
راه اندازی تعاونی های جوانان بررسی شد

مشــاور مقــام معظــم رهبــری در امــور نظامــی بــا 
ــس  ــه رئی ــکار اســت ن ــپ جنایت ــه اینکــه ترام اشــاره ب
جمــور، تاکیــد کــرد: بــه هیــچ وجــه بــا ترامــپ مذاکــره 
ــا  ــدون هیــچ پیــش شــرطی آمــاده مذاکــره ب نمــی کنیــم، امــا ب

ــاض هســتیم. ری
ــره  ــبکه الجزی ــا ش ــو ب ــان، در گفت وگ ــین دهق ــردار حس س

گفــت: بــه هیــچ وجــه بــا دونالــد ترامــپ مذاکــره نخواهیــم کــرد، 
زیــرا مــا او را جنایتــکار مــی دانیــم نــه رئیس جمهــور. مــا در رابطه 
بــا ســامانه هــای موشــکی خــود نیــز مذاکــره نخواهیــم کــرد و بــه 

سیاســت منطقــه ای خــود ادامــه مــی دهیــم.
ــه  ــکا علی ــی آمری ــه تحــرکات نظام ــرد: هرگون ــد ک وی تاکی
مــا در آب هــای خلیــج فــارس بــا پاســخ گســترده مواجــه خواهــد 

شد.ســردار دهقــان خاطرنشــان کــرد: ســخن گفتــن در رابطــه بــا 
حمایــت ایــران از نیروهــای خلیفــه حفتــر در لیبــی مضحک اســت. 
مــا از دولــت وفــاق ملــی لیبــی کــه در ســطح بیــن الماللــی بــه 
رســمیت شــناخته شــده اســت حمایــت مــی کنیــم و خواهــان ایجاد 

راه حــل سیاســی در لیبــی هســتیم.
صفحه 3

نهمین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور پیش از ظهر 
روز دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.اسحاق جهانگیری 
در این جلسه با تأکید بر اینکه در سال جاری موضوعی مهمتر از توسعه صادرات 
غیرنفتی برای اقتصاد کشور وجود ندارد، گفت: توسعه صادرات غیرنفتی امسال برای کشور 
از هر امر دیگری واجب تر است و همه دستگاه های مرتبط با امر صادرات باید برای تحقق 

هدفگذاری 41 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی برای سال 99 بسیج شوند.
وی افزود: اگر به دنبال جهش تولید، حفاظت از اشتغال موجود و تأمین ارز مورد نیاز 
اولویت نخست  را در  باید توسعه صادرات غیرنفتی  تولید هستیم،  اولیه  برای واردات مواد 
برنامه های خود قرار دهیم و دستگاه های اجرایی نیز باید بدانند که اصلی ترین و مهم ترین 
وظیفه آنها در سال جاری این است که موانع را از پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی بردارند.
صفحه 3

کشور از توان مدیریتی باالیی برخوردار است

آغاز فساد ستیزی از خود دستگاه قضا کاری 
ارزشمند بود

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی ضمن تقدیر از اقدامات اخیر 
ابراهیم رییسی در باب مبارزه با فساد تاکید کرد: کار ارزشمند آقای رییسی این بود 
که مبارزه با فساد را از خود مجموعه قوه قضاییه آغاز کرد و نشان داد که الزاما 

تحول گرایی نیازمند بودجه، ساختمان و امکانات خاصی نیست.
ابراهیم عزیزی اظهار داشت: قوه قضاییه اقدامات خوبی را در دستور کار خود قرار داده و 
تالش های جدی  را برای اجرای عدالت و مبارزه با انواع فسادهای اقتصادی و اداری به عنوان 

یک وظیفه مهم مورد نظر قرار داده است.
وی ادامه داد: این اقدامات به گونه ای بوده که قوه قضاییه مردم را به عدل اسالمی امیدوار 
می کند. آنچه مسلم است این است که وقتی آقای رییسی به قوه قضاییه آمدند همگی شاهد 
بودیم که نه نیرویی به قوه قضاییه اضافه شد و نه بودجه ای و نه قانونی در قوه قضاییه تغییر 
پیدا کرد. هر آنچه اتفاق افتاد در خصوص مدیریت حاکم بر این قوه بود که توسط رییس آن 

تغییر کرد که این موضوع اعتماد که موجبات امید و اعتماد مردم را فراهم کرده است.
صفحه 3

وزیر علوم:

ظرفیت پذیرش خوابگاه های دانشجویی 
کاهش می یابد

پیشنهاد تدریس زبان انگلیسی از کالس سوم ابتدایی
یک پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش 
با اشاره به اینکه طبق نظریه دوره حیاتی، 
شروع تدریس زبان خارجی در سنین ٨- 1٠ 
سالگی برای یادگیری زبان دوم مناسب است و می 
تواند از کالس سوم یا چهارم ابتدایی به صورت مدون 
و پیشرفته تدریس شود و تا در پایان کالس نهم ادامه 
یابد گفت: در این صورت دانش آموزان می توانند به 
فهم و بیان زبان انگلیسی مسلط شوند.حامد نیک پی 
با بیان اینکه ساختار آموزشی یک کشور نقش بسزایی 
در استقالل و موفقیت آن کشور در سطح منطقه ای و 
بین المللی دارد گفت: هر اندازه ساختار آموزشی یک 
کشور از رویکردهای نوین و محتوای درسی و علمی 
غنی تری بهره مند باشد مردم آن کشور از نظر علمی، 
صفحه 3

 شهردار کرج:

پارک امید با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان
 به بهره داری رسید
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 ۴۴۰۰ خانواده در باره دریافت وجه هنگام ثبت نام
صفحه 2 شکایت کرده اند
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
عباس رافعي: آینده 

سینما با تکنولوژی 
گره خورده و نباید 

از آن فرار کرد

5ورزش
محصص: برای تیم 

ملی جوانان از مربی 
باتجربه استفاده می 

کنیم

هنگ 7فر

و  رافعی  عباس  نویسندگی  و  کارگردانی  به  بُهت  فیلم 
قشر  از  که  است  زوجی  داستان  نشاط  محمد  تهیه کنندگی 
متوسط ایران امروز، پس از ۲۰ سال فراق اکنون که همدیگر 
را یافته اند برای تحکیم این عشق، سرنوشت بچه هایشان را 

با زوجی از طبقه پایین جامعه گره می زنند

رییس کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال گفت: 
باید برای سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان شرایطی 
را فراهم کنیم که بهتر کار کند؛ اسکوچیچ چند سال در 
ایران بوده و شناخته خوبی دارد و نباید در خصوص او 

زود قضاوت کنیم.

ادبیات فارسی، یکی از غنی ترین ادبیات جهان است، چه در 
گستره  حماسه که شاهنامه  فردوسی نمونه  برجسته  آن است، 
چه در عرصه  قصه های عاشقانه و عامیانه که هزار و یک شب 
نمونه بارزی از آن است و چه در گستره  منظومه های عاشقانه 
که شاعران سخن پروری چون نظامی، جامی و دیگران آنها را 

به نظم درآورده اند.

تصویر زن در ادبیات 
فارسی را مردان با 

سلیقه خودشان ترسیم 
کرده اند

بدون هیچ پیش شرطی با ریاض مذاکره می کنیم

جمشید پژویان درگذشت
جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی و رئیس سابق شورای 

رقابت بدلیل ابتال به بیماری کرونا درگذشت.
را  این شورا  ریاست  رقابت،  تأسیس شورای  با  ابتدای دولت دهم  در  وی 

برعهده داشت.

بازداشت موسس و بعضی اعضای جمعیت امداد دانشجویی
شارمین میمندی نژاد و مسئول رسانه ای جمعیت امداد دانشجویی امام علی)ع( 
بازداشت شدند. مرتضی کی منش مسئول رسانه ای جمعیت و کتایون افرازه بازرس 
علی البدل جمعیت نیز بازداشت شده اند.این جمعیت فعال در حوزه کمک های داوطلبانه 
در مناطق محروم و مناطق تحت آسیب های اجتماعی، که از سال 13۷٨ فعالیت 

خود را آغاز کرد ،همواره مورد انتقاد اصولگرایان بود.

کاهش ۲۰ درصدی طالق در خوزستان 
قوه قضائیه  مقاومتی  اقتصاد  اجرای سیاست های کلی  پیگیری  دبیر ستاد 

در خوزستان از کاهش ۲٠ درصدی طالق در استان پس از شیوع کرونا خبر داد.
نعمت اهلل بهروزی  اظهار داشت: با  این که در سه ماه اخیر در پی شیوع 
کرونا طالق در سطح دنیا افزایش یافته، اما میزان طالق در خوزستان ۲٠ درصد 

کاهش یافته است.
وی افزود: سال گذشته شاهد کاهش 1۲ درصدی آمار طالق در خوزستان 
بودیم که با احتساب این موارد، خوزستان حدود 3۲ درصد کاهش موارد طالق 

داشته است.

خیز کرونا در روستاهای استان گلستان
بعد از مدت بیش از دو ماه که روند مبتالیان بیماری کرونا در استان گلستان 
به مقدار ثابت و پایداری رسیده بود، مجدداً این ویروس موذی قدرت گرفت و در 

حال خودنمایی است.
از دو هفته گذشته با توجه به کم توجهی مردم به اصول بهداشتی، روند مبتالیان 

به ویروس کرونا در گلستان روند صعودی به خود گرفت.
در طول دو ماه قبل ٨ شهرستان استان در وضعیت سفید و ۶ شهرستان دیگر 
در وضعیت زرد کرونایی قرار داشتند. تعداد بیماران بستری در سطح بیمارستان های 

استان به 1۵٠ نفر هم رسیده بود اما االن این تعداد به 3٨۵ بیمار رسیده است.
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سوگل رام

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای 

)نوبت اول(
نام دستگاه مناقصه مناقصه گزار: اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

انواع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر – واریز نقدی به حساب سپرده 1- اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان 
به شماره حساب IR54010000405706310761539 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام رابط تمرکز سپرده تملک دارایی های 

سرمایه ای )شناسه ملی اداره کل 14000301533(
از تاریخ 99/4/7 لغایت 99/4/11 از طریق سامانه تدارکات  زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: در ساعت های اداری 

www.setadiran.ir )الکتروینیک دولت )ستاد
زمان و محل ارائه پیشنهادها: تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 99/4/22 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir می باشد. ضمانتنامه یا فیش واریزی، هم به صورت اسکن شده در سامانه فوق الذکر بارگذاری گردد و هم به صورت 

فیزیکی )پاکت الف با درج شماره و موضوع مناقصه( به آدرس: 

شماره 
محل اجراءموضوع مناقصهمناقصه

مبلغ برآورد بر اساس 
فهرست بهاء سال 99 و 

فهرست بهاء تجمیع
مبلغ تضمین 

شرکت در مناقصه

چهار خطه کردن محور بهبهان – زیدون 99/22
)کیلومتر 000+35 الی 38+725(

محور بهبهان – 
68.962.131.5043.449.000.000زیدون 

39.309.515.7221.966.000.000شادگانورودی شهرستان شادگان99/23

چهار خطه کردن قطعه اول محور امیر حاضر – 99/24
57.534.090.1372.877.000.000بهبهان تشان )کیلومتر 000+0 الی 13+000(

بهسازی و روکش آسفالت جاده امام جعفر صادق )ع( 99/25
79.445.132.9513.973.000.000خرمشهرحد فاصل میدان عشایر تا کانال شیر دم

49.709.058.8602.486.000.000اندیمشکبهسازی و آسالفت روستای در گنبد باریکاب99/26
شناسه آگهی : 887690

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی خوزستان

تجدید مرتبه دوم مناقصه دو مرحله ای 
شماره 16/گ/98 

) نوبت دوم(
شرکت مخابرات ایران- مخابرات منطقه گلستان در نظر 
دارد، طرح قرارداد تامین ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری 
توسعه شهرک مقدادی و کوی کوثر KV=54  گنبد را از 
طریق مناقصه دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار 
جهت  توانند  می  مناقصه  در  شرکت  متقضیان  لذا  نماید. 
اطالعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت شرکت مخابرات 
ایران به آدرس: WWW.TCI.IR  و یا سایت مخابرات 
منطقه گلستان به آدرس: golestan.tci.ir  مراجعه نمایند.
روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان

صفحه 3

سرمقاله
دالر 2۰ هزار تومانی از کرونا خطرناک تر است!

مصطفی داننده
از برجام و NPT خارج  یکی می گوید 
برجام  در  باید  نه،  می گوید  آن یکی  شویم. 
تکرار  باز  و  می شنوند  می گویند،  بمانیم. 
می کنند و دوباره حرف می زنند و در این میان 
دالر کار خود را انجام می دهد و پله های ترقی 
را یکی یکی باال می رود. خیلی زود، زودتر از 
تمام چاپلوس هایی که با مجیزگویی به جاه 
و جالل می رسند به جایگاهی دست نیافتنی، 

دست پیدا کرده است.
دالر به نزدیکی۲٠ هزار تومان رسیده است و آنها همچنان در حال 
حرف زدن و شاخ و شانه کشیدن برای یکدیگر هستند. انگار نه انگار دالر 

۲٠ هزار تومانی مثل آوار بر سر مردم خراب شده است.
داشتم فکر می کردم بالیی بدتر از کرونا در وضعیت فعلی هست؟ به 
این نتیجه رسیدم که بله، دالر ۲٠ هزار تومانی! دالر که با خودش دوباره 
گرانی و تورم می آورد و این ویروس با ماسک و فاصله گذاری اجتماعی 

هم درست نمی شود.
کاش مسؤوالن مثل مردم زندگی می کردند و می فهمیدند کمری 
که زیر بار فشار اقتصادی این سال ها خم شود، دیگر به این راحتی راست 

نمی شود، شاید بشکند اما راست نمی شود.
کاش مسؤوالن جای تولید کنندگان بودند و می دیدند که دالر ۲٠ 
باعث می شود،  و  آنها می آورد  کار  و  بالیی سر کسب  تومانی چه  هزار 
کارخانه دارها یک قفل بزرگ بر در سوله های خود بزنند و رویش بنویسند 

علی برکت اهلل و تمام.
مردم  شبیه  خیلی  کشور  این  در  دسته  دو  نیستند.  اما  بودند  کاش 
نیستند. یکی مسؤوالن و دیگری آنهایی که تبلیغات تلویزیونی می سازند. 
گویا آنها در دنیای دیگری زندگی می کنند و از وضع معیشت و سبک 

زندگی آنها خبر ندارند.
با دیدن بحث هایی که این روزها در مجلس مطرح است، می شود 
پی برد که آنها دغدغه مردم نیستند و  هدف بازی های سیاسی است. 
آنها  برای  شاید  البته  اینستاگرام؟  یا  است  مهم  دالر  وضعیت  االن 

اینستاگرام!
بدانید که وضع زندگی مردم خوب نیست. سفره آنها هر روز کوچک تر 
از قبل می شود. برخی حتی سفره ندارند چه برسد به اینکه کوچک تر شود 

یا بزرگ تر.
بدانید که این روزها شرمندگی بخشی از زندگی سرپرستان خانواده های 
ایرانی شده است. شرمنده از این که نمی توانند برای عزیزان شان کاری 

کنند. شرمنده از اینکه دست شان خالی است و خرما بر نخیل.
بدانید که مردم این روزها هرچه می دوند به جایی نمی  رسند. گویی 
اصال این بازی خط پایانی ندارد. چگونه می شود به جوانانی که زندگی فعلی 
پدر و مادر خود را می بینند، گفت که به آینده امیدوار باش و به فردا فکر کن.

تحصیل  و  کرده  تحصیل  کشور،  این  جوانان  از  برخی  که  بدانید 
نکرده، با هنر و بی هنر به دنبال رفتن هستند. به دنبال جایی که هر روز 

زندگی شان کوچک تر نشود.
همه این غم نامه ها برای آنهایی است که کاری دارند و حقوقی، و 
وای به حال آنهایی که شغلی ندارند یا در این ماه های دالری و کرونایی، 

بیکار شده اند.
وضعیت بد اقتصادی، حال عمومی جامعه را خراب می کند و امروز 
وضعیت روحی جامعه خوب نیست و خیلی ها سردرگریبان دارند و کاسه 
چه کنم چه کنم دست شان گرفته اند. ماسک نمی گذارد صورت مردم را 
سامان  به  حال شان  که  فهمید  می  شود  درهم شان  ابروهای  از  اما  ببینم 

نیست و فکر رهای شان نمی کند.
در پایان بازهم باید تکرار کرد که دالر ۲٠ هزار تومانی از هر ویروسی 

خطرناک تر است، لطفا فکری به حال آن کنید.

سیدمحسن هاشمی
ــته  ــر در گذش ــی و کمت ــرایط کنون ــیار در ش بس
ــریح  ــا تش ــزاران ب ــه کارگ ــم ک ــده ای ــنیده و دی ش
انجــام بــا تاخیــر یــا گــره افکنــی  در کارهــای اربــاب 
رجــوع و یــا انجــام رفتارهایــی خــالف حقــوق 
مصــرح شــهروندان توســط ضابطــان، ضمــن اظهــار 
پشــیمانی در جمــع هــای خودمانــی از آن کارهــا بــا 
گفتــن اینکــه ایــن دســتور مافــوق بــوده کــه انجــام 
داده و تــه دلــش راضــی بــه انجــام آن نبــوده اســت، 
مــی کوشــند توجیهــی بــرای ایــن گونــه اعمــال غیــر اخالقــی شــان بــا عنــوان 
»المامــور معــذور« فراهم و خودشــان را از قبول مســیولیت رفتارشــان و  ســرزنش 

ــد! وجــدان شــان برهانن
 نگارنــده کــه خــود ســالیانی در دســتگاه هــای اجرایــی در ســمت مدیریــت 
میانــی فعالیــت و کار کــرده اســت همــاره کوشــیده بــه ایــن مســیله در تصمیــم 
گیــری هــا و اقدامــات گوشــه چشــمی داشــته باشــد و بــدان چــه  مــی کنــد و 

دســتور مــی دهــد الزامــا بــاور داشــته باشــد.
ــرده و در  ــروی ک ــان پی ــا و بزرگانم ــا از رؤس ــی فرماید»م ــم م ــرآن کری ق

ــزاب : ۶۷ ــم.« اح ــم کردی ــه راه را گ نتیج

 در فرهنــگ دینــی عبــارت »المامــور معــذور« مســموع و پذیرفتنی نیســت. 
آیــه ذکــر شــد در صــدر ایــن یادداشــت زبــان حــال اهالــی جهنــم اســت کــه 
پیــروی از دســتورات بــزرگان شــان را عامــل گمراهــی شــان ذکــر کــرده انــد.

در تعالیــم پیامبــر و ســیره علــوی کــه درود خــدا ومومنــان بــر آنــان بــاد، 
الزمــه ی هــر تصمیــم و اقدامــی بــا بینــش و بــاور صحیــح شــخصی، همــراه 
اســت و پیــروی کورکورانــه از دســتورات اربــاب قــدرت را مبرر مســئولیت اخالقی 
عامــل و فاعــل نمــی دانــد. انجــام هــر تصمیــم و کاری بــا مســئولیت اخالقــی 

فاعــل همــزاد اســت مگــر فاعــل نابالــغ یــا ســفیه باشــد.
او  »بــه  فرمایــد:  مــی  اشــتر  مالــک  نامــه  در  )ع(  علــی  امــام 
مطابــق  کــه  آنچــه  در  کنیــد  پیــروی  دســتورش  از  و  ســپارید  گــوش 
اســت: نقــل  )ص(  اســالم  گرامــی  رســول  از  از   و  اســت«.  حــق   بــا 

»در پیروی از مخلوق نباید دچار عدول از حدود الهی شد«.
از مجمــوع آنچــه ذکــر شــد بــه خوبــی و آشــکارا روشــن مــی شــود کــه در 
آموزه هــای اســالمی توجیــه رفتــار ناصــواب و ظالمانــه کارگــزاران بــا عبــارت : 
مــن مامــورم و معــذورم، نــه تنهــا هیــچ بنیــادی نــدارد؛  بلکــه درســت بــر خالف 

آن ، هــر کــس مســیول و پاســخگوی تصمیــم و کار خویــش اســت.
بــر ایــن اســاس خــودم و دیگــر عزیــزان کارگــزار را بــه ایــن اصــل مهــم 
اخــالق دینــی یعنــی قبــول مســیولیت اخالقــی کار و عمل مــان، تذکر مــی دهم.

