  بتدا ا
 . عملکرد بی  یا ز ر ا و  رت  نظا ه  حوز
با  نام هم  ثبت  د  ستا دبیری  قبًا 
حوزه نظارت و ارزیابی عملکرد بود اما با 
بهتر  نظارتی  کار  این تقسیم بندی 
آماده  بحث  البته  است.  شده  بیشتر  و 
سازی مدارس برای مهر ماه به معاونت 

متوسطه سپرده شده است.

شهر  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
ناظرین  کنار  در  کرد:  بیان  تهران 
ما  پرورش  و  ز اداره کل آموزش  ا
داریم  را  تا شش  یک  مناطق  ناظرین 
و ناظران اداره کل و مناطق هم هستند 
بحث  خصوصًا  نام و  روند ثبت  بر  تا 

شهریه ها نظارت کنند.
پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
سه  مدر  ۵۰ د  حدو ه  شد گفته  که 
در  شهریه  دریافت  حوزه  در  متخلف 
مدرسه   ۷ و  تهران تذکر گرفته  شهر 
یا  آ  ، ند ه ا شد ز  مجو لغو  نیز  ند  بر
این مدارس که لغو مجوز شده اند دیگر 
در  و  داد  نخواهند  ادامه  خود  کار  به 
آنها  آموزان  دانش  این صورت تکلیف 
چه می شود، گفت: پرونده این مدارس 
مربوط به خرداد سال گذشته است که 
اسنادی  نداده اند.  پس  را  شهریه  مازاد 

نکردند  ارائه  هم  به نظارت استان ها 
این  با رای نظارت استان  نتیجه  در  و 
رای  لغو مجوز شدند. اما این  مدارس 
اولیه است. می توانند مدارس در شورای 
سیاست گذاری مدارک را ارائه دهند و 

در حکم تجدید نظر شود.
 : د ا د مه  ا د ا ند  و د ال فو
مدرسه ای  که  ما خوشحال نمی شویم 
ز  ا بخشی  حتمًا  چون  شود  تعطیل 
استرس  و اولیا دچار  آموزان  دانش 
مدارس  این  در  همچنین  می شوند. 
برای شمار زیادی از افراد اشتغال ایجاد 
عمل  خود  وظیفه  به  شده است. اما ما 
ید  تجد ر  د یم  ر ا و مید ا و  می کنیم 
این  و  دهند  ئه  را ا را  نظر مدارک 
ر  کا ما  ا  . ند نشو تعطیل  س  ر ا مد
باید  موسسان  و  است  فرهنگی  ما 
کار  قانون  چارچوب  در  باید  که  بدانند 

کار در  این  با  ما  شود.  انجام  فرهنگی 
تهران  در  که  واقع از ۱۸۰۰ موسس 
مشغول به فعالیت هستند تجلیل کردیم. 
مدرسه   ۵۰ این تعداد تنها حدود  از 
متخلف بودند. به هر حال موسسین هم 
باید بدانند وضعیت مردم خوب نیست و 
اگر رضایت مردم جلب نشود از این حوزه 

روی می گردانند.
برای ساخت مدرسه در منطقه 22 

خیر هست اما زمین نیست
وی در پایان در پاسخ به پرسشی در 
خصوص آخرین وضعیت حل مشکات 
شهر   22 منطقه  موزشی  آ فضای 
 22 کرد: مشکل منطقه  اظهار  تهران 
تحصیلی  سال  برای  مقطعی  ید  شا
برای  ولی  شود  حل   ۱۴۰۰ -۹۹
عزم  به  حل دائمی این مشکل نیاز 

ملی داریم. 
بنا به پیشنهاد وزیر محترم آموزش 
دولت قرار است  هیات  در  پرورش  و 
این موضوع بررسی شود و شاید وزارت 
برای  شهرداری  یا  و  شهرسازی  و  راه 
تامین زمین مورد نیاز ساخت مدارس در 
این منطقه مسئول شوند. برای جمعیت 
پیش بینی شده این منطقه نیاز به 2۰۰ 
حاضر ۵۰  حال  که در  داریم  مدرسه 
این  و  داریم  منطقه  این  در  مدرسه 
منطقه  که ظرفیت این  است  حالی  در 
هنوز پر نشده است. نکته اینجاست که 
آماده  مدارس  ساخت  ما خیرینی برای 

کار داریم اما معطل زمین مانده اند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

دانشگاه ها ترم جدید را 
براساس آموزش مجازی برنامه ریزی می کنند

مسئول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم گفت: با توجه به شرایط 
موجود، احتمال بسیار زیادی وجود دارد که همه دانشگاه ها شروع ترم خود را براساس 

آموزش مجازی، برنامه ریزی کنند.
علی اکبر صفوی با اشاره به آغاز ترم جدید دانشگاه ها از ۱۵ شهریور و تاکید رئیس 
جمهور بر بخشی از فعالیت ها به صورت مجازی، درباره فعالیت دانشگاه ها در ترم آینده 

گفت: قرار است چارچوبی در این خصوص توسط وزارت علوم تهیه شود.
وی ادامه داد: با توجه به روندی که اکنون ویروس کرونا طی می کند و درحال 
بدتر شدن است، لذا احتمال بسیار زیادی وجود دارد که همه دانشگاه ها شروع ترم خود 

را براساس آموزش مجازی، برنامه ریزی کنند.  
مسئول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم افزود: اما دونکته وجود دارد 
اول اینکه باالخره یک تعداد از دانشجویان دکتری کار آزمایشگاهی داشته و خوابگاه نیز نیاز 
دارند که باید تمهیداتی برای حضور این دانشجویان در خوابگاه و آزمایشگاه پیش بینی شود.

وی افزود: دانشگاه ها باید تمهیداتی پیش بینی کنند که دانشجویان را با اولویت 
بندی و برحسب ضرورت و نیاز در خوابگاه ها و با تعداد محدود و رعایت پروتکل های 

بهداشتی پذیرش کنند.
صفوی افزود: نکته دوم، دروس عملی و کارگاهی است که بخشی از آن از طریق 
آموزش مجازی قابل جبران است و بخشی باید با تعداد کم در آزمایشگاه ها  برگزار شود.

وی درباره اجرای طرح کاس خلوت و خوابگاه خلوت در ترم جدید دانشگاه ها 
گفت: فعالیت حضوری در دانشگاه ها با توجه به شرایط موجود به راحتی نیست و می 
توان پیشنهاد داد ۵۰ درصد دانشجویان تحصیات تکمیلی بدون حضور در کاس، دروس 
خود را با آموزش مجازی پیش ببرند و ۵۰  درصد باقی مانده نیز 3۰ درصد 2 تا 3 روز 
کار آزمایشگاهی انجام دهند و 2۰ درصد دیگر در روزهای دیگر هفته حاضر شده و به 
فعالیت های خود بپردازند در واقع دانشگاه ها باید به صورت موردی آن را طراحی کنند.

وی ادامه داد: در دانشگاه های دنیا ابتدا دانشجویان تحصیات تکمیلی برحسب 
ضرورت در دانشگاه حاضر می شوند و بعد از آن اگر امکان برگزاری کاس وجود داشته 
باشد برای دانشجویان جدید الورود برگزار می شود که با فضای دانشگاه تا بیشتر با 

فضای دانشگاه آشنا شوند.

 مدل سابق نمره دهی در دانشگاه آزاد تغییر کرد
معاون دانشگاه آزاد نحوه محاسبه نمره کتبی امتحانات مجازی را تشریح کرد و 

گفت: نمره دهی اساتید به دانشجویان دکتری باید مستند باشد.
جواد علمایی درباره نحوه محاسبه نمره کتبی در امتحانات مجازی، گفت: با توجه 
به برگزاری امتحانات به صورت مجازی برای اولین بار، به اساتید توصیه کرده ایم که 
کار کاسی و ارزشیابی های میان ترم را در نمره پایانی »به صورت ویژه« لحاظ کنند. 

مسئول ستاد مرکزی آموزش مجازی دانشگاه آزاد افزود: پیش از این محاسبه 
نمرات بر پایه ۱۴ نمره، امتحان پایانی و ۶ نمره، کار کاسی بود که در حال حاضر برای 
امتحانات این نیمسال تحصیلی، این قید را برداشتیم؛ چرا که اساتید نگران بودند با این 

مدل، تخلف آموزشی صورت گیرد.
خاطرنشان  است،  استاد  اختیار  در  کامل  طور  به  نمره  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کرد: دانشگاه آزاد منعی برای اینکه اساتید بخش عمده ای از کار کاسی را در نمره 
پایانی لحاظ کنند، ندارد.معاون دانشگاه آزاد ضمن بیان این مطلب که نحوه نمره دهی 
به دانشجویان دکتری نیز کاما به اساتید واگذار شده است، تصریح کرد: در خصوص 
دانشجویان دکتری الزم نیست قوانین آموزشی که برای سایر مقاطع وجود دارد، برای 
آن ها نیز رعایت شود و استاد می تواند با یک پروژه یا کار کاسی نمره دانشجو را بدهد.

علمایی ادامه داد: البته اساتید نحوه نمره دهی را باید به اطاع آموزش دانشکده 
برسانند؛ تاکید ما بر این است که در این شیوه، کار باید مستند باشد که اگر احیانا دانشجو 

مدعی شد، نمره ای که گرفته حق او نیست، قابل پیگیری باشد. 
مسئول ستاد مرکزی آموزش مجازی دانشگاه آزاد گفت: به طور مثال ممکن است 
اساتید از دانشجویان دکتری امتحان را به صورت شفاهی-مجازی بگیرند، در این صورت 
صدای دانشجو باید ضبط شود تا اگر دانشجو مدعی شد نمره این امتحان برای او کم 

منظور شده، فایل صوتی مجددا مورد بازنگری قرار گیرد.

 

»گرگ بیابان« در تله پلیس افتاد
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از بازداشت 

یک شرور مسلح معروف به »گرگ بیابان« خبر داد.
سردار محمد قنبری اظهار داشت: در چند سال اخیر، در 
پی شرارتهای سریالی فردی مسلح معروف به »گرگ بیابان« 
در سطح شهرستان ایرانشهر و قدرت نمایی او با ساحهای 
نیمه سنگین و انتشار عکسها و کلیپهایی در این رابطه توسط 
این فرد در فضای مجازی، موضوع به صورت ویژه در دستور 

کار پلیس امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: این 
شرور مسلح و تحت تعقیب، در چند سال گذشته ضمن ارتباط 
با گروه های تروریستی معاند، با تشکیل گروهکی سعی در 
ناامن جلوه دادن استان و بدنام کردن مذهب تشیع داشت 
به  تیراندازی  با  خود  پلید  اهداف  به  رسیدن  راستای  در  و 
مردم عادی، از سال ۱3۹۰ تا سال ۱3۹3 مرتکب پنج فقره 
قتل عمد مسلحانه در سطح استان شد و سپس به کشور 

پاکستان فرار کرد.
وی تصریح کرد: تاش پلیس برای دستگیری این شرور 
ادامه داشت تا اینکه مأموران انتظامی شهرستان ایرانشهر 
در سطح  فرد  این  مجدد  از حضور  سرنخهایی  قبل  مدتی 
با تاش شبانه روزی  آوردند. سرانجام  به دست  شهرستان 
پلیس و با انجام یک سری اقدامات تخصصی مخفیگاه این 
شرور در یکی از روستاهای حومه ایرانشهر شناسایی و روز 
جمعه متهم در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شد.

قنبری با اشاره به توقیف یک دستگاه خودروی نیسان 
پیکاب متعلق به این شرور و کشف یک قبضه کلت کمری و 
مقادیری مهمات جنگی در بازرسی از مخفیگاه او خاطرنشان 
کرد: این شرور با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضائی معرفی شد.

دستگیری گردانندگاِن کانال های غیراخالقی
نفر  سه  گفت:  فردیس  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
مطالب  انتشار  به  اقدام  مجازی  فضای  در  که  افرادی  از 
این  در  فتا  پلیس  توسط  می  کردند  اخاقی  غیر  تصاویر  و 

شهرستان دستگیر شدند.
سرهنگ بیژن جنتی گفت: در پی رصد و گشت زنی 
با چندین  ماموران  فتا در فضای سایبر،  پلیس  کارشناسان 
انتشار مطالب و تصاویر  به  اقدام  کانال و گروه محلی که 
غیر اخاقی می کردند مواجه شدند و شناسایی و دستگیری 
گردانندکان آنها را در دستور کار خود قرار داده و  موفق به 
شناسایی سه نفر از گردانندگان این کانال و گروه ها شدند 
نقاط  در  را  آنها  مخفیگاه  پلیسی  فعالیت های  انجام  با  که 
مقام  هماهنگی  با  و  شناسایی  فردیس  شهرستان  مختلف 
قضائی در عملیات های جداگانه هر سه آنها را دستگیر و به 

پلیس فتا منتقل کردند.
سرهنگ جنتی با بیان این که متهمان به جرم خود مبنی 
بر انتشار مطالب و تصاویر غیر اخاقی در فضای مجازی اقرار 
کردند، بیان کرد: پس از تکمیل پرونده متهمان برای انجام 

مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان فردیس در پایان با هشدار 
فعالیت  عزیز  شهروندان  کرد:  خاطرنشان  ها  خانواده  به 
کودکان و نوجوانان خودشان در فضای مجازی را مدیریت 
و به صورت مداوم با بازدید از ابزار الکترونیکی آن ها فعالیت 

شان را کنترل کنند.

کشف جسد سوخته زنی  ناشناس در بزرگراه
کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی تهران تحقیقاتی را در 
رابطه با قتل مرموز زنی ناشناس که جسدش در خیابان پیدا 

شده است، آغاز کردند.
ساعت ۱۰:۱۰ صبح روز پنجشنبه هفته گذشته مردی 
در تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ از کشف جسدی 
خبر داد و گفت: من در بزرگراه شهید باقری در تردد بودم. 
تا  پیاده شدم  ماشین  از  کردم.  تمام  بنزین  بزرگراه  انتهای 
دنبال بطری بگردم و بتوانم بنزین بگیرم. حین جست وجو 
جسدی را کنار یک پل عابرپیاده مشاهده کردم. کارآگاهان 
بعد از اطاع از این موضوع راهی محل حادثه شدند و جسد 

سوخته زنی را مشاهده کردند.
بررسی های اولیه نشان داد این زن لباس بیرون بر تن 
داشت و احتمال اینکه با پای خودش به قراری مرگ بار رفته 
بود مطرح شد. عاوه بر این معلوم شد این زن که 3۰ تا 
3۵ سال دارد، ۴۸ ساعت قبل از کشف جسد جان باخته بود. 
کارآگاهان همچنین مشاهده کردند مقتول دو رشته گردنبند 
و یک انگشتر طا دارد که سرقت نشده است. این گونه بود 
که فرضیه قتل توسط فردی آشنا و با انگیزه شخصی مانند 
انتقام جویی مطرح شد و پلیس به این نتیجه رسید قاتل یا 
قاتان برای ازبین  بردن سرنخ ها و همچنین شناسایی نشدن 

هویت قربانی جسد را به آتش کشیده اند.
آنها جسد را در منطقه ای رها کرده بودند که محل تجمع 
افراد معتاد بود. کارآگاهان در جست وجوهای میدانی خود چهار 
گلوله و تکه ای شکسته از یک کلت کمری را نیز پیدا کردند. 
قانونی  در نهایت جسد برای تعیین علت فوت به پزشکی 
فرستاده شد. همچنین متخصصان پزشکی قانونی مأموریت 
یافتند درباره فشنگ ها و قطعه ساح کمری تحقیق کنند. 
عاوه بر این کارآگاهان در تاش هستند تا با بررسی پرونده 
افراد مفقودشده این موضوع را روشن کنند که آیا در چند 

روز اخیر ناپدیدشدن زنی که مشخصاتش با مقتول ناشناس 
همخوانی داشته باشد، گزارش شده است یا خیر. 

تیراندازی مرگبار در کرمانشاه
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از وقوع یک فقره 

تیراندازی مرگبار در کرمانشاه خبر داد. 
سرهنگ حسین براری اظهار داشت: عصر روز 3۱ خرداد  
در شهرک مسکن  تیراندازی  به  منجر  درگیری  مورد  یک 
به پلیس گزارش و با حضور پلیس در محل مشخص شد 
شخصی به دنبال اختافات خانوادگی قبلی به منزل یکی 
اثر  بر  و  کرده  تیراندازی  به  اقدام  و  مراجعه  شهروندان  از 
تیراندازی وی یک نفر جان خود را از دست داده و سه نفر 

هم زخمی شده اند.

بازداشت مرد زرندی به اتهام همسر آزاری
مواد  مصرف  براثر  پیش  روز  چند  که  زرندی  مردی 
مخدر صنعتی اقدام به ضرب و شتم همسر خود نموده و 
و  ، شناسایی  بود  کرده  رها  بیابان  در  را  سپس همسرش 

بازداشت شد.
گفت:  خبر  این  تائید  ضمن  زرند  شهرستان  فرماندار 
این حادثه چند روز پیش در مسیر اکبرآباد پادامنه شهرستان 
زرند اتفاق افتاد و اکنون ضارب در بازداشتگاه بسر می برد.

شیشه  مخدر  مواد  به  شوهر  افزود:  زاده  صادق  علی 
مبتا بوده که توسط همسرش برای ترک اعتیاد به کمپ 
سپرده می شود و شوهر پس از رهایی از کمپ در تافی 
به این اقدام ، خانمش را موردضرب و شتم قرار داده و در 

بیابان رها می کند.
به علت شرایط  اکنون  وی تصریح کرد: زن مصدوم 
بد جسمی در بیمارستان تحت مراقبت قرار گرفته و ضارب 

در بازداشتگاه است .
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تالش های بی پایان برای مقابله با تسهیل ازدواج!

هفتــه گذشــته رئیــس جمهــور کشــور به دلیلــی کــه نتوانســت 
بســیاری کارشناســان را قانــع کند، دســتور عــدم پرداخــت وام ازدواج 
ــه افــراد زیــر ۱۸ ســال و بــاالی ۴۰ ســال را داد. دلیــل تصمیــم  ب
روحانــی افزایــش ازدواج هــای زیــر ۱۸ ســال عنــوان شــده ایــن در 
ــر ۱۸ ســال  ــا، ازدواج هــای زی ــر اســاس آماره ــه ب ــی اســت ک حال
رونــد کاهشــی پیــدا کــرده و افزایــش متقاضیــان بــرای دریافــت وام 
ــه دلیــل افزایــش ازدواج هــا نبــوده بلکــه ناشــی از واقعی تــر  نیــز ب

شــدن مبلــغ وام نســبت بــه شــرایط اقتصــادی اســت.
تصمیــم دولــت تدبیــر و امیــد مبنــی بر ایجــاد محدودیت ســنی 
بــرای پرداخــت وام ازدواج در حالــی رخ داده کــه چنــد ســالی اســت 
خبرهــای خوبــی در حیطــه خانــواده بــه گــوش نمی رســد. از افزایــش 
ســن ازدواج گرفتــه تــا کاهــش آمــار ازدواج، کاهــش نــرخ بــاروری 
و افزایــش طــاق همگــی اخبــاری اســت کــه زنــگ هشــداری در 

حــوزه خانــواده محســوب می شــود.
بــا وجــود اینکــه اجــرای سیاســت های تســهیل ازدواج و ایجــاد 
بســترهایی بــرای رفــع موانــع ازدواج جوانــان در حیطــه وظایف دولت 
اســت امــا مــواردی همچــون قانــون تســهیل ازدواج پس از ۱۵ ســال 

همچنــان منتظــر اجــرا شــدن از ســوی دولت اســت.
حــال بــه جــای آنکــه دولــت بــا شــنیدن آمــار کاهشــی نــرخ 
ــرای ازدواج  ــتر ب ــوق های بیش ــهیات و مش ــال تس ــه دنب ازدواج ب
جوانــان باشــد، تصمیــم بــه ایجــاد محدودیــت ســنی بــرای دریافــت 
ــن  ــواده، ای ــوزه خان ــده کارشناســان ح ــه عقی ــه و ب وام ازدواج گرفت

اقــدام دولــت ســنگی دیگــر بــر ســر راه ازدواج جوانــان اســت.
* مجلس مخالف تعیین محدودیت سنی برای وام ازدواج

ــور  ــن، خ ــردم نائی ــده م ــام آزاد نماین ــوص اله ــن خص در همی
ــت  ــم دول ــاد از تصمی ــن انتق ــم ضم ــس یازده ــک در مجل و بیابان
در خصــوص اعمــال تبعیــض ســنی بــرای وام ازدواج، گفــت: ایــن 
ــی  ــن هــر قانون ــون اساســی اســت و در تدوی دســتور برخــاف قان
ــد  ــش بیای ــت پی ــن اس ــه ممک ــیب هایی ک ــد از آس ــتوری بای و دس
جلوگیــری شــود. اگــر دولــت قصــد ممانعت از برخــی سوءاســتفاده ها 
را دارد بایــد تدابیــر دیگــری در ایــن زمینــه در نظــر بگیــرد چراکــه 
ــتفاده ها  ــی سوءاس ــری از برخ ــرای جلوگی ــت وام ازدواج ب محدودی

ســازوکار مناســبی نیســت.
ــرای  ــا تعییــن محدودیــت ســنی ب ــر اینکــه ب ــد ب ــا تاکی وی ب
ــن دســتور ســطحی  ــه ای ــزود: چراک ــف هســتم، اف وام ازدواج مخال
ــع  ــه رف ــئول مربوط ــه مس ــر دغدغ ــن اگ ــت بنابرای ــری اس و ظاه
ــه  ــبت ب ــان نس ــد کارشناس ــت بای ــتفاده ها از وام ازدواج اس سوءاس
ــایی  ــائل شناس ــن مس ــه ای ــا ریش ــد ت ــری کنن ــوع تصمیم گی موض
ــا بخاطــر  ــک ســوم ازدواج ه ــش از ی ــن بی ــده گرفت ــا نادی شــود ام

ــت. ــی نیس ــتفاده ها، منطق ــدک سوءاس ان
ایــن نماینــده مجلــس بــا بیان اینکــه بایــد در سیاســت گذاری و 
تدویــن قانــون عمیــق و جامــع نگرانــه بــه مســائل نــگاه کــرد، اظهار 
داشــت: ماهیــت وام ازدواج بــرای تســهیل گری در ازدواج اســت. چــرا 
ــی  ــًا عقان ــچ سوءاســتفاده ای و کام ــدون هی برخــی دیگــر کــه ب

می خواهنــد ازدواج کننــد، بایــد تــا ۱۸ ســالگی معطــل بماننــد.
آزاد بــا بیــان اینکــه مجلــس در برابــر ایــن دســتور موضع گیری 
شــدیدی اتخــاذ می کنــد، تصریــح کــرد: مجلــس یازدهــم درصــدد 
اســت تــا هــم قانــون تســهیل ازدواج را عملیاتــی کنــد و هــم در طی 
جلســات تشــکیل شــده، بــا بررســی جوانــب کار بــه طــور عمیــق و 

مؤثــر در تســهیل ازدواج کمــک کنــد.
ــراز  ــواده، اب ــت از خان ــای حمای ــر ضرورت ه ــاره ب ــا اش وی ب
داشــت: بایــد از همــان ابتــدا یعنــی از ازدواج تــا بحــث فرزنــدآوری 
تســهیات و سیاســت های حمایتــی اجرایــی شــود تــا خانــواده بــه 
عنــوان رکــن اصلــی جامعــه مســتحکم و قــوی باقــی بمانــد. چــرا 
کــه ایــن خانــواده اســت کــه می توانــد جامعــه را بــه ســوی فرهنــگ 

و ارزش هــای تمــدن اســامی- ایرانــی هدایــت کنــد.

علی شهری گفت: در حال حاضر استان تهران 
به هزار مدرسه ۱۵ کاسه جدید نیاز دارد تا تراکم 
هر  در  نفر   2۴ به  درس  کاس های  دانش آموزی 

کاس که استاندارد کشوری است، برسد.
علی شهری مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز 
تعداد  افزایش  داشت:  اظهار  تهران،  استان  مدارس 
دانش آموزان در برخی مناطق آموزشی استان تهران 
فضا را به سمتی سوق داده است که اغلب مدارس 
دو شیفته شده اند و مدیران مدارس برای کنترل تراکم 
دانش آموزی کاس های درس مجبور به استفاده از 

شیفت دوم هستند.
وی افزود: هر مدرسه نوسازی که توسط اداره 
کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران 

مناطق  پرورش  و  آموزش  ادارات  می شود،  احداث 
تاش می کنند به جهت کنترل تعداد دانش آموزان 
نیز  مدارس  دوم  شیفت  از  درس  کاس  هر  در 

استفاده کنند.
مدرسه ای  باب  اینکه هر یک  بیان  با  شهری 
که در استان تهران احداث می شود، ارزشی معادل 
دارد،  پرورش  و  آموزش  ادارات  برای  مدرسه   2
مدرسه  خیرین  منظور،  همین  به  کرد:  خاطرنشان 
ساز نیز در صورت احداث یک باب فضای آموزشی 
در استان تهران مطمئن باشند که به اندازه دو مدرسه 

از آن فضای آموزشی استفاده خواهد شد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
دانش آموزی  تراکم  میانگین  اینکه  بیان  با  تهران 

کاس های درس استان تهران حدود 32 نفر در هر 
کاس است، گفت: در حال حاضر استان تهران به 
تراکم  تا  دارد  نیاز  مدرسه ۱۵ کاسه جدید   ۱۰۰۰
هر  در  نفر   2۴ به  درس  کاس های  دانش آموزی 

کاس که استاندارد کشوری است، برسد.
خیرین  از  منظور  همین  به  کرد:  تصریح  وی 
گرانقدر مدرسه ساز که همواره در ساخت فضاهای 
این  سازان  آینده  برای  و  داشته  مشارکت  آموزشی 
کشور از هیچ کوششی دریغ نکرده اند، دعوت می کنیم 
تا ضمن ساخت یک واحد آموزشی در استان تهران، 
در واقع 2 واحد آموزشی به ادارات آموزش و پرورش 
تحویل دهند تا کودکان و نوجوانان بیشتری بتوانند 

و در آرامش به تحصیل بپردازند.

تهران برای رسیدن به تراکم دانش آموزی  به هزار مدرسه نیاز دارد
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کنفرانس WWDC شرکت اپل امسال بدون 
حضور طرفداران تکنولوژی برگذار خواد شد؟

احتمااًل بارها اسم کنفرانس WWDC به گوشتان خورده است؛ ولی ممکن 
است برای شما هم سؤال باشد که اصًا WWDC چیست و چه محتوایی را به 

طرفداران تکنولوژی ارائه می کند؟
برای  سالیانه  سنت  یک   ،WWDC توسعه دهندگان،  جهانی  کنفرانس 
کوپرتینویی هاست که از سال ۱۹۸۷ تا کنون، هر سال توسط شرکت اپل برگزار می شود. 
امسال برای اولین بار مراسم به صورت دیجیتالی برگزار می شود، ولی این بدان معنا نیست 
که مراسم جذابی را شاهد نخواهیم بود. طرفداران از تیم کوک، مدیرعامل اپل – که 

در بیست ودوم ژوئن روی سن خواهد رفت – انتظارات زیادی دارند.
Keynote کنفرانس مجازی

مدیران ارشد اپل، در تاریخ دوشنبه 22 ژوئن )2 تیر( ساعت 2۱:3۰ به وقت 
 iOS، iPadOS، تهران روی صحنه می روند تا از جدیدترین بروزرسانی ها برای
MacOS، tvOS و watchOS رونمایی کنند. هم چنین، ممکن است شاهد 
 Keynote معرفی چندین محصول جدید نیز باشیم. مانند سال های گذشته مراسم
اپل، اپل تی وی، صفحه ی یوتوب اپل و برنامه ی  را می توانید از طریق وبسایت 
توسعه دهندگان اپل مشاهده کنید. برخاف سال های گذشته و به دلیل شیوع کرونا، 

تنها کارمندان شرکت در مراسم حضور دارند.
کمپانی اپل روز دوشنبه دعوت نامه های مراسم Keynote را ارسال کرد. 
نکته ی جالب این که اپل از کلمه ی »زنده« در متن نامه استفاده نکرده است؛ بنابراین 
ممکن است کل مراسم از پیش ضبط شده باشد. در طراحی دعوتنامه از میموجی ها 
استفاده شده است. به جز این موارد، نکته ی خاص دیگری در مورد دعوت نامه وجود 

ندارد؛ بنابراین نمی توان حدس زد که اپل چه خوابی برایمان دیده است.
رویدادهای توسعه دهندگان

 Platforms State of the Union رویداد Keynote پس از کنفرانس
را میزبانی می کند که مراسم سالیانه ی این شرکت برای توسعه دهندگان است. این 
مراسم عموماً به توضیح جزئیات در مورد آپدیت های جدید نرم افزاری می پردازند و 

از طریق وبسایت و اپلیکیشن توسعه دهندگان اپل قابل دسترسی است.
برنامه ی امسال WWDC چیست ؟ بررسی شایعات و جزئیات

)مانند آن چه در  لیستی  احتمااًل یک نمای  طراحی جدید هوم اسکرین: اپل 
لیست  این  گنجاند.  خواهد  سیستم عامل  این  در  را  هستیم(  آن  شاهد  واچ اواس 
می تواند بر اساس استفاده از برنامه ها، نوتیفیکیشن ها و … مرتب شود. هم چنین، 
احتمااًل ویجت ها به هوم اسکرین راه پیدا می کنند و می توان آن ها را مانند آیکون 

برنامه ها در صفحه قرار داد.
مدیریت پس زمینه ها: پس زمینه ها در دسته های مشخصی مانند »خطوط و 
طرح ها« و »زمین« طبقه بندی می شوند. اپل هم چنین به سازندگان اجازه خواهد 
داد که کالکشن های خودشان را مستقیماً به بخش تنظیمات پس زمینه اضافه کنند.

واقعیت افزوده ی بهتر: اپلیکیشن جدید واقعیت افزوده ی اپل که Gobi نام 
دارد، به کاربران اجازه می دهد در دنیای اطرافشان به جست وجو بپردازند. قابلیت 
دریافت اطاعات در مورد محصوالت موجود در مغازه ها و فروشگاه ها نیز از طریق 

گوبی فراهم خواهد شد.
CarKey: این قابلیت به کاربران اجازه می دهد قفل اتوموبیل هایشان را از 
طریق تلفن همراه باز کنند. احتمااًل قابلیت به اشتراک گذاری این قفل ها بین کاربران 

نیز وجود خواهد داشت.
مدیریت بهتر گذرواژه ها: قابلیت Keychain آی کاود از قابلیت های جدیدی 
بهره مند خواهد شد تا بتواند با برنامه هایی مانند ۱Password رقابت کند. به کاربران 
در مورد رمزهای دوباره استفاده شده هشدار داده می شود و می توانند بدون تأیید 
هویت دو مرحله ای، به حساب هایشان در سایت های مختلف دسترسی داشته باشند.