دیدگاه

من مامورم و معذورم، هیچ بنیادی ندارد



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1487- سه شنبه 3 تیر 21399 معه جا
 ۴۴۰۰ خانواده در باره دریافت وجه هنگام ثبت نام شکایت کرده اند

مدیرکل ارزیابی عملکرد 
شکایات  به  پاسخگویی  و 
پرورش  و  آموزش  وزارت 
اعالم کرد که در سال تحصیلی گذشته 
شده  انجام  نام  ثبت  فرایند  بر  نظارت 
است و ۲٨ هزار و ۵34 بازدید صورت 
تخلف  تعداد، 194٨  این  از  که  گرفت 
دریافت وجه، ۷٨۷ تخلف محدوده بندی 
ثبت نام و 149 تخلف مربوط به شرط 

معدل بوده است.
در  مظفر  ایسنا، زهرا  گزارش  به 
نشستی خبری با اصحاب رسانه اظهار 
کرد: در سوم اردیبهشت ماه سال 99، 
عمل  برنامه  پرورش  و  آموزش  وزیر 
اداره  این  و  کرده  ابالغ  را  وزارتخانه 
که  دارد  برعهده  ماموریتهایی  نیز  کل 
از جمله آنها می توان به رصد، ارزیابی 
در  دولت  سامانه  به  اطالعات  ارائه  و 

سطح ملی است.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره 
سطوح  ارتقای  افزود:  رجایی  شهید 
سطح  تا  که  بوده  ما  مدنظر  ارزیابی 
منطقه و مدرسه نیز تعریف شده است. 
بیش از یک میلیون و ٨٠٠ هزار شاخص 
و  احصاء  مدارس  و  مناطق  سطح  در 
مقایسه  در  ما  جایگاه  تا  شده  ارزیابی 
با سایر دستگاه ها مشخص و در نهایت 
اداری  سازمان  سوی  از  دستگاه  رتبه 

استخدامی اعالم شود.
و  نظارت  اینکه  بیان  با  مظفر 
بهبود  به  منجر  باید  درنهایت  ارزیابی 
بازدهی دستگاه شود گفت:  و  عملکرد 
در برنامه جامع اصالح نظام اداری دو 
صیانت  و  عملکرد  مدیریت  ماموریت 
کل  اداره  این  برعهده  مردم  حقوق  از 
گذاشته شده است. برای مقابله با رشوه 
و فساد بازرسان ویژه معرفی می شوند که 
برای شناسایی موارد تخلف در راستای 
اجرای ماده 9۲ قانون مدیریت خدمات 

کشوری به استانها اعزام می شوند.
گذشته  سال  در  داد:  ادامه  وی 
جلسه  سه  در  مربوط  آموزشی  برنامه 
از  بیش  و  استانی  جلسه   3۲ ستادی، 
شد.  برگزار  استانی  درون  جلسه   ۷٠٠
اساس  بر  گذشته  سال  تخلفات  میزان 
کرده ایم،  دریافت  که  گزارش هایی 
کاهش یافته است. این جلسات در سال 

جاری نیز استمرار خواهند یافت.
و  د  عملکر بی  یا ز ر ا مدیرکل 
پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش 
حوزه  در  اینکه  به  اشاره  با  پرورش  و 
برنامه های  عملکرد  پایش  نظارت، 
ابالغی برعهده این اداره کل است گفت: 
تعداد 39 هزار و 4٨۶ کار نظارتی تا قبل 
از تعطیلی مدارس به علت کرونا انجام 
شد و بیش از ٨٠٠٠ نفر در سال گذشته 
به عنوان کمیته سالمت  اکنون  و هم 
اداری و صیانت از حقوق مردم انتخاب و 
فعالیت می کنند تا بر امر ثبت نام مدارس 

نظارت داشته باشند.
تحصیلی  سال  در  داد:  ادامه  وی 
نام  ثبت  یند  فرا بر  نظارت  گذشته 
 ۵34 و  ۲٨ هزار  و   است  شده  انجام 
بازدید صورت گرفت که 194٨ تخلف 

محدوده  تخلف   ۷٨۷ وجه،  دریافت 
شرط  تخلف   149 نام،  ثبت  بندی 
معدل، 1111 تخلف عدم اطالع رسانی، 
 4٨۶ مدیر،  به  مکتوب  ۲٨3۲ بازخورد 
مدیر  ابالغ  لغو   34 وجوه،  بازگشت 
پرونده  ارجاع  پرونده   ۶1 و  مدرسه 
مدارس غیردولتی به شورای نظارت بر 

مدارس غیردولتی ثبت شد. 
به میزان شکایات  اشاره  با  مظفر 
به  پاسخگویی  سامانه  در  شده  ثبت 
شکایات در سال تحصیلی گذشته گفت: 
14 هزار و 331 گزارش تخلف ثبت شده 
در سامانه را برررسی کردیم که ۵۷٨۲ 
شکایت مربوط به حوزه اداری، ۲443 
شکایت آموزشی، ۵4٨ شکایت در حوزه 
پرورشی، 44٠ شکایت در حوزه ثبت نام، 
٨۵٨ شکایت در حوزه مالی و رفاهی و 

3۷٠۶ شکایت غیرمالی است. 
وی با اشاره به شکایات حوزه ثبت 
نام که در سامانه پاسخگویی به شکایات 
ثبت شده است افزود: از مجموع 44٠ 
وجه  اخذ  نام  ثبت  حوزه  در  شکایت 
غیرمجاز؛ در هنگام ثبت نام در مدارس 
بر  مازاد  وجه  اخذ  مورد،  دولتی1۲4 
شهریه در مدارس غیردولتی 4۶ مورد، 
 1۲ سمپاد  مدارس  در  مازاد  وجه  اخذ 
مورد، اخذ وجه مازاد در مدارس شاهد 
از سرویس مدارس  مورد، شکایت   1۲
1۵ مورد و عدم رعایت محدوده بندی 
ثبت نام ۲31 مورد بوده است که ظرف 
به  و  شد  رسیدگی  روز   1٠ تا  هفت 

شاکیان پاسخ دادیم.
و  د  عملکر بی  یا ز ر ا مدیرکل 
پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش 
و پرورش با بیان اینکه از امروز تیم های 
نظارتی تشکیل شده اند گفت: دو تیم 9 
شهرستانهای  و  تهران  ادارات  در  نفره 
راستای  در  شده اند.  تشکیل  تهران 
مصوبات کمیته سالمت اداری و صیانت 
از حقوق مردم و شهروندان چند اقدام 
جمله  از  که  دادیم  انجام   99 سال  در 
موارد  در  وجه  استرداد  متن  تهیه  آنها 
مختلف در ایام تعطیلی کرونا است. این 
بخشنامه تهیه و ۲۲ خرداد به استان ها 
ابالغ شده است تا اگر مدارسی خدماتی 

در ایام تعطیلی انجام نداده اند، وجوه را 
آینده  سال  شهریه  در  یا  و  بازگردانند 

محاسبه کنند.
وی در ادامه درباره موضوع تعارض 
منافع در آموزش و پرورش تصریح کرد: 
ابالغ  اخیرا  منافع  تعارض  بخشنامه 
این  به  ما  ماموریتهای  از  یکی  و  شده 
گزارشگیری  به  اقدام  برمی گردد؛  امر 
دوماهه ای  فرصت  کرده ایم.  استانها  از 
و  افرادی که مشمول هستند  تا  داریم 
یا  که  کنیم  اعالم  را  دارند  مسئولیتی 
خودشان  یا  و  شود  می  لغو  حکمشان 
گزارش  مرداد  آخر  تا  بروند.  کنار  باید 

مربوط را به وزیر ارائه می دهیم.
وی درباره چگونگی ثبت شکایت 
والدین در سامانه پاسخگویی به شکایات 
گفت: شاکی می تواند مشخص کند که 
منطقه پاسخگو باشد یا استان و یا ستاد. 
حتی اگر فرد، منطقه را هم انتخاب کند 
ما در ستاد آن را رویت می کنیم تا حتما 

پاسخگویی انجام شود.
فرم  چهار  اینکه  بیان  با  مظفر 
مدارس  به  کرونا  ایام  در  اطالعاتی 
دادیم تا ارزیابی از وضعیت آنها داشته 
باشیم افزود: بیش از 4٠٠ هزار مدرسه 
به این فرم ها پاسخ دادند، در این گزارش 
مشخص شد بیش از ٨٠ درصد معلمان 
مجازی  آموزش  به  آموزان  دانش  و 

دست یافتند.
مجازی  آموزش  داد:  ادامه  وی 
با  آن  کیفیت  البته  که  شده  جایگزین 
آموزش حضوری یکسان نیست. چاره ای 
جز این کار در شرایط موجود نداشتیم، 
عمل  وارد  هم  اولیاء  انجمن  طریق  از 
شدیم و 9٠ هزار شماره اعضای انجمن 
را دریافت کردیم تا ارزیابی از بازخورد 
این تماس ها هم داشته باشیم که آنها 
هم این آمار را به ما دادند که ٨٠ درصد 

از آموزش مجازی بهره بردند.
و  د  عملکر بی  یا ز ر ا مدیرکل 
آموزش  وزارت  شکایات  به  رسیدگی 
معلمان  البته  کرد:  اضافه  پرورش  و 
و  ایثار  هم  ما  عشایری  و  روستایی 
که  مواردی  در  و  کردند  فداکاری 
نداشتیم  مجازی  آموزش  به  دسترسی 

معلمان آموزش حضوری را ادامه دادند.
مظفر در ادامه به ذکر مثالی درباره 
شکایات  از  شده  انجام  های  پیگیری 
در بهمن  گفت:  و  پرداخت  مردمی 
9٨، ۶٠٠ میلیون تومان پولی که یک 
مدرسه بابت خدمات از والدین دریافت 
و این خدمات ارائه نشده بود را به والدین 

برگرداندیم. 
وی در پاسخ به اینکه چرا نظارت 
نمی شود  انجام  مدارس  از  نامحسوس 
اظهار کرد: نظارت بازرسان ما به طور 
که  همانطور  و  می شود  انجام  مرتب 
اعالم کردیم سال گذشته بیش از 3٨ 
شد.  انجام  بازدید  و  نظارتی  کار  هزار 
مطمئن باشید اگر گزارشی به دست ما 
برسد امکان ندارد تا به نتیجه نرسیده 
باشد از آن صرف نظرکنیم. اکنون هیچ 

گزارش بایگانی شده ای نداریم.
و  د  عملکر بی  یا ز ر ا مدیرکل 
آموزش  وزارت  به شکایات  پاسخگویی 
و پرورش درباره برخی اعتراضات مربوط 
به شرکت در آزمون انتصاب و انتخاب 
مدیران گفت: برخی مدیران امکان ثبت 
نام در سامانه را نداشتند و برخی به دلیل 
شرایط سنی از سامانه حذف شدند اما به 
هر طریق رایزنی هایی انجام شد و احتمال 

می رود که آزمون مجددا برگزار شود.
مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
دارند  قصد  ها  خانواده  برخی  اینکه  بر 
علت  به  آینده  سال  در  را  فرزندشان 
خانه  در  و  نفرستند  مدرسه  به  کرونا 
سناریو  سه  کرد:  بیان  بخوانند  درس 
آینده  سال  در  آموزش  استمرار  برای 
بگوییم  اینکه  است.  طراحی  دست  در 
بماند و  دانش آموزی خودش در خانه 
درس بخواند امکان پذیر نیست و دانش 
و  آموزش  هستند.  قوانین  تابع  آموزان 
را  جوانب  همه  سناریوها  در  پرورش 

درنظر می گیرند.
وجه  دریافت  الزام  درباره  مظفر 
ثبت  گفت:  نام  ثبت  حین  در  کتاب 
و  فردی  به شیوه  اینترنتی  سفارش 
ثبت  و  است  انجام  حال  در  گروهی 
نام در مدرسه به شرط ارائه وجه خرید 

کتاب، تخلف است.
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زیر نظر: علی هوشمند

برنامه  وزارت علوم برای سال تحصیلی جدید
وزیر علوم گفت: در نیمسال آینده آموزش ها به صورت حضوری، مجازی 
و ترکیبی خواهد بود و قرار است دانشگاه ها بر حسب شرایط استان و جمعیت 

دانشجویی نسبت به ترکیب آموزش مجازی و حضوری اقدام کنند.
منصور غالمی درباره بازگشایی دانشگاه ها در ترم جدید از 1۵ شهریور 
ماه گفت: بر اساس آنچه اعالم شده، دانشگاه ها در ترم جدید از 1۵ شهریور 

ماه آغاز به کار خواهند کرد.
وی ادامه داد: در بخش هایی، آموزش حضوری می شود و زمانبندی به 
گونه ای است که تراکم دانشجو در دانشگاه ها کم شود و دانشجویان خوابگاهی 
از ظرفیت باز خوابگاه ها استفاده کنند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در 
چنین شرایطی، تعداد دانشجویان در اتاق ها کاهش می یابد و این برنامه ریزی را 

هر دانشگاه، تنظیم و به اطالع دانشجویان خود می رساند.
زمان  شرایط فعلی در  در  دانشجویان  است  بهتر  کرد:  تأکید  غالمی 
مقرر انتخاب واحد کنند و برنامه حضور آنان در دانشگاه و نیز برنامه های دیگر 

از طریق دانشگاه به دانشجویان اعالم خواهد شد.

دانشجویان از 1۵ شهریور به صورت چرخشی
 از خوابگاه ها استفاده کنند

رییس سازمان امور دانشجویان گفت: در ترم تحصیلی جدید فقط از ۵٠ 
درصد ظرفیت خوابگاه ها برای اسکان دانشجویان استفاده می شود ودانشجویان 

از 1۵ شهریور به صورت چرخشی از خوابگاه ها استفاده کنند.
مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان،  امروز در حاشیه  نشست 
خیرین آموزش عالی که در وزارت علوم برگزار شد، درباره بازگشایی خوابگاه ها از 
1۵ شهریورماه در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس پیشنهاد وزارت علوم و پیگیری 
ستاد ملی مقابله با کرونا، ترکیب آموزش در ترم آینده حضوری و غیرحضوری 

خواهد بود اما در بخش هایی از آموزش نیاز به حضور دانشجویان است.
وی افزود: محور اصلی برنامه ریزی وزارت علوم برای سال تحصیلی 
آینده، تاکید رییس جمهوری مبنی بر کالس و خوابگاه خلوت است. طرح اصلی 
وزارت علوم، حضور نداشتن همه دانشجویان در محیط خوابگاه و دانشگاه است 
و  باید به گونه ای عمل می کنیم که تعداد کمتری از دانشجویان در کالس 

ها حضور داشته باشند.  
رئیس سازمان امور دانشجویان افزود:  استفاده از ۵٠ درصد ظرفیت خوابگاه 
ها برای این امر مطلوب است و به طور طبیعی همه دانشجویان در یک زمان 
نمی توانند در خوابگاه اسکان یابند. بر اساس جلسه ای که با روسای دانشگاه 
ها برگزار می شود، مقرر شد دانشجویان از 1۵ شهریور به صورت چرخشی از 

خوابگاه ها استفاده کنند.
وی ادامه داد:  بنابراین دانشجویانی که واحدهای عملی و پایان نامه 
دارند، برای حضور در دانشگاه و خوابگاه در اولویت هستند، ضمن اینکه حضور 
دانشجویان در دانشگاه برای تکمیل آموزش های مجازی است، در خوابگاه ها 
ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی، فقط یک طبقه از تخت های دو طبقه قابل 

استفاده است و ظرفیت خوابگاه های چند نفره به نفرات کمتر تقلیل می یابد.
رئیس سازمان امور دانشجویان افزود:  در کنار این تدابیر از ظرفیت میهمانی 
و انتقال دانشگاه ها در سال تحصیلی پیش رو استفاده می شود.  هم اکنون هشت 
هزار و 3٠٠ درخواست میهمانی و انتقال توسط دانشجویان دریافت شده است. 
در این زمینه تاکید بر کاهش رفت و آمد دانشجویان و ادامه تحصیل در شهر 
محل زندگی آنها است. رییس سازمان امور دانشجویان یادآورشد: دانشجویان 
کارشناسی هم با تشخیص دانشگاه و برای گذراندن واحدهای عملی می توانند 

در دانشگاه حاضر شوند.

داماد قاتل از چوبه دار نجات یافت
در مشگین شهر فردی که به اتهام قتل عمد همسرش 
لحظات  واپسین  در  بود  شده  محکوم  نفس  قصاص  به 
اجرای حکم توسط خانواده مقتول بخشیده شده و از مرگ 

نجات یافت.
رییس دادگستری شهرستان مشگین شهر با بیان این 
مطلب گفت: این فرد از 1۶ سال پیش به جرم قتل در زندان 
مشگین شهر بسر می برد و در نهایت با گذشت اولیای دم از 

چوبه دار رهایی یافت

مرگ بانوی اهوازی در پی انفجار موبایل؟!
کنار  در  موبایل  انفجار  اثر  بر  که  معلمی  از  تصویری 
صورتش درگذشته است، در فضای مجازی منتشر شده است.

فعال  رکنا هادی خوش سیما،  گزارش خبرگزاری  به 
نوشته:  مجازی  فضای  در  تصویری  انتشار  با  ای  رسانه 
یک بانوی معلم اهوازی گوشی خود را با الکل ضدعفونی 
کرده و بالفاصله با آن تماس گرفته و گوشی کنار صورتش 
منفجر شده و دو روز بعد به علت سوختگی و عفونت فوت  

کرده است.
هنوز صحت و سقم این خبر تائید و یا تکذیب نشده 

است.

مرگ زوج جوان به خاطر ریختن اسید در چاه
زوج  باعث مرگ  خانه  فاضالب  چاه  در  اسید  ریختن 

جوانی در شهرستان مرند شد.

شهرستان  انتظامی  فرمانده  دهقان،  کاظم  سرهنگ 
و  جوان  مردی  خبر مرگ مشکوک  شنبه  روز  گفت:  مرند 
پلیس اعالم شد که  به  بی هوشی همسرش در خانه شان 
بالفاصله مأموران پلیس به خانه مورد نظر در محله خیام 
شهر مرند، رفتند و با شروع تحقیقات مشخص شد این زوج 
جوان به علت استفاده نادرست از اسید و مواد گندزدا در چاه 

فاضالب خانه خود بیهوش شده اند.
وی ادامه داد: مرد 3٨ ساله در همان محل فوت شده بود 
و زن 3۵ ساله با حال وخیم به بیمارستان سینا تبریز منتقل 

شد که ساعتی بعد در بیمارستان جان خود را از دست داد.

ناحیه ای  از  گتوند  محیط بان  پای  مجدد  قطع 
دیگر

پزشکان چندی پیش پای سید امین هادی پور محیط 
برای نجات جانش قطع کردند که  را  بان 3۷ ساله گتوند 

امروز مجبور شدند پای او را از ناحیه ای دیگر قطع کنند.
برادر محیط بان گتوندی درخصوص وضعیت این محیط 
بان گفت: پزشکان برای درمان برادرم به این نتیجه رسیدند 
که پای او را به خاطر عفونت و استخوان مرده حدود چهار 

سانتیمتر باالتر از جای قبلی قطع کنند.
سیدعلی هادی پور با بیان اینکه عمل جراحی بر روی 
این محیط بان امروز در بیمارستان پارس تهران انجام شد، 
افزود: عمل جراحی بر روی سید امین ساعت 13:3٠ ظهر 

امروز آغاز و حدود ساعت 1۷ عصر تمام شد.
از  ناشی  زیادی  برادرم درد  اکنون  داد: هم  ادامه  وی 

عمل جراحی تحمل می کند.
پای راست سید امین هادی پور محیط بان گتوند اواخر 
اردیبهشت ماه به علت شدت آسیب دیدگی و وخامت حال 

وی توسط پزشکان قطع شد.
به صورت  نقابدار  فرد مهاجم  ماه چهار  فروردین   ۲۶
مسلحانه بنا به دالیل نامعلوم به پاسگاه محیط بانی اداره 

حفاظت محیط زیست در نزدیکی روستای دوپیران در بخش 
مرکزی شهرستان گتوند حمله کردند و پس از درگیری با 
این محیط بان پای راست وی را با اسلحه شکاری هدف 

قرار دادند.
محیط بان مصدوم برای مداوا با یک دستگاه آمبوالنس 
خاتم  بیمارستان  به  گتوند  شهرستان  پزشکی  فوریت های 
ادامه  برای  اولیه،  اقدامات  از  پس  و  منتقل  شوشتر  االنبیا 
به  روز  چند  از  پس  و  اهواز  گلستان  بیمارستان  به  درمان 

بیمارستان پارس تهران اعزام شد.
کادر درمان از زمان بستری شدن این محیط  بان در 
بیمارستان پارس تهران تالش زیادی برای درمان پای او 
کردند اما به این نتیجه رسید که برای حفظ جان مصدوم 

باید پای او از زانو قطع شود.

دستگیری جاعالن اسکناس های تقلبی در قم
دو  دستگیری  از  قم  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 

جاعل اسکناس های تقلبی در قم خبر داد.
سرهنگ بهادر اسماعیلی اظهار داشت: مأموران یگان 
زنی،  گشت  حین  قم  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  امداد 
یک دستگاه خودرو زانتیا را با ۲ نفر سرنشین متوقف کردند.

وی گفت: در ادامه پس از اظهارات ضد و نقیض این 
افراد، خودرو مورد بازرسی قرار گرفته که 1٠3 میلیون ریال 
وجه نقد جعلی، 4۷ میلیون ریال تراول چک، 3۵ هزار دینار 
عراقی و 1۶ فقره چک مسافرتی جعلی بانک صادرات جعلی، 

همچنین مقادیری مواد مخدر از آنها کشف شد.
در  کرد:  تصریح  قم  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
انجام  برای  تشکیل شده  پرونده  به همراه  متهمان  نهایت 

مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.

16 مصدوم در تصادف دو اتوبوس در تهرانسر
سرپرست روابط عمومی اورژانس تهران از مصدوم شدن 

1۶ تن در پی تصادف دو دستگاه اتوبوس در تهرانسر خبر داد.
روز شنبه  اظهار داشت: ساعت ۲1:1٨  قوامی  شهاب 
یک مورد تصادف بین دو دستگاه اتوبوس به سامانه 11۵ 

اورژانس تهران اعالم شد.
وی ادامه داد: در پی وقوع این حادثه بالفاصله نیروهای 
امدادی به محل واقع در تهرانسر-بلوار گلها- 3٠٠ متر باالتر 

از بیمارستان قوانین اعزام شدند.
سرپرست روابط عمومی اورژانس تهران گفت: با حضور 
دستگاه  دو  که  شد  مشخص  محل  در  اورژانس  نیروهای 
به یکدیگر برخورد کرده اند.  نامشخصی  اتوبوس به دالیل 
نیروهای اورژانس بالفاصله وضعیت سرنشینان خودروها را 
نفر  حادثه 1۶  این  و مشخص شد که طی  کردند  بررسی 

دچار مصدومیت شدند.
به گفته وی 14 تن از مصدومان به مرکز درمانی منتقل 

شده و دو تن در محل درمان شدند.
قوامی در پایان گفت: 9 مصدوم با اتوبوس آمبوالنس 
به  مصدوم  سه  همچنین  شدند.  منتقل  درمانی  مرکز  به 
بیمارستان امام خمینی و دو مصدوم به بیمارستان حضرت 

رسول )ص( منتقل شدند.

عامالن قتل طالفروش خاشی دستگیر شدند
با تالش  بلوچستان گفت:  دادستان خاش سیستان و 
ماموران جان بر کف نیروی انتظامی و عوامل امنیتی چهار 
نفر از عوامل سرقت از طالفروشی و قتل صاحب آن در این 

شهرستان پس از 4۵ روز دستگیر شدند.
یک  از  امسال،  رمضان  ماه  در  افزود:  حکمتیان  رضا 
یامین  آن،  صاحب  و  شد  سرقت  خاش،  در  طالفروشی 
به  سرقت  جریان  در  بود،  ساله   ۲4 جوانی  که  شهنوازی 

قتل رسید.
وی بیان کرد: پس از مدت ها کار کارشناسی، نیروی 

انتظامی این افراد را روز شنبه دستگیر کرد.
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ظرفیت پذیرش خوابگاه های دانشجویی کاهش می یابد

که  است  شده  پیشنهاد  دانشجویان  امور  سازمان  به  گفت:  علوم  وزیر 
حداقل ظرفیت پذیرش در خوابگاه ها به یک سوم کاهش یابد تا مشکلی را 

از نظر بهداشتی ایجاد نکند.
از  خوبی  خاطرات  مردم  کشور  فعلی  فضای  در  گفت:  غالمی  منصور 
خیرین حوزه تعلیم و تربیت دارند. پیشتازانی در حوزه مدرسه سازی حضور 
داشتند به طوری که مرحوم  حافظی خیر مدرسه ساز خاطره خوبی در ذهن 

مردم به جا گذاشت.
وی افزود: دانشگاه های ما نیز قبل از انقالب و بعد از انقالب خاطره 
های خوبی از اشخاصی دارند که وقف کرده و خیر آموزش عالی هستند، ما 
بعد از انقالب در زمینه خیرین مشارکت خوبی داشتیم البته خیلی وقت ها به 
دلیل غفلت ما افرادی که خیر بوده و در این حوزه تالش کرده بودند معرفی 
نشده بودند. بر همین اساس وزارت علوم تالش خود را انجام داده و ستاد 
خیرین دانشگاه ساز را در وزارت علوم و همه دانشگاه ها شکل داده است و 
بیشتر به این دلیل است که این فرهنگ را ترویج دهیم و تشکر خودمان را 
به عنوان مجریان آموزش عالی دانشگاه و دانشجویان از خیرین داشته باشیم.

وزیر علوم ادامه داد: امیدواریم جریان خیر در کشور گسترده تر شود تا 
این امانت را به اهلش برسانیم.

توسعه  کرد:  خاطرنشان  خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  علوم  وزیر 
آموزش عالی از نظر ساخت مراکز و صدور مجوز زیاد بوده اما پشتیبانی از 
این مراکز چندان سرعتی نداشته است و ما با کمبود مراکز رفاهی رو به رو 
بودیم. صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مسئولیت تامین رفاه دانشجویان 
را دارد که در اینجا جای تقدیر و تشکر دارد یک نگاه به این آمارها نشان می 
دهد زحمات و تالش در این حوزه قابل تقدیر است. ما در حوزه خدماتی که 
خیرین داشته اند 4۶٠ هزار متر مربع فضای آموزشی، خوابگاهی و و رفاهی 
را از این طریق تکمیل کردیم و 3۵۵ هزار متر مربع دیگر در حال ساخت و 
تکمیل است و بیشتر در این جلسه ای که برگزار شد بحث در مورد تکمیل 
خوابگاه هایی است که برای سال جدید به کار گرفته می شود و امیدواریم 

فضای این چنینی را در کل جامعه اطالع رسانی کنیم.
باید  کنیم  اعالم  را  کمبودها  که  آنچه  از  بیشتر  کرد:  تصریح  غالمی 
قدرشناس این همت عالی بوده و فرهنگ خیرین را تکثیر کنیم و در جلساتی 
این چنینی به جای کمبودها از ارتقا و تکمیل و توسعه صحبت کنیم. برخی 
از خوابگاه های خیر ساز در حد هتل هستند به طوری که من از یکی از این 
خوابگاه ها که در دانشگاه صنعتی اصفهان ساخته شده بود، بازدید کردم و 
عنوان کردم اگر این خوابگاه را به دانشجویان بدهید تالش می کنند تا آخرین 
مقطع حتی بعد از فارغ التحصیلی در آنجا بمانند و به راحتی نمی شود به آنها 

گفت که خوابگاه را تخلیه کنند.
گفت:  دانشجویی  های  خوابگاه  بازگشایی  زمان  خصوص  در  غالمی 
مشکلی که وجود دارد این است که باید ظرفیت خوابگاه ها با توجه به تعداد 
دانشجویانی که وجود دارد کاهش یابد و به سازمان امور دانشجویان پیشنهاد 
شده است که حداقل ظرفیت پذیرش در خوابگاه ها به یک سوم کاهش یابد 
تا مشکلی را از نظر بهداشتی ایجاد نکند و دانشگاه ها نیز با توجه به تقویم 

حضور دانشجویان پذیرش آنها در خوابگاه ها را نیز مدیریت کنند.
وزیر علوم ادامه داد: هر دانشگاهی این اختیار را دارد وضعیت حضور 
دانشجویان در خوابگاه ها را بر اساس برنامه های حضور آنها در دانشگاه ها 
را مدیریت کند بنابراین یک برنامه عمومی در این زمینه اعالم نخواهد شد 
بلکه بسته به وضعیت و امکانات دانشگاه ها در این خصوص تصمیم گیری 
خواهد شد و دانشجویان نیز باید در این زمینه اطالعات را از دانشگاه محل 
تحصیل خود کسب کنند تا در جریان این باشند که آموزش آنها با چه ترکیبی 

شروع خواهد شد.
نیز  تکمیلی  دانشجویان تحصیالت  آموزش  در خصوص وضعیت  وی 
پایان  یا  و  رساله  مشغول  که  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  گفت: 
نامه خود هستند در حال حاضر در دانشگاه ها حضور دارند و کسانی که نیاز 
به آزمایشگاه و کارگاه دارند برنامه ریزی های الزم انجام شده است و موارد 
مربوط با پروتکل های بهداشتی به خوبی رعایت می شود. امیدواریم در ترم 
بعدی نیز با همین پروژه ای که تعریف شد دانشجویان ارشد و دکتری که 
واحدهای درسی دارند در اولویت پذیرش قرار بگیرند و ادامه تحصیل دهند.

وی تاکید کرد: ما برای دانشگاه ها یک نسخه مشخص نمی پیچیم و حتما 
همه مسئولین دانشگاه ها برای ارائه بهتر خدمات بهتر آموزشی حساسیت کافی 
را دارند. امیدواریم ترم آینده نسبت به ترم فعلی خدمات بهتری را ارائه بدهیم.

وزیر علوم در خصوص احتمال افزایش اجاره بهای خوابگاه و ژتون تغذیه 
نیز گفت: در جلسه ای که به این منظور تشکیل خواهد شد حساسیت ها را 
درک کرده و آنها بررسی خواهیم کرد. در عین حال که عموما صندوق رفاه 
حداقل هزینه ها را پیشنهاد می کند و در این زمینه مراقب دانشجویان است.

همزمان با فرا رسیدن والدت با 
سعادت حضرت معصومه )س( و روز 
دختر، دختران می توانند از مجموعه 
فرهنگی - گردشگری برج میالد به 

صورت رایگان بازدید کنند.
رعایت  به دلیل  بازدید   این 
نکات بهداشتی با  ظرفیت محدود از 
ساعت 1٠  تا 14 امکان پذیر است.

همه  س  سا ا ین  ا بر 
پروتکل های  باید  بازدیدکنندگان 
ماسک  زدن  جمله  ز  ا بهداشتی 

صله  فا همچنین  و  ت  ر صو بر 
اجتماعی به هنگام بازدید را رعایت 

کنند.
بازدید رایگان دختران فردا سه 
بوده  1٠ الی 14  ساعت  از  شنبه 
دختران  برای  شناسنامه  آوردن  و 

بازدیدکننده الزامی است.
الزم به ذکر است که این بازدید 
رایگان صرفًا برای دختران است و 
بلیت  می بایست  آن ها  همراهان 

بازدید خریداری کنند.

دخترها، امروز می توانند از برج میالد رایگان بازدید کنند
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ماکروسافت زبان برنامه نویسی جدید Q# و کیت توسعه 
کوآنتوم را به صورت رایگان انتشار داد.

این کیت شامل یک سیمیالتور محاسبات کوآنتومی و دیگر منابع مربوطه است تا 
افرادی که می خواهند شروع به اقدام برنامه نویسی برای اپلیکیشن های کامپیوترهای 

کوآنتومی نمایند ، بتوانند از آن منابع استفاده کنند.
زبان برنامه نویسی Q# بطور ویژه برای محاسبات کوآنتومی ساخته شده است.

کیت توسعه کوآنتوم )Quantum Development Kit(  برای توسعه 
دهندگانی طراحی شده است که عالقه مند به یادگیری برنامه های کاربردی در رایانه 

های کوآنتومی هستند. 
شاید برخی از این عالقه مندان ، کارشناسان در زمینه فیزیک کوآنتوم باشند.

زبان برنامه نویسی Q# ، عمیقاَ منطبق با  پلت فرم Visual Studio است. 
Visual Studio  شامل مجموعه ای از ابزارهای برنامه نویسی  برای توسعه دهندگان 

وب می باشد که توسط مایکروسافت ارائه شده است.
بنابراین محیطی آشنا را برای کسانی که به زبانهای دیگربرنامه نویسی  مسلط 

هستند را فراهم آورده است .
زبان Q# طراحی شده است تا با یک سیمیالتور کوآنتوم محلی کارکند.

همچنین به عنوان بخشی از »کیت توسعه »Quantum ارائه می شود که این 
کیت قادر است با قدرت محاسباتی کوآنتوم  حدود qubits 3٠ منطقی  را از طریق 

لپ تاپ های معمولی شبیه سازی کند.
این امر به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا بتوانند کدهای کوآنتومی را باگ گیری 
کنند. وهمچنین نمونه های کوچکی از برنامه های خود  بر روی رایانه هایشان تست کنند.

مایکروسافت برای چالش های کوآنتومی درمقیاس های بزرگتر ، می تواند یک 
شبیه ساز را ارائه دهد که مبتنی بر Azure می باشد. و قادر است قدرت محاسباتی 

بیش از qubit4٠ منطقی را شبیه سازی کند.
مایکروسافت همچنین در کنار« کیت توسعه کوآنتوم »، مجموعه کاملی از اسناد 

، کتابخانه ها و نمونه های در دسترس را ارائه داده است.
این امر پیش زمینه ای برای افرادی که نیاز دارند تا جنبه های مختلف محاسباتی  

که منحصر به سیستم های کوآنتومی هستند را مورد بررسی قرار دهند.
این روش باعث می شود تا اطالعات bit ها و  qubit های محاسبات کوآنتومی 

به صورت ایمن به اشتراک گذاشته شوند.
 ، #Q کیت توسعه کوآنتوم ، اجازه می دهد تا کارشناسان با استفاده از زبان

اپلیکیشن هایی را ایجاد کنند که فقط بر روی شبیه ساز کوآنتومی اجرا می شوند.
که این اپلیکیشن ها همان برنامه هایی هستند که در نهایت بر روی کامپیوترهای 

کوآنتوم topological کار می کنند.
البته مایکروسافت همچنان در حال توسعه فرآیند های به منظور هدف کلی ، 

محاسبات کوآنتومی می باشد.
نکته جالب توجه این است که زمانیکه می خواهید کدها را درسخت افزار کوآنتوم 

قرار دهید ، نیازبه هیچ تغییری ندارند.
کارشناسان معتقدند که رایانه های کوآنتومی می توانند به دانشمندان این اجازه 
را بدهند تا به برخی از سخت ترین چالشهای جهان مانند گرسنگی جهانی یا اثرات 

خطرناک تغییرات آب و هوا توجه کنند.
زیرا کامپیوترهای کوآنتومی قادرند تا محاسبات داده ها را به ساعت یا حتی دقیقه 
پردازش کنند.انتظار می رود که کامپیوترهای کوآنتومی به پیشرفت های عمده در زمینه 

هایی مختلف مانند هوش مصنوعی کمک کنند.
مثاَل بیشتر پیشرفتهای امروزه در بحث هوش مصنوعی براساس بخش یادگیری 

ماشین است.
یعنی یک سیستم از طریق مجموعه ای از داده هایی را که دریافت کرده است 

یاد بگیرد چیزهایی مانند کلمات ، صدا یا اشیا را از یکدیگر تشخیص دهد.
در حال حاضرمحققان ماکروسافت بر روی پروژه هایی که متمرکز بر رمزنگاری 

و امنیت داده های محاسبات کوآنتوم ، کار می کنند.
قدرت محاسبات این کیت ها بقدری باال است که می تواند محاسبات داده های 
یک میلیارد سال کامپیوترهای کالسیک را در عرض چند ساعت از طریق کامپیوترهای 

کوآنتومی پردازش کند.
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یک پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش مطرح کرد

پیشنهاد تدریس زبان انگلیسی از کالس سوم ابتدایی
حوزه  پژوهشگر  یک 
اشاره  با  پرورش  و  آموزش 
دوره  نظریه  طبق  اینکه  به 
حیاتی، شروع تدریس زبان خارجی در 
یادگیری  برای  سالگی   1٠  -٨ سنین 
از  تواند  و می  است  مناسب  دوم  زبان 
کالس سوم یا چهارم ابتدایی به صورت 
مدون و پیشرفته تدریس شود و تا در 
در  یابد گفت:  ادامه  نهم  پایان کالس 
این صورت دانش آموزان می توانند به 
فهم و بیان زبان انگلیسی مسلط شوند.

حامد نیک پی با بیان اینکه ساختار 
در  بسزایی  نقش  کشور  یک  آموزشی 
استقالل و موفقیت آن کشور در سطح 
هر  گفت:  دارد  بین المللی  و  منطقه ای 
از  کشور  یک  آموزشی  ساختار  اندازه 
نوین و محتوای درسی و  رویکردهای 
علمی غنی تری بهره مند باشد مردم آن 

کشور از نظر علمی، 
ید  با مدارس  در  فزود:  ا وی 
ارائه شود  درس هایی به دانش آموزان 
عملیاتی  و  فرهنگی  علمی،  سطح  که 
آنها افزایش یابد. در این راستا آموزش 
از  دانش آموزان  به  خارجی  زبان های 
اهمیت باالیی برخوردار است. دانستن 
ایران  مدارس  در  خارجی  زبان های 
باعث گستردگی ارتباط افراد در سطح 
بین الملل خواهد شد. به عنوان مثال، با 
توجه به اینکه زبان قرآن، عربی است 
و کشورهای همسایه ایران عرب زبان 
هستند، بنابراین برای درک بهتر قرآن 
و  اجتماعی  بیشتر  تعامل  همچنین  و 
فرهنگی با این کشورها زبان عربی در 

مدارس ایران تدریس می شود.
آموزش  حوزه  پژوهشگر  ین  ا
زبان های  اینکه  بیان  با  پرورش  و 
بین المللی از جمله زبان انگلیسی موجب 
می شود  بین المللی  ارتباطات  گسترش 
و  علمی  زبان  اینکه  به  توجه  با  گفت: 
جهانی حال حاضر دنیا انگلیسی است، 
تدریس زبان انگلیسی در مدارس ایران 
از درجه اهمیت باالیی برخوردار است. 
از سوی دیگر با توجه به فرمایشات مقام 
بر فراگیری دیگر  معظم رهبری مبنی 
از  مدارس  خروج  و  خارجی  زبان های 
انحصار آموزش زبان انگلیسی می توان 
آلمانی،  جمله   از  خارجی  زبان های 

فرانسه، 
نیک پی در ادامه به بررسی پیشنهاد 
تدریس زبان انگلیسی از کالس سوم یا 
چهارم ابتدایی پرداخت و دالیلی را برای 

پیشنهاد خود ذکر کرد.
حوزه  پژوهشگر  این  افزود:   وی 
آموزش و پرورش با بیان اینکه فرستادن 
انگلیسی  زبان  به کالس های  فرزندان 

همراه  به  خانواده ها  برای  مالی  هزینه 
در  آموزان  دانش  حضور  گفت:  دارد 
موسسات زبان در بعدازظهرها، باعث از 
دست دادن فرصت آموزش برای انجام 

تکالیف مدرسه می شود.
و  مالی  توانایی  عدم  افزود:  وی 
به  خانواده ها  همه  دسترسی  عدم  یا 
موسسات آموزش زبان انگلیسی موجب 
می شود که عده زیادی از دانش آموزان 
از یادگیری زبان انگلیسی و پس از آن 
سراسری  کنکور  در  باال  نمره  کسب 
تبعیض  نوع  یک  که  شوند  بی بهره 

آموزشی محسوب می شود.
نیک پی با بیان اینکه تدریس زبان 
در مدارس ایران از کالس هفتم شروع 

می شود و 
توان  می  درواقع  داد:  ادامه  وی 
این  وقت  دادن  اختصاص  با  که  گفت 
زبان  یادگیری  برای  افراد  از  دسته 
در  کاری  دوباره  نوع  یک  انگلیسی، 
سیستم  در  نگلیسی  ا زبان  آموزش 
آموزشی ایران اتفاق می افتد که باعث 
و  نی  زما لی،  ما هنگفت  ضررهای 

آموزشی به کشور می شود.
و  آموزش  حوزه  پژوهشگر  این 
اندیشمندان  اینکه  به  اشاره  با  پرورش 
دوره  نظریه  زبان،  یادگیری  حوزه  در 
مطرح  را   Critical Period حیاتی 
می کنند گفت: طبق این نظریه کودک 
با توجه به اینکه در سنین ٨- 1٠سالگی 
به قواعد زبان مادری و همچنین خواندن 
و نوشتن تسلط پیدا می کند، این سنین 
بهترین زمان برای یادگیری زبان دوم 
اروپایی  کشورهای  عمده  در  است. 
 1٠ از  قبل  تا  خارجی  زبان  یادگیری 

سالگی صورت می گیرد.

از  کشورهایی  در  افزود:  نیک پی 
لهستان  فنالند، سوئیس،  آلمان،  جمله 
و پرتقال زبان انگلیسی در سنین ٨ تا 
1٠ سالگی در مدارس تدریس می شود 
و حتی کشورهایی از جمله سوئد، نروژ، 
هفت  سن  از  ترکیه  و  ایتالیا  فرانسه، 
سالگی زبان خارجی را به دانش آموزان 
در  همچنین   می دهند.  آموزش  خود 
از  انگلیسی  زبان   ۲٠11 سال  از  ژاپن 
پایه چهارم ابتدایی در مدارس تدریس 

می شود.
این  طبق  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نظریه، شروع تدریس زبان خارجی در 
یادگیری  برای  سالگی   1٠  -٨ سنین 
از  می تواند  و  است  مناسب  دوم  زبان 
کالس سوم یا چهارم ابتدایی به صورت 
مدون و پیشرفته تدریس شود و تا در 
در  یابد گفت:  ادامه  نهم  پایان کالس 
این صورت دانش آموزان می توانند به 
فهم و بیان زبان انگلیسی مسلط شوند.

و  آموزش  حوزه  پژوهشگر  این 
بعد  به  از  کالس دهم  افزود:  پرورش 
محاوره  به صورت  انگلیسی  زبان  باید 
با  تا  شود  تدریس  آموزان  دانش  به 
پایان یافتن دیپلم، دانش آموزان ایرانی 
از  کنند.  پیدا  تسلط  انگلیسی  زبان  به 
طرفی تدریس زبان انگلیسی از کالس 
سوم یا چهارم ابتدایی در نظام آموزشی 

ایران باعث
وی با بیان اینکه در صورت اجرای 
این طرح، دانش آموزان فارغ التحصیل به 
زبان انگلیسی تسلط کافی پیدا خواهند 
هزینه های  کاهش  باعث  هم  که  کرد 
مالی و زمانی خانواده ها و دانش آموزان 
دانش آموزان،  اینکه  هم  و  شد  خواهد 
به  ایرانی  پژوهشگران  و  دانشجویان 

و  علمی  ارتباطات  می توانند  راحتی 
پژوهشی با اندیشمندان و پژوهشگران 
بین المللی برقرار کنند گفت: تسلط افراد 
به زبان انگلیسی باعث افزایش میزان 
ارتباطات تجاری و اقتصادی ایرانیان با 
صاحبان صنایع و اندیشمندان اقتصادی 
به  که  شد  خواهد  نیز  کشورها  دیگر 
طور حتم کمک شایانی به استقالل و 
خودکفایی ایران در حیطه های اقتصادی، 

تجاری و آموزشی خواهد کرد.
به گفته نیک پی، با تدریس زبان 
چهارم  یا  سوم  کالس  در  انگلیسی 

ابتدایی اهداف زیر محقق می شود:
-  استفاده از متدهای نوین علمی 
 Critical از جمله نظریه دوره حیاتی
Period در یادگیری زبان انگلیسی در 

سنین  ٨ تا1٠ سالگی
-   کاهش هزینه های خانواده ها 
در فرستادن دانش آموزان به موسسات 

آموزش زبان انگلیسی
وقت  رفت  هدر  از  جلوگیری    -
دانش آموزان در موسسات زبان انگلیسی

-   سیستماتیک و هماهنگ شدن 
یادگیری زبان انگلیسی از کالس سوم یا 
چهارم ابتدایی برای تمامی دانش آموزان

-  تسلط تمام دانش آموزان به زبان 
انگلیسی تا پایان دبیرستان

-  جلوگیری از تبعیض در یادگیری 
نقاط  دانش آموزان  بین  انگلیسی  زبان 

مختف ایران
ارتباطات متخصصین،  افزایش   -
با صاحبان  ایرانی  اقتصاددانان  و  تجار 
دیگر  نان  اقتصاددا و  تجار  صنایع، 
نظام  باعث ایجاد  همچنین  و  کشورها 
آموزشی در سطح جهانی با رویکردهای 

نوین و کارآمد خواهد شد.