مدیریت برنامه ها: از قرار معلوم اپل در حال کار بر روی قابلیتی است که به 
توسعه دهنده ها اجازه می دهد قسمت هایی از برنامه را بدون نیاز به دانلود کامل آن 
در اختیار کاربران قرار دهند. این قابلیت که Clips نام دارد، در حال حاضر مراحل 
 OpenTable، Yelp، DoorDash، Sony تست خود را با برنامه هایی مانند

و YouTube می گذراند.

مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل 
بوده  ثابت  کشور  در  اعتیاد  شیوع  گفت: 
است و فقط در دهه شصت بعد از انقاب 
دهه ها  باقی  و  داشتیم  کاهش  اسامی 
افزایش داشتیم، البته در بین دانش آموزان 

توقف داشته ایم.
مبارزه  دبیرکل ستاد  مؤمنی  اسکندر 
ویژه  امشب در گفت وگوی  با مواد مخدر 
مجموعه   ۹۸ سال  در  کرد:  اظهار  خبری 
از  بیش  کشور  در  مخدر  مواد  کشفیات 
میزان  باالترین  و همچنین  تن شد   ۹۵۰
هم  مورفین  و  هروئین  تریاک،  کشفیات 

متعلق به ایران است.
وی افزود: ۵۶ درصد شهدا و ۶۰ درصد جانبازان 
کمتر شد، کشفیات ساح، کشف اموال بیشتر شد و 
۷3 درصد کشفیات مربوط به اقدامات اطاعاتی بوده 
است و ۷۶ درصد کشفیات در استان های شرقی و 2۴ 

درصد مربوط به باقی کشور بوده است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 2 میلیون 
۸۰۰ هزار معتاد در کشور داریم و نرخ شیوع اعتیاد در 
جمعیت فعال ۱۵ تا ۶۴ سال کشور، ۵.۴ درصد است، 
شیوع اعتیاد در کشور ثابت بوده است و فقط در دهه 
شصت بعد از انقاب اسامی کاهش داشتیم و باقی 
دهه ها افزایش داشتیم، البته در بین دانش آموزان توقف 
داشته ایم، در دانش آموزان 2.۱ درصد و در دانشجویان 
۴.۷ درصد شیوع اعتیاد داریم و سن مصرف هم 2۴ 

سال است.
* افزایش تعداد زنان معتاد

هزار   ۱۵۶ معتادان  میان  از  کرد:  بیان  مؤمنی 
معتاد خانم داریم که حدوداً ۵.۶ درصد می شود و در 

بین خانم ها در دهه نود افزایش اعتیاد خانم ها نسبت 
به آقایان بیشتر بوده است.

و  کرمان  خوزستان،  استان های  وی  گفته  به 
به دیگر  آنها نسبت  بین  اعتیاد در  نرخ شیوع  فارس 

استان ها باالتر است.
تعداد  گفت:  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل 
است  نفر  هزار   ۷۰ از  بیش  آمریکا  در  معتادان  فوت 
یعنی بیش از ۷۰ هزار نفر در آمریکا ساالنه بر اثر مواد 

مخدر فوت می کنند.
مؤمنی ادامه داد: در اواخر ۸۰ و ۹۰ به بعد مصرف 
مواد مخدر صنعتی نسبت به مواد مخدر سنتی افزایش 
و  حشیش  درصد،   ۵۵ تریاک  مصرف  است،  داشته 
را  کانابسیم و گل در رتبه دوم و هروئین رتبه سوم 

در ایران دارد.
وی گفت: قاچاقچیان مواد مخدر برای فریب مردم 
اسم های مختلفی را بر روی مواد مخدر می گذارند، اما 
در اکثر موارد می بینیم که مواد مخدر جدیدی که نام 

می گذارند همان قدیمی ها است.
* قیمت مواد مخدر افزایش یافته

مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل 
خاطرنشان کرد: قیمت مواد مخدر در فروردین 
۹۹ نسبت به فروردین ۹۸ بیش از ۷۰ درصد 
اضافه داشته است اما قیمت مواد مخدر شیشه 
کاهش داشته است البته در ایران تنها ۸ درصد 

از معتادان شیشه مصرف می کنند.
مؤمنی ادامه داد: در سال 2۰۱۷ تولید 
برابر   ۵۰ از  بیش  افغانستان  در  مخدر  مواد 
با  مبارزه  ستاد  دبیرکل  گفته  به  است.  شده 
مواد مخدر، مواد مخدر به سهولت در کشور 
یافت نمی شود و هر شهر و منطقه ای با هم 
متفاوت دارد.وی گفت: یکی از برنامه های ما کنترل 
بیشتر قاچاق مواد مخدر از سمت دریاها است چراکه 
اقدامات خوب ما در مرزها سبب شده است تا قاچاقچیان 

به سراغ دریا بروند.
مؤمنی خاطرنشان کرد: تصمیمی که گرفته شد تا 
معتادان جدید در مراکز ماده ۱۶ برای جلوگیری از شیوع 
کرونا پذیرش نشود تصمیم درستی بود. در همین راستا 
با تأمین اعتبار خواستیم تا معتادان متجاهر را غربالگری 
کنند و ماسک و دستکش در اختیار آنها قرار بدهند، اگر 
کرونا بین معتادان متجاهر کم است به همین دلیل بود 
و نه اینکه مواد مخدر معتادان متجاهر را ایمن می کند.

وی بیان کرد: حدود ۷۰ درصد محات پر خطر 
تهران پاکسازی و ساماندهی شده است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: 
برخاف اینکه حدود ۹ هزار نفر از جامعه پزشکی در 
حوزه ترک اعتیاد در حال فعالیت هستند تصمیم داریم 

مراکز درمانی سرپایی را ساماندهی کنیم.

شیوع اعتیاد بین دانش آموزان متوقف شده است
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چگونگی بازگشایی مدارس و دانشگاه ها از شهریور

معاون فنی مرکز سامت محیط و 
کار وزارت بهداشت با اشاره به مصوبه 
ستاد ملی مقابله با کرونا درباره بازگشایی 
خوابگاه های  و  دانشگاه ها  مدارس، 
گفت:  ماه،  شهریور   ۱۵ از  دانشجویی 
این  به  مربوط  بهداشتی  پروتکل های 
موارد تدوین شده و وزارت بهداشت بر 

روی اجرای آن ها نظارت دارد.
درباره  فرهادی  محسن  مهندس 
و  رس  مدا شتی  بهدا پروتکل های 
ملی  ستاد  اعام  طبق  که  دانشگاه ها 
مقابله با کرونا قرار است از ۱۵ شهریور 
زمینه  در  گفت:  شوند،  بازگشایی  ماه 
دانشجویی  از  اعم  کاس ها  برگزاری 
با  مروبطه  پروتکل  دانش آموزی،  یا 
با  یعنی  مربوطه  متولیان  همکاری 
همکاران وزارت علوم و وزارت آموزش 
مدارس  و  دانشگاه ها  برای  پرورش  و 

تهیه شده است.
وی با بیان اینکه پیش بینی شده 
و  مدارس  بازگشایی  محض  به  که 
بهداشتی  پروتکل های  این  دانشگاه ها، 
پروتکل ها  این  افزود:  شود،  اجرا  نیز 
به  مربوط  محورهای  روی  بر  عمدتا 

فاصله گذاری  فردی،  بهداشت  رعایت 
اجتماعی، گندزدایی میز و نیمکت ها و 
... است. از آنجایی که باید فاصله گذاری 
انجام شود، این احتمال وجود دارد که 
شیفتی  صورت  به  کاس ها  تشکیل 
باشد و تعداد کمتری از افراد را در یک 

کاس قرار گیرند.

کاسی  داد: زیرا  ادامه  فرهادی 
در  که  است  قرار  و  بوده  نفره   3۰ که 
این شرایط با ۱۵ نفر برگزار شود یا باید 
تعداد کاس ها افزایش یابد و یا ساعت 
کار به صورت شیفتی مشخص شود که 
مدیریت این موارد با آموزش و پرورش 
است و مدت هاست بر روی این موضوع 

در حال کار کردن هستند. 
به  کاس ها  برگزاری  هم  شاید 
الکترونیکی  صورت تلفیق حضوری و 
جلسات  در  موارد  این  همه  که  باشد 
یی  نها پرورش  و  موزش  آ با  تی  آ
این  همه  اجرای  بر  نظارت  می شود. 
بهداشت  وزارت  برعهده  هم  موارد 
و  آموزش  وزارت  عهده  بر  هم  و 

پرورش است.
فرهادی درباره وضعیت بازگشایی 
خوابگاه های دانشجویی نیز گفت: برای 
خوابگاه های دانشجویی نیز پروتکل های 
پروتکل های  عنوان  را  تحت  مجزایی 

خوابگاهی تدوین کرده ایم.
تا  که  است  این  ما  توصیه  البته   
حد ممکن از خوابگاه ها استفاده نشود و 
شرایطی ایجاد شود که دانشجو در شهر 

خودش کاس ها را ادامه دهد.  
افراد و  برخی  البته طبیعتا حضور 
دانشجویان در خوابگاه ها الجرم است که 
در این زمینه نیز پروتکل های بهداشتی 
در  و  کرده ایم  اعام  را  آن  به  مربوط 
سایت مرکز سامت محیط و کار وزارت 

بهداشت بارگذاری شده اند.

بود و نبود دستگاه های نظارتی تفاوتی نمی کند
نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای اسامی گفت: بعید می دانم 
اگر یک یا دو ماه دستگاه های نظارتی را حذف کنیم تغییری در بازار اتفاق بیفتد.

محمدرضا صباغیان بافقی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای 
اسامی در اخطار قانون اساسی خطاب به هیات رئیسه مجلس گفت: احساس 
می کنم سوگندی که برای رعایت آیین نامه داخلی مجلس خورده ایم را رعایت 
نمی کنیم. امروز دو وزیر به صحن علنی آمدند و برای هر وزیر عده ای ثبت 
نام کردند طبق آیین نامه داخلی، نمایندگان باید تذکر و اخطار بدهند اما این 
اتفاق نیفتاد. اگر نسبت به این روند سکوت کنیم تخلفات زیاد می شود و فردا 

روز طرح ها و سواالت جابجا می شود.
نمایندگان  از  بافق در مجلس شورای اسامی  و  نماینده مردم مهریز 
خواست که نسبت به اجرای آیین نامه حساس باشند و در صورت عدم اجرای 

آن از خود واکنش نشان دهند.
وی خطاب به دولت و دستگاه دیپلماسی کشور گفت: در زمینه سیاست 
به  غربی  اما کشورهای  دادیم  انجام می دادیم،  باید  که  تعهدی  خارجی هر 
تعهدات خود پایبند نبودند. در این جور مواقع دست کم انتظار می رود دولت 
ایران منفعل برخورد نکند. اگر منفعانانه برخورد کنیم دشمنان بیشتر از ما 

سوء استفاده می کنند.
صباغیان با مطرح کردن این پرسش که »مجلس در رابطه با قطعنامه 
اخیر آژانس بین المللی چکار کرد؟« گفت: فقط تذکر و بیانیه صادر کردیم 
مجلس باید قاطع برخورد کند اگر دولت می خواهد جلوی حکام غرب بایستند 
باید وضعیت داخلی را درست کنند. اگر مردم با نارضایتی پشت نظام را خالی 
کنند کاری از دست ما برنمی آید. وضعیت بازار آن قدر افسارگسیخته است که 
بود و نبود دستگاه های نظارتی تفاوتی ندارد بعید می دانم اگر یک یا دو ماه 

دستگاه های نظارتی را حذف کنیم تغییری در بازار  اتفاق بیفتد.

مگر قرار نبود چرخ سانتریفیوژها و زندگی مردم با هم بچرخد
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس از وضعیت اقتصادی انتقاد کرد و 
گفت: مگر رئیس جمهور قول نداده بود که ۱۰۰ روزه مشکات اقتصادی را 

حل کند تا هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ زندگی مردم.
خلیل بهروزی فر در جلسه علنی روز  یکشنبه مجلس شورای اسامی 
در نطق میان دستور خود خطاب به ریاست و هیات رئیسه مجلس، گفت: 
آنچه باید در گام دوم انقاب و در مجلس انقابی و مردمی دنبال کنیم، بهبود 
وضع موجود و ایجاد شرایط مطلوب، امنیت پایدار، رفاه، آرامش، آسایش و 
اقتدار برای مردم، کشور و نظام جمهوری اسامی است. اما چطور و چگونه؟

نماینده مردم فومن و شفت در یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی 
بهره مندی از منویات مقام معظم رهبری، قانون اساسی و آرمان های شهدا را 
منابعی برای رفع نیاز مردم و تامین خواسته های آنها دانست و گفت: در سال 
جهش تولید به ویژه در اقتصاد، فرهنگ و عدالت اجتماعی باید با مدیریت 
جهادی مبتنی بر نظر کارشناسی و نگرش منطقی و نگاه به داخل پیش برویم. 

نه با نگرش غیرمنطقی، مدیریت سلیقه ای و نگاه به بیرون.
وی افزود: آنچه ما را در راهبردها و قانونگذاری تاثیرگذار می کند، استفاده 
از ظرفیت های قانونی با نگاه جامع به صورت تکنیکال و تاکتیکال و مطابق 

با استانداردها خواهد بود.
وی خطاب به حاکمیت آمریکا و اسرائیل گفت: از تذکر سرمایه داری با 
شعار جعلی لیبرالیسم و حقوق بشر بر مبنای تنازع بقا با هدف سودپرستی و 
انحصار طلبی، سوداگری و نژادپرستی دست کشیده و به تذکر الهی و توحیدی 
با شعار اصیل وحدت و برادری به دنبال صلح و امنیت پایدار در منطقه و جهان 
باشند و از ایجاد تفرقه و جنگ در بین ملت های مسلمان و دخالت در امور 
کشورها و دولت ها خصوصا سوریه، عراق و یمن اجتناب کرده و سرنوشت 

آنها را به مردم کشورهایشان واگذار کنند.
علت  گفت:  جمهور  رئیس  به  خود خطاب  نطق  پایان  در  فر  بهروزی 
گرانی ها چیست؟ مگر شما قول نداده بودید که ۱۰۰ روزه مشکات اقتصادی 
مردم را حل کنید و ثبات را به اقتصاد کشور برگردانید و هم چرخ سانتریفیوژها 
را بچرخانید و هم چرخ زندگی مردم را، از مردم بپرسید که در چه حالی به سر 
می برند. وعده اشتغال جوانان چه شد؟ چرا در حکمرانی بی نظمی حاکم است.

مطالبات معلمان حق التدریسی  گیالن پرداخت نشده است
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسامی با انتقاد از وضعیت 
پرداخت مطالبات معلمان حق التدریسی و پیش دبستانی تاکید کرد که حق و 

حقوق این افراد هنوز در استان گیان پرداخت نشده است.
کاظم دلخوش در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس گفت: آقای 
حاجی دلیگانی در نطق خود بیان کرد که اجازه نمی دهم هیات رئیسه به 
هیات سلیقه تبدیل شود. اما در این مدت که گذشته است متاسفانه برخاف 
دستورات  چاپ  بعضا  و  بوده  ریخته  هم  به  ها  کمیسیون  گذشته  دوره های 

جلسات در روز شاید دو یا سه بار تغییر کند.
وی افزود: الزم است کمیته ای برای تنقیح قوانین و پیگیری اجرای 
آن تعیین شود. حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد قوانین کشور که پیشتر تصویب شده 
هنوز اجرایی نشده است. سازوکاری پیش بینی شود که قوانین مصوب مجلس 

یازدهم مغفول نماند.
نماینده مردم صومعه سرا همچنین درباره مطالبات معلمان حق التدریسی  
و پیش دبستانی عنوان کرد: در استان ما حق پیش دبستانی ها خورده شده 
است الزم است که درباره حق التدریسی ها و پیش دبستانی ها نابرابری ها از 
بین برود. در برخی نقاط حق و حقوق آنها داده شده است اما در برخی مناطق 

مانند گیان این کار انجام نشده است.

نگذاریم مفسدان خواب خوش داشته باشند
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: مجلس یازدهم خواب خوش 

برای جریان فساد و رانت خواران نمی گذارد.
حجت االسام نصراهلل پژمانفر در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس 
شورای اسامی و در واکنش به تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین 
المللی انرژی اتمی علیه ایران،گفت: آقای رئیس جمهور برجام ُمرد و هفت 
کفن آن نیز پوسیده شد، پس بهتر است دیگر درباره خروج ایران از برجام 

صحبت نکنید و باید درباره خروج از NPT تصمیم گیری شود.
وی ادامه داد: کشورهای غربی در برابر ما ظالمانه تصمیم گیری می کنند 
و ما هم باید تصمیم بگیریم که آیا می خواهیم در برابر آنان بایستیم یا خیر.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسامی تصریح کرد: آقای روحانی 
به جای نگاه به بیرون، به داخل کشور نگاه کنید، چرا که فقط یک سال از 

عمر این دولت باقی مانده است و مردم مشکات زیادی دارند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با انتقاد از گرانی شدید مسکن گفت: 
با  مردم  و  است  کرده  مستأصل  را  مردم  زندگی  باالی مسکن  بهای  اجاره 
اجاره بهای قبلی خود حتی در حاشیه شهرها هم نمی توانند خانه پیدا کنند. 
افتخار این دولت آن است که هفت سال مسکن را تعطیل کرد که نتیجه آن 
را همگی می بینیم. پژمانفر با اشاره به اینکه مجلس دهم در حوزه نظارت 
بسیار ضعیف عمل کرد، گفت: قطعا نمایندگان مجلس یازدهم از همه ابزارهای 
نظارتی خود استفاده می کنند و در کمیسیون اصل نود خواب خوش برای 
جریان فساد و رانت خواران نمی گذاریم و با همه ساطین از جمله سلطان 

شکر، آهن و ... برخورد می کنیم.

دستگاه دیپلماسی منفعل نباشد
خطایی  مستکبران  به  اعتماد  گفت:  مجلس  در  زابل  مردم  نماینده 

نابخشودنی است و ما باید برابر غربی ها  مقتدر باشیم.
حبیب اهلل دهمرده در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسامی طی 
تذکری شفاهی گفت: گرانی در مسکن، خودرو و کاالهای اساسی افسارگسیخته 

است و الزم است با مفسدان و آقازادگان برخورد جدی شود.
وی ادامه داد: طرح رتبه بندی فرهنگیان باید عملیاتی شود و همچنین 

بانک ها نباید در بخشودگی سودهای بانکی سلیقه ای عمل کنند.
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسامی در واکنش به صدور قطعنامه 
ضدایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران گفت: آقای 

روحانی اعتماد به مستکبران عالم حقیقتا خطای نابخشودنی است.

بانک مرکزی متخلفان ارزی را به مردم معرفی کند
یکصد و چهل و پنجمین جلسه ستاد اقتصادی دولت صبح یکشنبه به ریاست 
حجت االسام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، برگزار شد و مهمترین 

مسائل و موضوعات اقتصادی کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به لزوم درک شرایط سخت کشور و 
محدودیت های ناشی از تحریم های ضد بشری آمریکا از جمله در زمینه صادرات 
نفت، گفت: در نتیجه این تحریم ها نقل و انتقال ارز با دشواری همراه بوده و از 
سوی دیگر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا از جمله بسته شدن برخی از مرزها، 

واردات را هم دچار مشکل کرده است.
روحانی با اشاره به تدابیر دولت در حوزه اقتصاد در شرایط سخت اعمال 
تحریم ها در دو سال اخیر و بویژه در دوران شیوع بیماری کرونا در چند ماه گذشته، 
اظهار کرد: تاش دولت همواره بر حفظ آرامش و ایجاد هماهنگی و هم افزایی 

میان همه بخش های فعال اقتصادی دولتی و خصوصی بوده است.
رئیس جمهور اعطای تسهیات و تدوین و طراحی سیاست های حمایتی از 
مشاغل و خانواده های آسیب دیده از محدودیتهای ایجاد شده برای مقابله با کرونا، 
را موفقیت آمیز دانست و افزود: اجرای این برنامه ها تا اندازه ای توانسته است 
در این شرایط سخت به مردم کمک کند، اگرچه ممکن است این برنامه ها نتواند 

تمامی آسیب ها را جبران کند.
روحانی با اشاره به ضرورت مدیریت کارآمد فضای عرضه و تقاضا و کنترل 
قیمت ها تاکید کرد: همه مسئوالن و فعاالن اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی 
باید با تاش مضاعف و مراقبت های الزم در مسیر ایجاد توازن و آرامش در بازار 
حرکت کرده و نباید اجازه داد نوسانات قیمت، معیشت و زندگی مردم را دچار مشکل 

کرده و فضای روانی جامعه را نا امن کند.
رئیس جمهور با اشاره به لزوم کنترل قیمت ها در بازار سرمایه بویژه بازار ارز، 
ادامه داد: مطابق سیاست ارزی کشور و مجموعه مصوباتی که در خصوص سیاست 
تجاری-ارزی کشور برای توسعه صادرات غیر نفتی و بازگشت ارز آن تعریف شده، 
باید تعهد ارزی همه فعاالن بخش صادرات و واردات اعم از دولتی، عمومی و 
خصوصی در چارچوب این قانون و مقررات مشخص باشد و بانک مرکزی نیز موظف 
است به طور شفاف فهرست تمامی کسانی که برای واردات ارز دریافت کرده اند 
بعاوه میزان عمل آنها به تعهداتشان را در سامانه معرفی کنند تا این اطاعات 
برای مردم، رسانه ها  و مراجع ذیصاح شفاف و به سهولت قابل دسترس باشند.

رئیس جمهور ادامه داد: بانک مرکزی می بایست به همه بدهکاران عمده برای 
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص 
شود و در صورت تخطی، با معرفی آنها به افکار عمومی و مراجع ذیصاح، به 

تخلف آنها رسیدگی شود.
روحانی تاکید کرد: شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که به هیچ وجه 
نمی توان در اجرای قوانین و اعمال مدیریت فعاالنه تعلل کرد؛ مردم از دولت 
انتظار دارند که با قدرت و حساسیت و بر اساس قانون در راستای مدیریت اقتصاد 

کشور تدبیر و تاش کند.

دشمنان ما دست از توطئه و خباثت برنمی دارند
فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه دشمنان دیگر هوس راه انداختن جنگ 
نظامی با ما را نمی کنند، گفت : دلیل اینکه امروز جنگ نظامی نسخه دشمن 
برای به دست آوردن موقعیت سیاسی نیست؛ آمادگی ها، رشد قدرت دفاعی و 

اعتبار این قدرت است.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب 
اسامی در آیین تکریم و معارفه جانشین قرارگاه ثاراهلل سپاه که صبح امروز)یکشنبه 
۱ تیر( با حضور جمعی از فرماندهان و مسئولین لشکری و کشوری برگزار شد؛ اظهار 
کرد: انقاب اسامی ایران در حال بزرگ شدن است  و این انقاب الهام بخش به 
تدریج هم در قلمرو جغرافیای عمق و وسعت می یابد و هم مبانی و مفاهیم آن 

عمیق تر بر جان انسان ها می نشیند.
وی با تاکید بر اینکه دامنه های انقاب  امروز بسیاری از سرزمین های اسامی 
و حتی غیر اسامی را در بر گرفته است؛ گفت : دشمنان ما نیز به همان اندازه که 
انقاب اسامی رشد یافته و به کمال رسیده است؛ پیچیده تر شده ، احساس خطر 
می کنند و در تاش هستند تا تمامی شئون زندگی ملت ایران و سایر جوامعی که 

از انقاب اسامی الهام می گیرند را به میدان جنگ تبدیل کنند.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه  در اوج نبرد همه جانبه و تمام عیار با دشمنان 
قرار داریم، اظهار کرد: به فضل الهی امروز با ایثار ، رشادت و هنرنمایی مردان و زنان 
این سرزمین  بسیاری از  عرصه های جهاد ،به میدان غلبه دشمن تبدیل شده اند.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان دیگر هوس راه انداختن جنگ نظامی با ما را 
نمی کنند، اظهار کرد : دلیل این مهم توسعه روز به روز این بعد از قدرت متناسب 
با رشد تهدیدات است و تجربه ،تاریخ ،قدرت و قضاوتهای جهان از اعتبار این 
قدرت، دشمنان را از انتخاب این راهبرد بازداشته است ؛ هرچند این اتفاق دلیل 

غفلت ما نخواهد شد.
از  گرفته  نشات  و  اثر  خط  را  قدرت  یک  اعتبار  سامی  سرلشکر 
دلیل  کرد:   تصریح  و  توصیف  آن  قدرت  و  اقدام  تدبیر،  و  اراده  باور، 
موقعیت  آوردن  دست  به  برای  دشمن  نسخه  نظامی  جنگ  امروز  اینکه 
است. قدرت   این  اعتبار  و  دفاعی  قدرت  رشد  ها،  آمادگی  نیست؛   سیاسی 

وی با بیان این که دشمنان ما دست از توطئه و خباثت برنمی دارند، گفت: آنان 
ایران اسامی را چشمه الهام  و کانون تولید آگاهی های حیات بخش و بسیج 

کننده می دانند .
فرمانده کل سپاه در ادامه با اشاره به رخدادهای اخیر درجوامع غربی اظهار 
اسامی  انقاب  با  عالم  غرب  حوادث  بین  مستقیمی  نسبت  نتوان  شاید  کرد: 
انقاب اسامی به سراسر  اما واقعیت این است که نسیم حیات بخش  یافت؛ 
الهام بخش حتی جامعه آمریکا را تحت تأثیر شعائر و  عالم وزیده و این چشمه 
از  مدلی  آمریکا  پرچم  زدن  آتش  افزود:  وی  است.  داده  قرار  خود  های  نشانه 
نشان دادن روح مبارزه با ظلم و جنایت است که امروز حتی در سرزمین مادری 
از  گرفته  الهام  قطع  به طور  اتفاقات  این  ؛  باشد  می  دادن  رخ  حال  در  امریکا 
یافته است. آمریکاست که در سرتاسر عالم گسترش   روح عمومی جهاد علیه 

سرلشکر سامی با بیان اینکه دشمنان در پی معکوس کردن مسیر روند ها با 
استفاده از تمامی فضاها هستند، گفت: جنگ فرهنگی یکی از پدیده های متصل 

به این استراتژی تهاجم همه جانبه است.
وی با تاکید بر اینکه جغرافیای جنگ دیگر سرزمین نیست، بلکه ذهن و قلب 
انسان ها است، گفت: امروز امنیت ملی تنها امنیت سرزمینی را شامل نمی شود، 
بلکه امنیت خاطر انسان ها و تاثیرگذاری بر آرامش درونی آنها است و دشمنان 
با در نظر گرفتن این مهم ، معیشت و اقتصاد را رکن مسلم راهبرد خصمانه خود 

علیه ملت ایران قرار داده اند.
فرمانده کل سپاه در ادامه تصریح کرد: در این نبرد همه جانبه که در آن 
فشار سیاسی، جنگ فرهنگی، جنگ اقتصادی ، نبرد در عرصه های امنیت داخلی، 
جنگ های روانی ،سایبری و رسانه ای،  امواجی از مخاطره دائمی را ایجاد کرده اند 
تا جامعه ما را تحت تاثیر قرار دهند؛ ما باید مقابله ای همه جانبه و قوی برابر این 

پدیده ها داشته باشیم و از فراز آنها عبور کنیم.
وی افزود:  به فضل الهی تا به امروز نظام اسامی ما در حفظ ارزشها و اعتبار 
آنها و تمامی جنبه های مقابله موفق بوده و توانسته در جنبه هایی مانند اقتصاد و 
فرهنگ دشمنان را متوقف کند؛ اما این یک سناریو دائمی و در حال جریان است.

سرلشکر سامی از تهران به عنوان ام القری و نقطه مرکزی آینه تمام نمای 
ارزش های انقاب اسامی نام برد و تاکید کرد: هر تحولی در تهران به مثابه تحول 
در تمام جغرافیای انقاب اسامی است ؛ تهران پناهگاه مظلومان عالم و بیرق دار 
جهاد جهانی علیه استکبار است و دشمن این نقطه را کانون توجه قرار داده است.

وی با بیان اینکه ما باید برای امنیت تهران با شعاع تاثیر جهانی بکوشیم 
گفت: رسالت قرارگاه ثاراهلل که با تدبیر مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( تاسیس 
و فرماندهان بزرگی پرچمدار آن بوده اند؛ سنگین و خطیر است و در تحقق این 
مهم  تمامی نهادها و دستگاه ها نقش دارند.فرمانده کل سپاه در بخش دیگری 
از سخنانش از سردار کوثری به عنوان فرماندهی نام آشنا در تاریخ مجاهدت های 
ملت ایران یاد کرد و گفت این فرمانده دالور و خستگی ناپذیر نقش مهمی در 

تاریخ این سرزمین دارد و همواره مدافع انقاب و نظام بوده است.
 سرلشکر سامی در پایان وی با اشاره به ویژگی های سردار نجات نیز گفت: 
سردار نجات که امروز پرچم قرارگاه را به دست می گیرد ، از استوارترین پایه 
های متین انقاب اسامی هستند که سوابق ارزشمند و درخشانی در عرصه های 

خدمت داشته اند.
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زیر نظر: ناظم رام

شهر  بهزیستی  مدیرکل 
سازمان  اینکه  بیان  با  تهران 
د  ر خو بر لف  مخا یستی  بهز
و  ر  کا کودکان  با  ضربتی 
ابتدای  از  گفت:  است،  خیابان 
هفته گذشته همکاران اورژانس 
چهارراه ها  سر  در  اجتماعی 
بین  سازی  اعتماد  رویکرد  با 

کودکان حضور دارند.
خصوص  در  آرام  سعید 
طرح  ید  جد ر  و د ت  ئیا جز
و  ر  کا کودکان  ندهی  ما سا
خیابان گفت: نگاه ما این است 
که از برخورد ضربتی با کودکان 

پرهیز و به روحیات آنها توجه کنیم.
وی افزود: در این راستا از ابتدای هفته گذشته 
همکاران اورژانس اجتماعی در سر چهارراه ها فقط 
کنند  برقرار  ارتباط  کودکان  با  که  رویکرد  این  با 
حضور دارند. همچنین اورژانس اجتماعی یک سری 

توزیع  کودکان  بین  حمایتی  و  بهداشتی  بسته های 
می کند تا این اعتماد ایجاد شود.