مجلس باید در راستای تحقق جهش تولید گام بردارد
بعد  سه  در  مجلس  کرد:  تاکید  مجلس  کمیسیون صنایع  یک عضو 
قانونگذاری، تنقیح قوانین و نظارت بر حسن اجرای قوانین می تواند در راستای 

تحقق شعار جهش تولید گام بردارد.
روح اهلل عباسپور درباره اقداماتی که مجلس یازدهم باید برای تحقق شعار 
جهش تولید انجام دهد، بیان کرد: مقام معظم رهبری امسال را سال جهش 
تولید نام گذاری کرده و در پیامی که در آغاز مجلس یازدهم به نمایندگان 
دادند مسائل اقتصادی و توجه به تولید را در اولویت قرار دادند. مجلس نیز 
تحقق شعار جهش تولید و برنامه ریزی در حوزه های مختلف اقتصاد مقاومتی 

را در اولویت قرار داده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه اظهار کرد: توجه به 
اشتغال، مسکن و معیشت مردم از جمله مولفه هایی است که در اولویت کاری 
مجلس یازدهم قرار دارد، مجلس در سه حوزه می تواند نقش آفرین باشد. در 
گام اول در هر بخشی که احتیاج به قانونگذاری باشد به منظور تسهیل بازار 

کسب و کار مجلس آماده قانونگذاری و کنار زدن موانع است.
نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس یازدهم تصریح کرد: از سوی دیگر 
در سال های گذشته قوانینی به تصویب رسیده که بعضا می تواند مانعی برای 
تولید کنندگان باشد. مجلس در قالب تنقیح قوانین می تواند این موانع را کنار 
زند. همچنین مجلس باید بعد نظارتی خود را تقویت کند بحث نظارتی یکی 

از رکن های اساسی مجلس  است که باید نسبت به قبل فعال تر شود.
وی در ادامه تاکید کرد: ما قوانین و مقرراتی را به منظور تسهیل فضای  
باید و شاید اجرایی  کسب و کار از قبل تصویب کرده ایم که آن طور که 
نمی شود و لذا مجلس باید در  این حوزه به نقش نظارتی خود عمل کند تا 
همه بخش ها را به ریل اصلی قانون بازگرداند. به عنوان مثال قانون تسهیل 
فضای کسب و کار چندین سال است که به تصویب رسیده و رییس جمهور 
نیز یکی از شعارهای انتخاباتی اش مبنی بر این امر بوده است اما متاسفانه این 

قانون آن طور که باید اجرا نشده و رتبه خوبی در اجرا ندارد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: از سوی دیگر قانون 
رفع موانع تولید نیز چند سالی است که به تصویب رسیده اما بخشی از این 
قانون نظیر تشویق صادر کنندگان و تولید کنندگان به طور صحیحی اجرا 
نمی شود. یا بحث قانون مبارزه با قاچاق کاال که  به تصویب رسیده اما به طور 
جدی اجرایی نمی شود. بعضا افراد بدون تشریفات گمرکی، کاال وارد کرده و 

به رقابت بازار داخل آسیب می زنند.
عباسپور در پایان با اشاره به وظایف مجلس در حوزه تحقق شعار جهش 
تولید بیان کرد: مجلس در سه بعد قانونگذاری، پاالیش قوانین و نظارت بر 

حسن اجرای قانون می تواند ورود کرده و اقدامی جدی انجام دهد.

آغاز فساد ستیزی از خود دستگاه قضا کاری ارزشمند بود
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی ضمن تقدیر از اقدامات 
اخیر ابراهیم رییسی در باب مبارزه با فساد تاکید کرد: کار ارزشمند آقای رییسی 
این بود که مبارزه با فساد را از خود مجموعه قوه قضاییه آغاز کرد و نشان 
داد که الزاما تحول گرایی نیازمند بودجه، ساختمان و امکانات خاصی نیست.

ابراهیم عزیزی اظهار داشت: قوه قضاییه اقدامات خوبی را در دستور 
کار خود قرار داده و تالش های جدی  را برای اجرای عدالت و مبارزه با انواع 
فسادهای اقتصادی و اداری به عنوان یک وظیفه مهم مورد نظر قرار داده است.

وی ادامه داد: این اقدامات به گونه ای بوده که قوه قضاییه مردم را به 
عدل اسالمی امیدوار می کند. آنچه مسلم است این است که وقتی آقای رییسی 
به قوه قضاییه آمدند همگی شاهد بودیم که نه نیرویی به قوه قضاییه اضافه 
شد و نه بودجه ای و نه قانونی در قوه قضاییه تغییر پیدا کرد. هر آنچه اتفاق 
افتاد در خصوص مدیریت حاکم بر این قوه بود که توسط رییس آن تغییر کرد 
که این موضوع اعتماد که موجبات امید و اعتماد مردم را فراهم کرده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: پس الزاما 
تحول و تحول گرایی امیدآفرینی و اعتمادبخشی نیازمند بودجه، امکانات، 
نیرو، ساختمان و قوانین آنچنانی نیست مهم نوع راهبرد، نگاه و تفکر مدیر 
حاکم بر سیستم است. آقای رییسی قوه قضاییه را در همان شرایط تحویل 
گرفته و موضوعی از باب امکانات در آن دستگاه تغییر نکرد ولی همگی 
شاهد بودیم اقدامات وی موجب ایجاد امید و اعتماد شده است و در دل 
دانه  مفسدان  با  می شود  بله  که  کرده  ایجاد  فضایی  یک  اسالمی  جامعه 

درشت هم مبارزه کرد.
عزیزی تصریح کرد: کار ارزشمند آقای رییسی این بود که مبارزه با 
فساد را از مجموعه قوه قضاییه آغاز کرد. امیدواریم این حرکت خوب ادامه 
پیدا کند و این اقدامات در سطوح استانی هم اجرایی شود. عدالت باید به تمام 
معنا در میان همه سطوح میان همه اقشار و میان همه افرادی که سزاوار آن 
هستند مورد اجرا قرار گیرد. برای مثال در استان فارس هرچه بررسی می کنیم 
می بینیم که برخی افراد و اشخاص که قبال مدیر بودند نباید از محل یک حقوق 
مدیریتی یا کارمندی به فرصت های عجیب و قریب دست پیدا کرده باشند و 
به فرصت هایی مانند مجتمع های بزرگ اقتصادی و یا آموزشی رسیده باشند 

مگر این که از یک رانت مسئولیتی یا مدیریتی بهره برده باشند.
وی در پایان اضافه کرد: الزم است قوه قضاییه در استان ها نیز بر اینگونه 
مسائل همچون عملکرد دارایی ها و از کجا آوردی های برخی مدیران توجه 
الزم را داشته باشد این موضوع صرفا در خود دستگاه قضا نباشد و در رده های 

پایین تر نیز شاهد آن باشیم.

اعتبارات کمیته امداد باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت: افزایش اعتبارات 
کمیته امداد متناسب با نرخ تورم، نقش موثری در تحقق اهداف این نهاد به 

ویژه در حوزه توانمندسازی و ایجاد اشتغال دارد.
در  یازدهم  مجلس  رویکرد  تشریح  با  هاشمی  قاضی زاده  سیداحسان 
رسیدگی به امور نیازمندان و محرومان افزود: بیانیه ۲۷٠ نفر از نمایندگان در 
خصوص ضرورت توجه بیشتر به نیازمندان، نشان دهنده روح حاکم بر این 
دوره خانه ملت است و امیدواریم نمایندگان با همین روحیه تا پایان دوره به 

رفع نیازهای محرومان همت بگمارند.
وی با تاکید بر لزوم تقویت نگاه محرومیت زدایی در ارگان های مختلف 
حاکمیتی، ادامه داد: فراکسیون محرومیت زدایی و گروه های جهادی با همین 
هدف در مجلس یازدهم تشکیل شده و پس از برگزاری سه جلسه، به نتایج 

خوبی برای حمایت از گروه های جهادی رسیده ایم.
را  جهادی  گروه های  از  حمایت  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
اولویت نمایندگاه این دوره دانست و خاطرنشان کرد: تقویت نیروهای جهادی 
در تمام عرصه ها یک اصل مهم است و به همین منظور سامانه حقوقی پشتیبان 
گروه های جهادی در مجلس طراحی و تدوین خواهد شد تا در عین استقالل 

سازمانی، از یک ساختار حقوقی و حمایتی برخوردار شوند.
و  اسالمی  شورای  مجلس  میان  مثبت  همکاری  هاشمی  قاضی زاده 
کمیته امداد را یک ضرورت در راه محرومیت زدایی عنوان کرد و گفت: نگاه 
ویژه مجلس به کمیته امداد سبب شده تا اعتبارات این نهاد نسبت به دیگر 
دستگاه ها بهتر تخصیص یابد و باید تالش کنیم در سال جاری نیز بودجه این 
نهاد به طور کامل ارائه شود تا کمیته امداد در راه خدمت رسانی به مددجویان 

و نیازمندان با خللی مواجه نشود.
وی به اعتبارات تبصره 14 کمیته امداد از محل قانون هدفمندی یارانه ها 
اشاره کرد و افزود: حفظ و افزایش این اعتبارات متناسب با تورم از وظایف 

مجلس شورای اسالمی در رسیدن به اهداف محرومیت زدایی است.
نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر 
افزایش تسهیالت اشتغال زایی مددجویان در بودجه سال 99 اظهار کرد: کمیته 
امداد در سال 9٨ موفق به ایجاد 1۷۶ هزار شغل شد و امیدواریم با افزایش 
اعتبارت قرض الحسنه اشتغال این نهاد و نظارت مستمر بر طرح های اشتغال 
مددجویان، در سال جاری نیز به هدف خود که ایجاد ۲٠٠ هزار فرصت شغلی 

برای خانواده های تحت حمایت است برسد.

کشور از توان مدیریتی باالیی برخوردار است
نهمین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور پیش از ظهر 

روز دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
جاری  سال  در  اینکه  بر  تأکید  با  جلسه  این  در  جهانگیری  اسحاق 
موضوعی مهمتر از توسعه صادرات غیرنفتی برای اقتصاد کشور وجود ندارد، 
گفت: توسعه صادرات غیرنفتی امسال برای کشور از هر امر دیگری واجب تر 
است و همه دستگاه های مرتبط با امر صادرات باید برای تحقق هدفگذاری 

41 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی برای سال 99 بسیج شوند.
وی افزود: اگر به دنبال جهش تولید، حفاظت از اشتغال موجود و تأمین 
توسعه صادرات  باید  هستیم،  تولید  اولیه  مواد  واردات  برای  نیاز  مورد  ارز 
غیرنفتی را در اولویت نخست برنامه های خود قرار دهیم و دستگاه های 
سال  در  آنها  وظیفه  ترین  مهم  و  ترین  اصلی  که  بدانند  باید  نیز  اجرایی 
جاری این است که موانع را از پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی بردارند.

مهمترین  عنوان  به  غیرنفتی  صادرات  از  جمهور  رییس  اول  معاون 
پیشران اقتصادی کشور یاد کرد و افزود: اگر توسعه صادرات غیرنفتی محقق 
شود بخش تولید، اشتغال و تأمین ارز را به دنبال خود به حرکت وامیدارد و 

بسیاری از مشکالت را برطرف خواهد کرد.
جهانگیری با اشاره به برخی مشکالت و موانع نظیر تحریم ها و شرایط 
کرونایی تصریح کرد: اگرچه با مشکالت و موانع پیچیده روبرو هستیم، اما 
از ظرفیت های گسترده و و توان مدیریتی باال در کشور برخوردار هستیم 
و قادر خواهیم بود با اتکا به این ظرفیت ها مشکالت و موانع پیش رو را 
برطرف کنیم.معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه نباید توانمندی و 
ظرفیت های کشور را دست کم بگیریم تصریح کرد: نباید تسلیم مشکالت 
و سختی ها شویم و باید با جدیت برای حل مسائل و مشکالت کشور تالش 

کنیم تا بتوانیم با سربلندی از این مقطع دشوار عبور کنیم.
از  کشور  که  داد  نشان  کرونا  شیوع  دوران  تجربه  افزود:  جهانگیری 
ظرفیت های ویژه ای در بخش های مختلف از جمله در حوزه دانش بنیان 
برخوردار است چرا که فعاالن عرصه دانش بنیان توانستند ظرف چهار ماه 
عالوه بر تأمین نیازهای داخلی به تجهیزات و اقالم بهداشتی و درمانی، تولید 
این کاالها را به نقطه ای برسانند که امروز آمادگی صادرات به کشورهای 

دیگر را نیز دارند.
معاون اول رییس جمهور ممنوع کردن صادرات غیرنفتی را بزرگترین 
ضربه به صادرات کشور دانست و گفت: پیدا کردن بازار صادراتی کار آسانی 
بازار  بتواند  تا  باشد  داشته  دوندگی  سالها  باید  صادرکننده  یک  و  نیست 
صادراتی پیدا کند و اگر هر یک از بازارهای صادرات کشور از دست برود، 
به سختی می توان این کمبود را جبران کرد. در مواقعی که نیاز به اعمال 
باید از طریق تعرفه و عوارض این  محدودیت در صادرات وجود دارد نیز 

محدودیت را اعمال کرد.
جهانگیری در ادامه با اشاره به برخی طراحی ها و توطئه های خارجی 
برای تضعیف موقعیت ترانزیتی ایران و کاهش درآمدهای کشور از این محل، 
از وزارتخانه های امور خارجه و راه و شهرسازی خواست برنامه ریزی های 
الزم را برای تقویت ترانزیت کشور و افزایش درآمدها از این محل انجام دهند.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به موانع و مشکالت پیش 
روی تبادالت بانکی خاطرنشان کرد: تهاتر روش بسیار خوبی است که می 
تواند نیازهای داخلی را بدون مبادالت بانکی برطرف کند و اتاق بازرگانی 
با  تعامل گسترده میان بخش خصوصی کشور  ایجاد  از طریق  باید  ایران 
بخش خصوصی کشورهای هدف صادراتی، بسترهای الزم را برای افزایش 

صادرات و واردات از طریق تهاتر فراهم کند.
جهانگیری از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور 
به عنوان دغدغه ملی یاد کرد و گفت: حمایت از صادرکنندگان یک اولویت 
مهم است اما ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد و 

مشخص باشد که ما به ازای صادرات، کاال وارد کشور شده است.
مبنی  ارائه شده  به گزارش های  اشاره  با  رییس جمهور  اول  معاون 
بر افزایش تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی جهت انجام صادرات گفت: 
دریافت کارت بازرگانی برای صادرات نباید به ابزاری برای دریافت ارز و 
یا انجام برخی تخلفات تبدیل شود. الزم است با اعمال برخی نظارت ها و 
تعیین سقف برای سال نخست فعالیت صادرکنندگان، در صورت بازگرداندن 
ارز از سوی صادرکننده، اجازه صادرات به میزان بیشتر برای سال های بعد 
به صادرکنندگانی که برای اولین بار اقدام به صادرات می کنند،  داده شود.

را  از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست کارگروهی  جهانگیری 
با امر صادرات به صورت هفتگی برگزار  با عضویت دستگاه های مرتبط 
و موانع پیش روی صادرکنندگان را مورد بررسی قرار دهند و گزارش این 
جلسات نیز به صورت هفتگی ارائه شود.در این جلسه که وزیر امور خارجه، 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون علمی و فناوری رییس 
جمهور، رییس کل گمرک، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس سازمان ملی 
استاندارد نیز حضور داشتند، رییس سازمان توسعه تجارت گزارشی از عملکرد 
صادرات غیرنفتی طی سال 9٨ و الزامات مورد نیاز به منظور تحقق اهداف 

کّمی صادرات غیرنفتی در سال جاری ارائه کرد.
اهداف صادراتی  از  گزارشی  تجارت همچنین  توسعه  رییس سازمان 
به تفکیک گروه های کاالیی و طبقه بندی کشورهای هدف در سال 99 
ارائه کرد و به تشریح برش استانی هدفگذاری 41 میلیارد دالری صادرات 

غیرنفتی و راهکارهای تحقق آن در سال جاری پرداخت.
سال  در  توسعه صادرات  کارگروه  عملکرد  از  گزارشی  وی همچنین 
139٨ ارائه کرد و با اشاره به اینکه جلسات این کارگروه به صورت مستمر 
و هفتگی برگزار می شود، عمده ترین موضوعات مطرح شده در جلسات 
کارگروه سال 139٨ و تصمیمات اتخاذ شده در این کارگروه را مطرح کرد.

اختصاص بخشی از درآمد عوارض صادراتی به تقویت زیرساخت های 
توسعه صادرات، تقویت ساختار، تشکیالت و بودجه نمایندگی های جمهوری 
برنامه  ایران در ۲٠ کشور منتخب صادراتی در سال 99، تدوین  اسالمی 
جامع برای تقویت و افزایش سهم ترانزیت در سبد صادرات خدمات کشور و 
تصویب آیین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و اصالح آیین 
نامه حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله موضوعاتی بود که 
در این جلسه مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات الزم اتخاذ شد.

بدون هیچ پیش شرطی با ریاض مذاکره می کنیم
ترامپ  اینکه  به  اشاره  با  نظامی  امور  در  رهبری  معظم  مقام  مشاور 
جنایتکار است نه رئیس جمور، تاکید کرد: به هیچ وجه با ترامپ مذاکره نمی 

کنیم، اما بدون هیچ پیش شرطی آماده مذاکره با ریاض هستیم.
سردار حسین دهقان، در گفت وگو با شبکه الجزیره گفت: به هیچ وجه 
با دونالد ترامپ مذاکره نخواهیم کرد، زیرا ما او را جنایتکار می دانیم نه 
رئیس جمهور. ما در رابطه با سامانه های موشکی خود نیز مذاکره نخواهیم 

کرد و به سیاست منطقه ای خود ادامه می دهیم.
وی تاکید کرد: هرگونه تحرکات نظامی آمریکا علیه ما در آب های 
خلیج فارس با پاسخ گسترده مواجه خواهد شد.سردار دهقان خاطرنشان کرد: 
سخن گفتن در رابطه با حمایت ایران از نیروهای خلیفه حفتر در لیبی مضحک 
است. ما از دولت وفاق ملی لیبی که در سطح بین الماللی به رسمیت شناخته 
شده است حمایت می کنیم و خواهان ایجاد راه حل سیاسی در لیبی هستیم.

مشاور نظامی مقام معظم رهبری در ادامه در رابطه با تحوالت یمن نیز 
گفت: اتفاقاتی که در یمن رخ می دهد  هرج و مرجی نظامی و بیهوده است که 
در وهله اول عربستان مسئول آن است.وی تاکید کرد: ریاض باید به شکست 
خود در جنگ یمن اعتراف کند و سیاست جدیدی را در پیش بگیرد. اگر عربستان 

قبول کند ما آماده گفت گو با آن ها بدون هیچ گونه پیش شرط هستیم.
سردار دهقان در رابطه با روابط ایران و امارات نیز تاکید کرد: روابط ما با 
امارات شاهد بهبودی است و موضع ابوظبی در رابطه با ما تغییر کرده است.
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تحصیلی  مدرک  دارای  مشموالن  پزشکی  معافیت  ضوابط 
دکترای پزشکی

ــکی  ــت پزش ــط معافی ــا ضواب ــی ناج ــه عموم ــازمان وظیف ــس س رئی
ــرد. ــریح ک ــکی را تش ــرای پزش ــی دکت ــدرک تحصیل ــموالن دارای م مش

ســردار تقــی مهــری اظهــار کــرد: بــر اســاس تبصــره 1 مــاده 4٠ قانون 
ــی،  ــکان عموم ــم از پزش ــک اع ــموالن پزش ــی، مش ــه عموم ــت وظیف خدم
ــد از  ــی می توانن ــط در صورت ــص فق ــکان متخص ــکان و پزش ــدان پزش دن

معافیــت دائــم پزشــکی بهــره منــد شــوند کــه بــه تشــخیص شــورای 
ــت در  ــه طباب ــه حرف ــتغال ب ــه اش ــادر ب ــی ق ــه عموم ــکی وظیف پزش

ــند. ــای مســلح نباش نیروه
وی بــا بیــان اینکــه بــه درخواســت پزشــکی ایــن دســته از 
مشــموالن بعــد از تــرک تحصیــل، انصــراف و یــا فراغــت از تحصیــل 
ــموالن  ــاری مش ــوارد بیم ــی از م ــت: در برخ ــود، گف ــیدگی می ش رس
ــان در بیمارســتان های  ــت آن ــع طباب ــه مان پزشــک در حــدی اســت ک
نیروهــای مســلح نیســت کــه در ایــن صــورت بــه خدمــت دوره ضرورت 
اعــزام و برابــر نظــر شــورای پزشــکی وظیفــه عمومــی از انجــام خدمــات 

ــوند. ــاف می ش ــی مع رزم
ــیدگی  ــرد: رس ــوان ک ــا عن ــی ناج ــه عموم ــازمان وظیف ــس س رئی
ــی  ــدرک تحصیل ــت پزشــکی مشــموالن دارای م ــه درخواســت معافی ب
ــل و …  ــاق عم ــین های ات ــکی، تکنس ــازی، دامپزش ــرای داروس دکت
هماننــد مشــموالن عــادی بــوده و بــدون هیــچ شــرطی بــه درخواســت 

ــود. ــیدگی می ش ــان رس ــکی آن ــت پزش معافی

کل  ن  مدیرا نشست 
ورزش  وزارت  جوانان  حوزه 
و جوانان با نمایندگان وزارت، 
منظور  به  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
تعاونی های  تشکیل  شیوه های  بررسی 
و  جوانان  بین  آن  ترویج  و  جوانان 

سمن ها برگزار شد.
پایگاه  دوشنبه  روز  گزارش  به 
سال  جوانان،  و  ورزش  وزارت  خبری 
وزارت  بین  تفاهم نامه  یک  گذشته 
ورزش و جوانان و وزارت تعاون، کار و 
بر اساس  رفاه اجتماعی منعقد شد که 
و  همکاری  تفاهمنامه،  این  یکم  ماده 
حمایت از تعاونی های جوانان در دستور 

کار قرار گرفت.
یک نشست نیز میان مدیران کل 
حوزه جوانان وزارت ورزش و جوانان با 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت،  نمایندگان 
راه های  بررسی  هدف  با  اجتماعی، 

تشکیل تعاونی های جوانان و ترویج آن 
بین جوانان برگزار شد.

مه  هم نا تفا ین  ا صلی  ا هدف 
است  جوانان  تعاونی  موضوع  ترویج 
به  تعاونی  ساختار  اساس  براین  و 
اقتصادی  ساختار  نزدیک ترین  عنوان 
می تواند  نهاد،  مردم  سازمان های  به 

لیت  فعا مه  دا ا برای  مناسب  مدلی 
اقتصادی  فعالیت  که  باشد  سمن هایی 

انجام می دهند.
در این تفاهم نامه وزارت تعاون، 
برخی  برای  باید  اجتماعی  رفاه  و  کار 
از  درصد   ۶٠ حداقل  که  تعاونی ها  از 
 )3۵ )1٨تا  جوانی  سن  در  آن  اعضاء 

قرار گرفته باشند، امتیازات ویژه قانونی 
در نظر بگیرد و وزارت ورزش و جوانان 
نیز سمن های جوانان را به سمت ثبت 
و  امتیازات  از  استفاده  برای  تعاونی 
ادامه  منظور  به  حوزه  این  تسهیالت 

فعالیت های اقتصادی سوق دهد.
بررسی  با  نشست،  این  پایان  در 
شیوه های  خصوص  در  نظر  تبادل  و 
جوانان  تعاونی های  ترویج  و  تشکیل 
مقرر شد که برنامه عملیاتی این موضوع 
تدوین و اعتبارات آن نیز تعریف شوند.

د  سجا نشست  ین  ا ر  د
مشارکت های  دفتر  سالک مدیرکل 
نه  وطلبا دا لیت های  فعا و  جتماعی  ا
یرکل  مد سدی  ا هلل  ح ا و ر ن،  نا ا جو
جوانان  امور  بر  نظارت  و  هماهنگی 
دفتر  آل اسحاق مدیرکل  و امیرحسین 
طرح های ملی و فراگیر جوانان حضور 

داشتند.

راه اندازی تعاونی های جوانان بررسی شد

فرزند  دارای  والدین  به  روانشناس  یک 
معتاد توصیه کرد، ضمن پذیرش این حقیقت، 
برای  را  با عشق ورزی و محبت، فرزند خود 

ترک اعتیاد یاری کنند.
امیرعلی عباسیان با بیان اینکه پدر و مادر به عنوان 
باید  اوقات  برخی  در  فرزندان،   الگوی  و  مربی  نخستین 
بیشتر با فرزندان خود اظهار صمیمیت کنند،  افزود: والدین 
زمانی که متوجه شدند فرزندشان گرفتار مواد مخدر شده 
از  با متانت نسبت به جلوگیری  بلکه  وحشت زده نشوند 

این اتفاق ناگوار سریع تر اقدام کنند.
وی ادامه داد: همانطور که اثرات روانی و فیزیکی 
می  نمایان  کننده  مصرف  فرد  در  مرور  به  مخدر  مواد 
شود، والدین نیز بتدریج و با پرهیز از اقدامات نابخردانه 
و در جهت حمایت از فرزند معتاد خود که نیازمند کمک 
به  تنها  نه  به مشاور و متخصص،  مراجعه  با  است،  آنان 
او کمک می کنند تا با این مشکل کنار بیاید، بلکه آینده  

روشن را در ذهن او ترسیم خواهند کرد.
و  دوره نوجوانی  کرد:  تصریح  خانواده  مشاور  این 
جوانی که سرشار از جنب و جوش و فعالیت های خاص 
و  مصرف  خطرزای  عوامل  از  یکی  توان  می  را  است 
برابر  برشمرد و  قشر  این  برای  مخدر  مواد  سوءمصرف 
به  گرایش  سنین  مخدر،  مواد  با  مبارزه  آمار نهاهادی 
ادامه  در  شده که  اعالم  سالگی   ۲٠ تا   1۶ بین  مواد 
تواند  می  تا 3٠ سالگی  حتی  آن  سنی  پوشش  سطح 

باشد. ادامه داشته 
باشند  اینکه پدر و مادرها توجه داشته  بیان  با  وی 
و  نوجوانان  بین  نزدیکی  ارتباط  ناخواسته  دوران  این  در 
سوءمصرف مواد وجود دارد، از این رو تاجایی که امکان 
او  نیازهای  را به فرزند نزدیک تر شده و  باید خود  دارد 
را پاسخگو باشند، اظهار داشت: پسرها نسبت به دختران 
آن  و  دارند  مواد مخدر  به  زیادی  تمایل  زیاد  احتمال  به 
را به صورت مکرر مصرف می کنند ولی در مقابل بیشتر 

دختران برای مصرف مواد تمایلی نشان نمی دهند و آن 
را عملی نادرست عنوان می کنند.

و  شخصیتی  ت  صفا سطح   : گفت ن  سیا عبا
زیستی  آمادگی های  و  روانی  ویژگی های  خانوادگی، 
برای  نوجوان  و  جوان  قشر  بین  در  کنترل  از  فراتر 
ر  ثیرگذا تا ر  بسیا مخدر  د  موا مصرف  سمت  به  میل 
از این رو عدم عشق ورزی و اظهار صمیمیت  است و 
والدین با فرزندان، نه تنها  افکار آنان را به سوی مواد 
آثار  برابر  در  را  آنان  جسم  کشاند بلکه  افیونی خواهد 

سازد. می  مستعد  مواد  فیزیولوژیک 
این رواندرمانگر افزود: از دیگر عوامل شخصیتی که 
مواد  مصرف  سمت  به  نوجوان  فردی  شود  می  موجب 
متمایل شود می توان به فاصله سنی زیاد با والدین، عزت 
نفس پایین، اضطراب و تنش، تکانشگری، خلق افسرده، 
مهارت های سازشی ضعیف، مهارت های اجتماعی ناکارآمد 

و مهارت های تحصیلی ضعیف اشاره کرد.

خانواده ها با فرزند معتاد چه کنند؟



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1487- سه شنبه 3 تیر 41399 انرژی اقتصاد- 

یک  وام  اقساط  حالی  در 
محل  از  یارانه بگیران  میلیونی 
ماه  هر  در  واریزی  نقدی  یارانه 
یارانه  حذف  صورت  در  که  می شود  کسر 
به  اقساط  این  پرداخت  مسئولیت  بگیر، 

بانک ها برعهده دولت خواهد بود.
پرداخت وام یک میلیونی برای حدود 
۲3 میلیون خانوار یارانه بگیر، طرحی بود که 
با پیشنهاد بانک مرکزی و برای حمایت از 
اقشار آسیب پذیر در اردیبهشت  ماه به اجرا 
درآمد؛ به طوری که هر خانوار می توانست 
با اعالم تقاضا و قرار گرفتن در لیستی که 
از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و 
سازمان هدفمندی یارانه ها به بانک مرکزی 
ارائه می شد، این تسهیالت را دریافت کند.

از  میلیونی  یک  وام  پرداخت  جریان 
این قرار بود که ابتدا پیش بینی شد با سود 
1۲ درصد و باپرداخت ۲4 ماهه به حساب 
همان  از  آن  اقساط  و  واریز  یارانه بگیران 
به  توجه  با  اما  شود.  کسر  یارانه  حساب 
این که در این شرایط مبلغ اقساط به حدود 
4۷ هزار تومان می رسید و خانوار یک نفره 
در تامین قسط به مشکل بر می خورد و از 
تسهیالت  این  برای  آن  سود  دیگر  سوی 

باال به نظر می رسید، اینگونه تغییر کرد که 
سود 1۲ درصدی به نوعی بین دولت و مردم 
تقسیم شود که چهار درصد را یارانه بگیر و 
هشت درصد دیگر را دولت بپردازد و اقساط 
از ۲4 به 3٠ ماه افزایش یابد. در این حالت 
قسط پرداختی به 3۵ هزار تومان در هر ماه 

کاهش پیدا کرد.
خانوار  میلیون   ۲1 حدود  حالی  در   
طی چند مرحله وام یک میلیونی را دریافت 
یارانه بگیران  برخی  روزها  این  که  کردند 

می گویند اخیرا یارانه آنها واریز نشده و به 
و  باشد  شده  قطع  یارانه شان  می رسد  نظر 
این سوال برای آنها مطرح است که در این 
شرایط قسط وام یک میلیونی آنها چگونه 

پرداخت خواهد شد؟
است  توضیح  به  رابطه، الزم  این  در 
برعهده  شده  حذف  یارانه بگیران  قسط  که 
دولت خواهد بود. این در حالی است که طبق 
سازوکار  با  رابطه  در  وزیران  هیات  مصوبه 
پرداخت وام یک میلیونی در صورت قطعی 

یارانه خانوار مانده اصل و سود در تعهد دولت 
بوده و سازمان برنامه و بودجه مکلف است 
آن را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و 

به نظام بانکی بازگرداند.
ماجرا  ظاهر  در  شاید  اساس،  براین 
اینگونه به نظر برسد این حذف به ضرر دولت 
تمام خواهد شد و باید قسط وام را بپردازد، 
ولی در اصل اینگونه نیست. مثال برای یک 
خانوار پنج نفره که قرار است در هر ماه حدود 
۲۲۷ هزار و ۵٠٠ تومان برایشان یارانه واریز 
شود، فقط در این حالت یک قسط 3۵ هزار 
تومانی بجایاو  پرداخت خواهد شد که بسیار 
به صرفه تر از پرداخت یارانه خواهد بود. به 
این  یارانه  ماه  پنج  از  کمتر  هزینه  عبارتی 
در  که  است  میلیونی  یک  وام  برابر  خانوار 
دولت  برای  وام  پرداخت  هزینه  حالت  این 
پرداخت  ادامه  از  صرفه تر  به  حتم  طور  به 

یارانه خواهد بود.
در حال حاضر دولت در هر سال برای 
حدود ۷٨ میلیون یارانه بگیر حدود 4۲ هزار 
میلیارد تومان یارانه پرداخت می کند، این در 
حالی است که هزینه وام یک میلیونی که 
به ۲1 هزار  برای حدود ۲1 میلیون خانوار 

میلیارد تومان می رسد.

رکورد تولید ماهانه خطوط ذوب و نورد در مجتمع فوالد 
صنعت بناب  شکسته شد

متعهد،  و  متخصص  نیروهای  و  مدیریت  با تالش 
خرداد ماه امسال دو رکورد جدید تولید ماهانه در مجتمع 
فوالد صنعت بناب در واحدهای فوالدسازی و مجموع ذوب 

و نورد شکسته شد.
مالی گردشگری،  گروه  روابط عمومي   گزارش  به 
میزان تولید واحد ذوب شاهین خرداد ماه سال جاری به 

۲۲ هزار و 3۷3 تن رسید و رکورد قبلی که ۲٠ هزار و 4۲۲ تن بود را شکست. 
واحد فوالدسازی شاهین نیز با یک کوره قوس الکتریکی و واحد فوالدسازی 
شهریار تولید 3۵ هزار و 9٠3 تن شمش را ثبت کرد در حالی که رکورد قبلی جمع 

خطوط ذوب 33 هزار و ۵34 تن بود.
همچنین تولید ذوب و نورد خرداد ماه امسال در مجموع به ۷۶ هزار و ۶٨ 
تن رسید در حالی که باالترین رقم تولید قبلی مربوط به آبان ماه 91 به میزان ۶۵ 
هزار و ٨۶٨ تن بود که به این ترتیب شعار امسال یعنی جهش تولید را محقق کرد.

تامین  با اصالح فرآیندهاي  اخیر  بناب در هفته هاي  مجتمع فوالد صنعت 
مواد اولیه و فرآیند تولید، توانسته تولید را افزایش دهد و جهش تولید را تجربه کند 
که با وجود این افزایش، فرآیند تحویل محصوالت تولیدي به مشتریان نیز تسهیل 

و رضایتمندی آنان را در بر داشته است .
مجتمع فوالد صنعت بناب با برخورداري از دو واحد ذوب و ریخته گري و 
خطوط متعدد نورد و نیروي جوان، متخصص و متعهد ، تولیدات خود را در قالب 
سبد کامل و با کیفیت باال تولید و روانه بازارهاي داخلي و خارجي مي کند که در 
ادامه ي زنجیره فوالدي شکل گرفته در هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان 

نقش بسزایي را در میان تولید کنندگان فوالد کشور ایفا مي کند.

برای  ایران  صادرات  توسعه  بانک  شعب  آمادگی  اعالم 
دریافت اسکناس های ارزی

برای  را  خود  آمادگی  ایران  صادرات  توسعه  بانک 
در  اسکناس  محل  از  ارزی  حساب  افتتاح  یا  و  دریافت 
ارز  »میزان  خصوص  در  مرکزی  بانک  بخشنامه  اجرای 

قابل نگهداری« اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 
حداکثر  ارز  اسکناس  نگهداری  و  حمل  قابل  ارز  میزان 
1٠هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست و باالتر از این 

سقف نیاز به اعالم مستندات دارد، لذا تمامی شعب بانک توسعه صادرات در سراسر 
کشور آمادگی دریافت اسکناس های ارزی عموم هموطنان را دارد.

اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانکهای کشور 
اعالم کرده است: برای مبالغ بیشتر از 1٠هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط 
اشخاص، صرفًا در صورت داشتن یکی از مدارک سند موسسه اعتباری، رسید سنا 

و یا اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود.
بر اساس این دستورالعمل، سند بانک و رسید سنا، حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور 
دارای اعتبار است و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان این سندها مکلفند یا 
ارز را به حساب ارزی نزد یکی از بانک ها واریز کنند و یا نسبت به فروش آن به 

نرخ بازار، در بانک و یا صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند.
همچنین برای مساعدت با اشخاصی که قباًل ارز خود را از طریق صرافی های 
مجاز یا بانک ها تهیه کرده اند، لیکن مهلت زمانی سند بانک یا رسید سنا آن ها 
بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابالغ این دستورالعمل سه ماه )11خرداد 
از  یکی  قالب  در  خود  ارز  تکلیف  تعیین  به  نسبت  تا  شده  داده  1399(مهلت 

روش های فوق اقدام کنند.
خرید و فروش ارز؛ فقط در بانکها و صرافی ها مجاز است

در این دستورالعمل تصریح شده است: هرگونه مبادله، خرید و فروش ارز خارج 
از سیستم بانکی یا صرافی مجاز ممنوع است.

دستورالعمل بانک مرکزی با عنوان تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله 
در داخل کشور به موجب بخشنامه شماره 99.۶444۵ مورخ 1399.3.11 به شبکه 

بانکی کشور ابالغ شده است.
الزام به درج منشاء ارز و اعالم مستندات

اجرای  نحوه  ایران در خصوص  توسعه صادرات  بانک  ارزی  کمیته خدمات 
این بخشنامه اعالم کرد: به منظور رعایت قوانین و مقررات پولشویی، تامین مالی 
برای  بانک(  گذری  یا  )دائمی  محترم  مشتریان  تا  است  تطبیق الزم  و  تروریسم 
تقاضای واریز اسکناس ارزی بیش از 1٠هزار یورو یا معادل سایر ارزها، »منشاء 

وجه« را در فرم واریزی اظهار نمایند.
تواند  می  مشتری  افزاید:  می  ایران  صادرات  توسعه  بانک  عمومی  روابط 
هرنوعی از منشاء وجه برای واریز اسکناس ارز بیش از سقف مقرر را اعالم نماید 

و مستندات کافی اعالم نماید.

بدترین ضربه  نفت  از سقوط قیمت  نفتی  کدام کشورهای 
را خوردند؟

کشورهای تولیدکننده نفت که برای متوازن کردن بودجه خود به قیمت 
باالتر نفت نیاز داشتند و همچنین شرکت های بازرگانی نفت از سقوط قیمت ها 

در بهار امسال غافلگیر شدند.
عالوه بر فشارهای مالی که اکنون بسیاری در صنعت نفت احساس می 
کنند، بازرگانان نفت، شرکت های ملی نفت، شرکت های کشتیرانی، غول های 
در  کوچک  نفتی  شرکت های  یا  لوله  خطوط  کننده  اداره  شرکت های  نفتی، 
قدرت  انداز  چشم  تغییر  جمله  از  مختلفی  مشکالت  متحمل  شیل  صنعت 

ژئوپلیتیکی، رقابت
 های شدید و پرهزینه سر سهم بازار و غیرممکن شدن برنامه ریزی آینده 
شده اند. درباره وضعیت دشواری که برخی از غول های نفتی مانند آرامکوی 
سعودی اکنون با آن روبرو هستند، صحبت های زیادی شده است. اویل پرایس در 
گزارشی به بررسی سایر بازیگران بازار نفت پرداخته که در پی سقوط قیمت های 

نفت در وضعیت خطیری قرار گرفته اند. این بازیگران عبارتند از:
** عمان

تحلیلگران ممکن است در ارزیابی نقش عمان به عنوان میانجی در یک 
منطقه پررویداد اغراق کرده باشند اما در این که این کشور از نظر مالی به 

دردسر افتاده است، هیچ تردیدی وجود ندارد.
مشکالت عمان با توجه به حساسیت این کشور به شوک های قیمت نفت، 
دور از انتظار نیست. در واقع عمان یکی از آسیب پذیرترین تولیدکنندگان نفت 
در این زمینه است. طبق گزارش موسسه اعتبارسنجی فیچ، عمان به قیمت 
٨۲ دالر هر بشکه نفت برنت نیاز دارد و این حداقل قیمتی است که این کشور 
برای متوازن کردن بودجه اش به آن نیاز دارد در حالی که قیمت نفت برنت 

اکنون نصف این سطح هم نیست.
طبق گزارش موسسه PwC، با فرض قیمت ۵٨ دالر هر بشکه نفت 
برنت، درآمدهای نفتی قرار بود حدود دو سوم از کل درآمد بودجه سال ۲٠۲٠ 
عمان را تشکیل دهند. عمان حدود یک میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده 
و تقریبا همه آن را صادر می کند. عمان برای سر پا ماندن در این شرایط دشوار، 
از سایر کشورهای منطقه خلیج فارس است  در حال بررسی دریافت کمک 
و ممکن است این کمک را از قطر یا امارات متحده عربی یا حتی عربستان 

سعودی دریافت کند.
** آنگوال

درآمدهای  به  است،  آفریقا  نفت  بزرگ  تولیدکننده  دومین  که  آنگوال 
نفتی خود متکی است که درحدود 9٠ درصد از کل درآمد صادراتی این کشور 

سهیم است.
ارزش صادرات نفت آنگوال در ماه مه نسبت به آوریل نیمی کاهش پیدا 
کرد و برای آنگوال حدود 3٨٠ میلیون دالر درآمد از فروش نفت در این ماه به 
همراه آورد. طبق آمار اوپک، تولید این کشور از 1.4٠۲ میلیون بشکه در روز 
در مارس به 1.313 میلیون بشکه در روز در آوریل و سپس به 1.۲٨٠ میلیون 

بشکه در روز در ماه مه کاهش پیدا کرد
** نیجریه

نیجریه که بزرگترین تولیدکننده نفت آفریقا است، با بحران تولیدکنندگان 
نفت مستقل مواجه است که شرکت نفتی مستقل شورالین گروپ آن را فاجعه 
تمام عیار خوانده است. در نیجریه، تولیدکنندگان نفت مستقل در حدود یک 
پنجم یا 4٠٠ هزار بشکه در روز تولید نفت نیجریه سهم دارند. تولیدکنندگان 
مستقل نیجریه که زیر بار بدهی قرار دارند در شرایط نامساعدی قرار دارند به 
دلیل این که اکثر این شرکتها دارایی هایشان را شش سال قبل که قیمت نفت 

حدود 1٠٠ دالر در هر بشکه بودند خریدند.
برای شرکت دولتی NNPC اوضاع بهتر نیست و این شرکت از شرکا 
و تامین کنندگانش درخواست کرده است هزینه هایشان را 3٠ تا 4٠ درصد 
کاهش دهند. این شرکت قصد دارد تا پایان سال ۲٠۲1 حدود 1٠ دالر در هر 
بشکه از هزینه های تولید خود بکاهد. با توجه به این که نیجریه به قیمت 144 
دالر هر بشکه نفت برای سودآوری نیاز دارد، این رقم کافی به نظر نمی رسد.

** ونزوئال
با در نظر گرفتن بحران اقتصادی عمیقی که ونزوئال در آن فرو رفته 
است، گفتن این که سقوط قیمت نفت تا چه حد به مشکالت این کشور اضافه 
کرده، دشوار است. این کشور بزرگترین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد و 
با این حال شمار دکل های حفاری نفت فعال این کشور به یک حلقه کاهش 
پیدا کرده و میلیاردها بشکه نفت استخراج نشده مانده در حالی که این کشور 

دچار مشکالت مالی و اقتصادی است.
عالوه بر تحریمهای آمریکا علیه صادرات نفت ونزوئال، تولید نفت این 

کشور به ۵۷٠ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده است.
** بحرین

افزودن بحرین به فهرست کشورهایی که به دلیل سقوط قیمت نفت دچار 
مخاطره شده اند، قابل بحث است. این کشور به عنوان دست نشانده سعودی ها 
ممکن است در صورت وجود مشکل واقعی از حمایت سعودی ها برخوردار شود 
اما قیمت نفت مورد نیاز بحرین 9۶ دالر در هر بشکه است که دومین قیمت 

باال برای سودآوری در جهان پس از نیجریه محسوب می شود.
عربستان سعودی هم که به دلیل سقوط قیمت نفت با مشکالت مالی 
مواجه شده است ممکن است در کمک به بحرین با محدودیت هایی روبرو 
شود. نفت ٨۵ درصد از بودجه بحرین را تشکیل می دهد. با وجود هزینه های 
به دنبال  به نظر می رسد بحرین  مالی،  تنگنای  تولید نفت در شرایط  باالی 

انجام اکتشافات نفتی بیشتر است.
BP شرکت **

شرکت BP اوایل ماه میالدی جاری با اعالم تعدیل 1٠ هزار شغل معادل 
1۵ درصد از کارکنانش، بازار را شوکه کرد. در حالی که برخی از شرکت های 
نفتی کوچک تر در چند ماه گذشته اخراج گسترده کارمندان شان را اعالم کرده 
بودند، شرکت BP در اوج بحران دست نگه داشت و از تعدیل نیرو خودداری 
کرده بود. اما اوضاع بد برای این غول نفتی به تعدیل کارکنان محدود نشده و 
شرکت BP چند روز پیش اعالم کرد ارزش دارایی های نفت و گاز این شرکت 
به میزان 1۷.۵ میلیارد دالر کاهش پیدا کرده است و اکنون مشخص نیست آیا 
این غول نفتی می تواند سود سهام نقدی به سهامدارانش را حفظ کند یا خیر.