مدیرکل بهزستی شهر تهران با تاکید بر اینکه 
به  کمک  و  حمایت  راستای  در  طرح  این  اجرای 
گذشته  سال های  در  کرد:  اظهار  است،  کودکان 
کار  کودکان  آوری  جمع  طرح  اجرای  با  همزمان 

برخوردهایی صورت  خیابان  و 
به سن  توجه  با  که  می گرفت 
مناسب  رفتارها  این  کودکان 

نبود.
امسال  اینکه  بیان  با  آرام 
دنبال  به  بهزیستی  سازمان 
این  به  اعتماد عمومی  افزایش 
ساماندهی  راستای  در  نهاد 
است،  خیابان  و  کار  کودکان 
تصریح کرد: امسال این کار را با 
اعتمادسازی برای کودکان و آگاه 
کردیم  آغاز  مردم  برای  سازی 
تمایل  و  رغبت  با  کودکان  تا 
خودشان با تیم ما همراه شوند.

به گفته آرام، ۴ سازمان مردم نهاد در این طرح 
با سازمان بهزیستی همکاری می کنند و در مرحله 
در  که  ایرانی  کودک   ۶۰۰ توانمندسازی  هم  اول 
مراحل قبل شناسایی شده و برایشان پرونده تشکیل 

شد، انجام می شود.

مخالفت بهزیستی تهران با برخورد ضربتی با کودکان کار

معاون پژوهشی موسسه کادراس با 
تاکید بر تاثیر والدین در پیشگیری از اعتیاد، 
می گوید: تحقیقات حاکی از آن است که 
ساعت های  و  لدین  وا ضعیف  نظارت 
به  فرزندان  ماندن  خانه  در  تنها  طوالنی 

شدت با مصرف مواد در ارتباط است.
منصور براتی در دومین روز از هفته 
مبارزه با مواد مخدر  ، نقش خانواده را هم 
در حوزه پیشگیری و هم در درمان اعتیاد 
انکارناپذیر می داند و با اشاره به تاثیر سبک 
آسیب پذیر  اقشار  اعتیاد  بر  فرزندپروری 
فرزندپــروری  روش هــای  می گوید: 
نقــش  اعتیــاد  بــه  افراد  ابتــاء  در 
روش  کــه  خانواده هایــی  در  دارند. 
آســان گیری  آنهــا  فرزنــدپــروری 
خانواده هــا  ایــن  در  فرزنــد  و  اســت 
بـه  ابتـاء  خطـر  می کنـد،  حکومــت 
اعتیـاد بیشـتر اسـت، زیـرا کنترل خانواده 
بـر فرزنـد خـود کم است. همچنیــن در 
خانواده هایــی کــه بســیار ســخت گیری 
می کننــد و شــرایط ســختی را بــرای 
نیز  می آورنــد  وجــود  بــه  فرزنــدان 
خطــر ابتــاء فرزنــد بــه ســوءمصرف 
محیـط  پـس  اســت.  بیشــتر  مــواد 
فعلـی  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  خانـواده 
تعــادل  ز  ا یـد  با جتماعـی  ا زندگـی 
برخــوردار باشــد؛ به عبارتی والدین نــه 

مســتبد و نــه آســان گیر باشنــد.
کادراس  موسسه  پژوهشی  معاون 
مهارت های  باید  والدین  که  است  معتقد 
زندگی اجتماعی مانند آموزش »نه گفتن«، 
اعتماد به نفس، سازگاری محیطی، انتخاب 
چراکه  دهند،  آموزش  را  و…  دوستان 
گسترش این امر نقش مهمی در ایجاد و 
محافظت از خطر ابتاء به اعتیاد دارد. از 
سویی دیگر وجود پیوند عاطفی قوی بین 
فرزندان و والدین به ویژه مادر باعث رشد 
شخصیتی مناسب و سازش یافته در نوجوان 
می شود و می تواند به عنوان نیرویی قوی از 
نوجوان در برابر مصرف مواد محافظت کند.

که  والدینی  براتی،  اظهارات  بنابر 
مهربانی  ندارند،  مشخصی  ارزش های 
که  مادرانی  یا  دارند  کمتری  عطوفت  و 
آرامش روانی کافی ندارند و کنترل کمی بر 
کودکانشان دارند، فرزندانی تربیت می کنند 
که ممکن است در دوره نوجوانی در معرض 
مشکات متفاوتی قرار گیرند. بنابراین فقدان 
حمایت والدین و نظارت آنها منجر به پیوند 
و  مشکات شخصیتی  ضعیف،  خانوادگی 
ارتباط فرد با همساالن مصرف کننده مواد 

و سوء مصرف مواد می شود.
اینکه فرزندان به شدت  بیان  با  وی 
به نظارت والدین وابسته اند، ادامه می دهد: 
نظارت  که  است  آن  از  حاکی  تحقیقات 
ضعیف والدین و ساعت های طوالنی تنها در 

خانه ماندن فرزندان به شدت با مصرف مواد 
در ارتباط است. البته نظارت زمانی موثر است 
که زمینه ارتباطی مناسب والدین با فرزندان 
فراهم شده باشد. زمانی نظارت می تواند مفید 
باشد که روابط گرم و صمیمانه ای بین والدین 
و فرزندان وجود داشته باشد؛ اعمال نظارت 
در غیر این شرایط نتیجه مناسبی نخواهد 
داد و منجر به عکس العمل های شدیدی در 

نوجوان می َشود.
این پژوهشگر حوزه اعتیاد می افزاید: 
نظارت بر رفتار فرزندان یکی از مهارت های 
ارتباطی است که والدین متناسب با رشد 
فرزندان به کار می برند تا با آنها در مورد 
نگرانی های خود از بعضی رفتارها صحبت 
آگاه  فرزندشان  فعالیت های  و  رفتار  از  و 
از  مراقبت  مفهوم  به  نظارت  اما  باشند 
فرزندان است، مراقبت از اینکه فرزندشان 
با چه کسی در ارتباط است و طی روز چه 
کارهایی انجام می دهد، در این معنا نظارت 
مهارتی است که دربردارنده ی ارتباطات و 
نظم خانوادگی صحیح است. این کار شامل 
از  انتظارات  تبادل اطاعات، شفاف سازی 
فرزندان، تعیین حد و حدود در مواقع الزم 
انتخاب شیوه  صحیح برای نگه داشتن  و 

آن حد و حدود است.
این  ز  ا دیگری  بخش  در  براتی 
اشاره  زنان  اعتیاد  موضوع  به  گفت وگو 
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  و  می کند 
نگاهی که در حوزه اعتیاد مردان وجود دارد 
را می توان به اعتیاد زنان نیز تسری داد؟ 
بیان می کند: اعتیاد زنان امروزه به عنوان 
آسیب پذیر  و  حساس  بسیار  که  گروهی 
هستند ابعاد متفاوتی را دربرگرفته است. به 
طور کلی اعتیاد زنان در مقایسه با مردان 
اجتماعی،  و  جنسیتی  اختافات  دلیل  به 
فرد  بر  اثرات شدیدتری  دارای  و  متفاوت 

و جامعه است.
تاثیر  تحت  مردان  از  بیشتر  زنان 

عواقب سوءمصرف مواد هستند
موسسه  پژوهشی  معاون  گفته  به 
کادراس و بر اساس مطالعات انجام شده، 

مردان بیشتر از زنان به مصرف مواد گرایش 
دارند اما زنان در مقایسه با مردان، بیشتر 
تحت تأثیر عواقب سوء مصرف مواد قرار 
می گیرند. زنان با سرعت بیشتری در نتیجه 
افزایش استرس و اضطراب پس از سوانح و 
رویدادهای سخت به احتمال زیاد وابسته به 
انواع مواد می شوند. از این رو زنانی که دچار 
سوء مصرف مواد می شوند مشکات روحی 
و جسمی شدیدتری را تجربه و نسبت به 
حوزه  در  بیشتری  منفی  عواقب  با  مردان 
سامت فردی و اجتماعی مواجه می شوند. 
همچنین، زنان اغلب در قطع مصرف مواد 
بیشتری روبه رو و  با مشکات  اعتیادآور 

مستعد عود مجدد هستند.
وضعیت آماری زنان معتاد

براتی در دومین روز از هفته مبارزه 
با مواد مخدر که توسط موسسه کادراس با 
عنوان »خانواده،اقشار آسیب پذیر و اعتیاد« 
وضعیت  ارائه  به  است،  شده  نامگذاری 
آماری اعتیاد زنان در کشور پرداخت و با 
ایران طی دو دهه گذشته  اینکه در  بیان 
معتاد  زنان  تعداد  در  ناگهانی  تغییر  شاهد 
 ،۱3۸۰ سال  در  می دهد:  ادامه  هستیم، 
حدود 3۵ هزار زن معتاد وجود داشت که 
متاسفانه در سال ۱3۸۵ این رقم دو برابر 
شد. در سال ۱3۹2 و پس از بررسی های 
کارشناسی تعداد معتادان زن نسبت به سال 
۱3۸۰ چهار برابر و نسبت به سال ۱3۸۵ 
افزایش دو  این روند  برابر شده است.  دو 
برابری به هر پنج سال ختم نشد و در آماری 
نگران کننده که در سال ۱3۹3 اعام شد، 
تعداد معتادان زن در جامعه به ۱3۸ هزار 
نفر رسید که این خود می تواند زنگ خطر 

جدی باشد.
وی با تاکید بر تفاوت های جنسیتی 
میان زنان و مردان تصریح می کند: وضعیت 
زنان در بحث گرایش به انواع مواد و حتی 
و  دشوارتر  مراتب  به  آن  ترک  پروسه 
خطرناک تر نسبت به مردان است. سازگاری 
زنانه  هورمون های  با  مواد  برخی  بیشتر 
در شرایط یکسان  اعتیاد  افزایش  احتمال 

از مردان  برای زنان را تا ۱۹ برابر بیشتر 
کرده است. عاوه بر این تحقیقات نشان 
استفاده  محرک  مواد  که  زنانی  می دهد 
می کنند، بسیار زود مهارت ها و کارایی شان 
را از دست می دهند؛ چراکه اگر مصرف مواد 
سنتی ۸ تا ۱۰ سال زمان می برد تا فرد معتاد 
به آخر خط برسد، در مورد مواد محرک و 
روان گردان این زمان به 2 تا ۴ سال کاهش 
مصرف  ناهنجاری های  طرفی  از  می یابد. 
مواد در زنان مانند تغییر زودهنگام چهره، 
از دست دادن شغل و موقعیت اجتماعی و 
خانوادگی، طرد شدگی، روابط خارج از عرف 

و... از موانع پیش روی این گروه است.
پژوهشی  معاون  رات  اظها بر  بنا
موسسه کادراس، روند مصرف انواع مواد 
از مصرف تفننی تا رسیدن به اختال سوء 
مصرف اغلب تحت تاثیر عواملی است که 
عمومًا از حیطه کنترل افراد خارج است. از 
علل شخصیتی )سامت رفتاری و روحی، 
از  که  ژنتیکی  تفاوت های  و  رشد عصبی 
تاثیرات اجتماعی حاصل می شود( تا عوامل 
تاثیر  و  مدرسه  خانوادگی،  )شرایط  میانی 
گروه های همساالن( و عوامل گسترده تر 
محیط  و  اجتماعی  و  اقتصادی  )شرایط 
ارزیابی  فیزیکی اطراف( را می توان برای 
آسیب پذیری در برابر مصرف مواد برشمرد.

این  مجموع  می کند:  تصریح  براتی 
دارد  تفاوت  دیگر  فرد  به  فردی  از  عوامل 
و نمی توان تصور کرد همه افراد در گروه 
سنی به ویژه جوان به طور یکسان در برابر 
مصرف مواد آسیب پذیر هستند. به طور کلی 
ترکیب عوامل آسیب پذیر و پرخطر، فقدان 
عوامل محیطی و حفاظتی، عوامل خانوادگی 
و روش های فرزندپروری از جمله عواملی 
هستند که حساسیت های متفاوتی در برابر 

مصرف مواد مخدر در افراد ایجاد می کند.
اینکه  است:  معتقد  پژوهشگر  این 
جوانان به یک میزان در برابر مصرف مواد 
آسیب پذیرند، تصوری غلط است، چرا که 
حساسیت افراد به ویژه در آغاز مصرف مواد 
متفاوت است. در حالی که عوامل اثرگذار در 
افراد مختلف، متفاوت است و هیچ عاملی به 
تنهایی سبب مصرف مواد مخدر نمی َشود؛ 
در  تحریک کننده  عوامل  مجموع  وجود 
پیشگیرانه  عوامل  فقدان  و  مواد  مصرف 
موثر، سبب بروز تفاوت در میزان تحریک 
آنان  از  برخی  که  می َشود  جوانانی  ذهن 
روی به مصرف مواد آورده و برخی دیگر 
تمایلی به مصرف نداشته باشند. در نتیجه، 
از منظر رویکرد پیشگیری مهم است که 
درک درستی از بافت و زمینه های مصرف 
تاثیرگذار شخصی،  عوامل  نیز  و  مخدرها 
بتوان  تا  داشته  محیطی  و  اجتماعی 
اختاالتی که منجر به آغاز مصرف مواد 
در میان جوانان می َشوند را شناسایی کرد.

روانگردان ها بعد از چهار سال »زنان« را به آخر خط می رساند

رئیس سازمان بهزیستی کشور از پرداخت وام 
قرض الحسنه ۵ میلیون تومانی به مددجویان این 

سازمان در توافق با بنیاد علوی خبر داد.
به  وام  پرداخت  به  اشاره  دانا با  قبادی  وحید 
با  گفت:  کرونا  دنبال  به  دیده  آسیب  مددجویان 
برای  از شیوع کرونا  ناشی  به شرایط سخت  توجه 
مددجویان سازمان بهزیستی و اینکه برخی از آنها با 
مشکات معیشتی به دنبال ابتا به کرونا رو به رو 

شده اند، تفاهم نامه ای بین سازمان بهزیستی و بنیاد 
علوی منعقد شد تا برای ۴۰۰۰ نفر از کسانی که در 
اثر ابتا به کرونا دچار مشکات معیشتی شده اند وام 
قرض الحسنه ای به مبلغ ۵ میلیون تومان با اقساط 

2۴ ماه پرداخت شود.
وی افزود: در تمام استان های کشور تمام افراد 
تحت پوشش می توانند این وام را دریافت کنند و با 
معرفی سازمان بهزیستی و تامین اعتبار بنیاد علوی 

امام  امداد  امداد والیت کمیته  از طریق صندوق  و 
خمینی این تسهیات پرداخت می شود.

به گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور، برای 
هر استان سهمیه ای تعیین شده و مجموع مبلغ تامین 
اعتبار شده توسط بنیاد علوی مبلغ 2۰ میلیارد تومان 
است. همچنین این تسهیات به شکل قرض الحسنه 
است و با ارائه تضامین الزم به مددجویان پرداخت 

می شود.

پرداخت وام ۵ میلیونی به مددجویان بهزیستی
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبه 
به  نسبت  که   ۹۹ دستمزد  حداقل  اصاح 
به همه  را  دارد  افزایش  پارسال 2۶ درصد 
قانون  مشمول  کارگاه های  و  کارفرمایان 

کار اباغ کرد.
سرانجام پرونده دستمزد ۹۹ روز ۱۷ 
خردادماه پس از ساعت ها چانه زنی نمایندگان 
کارگری، کارفرمایی و دولت بسته شد. براین 
حق  که  کردند  توافق  نمایندگان  اساس 
افزایش  تومان  هزار   2۰۰ کارگری  مسکن 
وزیران  به هیات  پیشنهاد  به عنوان  و  یابد 
تومان  هزار   ۷۵ آن  بر  عاوه  و  شود  ارائه 
از پایه سنواتی کم و به ازای آن پنج درصد 
به پایه حقوق اضافه شود. براین اساس پایه 
کارگران حداقل بگیر در سال ۹۹ که پیش 

از  2۱ درصد رشد داشت، 2۶ درصد شد.
وزارت  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
از  بخشنامه دستمزد ۹۹  تعاون متن کامل 
تعاون  وزیر  شریعتمداری«  »محمد  سوی 
مشمول  کارگاه های  و  کارفرمایان  همه  به 

قانون کار اباغ شد.
بهبود  برای  مصوبه  این  براساس 

سال جهش  در  کارگران  معیشتی  وضعیت 
از  تومان  تولید مبلغ روزانه 2 هزار و ۵۰۰ 
مبلغ پایه سنواتی کسر و به حداقل مزد روزانه 
از اول تیرماه سال ۱3۹۹ اضافه شد.  بدین 
ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه سال ۱3۹۹ 

روزانه ۶3 هزار و ۶۸۰ تومان تعیین شد 
همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای 
تیرماه سال ۱3۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد 
آخرین مزد سال ۱3۹۸ )ثابت یا مبنا موضوع 
ماده 3۶ قانون کار( به اضافه روزانه پنج هزار 

و ۵33 تومان افزایش یافت. در تبصره این 
با  از اول تیرماه امسال  مصوبه آمده است: 
افزایش این بند مزد شغل کارگران  اعمال 
مشاغل  بندی  طبقه  های  طرح  مشمول 
مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 

روزانه ۶3 هزار و ۶۸۰ تومان کمتر شود.  
همچنین به کارگرانی که از اول تیرماه 
سال ۱3۹۹ دارای یک سال سابقه کار شده 
یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی 

هزار  سه  مبلغ  روزانه  باشد،  گذشته  آنان 
)سنوات(  پایه  عنوان  به  نیز  تومان   333 و 

پرداخت خواهد شد.
مبلغ  پرداخت  امسال  تیرماه  اول  از   
مشمول  کارگران  سنواتی  پایه  به  مربوط 
مصوب  مشاغل  بندی  طبقه  طرح های 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر 
توجه  با  یک  گروه  برای  فوق   رقم  گرفتن 
توسط  اعامی  جدول  و  دستورالعمل  به 
خدمت«  جبران  و  کار  روابط  کل  »اداره 

انجام می شود.
مهارت  تقویت  راستای  در  همچنین 
و  کارگران  تمامی  مندی  بهره  و  محوری 
باسابقه،  کارگران  مندی  رضایت  نتیجه  در 
دارای  کارگران  همه  امسال  تیرماه  اول  از 
قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که 
یا یک  و  کار شده  سابقه  دارای یک سال 
آنان  )سنوات(  پایه  آخرین  دریافت  از  سال 
در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه 
حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه 
حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت 

پایه )سنوات( خواهند بود.

مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر خبر داد:
در سال »جهش تولید« به ظرفیت دو برابری خواهیم رسید

مدیرعامل شرکت تندیس تجارت 
باختر گفت: با توجه به سیاست گذاری 
مالی  گروه  های  گذاری  هدف  و  ها 
گردشگری و بر اساس فرمایشات مقام 
معظم رهبری، در سال »جهش تولید« 

به ظرفیت دو برابری خواهیم رسید.
گروه  عمومی  روابط  گزارش  به 
مالی گردشگری، منصور کتانباف افزود: 

با برنامه ریزی های انجام شده 
در نظر داریم عاوه بر تکمیل پروژه های در دست ساخت، نسبت 
به انعقاد قراردادهای جدید اقدام کنیم و در سال جاری حداقل به ظرفیت 

دو برابری برسیم. 
وی با اشاره به اینکه هم در دوره ساخت پروژه ها و هم در دوره بهره 
برداری ایجاد اشتغال می شود، افزود: برای تحقق »جهش تولید«، پروژه 
های در دست اقدام را با سرعت و کیفیت مناسب و با مهار هزینه ها تکمیل 

کنیم و بدنبال ایجاد ظرفیت های جدید باشیم.
کتانباف با بیان اینکه برای ایجاد ظرفیت های جدید اقدامات موثری 
تابستان سال  پایان  تا  امیدواری کرد حداکثر  اظهار  است،  انجام  در حال 
جاری معادل ارزش ریالی پروژه های فعلی، پروژه اضافه شود که در این 
خصوص تفاهم نامه هایی به انجام رسیده و به زودی این تفاهم نامه ها 

به قرارداد تبدیل خواهد شد.
 وی افزود: در تاش هستیم با گسترده تر کردن فعالیت های شرکت 
تندیس تجارت باختر، عاوه بر ساخت پروژه های گروه مالی گردشگری، 
فعالیت خود را به بیرون  از مجموعه گروه مالی گسترش دهیم که الزمه 
این کار برخورداری شرکت از رتبه های مختلف است؛ لذا برای دریافت 
رتبه از سازمان برنامه و بودجه کشور در رشته های مختلف اقدامات الزم 

انجام شده و در شرف گرفتن رتبه هستیم.

بانک مرکزی: اسامی صادرکنندگان متخلف در رسانه ها
 منتشر می شود

بانک مرکزی با تشکر از صادرکنندگانی که در راستای مصالح و منافع جامعه 
نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کرده اند، اعام کرد: در صورت عدم 
برگشت ارز توسط سایر صادرکنندگان، مطابق مقررات، اسامی متخلفان در رسانه ها 

منتشر می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با توجه به اصل شفافیت و 
به منظور آگاهی عموم از عملکرد حوزه تجارت خارجی کشور طی دوسال اخیر نسبت 

به اعام فهرست دریافت کنندگان ارز برای واردات اقدام کرده است.
در حوزه تجارت خارجی توسط عده بسیار اندکی از افراد و شرکت ها در مقایسه 
با آحاد جامعه حضور دارند و ضرورت دارد در راستای اصل شفافیت در استفاده از 
امکانات و منابع کشور در بخش صادراتی نیز عملکرد آنان در تولید و صادرات و 

برگشت ارز همانند بخش وارداتی تبیین و تشریح شود.
بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد به صادرکنندگان برای تسریع در برگشت 
ارزهای حاصل از صادرات خود طی سال های ۱3۹۷  )متاسفانه تعدادی از صادر 
کنندگان علی رغم گذشت مدت طوالنی از تاریخ صدور کاال و خدمات هنوز ارزهای 
صادراتی این سال را به چرخه اقتصاد کشور بازنگرداندند( و ۱3۹۸ تا پایان تیرماه 
سال جاری، اعام کرد: در صورت عدم برگشت ارز مطابق مصوبات هیات وزیران و 
مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اسامی تمام صادرکنندگان کاال و خدماتی 
که ارزهای صادراتی را مطابق  ترتیبات اعامی این بانک به صورت شفاف به چرخه 
اقتصادی کشور بر نمی گردانند را در رسانه ها انتشار خواهد داد تا عموم مردم مطلع 
باشند چه افراد و کسانی در جهت منافع شخصی خود باعث تاطم در نرخ ارز و 

تحمیل هزینه های سرسام آور به آحاد جامعه می شوند.
بانک مرکزی ضمن تشکر از صادرکنندگانی که در راستای مصالح و منافع 
جامعه برابر سیاست های اباغی اقدام به برگشت ارز کرده اند، خطاب به آن دسته 
از صادرکنندگانی که تاکنون نسبت به این مهم اقدام نکرده اند، تصریح کرد: در 
نظر گرفتن فرصت زمانی حداکثر چهار ماه از تاریخ صدور کاال برای برگشت ارز 
صادراتی، به منظور فراهم آوردن شرایط و امکان برگشت ارز به کشور است، لذا 
منافع  و  مصالح  ارز صادراتی  برگشت  در  تسریع  با  کنندگان  می رود صادر  انتظار 

جامعه را مدنظر قرار دهند.

معاون وزیر نفت:
ظرفیت تولید پروپیلن کشور به 3 میلیون تن می رسد

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، طرح های پیشران صنعت پتروشیمی 
با اجرای  از برنامه توسعه هوشمند صنعت عنوان کرد و گفت:  را بخش مهمی 
شتابان این طرح ها در بخش تولید پروپیلن، ظرفیت تولید این محصول به ساالنه 

3 میلیون تن می رسد.
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بهزاد محمدی با اشاره به سیاست 
افزایش ظرفیت پروپیلن تا 3 میلیون تن در سال، اظهار کرد: تولید کنونی پروپیلن 
آماری نشان می دهد  بررسی های  در کشور حدود ۹۸۰ هزار تن در سال است. 
اکنون حدود 2۰۰ هزار تن و در سال ۱۴۰۴ با ۷۰۰ هزار تن کمبود پروپیلن در 

کشور روبه رو می شویم.
وی با بیان اینکه با تولید پروپیلن می توان صنایع پایین دستی را با جذابیت 
بیشتری گسترش داد، افزود: برنامه ریزی الزم برای جبران کمبود پروپیلن در افق 
با مازاد تولید متانول در واحدهای  اکنون  انجام شده است، به طوری  که   ۱۴۰۴
سواحل خلیج فارس روبه رو هستیم که می توان آن را با روش MTP )متانول به 

پروپیلن( تبدیل و بخش عمده آن را به مرکز ایران منتقل کرد.
معاون وزیر نفت با اشاره به پروژه انتقال و احداث مخازن ذخیره سازی پروپیلن 
در منطقه مرودشت که برای اطاع از محل احداث آن هفته گذشته بازدیدی از 
دارد و  راه آهن  به جاده و خط  این محدوده دسترسی خوبی  آنجا داشت، گفت: 
شرایط توزیع پروپیلن به شمال استان فارس و استان های اطراف نظیر اصفهان، 

یزد، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد و... را دارد.
وی با بیان اینکه با دسترسی آسان به پروپیلن می توان زمینه احداث طرح های 
پتروشیمی را در مناطق مرکزی باال برد، ادامه داد: این طرح ها می توانند شامل 

طرح های زنجیره پایین دست پروپیلن باشند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه طرح های پیشران در 
چهار محور متانول، پروپیلن، اتیلن و بنزن اجرا می شود، تصریح کرد: این پروژه 

مربوط به طرح های پیشران پروپیلن است.
محمدی با اشاره به تمرکز بیشتر واحدهای متانول در جنوب کشور اظهار 
کرد: پیش بینی شده در پروژه های شمال کشور با روش )GTPP( از گاز پروپیلن 
تولید شود و از طریق خط لوله، پروپیلن تولیدی را به دامغان و ایستگاه ذخیره سازی 
پیش بینی شده منتقل کرد و در استان های همجوار مثل سمنان، خراسان شمالی 
و دیگر استان ها توزیع شود.وی افزود: به این ترتیب در کنار خزر )از طریق گاز( 
و در خلیج فارس )از طریق متانول( که دو موقعیت مناسب دریایی است، پروپیلن 
تولید و به مرکز و استان های شمالی منتقل می شود. در این مسیر به ایستگاه های 
ذخیره سازی پروپیلن نیاز است که هم زمان با اجرای پروژه، آنها هم احداث می شود.

محمدی با اعام اینکه خطوط لوله مورد نیاز این پروژه در جنوب و شمال 
از کنار خط لوله سراسری گاز عبور می کند، گفت: برای اجرای این خط لوله نیازی 
به استحصال زمین و تملک  نیست. وی با بیان اینکه زمین برای ذخیره سازی در 
محدوده ای در شرق شهرستان مرودشت انتخاب شده است تا نیازی به جابه جایی 
خط از زمین های شخصی نباشد، افزود: برای تأمین این زمین ها در حال مذاکره 

هستیم تا معارض احتمالی برطرف شود.

تازه ترین گزارش بی پی نشان داد؛
تداوم روند کاهش سهم نفت در سبد انرژی جهان

بی پی در تازه ترین گزارش بررسی آماری ساالنه خود اعام کرد که سهم 
نفت خام از سبد انرژی جهان در سال 2۰۱۹ با افزایش انرژی های تجدیدپذیر 

باز هم کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری پلتس از لندن، براساس برآوردهای شرکت بریتیش 
پترولیوم )بی پی(، سهم نفت از سبد انرژی جهان در سال گذشته همچنان روندی 
کاهشی داشته، این در حالی است که با وجود افزایش تاریخی نقش گاز طبیعی 
و انرژی های تجدیدپذیر در این سبد، نفت هنوز هم به عنوان بزرگ ترین عامل 
تأمین انرژی اولیه باقی ماند.بررسی ساالنه انرژی جهان توسط بی پی نشان داد 
تسلط نفت بر مصرف انرژی جهان در سال 2۰۱۹ میادی ۰.2 درصد کاهش یافت 
و به 33.۱ درصد رسید، این  در حالی است که مصرف گاز طبیعی و انرژی های 

تجدیدپذیر به ترتیب 2۴.2 درصد و پنج درصد افزایش یافت.
براساس این داده ها، افزایش سهم انرژی تجدیدپذیر، بیش از ۴۰ درصد از 

رشد انرژی جهان را در سال گذشته به خود اختصاص داد.
در نتیجه، انرژی تجدیدپذیر، از انرژی هسته ای که ۴.3 درصد از سبد انرژی 

را  تشکیل می دهد، پیشی گرفت.
مصرف گاز طبیعی نیز ۷۸ میلیارد مترمکعب یا 2 درصد افزایش یافت که 

علت آن صادرات گاز طبیعی مایع شده )ال ان جی( از ایاالت متحده آمریکا بود.
براساس داده های بی پی، سهم نفت از سبد انرژی جهان، پس از رسیدن به 
اوج در سال ۱۹۷3 میادی که ۵۰ درصد از سبد نفتی انرژی را به خود اختصاص 

داد، طی چهار دهه گذشته همواره کاهشی بوده است.