** عراق
عراق هم مانند ونزوئال حتی پیش از سقوط قیمت های نفت با مشکالتی 
بودجه سال ۲٠۲٠، شیوع ویروس کرونا و  ناآرامی سیاسی، عدم  بود.  روبرو 
است.  کشور  این  مشکالت  از  بخشی  تنها  دالری  میلیارد   ۲٠ مالی  کسری 
عراق قادر نیست حقوق کارمندان دولتی را در ماه های ژوئن و ژوییه پرداخت 
کند و از سوی اوپک برای کاهش تولید مطابق با توافق کاهش تولید اوپک 
پالس تحت فشار قرار دارد. تولید نفت عراق که به قیمت نفت ۶٠ دالر نیاز 
دارد، از 4.۵۷ میلیون بشکه در روز در مارس به 4.1۶۵ میلیون بشکه در روز 

در ماه مه کاهش پیدا کرد.
** ویتول

برای ویتول که بزرگترین شرکت بازرگانی نفت جهان است، اوضاع اصال 
خوب نیست. سود خالص سه ماهه نخست ویتول ۷٠ درصد سقوط کرد و به 
1٨٠ میلیون دالر رسید. بخشی از مشکل ویتول این است که میزان باالیی 
نفت را در سال ۲٠۲٠ با امید به بهبود تقاضای جهانی برای نفت نگه داشته 

است اما اکنون معلوم شده که چنین فرضی درست نیست.
** رویاهای گازی قطر به خطر افتاد

قطر ممکن است یک قدرت نفتی نباشد اما مطمئنا یک تولیدکننده بزرگ 
 LNG است و در حالی که قیمت های نفت سقوط کرده، قیمت های LNG
هم به شدت افت کرده است و طبق اعالم اداره اطالعات انرژی آمریکا، بازار 

LNG امسال با بزرگترین شوک تقاضا روبرو خواهد شد.
تجارت LNG قطر ۶۲ درصد از کل درآمدهای صادراتی این کشور را 
تشکیل می دهد و بودجه ۲٠۲٠ این کشور بر مبنای قیمت ۵۵ دالر هر بشکه 
 LNG نفت بوده است. قطر سرگرم برنامه ریزی راه اندازی بزرگترین پروژه
جهان در سال ۲٠۲4 است اما این پروژه به تاخیر افتاده است. با این حال قطر 

اصرار دارد که نوسانات قیمت روی پروژه های LNG تاثیری نگذاشته است.
برخی دیگر شامل گلدمن  به شدت متزلزل شدند،  برخی  در حالی که 
ساکس و ترافیگورا موفق شدند از این اوضاع به نفع خود استفاده کنند و سود 

سرشاری نصیب خود کنند.

خبر خوش برای یارانه ای ها...

دولت، مسئول بازپرداخت اقساط وام 1 میلیونی حذف شدگان یارانه
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

برگ سبز
نوع وانت سیستم مزدا مدل 1394 تیپ 1۷٠٠i کارا رنگ نقره ای – آبی 

– متالیک
11٨p٠14۶۲۵۷ شماره موتور

NAGP۲PE۲1FA۲1۶۶۷۷ شماره شاسی
پالک ایران ٨۲-11۲ ن 11

متعلق به سیده فاطمه حسینی کالئی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز
اتومبیل پژو ۲٠۶ مدل 139۵ 

1۶3B٠۲4199۵ موتور
NAAP13FE۷GJ٨۵۶٨4۵ شاسی

پالک ایران ٨۲-4۶۶ ن 1۵
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اگهی اصالحیه
 پیروی اگهی  چاپ شده در تاریخ ٨ خردادو ۲۲ خرداد  در روزنامه دنیای جوانان 

موارد زیر اصالح میگردد
به مساحت    ۲49/٨٠    احداثی  بنای  با  زمین محصور  باب  مساحت یک 

صحیح می باشد
که بدینوسیله میگردد

رئیس ثبت اسنادوامالک تربت جام سیدمجتبی جوادزاده 
تربت جام

مفقودی
برگ سبز وانت زامیاد مدل 139٠ رنگ سفید روغنی به شماره 
شاسی  شماره  و   ۵34٠۲٨ موتور  شماره  به  ۶3ـ۲۲٨ج۵٨  انتظامی 
NAZPL14٠TBM۲413۲۲ بنام حسین یزدانی مفقود گردیده 

است

فقدان مدرک تحصیلی
نوبت سوم

شماره  جمال  فرزند  بخش  روحی  زهرا  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
شناسنامه ۲۶4 صادره از شیراز در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی 
صادره از واحد دانشگاه آزاد قائمشهر می باشد از یابنده تقاضا می شود به آدرس 

دانشگاه آزاد واحد قائمشهر ارسال نمایند.

گهی فقدان مدرک تحصیلی 
شماره  به  اکبر  علی  فرزند  بانی  محمود  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
شناسنامه 11 صادره از  دامغان در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق ثبت اسناد 
فا /9۷ /1۶9٠4و شماره  به شماره  دامغان  دانشگاهی  واحد  از  امالک صادره  و 
سریال 31۷۲9۵۲به تاریخ ۲9/٠٨/139۷ مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد ، 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان به 

نشانی : دامغان - بلوار چشمه علی - بعد از میدان سعدی - دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد دامغان-  کد پستی

3999٨- 3۶۷1۶  اداره دانش آموختگان ارسال نمایند

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی ،  نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره 1399۶٠3٠1٠1٠۲۲٠٠٠۷31مورخ 
99/3/1٨ هیات رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم 
فاقد سند  و ساختمان های  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  ماده   3 قانون  برحسب 
رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی مسعود پیشگر فرزند علی 
اکبر به شماره شناسنامه 3٠ صادره از خوانسار نسبت به سه دانگ مشاع از یک قطعه 
زمین مزروعی بمساحت ۶۲٨۶/۷4 مفروز مجزی شده از تفکیکی 11٨ اصلی واقع در 
به  .لذا  بهارلو محرز گردیده  ثبتی شهرستان رباط کریم مالکیت رسمی عباسعلی  حوزه 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
مراجع قضایی  به  را  دادخواست خود   ، اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ، ظرف مدت یک 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ٠4/3/1399

تاریخ انتشار نوبت دوم : ٠4/1٨/1399
احمد رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالک رباط کریم

اراضی و ساختمانهای  ثبتی و  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  آگهی موضوع ماده 3 
فاقد سند رسمی ،  نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره 1399۶٠3٠1٠1٠۲۲٠٠٠۷3٠ 
مورخ 99/3/1٨ هیات رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط 
کریم برحسب قانون 3 ماده تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی نفیسه نعمتی چالوی فرزند 
محمدرضا به شماره شناسنامه 1٠39 صادره از شهر ری نسبت به سه دانگ مشاع از یک 
قطعه زمین مزروعی بمساحت ۶۲٨۶/۷4 مفروز مجزی شده از تفکیکی 11٨ اصلی واقع 
در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم مالکیت رسمی عباسعلی بهارلو محرز گردیده .لذا به 
آگهی میشود در صورتی که  روز  فاصله 1۵  به  نوبت  در دو  مراتب  منظور اطالع عموم 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ٠4/3/1399

تاریخ انتشار نوبت دوم : ٠4/1٨/1399
احمد رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالک رباط کریم

آگهی دعوت افراز ملک مشاع
برابر وارده 444۷- از مالکین مشاعی  آقای اصغر ذوالفقاری  اینکه  به  احترامًا نطر 

99/٠3/۲٠ درخواست افراز سهم خود از پالک ثبتی 9۲4۷/1 بخش 1 سمنان را نموده و به 
علت معلوم نبودن اقامتگاه سایر مالکین مشاعی برابر گزارش افراز شماره 99/4/1-۲۵۲3 
عبارتند از آقایان رمضان – بابک – امیر هوشنگ – ایرج – انوشیروان و جمال و خانم 
ها: محبوبه و فاطمه و مریم و شیوا و مهری و لیال و عشرت و نسرین و مهین و مژگان 
و اقدس و ماه منیر همگی نام خانوادگی ذوالفقاری و یا وراث نامبردگان می باشند را از 
طریق درج در آگهی روزنامه نموده است لذا بدینوسیله از کلیه مالکین مشاعی و اشخاصی 

که به هر نحو در پالک مزبور ذینفع می باشند دعوت به عمل آمده در مورخ 99/۵/1 
بلوار مدرس حضور  اداره ثبت سمنان به آدرس شهرک تعاون  ساعت 9 صبح در محل 
بهم رسانده تا به اتفاق نماینده و نقشه بردار ثبت جهت عملیات افراز به محل وقوع ملک 
عزیمت نمایید عدم حضور مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود این آگهی مطابق ماده 
1۷ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و به کلیه افراد ذینفع ابالغ و فقط در 

یک نوبت انتشار می یابد.م/الف 3۵۵
تاریخ انتشار: 99/4/3

قنبری
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139٨۶٠3۲9٠1۲٠٠۶4۵9 هیأت اول/ دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرشته محسنی فرزند علی 
اکبر به شماره شناسنامه 9 صادره از در یک باب خانه/ یک قطعه زمین با بنا به مساحت 
۲9.٠۶ مترمربع پالک 3 فرعی از 1۲ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی از 1۲ 
اصلی واقع در گرمسار خریداری از مالک رسمی آقای سیروس باقری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
از  توانند  باشند می  که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 1۵٨
تاریخ انتشار نوبت اول: ٠3/19/1399
تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠4/3/1399

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره هیأت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آرادان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمیدرضا ملکی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 3٠ 
صادره از در یک قطعه باغچه با بنای احداثی با حقابه به مساحت 1۷1۵.٠٠ مترمربع پالک 
1٨ فرعی از 1٠۵ اصلی واقع در داورآباد خریداری از ورثه حبیب ملکی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
از  توانند  باشند می  که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲۲٠
تاریخ انتشار نوبت اول: ٠3/19/1399
تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠3/٠4/1399

علی اکبر شاه حسینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک

بانک های  ادغام  پروژه 
پیش  سال  دو  از  که  نظامی 
با  جاری  سال  در  خورده،  کلید 
ایرانیان  بانک حکمت  دو  ادغام 
در  اعتباری کوثر  و موسسه  اقتصاد  مهر  و 
آینده نزدیک روزهای پایانی خود را سپری 
می کند اما آنچه در این زمینه حائز اهمیت 
و جای سوال است، نحوه ارائه خدمات  بانکی 
به مشتریان این بانک هاست که چه تغییراتی 
می کند و از طریق چه بستری میسر می شود؟

به  وابسته  بانک های  ادغام  پروژه 
نیروهای مسلح در بانک سپه، از بیش از دو 
سال پیش کلید خورده و در این مدت نیز 
اقدامات مقدماتی آن در حال انجام بوده که 
انصار، قوامین،  بانک های  ادغام  در پی آن 
حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه مالی 
ماه های  از  سپه  بانک  در  کوثر  اعتباری  و 
پایانی سال 139۷ آغاز شد و در سال گذشته 
نیز، در تابلوی این بانک ها عبارت وابسته به 

بانک سپه درج شده است.
پس از این، رئیس کل بانک مرکزی 
در ابتدای خرداد ماه سالجاری، وعده ادغام دو 
بانک حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد را طی 1٠ 
روز داده بود که این امر 1۲ روزه نهایی شد و 
با احتساب وعده آقای رئیس کل برای ادغام 
موسسه اعتباری کوثر تا پایان این ماه، پرونده 

ادغام بانک های نظامی در بانک سپه به نیمه 
رسیده و با تعیین تکلیف و ادغام دو بانک باقی 
ادغام  پرونده  قوامین(،  و  )انصار  دیگر  مانده 
بانک های نظامی برای همیشه بسته می شود.

قابل  اهمیت  زمینه  این  در  آنچه  اما 
مالحظه ای دارد، این است که پس از ادغام 
ارائه خدمات بانکی ادامه پیدا  بانک ها باید 
کند و در پی این امر سوالی مطرح می شود 
که مشتریان واحدهای ادغامی چگونه و از 
چه بستری خدمات بانکی قبلی را در کلیه 

شعب بانک سپه نوین، دریافت می کنند؟
خدمات  ارائه  تداوم  برای  بنابراین، 
شده  ادغام  بانک های  مشتریان  به  بانکی 
این  از  یکی  که  داشت  وجود  راهکارهایی 
خود  سابق  شعبه  به  مشتری  ارجاع  راه ها 
نارضایتی  ایجاد زحمت و  بود که منجر به 
برای مشتریان شده و عمال فلسفه و نمود 
ادغام را زیر سوال می برد و مهاجرت کامل 
نرم افزار و اطالعات واحدها به سامانه های 
بانک سپه نیز راهکار دیگر در این زمینه بود 
که خود نیازمند تعریف چندین پروژه بزرگ 
برای مهاجرت داده و سیستم به یک سامانه 
واحد بوده و زمان طوالنی را طلب می کرد.

به  خدمات  ارائه  برای  راه  بهترین 
مشتریان بانک های نظامی

یک  استقرار  و  طراحی  نتیجه،  در 

با  شعب  تمامی  در  یکپارچه  واسط  سامانه 
واحدها  فعلی  سامانه های  به  اتصال  امکان 
بهترین راهکار موجود در این زمینه است؛ 
از ظرفیت های  استفاده  با  که  ترتیب  بدین 
فعلی شعب و نیروی انسانی واحدها و بدون 
هزینه  پر  و  سنگین  عملیات  انجام  به  نیاز 
تداوم  طوالنی،  آموزش های  یا  و  مهاجرت 
ارائه خدمات پایه و شعبه محور به مشتریان 

امکان پذیر می شود.
بار  اولین  برای  که  راهکار  این  در 
رسیده،  بهره برداری  به  کشور  سطح  در 
سامانه های هر یک از واحدهای ادغامی با 
درگاه  یک  به  ارائه سرویس های مشخص 
متمرکز  درگاه  این  و  متصل شده  متمرکز، 
بین  مالی  پیام های  امن  نتقال  ا وظیفه 

سامانه ها را بر عهده خواهد داشت.
بانک  شعب  کارکنان  براین،  عالوه 
نیز از طریق رابط کاربری، با درگاه متمرکز 
بود  خواهند  قادر  و  کرده  برقرار  ارتباط 
خدمات پایه شعبه محور را جستجو و مشاهده 
اطالعات سپرده ها، مشاهده تصویر امضاء، 
و  واریز  سپرده ها،  صورت حساب  دریافت 
حساب  به  حساب  انتقال  نقدی،  برداشت 
داخلی بانکی و بین بانکی، وصول نقدی و 
غیرنقدی چک ، پرداخت اقساط تسهیالت  و 
تغییر وضعیت و تغییر رمز کارت های بانکی 

به همه مشتریان فارغ از اینکه در کدام واحد 
ادغامی دارای حساب بوده اند، ارائه کنند.

الزم به ذکر است که سامانه ای که 
ارائه خدمات بانکی به مشتریان بانک های 
مسئولیت  می کند،  تسهیل  را  شده  ادغام 
به  واسط  نرم افزار  این  راه اندازی  و  تولید 
منتخب  پیمانکار  عنوان  به  داتین  شرکت 
بانک سپه در پیاده سازی و استقرار راهکار 
بتدای  ا از  و  محول  امید،  بانکی  جامع 
محصول  توسعه  و  طراحی   9٨ تابستان 

آغاز شده است.
ESB ویژگی  و قابلیت های سامانه

طراحی  مبنا  این  بر   ESB سامانه 
مشتریان  به  سرویس دهی  امکان  تا  شده 
شعب  تمامی  در  ادغامی  بانک های  تمامی 
را فراهم کند و این سامانه مشابه شتاب در 
شبکه بانکی عمل می کند با این تفاوت که 
درگاه متصل به آن شعب بانک های ادغامی  
هستند که ای شعب با یکسری پرتکل های 
امنیتی خاص به سامانه ESB متصل و خود 
سامانه ESB به کربنکینگ های بانک های 
ادغامی متصل می شود و شرایطی را فراهم 
مشتری  مثال  به عنوان   اگر  که  می کند 
بانک سپه  از شعب  یکی  به  کوثر  موسسه 
این  از  را  پایه  خدمات  بتواند  کند؛  مراجعه 

شعب دریافت کند.

پرسشی که دنیای جوانان پاسخ داده است؛

نحوه خدمات رسانی بانک های نظامی پس از ادغام چگونه خواهد بود؟

کار  عالی  شورای  در  کارگران  نماینده 
گفت: افزایش مزد و حق مسکن کارگران باید از 
فروردین ماه اعمال شود و اگر چنین نباشد با روح 

عدالت مزدی، مغایرت دارد.
خرداد از نیمه گذشته بود که پرونده دستمزد و تغییرات 
پایه مزدی با اجماع نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در 
شورای عالی کار بسته شد و مصوبه آن روز گذشته از سوی 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارفرمایان ابالغ شد.
بر اساس این مصوبه، حداقل مزد از اول تیرماه امسال 
روزانه ۶3 هزار و ۶٨٠ تومان است. اما یکی از بندهای مورد 
در  که  است  مسکن  حق  کارگران،  مزد  افزایش  در  بحث 
آخرین مصوبه شورای عالی کار پیشنهاد پرداخت 3٠٠ هزار 
تومان ارائه شد که باید در جلسه هیات دولت به تایید وزیران 
برسد و تا کنون تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است.

عالی  شورای  در  کارگران  نماینده  توفیقی«  »فرامرز 
کار درباره بخشنامه مزد 99 کارگران گفت: مصوبه تغییرات 
دستمزد 99 و ابالغ آن مربوط به بخش هایی بود که در اختیار 

شورای عالی کار بود.
هیات  توسط  باید  کارگران  مسکن  حق  افزود:  وی 
وزیران مصوب شود و وزیر تعاون قول داد که این موضوع 

در اولین فرصت در هیات وزیران بررسی و نتیجه اعالم شود 
اما تا کنون خبری درباره مصوبه افزایش حق مسکن ارائه 

نشده است و ما نیز منتظر هستیم.
که  داریم  اصرار  ما  کرد:  تاکید  کارگران  نماینده  این 
که  چرا  شود  اعمال   99 فروردین  از  مسکن  حق  افزایش 
تغییرات مصوبه  افزایش دستمزد مربوط به امسال است و 

دستمزد، در واقع ترمیم های دستمزد سال 99 است.
وی افزود: ما توقع داریم عدالت مزدی برای کارگران 
محقق شود و همانطور که کارمندان از فروردین 99 مجموع 
حداقل حقوقشان ۲ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان است باید برای 

کارگران نیز این موضوع اتفاق بیافتد.
توفیقی گفت: منتظر اجرای تغییرات مزد 99 از ابتدای 
به خود  واقعیت  باید رنگ  توقع  این  ماه هستیم،  فروردین 

بگیرد وگرنه تبعیض مزدی اتفاق می افتد.

نماینده کارگران:

افزایش مزد کارگران از فروردین ماه اعمال شود
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واکنش بنا به حذف کشتی فرنگی از المپیک؛
دروغ بزرگی است!

نگی  فر کشتی  ملی  تیم  بی  سرمر
کشتی  بر حذف  مبنی  شده  منتشر  خبرهای 
فرنگی از المپیک ۲٠۲4 را بدون سند و دروغ 

بزرگ دانست.
منتشر شده  خبرهای  درباره  بنا  محمد 
المپیک  از  فرنگی  کشتی  حذف  بر  مبنی 
۲٠۲4، با بیان مطلب فوق، اظهار کرد: بیشتر 
از  غیر  به  دنیا  در  کشورهای صاحب کشتی 
کشوری مثل آمریکا هم در  کشتی آزاد و هم 

فرنگی خوب هستند و حتی کشورهای خواهان کشتی فرنگی بیشتر است. بحث بر 
این بوده که زمانی کشتی بطور کلی از المپیک حذف شود که نشد.

برگزار  فرانسه  در   ۲٠۲4 المپیک  افزود:  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  سرمربی 
می شود که در کشتی فرنگی فعال است و حرف برای گفتن دارد. وقتی کشوری 
مثل سنگال به عنوان میزبان المپیک جوانان ورزش خاصی ندارد، می تواند درخواست 
حذف یکی دو رشته را بدهد و به جای آن رشته های دیگری که در آن قوی تر 

هستند را جایگزین کنند.
وی تصریح کرد: در المپیک جوانان هر کشور فقط می تواند در ۲ وزن حضور 
داشته باشد. خب آمدند به میزبان گفتند کشتی را بطور کامل نمی توانی حذف کنی 
و در نهایت به این نتیجه رسیدند بین کشتی فرنگی، آزاد و زنان، کشتی فرنگی 
نباشد و به جای آن کشتی ساحلی باشد. این موضوع چه ربطی به المپیک بزرگساالن 
دارد؟ اصال این بحث ارتباطی با یکدیگر ندارد و دلیل نمی شود آن را به المپیک 

بزرگساالن ربط بدهیم. 
بنا ادامه داد: حال یک نفر از فدراسیون آذربایجان آمده گفته کشتی فرنگی از 
المپیک حذف می شود. سریع هم خبر آن در داخل کشور منتشر می شود. خب یک 
مقداری مطالعه کنید یا از روابط بین الملل فدراسیون کشتی بپرسید تا از اتحادیه جهانی 
پرس و جو کند. آنوقت اگر مطمئن شدید، خبر حذف کشتی فرنگی از المپیک را بدهید.

دانک ارسالن کاظمی بهترین دانک آسیا شد 
در پایان نظرسنجی فدراسیون جهانی بسکتبال )FIBA(، اسلم دانک ارسالن 

کاظمی به عنوان بهترین دانک یک دهه اخیر قاره آسیا و اقیانوسیه انتخاب شد.
فدراسیون جهانی بسکتبال )FIBA( نظرسنجی را طی روزهای گذشته برای 
انتخاب بهترین اسلم دانک یک دهه اخیر قاره آسیا و اقیانوسیه برگزار کرد که در 
پایان، دانک ارسالن کاظمی ملی پوش بسکتبال ایران عنوان نخست را از آن خود کرد.

به این ترتیب دانک ارسالن کاظمی مقابل تیم ملی یونان در رقابت های بین 
قاره ای انتخابی المپیک ۲٠1۶، با کسب ۶٠ درصد آرا به عنوان بهترین دانک یک 

دهه اخیر آسیا انتخاب شد.
دانک گابه نوروود بازیکن تیم ملی فیلیپین مقابل آرژانتین نیز با کسب 4٠ 

درصد آرا،  دومین دانک زیبای آسیا در یک دهه اخیر شد. 
کاظمی با آرای بدست آورده راهی مرحله نیمه نهایی نظرسنجی جهانی شد 
لیتوانی و آنگوال رقابت  از برزیل،  با رقبایی  انتخاب بهترین دانک جهان  و برای 

خواهد کرد.

خط و نشان قهرمان پرتاب دیسک جهان برای حریفان
موفق  جهان  دیسک  پرتاب  قهرمان 
سال  در  ماده  این  رکورد  بهترین  ثبت  به 

۲٠۲٠ شد.
دیسک  پرتاب  قهرمان  استال  دانیل 
بهترین  شد  موفق   ۲٠19 سال  در  جهان 
عملکرد یک ورزشکار در این رشته در سال 

۲٠۲٠ را به ثبت برساند.
این ورزشکار ۲۷ ساله در جریان رقابتی 
که روز گذشته داشت، موفق شد رکورد ۲۵.۷٠ 

متر را از خود بر جا بگذارد و بهترین عملکرد یک پرتابگر دیسک را در سال جاری 
میالدی ثبت کند.استال سال گذشته در جریان رقابت های قهرمانی جهان در دوحه 
با رکورد ۶۷.۵9 به مقام قهرمانی دست یافت. وی همچنین مدال نقره قهرمانی 
اروپا در سال ۲٠1٨ و یک عنوان نایب قهرمانی در مسابقات جهانی لندن در سال 

۲٠1۷ در کارنامه دارد.
استال در المپیک ۲٠1۶ ریو با رکورد ۶۲.۲۶ متر در رده چهاردهم قرار گرفته 

بود و حاال توانسته رکوردش را نسبت به به متراژ قابل توجهی ارتقا بدهد.

مرگ قهرمان اروپا هنگام زایمان
قهرمانی  سابقه  که  ولیچکوویچ  بوبانا 
در اروپا را داشت در هنگام زایمان درگذشت.

فدراسیون تیراندازی صربستان یکشنبه 
قهرمان  ولیچکوویچ،  بوبانا  کرد  اعالم  شب 
اروپا هنگام زایمان  تپانچه بادی 1٠ متر در 

جان خود را از دست داده است.
در  که  صربستانی  ساله   3٠ تیرانداز 
المپیک لندن و ریودوژانیرو حضور داشت یکی 
از مهره های اصلی صربستان برای بازی های 

توکیو بود. او پنج ماهه باردار بود. پزشکان پس از معاینه این تیرانداز اعالم کردند 
خطری تهدیدش نمی کند. با این حال ورزشکار صربستانی در ماه می دچار مشکل 
شد و پس از ۲٠ روز مبارزه با مرگ و زندگی جان خود را از دست داد. ولیچکوویچ 

فرزندش را سالم به دنیا آورد اما هرگز نتوانست او را ببیند.
ولیچکوویچ در مجموع سه مدال طالی انفرادی و تیمی در رقابت های مختلف 

اروپایی به دست آورد.

تست کرونای تنیسور مطرح جهان مثبت شد
تست کرونای گریگور دمیتروف تنیسور 

مطرح جهان مثبت شد.
تست کرونای گریگور دمیتروف تنیسور 
مطرح جهان مثبت شد. این تنیسور بلغاری روز 
گذشته این خبر را اعالم کرد. وی خود را برای 
تورنمنت کرواسی که توسط نواک جوکوویچ 

طراحی شده آماده می کرد.
این تنیسور شماره 19 جهان با انتشار 
پستی در اینستاگرام نوشت: من می خواستم 

به دوستان و هواداران بگویم تست کرونای من مثبت شده است.
وی افزود: می خواستم به کسانی که در چند روز گذشته با من ارتباط داشتند 
بگویم که آزمایش و اقدامات احتیاطی را انجام دهند. به خاطر آسیبی که ممکن 
است رسانده باشم عذرخواهی می کنم. اکنون به خانه برمی گردم و ریکاوری می کنم. 

برای همه حمایت ها تشکر می کنم، سالم بمانید.

امیر غفور: هنوز با هیچ تیمی قرارداد نبستم
هنوز  والیبال  ملی  تیم  زن  خط  پشت 
تصمیمی  خود  جدید  باشگاه  انتخاب  برای 
نگرفته؛ با اینکه پیشنهاداتی از داخل و خارج 

از کشور دارد.
امیر غفور که بعد از درخشش در ترکیب 
تیم مونزای ایتالیا فصل با تیم لوبه، یکی از 
قرارداد  اروپا  حاضر  حال  های  تیم  بهترین 
امضا کرد، به دلیل مصدومیت طوالنی مدتی 

که داشت، نتوانست زیاد برای این تیم به میدان برود.
پشت خط زن تیم ملی والیبال ایران که قراردادش با تیم لوبه ایتالیا به پایان 
رسیده، بعد از بازگشت به ایران با باشگاه سایپا و شخص مصطفی کارخانه مذاکراتی 
داشت. با اینکه مذاکرات غفور و موسوی با سایپا به صورت همزمان انجام شد، اما 
بعد از گذشت چند هفته در حالی که موسوی قراردادش را با نارنجی پوشان نهایی 

کرد، هنوز غفور تصمیمی برای آینده خود نگرفته.
وقتی با امیر غفور تماس گرفتیم تا از تیم آینده او باخبر شویم، این بازیکن 
تمایلی به مصاحبه نشان نداد و گفت: فقط می توانم بگویم تا االن با هیچ تیمی 

قرارداد نبستم.
بازیکن شماره 1٠ تیم ملی ایران از پاسخ دادن به سواالت دیگر طفره رفت 

تا همچنان وضعیت تیم باشگاهی او در ابهام باقی بماند.

پنج تعویض طالیی؛
سیمئونه معدن طال دارد

تعیین  بازی ها  نتایج  در  خود  گل های  با  اتلتیکومادرید  ذخیره  بازیکنان 
کننده بودند.

به گزارش آس، پنج تعویض به نفع اتلتیکومادرید شده است. در قانون جدید 
دو بازیکن می توان بیشتر تعویض کرد که به یک منبع جادویی برای دیگو پابلو 
سیمئونه تبدیل شده است. روخی بالنکو در سه بازی که پس از توقف فوتبال 
برگزار شد از 1۵ تعویض ممکن 14 تعویض را استفاده کرد. چهار گل از هشت 

گلی که به ثمر رسیدند توسط بازیکنان نیکمت نشین بودند.
آخرینش به گل ویتولو بر می گردد که پیروزی را برابر وایادولید به ارمغان آورد. 
بازی پیچیده شده بود که سیمئونه تصمیم گرفت از بازیکنان ذخیره اش برای به 
گل رسیدن بهره ببرد. کوکه، یانیک کاراسکو، آنخل کورئا و دیگو کاستا به میدان 
رفتند. زمانی که ویتولو به جای مارکوس یورنته به میدان رفت 1٨ دقیقه به پایان 
بازی باقی مانده بود. او به کمتر از 1٠ دقیقه نیاز داشت تا با یک ضربه سر تک 
گل بازی را به ثمر برساند. این گل برای رساندن اتلتیکو به رتبه سوم حیاتی بود.

به ثمر رساندن یک گل کلیدی توسط بازیکن ذخیره برای روخی بالنکو 
اتفاق جدیدی نیست. مهاجم اسپانیایی در هفته دوم مقابل لگانس گل پیروزی 
تیمش را به ثمر رساند. او در دقیقه ۶٠ وارد زمین شده بود. در بازی بعد اتلتیکو تا 
پایان نیمه نخست ۲ بر یک عقب بود که با حضور ویتولو در میدان و گلزنی اش 
این دیدار ۲ بر ۲ شد. سپس توماس گل سوم تیم مادریدی را به عنوان بازیکن 
ذخیره وارد دروازه ایبار کرد. در هفته یازدهم آلوارو موراتا توانست اتلتیکو را پیش 
امتیازها بین دو تیم آالوس و  تا  اما لوکاس پرس بازی را مساوی کرد  بیندازد 

روخی بالنکو تقسیم شود.
در هفته هجدهم آنخل کورئا در ورزشگاه بنیتو ویامارین )رئال بتیس( وارد 
زمین شد و باالفاصله گلزنی کرد. سپس با موراتا همکاری کرد تا پیروی تیمش 
تثبیت شود. در لحظات پایانی بارترا دروازه اتلتیکو را باز کرد که تاثیری در پیروزی 
فلیکس  ژائو  بازگشت  با  پنجم اللیگا  بیست و  نداشت. هفته  شاگردان سیمئونه 
به میادین همراه شد. مهاجم جوان پرتغالی در پیروزی 3 بر یک تیمش مقابل 
ویارئال گلزنی کرد. این در حالی است که هرگز مانند هفته گذشته نیمکت نشینان 
اتلتیکو تاثیرگذار نبودند. آنها برابر اوساسونا سه گل به ثمر رساندند. یورنته، موراتا و 

کاراسکو گلزنی کردند. یورنته در دو گل دیگر هم نقش داشت.
نقش کلیدی ذخیره ها در لیگ قهرمانان اروپا

اتلتیکو در اللیگا به ثمر رسانده است 1٠ گل  از 3٨ گلی که  در مجموع 
را بازیکنان ذخیره وارد دروازه حریفان کردند )یعنی ۲۶.3 درصد(. آنها در لیگ 
لیگ  نهایی  برگشت مرحله یک هشتم  دیدار  در  بودند.  تاثیرگذار  قهرمانان هم 
قهرمانان مقابل لیورپول یورنته دبل کرد و موراتا هم گلزنی کرد تا پیروزی 3 بر 
۲ برای قرمز و سفیدپوشان ثبت شود. در مرحله گروهی، اررا گل مساوی را برابر 
یوونتوس به ثمر رساند تا بازی مساوی شود. همچنین موراتا گل پیروزی را برابر 
لورکوزن به ثمر رساند. در سوپرجام اسپانیا هم این موضوع دیده شد. کوکه تنها 

چند دقیقه پس از حضورش در میدان دروازه بارسلونا را باز کرد.

خشم رسانه های کاتاالنی از پیروزی رئال مادرید با قضاوت 
جنجالی

۲ روزنامه موندو دپورتیوو و اسپورت به پیروزی رئال مادرید در آنوئتا پرداختند 
که با قضاوت جنجالی همراه بود.

به گزارش آس، صفحات نخست روزنامه های ورزشی بارسلونا به پیروزی 
رئال مادرید در آنوئتا پرداختند. سفیدپوشان در یک بازی پرحاشیه توانستند ۲ بر 
یک رئال سوسیداد را شکست دهند و به صدر جدول صعود کنند )بارسا به رتبه 
دوم سقوط کرد(. دو نشریه کاتاالنی موندو دپورتیوو و اسپورت سه صحنه جنجالی 
بازی را برجسته کردند. موندو تیتر زد: “Made in Madrid” و اسپورت با 
تیتر فونت درشت نوشت: صدرنشینان VAR. یکی دیگر از تیترهای برجسته این 

روزنامه »رسوایی در آنوئتا« بود.
این دو نشریه به برخورد در پنالتی اعالم شده روی وینیسیوس جونیور اشاره 
کردند که بحث برانگیز بود. همچنین به گل یانوزای پرداختند و در حالی مردود 
اعالم شد که دید کورتوا از بین نرفته بود. در نهایت گل بنزما با کمک بازویش 

به ثمر رسید )با این گل مادرید ۲ بر صفر پیش افتاد(.

فوق ستاره آرژانتینی حق داشت عصبانی شود؛
زخمی که لیونل مسی را به مرز انفجار رساند!

تصاویری از تمرینات بارسلونا منتشر شده که نشان می دهد لیونل مسی برای 
عصبانیت در دیدار روز جمعه مقابل سویا حق داشته است.

بدون گل  تساوی  با  پیسخوان  در سانچس  بارسا  و  دیدار سویا  اول  نیمه 
لوئیس سوارز توسط فرناندو نقش  بیرون محوطه جریمه  بود که  اتمام  در حال 
بر زمین شد. متعاقب این صحنه بود که لیونل مسی با هل دادن دیگو کارلوس 

بازی را پر تنش کرد.
با وجود اینکه شدت ضربه مسی زیاد نبود، کارلوس خود را به زمین انداخت 
اما نه داور به مسی اخطار داد و نه وی ای آر روی این صحنه دخالت کرد؛ در حالی 
که بازیکنان سویا معتقد بودند مسی باید از زمین اخراج شود.کمی بعد مشخص 

شد که چرا مسی آنقدر از مدافع سویا عصبانی بود.
در واقع تکرار لحظه خطا روی سوارز نشان داد که ثانیه ای بعد از سرنگونی 
سوارز، دیگو کارلوس با تکلی خشن که پای چپ مسی را نشانه گرفته بود، چیزی 
تا مصدوم کردن فوق ستاره بارسا فاصله نداشت. مسی اما از آن تکل جان سالم به 
در برد ولی نتوانست خودش را کنترل بکند و با کارلوس وارد درگیری فیزیکی شد.

اگرچه بعد از دیدار دو تیم بارسلونا و سویا بسیاری اعتقاد داشتند که لیونل مسی 
روی آن صحنه بیش از حد واکنش نشان داده است اما حاال تصاویری از تمرینات 
بارسلونا منتشر شده که نشان می دهد اعتراض لیونل مسی بی جهت نبوده است.

یک بریدگی نسبتا عمیق در پای راست شماره 1٠ بارسا مشهود است که 
هنوز هم یک زخم کاماًل تازه به نظر می رسد. همچنین یک سری خراش ها و 

کبودی های دیگر در این نزدیکی مشاهده می شود.

ساری: رونالدو روبراه نیست
سرمربی باشگاه یوونتوس با اذعان به اینکه »کریستیانو رونالدو« از لحاظ 
فیزیکی در بهترین شرایط قرار ندارد، گمانه زنی ها را در خصوص اختالف با »میرالم 
پیانیچ« رد کرد.»مائوریتسیو ساری« پس از شکست در فینال کوپا ایتالیا برابر ناپولی 
بالفاصله تحت فشار قرار گرفت.تنها دیداری که تورینی ها پیش از فینال و پس از 
وقفه سه ماه ناشی از پاندمی کرونا در آن شرکت کرده بودند، نیمه نهایی کوپا در 
تورین براب آ.ث میالن بود که آن دیدار هم با تساوی بدون گل به پایان رسید و 
رونالدو در جریان بازی یک پنالتی را از دست داده بود.با این حال، سرمربی یووه 
گفت که با مرد پرتغالی حرف زده و اطمینان دارد که ستاره 3۵ ساله به زودی 
به شرایط ایده آل بازخواهد گشت.ساری در این باره گفت: روز گذشته دوباره با 
رونالدو حرف زدم، تنها و برای مدتی طوالنی؛ او نباید اعتماد به نفس خودش را 
از دست بدهد و امیدوارم بازیکن شگفت انگیز بانوی پیز از فردا دوباره احیا شود. 

مساله این است که او در حال حاضر از لحاظ بدنی آماده نیست.

مثال  بطور  کنید  تصور 
درصد  اولیه 3٠  برای عرضه 
در  استقالل  باشگاه  سهام  از 
تهران،  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان 
چه میزان درآمدی دست این باشگاه )و 

البته پرسپولیس( را می گیرد.
کافی  و  فود  فست  آبی،  پفک 
تیم  باشگاه،  طبقه   ۵ ساختمان  شاپ، 
ها،  بدهی  پرداخت  استقالل،  فوتسال 
گسترش کمپ ناصرحجازی، درآمد ۶4 
میلیاردی با احداث کاشی های هواداری 
و... مهمترین وعده های احمد سعادتمند 
مدیرعامل استقالل در برنامه ظهر جمعه 
همچنان  که  بود  مردم  و  ورزش  ی 

بازتاب های خود را دارد.
و  ورزش  گذشته  هفته  برنامه 
مردم، برنامه ی عجیبی بود. جایی که 
بیش از یک ساعت از زمان برنامه، به 
گپ و گفت پیمان یوسفی با مدیرعامل 
روز  که  سعادتمندی  انجامید.  استقالل 
یاد محمد  به  را  ما  دیدیم، همه  جمعه 
محبوب  مدیرعاملی  انداخت.  رویانیان 
بین هواداران  پرسپولیس، که با وعده 
های زیبا و پرطمطراق ذهن ها را درگیر 
خود کرد و همگی در رویاهای خود از 
پرسپولیس، یک تیمی در سطح کالس 

جهانی متصور شدند.
آمدن،  کار  روی  از  پس  رویانیان 
زمان زیادی سرمربی منتخب کاشانی را 
تحمل نکرد و خیلی زود، دنیزلی محبوب 
هواداران پرسپولیس را جایگزین استیلی 
مدیرعامل  این  کرد، سر و صدایی که 
به پا کرده بود با آمدن دنیزلی تکمیل 
شد، انگار کم کم قرار بود امیدها دوباره 
زنده شود اما پرسپولیس با این مربی هم 
چنگی به دل نزد تا خیلی زود رویانیان به 
فکر آوردن مربی دیگری بیفتد، مانوئل 
ژوزه جایگزین این مربی ترک تبار شد 
اما این مرد پرتغالی هم برای رویانیان 
جز سر و صدا، حاشیه زیاد و یک بدهی 
سنگین و تاریخی، چیز دیگری نداشت، 
مدعی  که  مردی  برای  ناکامی ها  این 
چند  هر  شد  تمام  سنگین  بود،  آمده 
به  دادن  پایان  به دنبال  همچنان  او 
این ناکامی ها بود اما راه دیگری را در 

پیش گرفت .
جهانی سازی  رویانیان  سودای   
تمام  با  آکادمی  ایجاد  پرسپولیس، 
تجهیزات مدرن و در کنار آنها کارهای 
اقتصادی با پیوند خوردن به باشگاه های 
بزرگ دنیا و... بود و وعده های او شامل 
شبکه  تأسیس  اختصاصی،  هواپیمای 
پرسپولیس،  المللی  بین  و  تلویزیونی 
با تیم  تشکیل مدرسه فوتبال مشترک 
اعزام  میالن،  آث  و  مادرید  رئال  های 
بازیکنان زیر ۲1 سال و چندین مربی 
به کشور برزیل برای آموزش و پیشرفت، 
زرشک  آب  و  زا  انرژی  نوشابه  تولید 
پیامک  و  مکالمه  اعطای  پرسپولیس، 
رایگان به هواداران پرسپولیس به ازای 
هر برد این تیم، تاسیس شرکت تجاری 
هلدینگ و احداث نمایندگی های آن در 

مالزی و اربیل و...
اما اگر به اصل موضوع و صحبت 
های احمد سعادتمند برگردیم ، می توان 

گفتار  نوع  در  را  اطمینان  نوع  یک 
که  جایی  دید.  وی  های  صحبت  و 
و  خیال  آرامش  با   ها  آبی  مدیرعامل 
، صحبت  عجیب  خونسردی  نوع  یک 
برنامه هایش  را درخصوص  های خود 
اعالم می کرد. بالفاصله پس از صحبت 
های مدیرعامل استقالل، عکسهایی از 
این پکیج هواداری باشگاه استقالل در 
نشان  که  شد  منتشر  مجازی  فضای 
داد صحبت های وی تنها وعده خالی 
نیستند و می توانند رنگ و بوی واقعیت 

به خود بگیرند.
*پشت سعادتمند گرم است؟

ورزشگاه  حجازی،  ناصر  کمپ   
جزو  مرغوبکار  و  )ع(  رضا  امام  های 
استقالل  باشگاه  فعلی  های  دارایی 
هستند که طبق صحبت های سعادتمند، 
ارزش  تومان  میلیارد  تا 4 هزار   3 بین 
واگذاری  در صورت  و  آنهاست  خالص 
کامل به باشگاه، می تواند دارایی بزرگی 
برای باشگاه باشد و بدهی های استقالل 
به مربیان و بازیکنان سابقش، در مقابل 

این منابع مالی بسیار کوچکند.
از سوی دیگر و در میان صحبت 
با  وی  دریافت  میتوان  سعادتمند  های 
اختیار  در  که  ای  حقوقی  تیم  حمایت 
دارد، قصد دارد که از برند استقالل، تنها 
و تنها در راه درآمدزایی باشگاه استقالل 
استفاده کند. مثال فروش تمام کیت ها 
و وسایل ورزشی و هواداری باشگاه زیر 
باشگاه  به  وابسته  های  فروشگاه  نظر 
انجام گیرد. همچنین ارائه محصوالتی 
مثل پفک آبی یا فست فود و رستوران یا 
کاشی های هواداری که قرار است به نام 
هر هوادار استقالل در دور تا دور کمپ 
استقالل نصب شود نیز وعده آنچنان دور 
از ذهنی نیست و باشگاه می تواند از این 

طریق نیز کسب درآمد کند.
برنده سعادتمند قطعا نه  اما برگ 
هواداری  پکیج  نه  است  پفک  فروش 
بورس  بازار  تاالر  در  است  جایی  بلکه 
تهران. چیزی که در حرفهای مدیرعامل 
قطعی  واگذاری  بود،  مشهود  استقالل 
استقالل به بورس است، آن هم نه به 

صورت کامل بلکه بخشی از آن.
برهلدینگ  ا عرضه  نحوه  هنوز 

ایم.  نبرده  یاد  از  را  بورس  در  شستا 
میلیارد   ٨ عرضه  با  دولت  که  جایی 
سهام  از  درصد   1٠ تنها  معادل  سهم 
ابرهلدینگ شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی یا شستا در بورس تهران، درآمد 
زیادی برای خود خلق کرد. در روزهای 
اولیه عرضه شستا، صف های خرید ۲ 
میلیاردی نقش می بست که در نوع خود 
رکوردی محسوب می شد ) ارزش بازار 
تومان  میلیارد  هزار   1٠٠ حدود  شستا 
که  است  درست  می شود(  زده  تخمین 
پایین تر  باشگاه استقالل بسیار  ارزش 
از شستاست اما تصور کنید بطور مثال 
سهام  از  درصد   3٠ اولیه  عرضه  برای 
و  بورس  سازمان  در  استقالل  باشگاه 
اوراق بهادار تهران، چه میزان درآمدی 
پرسپولیس(  البته  )و  باشگاه  این  دست 

را می گیرد.
*فروشگاههای باشگاهی

عزم  استقالل  مدیرعامل  اگر  اما 
یک  به  استقالل  تبدیل  برای  را  خود 
است،  کرده  جزم  ای  حرفه  باشگاه 
از  باشد  داشته  هم  الگویی  نیست  بد 
فروشگاه های تیم مطرح اروپایی. جایی 
که تمام محصوالت و کیت های رسمی 
فروشگاههای  نظر  زیر  تنها  باشگاهها 
دارای مجوز از باشگاههای اروپایی به 
فروش می رسند و سود هنگفت ناشی 
از این فروشها، مستقیما به حساب خود 
نگاهی  نیست  بد  رود.  می  ها  باشگاه 
گذرا بیندازیم به فروشگاههای دو تیم 

پرطرفدار رئال مادرید و بارسلونا.
ین  ا رسمی  سایت  به  چنانچه 
تحت  قسمتی  کنید،  مراجعه  دوباشگاه 
تیم  دو  این  در سایت  فروشگاه  عنوان 
وجود دارد که منبع درآمد قابل توجهی 
شود.  می  محسوب  تیم  دو  این  برای 
اگر از فروش کیت های اول تا چهارم 
بدیهیات هر فروشگاه  تیم ها که جزو 
بگذریم،  باشد  می  اروپایی  های  تیم 
در  را  تری  جالب  محصوالت  عرضه 
فروشگاههای این دو تیم مشاهده می 

کنیم.
در فروشگاه بارسلونا، فروش انواع 
تی شرت، بلوز، کاله هواداری و ... به 
با  گفت  بتوان  شاید  خورد.  می  چشم 
توجه به همه گیری ویروس کرونا، در 
حال حاضر ماسک های بارسلونا فروش 
بیشتری داشته باشند. در فروشگاه این 
لوگو و  به  انواع کوله پشتی مزین  تیم 
آرم بارسلونا، کتاب تاریخچه ی بارسلونا، 
فنجان و ماگ های بارسلونا، بطری های 
منقش به اسم بازیکنان این تیم، خودکار، 
بارسلونایی،  های  کن  پاک  و  مداد 

با لوگوی  گردنبند و جا سویچی هایی 
بارسا و... دیده می شود.