وزیر تعاون خبر داد؛

ابالغ مصوبه افزایش ۲۶ درصدی حقوق به کارفرمایان
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

برگ سبز و سند کمپانی
نوع وانت سیستم پیکان مدل ۱3۹3

تیپ ۱۶۰۰۰HV رنگ سفید شیری روغنی
۱۱۸P۰۰۷۶۷۰۴ شماره موتور

NAAA3۶AA۴EG۶۷۶۵2۱ شماره شاسی
پاک ایران ۸2-2۶۷ س ۵۱

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی
نوع سواری سیستم ام.وی.ام مدل ۱3۹۵ 

رنگ مشکی متالیک
MVM۴۸۴FFFF۰3۴۰۶2 شماره موتور

NATGCAVF۱F۱۰3۴3۹۹ شماره شاسی
پاک ایران ۸2-۶3۷ ن ۱۷

متعلق به فاطمه نبوی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز
اتومبیل پژو پارس مدل ۱3۹۶ 

ایران ۷2-۴۵۷ ی ۵۱
۱۸۱B۰۰۰۸3۶3 موتور

NAAN۱۱FE۵HH۹۸۸۰3۷ شاسی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی و برگ سبز
اتومبیل سمند مدل ۱3۹۶

ایران ۶2-323 ع ۹۱
NAAC۹۱CE۱HF۱2۸۴۶۰ شاسی

۱2۴K۱۰333۱۵ شماره موتور
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز
اتومبیل پژو پارس مدل ۱3۸3

ایران ۷2-۸۱۷ ل ۷۸
شاسی ۸3۸۰۷۵۶2

موتور ۱2۴۸3۰۶۰۸2۷
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهي حصروراثت
آقای یعقوب جباری قاضیانی به شماره شناسنامه ۵۴3۴  فرزند  رمضانعلی از این 
شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه ندائی 
فرزند حسین در تاریخ ۱3۹۵/۱۰/۱2  در شهرستان سنگر-روستای سراوان  فوت نموده 
است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-یعقوب جباری قاضیانی به ش ش 
۵۴3۴ فرزند رمضانعلی نسبت همسر2- بهناز جباری قاضیانی به ش ش ۶۵3۰۰۵۱۱۹۸ 
فرزند یعقوب نسبت فرزند 3- بهنام جباری قاضیانی به ش ش ۴2۱ فرزند یعقوب نسبت 
فرزند به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از ماحظه دادخواست و انجام 
تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره  ۹۹۰۰۰۸۵ مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت 
آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه سوم شوراي حل اختاف سنگر تسلیم نماید 

در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختاف شعبه سوم شهری سنگر-رضا مسلمی

سفید  رنگ  به  پارس  پژو  خودروسواری  سبز  برگ  و  کمپانی  برگ  مالکیت  اسناد 
 ۱3۹B۰۰۷۴۹۵۴شماره موتور NAAN۱۱FC۶EK۶۹۱3۱2 روغنی مدل ۱3۹3 شاسی
شماره پاک ۱۴- ۹۱2 ل ۹۷ شناسه IRFC۹3۱V۱T2۶۹۱3۱2 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. مریوان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر بر اینکه تحدید حدود شش دانگ یک باب خانه به شماره 3۰۴ فرعی از 32۱ 
اصلی واقع در بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین به مساحت ۱۹۰ مترمربع به نام ملیحه 
حسن زاده فرزند خلیل به عمل نیامده است فلذا طبق ماده ۱۴ قانون ثبت تحدید حدود 
پاک مرقوم روز دو شنبه مورخه ۹۹/۰۴/23 رأس ساعت ۱۰ صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد بدینوسیله به مالکین و مجاورین اخطار می شود در موعد مقرر در محل 
حاضر تا طبق مقررات نسبت به تحدید حدود پاک مزبور نظارت فرمایند و اعتراض به 
حقوق ارتفاقی و حدود آن مطابق ماده ۱۰ آیین نامه قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی 

و حمایت از تولید و عرضه مسکن از تاریخ تحدید حدود به مدت 2۰ روز خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۹۹/۴/2

بهبود محمدی
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان سرعین

آگهی رونوشت حصروراثت، آقای احمدعلی میرزائی دارای شماره شناسنامه 3فرزند 
قربانعلی متولد ۱33۹صادره از همدان بشرح دادخواست به کاسه ۹۹۰۰۰۹3 از این شورا 
درخواست حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه زارعی فرزند ولی 
اله به شماره شناسنامه ۵ در تاریخ ۹۸/۱۱/۱2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- محمد میرزائی، نام پدر احمدعلی، ش 
ش ۱۵۷۶ ،نسبت پسر متوفی ،2 -علی میرزائی، نام پدر احمدعلی ، ش ش ۱۵۷۷ ،نسبت  
متوفی  پسر  ۱۵۷۸،نسبت  ش  ش   ، احمدعلی  پدر  نام  میرزائی،  اصغر   -3، متوفی  پسر 
،۴-حسین میرزائی، نام پدر احمدعلی ، ش ش ۱۸2۶،نسبت پسر متوفی،۵-امیر میرزائی، 
نام پدر احمدعلی ، ش ش ۱2۰،نسبت  پسرمتوفی،۶-جال میرزائی، نام پدر احمدعلی، 
ش ش ۵۰2۰۰۰۵۴۷۹،نسبت  پسرمتوفی،۷_اعظم میرزائی، نام پدر احمدعلی ، ش ش 
۱2،نسبت دختر متوفی ،۸- محبوبه میرزائی، نام پدر احمدعلی، ش ش ۴۴،نسبت دخترمتوفی  
،۹- احمدعلی میرزائی، نام پدر قربانعلی ،ش ش 3 ،نسبت همسر متوفی،اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده 3۶۱ قانون امور حسبی در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد خود دارد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.

عبدی - رئیس شعبه ۴ شورای حل اختاف رباط کریم

آگهی رونوشت حصروراثت، سید بیوک آقا موسوی مرادی دارای شماره شناسنامه 
کاسه  به  دادخواست  بشرح  ایجرود  از  صادره   ۱3۴۷/۱/2 متولد  سیدصادق  فرزند   ۱
ش۱/۹۹۰۰۰۷۷۵ از این شورا درخواست حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خورده نوری فرزند محرمعلی به شماره شناسنامه ۱۷۹ در تاریخ ۱3۱۴/۵/۱2در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- سیدبیوک 
آقا موسوی مرادی، نام پدر سیدصادق، ش ش ۱ ،نسبت پسر متوفی،اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده 3۶۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد خود دارد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختاف مرکزی رباط کریم

آقای/ خانم جمعه بامری فرزند حاجی به شماره شناسنامه 3۵۹۰۹۷۶3۶۵ به شرح 
دادخواست به کاسه ۹۹/۹۵ از این دادگاه درخواست نموده چنین توضیح داده که شادروان 
جاسم بامری راد به شماره شناسنامه 3۵۸۰۵۸۶2۴۶ در تاریخ ۱3۹۹/۰2/۰۱ در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
متقاضی با مشخصات فوق پدر متوفی

ماهی ملک بامری به شماره ملی 3۵۹۰۹۰۸۱۸۱ مادر متوفی
مرحوم ورثه دیگری ندارد.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف ۱۱
عظیم بامری

رئیس شورای حل اختاف شماره یک شهرستان دلکان

آقای/ خانم اصغر بامری به شماره شناسنامه 3۶۱3 به شرح دادخواست به کاسه 
۱32/۹۹ از این دادگاه درخواست نموده چنین توضیح داده که شادروان عباس بامری به 
شماره شناسنامه 3۵۸۰۶۷2۹۰۸ در تاریخ ۱3۸۰/۰۷/۱۵ در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 

گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
متقاضی با مشخصات فوق پدر متوفی

مهتاب ملک بامری به شماره شناسنامه ۱3۰۴ 
مرحوم ورثه دیگری ندارد.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف ۱۷
عظیم بامری

رئیس شورای حل اختاف شماره یک شهرستان دلکان

آقای/ خانم مهتاب شاه ولی بر فرزند مراد به شماره شناسنامه 3۵۹۱۰۱۰۶۵۰ به شرح 
دادخواست به کاسه ۹۹/۱۱۰ از این دادگاه درخواست نموده چنین توضیح داده که شادروان 
علم عیسایی به شماره شناسنامه 3۵۹۰۸2۹۷۶۱ در تاریخ ۱3۹۹/۰2/22 در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود حیات گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی

مهدی عیسایی به شماره ملی ۶۸2۰۰3۱۰۸۴
امیر هادی ۶۸2۰۰۴۱3۶۸

امیر محمد عیسایی به شماره شناسنامه ۷3۷۰۰۷32۸۹ فرزندان ذکور متوفی
مطهره عیسایی به شماره شناسنامه 3۵۸۱۴۶۹۸2۰

مرضیه عیسایی به شماره شناسنامه ۶۸2۰۰۰۸۶۵۱ فرزندان اناث متوفی
مهتاب شاه ولی بر فرزند مراد به شماره شناسنامه ۱۸۸۷ همسر متوفی

ماه خاتون سجادی فرزند چراغ 3۵۹۱2۱۶۱۱۹ مادر متوفی
مرحوم ورثه دیگری ندارد.

آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  نامه  وصیت  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می 
خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین 

۱۴ شد.م/الف 

آقای/ خانم زبیده عبدالهی به شماره شناسنامه 3۵۸۰۶۵۰2۹۷ به شرح دادخواست 
به کاسه ۴۷/۹۹ از این دادگاه درخواست نموده چنین توضیح داده که شادروان منصور 
بامری به شماره شناسنامه ۶۸2۰۰۱۵۸3۰۴ در تاریخ ۱3۹۹/۰۱/۱۹ در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود حیات گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی

متین بامری به شماره ملی ۷3۷۰۱۶۵۴۱۸ تنها فرزند ذکور متوفی
حنانه بامری به شماره ملی ۷3۷۰۱3۶۰2۷ تنها فرزند اناث متوفی

در بی بی عبدالهی به شماره شناسنامه ۱۰۱۹ مادر متوفی
مرحوم ورثه دیگری ندارد.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف ۱3

آقای/ خانم غریب لک زائی فاقد شناسنامه به شرح دادخواست به کاسه ۹۹/۹۹ از 
این دادگاه درخواست نموده چنین توضیح داده که شادروان انور لک زائی به شماره شناسنامه 
۱۷2۴ در تاریخ ۱3۹۴/۱2/۱2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
متقاضی با مشخصات فوق

احمد لک زائی فاقد شناسنامه
شاه حسین لک زائی فاقد شناسنامه

غام لک زائی فاقد شناسنامه
عزیز لک زائی فاقد شناسنامه فرزندان ذکور متوفی

معصومه لک زائی فاقد شناسنامه
نازگل لک زائی فاقد شناسنامه فرزندان اناث متوفی

مرحوم ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف ۹
عظیم بامری

رئیس شورای حل اختاف شماره یک شهرستان دلکان

به شرح  شناسنامه 3۵۸۰2۹۴۱۹۹  شماره  به  نصیر  فرزند  بامری  آمنه  خانم  آقای/ 
دادخواست به کاسه ۹۹/۱۰۸ از این دادگاه درخواست نموده چنین توضیح داده که شادروان 
علی بامری به شماره شناسنامه 3۵۹۱۸۴۰3۷۸۶ در تاریخ ۱3۹۸/۱2/2۷ در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود حیات گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی

محمدرضا بامری به شماره ملی ۷3۷۰2۷2۸۱ فرزند ذکور متوفی
مهسا بامری به شماره شناسنامه ۷3۷۰۰۹۵۵۱ فرزند مونث متوفی

آمنه بامری فرزند نصیر به شماره شناسنامه 3۵۸۰2۹۴۱۹۹ همسر متوفی
گنجی بامری فرزند مهردل به شماره شناسنامه ۹2۹ مادر متوفی

مرحوم ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف ۱۵

به   3۵۹۱۰۹۶۷33 شناسنامه  شماره  به  هیبت  فرزند  بامری  شوکت  خانم  آقای/ 
شرح دادخواست به کاسه ۹۹/۱۵۵ از این دادگاه درخواست نموده چنین توضیح داده 
که شادروان هیبت سپاهی فرزند درویش به شماره شناسنامه 3۵۹۱۰۴۱۴۷۵ در تاریخ 
الفوت آن مرحوم  بدرود حیات گفته، ورثه حین  دائمی خود  اقامتگاه  در   ۱3۹3/۱۱/۰۵

منحصر است به:
متقاضی با مشخصات فوق فرزند متوفی

دولت بامری به شماره شناسنامه 3۵۹۱۰۹۶۷2۵ 
قدرت سپاهی به شماره شناسنامه 3۵۹۱33۹۱۸۰ 

حشمت اهلل سپاهی به شماره شناسنامه 3۵۸۰۰۰۱۶۷۱ فرزندان ذکور متوفی
مریم سپاهی فرزند هیبت به شماره شناسنامه 3۵۹۱۰۷3۱۴۸

سمیه سپاهی فرزند 3۵۸۰3۹۱۰۶2 
زرخاتون سپاهی فرزند هیبت به شماره شناسنامه 3۵۹۱۰۵۶۵۰2

پری خاتون سپاهی به شماره شناسنامه 3۵۹۱۰۷3۱۵۶ فرزندان اناث متوفی
مه بی بی سپاهی فرزند نقدی به شماره شناسنامه 3۵۸۱2۰۵۰۶۸ همسر متوفی

مرحوم ورثه دیگری ندارد.
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  نامه  وصیت  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می 
خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین 

2۰ شد.م/الف 

بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
شرکت مخابرات ایران با اشاره به ثبات قیمت 
تمام بخش ها،  تعرفه خدمات مخابراتی در 
اعم از صوت و دیتا از سال ۱3۸۴ تاکنون، 
به لزوم افزایش حق اشتراک تلفن ثابت برای 
توسعه زیرساخت های مخابراتی تاکید کرد.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران، روز 
گذشته برگزار و تغییرات در میزان دریافتی 
حق اشتراک از مشترکین تلفن ثابت تصویب 
شد. در این مجمع که با حضور ۸۹ درصدی 
تصمیم گیری  شد،  تشکیل  سهام  صاحبان 
درباره تغییرات میزان دریافتی حق اشتراک 
از مشترکین تلفن ثابت مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
مصوب شده  نرخ های  بدین ترتیب 
مشترکین  از  ماهانه  اشتراک  حق  برای 
تلفن ثابت در مناطق روستایی، ماهانه ۱۰۰ 
تومان، شهری ماهانه 2۰۰۰ تومان، مراکز 
مراکز  تومان،   2۵۰۰ ماهانه  شهرستان ها 
استان ها به استثنا کان شهرها، ماهانه ۴۰۰۰ 
تومان، کان شهرها ماهانه ۵۰۰۰ تومان و 
در شهر تهران ماهانه، ۸۰۰۰ تومان محاسبه 
و به تصویب مجمع عمومی عادی به طور 

فوق العاده شرکت مخابرات ایران رسید.

کل  اداره  از  نقل  به  و  راستا  این  در 
ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات 
توجه  بر  تاکید  با  بیدخام  محمدرضا  ایران، 
ویژه این شرکت به منظور توسعه روزافزون 
کرد:  اظهار  مخابرات،  زیرساختی  شبکه 
مجمع  در  تصویب شده  اشتراک  حق  مبلغ 
با  منطبق  کاما  برات،  مخا لعاده  فوق ا
و  ایران  مخابرات  شرکت  اساسنامه  مواد 
کمیسیون تنظیم مقررات و در جهت هزینه 
کرد پروژه های توسعه شبکه مخابرات کشور 

مصروف می شود.
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 

تعرفه  داد:  ادامه  ایران  مخابرات  شرکت 
اعم  بخش ها،  تمام  در  مخابراتی  خدمات 
به  تاکنون،  از سال ۱3۸۴  دیتا  و  از صوت 
مدت ۱۵ سال افزایش نیافته، در حالی که 
در این مدت عاوه بر تورم روزافزون ساالنه، 
میزان تعرفه تمام حامل های انرژی چندین 

برابر افزایش یافته است.
بیدخام افزود: هزینه خالص نگهداری 
حدودا  جانبی،  هزینه های  جز  به  خط  هر 
حق  مبلغ  که  است  تومان   ۷۵۰۰ ماهانه 
اشتراک به صورت میانگین، بخش کوچکی 
از این هزینه در حدود 3۶۰۰ تومان را پوشش 

می دهد. این در حالی ست که از ابتدای سال 
۹۸، آبونمان، راندآپ و حداقل کارکرد قبوض 
صادره مشتریان، با تصمیم مراجع ذی ربط به 

صورت کامل حذف شده است.
توسعه  لزوم  کرد:  خاطرنشان  وی 
به  جدید  تجهیزات  جایگزینی  و  شبکه 
افزایش  تکنولوژی،  تغییر  ضرورت  جهت 
اقام  ز  ا ناشی  هزینه های  توجه  قابل 
جمله  از  بازنشستگان،  و  کارکنان  رفاهی 
مخابرات  شرکت  اولویت های  مهم ترین 
ممکن  مبلغ  حداقل  دریافت  است.  ایران 
برای حق اشتراک تلفن ثابت در روستاهای 
سراسر کشور به میزان ماهانه ۱۰۰ تومان 
اشتراک  حق  به  نسبت  آن،  تغییر  عدم  و 
در  شرکت  حرکت  موید  پیشین،  مصوب 
توجه  با  همراه  زیرساخت ها  توسعه  جهت 
به وضعیت اقتصادی کلی در کشور است.

بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
شرکت مخابرات ایران افزود: حق اشتراک 
تلفن ثابت در شهرها ماهانه، 2۰۰۰ تومان، 
در مراکز شهرستان ها، ماهانه 2۵۰۰ تومان، 
در مراکز استان ها به استثناء کان شهرها، 
ماهانه ۴۰۰۰ تومان، در کان شهرها ماهانه 
۵۰۰۰ تومان و در شهر تهران، ماهانه ۸۰۰۰ 

تومان، تعیین و مصوب شد.

برای توسعه زیرساخت های مخابراتی صورت گرفت؛

هزینه تلفن ثابت گران شد!

صنفی  انجمن  کانون  رییس  نایب 
مرغداران گوشتی کشور دلیل افزایش قیمت 
مرغ در روزهای اخیر را حرکت به سمت قیمت 

تمام شده مرغ و افزایش تقاضا اعام کرد.
حبیب اسداهلل نژاد با بیان این که قیمت 
تمام شده مرغ زنده و مرغ گرم به ترتیب 
۱۱هزار و ۵۰۰ تومان و بیش از ۱۵ هزار و 
۵۰۰تومان است، اظهار کرد: در حال حاضر 
مرغ زنده با قیمت ۹2۰۰ تومان و مرغ گرم 
نیز با قیمت ۱3 هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار تومان 
در بازار عرضه می شود که هنوز هم با قیمت 

تمام شده فاصله بسیاری دارد.
وی ادامه داد: وقتی قیمت تمام شده 
از  پایین تر  در مقطعی  و  باشد  باال  کاالیی 
داشت  را  این  انتظار  باید  شود،  عرضه  آن 
که قیمت ها روزی به سمت قیمت واقعی 

حرکت کند تا تولیدکننده دچار چالش و ضرر 
و زیان نشود.

به گفته نایب رییس کانون انجمن 
دلیل  کشور  گوشتی  مرغداران  صنفی 
اخیر،  روزهای  در  مرغ  قیمت  افزایش 
حرکت به سمت قیمت تمام شده مرغ و 

افزایش تقاضا است.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش 
به وضعیت نهاده های دامی اشاره کرد و گفت: 
مشکل تامین نهاده های دام و طیور نه تنها 
حل نشده، بلکه روز به روز نیز بدتر  می شود. 
انتظار ما این است که سیاست گذاری ها در 
راستای حل مشکل تامین به موقع و کامل 
نهاده ها و کاهش قیمت تمام شده باشد تا 
در این راستا خسران وارده به تولید کننده و 

مصرف کننده کمتر شود.

یک مقام صنفی:
آهن افزایش تقاضا موجب گرانی مرغ  شد ماهه  دو  صادرات  مجموع 

اسفنجی در سال ۹۸ برابر با ۱۵۸ هزار تن 
بود اما آمار عملکرد دو ماهه امسال در بخش 
صادرات آهن اسفنجی گویای دستیابی به 
صدور 2۰ هزار تن از این محصول است 
که نسبت به دو ماهه ۹۸ بالغ بر ۸۷ درصد 

کاهش را نشان می دهد. 
 جداول آماری انجمن تولیدکنندگان 
اول  دوماهه  در  است،  حاکی  ایران  فوالد 
امسال پنج میلیون و ۵۵2 هزار و ۴33 تن 
آهن اسفنجی در کشور تولید شده که در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۱ درصد رشد 
عملکرد داشتند. میزان تولید آهن اسفنجی 
در دو ماهه نخست سال گذشته چهار میلیون 

و ۹۹۴ هزار تن را نشان می دهد.
کل تولید آهن اسفنجی پارسال بالغ بر 
2۷ میلیون و ۹۰۷ هزار تن ثبت شد و نسبت 

به 2۶ میلیون و 3۵۹ هزار تن عملکرد سال 
۹۷ رشد ۶ درصدی داشت.

دومین  هندوستان  از  پس  ایران 
تولیدکننده آهن اسفنجی در سطح جهان 
محسوب می شود. برای حفظ و حتی ارتقا 
این جایگاه؛ هفت طرح فوالد استانی که 
دوم  نیمه  از  بود،  مانده  متوقف  سال ها 
از  هریک  اکنون  که  خورد  کلید   ۱3۹2
آهن  تن  هزار  تولید ۸۰۰  سالیانه  ظرفیت 

اسفنجی برخوردارند.
صدور ۹۴2 هزار تن آهن اسفنجی

آمار عملکرد سال گذشته در زمینه 
صادرات آهن اسفنجی گویای دستیابی به 
رقم ۹۴2 هزار تن است که در مقایسه با 
تن  رقم ۵33 هزار  عملکرد سال ۹۷ که 
درصدی   ۷۷ افزایش  بود،  شده  محقق 

داشت.

صادرات ۲0 هزار تن آهن اسفنجی در دوماهه سال ۹۹
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قرنطینه در آمریکا؛ 
کاپیتان معروف، به لیگ ایران برنمی گردد

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران نه تنها تیم فصل 
قرارداد  تکلیف  بلکه  نکرده،  انتخاب  را  خود  جدید 

قبلی اش هم مشخص نیست.
سعید معروف که ماههاست دور از ایران به سر 
می برد، هنوز هم تحت قرارداد باشگاه بایک موتور 
چین است. با اینکه چینی ها لیگ بسکتبال خود را از 
دیروز آغاز کردند و حامد حدادی هم به عنوان تنها 
بازیکن ایرانی در ترکیب نانجینگ به میدان رفت، اما 
خبری از شروع سوپرلیگ والیبال این کشور نیست.

سعید معروف هم که در تابستان سال گذشته با تیم بایک موتور قرارداد امضا 
کرده بود، هنوز یک بازی هم برای این تیم انجام نداده و در آمریکا به سر می برد. 
جدا از اینکه قطعا کاپیتان تیم ملی ایران از نظر مالی به خاطر شیوع ویروس کرونا و 
تعطیلی لیگ چین ضرر کرده، او حاال در باتکلیفی قرار دارد و حتی نمی تواند راحت 

درباره تیم فصل آینده خود تصمیم بگیرد.
شاید عجیب ترین اتفاق همین باشد که خیلی از بازیکنان این روزها به فکر تیم 
فصل جدید خود هستند و اتفاقا اکثر ستاره های والیبال ایران هم قرارداد جدیدشان را 
امضا کردند، اما معروف همچنان درگیر قرارداد فصل گذشته خود با تیم چینی است.

برای اطاع بیشتر از وضعیت کاپیتان تیم ملی ایران که بیش از یک سال است 
در بازی های باشگاهی به میدان نرفته و حدود ۶ ماه است که در زمین والیبال رویت 
نشده، با امیر خوش خبر، سرپرست تیم ملی تماس گرفتیم که یکی از نزدیک ترین افراد 
به معروف است.خوش خبر از عدم بازگشت سعید معروف به ایران در ماههای اخیر خبر 
می دهد و درباره وضعیت فعلی او می گوید: سعید همچنان در حالت استندبای قرار دارد 
و منتظر اعام نظر باشگاه چینی است. فعا که به او خبر جدیدی نرسیده و مشخص 
نیست لیگ والیبال چین چه سرنوشتی دارد. معروف همچنان تحت قرارداد باشگاه 

چینی است، اما می تواند برای فصل آینده خودش هم تصمیم بگیرد.
در ماههای اخیر اخباری مبنی بر پیشنهادات ایتالیایی برای سعید معروف منتشر 
شده، عنوان می کند: پیشنهاد رسمی به سعید از ایتالیا نرسیده، اما به صورت جسته و 
گریخته تیم هایی برای جذب او ابراز عاقه کرده اند. وضعیت لیگ ایتالیا هم چندان 
مشخص نیست. با این حال برخی از هم تیمی های سابق معروف به او پیغام دادند که 
فان باشگاه برای جذب او آمادگی دارد. هنوز چیزی مشخص نیست و باید ببینیم که 

چه اتفاقی در هفته های آینده رخ می دهد.
چند لژیونر ایرانی از جمله سیدمحمد موسوی که فصل گذشته در اروپا بازی می 
کردند، در این فصل تصمیم به حضور در لیگ ایران گرفتند. از خوش خبر پرسیدیم که 
ممکن است سعید معروف هم بعد از چند سال بار دیگر به لیگ ایران بازگردد. او نیز 
اینطور پاسخ داد: بعید است سعید به ایران برگردد. اگر او چنین قصدی داشت تا االن 
به باشگاهها چراغ سبز نشان می داد. هر تیمی نمی تواند معروف را در ایران جذب 
کند. این روزها هم که تیم ها اکثر بازیکنان خود را جذب کردند و حتی تمریناتشان را 
آغاز کردند. فکر نمی کنم فصل آینده هم سعید در ایران بازی کند و احتماال به بازی 

خارج از ایران ادامه می دهد.

صالحی امیری:
مدرن کردن زورخانه مثل مخلوط کردن دیزی و پیتزا است!

رییس کمیته ملی المپیک در ادامه بازدید از 
ورزش های  فدراسیون  در  ورزشی  فدراسیون های 

زورخانه ای حاضر شد.
ملی  کمیته  رییس  امیری  رضا صالحی  سید 
المپیک از فدراسیون ورزش های زورخانه ای بازدید 
کرد و با مسئوالن و اعضای هیات رییسه فدراسیون 
دیدار داشت. مجتبی جوهری رییس فدراسیون ورزش 
از  گزارشی  ارائه  با  دیدار  این  در  ای  زورخانه  های 
فعالیت های این فدراسیون گفت: ۹3۰ زورخانه در 

کشور داریم که تعداد ۷۰۰ زورخانه ثبت فدراسیون شده و فعال هستند. توانسته ایم با 
تغییر قوانین این رشته را جذاب و عادالنه کنیم.

رییس فدراسیون ورزش های زورخانه ای افزود: علی رغم پویایی حاکم بر این 
رشته در جهان، اما ما دو فدراسیون جهانی داریم و شما به طور کامل و دقیق در 
جریان فعالیت های  این فدراسیون ها هستید. خواهش من این است ما تعیین تکلیف 

شویم و بگویید با کدام یک از این ها باید کار کنیم.
با توجه به حضور خبرنگاران در این جلسه، صالحی امیری خواستار قطع سخنان 

جوهری شد تا در فرصت مناسب درباره این موضوع صحبت شود.
رییس کمیته ملی المپیک با انتقاد از پی گیری جهانی شدن رشته ورزش های 
زورخانه ای توسط فدراسیون تحت نظر محسن مهرعلیزاده گفت: این کار ریشه در 
آیین، سنت و فرهنگ هزاران ساله این سرزمین دارد و اصا قابل تطبیق با فرهنگ 

کشورهای دیگر نیست.
رضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک  پس از شنیدن صحبت ها و 
گایه های اعضای هیات رییسه فدراسیون زورخانه ای گفت: انصافا خیلی استفاده 
کردم. مشکات ورزش مثل دیگر بخش ها خیلی پیچیده نیست. این فدراسیون بدلیل 

ماهیت فرهنگی اش جایگاه ویژه ای دارد.
وی افزود: در خصوص ورزش قهرمانی همه بلد هستند چکار کنند و خیلی نیاز 
به ما نیست اما بحث فرهنگی در ورزش اهمیت زیادی برای ما دارد. عبور از سکه 
و سکو به سوی سکوی پهلوانی اهمیت زیادی دارد. ماموریت اصلی این فدراسیون 

نیز همین است.
اجتماعی  بزرگترین سرمایه  المپیک خاطرنشان کرد: روزگاری  رییس کمیته 
سرزمین ما پهلوانان بودند که امروز متاسفانه خدشه دار شده است. منهای اینکه این 

رشته فدراسیون داشته باشد یا نه، جوهره آن معرفت است.

در آستانه رسیدن به توافق نهایی؛
مسی و فداکاری بزرگ در مذاکرات تمدید با بارسا

مذاکرات تمدید قرارداد بین بارسا 
و لیونل مسی مدتی است شروع شده و 
فوق ستاره آرژانتینی در این گفت و گوها 
حاضر به یک فداکاری بزرگ شده است.

به گزارش مارکا، از اولین تمدید 
قرارداد لیونل مسی با بارسا سال هاست 
سالیان  طی  در  بارها  و  گذرد  می  که 
گذشته قراردادش را تمدید کرده است. 
فوق ستاره آرژانتینی تنها یک سال دیگر 
با بارسا قرارداد دارد و امسال می توانست 
طبق بندی در قراردادش، آزادانه راهی 

تیمی دیگر شود.
در واقع بارسلونا در آخرین تمدید قرارداد مسی اختیار را بر عهده او گذاشته 
بود؛ یعنی دقیقا همان روشی که در مورد ژاوی، اینیستا و پویول پیاده شد. اسطوره 

هایی که این قدرت را داشتند تا خود به دوران حضورشان در بارسا پایان بدهند.
بابت  پیش گفت:» هیچ مشکلی  بارسا چندی  رئیس  بارتومئو  ماریا  جوزپ 
تمدید قرارداد مسی وجود ندارد و او سال های بیشتری را در بهترین باشگاه دنیا 

بازی خواهد کرد.«
مسی که ژوئن 2۰2۱ قراردادش به اتمام خواهد رسید، طبق ادعای مارکا مدتی 
است پای میز مذاکره با بارسلونا نشسته است. مذاکراتی که مستقیما بارتومئو و خورخه 

مسی)پدر مسی( دنبال می کنند.
قراردادی که بارسا به مسی پیشنهاد داده، دو ساله و تا ژوئن 2۰23 است و 
فوق ستاره آرژانتینی با آن مخالفتی ندارد. در واقع بر سر کلیات قرارداد، دو طرف به 
توافق قطعی رسیده اند ولی جزئیاتی هستند که گفت و گو ها در موردشان ادامه دارد.

در قرارداد مسی بند جدایی نیز گنجانده خواهد شد. او آزاد خواهد بود که در 
پایان هر فصل و با بررسی شرایط، در مورد آینده اش تصمیم گیری کند. مسی 
معتقد است شاید وضعیت بدنی و ذهنی او برای ادامه کار در بارسا مساعد نباشد یا 
تیم در موقعیتی نباشد که بتواند توقعاتش را برآورده کند و به همه این دالیل، دلیل 

دوست دارد این بند همچنان در قراردادش باقی بماند.
اما نکته مهم در قرارداد جدید مسی، عدم افزایش دستمزد اوست. او با پیشنهاد 
بارسا موافقت کرده و پذیرفته است که در شرایط فعلی همان دستمزد سایق را دریافت 
کند و به این ترتیب تا سال 2۰23 بر رقم دستمزد مسی افزوده نخواهد شد. گذشتی 

که مورد تقدیر سران بارسا قرار گرفته است.
مسی اخیرا نماینده بازیکنان در مذاکرات کاهش دستمزد با باشگاه هم بود و 
پذیرفت که ۷۱ درصد از دستمزد ها تا باقی ماندن شرایط قرنطینه کاهش پیدا کند.

تمدید قرارداد با مسی برای جوزپ  ماریا بارتومئو بسیار کلیدی است. او آخرین 
سال ریاستش بر بارسا را پشت سر می گذارد و بسیار عاقه مند است تا قرارداد فوق 

ستاره آرژانتینی حداقل تا دو سال دیگر تمدید شود.
او اطمینان داشت که مسی امسال از بند جدایی استفاده نخواهد کرد با این حال 
تصمیم گرفت تا موعد فسخ این بند فرا برسد و سپس مذاکرات تمدید را شروع کند. 
با وجود اینکه همه چیز در مذاکرات طرفین خوب پیش می رود، اما مشکل بتوان 

زمان دقیقی را برای اعام رسمی تمدید لیونل مسی  اعام کرد.

وقتی ژاوی ساویوال را تهدید کرد
مادرید  رئال  به  او  پیوستن  برای عدم  ژاوی  تهدید  از  بارسلونا  ستاره سابق 

پرده برداشت.
به گزارش رویترز، ساویوال یکی از بازیکنانی است که هم پیراهن بارسلونا را 

بر تن کرد و هم در رئال مادرید بازی کرد.
او از سال 2۰۰۱ تا 2۰۰۷ برای بارسلونا بازی کرد و توانست ۷2 گل به ثمر 
برساند و ۸ پاس گل هم بدهد.او در رئال مادرید هم 3۱ بار به میدان رفت که تنها 

۵ گل به ثمر رساند و یک پاس گل هم داد.
ساویوال درباره پیوستن به رئال مادرید گفت: وقتی در بارسلونا فهمیدند که 
قرار است راهی رئال مادرید شوم همگی عصبی شدند. ژاوی به من گفت که اصا 
به چنین چیزی فکر نکنم. او گفت اگر راهی رئال شوم دیگر دوست من نخواهد بود.

او ادامه داد: ژاوی اصرار داشت که من راهی رئال مادرید نشوم اما من تصمیم 
خود را گرفته بودم و راهی رئال شدم. ساویوال نتوانست در رئال مادرید عملکرد خوبی 

از خود نشان دهد و تنها یک فصل در این تیم دوام آورد.

فدراسیون فوتبال پاسخ نامه ۴ باشگاه 
خصوصی لیگ برتری که برای سازمان لیگ 

شرط گذاشته بودند را داد.
فدراسیون  رسمی  سایت  گزارش  به 
فوتبال، در پی نامه اخیر باشگاه های تراکتور، 
ماشین سازی، شهر خودرو و نساجی  درباره 
شروع مجدد لیگ برتر، توضیحات ذیل جهت 

تنویر افکار عمومی منتشر می شود:
۱-  وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه 
با کرونا بارها در روزهای اخیر و با توجه به 
بر ضرورت رعایت  افزایش شیوع  ویروس 
پروتکل های بهداشتی و هم چنین همزیستی 

با این ویروس منحوس تاکید کرده اند.
گیر  همه  شکل  به  قطعا  که  روندی 
در جامعه در جریان است و صنوف مختلف 
بر اساس شرایط موجود در حال طی مسیر 

هستند.
مورخ  در  محترم  جمهور  رییس   -2
آخرین  درباره   ۹۹ اردیبهشت   2۷ شنبه 
وضعیت برگزاری مسابقات ورزشی در جلسه 
ستاد مبارزه با کرونا عنوان کرد: فعالیت های 
ورزشی در چارچوب پروتکل های بهداشتی آزاد 
می شود. البته فعالیت های ورزشی که بدون 
تماشاچی است. در فعالیت های ورزشی اجتماع 
مردم نخواهد بود و تماشاچی نخواهند داشت. 
وزارت بهداشت هم پروتکل ها را اباغ می کند.

به دنبال این موضوع و در روز یک شنبه 
2۸ اردیبهشت، ایرج حریرچی معاون وزارت 
بهداشت و رییس ستاد ملی مبارزه با کرونا 
مسابقات  درباره  خود  خبری  نشست  در 
موضوع  فوتبال  درباره  کرد:  بیان  فوتبال 
رعایت پروتکل ها بود که ما با وزارت ورزش 
و فدراسیون فوتبال به توافق رسیدیم  و مراتب 
را به فدراسیون فوتبال دادیم و خودشان بر 
بوندس  دیروز  می کنند.  عمل  اساس  آن 

لیگا شروع شد و سری آ و اللیگا هم طبق 
پروتکل های کشورهای شان آغاز می شود.

به دنبال این، در مورخ ۶ خرداد سال ۹۹، 
سرپرست فدراسیون فوتبال و رییس سازمان 
هیات های  باشگاه ها،  به  نامه ای  در  لیگ 
فوتبال و ادارات کل ورزش و جوانان استان ها 
رعایت  طبق  را  تیم ها  تمرینات  آغاز  زمان 

پروتکل های بهداشتی اباغ کرد:
بر این اساس، مبنای این اباغیه صدور 
مجوز از سوی وزارت بهداشت در بحث آغاز 
فعالیت های ورزشی بر اساس پروتکل های 

مطرح شده بود.
ویدیویی  پیام  در  فیفا  رییس   -  3
پیرو  گفت:  کرد  منتشر  خرداد   ۱۸ روز  که 
فیفا  شورای  از  تشکر  پیامم، ضمن  آخرین 
به خاطر فعالیت های شان در دو ماه گذشته، 
می خواهم از این فرصت استفاده کنم و شما 
مطلع  فیفا  در  شده  انجام  فعالیت های  از  را 
پزشکی  توصیه های  که  همان طور  کنم. 
ازسرگیری  جهت  باید  کرده اید  ماحظه  را 
مسابقات از برنامه پیروی کنیم و مهم ترین 
اصل را در ذهن داشته باشیم، یعنی سامت 
بیش از هرچیز دیگری اهمیت دارد.هم چنین 
این امکان که حال برای ۵ تعویض در اختیار 
دارید با همین هدف درنظرگرفته شده است. 
سامتی  یعنی  باره  این  در  سامتی،  حفظ 
بازیکنان  است. ما باید از سامت عموم نیز 
به عنوان یک اولویت محافظت کنیم در حالی 
که نباید سامتی بازیکنان، داوران و افرادی 
که در فعالیت های فوتبالی شرکت می کنند 
را فراموش کنیم.فیفا به تصمیمی که شما با 
دولت ها و مسووالن سامت کشورتان اتخاذ 

می کنید یا خواهید کرد اعتماد دارد.
اظهارات اینفانتینو نشان دهنده تاکید بر 

رعایت پروتکل های بهداشتی است.

عاوه بر این روشن است حفظ سامت 
بازیکنان، داوران و سایر عوامل درگیر اولویت 
کل جامعه فوتبال است و بر اساس دستور 
العمل ستاد ملی کرونا اقدام شده و باشگاه ها 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  به  مکلف 
مدنظر ستاد ملی مبارزه با کرونا هستند و در 
این راستا فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ 
هم از هیچ کمکی دریغ نخواهند کرد و قطعا 
در کنار باشگاهها خواهند بود تا پروتکل های 

مورد نظر فیفا رعایت شود.
۴ - ضمن احترام به باشگاههایی که 
بعضا نظر دیگری با اکثریت باشگاه ها دارند، 
سازمان  و  فوتبال  فدراسیون  می شود  تاکید 
برآیند مجوزهای مسووالن  اساس  بر  لیگ 
برای شروع  برنامه ریزی  به  نسبت  کشوری 
دوباره لیگ اقدامات الزم را انجام داده است.

*** فراموش نکنیم فوتبال فقط لیگ 
برتر نیست

باشگاه های لیگ یک ،دو، سه  با صدور 
مجوزهای صورت گرفته در حال برنامه ریزی 
و  هستند  مسابقات شان  دوباره  شروع  برای 
صعود و سقوط آن ها به هم مرتبط است و در 

این فرآیند ۴ باشگاه نمی توانند برای بیش از 
۱۴۰ باشگاه تصمیم گیری کنند.

۵- روشن و مبرهن است که سامت 
بشریت در شرایط کنونی حتی با حفظ قواعد 

مربوطه هم تضمین شده نیست.
وضعیت  این  در  می تواند  کسی  چه 
الزامات را  تضمین بدهد که حتی اگر کلیه 
رعایت کرد و کوچک ترین فعالیتی هم نداشت 

مبتا نمی شود؟
لیگ  سازمان  و  فوتبال  فدراسیون 
و  منافع  چارچوب  در  خود  تصمیمات  در 
با رعایت  مصالح اکثریت جامعه  فوتبال را 
کرونا  ملی  ستاد  بهداشتی  دستورالعمل های 

در نظر دارند.
براین اساس و با توجه به موارد ذکر شده 
بار دیگر تاکید می شود فدراسیون فوتبال و 
سازمان لیگ خود را مقید به اجرا سیاست های 
کلی اباغی از سوی وزارت بهداشت و ستاد 
ملی مبارزه با کرونا دانسته و با توجه به اباغیه 
مطابق  باشگاهی  مسابقات  گرفته،  صورت 
اعام قبلی و با تاکید بر رعایت پروتکول های 
مربوطه برگزار خواهد شد و رعایت پروتکل ها 
برعهده باشگاه هاست و ستاد کرونا در ورزش 
)فدراسیون پزشکی ورزشی( مسوولیت نظارت 

بر پروتکل های بهداشتی را داشته و دارد.
چنانچه در جریان مسابقات ستاد ملی 
مبارزه با کرونا هر تصمیمی بگیرد فدراسیون و 
سازمان لیگ مکلف به اجرای آن هستند بدون 
این که بخواهد تفسیر غیرمعقول، غیرمنطقی 
و غیرقانونی و یا خارج از عرفی داشته باشند.

تعامل،  می کنیم  تاکید  مجددا  فلذا، 
الزامات  و  دستورالعمل ها  رعایت  همراهی، 
در  حاشیه ای  هرگونه  از  پرهیز  و  اباغی 
برقراری آرامش و اتمسفر ورزش فوتبال کشور 

بسیار مهم و امری ضروری است.

پاسخ فدراسیون به تیم های خصوصی:

۴ تیم نمی توانند برای 1۴0 باشگاه تصمیم بگیرند!

وزیر ورزش و جوانان گفت: با قدرت 
داستان  و  جوسازی ها  برابر  در  جسارت  و 
سرایی ها، حاشیه سازی ها و ایجاد ناامیدی بین 
مردم کوتاه نیامده و با همکاری دستگاه های 
امنیتی و نظارتی تا دستیابی به نتیجه، با فساد 

مبارزه می کنیم.
وزارت  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
ورزش و جوانان، مسعود سلطانی فر در جلسه 
با  ورزشی  فدراسیون های  روسای  مشترک 
اشاره مشکات اقتصادی به دلیل تحریم های 
ناعادالنه و اثرات منفی شیوع بیماری کرونا 
بر اقتصاد کشور گفت: شرایط اقتصادی پیش 
آمده بسیار پیچیده است و امیدوارم با همراهی 
مردم و حمایت دولت همان طور که توانستیم 
کنیم،  مهار  را  بیماری  این  شیوع  اول  موج 
شرایط سخت پیش آمده  را پشت سر بگذاریم.

وی شرایط ایران را در مقابله با کرونا 
نسبت به کشورهای پیشرفته تر بسیار مطلوب 
ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه ایران عزیز 
شرایط بحرانی را  پشت سر گذاشته است و 
بی تردید با همدلی و حمایت و اتحاد همانند 
۴۱ سال گذشته بحران ها را پشت سر خواهیم 
گذاشت و با سربلندی از این بحران بیرون 
خواهیم آمد.وزیر ورزش و جوانان در بخش 
دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت تداوم 
برنامه های توسعه ای وزارت خانه در حوزه 
ورزش قهرمانی وحرفه ای توضیحاتی را در 
خصوص تخصیص اعتبارات به فدراسیون ها 
و بخش های دیگر ارائه کرد و حفظ سامتی 
مردم و ورزشکاران را اولویت مسئوالن کشور 
دانست و  ادامه داد: همانطور که همه دنیا 
فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 
انجام  با  کرونا  ویروس  شرایط  با  را  خود 
پروتکل های بهداشتی تطبیق می دهند ما نیز 
باید شرایط موجود به ویژه زندگی معیشتی 

مردم را مدیریت و ساماندهی کنیم.
از  دیگری  بخش  در  فر  سلطانی 
در  ورزشی  های  رویداد  برگزاری  سخنانش 
کشور را منوط به تصمیمات ستاد ملی مقابله 
با کرونا اعام کرد و گفت: ما موظف هستیم 
ضمن اجرای همه تصمیمات اتخاذ شده توسط 
برنامه های  تمام  کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد 
خود را مثل سایر وزارت خانه ها و دستگاه های 

اجرایی  هماهنگ و  عملیاتی کنیم.
کرد:  اعام  سخنانش  ادامه  در  وی 
با  ورزشی   فعالیت های   مجدد   راه اندازی 
صاحدید و رویکرد ستاد ملی مقابله با کرونا 
خواهد بود چرا که سامتی مردم و ورزشکاران 
در  اولویت قرار دارد ولی مسئولیت برگزاری 
مسابقات وچگونگی و زمان و ضوابط آن با 

فدراسیون های ورزشی است.
وزیر ورزش و جوانان در این نشست 
خطاب به روسای فدراسیون ها ورزش پاک 
انرژی  ممنوعه  داروی  هرگونه  از  عاری  و 
زا را مورد توجه قرار داد و با تاکید بر  مقابله 
با  مبارزه  کرد:  اظهار  ورزش  در  دوپینگ  با 
دوپینگ باید در ورزش کشور به طور جدی 
توسط روسای فدراسیون ها دنبال شود و جای 
بسیار خوشحالی است که ستاد مربوطه در 
کشور اقدامات بسیار موثر در این رابطه داشته 
چرا که در دنیا این موضوع توسط نهادهای 
بین المللی دقیقا تحت کنترل است، بنابراین 
برای مقابله با مساله دوپینگ از همه ظرفیت ها 

باید استفاده شود.
را  ادامه سخنانش توضیحاتی  وی در 
در خصوص  مبارزه با فساد در ورزش ارائه 
کرد و گفت: در مقاطع مختلف زمانی اقدامات 
مختلفی صورت گرفته، فدراسیون های مختلف 
ورزشی نیز  در زمینه مبارزه با فساد اقدامات 

مناسبی انجام دادند.
سلطانی فر با تاکید بر اینکه در موضوع  
عزم  باید  فساد   مختلف  اشکال  با  مبارزه 
جدی تری داشته باشیم بیان کرد: باید همه  
انرژی و امکانات خود  را متمرکز کنیم که 

ی
رج

خا
ل 

وتبا
ف

زیر نظر: مجتبی کاشی ال
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

آقای/ خانم عبدل عبدالهی به شماره شناسنامه ۱۰۷۰ به شرح دادخواست به کاسه 
۹۹/۱۰3 از این دادگاه درخواست نموده چنین توضیح داده که شادروان جواد عبدالهی به 
اقامتگاه دائمی خود بدرود  شماره شناسنامه 3۵۸۰۹۰۹۵33 در تاریخ ۱3۹۷/۰۸/۱۶ در 

حیات گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
متقاضی با مشخصات فوق پدر متوفی

جان بی بی شهدادزاده فرزند بلوچ به شماره شناسنامه ۱۰3۴ مادر متوفی
مرحوم ورثه دیگری ندارد.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف ۱۹

آقای/ خانم علی اکبر بامری به شماره شناسنامه 3۵۸۰۶۰۴۴۷3 به شرح دادخواست 
به کاسه ۹۹/۱2۹ از این دادگاه درخواست نموده چنین توضیح داده که شادروان نظر 
بامری به شماره شناسنامه 3۵۹۱۱۷۸3۴۹ در تاریخ ۱3۷3/۰۸/۰۶ در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود حیات گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
متقاضی با مشخصات فوق فرزند ذکور متوفی

زینت صمدنیا فرزند نورشاه به شماره شناسنامه 2۸۷۶ همسر متوفی
مرحوم ورثه دیگری ندارد.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف ۱۶

آقای/ خانم ناصر عبدالهی بامری به شماره شناسنامه ۱۰۵۹ به شرح دادخواست 
به کاسه ۴۸/۹۹ از این دادگاه درخواست نموده چنین توضیح داده که شادروان مصری 
جان عبدالهی بامری به شماره شناسنامه ۱۰23 در تاریخ ۱3۹۶/۰2/۱۱ در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود حیات گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
متقاضی با مشخصات فوق 

جنگی عبدالهی بامری به شماره ملی 3۵۹۱۸۱۰۱۸۵ 
رضا عبدالهی بامری به شماره شناسنامه ۷3۰ 

عبداهلل عبدالهی بامری به شماره ملی 3۵۸۰3۸۸۱۰۱
مسعود عبدالهی بامری به شماره شناسنامه 3۵۹۱۱۷۸۱۵2 فرزندان ذکور متوفی

عایشه عبداللهی بامری به شماره شناسنامه ۱۰۵۸
مرادی عبدالهی بامری به شماره شناسنامه 3۴

خدیجه عبدالهی بامری به شماره ملی 3۵۸۰2۷3۷۹۵
آمنه عبدالهی بامری به شماره شناسنامه ۱2۵۱ فرزندان اناث متوفی

خیر بی بی بامری به شماره شناسنامه ۴۸2 همسر متوفی 
مرحوم ورثه دیگری ندارد.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 

تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف ۵

عظیم بامری
رئیس شورای حل اختاف شماره یک شهرستان دلکان

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای گل محمد کریمی دارای شناسنامه شماره ۵2۵۹۹2۱۸3۴ به شرح دادخواست 
نموده و چنین توضیح  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت  از  به کاسه ۹۹/3۰ 
داده که شادروان دوست محمد کریمی به شماره شناسنامه ۵2۵۹3۷23۵2 در تاریخ 
الفوت آن مرحوم  بدرود زندگی گفته و ورثه حین  دائمی خود  اقامتگاه  از   ۹۶/۰۷/22

منحصر است به:
گل محمد کریمی به شماره شناسنامه ۵2۵۹22۱۸3۴ فرزند دوست محمد صادره 

از حوزه سه نیکشهر فرزند متوفی
فیض محمد کریمی به شماره شناسنامه 3۶۵۰۰۸۹۹۷۱ فرزند دوست محمد صادره 

از حوزه قصرقند فرزند متوفی
عبداهلل کریمی به شماره شناسنامه ۵2۵۰۴۸۸۸۰3 فرزند دوست محمد صادره از 

حوزه قصرقند فرزند متوفی
محمدامین کریمی به شماره شناسنامه ۵2۵۰۱۴2۰۵2 فرزند دوست محمد صادره 

از حوزه سه نیکشهر فرزند متوفی
از  فرزند دوست محمد صادره  به شماره شناسنامه ۵2۵۰3۹۱۶۹۹  کریمی  سلمه 

قصرقند فرزند متوفی
جان بی بی کریمی به شماره شناسنامه ۵2۵۹۰۶33۹2 فرزند دوست محمد صادره 

از قصرقند فرزند متوفی
از  فرزند دوست محمد صادره  به شماره شناسنامه ۵2۵۰3۹۱۷۰2  اسماء کریمی 

قصرقند فرزند متوفی
ناز بی بی کریمی به شماره شناسنامه ۵2۵۹۷۵2۸۹۹ فرزند دوست محمد صادره 

از حوزه ۸ چابهار فرزند متوقی
از  فرزند دوست محمد صادره  شناسنامه ۵2۵۰۴۸۸۷۹۱  به شماره  کریمی  زینب 

حوزه قصرقند فرزند متوفی
از  فرزند دوست محمد صادره  به شماره شناسنامه ۵2۵۰2۵۷۷۵۵  حبیبه کریمی 

قصرقند فرزند متوفی
فاطمه بلوچ به شماره شناسنامه ۵2۵۹22۰۶۱۷ فرزند تاج محمد صادره از حوزه 

سه نیکشهر همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه یک شورای حل اختاف بخش قصرقند

محسن برهانی مقدم

سلطانی فر:

در مبارزه با فساد در ورزش جدی هستیم

با فساد به هرشکلی مقابله کنیم من یقین 
دارم اگر عزم و اراده  و همت  داشته باشیم 
، هم گرایی و هم افزایی نهادهای امنیتی و 

اطاعاتی را نیز خواهیم داشت.
وی افزود: ابعاد فساد در برخی از رشته ها 
به گونه ای بود که ما با استفاده از ابزارها و 
اطاعات خود نمی توانستیم انها را ریشه یابی 
کنیم، به همین علت من طی نامه ای از وزیر 
محترم اطاعات، نهادهای امنیتی و نظارتی 
، سازمان بازرسی  خواستم که به این موضوع 
ورود کنند. مسائل را مورد بررسی قرار دهند  و 
به نوعی  کمک مدیریت ورزش کشور باشند. 
دستور  اطاعات  محترم  وزیر  خوشبختانه 
ویژه ای روی نامه ما صادر و مسئوالن ذی 

ربط اقدامات الزم را آغاز کردند.

سلطانی فر تصریح کرد: آنچه در مبارزه 
با هر گونه مظاهر فساد در ورزش انجام می 
تمام   ، نیست  تبلیغاتی  عنوان  به هیچ  شود 
امکاناتمان  را  با بخش های دیگر نظارتی در 
کنار یکدیگر قرار دادیم و تا دستیابی به نتیجه 

به این همکاری ادامه خواهیم داد.
وی گفت: از زمانی که با عزم و اراده 
از  و  هستیم  فساد  با  مقابله  درصدد  جدی 
دستگاه های امنیتی و نظارتی در این رابطه 
کمک خواستیم  شاهد  هستیم که باندهای 
فساد در ورزش به کمک برخی از رسانه های 
و  ورزش  وزارت  مدیران  علیه  هویت  بی 
مدیران ورزش کشور جوسازی های فراوانی 
کردند تا ما را از ادامه مسیر بازدارند، آنها به 
دنبال این هستند که جریان مبارزه با فساد را 

به انحراف بکشند.
 وزیر ورزش و جوانان  اعام کرد: در 
نشینی  وجه عقب  هیچ  به  فساد   با  مبارزه 
نخواهیم کرد و با جدیت و جسارت ایستاده ایم 
و در برابر این جوسازی ها، داستان سرایی ها 
وانگ زنی ها و  ایجاد استرس بین مردم به 
در  ورزش  وزیر  نمی آییم.  کوتاه  وجه  هیچ 
جایی  تا  قدرت  و  قوت  با  کرد:  تاکید  پایان 
که توان داریم با فساد در ورزش مقابله کنیم 
صحنه  ورزش،  صحنه  هستیم  صدد  در  و 
مردانگی، مروت، اخاق و از خودگذشتگی و 
انتقال ارزش ها از نسلی به نسل دیگر باشد.
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سمیه  مشهد  شهرستان  گروه 
کرامت  د  بنیا مدیرعامل   : ده ا قرز با
محوری  برنامه های  ویژه   رضوی، 
اعم  بنیاد  این  زیرمجموعه  نهاد   ۷
اجتماعي،  خدمات  معاونت  حوزه  از 
مرکز کانون هاي خدمت رضوي، مرکز 
خانواده، مرکز مشاوره، مؤسسه جوانان، 
موقوفه  مؤسسه  و  تربیت بدنی  مؤسسه 

زائر را در دهه کرامت اعام کرد.
آستانه  در  آقا  استاد  محمدحسین 
دهه کرامت ویژه  برنامه های محوری ۷ 
رضوی  کرامت  بنیاد  زیرمجموعه  نهاد 
قدس  آستان  گفت:  و  کرد  تشریح  را 
امام  میاد  مغتنم  فرصت  در  رضوی 
رئوف باید پرچمدار و جریان ساز محوری 
برنامه های دهه کرامت در اقصی نقاط 
کرامت  بنیاد  لذا  باشد.  اسامی  ایران 
رضوی مجموعه برنامه های متنوعی را 
ایام در سطح کشور  برای اجرا در این 
با مشارکت کانون های خدمت رضوی 

تدارک دیده است.
وی افزود: این بنیاد در دهه کرامت 
شهدای  شامخ  مقام  از  تجلیل  ضمن 
معظم  خانواده های  از  سامت،  عرصه 
ایشان با حضور کاروان های »زیر سایه 

خورشید« در منازلشان تقدیر می کند. 
محوری ترین  اعام  با  آقا  استاد 
قدس  آستان  جوانان  مؤسسه  برنامه 
رضوی در این ایام، ادامه داد: برگزاری 
جشن های مردمی »زیر سایه خورشید« 
شامل برنامه های فصل مهربانی، جاری 
عشق،  کاروان  الهی،  حبیبان  زندگی، 
انیس مهربان، به رسم ادب و آرام جان، 

برنامه دهه کرامت است  محوری ترین 
که توسط مؤسسه جوانان آستان قدس 

برگزار خواهد شد.
به گفته وی، تجلیل از مشاوران 
کووید  با  مبارزه  عرصه  در  که  متعهد 
هنگی  هما و  ند  ه ا کرد خدمت   ۱۹
انجام  جهت  استانی  مشاوره  مراکز 
دو  متقاضیان،  برای  رایگان  مشاوره 
مشاوره  جامع  مرکز  محوری  برنامه 
دهه  ایام  برای  رضوی  قدس  آستان 

کرامت است.
ز  ا تقدیر  کرد:  بیان  قا  آ اساد 
کارآفرین،  زنان  جشنواره  برگزیدگان 
خانواده  خادمیاران  ظرفیت  از  استفاده 
شهدا و نیز معرفی دوره سبک زندگی 
رضوی در قالب جشن های دهه کرامت، 
ازجمله ویژه برنامه های تدارک دیده شده 
آستان  خانواده  و  بانوان  مرکز  توسط 

قدس رضوی برای دهه کرامت است.
قرض  وام  فقره   ۴۵۰۰ اعطای 

الحسنه

وی، آغاز اعطای ۴۵۰۰ فقره وام 
قرض الحسنه کمک هزینه خرید جهیزیه 
۵ میلیون تومانی به نوعروسان مناطق 
کانون های  محوریت  با  کشور  محروم 
اعزام ۸ گروه جهادی  خدمت رضوی، 
سامت به مناطق حاشیه شهر مشهد، 
افتتاح قریب به ۷۰۰ خدمت از اقدامات 
کشور  نقاط  اقصی  در  خدمت رسانی 
ویژه برنامه های  را  سیل زده  مناطق  و 
معاونت خدمات اجتماعي بنیاد کرامت 

رضوی عنوان کرد.
همچنین  کرد:  اضافه  استادآقا 
بهره برداری کامل از ۱2 طرح آبخیزداری 
واحد   3۴ افتتاح  جنوبی،  خراسان  در 
مسکونی آسیب دیده از سیل در روستای 
چم مهر لرستان، افتتاح پروژه بازسازی 
در  روستایی سیل زده  شبکه آب شرب 
بلوچستان،  و  سیستان  دلگان  منطقه 
تحویل ۶۰۰ جایگاه دام ساخته شده در 
مناطق سیل زده گلستان به خانواده های 
آسیب دیده آق قا و نیز افتتاح ۴۰ واحد 

زده  مناطق سیل  در  گاومیش  پرورش 
شعیبیه خوزستان، برجسته ترین عناوین 
طرح های در دست بهره برداری معاونت 
کرامت رضوی  بنیاد  اجتماعي  خدمات 

در دهه کرامت می باشد.
های  مه  برنا بسته  وی  ئه  ا ر ا
زائران  از  میزبانی  و  فرهنگی، خدماتی 
بین راهی،  مجتمع های  در  مجاوران  و 
مهم ترین  را  زائرشهر  نیز  و  زائرسرا 
برنامه های مؤسسه موقوفه زائر رضوی 
برشمرد و با تشریح طرح های مؤسسه 
تربیت بدنی آستان قدس رضوی؛ گفت: 
فعال سازی کانون های خدمت مرتبط در 
برای  ورزشی  مسابقات  برگزاری  قالب 
جوانان در ایام دهه کرامت توسط این 
مؤسسه ورزشی برای این ایام در نظر 

گرفته شده است.
بنیاد کرامت رضوی،  مدیرعامل 
برپایی جشن های رضوی در محات 
کز  مرا نیز  و  شهر  حاشیه  محروم، 
ز  ا ری  نگهدا کز  مرا زجمله  ا خاص 
سالمندان و ایتام و همچنین برگزاری 
و  فعاالن  از  تن   ۸ از  تقدیر  همایش 
بیماری  با  مبارزه  عرصه  جهادگران 
کووید ۱۹ را شاخص ترین برنامه های 
رضوی  خدمت  کانون های  دهه  این 

کرد. معرفی 
کرد:  تأکید  خاتمه  در  آقا  استاد 
کلیه برنامه ها و مراسم با رعایت کامل 
بهداشتي  اباغیه هاي  و  پروتکل ها 
مسئولین امر و مطابق با شرایط و ضوابط 
اعامي ستاد مبارزه با کرونا در هر استان 

و شهرستان اجرا خواهد شد.

توسط مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی انجام شد؛

اعالم ویژه برنامه های محوری بنیاد کرامت رضوی در دهه کرامت
بخشودگی سه تا شش ماه عوارض ناوگان حمل مسافر 

در شهر اندیشه
به نقل از واحد خبر اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری 
و شورای اسامی  اندیشه، علی ملکی شهردار اندیشه در پی تداوم رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و همچنین کاهش درآمد رانندگان در نتیجه کنترل 
شیوع این بیماری، از بخشودگی سه ماه عوارض اتوبوسها و شش ماه برای 

تاکسی های این شهر خبر داد.
علی ملکی شهردار این شهر با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا در 
کشور و به تبع آن تعطیلی بسیاری از مراکز اداری و تفریحی گفت: این شرایط 
باعث شد تا میزان سفرهای درونشهری و برونشهری شهروندان به شدت 
کاهش یابد لذا در حمایت از معیشت رانندگان تحت پوشش این شهرداری 
مقرر شد بخشی از عوارض آنها به شرح فوق مشمول بخشودگی قرار گیرد.

شهردار اندیشه حمایت اعضای شورای شهر را از این مصوبه را یادآور 
شد و اظهار داشت: مطابق این الیحه که به تصویب شورای شهر اندیشه و 
تائید کمیته انطباق شهرستان درآمده است مقرر شد با رعایت کلیه قوانین، 
مقررات و آئین نامه مالی؛ جمعا به مبلغ ۹۱2 میلیون ریال درآمد شهرداری 
اندیشه از محل دریافت عوارض اتوبوس داران و تاکسی داران تحت پوشش 
این شهرداری مشمول بخشودگی قرار گیرد تا بخشی از خسارات وارد شده 

به این قشر زحمتکش جبران شود.

برنامه های هفته صرفه جویی در مصرف آب   
سرپرست دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب 
استان گلستان برنامه های هفته صرفه جویی در مصرف آب را اعام کرد. 
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب استان 
گلستان، ولی اهلل ساور در گفتگو با پایگاه خبری این شرکت افزود : هفته اول 
تیر ماه به نام هفته صرفه جویی در مصرف آب نامگذاری شده و برنامه هاي 
اطاع رساني و آموزش هاي عمومي زیادی برای ارتقای آگاهی شهروندان 
و نهادینه کردن فرهنگ استفاده بهینه از آب اجرا می شود.   وي به تشریح 
عناوین هفته صرفه جویي در مصرف آب پرداخت و اظهار داشت : یکشنبه 
اول تیرماه به عنوان مدیریت مصرف آب و خانواده« ، دوشنبه دوم تیرماه » 
مدیریت مصرف آب ،افکار سنجی و رسانه«، سه شنبه سوم تیرماه »مدیریت 
مصرف آب ، صنعت ، معدن ، سازمان های عمومی و موسسات خصوصی و 
شرکت ها« نامگذاري شده است.   ساور ادامه داد: چهارشنبه چهارم تیرماه به 
عنوان » مدیریت مصرف آب ، غذا،منابع طبیعی و حفظ محیط زیست«پنج 
شنبه پنجم تیرماه »مدیریت مصرف آب ، خدمات شهری و روستایی و 
جلب مشارکت های مردمی«، جمعه ششم تیرماه »مدیریت مصرف آب و 
آموزه های دینی« و شنبه هفتم تیرماه نیز به عنوان »مدیریت مصرف آب 
و انرژی ، اقتصاد و حقوق شهروندی« نامگذاري شده است. سرپرست دفتر 
روابط عمومي و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب استان گلستان در 
پایان  به نقش مهم خانواده ها در صرفه جویي در مصرف آب اشاره کرد و 
افزود : همکاری و مشارکت بیش از پیش خانواده ها بویژه زنان به عنوان 
مدیران اقتصادی و عنصر اصلی خانواده بر رعایت الگوی مصرف با توجه 
به شرایط حال حاضر در کشور با شیوع ویروس کرونا ضروری خواهد بود و 
از خانواده های محترم تقاضا داریم تا حد امکان از مصارف غیر ضرور پرهیز 
نمایند تا همکاران ما در سراسر استان جهت تامین آب شرب ، بهداشتی و 

سالم دچار مشکل نشوند .
 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی :
در  مرکزی  استان  از  کاال  تن  هزار   375 و  میلیون  چهار 

کشور جابه جا شد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: چهار 
میلیون و 3۷۵ هزار تن کاال در سال جاری از این این استان به سایر نقاط 
کشور جابه جا شده است. علی زندی فر  افزود: جابه جایی این میزان بار از 
مبدا استان مرکزی به سایر نقاط کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
یک و نیم درصد افزایش دارد. وی ادامه داد: این حجم جابه جایی کاال در 
قالب  ۴۶۵ هزار سفر باری انجام شده که این شاخص نیز  نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته سه درصد رشد داشته  است. مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان مرکزی خاطرنشان کرد: متوسط وزن هر محموله بار 
جابه جا شده امسال در این استان ۱۵ تن است و این شاخص برای کشور 
۱۴ تن بوده  است. زندی فر افزود: سیمان با ۱۸ درصد، نفت کوره و گازوئیل 
۱۶ درصد و انواع سنگ معدنی با هشت درصد به ترتیب بیشترین میزان 
بار جابه جا شده از استان مرکزی را به خود اختصاص داده اند. وی ادامه داد: 
حدود ۸۰ درصد از مجموع بار جابه جا شده از مبدا استان مرکزی از سه 

شهرستان اراک، دلیجان و ساوه بارگیری شده  است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: مقصد 
بیشترین حجم کاالهای جابه جا شده از مبدا استان به استان های تهران، 
آمار  اساس  بر  یادآورشد:  است. زندی فر  بوده   قم  و  اصفهان  خوزستان 
بارنامه های صادره به طور متوسط در چهار سال اخیر ماهانه یک میلیون و 
۶۰۰ هزارتن کاال در قالب ۱۰۰ هزار سفر باری از مبدا استان مرکزی به 
سایر نقاط کشور حمل شده  است. وی ادامه داد: استان مرکزی با این حجم 
جابه جایی کاال پنج درصد از کل حجم بار کل کشور را به خود اختصاص 
نقل  و  راهداری و حمل  دارد. مدیرکل  قرار  نهم کشوری  رتبه  در  و  داده 
در  جا شده  جابه  بار  از مجموع  درصد  گفت: ۱۰  مرکزی  استان  جاده ای 
استان به صورت درون استانی و ۹۰ درصد برون استانی بوده است. ساالنه 
به طور متوسط بیش از هفت میلیون  تن کاال از سایر نقاط کشور به استان 

مرکزی وارد می شود.

سایت  در  آبفا  تاسیسات  اجرای  به  بخشیدن  سرعت  لزوم 
جانبازان بهارستان

مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان در جلسه ماقات مردمی،  با تاکید بر 
سرعت بخشیدن به  اجرای تاسیسات سایت جانبازان در شهر بهارستان اعام کرد: 
شرکت آبفا استان اصفهان در کوتاه ترین زمان ممکن زیر ساخت های الزم برای 

انتقال و تامین آب شرب پایدار ساکنان در سایت جانبازان را فرا هم می نماید.
شبکه  اجرای  برای  ساخت  زیر  ایجاد  به  اشاره  با  امینی  هاشم  مهندس 
فاضاب در سایت جانبازان بهارستان اعام کرد: طبق قانون، اجرای زیر ساخت 
عهده  به  فاضاب  شبکه  خدمات  از  سایت  این  ساکنان  برخورداری  منظور  به 

شرکت عمران بهارستان است.
با هدف سرعت  نظارتی،  به عنوان دستگاه  آبفا،  اعام کرد: شرکت  وی 
بخشیدن به اجرای طرح و حمایت از جانبازان، هزینه نظارت و طراحی اجرای 

تاسیسات فاضاب را از ساکنان این سایت دریافت نمی کند.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با بیان اینکه برخورداری سریعتر مردم 
از خدمات تاسیسات شبکه فاضاب در سایت جانبازان مستلزم سرعت عمل شرکت 
عمران شهر بهارستان در اجرای زیر ساخت ها می باشد عنوان کرد: به محض 
اینکه زیرساخت های الزم برای اجرای شبکه فاضاب و واگذاری انشعاب فاضاب 
در سایت جانبازان فراهم شود ، مسئوالن امر در شرکت آبفا در کوتاه ترین زمان 

ممکن، اجرای این پروژه را در دستور کار قرار می دهند.
مهندس هاشم امینی با تاکید بر خدمات رسانی پایدار به مردم اضافه کرد: 
شرکت آبفا در هر شرایطی درصدد ارائه خدمات مطلوب و پایدار به مردم است 
اما در این میان، بدون شک ارائه خدمات به افرادی که در دوران هشت سال 

دفاع مقدس ایثارگری کردند، از اهمیت به سزایی برخوردار است.
مدیرعامل شرکت در پاسخ به مشترکینی که خواهان انشعاب آب و فاضاب 
بودند اظهار داشت: شرکت آب و فاضاب به مشترکینی که مجوزهای الزم را از 
دستگاه های مربوطه دریافت کردند و واحد آنها دارای هیچ مشکل فنی نباشد، 

در اسرع وقت انشعابات آب و فاضاب واگذار می کند.
وی در دیدار با نخبگانی که موفق به ساخت قطعه ای شدند که منجر به 
کاهش 3۰ درصدی آب مصرفی در کولرهای آبی می شود، اظهار داشت : در 
وهله اول ساخت این قطعه باید در شرکت های دانش بنیان ثبت و تایید شود 
، سپس باید با شرکت های سازنده دستگاه های بروردتی و خنک کننده وارد 
مذاکره شد تا از این قطعه در ساخت تجهیزات خود بهره مند شوند و در نهایت 
از نخبگان در ساخت این قطعه در  آبفا استان، حمایت معنوی خود را  شرکت 

دستور کار قرار می دهد.
مهندس امینی با اشاره به برخورداری همه مردم از خدمات شرکت آبفا بیان 
کرد: از آنجایی که برخی از مردم از لحاظ مالی در تنگنا به سر می برند، برای 
اینکه بتوانند از خدمات آبفا بهرمند شوند، ارائه خدمات با اقساط بلند مدت برای 

آنها در نظر گرفته شده است.

برگزاری مسابقات قرآني بهار در بهار 
در شرکت گاز استان سمنان 

عمومی؛  بط  روا گزارش  به 
ستاد  دبیر  میراحمدی  سیدحسین 
اقامه نماز شرکت گاز استان سمنان از 
زمان و نحوه برگزاری مرحله مقدماتی 
دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی«بهار 
گاز  کارکنان شرکت  ویژه  بهار«  در 

استان سمنان خبر داد و گفت:
مت،  ا کر هه  د با  ن  ما همز
مسابقات قرآنی»بهار در بهار« شرکت 
گاز استان سمنان با هدف توسعه و 
ترویج فرهنگ قرآني و با حضور ۷۰ 

نفر از کارکنان و پرسنل این شرکت برگزار مي گردد.
وی افزود: شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات در ۴ رشته قرآني 
قرائت ترتیل – قرائت تحقیق – حفظ و مفاهیم قرآن کریم بصورت متمرکز 
باهم به رقابت می پردازند و نفرات حائز رتبه هاي برتر قرآني به مسابقات 

نهایي اعزام مي گردند.
مسابقات قرآني بهار در بهار هر ساله با هدف توسعه و ترویج فرهنگ 
قرآني و اعتاي ارزشهاي مقدس اسامي در شرکتهاي گاز استاني برگزار 

مي شود.

به ریاست شهردارباغستان؛ 
  جلسه پیشگیری و مقابله با ساخت وساز غیر مجاز برگزارشد 
شورای  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  خبر  واحد  از  نقل  به 
پدیده   : گفت  جلسه  این  در  رنجبر  باغستان،حسن  شهرداری  و  اسامی 
مردم  آن  بازنده  که  است  معضلی  شهر،  در  غیرمجاز  ساز های  و  ساخت 
هستند. غیرمجاز  ساز های  ساخت  سودجویان  آن  برنده  و  شهروندان   و 

شهردار باغستان در ادامه افزود: ساخت و ساز غیرمجاز در شهرها، از جمله 
پدیده های شومی است که به دنبال تحوالت ساختاری و بروز مسائل و 
مشکات اقتصادی، اجتماعی همچون جریان سریع شهرنشینی و مهاجرتهای 
روستایی در کشور پدیدار شده است و با توجه به ماهیت ساخت و ساز غیرمجاز 
در شهرها، بروز تغییرات کالبدی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در 

نواحی شهری اجتناب ناپذیر است .
حسن رنجبر اظهارداشت: گسترش این پدیده میتواند اثرات نامطلوبی 
همچون تخریب سیمای کالبدی شهر، از بین رفتن منابع، تعرض به حریم 

رودها و در نهایت آلودگی زیست محیطی را برجای بگذارد.
بر احداث هرگونه  این جلسه تصریح کرد: کنترل و نظارت   وی در 
وظیفه  و  بوده  شهرداری ها  عهده  بر  شهر  حریم  و  محدوده  در  ساختمان 
شهرداری ها با رعایت مقررات مادتین ۵۵ و ۱۰۰ قانون شهرداری ها، صدور 

پروانه ساختمانی است.
رنجبر ادامه داد : اصول شهرسازی و معماری اراده عمومی همه کسانی 
است که حقی در شهر دارند و عده ای سودجو و متخلف با نادیده گرفتن حق 
دیگر افراد جامعه، موجب اعتراض شدید شهروندان شده و شرایط نابهنجاری 

را برای شهرها به وجود آورده اند.
شهردار باغستان در پایان تصریح کرد: پدیده شوم ساخت و ساز غیرمجاز 
قطعًا با همکاری مدیران شهری و شهروندان متعهد قابل پیشگیری است.

همگانی  مشارکت  نیازمند  آب،  مصرف  در  جویی  صرفه 
مردم است

هرساله در کشورمان یکم الي هفتم تیرماه تحت عنوان هفته ي صرفه 
جویي در مصرف آب نامگذاري شده است که برنامه هاي مختلفي با رویکرد 
فرهنگي به منظور اصاح الگوي مصرف توسط سازمان هاي ذیربط اجرا 
میشود. مهندس حافظ مدیریت آب وفاضاب شهرستان کرج در گفت و 
گو با روابط عمومي، ضمن بیان این مطلب افزود: برنامه ها ي فرهنگي و 
آموزشي مختلفي در راستاي ترویج فرهنگ صرفه جویي در مصرف آب در 

این ایام از سوي این شرکت اجرا مي شود.
وی ، صرفه جویي در مصرف آب را یک وظیفه ي همگاني دانست و 
گفت: برنامه هاي پیش بیني شده از سوي متولیان تهیه و توزیع آب  زماني 
اثربخش است که مردم نیز با رعایت الگوي صحیح مصرف آب، از اسراف 
پرهیز و با صرفه جویي در مصرف این ماده ي حیات بخش، فرصت استفاده 

از آب را براي نسل هاي آینده نیز فراهم کنند.
حافظ با اشاره به اینکه کشور ایران، از جمله کشورهای پهناور دنیاست 
و نیاز به آب شیرین در بخش های گوناگون، از جمله کشاورزی بسیار فراوان 
است، اظهارداشت: استفاده ي بهینه از آب، موجب بهره مندی از فعالیت های 
اقتصادی مناسب و ساماندهی اقتصاد کشور می شود. وي افزود: با مصرف 
درست و بهینه ي آب و هدایت آن به بخش کشاورزی، می توان بسیاری 
از مواد غذایی مورد نیاز کشور را تأمین کرد تا نیازمند بیگانگان نباشیم وي 
افزود آب در پیدایش طراوت و شادابی محیط نقش مؤثری دارد و با صرفه 
جویی می توان هزینه هاي مربوط به تصفیه ي آن را صرف آبرسانی به 

مناطقی کرد که دچار کمبود آب هستند.
مهندس حافظ با بیان اینکه مصرف آب به طورصحیح و مطابق الگوي 
مصرف و جلوگیري از هدررفت آن، مي تواند تا حدي جایگزین کمبود منابع 
تامین آب باشد، اظهارداشت: یکي از فعالیت هاي عمده که همیشه مورد 
تاکید شرکت هاي آب و فاضاب قرارگرفته، مدیریت مصرف با هدف کنترل 
و کاهش مصارف غیرضروري است.مدیر آب وفاضاب شهرستان کرج ، با 
بیان اینکه خداوند متعال آب را مهم ترین عامل حیات و زندگی می داند 
و در قران مجید می فرماید: و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم گفت: 
صرفه جویي در مصرف آب یک وظیفه ي عمومي در جامعه است و با توجه 

به آموزه هاي دیني باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
نامبرده در ادامه افزودند : با عنایت به افت آب های زیر زمینی که 
میلیون ها سال طول کشیده بود جمع آوری شود،وافزایش عمق چاه ها 
در برخی از مناطق شهری وروستایی به باالی 3۰۰ متر ومشکات بهره 
مدیریت  فرهنگ سازی بحث  با  باید  منبعد  ها،لذا  اینگونه چاه  از  برداری 
مصرف از طرق های مختلف جدی گرفته شود که همکاری تمامی اقشار 
اعم از ارگانها ونهادها وسازمانها ومردم شریف از اهمیت ویژه ای برخوردار 
از شیر های اهرمی  است.ایشان درباره مصادیق مدیریت مصرف استفاده 
استفاده از مخزن ذخیره با حجم 2۵۰ لیتر به ازای هر واحد مسکونی و پمپ 
) به جای پمپ مستقیم به شبکه( سرکشی مرتب به کولر های آبی و کنترل 
نشت آب از آن و گزارش استفاده غیر مجاز از آب را از جمله موضوعات قابل 

توجه مشترکین محترم در این باب نام برد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد: 
تأمین گاز فوالد مبارکه به صورت مستمر در تمام طول سال 
سید مصطفی علوی در جریان بازدید از فوالد مبارکه از تأمین گاز فوالد 

مبارکه به صورت مستمر در تمام طول سال خبر داد.
 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، ضمن ابراز خرسندی از بازدید از 
فوالد مبارکه گفت: تکنولوژی و عظمت این شرکت و تولید انواع محصوالت 
خاص و موردنیاز صنایع کشور ازجمله خودروسازی و لوازم خانگی برای هر 

ایرانی غرورآفرین است.
وی با بیان این که شرکت گاز استان اصفهان از این که تأمین کنندة گاز 
این مجموعة عظیم صنعتی است احساس غرور می کند، گفت: بخشی از گاز 
در فوالد مبارکه به عنوان مادة اولیه و بخش دیگری از آن در سیستم های 

گرمایشی و سایر مصارف استفاده می شود.
علوی اظهار داشت: تاش ما این است که گاز شرکت فوالد مبارکه 
البته در فصل سرد، ناچار به  را به طور مستمر در طول سال تأمین کنیم؛ 
کاهش و ایجاد محدودیت هستیم. اما تاش بیشتری خواهیم کرد تا انرژی 
موردنیاز فوالد مبارکه را به عنوان یک مشتری بزرگ و ارزشمند که باعث 
افتخار کشور است، به صورت مستمر تأمین کنیم. همکاران من در شرکت 
گاز استان اصفهان تاش می کنند با حضور خود در منطقة مبارکه تأمین 
گاز موردنیاز فوالد مبارکه را تداوم ببخشند تا چرخ این شرکت عظیم به طور 

مداوم بچرخد. 

با حضور فرمانده سپاه ناحیه دامغان صورت پذیرفت:

مراسم تکریم و معارفه فرمانده پایگاه بسیج شهید زمانی اداره گاز دامغان
طــی آئینــی بــا حضــور فرمانــده 
ســپاه ناحیــه و فرمانــده حــوزه بســیج 
گاز  اداره  رییــس  دامغــان،  ادارات 
شهرســتان و جمعــی از همــکاران، 
ــه  ــوی ب ــل تق ــید ابوالفض ــای س آق
ــیج اداره  ــگاه بس ــده پای ــوان فرمان عن
گاز شهرســتان دامغــان معرفــی گردید.

ــی؛  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  از  ــن قدردان ــم ضم ــن مراس در ای
زحمــات چندیــن ســاله آقــای محمــود 
ســوی  از  حکمــی  طــی  زمانــی، 
ــده  ــور فرمان ــدار تقی پ ــرهنگ پاس س
ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه دامغــان، 
ابوالفضــل  ســید  بســیجی  بــرادر 
ــد  ــده جدی ــوان فرمان ــه عن ــوی ب تق
پایــگاه مقاومــت بســیج شــهید زمانــي 

ــد.   ــی ش ــوب و معرف منص
در بخشــی از ایــن حکــم انتصاب 

ــت:  آمده اس
اســتعانت  بــا  اســت  میــد  ا
از خداونــد متعــال و نصــب العیــن 
ــدا،  ــاد در راه خ ــوا، جه ــرار دادن تق ق
رهنمودهــاي رهبــر کبیــر انقــاب 
ــر  ــي ام ــات ول ــر منوی اســامي، تدابی
ــوا  ــده معظــم کل ق مســلمین و فرمان
ــات  ــري از امکان ــره گی ــا به ــد ب بتوانی
مــادي و معنــوي، بــا همــت و تــاش 
هــر چه بیشــتر زمینــه حضور ســازمان 
یافتــه مــردم بــه ویــژه جوانــان در رده 
هــاي مقاومــت بســیج را فراهــم، آنان 
را در صحنــه هــاي مــورد نیــاز انقاب 
چارچــوب  در  اســامي  شــکوهمند 
وظایــف محولــه بــه کارگیــري نمــوده 
ــي  ــه ســهم خــود در جهــت پویای و ب
گامهــاي  میلیونــي  هــا  ده  بســیج 

ــد. ــري برداری موث

گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
ایام از برنامه ریزی برای کاهش گاز 
ارسالی به مشعل خبر داد و گفت: این 
مهم از اولویت های اصلی این پاالیشگاه 

در سال جاری خواهد بود.
دریافت  افزود:  نوریان«  اله  روح 
کامل محصوالت اتان و گاز مایع خام 
پتروشیمی   سوی  از  خوراک  به عنوان 
 Off کمپرسورهای  راه اندازی  ایام، 
Gas که روزانه ۱۵۰ هزار مترمکعب 
به تولید می افزاید و استفاده از گاز فلش 
به جای استفاده از گاز شیرین شده برای 
زباله سوزهای واحد گوگرد از تمهیداتی 
گازهای  کاهش  در  می تواند  که  است 
ارسالی به مشعل و افزایش بهره وری 

تولید بسیار مؤثر باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر عمده 
تزریق  سراسری  خط  به  تولیدی  اتان 
مصرفی  گاز  بعنوان  آن  از  بخشی  و 
می  مصرف  ر  بخا تولید  بویلرهای 
مایع  گاز  از  بخشی  اینکه  ضمن  شود 
های  کپسول  طریق  از  تولیدی  خام 
مخصوص حمل LPG با کامیون به 

عسلویه منتقل می شود.  
حوزه  در  که  این  بیان  با  نوریان 
فروش  و  تولید  ء  رتقا ا و  پایداری 
وجود  با  گذشته  سال  در  محصوالت 
عملکرد  شرکت  این  تحریم،  شرایط 
با  داشت:  اظهار  است،  داشته  موفقی 
بعنوان  ترش  گاز  درصدی   ۷ افزایش 
پایداری  حفظ  ضمن  ورودی،  خوراک 
با  مقایسه  در  توقفات،  کاهش  و  تولید 
خط  به  تزریقی  شیرین  گاز   ۹۷ سال 
گازی  میعانات  درصد،  سراسری۱۰ 
یک درصد و تولید گوگرد نیز ۷ درصد 

افزایش داشته است.

وی در ادامه، افزود:در حوزه فروش 
محصوالت تولیدی نیز، میعانات گازی ۵ 
درصد، گوگرد دانه بندی شده )پاستیلی( 
2۰ درصد افزایش داشته و حتی با توجه 
و  غرب  ای  منطقه  برق  نیاز  اعام  به 
برق،  شبکه  مدیریت  با  قرارداد  عقد 
ضمن استفاده از ظرفیت مازاد نیروگاه 
این شرکت، فروش برق نیز ۷۵ درصد 

رشد داشته است. 
عملیاتی  اهداف  تحقق  به  وی 
سال  در  شرکت  این  تولید  تعهدات  و 
کرد:  خاطرنشان  و  ره  شا ا گذشته 
خوشبختانه تولید گوگرد باالتر از تعهد 
تولید بوده و تعهدات شرکت در بخش 
محصوالت  دیگر  و  شیرین  گاز  تولید 

حدود ۹۷ درصد محقق شده است.
گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
ایام به کسب تقدیرنامه ۵ ستاره تعالی 
سازمانی با رتبه ۹ در بین شرکت های 
ایران،  گاز  ملی  شرکت  مجموعه  زیر 
حوزه  در  مهم  دستاورد  یک  بعنوان 
مدیریت و ارتقاء سازمان اشاره و اظهار 
داشت: کسب رتبه دوم سامت اداری، 

فناوری  و  پژوهش  نخست  رتبه  احراز 
بین شرکت های پاالیشی گاز، دریافت 
تندیس سیمین مسئولیت های اجتماعی 
و همچنین اخذ گواهینامه های مدیریتی 
انرژی و دریافت  همچون اخذ ممیزی 
گواهینامه استاندارد معیار مصرف انرژی 
نیروگاه، استاندارد ایزو ۱۶۰۰۰ در حوزه 
موتورخانه ها یا اخذ گواهینامه استاندارد 
توفیقی  که   ۱۷۰2۵ ایزو  آزمایشگاه  
این  آزمایشگاه  و  بوده  فرد  به  منحصر 
آزمایشگاه  یک  بعنوان  را  پاالیشگاه 
مرجع دربین پاالیشگاه های گاز کشور 
معرفی نموده که موضوعات تنها بخشی 
از موفقیت های این پاالیشگاه در سال 

گذشته بوده است.
بخش  ر  د مسئول  م  مقا ین  ا
مهم ترین  به  خود  سخنان  از  دیگری 
که   ۹۸ سال  در  انجام شده  پروژه های 
پاالیشگاه  کیفی  و  کمی  ارتقای  در 
بسیار تأثیرگذار بوده، اشاره کرد و گفت: 
نصب مبدل حرارتی پیچیده کلدباکس 
متانایزر  دی  برج  ریبویلر  همچنین  و 
از  پشتیبان  حرارتی  مبدل  یک  نیز  و 

 Tube نوع پوسته لوله با تکنولوژی
جریان  در  داخل  ساخت   Insert
مهمترین  قبل،  سال  اساسی  تعمیرات 
انجام  با  پروژه کاری شرکت بوده که 
آن بهبود عملکردی قابل توجهی در  
و  شده  حاصل  اتان  استحصال   واحد 
این تجهیزات تاثیر بسیار خوبی در ارتقا 
تولیدات  و  محصوالت  کیفی  و  کمی 

پاالیشگاه گاز ایام داشته است. 
شدت  کاهش  به  همچنین  وی 
مصرف انرژی در این پاالیشگاه اشاره 
و  تصریح کرد: با تدابیری که در حوزه 
کاهش مصرف انرژی در کنار افزایش 
تولید به کار گرفته شده، مصرف ویژه 
انرژی که بیانگر میزان انرژی مصرفی 
به ازای یک تن تولید محصوالت است 
، درسال ۹۸ در مقایسه با سال قبل ۱2 

درصد کاهش یافته است.
و  پیگیری  افزود:  ادامه،  در  وی 
آمین  واحدهای  دمایی  مشکات  رفع 
ناپایداری  رفع مشکل  اتان،  بازیافت  و 
کنترل  سیستم  رتقاء  ا و  نیروگاه ها 
کمپرسپرهای زیمنس و بویلرهای فشار 
پایین و راه اندازی واحد شیرین سازی 
اتان، از پروژه های مهم در حال پیگیری 
در راستای افزایش هرچه بیشتر کیفیت 
محصوالت و کاهش توقفات ناخواسته  

و هزینه های تولید، می باشد.
گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
ایام ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی 
کامل پتروشیمی ایام در سال جاری، 
و به تبع آن امکان پمپاژ و ارسال اتان، 
گاز مایع خام و میعانات به آن مجتمع 
، ضمن افزایش درآمدهای این شرکت، 
پاالیشگاه گاز ایام از لیست شرکت های 

آالینده هوا خارج شود.

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم :

کاهش گازهای ارسالی به مشعل؛ اولویت برنامه های سال ۹۹ پاالیشگاه ایالم

سرپرست دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضاب استان گلستان برنامه های هفته صرفه جویی 
و  روابط عمومی  به گزارش  اعام کرد.  را  آب  در مصرف 
گلستان،  استان  فاضاب  و  آب  شرکت  همگانی  آموزش 
ولی اهلل ساور در گفتگو با پایگاه خبری این شرکت افزود : 
هفته اول تیر ماه به نام هفته صرفه جویی در مصرف آب 
نامگذاری شده و برنامه هاي اطاع رساني و آموزش هاي 
عمومي زیادی برای ارتقای آگاهی شهروندان و نهادینه کردن 
فرهنگ استفاده بهینه از آب اجرا می شود.   وي به تشریح 
عناوین هفته صرفه جویي در مصرف آب پرداخت و اظهار 
داشت : یکشنبه اول تیرماه به عنوان مدیریت مصرف آب و 
خانواده« ، دوشنبه دوم تیرماه » مدیریت مصرف آب ،افکار 
سنجی و رسانه«، سه شنبه سوم تیرماه »مدیریت مصرف 
موسسات  و  سازمان های عمومی   ، معدن   ، ، صنعت  آب 

خصوصی و شرکت ها« نامگذاري شده است.   ساور ادامه 
داد: چهارشنبه چهارم تیرماه به عنوان » مدیریت مصرف 
آب ، غذا،منابع طبیعی و حفظ محیط زیست«پنج شنبه پنجم 
تیرماه »مدیریت مصرف آب ، خدمات شهری و روستایی و 

جلب مشارکت های مردمی«، جمعه ششم تیرماه »مدیریت 
مصرف آب و آموزه های دینی« و شنبه هفتم تیرماه نیز 
به عنوان »مدیریت مصرف آب و انرژی ، اقتصاد و حقوق 

شهروندی« نامگذاري شده است. 
همگانی  آموزش  و  عمومي  روابط  دفتر  سرپرست 
نقش  به  پایان   در  گلستان  استان  فاضاب  و  آب  شرکت 
مهم خانواده ها در صرفه جویي در مصرف آب اشاره کرد و 
افزود : همکاری و مشارکت بیش از پیش خانواده ها بویژه 
زنان به عنوان مدیران اقتصادی و عنصر اصلی خانواده بر 
رعایت الگوی مصرف با توجه به شرایط حال حاضر در کشور 
با شیوع ویروس کرونا ضروری خواهد بود و از خانواده های 
محترم تقاضا داریم تا حد امکان از مصارف غیر ضرور پرهیز 
نمایند تا همکاران ما در سراسر استان جهت تامین آب شرب 

، بهداشتی و سالم دچار مشکل نشوند .

برنامه های هفته صرفه جویی در مصرف آب
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گروهی از معلمان و فارغ التحصیان مدرسه دارالفنون؛ محمدحسین ادیب الدوله، محمدحسین 
استرآبادی،عباس اقبال، علی امینی، محمد تنکابنی، غامحسین رهنما، نصراهلل فلسفی، 

عبدالعظیم قریب، حسن مشرف نفیسی و... اختصاصی دنیای جوانان

از من چه خواستی
که اجابت نکرده ام

مسلم محبی

جز این که به نبود تو عادت نکرده ام
از من چه خواستی که اجابت نکرده ام

حتی به خشم نیز نگاهم نمی کنی
من که خدا نکرده جنایت نکرده ام

حفظم ز چهره ات همه جزئیات را
یک بار اگرچه سیر نگاهت نکرده ام

گفتی مباد از تو کامی بیان کنم
اما ببخش، گاه رعایت نکرده ام

بس که به لهجه داشتنم طعنه می زنی
با خود بدون واهمه صحبت نکرده ام

در خواب اگر ببوسمت آیا حال نیست؟
کاری که بر خاف شریعت نکرده ام

به  کودک  حوزه  فعال  ناشران  برگزیده  کتاب های 
کتابخانه های کانون در سراسر کشور ارسال می شود.

این مجموعه که شامل کتاب های حوزه خردسال، کودک 
و  نوجوان می شود منتخبی از کتاب های ناشران مختلف است 
که از سوی کارشناسان جایزه کتاب کودک و نوجوان کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان کتاب های مناسب 
این حوزه انتخاب و در قالب طرح »تمیم« )تامین محتوای 
یکپارچه مراکز کانون( در اختیار کتابخانه ها و مراکز فرهنگی 

هنری کانون قرار می گیرد.
استمرار  فصلی  به شکل  این پس  از  که  این طرح  در 
خواهد داشت مجموعه ای از کتاب های تولیدشده در کانون، 
اسباب بازی، سرگرمی و نشریات کانونی نیز به همراه کتاب های 

برگزیده شده در هر فصل به مراکز ارسال می شود.
طرح جدید »تمیم« به منظور حمایت از تولید کتاب حوزه 
کودک و نوجوان و پاسخ به نیاز مخاطبان کتابخانه های کانون 

پرورش فکری از بهار سال ۹۹ آغاز شده است.

ارسال کتاب های برگزیده به کتابخانه های کانون

 شرمین نادری در جدیدترین اثرش 
به نام »ماه شرف«، بعد از گشت وگذار در 
جنوب  دوباره به تهران برگشته است تا 
ما را با قصه دختری قاجاری آشنا کند که 
برای استقال خودش در حال تکاپوست 
و در این هنگام با مرگ نیز جدل دارد. 
تهران  گاب دره  محله  سراغ  به  او 
می رود و ما را در کوچه پس کوچه های 
می اندازد.  گیر  هزارتو  شهر  این  تاریخ 
گفت وگویی  اثر  این  چاپ  مناسبت  به 
در  داده ایم که  انجام  نادری  با شرمین 

ادامه می خوانید.
 * از رمان جدیدتان، »ماه شرف« 

بگویید
دختری  داستان  **ماه شرف« 
را  عمرش  آخر  روزهای  که  است 
داستان  است.  مسلول  و  می گذراند 
پیش  سال   ۱۰۰ یعنی  قرن،  اوایل  به 
متوجه  مخاطب  ابتدا  در  و  برمی گردد 
می شود که به دلیل تغییرات حکومتی، 
و  کرده اند  پیدا  افول  ماه شرف  خانواده 
او را هم رها کردند تا بمیرد. ماه شرف 
تصمیم می گیرد که به باغ خانوادگی در 
گاب دره برود و آنجا با یک جهان جدید 
روبه رو می شود. او به یک شکل دیگر در 
مقابل مرگ قرار می گیرد. ماه  شرف با 
تصمیم های عجیب و غریبی خود بین 
مرگ و زندگی در جهان های دیگر در 

رفت و آمد است.
شاهزاده ها  داستان های  هنوز   *  

خریدار دارد؟
** این داستان یک زن است و 
اتفاق  هیچ  بودنش  شاهزاده  خاطر  به 
من  اگر  نمی دهد.  رخ  او  برای  خاصی 
هم به شاهزاده بودنش اشاره کردم، به 
این دلیل است که افول این خاندان در 
آن دوره برای من جذاب بوده است. من 
این بخش از تاریخ را خوب می شناسم 
و درباره آن تحقیق کرده ام و زمانی که 

قصه خیالی می نویسم با پیوند زدن به 
اثر  بودن  باورپذیر  به  می توانم  تاریخ 

کمک کنم. 
کم  مخاطب  امروز،  مخاطب   *  
باید  چطور  را  تاریخ  است؛  حوصله ای 
جذابیت  مخاطب  برای  تا  کرد  تعریف 

داشته باشد؟
اگر  که  است  این  واقعیت   **
تاریخ را درست تعریف کنیم، هیچ وقت 
از دهن نمی افتد. من با شاهزاده بودن 
می کنم  فکر  و  ندارم  کاری  ماه شرف 
بیشتری  امکانات  که  است  زنی  او  که 
است.  داشته  دیگر  زن های  به  نسبت 
از طرفی مجبور بودم که چنین شخص 
توانمندی را انتخاب کنم. برای من مهم 
این است که تاریخ را به شکلی تعریف 
کنم که وقتی مخاطب قصه را می خواند، 
شاید  که  را  بخش هایی  آن  ناخودآگاه 
حوصله نکند در کتاب تاریخی بیابد، در 
دل قصه بخواند. می خواهم بگویم که 
قصه و تاریخ برای من در هم تنیده شده 
است و نمی توانم آنها را از هم جدا کنم.

 * جذابیت تاریخ کجاست؟
تاریخ  خود  در  من  نظر  به   **
نیست  الزم  که  هست  قصه  به قدری 

قصه بیفرینیم و این یعنی جذابیت.
*  در این کتاب قصه در اولویت 

است؟
برای من  ** صددرصد. همیشه 
قصه در اولویت بوده است. البته تاریخ 
تاریخ  من  نظر  به  است.  جذاب  هم 
کمی  فضا  تا  می کند  کمک  قصه  به 

حقیقی تر به نظر برسد.
سراغ  به  هم  کتاب  این  در   *  
تهران رفتید. به نظرم اتفاقاتی که برای 
محمدعلی سپانلو در شعر افتاد برای شما 
نیز در داستان دارد می افتد و کم کم باید 
تهران را جزو المان های حذف نشدنی 
آیا  بدانیم.  نادری  شرمین  داستان های 

چنین اتفاق در حال رخ دادن است؟
همه  عزیز  که  سپانلو  استاد   **
ادبیات بودند و هستند  عاقه مندان به 
ادبیات  در  آثارشان  و  اسم  همیشه  و 
صحبت  آن  از  همه  و  است  ماندگار 
کتاب  در  من  حال  این  با  می کنند. 
منتشر  کتاب  این  از  پیش  که  »زار« 
و  دارم  از شهرهای مختلف  شد، قصه  
حتی خود کلمه »زار«  از یک فرهنگ 
جنوبی می آید؛ اما با همه این تفاسیر از 
باید  و  بگیرم  فاصله  نمی توانم  تهران 
برگردم به قصه هایی که می شناسم. در 
حقیقت قصه های شهرهای مختلف را 
اما قصه های  دوست دارم و می نویسم 
تهران جذاب تر از آب درمی آید و شاید 
دلیل آن این است که شناخت بیشتری 
نسبت به تهران دارم تا شهرهای دیگر.

 * ماه شرف به دنبال چه می گردد. 
این دختر نماد چیست؟

که  است  زنی  نماد  ماه شرف   **
می خواهد مستقل باشد و درست انتخاب 
تصمیماتش  نمی خواهد  آدم  این  کند. 
تحت تاثیر و وابستگی کسی باشد. این 
زن شبیه بسیاری از زن های ایرانی است 
که همیشه سعی کردند بهترین کار را 
انجام دهند و به هیچ مرد یا زن دیگری 

تکیه نکنند.
قاجاری  زن های  شبیه  ماه شرف 

است؟
** خیلی شبیه نیست؛ چراکه در 
با چنین  انقاب هم ما  دوره پهلوی و 
نمی توان  و  می شویم  مواجه  زن هایی 
قاجار  به دوره  تنها مربوط  را  ماه شرف 

بدانیم.
داستان شما  اصلی   * شخصیت 
دختران  با  غریبی  و  عجیب  شباهت 

امروزی جامعه دارد؛ موافق هستید؟
هم  من  و  است  شبیه  خیلی   **
او  به  داستان  پایان  در  دلیل  به همین 
اجازه دادم تا پیش ما بیاید. همه ما از 
بچگی یک ماه پیشونی در ذهن داریم 
زیبا و خوبی است که  که خیلی دختر 
زن بابای بدجنس دارد و با دیو می جنگد 
و آخر قصه یک شاهزاده ای می آید و او 
را نجات می دهد. برای منی که قصه گو 
تعریف  قصه  بچه ها  برای  و  هستم 
می کنم، این یک قصه اشتباهی است. 
یعنی من فکر می کنم که آن شاهزاده 
ماه پیشانی ای  سمت  دارد  دوست  هم 
بیاید که زن توانمند و مستقلی است و 
می تواند از پس مشکات زندگی برآید. 
زنی  قصه  من  قصه  اساس  همین  بر 

است که با اینکه مردی را دوست دارد 
و می داند که می تواند به آن اعتماد کند، 
اما دلش می خواهد که خودش بجنگد. 
بوده اند؛  بسیار  تاریخ  در  زنانی  چنین 

بنابراین محدودیت زمانی ندارد.
شخصیت  ه  ر با ر د کمی   *  
می آید،  او  دهید.  توضیح  منصورخان 
گره هایی ایجاد می کند و دائم در حال 

رفت و آمد است.
** منصورخان در واقع رویاست؛ 
رویایی که از آینده می آید. خود من در 
همین روزگار کرونا منتظر کسی هستم 
که از آینده بیاید و برای ما واکسن کرونا 
بیاورد و ما را نجات دهد. ما همه منتظر 
را  ما  و  بیاید  آینده  از  تا کسی  هستیم 
این است  ما  کمک کند؛ چراکه تصور 
در  بشری  جامعه  امروز  مشکات  که 
آینده حل شده است. منصورخان خیال 
ماه شرف یا خیالی است که خیلی آدم ها 
دارند؛ با این حال واقعیت این است که 
اگر ما خودمان بیشتر تاش کنیم، نتیجه 

بهتری خواهیم گرفت.
 * ما در این کتاب شاهد رابطه ای 
بین تهران قاجار با تهران امروز هستیم، 
شما با رقم زدن این اتفاقات به دنبال چه 

چیزی هستید؟
** اگر کتاب »قمردرعقرب« من 
را خوانده باشید، مجموعه ای از قصه های 
کتاب  آن  اصلی  اسم  است.  تاریخی 
این است که »تاریخ حال ما را عوض 
گذشتگان  تجربه  با  ما  یعنی  می کند« 
باشیم.  داشته  بهتری  حال  می توانیم 
این رفت و بازگشت باعث می شود حال 
می شود  باعث  و  باشیم  داشته  خوبی 
دوباره تجربیات گذشته را تکرار نکنیم. 
جمله معروفی هست که می گوید دلیل 
نویسنده شدنم این است که من می توانم 
به یک دنیاهایی بروم که در حالت عادی 
نمی توانم چنین کارهایی انجام دهم و 

سفر  ادبیات  در  دارم  دوست  هم  من 
و  دارم  از هر جایی که دوست  و  کنم 

دلم می خواهد سر در بیاورم.
 * شرمین نادری با داستان هایش 
می خواهد از انسان امروز فاصله بگیرد؟ 
گرفتاری های  از  فرار  نوع  یک  من 
شما  داستان های  در  را  امروز  انسان 
می بینم. خود شما این موضوع را حس 

کرده اید؟
ادبیات  خاصیت  این  شاید.   **
اگر  است.  پشتی  در  ادبیات  است. 
آن  گاهی  داشت،  پشتی  در  زندگی 
در را باز می کردید و می رفتید، هوایی 
دبیات  ا برمی گشتید.  و  می خوردید 
شما  هرازگاهی  و  است  همین  خب 
هوایی  می کنید،  باز  را  در  می روید، 
را  در  یعنی  برمی گردید.  و  می خورید 
را  در  می خوانیم،  مارکز  می کنیم  باز 
می خوانیم،  محمود  احمد  می کنیم  باز 
می خوانیم  شاملو  می کنیم  باز  را  در 
یک  عنوان  به  من  برمی گردیم.  و 
نویسنده،  نه  و  کتابخوان  شخصیت 
آنجایی ادبیات را دوست دارم که من 
ماشین،   و  آهن  همه  این  دست  از  را 
به  و  می کند  دور  کامیون  و  تراکتور 
جایی می برد که رویا دارد؛ چراکه شاید 
اگر این رویا را به آدم های شهر بدهیم، 

این زندگی قابل تامل تر باشد.
* به همین دلیل در داستان ها بین 

واقعیت و خیال سیر می کنید؟
** بله. من در مرز واقعیت و خیال 
این  گربه ها  می گویند  می کنم.  زندگی 
جوری هستند و یک ذره به این طرف 
من  می روند.  طرف  آن  به  ذره  یک  و 
و مخاطب  خواننده  دارم دست  دوست 
کتاب هایم را بگیرم و حداقل یک ذره 
از آن مرز بگذریم. ما به راه فرارهایی 
نیاز داریم که به نظر من ادبیات هم یکی 

از این راه  فرارهاست.

تاریخ به قصه کمک می کند تا فضا حقیقی تر به نظر برسد 
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زهرا ثقفی الریجانی

نصراهلل فلسفی، پیوند دهنده تاریخ و ادبیات

امروز، دوم خردادماه، مصادف است با سالروز آسمانی شن نصراهلل فلسفی، 
تاریخ نگار، نویسنده و مترجم معاصر ایرانی در سال ۱3۶۰

)از  مستوفی  سوادکوهی  خان  نصراهلل  میرزا  فلسفی فرزند  نصراهلل 
مستوفیان دربار قاجار( در ۹ آذر ۱2۸۰ در تهران زاده شد. تحصیات مقدماتی 
پست  در وزارت  و  اقدسیه،  آلیانس  و دارالفنون فراگرفت  مدرسه های  در  را 
و تلگراف مشغول به خدمت شد. فلسفی از جوانی به ترجمٔه آثار ادبی عاقه 
نشان داد و در ابتدا چند داستان کوتاه از موریس لُبان را در روزنامٔه مرد آزاد به 
صورت پاورقی به چاپ رساند. طولی نکشید که به لحاظ دقت و رعایت امانت 
در ترجمه، در شمار بهترین مترجمان زبان فرانسه عصر خود شناخته شد.]۱[ وی 
پرداخت، سپس  خدمت  دادگستری به  در وزارت  ماهی  چند  سال ۱3۰۷  در 
به وزارت فرهنگ منتقل شد. از سال ۱3۰۷ در دارالفنون، دانشسرای عالی و 
مدارس متوسطه تهران به تدریس تاریخ و جغرافیا و علوم ادبی پرداخت و 
با تأسیس دانشگاه تهران به عنوان استاد به تدریس تاریخ پیش از اسام در 

دانشکده ادبیات مشغول گردید.
‘نصراهلل فلسفی از سال ۱33۵ تا ۱3۴۰ در سمت رایزن فرهنگی  ایران  
به   ۱3۴3 سال  در  سرانجام  تا  بود  خدمت  اسپانیا  مشغول  در  ایتالیا  و  
درخواست خودش بازنشسته شد و در اروپا ساکن شد و مدتی نیز استاد مدعو در 

دانشگاه  استراسبورگ فرانسه بود.
نصراهلل فلسفی عاوه بر نویسندگی و ترجمٔه کتاب های بسیار، مقاالت 
تحقیقی دربارٔه تاریخ و ادبیات ایران در نشریات به چاپ رساند. مقاالت تحقیقی 
او دربارٔه تاریخ و ادبیات ایران در نشریه هایی چون تعلیم و تربیت، مهر، سخن، 
شفق سرخ، اتحاد، یغما، وحید، مجلٔه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، نشریه 
کتابخانه ملی، تبریز و وحید به چاپ رسیده است. فعالیت های روزنامه نگاری او در 
طی چهار دهه شامل مدیریت چندین مجله در دوره های مختلف بود که از آن 
جمله است: کفالت مجله پست و تلگراف )فقط سه شماره ۱3۰۴(، مجله ایران 
)نشریه کلوپ بین المللی ایران برای تمبر و مجموعه های دیگر از ۱3۰۱ تا ۱3۱۱(، 
مجله تعلیم و تربیت )وابسته به وزارت معارف، ۱3۱3–۱3۱۴(، مجلٔه مهر )از ۱3۱2 
به مدت چهارسال(، مدیریت و سردبیری مجله هفتگی امید )از ۱322 به مدت 

سه سال(، و مجلٔه ایرانیکا به زبان ایتالیایی )در دورٔه رایزنی فرهنگی در ایتالیا(.
نصراهلل فلسفی در دوم خرداد ۱3۶۰، یک ماه پس از ورود به ایران، زندگی 

را بدرود گفت و در شهر ری  به خاک سپرده شد.

کتاب گفتگوهای اوریانا فاالچی به چاپ یازدهم رسید
اوریانا  »گفت وگوهای  کتاب 
امامی  غامرضا  ترجمه  با  فاالچی« 
چاپ  به  افق  نشر  توسط  به تازگی 

یازدهم رسیده است.
مصاحبه   ۷ شامل  ین کتاب  ا
تاریخ  تأثیرگذار  رهبران  با  تاریخی 
و  دقیق  روایت  است.  بیستم  قرن 
معرف،  این روزنامه  نگار  پرسش  های 
تاریخ  از  برگ  هایی  ورق زدن  نه تنها 
و  شخصیت  با  آشنایی  بلکه  است، 
به  عنوان  فاالچی  اوریانا  تفکر  نوع 
تأثیرگذار  نویسنده ای  و  روزنامه  نگار 

نیز هست.
مهندس  )ره(،  خمینی  امام  با  گفتگوهایی  شامل  بحث  مورد  کتاب 
مهدی بازرگان، سرهنگ معمر قذافی، آریل شارون، لخ والسا، راکووسکی 
و محمدرضا پهلوی است که در روزنامه ایتالیایی »کوریره دالسرا« منتشر 
می  شدند و به دیگر زبان  ها نیز منتشر شده اند. غامرضا امامی مترجم اثر، 
این مصاحبه  ها را از زبان ایتالیایی ترجمه و گردآوری و برای نخستین بار، 

در قالب کتاب عرضه کرده است.
در چاپ جدید این کتاب، امامی عاوه بر مقدمه خود بر کتاب، دو مقدمه 
از خاطرات اوریانا فاالچی در حاشیه مصاحبه با امام خمینی )ره( و مهندس 

مهدی بازرگان را نیز به کتاب افزوده است.
چاپ یازدهم این کتاب با 2۱۱ صفحه و قیمت ۱۹ هزار تومان عرضه 

شده است.
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فرناز میرزالو

ر  هوشیا مجتبی  ن  ما ر مین  ر چها
رمانی  است؛  شده  منتشر  اخیرا  محبوب، 
توجهی  فاصله  قابل  او  می دهد  نشان  که 
و  داستانی  ادبیات  به  پیشین اش  نگاه  از 
است.  گرفته  رمان  نوشتن  استراتژی های 
پیشین اش  رمان  سه  در  محبوب  هوشیار 
یعنی »آقای مازنی و دلتنگی های پدرش«، 
»آن ها با شاعری که خیلی دوستش داشتند 
بد تا کردند« و »روزهای آبی، شِب مکافات«، 
آثاری ضدژانر و ساختارگریز خلق کرد، حاال 
کتابسرای  انتشارات  که  شر«  »امارت  در 
ژانر  ادبیات  به  منتشر کرده،  را  آن  تندیس 
نوشته  جنایی  ژانر  در  رمانی  و  آورده  روی 
در  شر«  »امارت  از  او  که  مسیری  است. 
رمان  این  بعدی  جلِد  در  گذاشته،  گام  آن 
ادامه  هم  دارد  نام  قاتل«  »خوابگرِد  که 
بر  مبتنی  قصه ای  پرداختِن  داشت؛  خواهد 
ساختارهای رمان ژانر جنایی با این تفاوت که 
خاِف برخی آثار مشابه از این دست، صرفًا 
سرگرم سازی  و  قصه تعریف کردن  درصدد 
ما  روی  پیش  چشمگیری  خروجی  نیست، 
گذاشته است. او در این اثر، سرزمینی مجعول 
ساخته با ساکنانی که صوفیان نالی نام دارند 
از  آشنا،  اما  ساختگی  جغرافیای  این  در  و 
در  بامنازع  نفوذی  که  زده  حرف  کسانی 
ساختار قدرت دارند. »امارت شر« نوعی از 
زیبایی شناسِی خشونت را به اجرا درآورده و با 
ادوات داستانی و در همراهی با یک پلیس به 
دل خانقاه زده است. با او درباره »امارت شر« 

و ادبیات داستانی ژانر گفت وگو کرده ایم.
* شما را به عنوان رمان نویسی تجربی 
شناخته بودیم؛ نویسنده  آثاری که از هنجاِر 
قصه  محوری عبور می کردند و از همین رو 
بود که به طور مثال رمان اول تان، در نهمین 
)واو(  سال  متفاوت  رمان  ادبی  جایزه  دوره 
به رمان  باوری  بر چه  مبتنی  تحسین شد. 

ژانر روی آوردید؟
دارم  جورهایی  یک  می دانید،   **
انگار...  پََسکی  پَس  می روم...  راه  وارونه 
»امارت شر« نسبت به کارهای قبلی با یک 
جور  یک  است...  شده  تحریر  فاصله  جور 
دیگر،  زبان  به  ماهوی...  ـ  فاصله  فکری 
»آقای مازنی...« یا »آن ها با شاعری...« ذیل 
ادبیاتی ضد ژانر، ساخت گریز و یک جورهایی 
نخبه گرایانه بررسی می شود که وقِع چندانی 

به قصه نمی دهند. »امارت شر« برعکس به 
گمانم می تواند در جرگه آثاِر کاسیک هم 
است  ژانر  کار  یک  رمان  این  بگیرد.  قرار 
است  این  منظورم  قصه گو...  شدت  به  و 
قصه  سراسر  این که  بوده...  این  هدف  که 
باشد و اصًا غیر این نمی توانست باشد. من 
جهاِن  بازنمایی  و  داشتم،  »قصه«  به  نیاز 

»امارت شر«...
نویسنده های  برخی  آنچه  خاف   *
گمان  نخبه گرا  جریان های  به  موسوم 
می کنند، تا آن جایی که من می دانم نوشتن 
ساده  نباید  مشخص،  ژانری  در  رمان 
باشد. موافقید درباره  ادبیات ژانر حرف بزنیم؟

برای  خوبی  مورد  اصًا  من  که   **
جواب دادن به این سئوال نیستم. جواب این 
سئوال را باید ژانرنویس های مجرب بدهند. 
اما خب اولین چیز که به نظرم می آید منسک 
است. نویسنده  ژانر صاحب یک جور منسک ُو 
آیین است برای نوشتن. نویسنده  ژانر نباید 
و نمی تواند هر وقت دلش خواست بنویسد. 
باید  او  باشد.  فرشته  الهام  منتظر  نمی تواند 
به واسطه  مناسِک هر روزه اش آقا یا خانم 
فرشته را احضار کند. واقعا فکر می کنم یک 
که  مدت  یک  از  بعد  ژانرنویس  جورهایی 
به  را  فرشته  بدبخت  آن  کرد،  کار  پیوسته 
وقت  هر  فرشته  اینکه  نه  می گیرد،  بردگی 
دلش خواست سِر کار حاضر شود. به گمانم 
می شود.  خراب  کار  نباشد  پیوستگی  این 
نکته  دیگر می تواند مقوله  پیشانگارشِی کار 
ژانر  این مسئله هم در کار  به نظرم  باشد. 
یعنی  است.  دیگر حیاتی  کارهای  از  بیشتر 
نویسنده  ژانرنویس باید بیشتر از نویسنده های 
دیگر وقِت تحریر کارش آمادگی داشته باشد. 
نقشه  راهش باید تا حدودی کامل باشد، و 
وقتی پشت ِ دستگاِه تحریرش می نشیند تا 
حدود بسیار زیادی به کاری که می خواهد 
بکند واقف باشد. نکته  سوم می تواند میزاِن 
وفاداری نویسنده  ژانرنویس به قواعد باشد. 
اگر  نویسنده  ژانرنویس  گمانم  به  می دانید؛ 
به  باید خیلی  بنویسد  کار خوبی  می خواهد 
اگر  گمانم  به  حتا  بماند.  وفادار  ژانر  قواعد 
می خواهد خاق هم باشد مجبور است مطلقًا 
قواعد کاسیک ژانر را رعایت کند و این کار 
خیلی سخت است برادر؛ در چارچوب ماندن 

به مدِت زیاد را می گویم.  

نویسنده  ژانرنویس باید بیشتر از نویسنده های دیگر آمادگی داشته باشد
طرِح  که  گذشته  دهه های  * خاف 
عنوان  به  ایران،  در  ژانر  ادبیات  مسأله 
در  که  آثاری  و  بود  مطرح  ناموجود  امری 
تعداد  به  می شدند  نوشته  مختلف  ژانرهای 
انگشت های دست هم نمی رسیدند، حاال به 
نظر می رسد با تاش های پیگیرانه کسانی 
چون محمدحسن شهسواری، ادبیات داستانی 
ژانر در ایران پا گرفته است؛ دست کم تعداد 
آثار به بیش از انگشتان دو دست رسیده و 
چند ناشری هم به صورت متمرکز بر انتشار 
این دست از آثار مشغول اند. االن ما کجای 

ماجرا ایستاده ایم؟
خوبی  جای  که  است  این  تصورم 
کنید.  تلقی  نسبی  را  گزاره  این  هستیم. 
یعنی مقتضیات جامعه  ادبی، جامعه ی محدود 
ِ مخاطبان و بازار کتاب از حیث اقتصادی را 
باید در نظر گرفت. می دانیم که ادبیات ژانر 
چندان در ایران رونق ندارد. این به این معنی 
نیست که آثار دیگر طرفدارهای پر و پا قرص 
دارد... نه. این را از این جهت مطرح کردم که 
موقعیت ژانر در ادبیات داستانی معاصر هیچ 
ربطی به این وضعیت در غرب ندارد. ببینید؛ 
-که  لیهان  دنیس  میستیک«  »رودخانه ی 
بی اغراق نویسنده اش را می توان از قطب های 
ژانر در آن سوی آب ها دانست- چند میلیون 
نسخه فروش رفت. االن دقیق نمی دانم اما 
ایران سه چاپ  این کتاب در  بعید می دانم 
به  بعضی  است  این  منظورم  باشد.  خورده 
در  هست  خبرهایی  می کنند  گمان  اشتباه 
یک  رشد  مسئله  مسئله؛  نه،  ژانر.  ادبیات 
جور طرز نگاه به داستان است که در کشور 

ما به دالیل فراوان به شدت غریب است.
خوِد نویسندگان و جامعه  ادبی بیشتر 
از مخاطباِن ادبیات داستانی، در مسیر غلط 
طرز  »رمان«  به  نسبت  ُو   برمی دارد  گام 
تلقی ِ منسوخ دارد. کج آموختیم و ارزش های 
ذهِن  داده ایم.  قرار  سرلوحه مان  را  کاذبی 
قالبی  در  را  ادبیات  و  نداریم  تکثرگرایی 
محدود و حتا تک ساحتی بررسی می کنیم. 
ساحتی که می توان خیلی ولنگارانه ادبیات 
روشنفکری یا نخبه گرایانه توصیف کرد که 
به گمانم تعبیری توخالی است. ولنگرانه از 
این جهت که به گمانم تلقِی کوته بینانه ای 
است. این مرز خیلی باریک است. آنقدر که 
فکر می کنم هر که فکر می کند مختصاِت 
دقیق ادبیات جدی یا چه می دانم پیشرو را 
یقین  همه  آنچه  به  است  الزم  می شناسد، 
دارد، تردید کند. الزم نیست یک جا بایستیم 
و بگوییم جای درستی ایستاده ایم. اگر شک 
نکنیم به آراء و افکارمان، احتمااًل پا در مسیر 

خطرناکی گذاشتیم.
حاال فارغ از این مقتضیات باید بگویم 
ما در ادبیات ژانر تجربه های متکثری داریم و 
درخوری  آثار  که  نویسنده هایی  همین طور 

منتشر کردند.

* »امارت شر« رمانی قصه گوست اما 
طرح و توطئه  آن ساختار پیچیده ای دارد. چرا 

طرحی پیچیده ریختید؟
هِن  ذ ب  حسا به  ید  ر ا بگذ  **
داستان گوی تمامیت خواهم به وقِت نوشتِن 
درش  را  چیزها  خیلی   .. شر«. »امارت 
می خواستم... شاید باید بگویم از این جهت 
انتخاب  بود  بهتر  که  بود  وزنه  سنگینی 
نمی کردم. دست کم قبل از اظهار نظر خیلی 
از خواننده های کتاب این طور فکر می کردم. 
واقعیت این است که اگر نمی گفتند داستاِن 
پرکششی است خیلی احساس غبن می کردم.

سرزمینی  در  شر«  »امارت  داستان 
پایتختش،  که  جایی  می افتد.  اتفاق  جعلی 
داستان  ُو  است  کشور  غرب  در  نیروان، 
رودکناری  نام شمس  به  پلیسی  با  آنجا  از 
آغاز می شود. محِل مهمی است در داستان، 
که  ایالتی  است،  آن، دی سرا  از  مهم تر  اما 
به  و جماعتی  است  در شمال غرب کشور 
قدرت  و  سیاست  در  که  نالی  صوفیان  نام 
زندگی  آنجا  در  دارند،  بسیار  نفوذ  کشور 
حاال  نمی توان  اینکه  از  فارغ  می کنند. 
داستان را برای مخاطب لو داد، باید بگویم 
طرِح پیچیده  داستان طوری است که اصًا 
مثا  کرد.  بازگویش  چند خط  در  نمی شود 
جنایت های وحشتناکی می شود  بگویم  اگر 
یک  کند  پیدا  را  قاتل شان  باید  که شمس 

جورهایی خیلی خاصه اش کردم.
چیزی که برایم مهم بود، و به وقت 
تحریِر جلد دوم این کتاب یعنی »خوابگرد 
»قصه«،  مسئله  بوده،  مهم  هم  قاتل« 
»تعلیق« و بازسازی جهانی ترسناک است 
که نمی خواهم اینجا درباره اش حرفی بزنم.

نیز هم چنان  قاتل«  »خوابگرد  در   *
طرحی پیچیده را خواهید پرداخت؟

** ابتدا بگویم که به گمانم در جلد 
دوِم کار بیشتر محیط بودم روی اثر. برای 
همین از »زبان« داستان نسبت به »امارت 
شر« بیشتر راضی هستم. ضمن اینکه اگر 

اشتباه نکنم کاری با کشش و تعلیق بیشتر 
است. پات جلد دوم بر خاف »امارت شر« 
ساده است و تک خطی و یک امر شگفت 
است و همین غیرعادی بودنش مخاطب را 
بیشتر  مجذوب خواهد کرد. با این توضیح که 
خوب نشسته است در فضای داستانی ای که 
پیشتر در »امارت شر« ساخته شده است. به 
اول  جلد  در  من  طبیعی هم هست؛  نوعی 
باید سرزمینی را ضمن خلِق آن به مخاطب 
معرفی می کردم، و همین طور شخصیت های 
مهم داستان را. در »خوابگرد قاتل« نیازی 
نبوده یکسری حرف ها را تکرار کنم و این 
بروم  یکسره  تا  داد  من  به  بیشتری  مجال 
سراغ داستانم، داستانی که به لحاظ طرح ُو 
توطئه هم پیچیده نبود. کاری که الزم بود 
بکنم این بود که یک امر غریب را در اجرا 

ملموس کنم.
* راستی، چرا سرزمین مجعول؟

شدیداً  تماتیک  لحاظ  به  چون   **
در  نویسندگی  می گذاشت.  باز  را  دستم 
خیلی  از  شاق تر  است.  شاقی  کاِر  ایران، 
جاها. این تمهید اجازه داد بیشتر بتوانم ادای 
مسئولیت کنم نسبت به یکسری مفاهیم و 
اگر در  بود. من  امر شر  مهم ترین شان هم 
این کتاب از امر شر نمی نوشتم بهتر بود یک 
خط هم ننویسم. مضموِن محوری کار همین 
بود. و در شرایط عادی اصًا نمی شود از امر 
شر نوشت. یعنی من بلد نیستم و خاقیت 
آن را ندارم که در بستری واقعی و رئال از 
دارم  ذهنیت  آن  به  نسبت  که  »شر«  آن 

حرف بزنم.
* با این که به نظر می رسد باورهای 
شما در قصه نویسی به صورتی بنیادین تغییر 
کرده، اما عاقه مندی های ضمنِی موجود در 
آثار تجربی پیشین تان، همچنان در »امارت 
شر« هم به عنوان قصه ای در ژانر جنایی 
هست. به طور مثال در »امارت شر« نگاه 
شما به مقوله  عرفان، از همان زاویه دید است 
که در »آن ها با شاعری که خیلی دوستش 
نظر  به  بنابراین  بود.  کردند«  تا  بد  داشتند 
می رسد در همین خانه تکانی اساسی، هنوز 

عناصر مهمی از پیش، در شما باقی است.
**  در وهله  اول، شعر و عرفان و بعد 
تا حدودی فلسفه قلمروهای مورد عاقه من 
است. طبیعی است که خواندن رمان یک امِر 
دائمی و پیوسته است برای ما، اما جدای از 
این ها بیشتر شعر می خوانم ُو متون عرفانی. 
قوت من اصًا شعر است. همیشه این بوده. 
نام بردنی نیستند. زیادند. خیلی زیادند. واقعًا 
زبان فارسی به طرز عجیبی پر از شاعر خوب 
است.  ما هم در عصر کاسیک مان و هم در 
دوره  معاصر فهرسِت بسیار مطولی می توانیم 
تهیه کنیم از شاعران خاِق عجیب. عرفان 
است.  کتاب  خوانِی من  دیگر  پای  هم یک 
خب همیشه یک چیزی هست که نمی گذارد 

دور شوم؛ و  عرفانی مان  نثر کهن  از  خیلی 
ادبیات  وجِه  شاعرانه ترین  می کنم  گمان 
یک  ماست.  عرفانی  نثر  همین  در  فارسی 
کتاب مقاالت شمس می تواند گواه این امر 
باشد. هر چند تا دل تان بخواهد نمونه است. 
خدا را شکر اگر کسی بخواهد این نمونه ها 
را بخواند آنتولوژی های خوب کم نیست. من 
بهترین چیزی که دیدم »سیبی و دو آینه« 
است؛ گزیده ای به اهتماِم قاسم هاشمی نژاد 
همیشه  من  برای  عرفانی  متون  نثر  فقید. 
متحیر کننده بوده. ضمن اینکه احتمااًل متون 
عرفانی ما یکی از مهم ترین پایه های شناخت 

مردِم سرزمین ما، خو و فرهنگ مان است.
* فکر می کنم عرفاِن فارسی، صاحب 
دو ساحت است. از یک سو می توان قرائتی 
رحمانی از آن به دست داد و روی دیگر سکه 
نوعی سرکوب است. به نظر می آید که شما 

وجه دوِم را مد نظر قرار داده اید.
یعنی  دوم  جلد   ِ موضوع  این   **
»خوابگرد قاتل« هم هست. من نمی توانم 
به  منحصر  و  انتزاعی  امری  را  شر«  »امر 
یک سری آدم خاص بدانم. از همین روست 
گمان  که  است  کسانی  روی  نشانه ام  که 
می کنند در مقام اصاح ایستاده اند... موضوع 
ساده است... تبختر و جدیت به گمانم احتمااًل 
با یک سقوط فرجام می یابد. او که به جد 
جنایت  و  فساد  علِت  دارد،  اصاح  ادعای 
می شود. یک جور نقیضه است انگار... چون 
به حقیقت یگانه اعتقاد دارد و تک ساحتی 
است. عرفاِن ما از این حیث موضوِع خوبی 

است برای نوشتن...
عارِف  یک  می  کنید  گمان  واقعًا   *
متبختر با توجه به آموزه هایش می تواند در 

مقاِم شر قرار بگیرد؟
ما  ا نکنم،  ه  شتبا ا رم  ا میدو ا  **
ذهنی  از  دور  اتفاِق  که  مطمئنم  تقریبًا 
نیست. خصوصًا که موارِد بسیاری در تاریخ 
در  را  ما  عارفاِن  که  هست  فارسی  عرفاِن 
مثًا  می دهد.  نمایش  سرکوبگر  یِک  مقام 
خواجه عبداهلل که مقاِم بسیار بزرگی در میان 
مشایِخ عهد کهن ما دارد، آنقدر مستبد بود که 
یک بار مریدانش را برای تبعید شیخی دیگر 
که آرایی دیگر و متفاوت داشت، گسیل کند.

* یا حتی شمس که در مقاالت خود به 
تنبیه سفت ُو سخِت بدنی یکی از شاگرداِن 

نوجوانش اعتراف می کند.
وجود  بیشتری  بهتر  نمونه های   **
کشیدن  چالش  به  اینجا  مسئله  اما  دارد. 
در  که  همچنان  نیست.  فارسی  عرفان 
موضوِع  فارسی  عرفان  هم  شر«  »امارت 
کار نیست. و این را در نظر بگیرید که آنچه 
شر«  »امارت  در  نالی  صوفیان  عنوان  به 
با  وثیقی  ربِط  گونه  هیچ  می شود  توصیف 
عرفان فارسی ندارد. این را بگذارید به حساب 

یک جور الگوبرداری تاریخی لطفًا.
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انتشار آلبومی به یاد ساز فرهنگ شریف

از  یکی  عنوان  جدایی«  »داغ 
تازه ترین آثار بازار نشر آثار موسیقایی 
گرامیداشت  نیت  با  چندی  که  است 
تار،   معروف  نوازنده  شریف،  فرهنگ 

در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
»تصنیف در مایه دشتی« مشتمل 

بر آثار »داغ جدایی«، »تصنیف«، »دکلمه« 
و »ضربی نوازی« و »تصنیف در مایه اصفهان« مشتمل بر آثار »مرهم 
دل«، »پیش درآمد«، »دکلمه«، »آواز و تصنیف« و »ضربی نوازی« جرو 
تار،  نوازنده  و  نغمه پرداز  محمدرضا پویا فر  است.  آلبوم  این  بخش های 
پیمان پورشکیبایی خواننده ترانه ها، مازیار حیدری نوازنده بم تار، رضا جدیدی 
نوازنده تمبک، صادق تعریف نوازنده کمانچه، مجید مظاهری نوازنده کمانچه، 
مریم نظامی نژاد گوینده، زهرا مظفری، بنفشه نصیری نژاد، منیژه خاکشور، 
هستی احمد عطار هم خوانان؛ عوامل اجرایی آلبوم »داغ جدایی« هستند.

» شبکه خبر« سیما صاحب برنامه صبحگاهی شد 

تلویزیونی  صبحگاهی  برنامه 
مهدیار  کارگردانی  به  اول«  »چاپ 
عقابی و تهیه کنندگی احسان فروغی 
و سید مهدی حسینی با رویکردی  نو 
و خاقانه به زودی از ساعت ۷ تا ۹ 

از شبکه خبر، در معرض دید مخاطبان قرار 
خواهد گرفت.

این برنامه که توسط گروهی جوان تهیه و تولید می شود، ترکیبی از 
بخش های  متنوع و جذاب در قالب های جدید است که عمده آن برای 
اولین بار در فضای خبر رسانه ملی و از شبکه خبر به نمایش در خواهد آمد.

»چاپ اول« با اجرای المیرا شریفی مقدم و محمدرضا سلمانی و 
جمعی از مجریان و عوامل باسابقه و مستعد، تولید مشترک مرکز بسیج 
سازمان صدا و سیما و شبکه خبر است که امید می رود در شرایط ریزش 

بینندگان تلویزیون ، موجب جذب مخاطب شود.

 زند وکیلی برای »آقازاده« می خواند

علی زند وکیلی قطعاتی را برای 
سریال شبکه نمایش خانگی »آقازاده« 
با طراحی، نویسندگی و تهیه کنندگی 
حامد عنقا و کارگردانی بهرنگ توفیقی 

می خواند.
ترانه  اجرای  با  این  از  پیش  که  وی 
نوروز  در  دوراهی«  سر  »بر  سریال  تیتراژ 
سال گذشته نخستین همکاری اش با حامد عنقا رقم خورد، در سریال 
تازه او نیز قطعاتی اجرا می کند.او تیتراژهای مختلفی در تلویزیون کار 
کرده که نامزدی وی را در بخش بهترین ترانه تیتراژ در جشن حافظ به 
همراه داشته است.بازیگران »آقازاده« عبارتند از امین تارخ، امیر آقایی، 
مهدی سلطانی، ثریا قاسمی، لعیا زنگنه، سینا مهراد، دیبا زاهدی، مهدی 
کوشکی، سامیه لک، مسعود فروتن، کاوه خداشناس، سعید داخ، روزبه 

معینی و امین حیایی کامبیز دیرباز و نیکی کریمی.
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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

»شبی که ماه کامل شد« در مسیر اکران جهانی

شرکت »سینرجتیک« به تازگی 
حقوق پخش فیلم سینمایی »شبی که 
ماه کامل شد« به کارگردانی نرگس 
آبیار را برای پخش در آمریکا و کانادا 

خریداری کرده است.
یی  یکا مر آ کت  شر ین  ا

در  جهانی  بازارهای  که سال هاست در 
زمینه پخش فیلم های بلند سینمایی، مستند و سریال های تلویزیونی فعالیت 
می کند، برای نخستین بار فیلمی محصول سینمای ایران را جهت اکران و 

پخش عمومی آن را در آمریکای شمالی خریداری کرده است.
شرکت پخش فیلم »آتانتیک مدیا« نیز حقوق پخش این فیلم را 

برای کشور ترکیه خریداری کرده است.
شرکت »فیلم های مستقل ایران« به مدیریت محمد اطبایی پخش 

بین المللی »شبی که ماه کامل شد« را عهده دار است.
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ــی  ــوال جیران ــه س ــخ ب ــی در پاس انتظام
ــه  ــدازه ب ــا چــه ان ــدرش ت ــر اینکــه پ ــی ب مبن
ــی داد،  ــت م ــا اهمی ــر در فیلم ه ــدای بازیگ ص
پاســخ داد: پــدرم اصــرار داشــت کــه در فیلم ها 
ــد.  ــت کن ــش صحب ــرای نقش های ــودش ب خ
ــتارخان  ــم س ــز 2 فیل ــه ج ــا ب ــه فیلم ه در هم
ــن  ــرد. م ــت ک ــودش صحب ــتان خ و هزاردس
ــودم  ــازی ب ــر آهنگس ــه درگی ــل اینک ــه دلی ب
ــر  ــر س ــتم کمت ــودم را داش ــغله های خ و مش
فیلم هــای پــدرم حاضــر می شــدم البتــه یکــی 
ــن  ــود کــه نمی خواســتم ای ــن ب از دالیلــش ای
ــن  ــرای گرفت ــن ب ــه م ــائبه ایجــاد شــود ک ش
فیلم هــا  آهنگســازی  پــروژه  یــا  و  شــغل 
ــه ام در  ــاره رابط ــم. درب ــر می زن ــدرم س ــه پ ب
کودکــی بــا پــدرم بایــد بگویــم کــه هنرمندهــا 
ــه  خیلــی تنهــا هســتند زیــرا از خانواده شــان ب
خاطــر کارشــان دور می شــوند. امــا یــادم 
ــم  ــینما ه ــه س ــا را ب ــدرم م ــه پ ــد ک می آی
ــت  ــر مي رف ــودش جلوت ــده( خ ــرد )باخن می ب

ــم! ــرش می دویدی ــت س ــا پش و م
در  پــدرش  حضــور  دربــاره  انتظامــی 
کــرد:  خاطرنشــان  نیــز  کنســرت هایش 
کنســرت های مــا همیشــه ســاعت 2۰ برگــزار 
ــه  ــر ب ــاعت ۵ بعداظه ــدرم از س ــد و پ می ش
تاالرهــا می آمــد. اولیــن اجــرای روی صحنــه 
ــا  ــل را ب ــن فص ــردم، ای ــری می ک ــه رهب ک
مــن بخــوان بــود. او همیشــه بــه مــن تاکیــد 
می کــرد کــه چگونــه بــه روی صحنــه بــروم و 
چگونــه بــه مــردم احتــرام بگــذارم. بــه عنــوان 
ــاد مــی داد کــه دســتم روی  ــه مــن ی ــال ب مث
ــا  ــم ت ــم کن ــردم تعظی ــه م ــذارم و ب ــم بگ قلب

ــد. ــر باش اثرگذارت
انتظامــی در پاســخ بــه ایــن ســوال جیرانی 
ــا پــدرش در مقــام داور ســفارش دادن  کــه آی
جایــزه بــه او را در جشــنواره کــرده اســت یــا 
خیــر؟ پاســخ داد: ســالی کــه فیلــم  از کرخــه 
ــود،  ــه جشــنواره راه پیــدا کــرده ب ــا رایــن، ب ت
ســر جایــزه موســیقی بحــث می شــود و پــدرم 
ــرای آن کــه نــه طــرف مــن را بگیــرد و نــه  ب
ــاق را  ــزه داشــته باشــد ات ــن جای نقشــی در ای
ــه جــده  ــن درحــال ســفر ب ــد. م ــرک می کن ت
بــودم کــه ابراهیــم حاتمی کیــا بــه مــن گفــت 
ــا  ــرو! ام ــد ب ــر و بع ــزه ات را بگی ــان جای بم
ــق  ــری تعل ــم دیگ ــه فیل ــزه ب ــت جای در نهای
ــد.  ــن دادن ــه م ــار را ب ــم افتخ ــت و دیپل گرف
پــدرم هیچ وقــت بــرای مــن پارتی بــازی و یــا 
ســفارش ویــژه ای نکــرد. در کار مســیرهای مان 
ــود و تنهــا در 2 کار مشــترک  از هــم مجــزا ب

باهــم حضــور داشــتیم.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــد انتظام مجی
ــی  ــزود: حت ــد، اف ــته نش ــز بازنشس ــدرم هرگ پ

ــش  ــز برای ــی اش نی ــر زندگ ــای آخ ــا روزه ت
فیلمنامــه می فرســتادند و همیشــه کنــار تخــت 

ــود. ــاب ب ــه و کت ــادی فیلمنام ــداد زی او تع
ــدرش  ــه پ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب انتظام
بــه خانــواده و نوه هــا اهمیــت مــی داد، گفــت: 
ــر را بســیار دوســت داشــت  ــد دخت ــدرم فرزن پ
ــی و  ــه عاطف ــن  رابط ــر م ــوش دخت ــا گلن و ب
عمیقــی داشــت و ایــن رابطــه بــه انــدازه ای بود 
کــه حتــی پــدرم خــودش را ملــزم می کــرد اول 
مهــر آنهــا را بــه مدرســه ببــرد و حتــی پــول 

ــی داد. ــز خــودش م ــا را نی ــی نوه ه توجیب
ــی پیرامــون  ــد ســخنان جیران ــا تایی وی ب
ــاد عــزت اهلل انتظامــی  ــگ زنده ی ــر رن نقــش ُپ
در ســینما و هنــر ایــران گفــت: پــدرم در کارش 
ــرکاری را  ــت و ه ــادی داش ــت زی ــم و دق نظ
ــا  ــود بعده ــرد بزرگــی ب ــرد. او م ــول نمی ک قب
خواهیــم دیــد کــه تاریــخ دربــاره او چــه 

قضاوتــی می کنــد.
نیــز بــه  برنامــه  انتهــای  جیرانــی در 
خاطــره ای از عــزت اهلل انتظامــی پرداخــت. وی 
ــی در کارش  ــزت اهلل انتظام ــاد ع ــت: زنده ی گف
ــت.  ــادی داش ــم زی ــود و نظ ــق ب ــیار دقی بس
ــود،  ــتاره می ش ــم س ــر فیل ــد س ــادم می آی ی
صبــح بســیار زود وقتــی ماشــین 3 دقیقــه 
ــرا  ــت چ ــی زد و می گف ــگ م ــد زن ــر می آم دی
ماشــین نرســیده اســت. روحــش شــاد و یــادش 

ــی. گرام
بهــاری  پایــان خــرداد ۱3۹۹ دومیــن 
ــن  اســت کــه عــزت اهلل انتظامــی دیگــر در ای
ــدش را جشــن  ــا ســالروز تول جهــان نیســت ت
بگیــرد و درســت در همیــن روزهــا، یکــی 
ــاال  ــت و ح ــا رف ــر او از دنی ــان دیگ از همراه
ــار، بیشــتر جمــع  احتمــاال جمع شــان در آن دی
ــرت از  ــا حس ــه ب ــی ک ــد انتظام ــت. مجی اس
مــرگ محمدعلــی کشــاورز یــاد می کنــد، 
بــا  بســیار  آدم  کشــاورز  آقــای  می گویــد: 
معرفتــی بــود. همیشــه بــا دوســتانش در 
ــزت اهلل  ــا )ع ــه باب ــط ب ــه فق ــود و ن ــاس ب تم
ــی زد  ــگ م ــان زن ــه همه ش ــه ب ــی( بلک انتظام
ــود.  ــی اش ب ــتان قدیم ــوال دوس ــای اح و جوی
ــیقی  ــه کارم موس ــم ک ــرا ه ــال م ــی ح حت
ــا حــوزه کاری شــان  ــی ارتباطــی ب ــود و خیل ب
ــد. همیــن چنــد  ــری می کردن ــتم پیگی نداش
ــل کــه بخاطــر شــرایط جســمانی ام،  شــب قب
نمی توانــم بیــرون بــروم و بعــد از ایــن اتفــاق، 
ــا منزل شــان داشــتم، آقایــی  تماســی تلفنــی ب
ــن  ــه م ــرد ب ــتاری می ک ــان پرس ــه از ایش ک
می گفــت، آقــای کشــاورز خیلــی نگرانــت 
بــود. واقعــا حیــف شــد. ایشــان غیــر از اینکــه 
یــک هنرمنــد برجســته و انســانی خــوب 
ــال  ــا آن ح ــود و ب ــم ب ــی ه ــود، آدم بامعرفت ب

ــود.  ــه ب ــر هم ــه فک ــت ب ــه داش ــی ک و احوال
ــه متاســفانه هنرمندهــای اینچنینــی فقــط  البت
ــام دوران  ــد، تم ــی می کنن ــان زندگ ــا خودش ب
زندگــی بخاطــر شــرایط کاری بــه نوعــی 
ــت  ــر وق ــد ه ــادم می آی ــن ی ــا هســتند. م تنه
بــا پــدرم مســافرت می رفتیــم او مشــغول 
موقــع  فقــط  و  می شــد  ســناریو  خوانــدن 
ــم  ــین بودی ــی در ماش ــا وقت ــوردن ی ــذا خ غ
ــه  ــان ب ــال تعهدش ــر ح ــه ه ــود. ب ــان ب کنارم
کار جــور دیگــری بــود و در خانــواده هــم 
ــرام گذاشــته  ــان احت ــه کارشــان چن معمــوال ب
ــم  ــازه نمی دادی ــان اج ــه خودم ــه ب ــد ک می ش
زیــاد نزدیکشــان شــویم و همیشــه حریمــی را 
رعایــت می کردیــم. بــه خصــوص کــه اینهــا در 
یــک نســل قبــل پدرســاالر بودنــد و خــود مــن 
ــردم،  ــرات نمی ک ــم ج ــالگی ه در ســن ۷۰ س
جلــوی پــدرم یــک ســیگار بکشــم و همیشــه 

بیــرون می رفتــم، ولــی االن روابــط نســل 
ــرده اســت. ــرق ک ــا ف ــد کام جدی

مجیــد انتظامــی در بخــش دیگــري از 
ــاورز  ــتاد کش ــاره اس ــود درب ــاي خ صحبت ه
را مثــل پــدرم  آقــای کشــاورز  مي گویــد: 
دوســت داشــتم. یــادم می آیــد ســر فیلــم 
تاریکــی  آن  در  نمی دانــم  بای ســیکل ران، 
ســالن چطــور آمدنــد، مــرا پیــدا کردنــد و بعــد 
ــه  ــود؟ هم ــی ب ــه موزیک ــن چ ــا ای ــد، آق گفتن
ــدد.(   ــد! )می خن ــیخ ش ــن س ــن م ــای ت موه
حیــف! مطمئــن هســتم پــدرم اگــر بــود خیلــی 
ــدر  ــم چق ــت و می دان ــخت می گذش ــه او س ب
االن بــرای علــی نصیریــان ســخت اســت. این 
آدم هــا در قلــب مــن یکــی کــه، جــای ابــدی 
دارنــد و مطمئــن هســتم بــرای آینــدگان هــم 
ــا  ــه آنه ــته اند ک ــار گذاش ــای پرب ــدر اثره اینق

ــد. ــدان افتخــار کنن ــن هنرمن ــه ای ــم ب ه

ــراغ  ــد س ــرات بای ــن خاط ــدا از ای ــا ج ام
خانــه مــوزه  عــزت اهلل انتظامــی را هــم از 
مجیــد انتظامــی گرفــت، جایــی کــه برخــی آثار 
و نشــانه های زندگــی آقــای بازیگــر در آن بــه 
یــادگار مانــده، ولــی وضعیــت این مــکان که در 
اصــل منــزل شــخصی زنده یــاد انتظامــی بــوده 
چنــدان مــورد رضایــت خانــواده او نبــوده و بــه 
ــال  ــت. او س ــم نیس ــوز  ه ــد هن ــر می رس نظ
گذشــته همیــن روزهــا در گفــت وگویی نســبت 
بــه برخــی مســائل خانــه مــوزه از جملــه اینکــه 
روح خانــه پــدری اش و نشــانه ای از فضایــی که 
ــرده  ــی می ک ــی در آن زندگ ــزت اهلل انتظام ع
نمی شــود،  حــس  و  دیــده  جــا  آنجــا  در 
ــاره  ــی درب ــاال انتظام ــود. ح ــرده ب ــاد ک انتق
ــدرش،  ــوزه پ ــه م ــی خان ــوای فعل ــال و ه ح
و  محمدجــواد حق شــناس  از  قدردانــی  بــا 
ــته  ــال گذش ــد: س ــودرزی مي گوی ــکرخدا گ ش
آقــای حق شــناس )عضــو کمیســیون فرهنگــی 
ــات  ــران(، زحم و اجتماعــی شــورای شــهر ته
زیــادی کشــیدند و پیگیری هایــی را بــرای 
بهتــر کــردن شــرایط ایــن خانــه مــوزه انجــام 
ــه مــوزه(  ــر خان ــای گــودرزی )مدی ــد.  آق دادن
هــم بــرای ایــن مــوزه کارهــای زیــادی 
کردنــد. البتــه در آنجــا هــر کاری کننــد، دیگــر 
بــه حالــت اول برنمی گــردد، چــون آنجــا 
ــاوت  ــی متف ــا فرم ــه ب ــک طبق ــه ی ــک خان ی
ــوزه  ــه م ــه خان ــل ب ــدای تبدی ــه از ابت ــود ک ب
ــد.  ــود آم ــه وج ــت در آن ب ــی نادرس تغییرات
ــا ایــن حــال در یــک ســال اخیــر اقداماتــی  ب
در آنجــا بــه وجــود آمــده تــا بــه آنچــه قبــا 
ــایل  ــم وس ــا ه ــر شــود. م ــی نزدیکت ــود کم ب
مرتبــط بــا پــدر را کــه جلــوی دســت بــود در 
اختیارشــان گذاشــتیم، امــا در کلیــت آنجــا بــاز 
ــه  ــه اینک ــده، از جمل ــی مان ــائلی باق ــم مس ه
ــود  ــورایی اداره ش ــوزه، ش ــه م ــود خان ــرار ب ق
و همیشــه دســت کم یــک انتظامــی در آن 
حضــور داشــته باشــند کــه ایــن اتفــاق تاکنــون 
نیفتــاده اســت! یکــی از آرزوهــای پــدرم ایــن 
ــه  ــا تجرب ــل جوان تره ــن مح ــه در ای ــود ک ب
خــود را بــه معــرض نمایــش بگذارنــد، خــودش 
ــد  ــرق را بدهن ــول آب و ب ــا پ ــت نهایت می گف
گرچــه همــان موقــع مــن هــم می گفتــم کــه 
ــا یکســری  ــی نیســت و ســالن قطع ــن عمل ای
ــور  ــا آنط ــال بعده ــن ح ــا ای ــا دارد. ب هزینه ه
کــه مــورد انتظــار ایشــان بــود، کارهــا انجــام 
نشــد و االن هــم دقیــق نمی دانــم آنجــا توســط 

ــود. ــتگاهی اداره می ش ــه دس چ
وی بــه نقــش پــدرش در تاســیس مــوزه 
ســینما اشــاره می کنــد و ادامــه می دهــد: 
پایه گــذار مــوزه ســینما پــدر مــن بــود. خــودش 
ــا  ــرد. ب ــه آنجــا ب ــزش را ب ــار و جوای ــه آث هم

ــا  ــه کارگردان هــا هــم صحبــت می کــرد ت بقی
آثارشــان در مــوزه باشــد و بعــد خــودش مثــل 
یــک پــادو آژانــس می گرفــت و تک تــک 
ــود  ــرد. خ ــه می ک ــان مراجع ــرای گرفتن ش ب
مــن هــم  یــادم می آیــد وقتــی جایــزه شمشــیر 
طایــی دمشــق را بــرای فیلــم ســمفونی صحرا 
بــرده بــودم، بابــا بــه زور آن را از مــن گرفــت 
ــیمرغ  ــور 2 س ــذارد. همینط ــوزه بگ ــا در م ت
بلورینــی را کــه از جشــنواره فیلــم فجــر گرفتــه 
ــا را  ــه آنه ــرای چ ــان ب ــم باباج ــودم. می گفت ب
ــر؟  ــای دیگ ــک ج ــد در ی ــا بگذاری ــم ت بده
ــوع نگاهــش  ــوب ن ــی خ ــا هســت. ول همینج
ــه مــوزه  فــرق داشــت و افســوس کــه در خان
خــودش آنچــه می خواســت اتفــاق نیفتــاد. 
االن هــم از میــان وســایل باقی مانده شــان 
بایــد فرصتــی پیــدا شــود و بــاز بگــردم. فعــا 
بــه دلیــل کمــردرد ایــن امــکان را نــدارم ولــی 
ــاره ببینــم و نمی دانــم  بایــد همــه چیــز را دوب
اگــر چیــزی پیــدا شــد، بــه همیــن خانــه مــوزه 
بدهــم یــا مــوزه ســینما، چــون ظاهــرا نســبت 
بــه آنچــه در مــوزه  پدرم هســت حــق و حقوقی 
نداریــم و اصــا حضــوری در آنجــا نداریــم. مــا 
کا دوســت داشــتیم آنجــا یــک کاس خاصی 
داشــته باشــد و هــر اجرایــی ارائــه نشــود، ولــی 

دیگــر در اختیــار مــا نیســت.
ــاي  ــان صحبت ه ــی در پای ــد انتظام مجی
ــه از  ــه آنچ ــت اینک ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــود ب خ
هنرمندانــی شــاخص باقــی می مانــد بایــد 
بــا توجــه بــه شــأن و جایگاه شــان حفــظ 
شــود، می گویــد: چنیــن مــکان  یــا خانــه 
ــدی  ــر هنرمن ــه ه ــق ب ــاال متعل ــی، ح موزه های
کــه باشــند، بایــد فراتــر از چیــزی کــه هســتند 
معرفــی شــوند، چــه از طریــق تلویزیــون و چــه 
ــا، چــون بــه  از طریــق متولیــان آن مکان ه
هــر حــال نبایــد فرامــوش کــرد، بعضــی  آدم هــا 
ــد، مثــل همیــن ۵ بازیگــری  خیلــی فــرق دارن
کــه از قبــل از انقــاب بوده انــد )انتظامــی، 
مشــایخی، رشــیدی، کشــاورز و نصیریــان(. اینها 
بــرای مــردم خاطره ســاز هســتند و حفــظ آثــار 
ــن  ــر ای ــظ هن ــی حف ــه معن ــان ب و نشانه هایش
ــن  ــه در ای ــدی ک ــر هنرمن ــت. ه ــت اس مملک
ــد  ــی نمی توان ــی رود کس ــت م ــت از دس مملک
جــای او را بگیــرد. البتــه ممکــن اســت افــرادی 
دیگــر خیلــی رشــد کننــد ولــی جــای اینهــا را 
ــن  ــه همی ــت ک ــف اس ــی حی ــد. خیل نمی گیرن
تعــداد انگشت شــمار هــم از میــان مــا می رونــد 
و  فقــط چنــد صباحــی همــه از آنهــا در اینترنــت 
عکــس می گذارنــد و بعــد فرامــوش می شــوند. 
ــدر مــن کــه االن مگــر چــه کســی از  مثــل پ
او یــاد می کنــد؟ بایــد قــدر ایــن عزیــزان را در 

ــده هســتند بدانیــم... زمانــي کــه زن
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محمد حسین زاده

متاسفانه در روزهاي اخیر و با از دست دادن استاد محمدعلي کشاورز، عرصه 
هنر و فرهنگ کشورمان یکي دیگر از مشاهیر خود را از دست داد تا کشاورز هم به 
دوستان قدیمي خود یعني زنده یاد عزت اهلل انتظامي، زنده یاد جمشید مشایحي و 
زنده یاد داود رشیدي بپیوندد و به نوعي از آن نسل طالیي بزرگ، فقط استاد علي 
نصیریان باقي مانده و امیدواریم که قدر این هنرمند بزرگ را بیش از این بدانیم. 
با این حال روز گذشته و در آستانه سالروز تولد زنده یاد عزت اهلل انتظامی، فریدون 
جیرانی به گفتگو با مجید انتظامی در موزه سینما نشست و در این گفتگو یادي از 

بزرگان عرصه هنر شد...
مجید انتظامی در ابتدای این دیدار در پاسخ به سوال فریدون جیرانی درباره فیلم 
گاو با ذکر خاطره ای گفت: فیلم گاو را برای اولین بار با داریوش مهرجویی در برلین 
دیدم. انصافا پدرم در این فیلم بازی بسیار خوبی داشت تا آنجا که از جشنواره فیلم 

شیکاگو برای این فیلم جایزه گرفت و تیتر روزنامه ها شد.