بخش پوشاک این تیم شامل انواع 
لباس های  و  تی شرت ها، هودی ها 
برای کودکان  تیم حتی  تا چهارم  اول 
نیز، قسمت جذاب فروشگاه بارسلونا را 

تشکیل می دهد.
اما به نظر می رسد تنوع اجناس 
است.  بیشتر  مادرید  رئال  فروشگاه  در 
که  اقالمی  تمامی  بر  که عالوه  جایی 
و  داشت  وجود  بارسلونا  فروشگاه  در 
هست،  نیز  مادرید  رئال  فروشگاه  در 
در اینجا اجناس متفاوتی نیز دیده می 
شود. از جمله: ساعت، هدفون، فوتبال 
دستی، لباس خواب، پتو و بالشت، انواع 
کاله آفتاب گیر و زمستانی، لباس های 
دستکش،  و  کاپشن  انواع  زمستانی، 
پازل، ماگ و فنجان، قاب های عکس، 
عروسک، کاور موبایل، کیف پول، لباس 
نوزاد، توپ فوتبال و... که همه و همه 
به  عنوانی مختص  یا  آرم  لوگو،  دارای 

باشگاه رئال مادرید می باشند.
باشگاه  از  چند  هر  حال  هر  به 
ایرانی  باشگاههای  یا سایر  و  استقالل 
به  این سرعت  به  که  رود  نمی  انتظار 
یا  و  مادرید  رئال  فروشگاههای  حد 
که  شد  دیده  الزم  اما  برسند،  بارسلونا 
این نکات ذکر شود حاال که قرار است 
از این راه برای باشگاهها کسب درآمد 
نیز  الزم  استانداردهای  حداقل  شود، 
استقالل  باشگاههای  و  شود  رعایت 
پکیج  فروش  به  تنها  پرسپولیس  و 
نکنند  بسنده  هواداری  کوچک  هایی 
و پس از عرضه ی سهامشان در بازار 
بورس تهران، می توانند از پشتوانه ی 
با  و  ببرند  بهره  میلیونی خود  هواداران 
گسترش و ارتقای یک فروشگاه حرفه 
ای و مدرن، هم نیازهای هواداران خود 
افزایش  به فکر  را برطرف کنند و هم 

منابع مالی خود باشند.
*واکنش به صحبتهای مدیرعامل

به  هواداران  های  واکنش  اما 
فضای  در  سعادتمند  های  صحبت 
مجازی نیز جالب توجه است. سابقه نه 
چندان مطلوب مدیران قبلی در عملی 
را  هواداران  خود،  های  وعده  کردن 
نسبت به مدیران سرخابی بدبین کرده 
است و با دیده تردید به ماجرا نگاه می 
نیز  داستان  مقابل  طرف  در  اما  کنند 
اعتماد  خواستار  هواداران  از  ای  دسته 
به سعادتمند هستند تا روی برنامه های 
جامه  را  هایش  وعده  و  کند  کار  خود 

ببخشد. حقیقت 
تنها گذشت زمان می تواند ثابت 
کند آیا احمد سعادتمند برخالف رویانیان 
به وعده های خود عمل خواهد کرد و یا 
استقالل همان راهی را خواهد رفت که 
پرسپولیس در زمان سردار رفت.بنظر می 
رسد در صورت عرضه ی سهام سرخابی 
ها در بازار بورس و اوراق بهادار تهران 
همان مزیتی است که رویانیان آن را در 

اختیار نداشت.
سوداگران  کمک  با  شک  بدون 
در  داغی  تابستان  تهران   بورس  تاالر 
انتظار استقالل و پرسپولیس خواهد بود.

کدام یک استقالل را ثروتمند می کند؟

پفک یا بورس!؟
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و  فنی  کمیته  رییس 
تبال  فو سیون  ا فدر توسعه 
گفت: باید برای سرمربی تیم 
ملی فوتبال کشورمان شرایطی را فراهم 
کنیم که بهتر کار کند؛ اسکوچیچ چند 
سال در ایران بوده و شناخته خوبی دارد 
و نباید در خصوص او زود قضاوت کنیم.

انتخاب  درباره  محصص  مرتضی 
اظهار  نان  جوا فوتبال  تیم  سرمربی 
داشت: در حال بررسی و مطالعه درباره 
این موضوع هستیم. این سوال را هفته 
آینده بهتر می توانم پاسخ بدهم. در حال 
بررسی گزینه ها هستیم و امیدوار هستیم 
مشکالتی که در قبل داشتیم دیگر تکرار 
انتخاب  را  مربی  می کنیم  سعی  نشود. 
خیلی  باشد.  تجربه  صاحب  که  کنیم 
مهم است که مربی مورد نظر برای آن 

رده سنی مناسب باشد.
وی درباره نام هایی چون علیرضا 
منصوریان و حمید استیلی که برای این 
تیم یاد می شود گفت: اسامی همه قابل 
احترام هستند. نام هیچ کسی برای تیم 
است.  نشده  مشخص  انتخاب  جوانان 
ما  با  گرفت  تصمیم  پورموسوی  آقای 
نباشد. مصاحبه هایی که از ایشان خواندم 
این بود که می خواهند با تیم های لیگ 

برتری همکاری کنند.

رییس کمیته توسعه فنی و توسعه 
فدراسیون فوتبال درباره روی کار آمدن 
مربی خارجی برای تیم جوانان خاطرنشان 

کرد: روحم از گزینه خارجی خبر ندارد.
نتخاب  ا ه  ر با در همچنین  وی 
ملی  تیم  به عنوان سرمربی  اسکوچیچ 
لیگ  مربیان  با  داشت:  اذعان  ایران 
برتری جلسه بسیار خوبی داشتم. یکی از 
بحث هایی که در این جلسه مطرح شده 
در خصوص اسکوچیچ بود. هر مربی در 
یک محیطی که احساس آرامش داشته 
باشد و استرس وجود نداشته باشد بهتر 
کار می کند. باید برای سرمربی تیم ملی 
فوتبال کشورمان شرایطی را فراهم کنیم 

بهتر کار کند. اسکوچیچ چند سال  که 
دارد.  خوبی  شناخته  و  بوده  ایران  در 
جامعه فوتبال نه تنها از اسکوچیچ بلکه 
جایگاهی  و  سطح  هر  در  مربی  هر  از 
بدهد.  کار  فرصت  و  کند  حمایت  باید 

همچنین نباید زود قضاوت نکنیم.
کرد:  تصریح  همچنین  محصص 
امروز گردهمایی کمیته آموزش  جلسه 
با  رابطه  در  برتری  لیگ  مربیان  برای 
تاثیر خستگی  و  دوپینگ  و  کووید 19 
از  عبور  درباره  من  بود.  بازیکنان  در 
آقای  زدم.  حرف  دفاعی  الیه های 
زد.  حرف  حمله  ضد  درباره  پورنعمت 

امیدوارم این سمینارها زیاد شود.

که  مصدومیت هایی  درباره  وی 
این روزها برای بازیکنان ایجاد می شود، 
دکتر  سخنرانی  از  امروز  من  گفت: 
دالیل  ز  ا یکی  گرفتم.  یاد  شهاب 
باید  است.  بزرگ مصدومیت، خستگی 
مسووالن ببینند دلیل خستگی بازیکنان 
چیست. از الگوی خواب خوب نداشتن یا 
تغذیه نامناسب یا مسائل روانی است؟ 
ما تعدادی بازیکن شاخص را از دست 
دادیم. اما این هوشیاری را در کادرهای 
و  داریم  مختلف  باشگاه های  پزشکی 

امیدوارم چنین اتفاقی تکرار نشود.
به  جع  ا ر ن  یا پا ر  د محصص 
و  ایران  فوتبال  به  دژاگه  برنگشتن 
ملی  تیم  به  دوباره اش  دعوت  احتمال 
روحیه  بخواهم  وقت  هر  گفت:  ایران 
بگیرم بازی ایران و آرژانتین را می بینم. 
بازی  جهانی  جام  فینالیست  مقابل 
کردیم که یکی از بهترین بازی های ما 
بود. اگر داور تصمیم بهتری می گرفت 
بگیریم.  مساوی  حداقل  می توانستیم 
اشکان یکی از بهترین ها بود و درخشان 
ظاهر شد اما اینکه در تیم ملی باشد یا 
و  بگیرد  تصمیم  باید  سرمربی  نباشد، 
دست ما نیست. با این حال نیاز نیست 
حتما یک بازیکن 9٠ دقیقه بازی کند؛ 

حاال چه در باشگاه و چه در تیم ملی.

محصص: 

برای تیم ملی جوانان از مربی باتجربه استفاده می کنیم

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس گفت: از هیچ 
تیم خارجی پیشنهاد ندارم و در خدمت پرسپولیس 

خواهم بود.
خبرنگاران  جمع  در  خلیل زاده«  »شجاع 
اظهار داشت: از اینکه لیگ برتر دوباره آغاز خواهد شد بسیار 
خوشحال هستیم و بابت این موضوع از فدراسیون فوتبال 

تشکر می کنم.
وی افزود:  امیدوارم پرسپولیس بتواند در پایان فصل 

بار دیگر عنوان قهرمانی را به دست آورد.
خلیل زاده در پاسخ به این پرسش که آیا برای حضور در 
کمیته انضباطی به فدراسیون فوتبال مراجعه کرده است، اظهار 

داشت: پرونده ای در کمیته انضباطی نداشتم اما هفته ای چند 
روز به این محل می آیم تا دوستان را ببینم. یک پرونده  در 

گذشته وجود داشت، آمدم تا درباره آن حرف بزنم.
وی درباره پیشنهاد تیم السد قطر اعالم کرد: من از هیچ 
تیم خاجی پیشنهاد ندارم و در خدمت پرسپولیس خواهم بود.

تیم  برای حضور در  خلیل زاده تصریح کرد: اسم من 
اتفاق رخ  این  اما  ملی چهار سال است که مطرح می شود 
نمی دهد، انتخاب بازیکن به نظر سرمربی بستگی دارد و به 

نظر مربیان احترام می گذارم.
برای  گفت:  پایان  در  پرسپولیس  فوتبال  تیم  بازیکن 
به جام  ایران  امیدوارم  و  آرزوی موفقیت می کنم  تیم ملی 
جهانی صعود کند زیرا با رفتن ایران به جام جهانی فوتبال 

پیشرفت می کند.

خلیل زاده: از هیچ تیم خارجی پیشنهاد ندارم
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 ایالم-   یعقوبیان :  مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب ایالم 
کرونا  بیماری  اینکه  بیان  با 
باعث افزایش سرانه مصرف آب تا ۶٠٠ 
لیتر شده است، گفت: میانگین افزایش 
استان 3٠ درصد است  مصرف آب در 
که ادامه این روند منجر به جیره بندی 

آب می شود.
نوراهلل تیموری در نشست خبری با 
اصحاب رسانه استان ایالم اظهار داشت: 
این روند از اسفند ماه سال گذشته آغاز 
شد و به حدی رسید که مصرف آب در 

استان 3٠ درصد افزایش یافت.
کشوری  استاندارد  افزود:  وی 
شبانه  در  نفر  هر  ازای  به  آب  مصرف 
در  که  باشد  می  لیتر   1۵٠ حدود  روز 
از  این عدد در ایالم بیش  حال حاضر 

۶٠٠ لیتر افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
حالی  در  این  شد:  یادآور  ایالم  استان 
است که با شروع فصل گرما و استفاده 
از کولرهای آبی باعث شده که مصرف 
افزایش  مضاعفی  بصورت  آب  روزانه 

پیدا کند.
به  توجه  با  کرد:  اضافه  تیموری 
از  اعم  آبرسانی  های  زیرساخت  اینکه 
و  ذخیره  مخازن  و  آب  انتقال  ظرفیت 
توزیع آب جوابگوی این میزان مصرف 
کلیه  ز  ا باشد  نمی  عنوان  هیچ  به 
در  فاضالب  و  آب  شرکت  مشترکان 
سطح شهرها و روستاهای استان استدعا 
داریم با همکاری بیش از پیش نسبت 
به مدیریت مصرف آب اقدام کنند تا به 
دلیل افزایش بیش از حد مصرف دچار 
کاهش  یا  و  بندی  جیره  و  آب  قطعی 
فشار شبکه در طول شبانه روز نشویم.  
افزایش  به  توجه  با  گفت:  وی 
مصرف بی رویه آب و پایین رفتن سطح 
مخازن، لذا مصرف آب شرب استان در 
چنانچه  و  گرفته  قرار  قرمز  وضعیت 
مصرف شهروندان به همین روال ادامه 
یابد ناچار به جیره بندی آب خواهیم بود.

تیموری از شهروندان خواست تا با 
مدیریت مصرف، سرانه مصرف آب را 
کاهش دهند تا تابستان کم مشکلی را 

به لحاظ تامین آب داشته باشیم.
ایالم  آبفای  شرکت  مدیرعامل 
افزود: ۲1٠ هزار مشترک شهری و ۵٨ 
پوشش  تحت  روستایی  مشترک  هزار 
خدمات شرکت آب و فاضالب هستند 
درصد   99 و  شهری  جمعیت  کل  که 
خدمات  پوشش  زیر  روستایی  جمعیت 
و  آب  شرکت  بهداشتی  و  سالم  آب 
این  از  که  دارند  قرار  استان  فاضالب 
در  را  اول  جایگاه  ایالم  استان  لحاظ 

سطح کشوری دارد.

تیموری با اشاره به وضعیت شبکه 
فاضالب شهری و روستایی استان نیز 
گفت: بیش از ٨۲ هزار انشعاب فاضالب 
این  از  که  دارد  وجود  استان  در سطح 
جمعیت  از  درصد   ۵۵ از  بیش  میزان 
شهری تحت پوشش شبکه جمع آوری 

بهداشتی فاضالب است.
حاضر  حال  در  کرد:  اضافه  وی 
شهرهای  در  فاضالب  خانه  تصفیه   ۶
ایالم، ایوان، آبدانان، دهلران، دره شهر 
مطالعات  کار  و  است  فعال  مهران  و 
تصفیه خانه فاضالب در شهرستان های 
ملکشاهی و آبدانان نیز به پایان رسیده و 
در صورت تامین اعتبار عملیات اجرایی 

آنها در آینده نزدیک آغاز می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
پیشرفت  وضعیت  خصوص  در  ایالم 
فیزیکی مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
شهر ایالم نیز افزود: عملیات اجرایی این 
پروژه با ظرفیت 4۷ هزار مترمکعب 4۵ 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
در ساخت  اینکه  بیان  با  تیموری 
و اجرای مدول دوم این تصفیه خانه از 
تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا استفاده 
می شود، افزود: در صورت تامین اعتبار 
این پروژه با اعتبار 4۲٠ ریال تا پایان 

سال جاری تکمیل خواهد شد.
تیموری در خصوص اجرای پروژه 
نیز  استان  در  روستایی  فاضالب  های 
تصفیه  پروژه   ۲ حاضر  حال  در  گفت: 
خانه فاضالب روستایی در شهر شباب 
و  درصد   4٠ با  چرداول  شهرستان 
با  شهر  دره  شهرستان  ارمو  روستای 
حال  در  فیزیکی  پیشرفت  درصد   9۵

اجرا است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
ایالم در این خصوص گفت: هم اینک 
جمعیت  از  نفر  هزار   13۶ از  بیش 
آب  از  درصد(   ٨٠( استان  روستایی 
آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردارند. 
تیموری شاخص کیفیت آب شرب 
میانگین  از  باالتر  را  استان  روستایی 
کشوری دانست و افزود: شاخص کیفیت 
آب شرب روستایی در ایالم هم اکنون به 

باالی 99 درصد رسیده است. 
ایالم  آبفای  شرکت  مدیرعامل 
آبرسانی به روستاها  گفت: 14٠ پروژه 
تومان طی یک  میلیارد  اعتبار 14٠  با 
سال گذشته تاکنون تکمیل و بیش از 
پایدار  آب شرب  به شبکه  روستا   ۲٠٠

متصل شدند.
تیموری با اشاره به اینکه ساخت 
مجتمع آبرسانی روستایی در دستور کار 
این  یادآور شد:  دارد،  قرار  این شرکت 
شرکت در راستای تعهد اجرای سیاست 
های اقتصاد مقاومتی در تالش است با 
تعداد  تکمیل  و  ساله   ۲ گذاری  هدف 
بر  عالوه  ها،  مجتمع   این  از  دیگری 
آب  از  روستائیان  بیشتر  مندی  بهره 
شرب، روستاهای باقی مانده را از گردونه 

آبرسانی سیار خارج کند. 
ایالم  آبفای  شرکت  مدیرعامل 
ملکشاهی  به  آبرسانی  طرح  افزود: 
شامل، سه واحد ایستگاه پمپاژ، یک واحد 
تصفیه خانه آب،3٠ کیلومتر خط انتقال 
برق فشار قوی ۲٠ کیلو ولت، 9 هزار 
متر مکعب مخزن ذخیره آب و ۲4٫۵ 
کیلومتر خط انتقال آب فوالدی به قطر 

۵٠٠ میلی متر در حال اجرا است.
وی گفت: ایستگاه پمپاژ شماره 1 

ایستگاه های  و  اجرا شده  کامل  بطور 
پمپاژ ۲ و 3 و تصفیه خانه آب با پیشرفت 

چشمگیری در حال اجرا است.
همچنین  شد:  یادآور  تیموری 
 3٠ بطول  قوی  فشار  برق  انتقال  خط 
است  شده  اجرا  کامل  بطور  کیلومتر 
 1٨ آب  انتقال  خط  کیلومتر   ۲4 از  و 
کیلومتر تکمیل و از 9 هزار متر مکعب 
مخزن، هفت هزار متر مکعب به اتمام 

رسیده است.
اندازی  راه  با  کرد:  اضافه  وی 
و  ملکشاهی  شهر  آب  خانه  تصفیه 
لیتر  از 1۵۵  پمپاژ بیش  ایستگاههای  
در ثانیه آب سد ایالم تصفیه شده  و به 
مخازن ذخیره بین راهی منتقل و از آنجا 
وارد مدار توزیع شهر ملکشاهی و روستا 

های اطراف خواهد شد.
وی تصریح کرد: طرح آبرسانی به 
شهر ملکشاهی و اجرای پروژه تصفیه 
آب  تامین  در  بزرگی  تحول  آب  خانه 
با  و  کند  می  ایجاد  ملکشاهی  شهر 
بهره برداری از این پروژه دیگر مشکلی 
و  شهر   این  آب  تامین  خصوص  در 
روستاهای اطراف وجود نخواهد داشت.

از  برداری  بهره  از  همچنین  وی 
فاز اول طرح آب شیرین کن شهرستان 
ملکشاهی به صورت آزمایشی خبر داد 
و گفت: این طرح با اعتبار ۶4 میلیارد 
ریال در زمینی به مساحت ۷۵٠ متر مربع 
بیش از 1۶ هزار نفر را تحت پوشش قرار 

خواهد داد.
این  فیزیکی  پیشرفت  تیموری 
پروژه را ۷۵ درصد بیان کرد و ادامه داد: 
این پروژه طی سه ماه آینده تکمیل و به 

بهره برداری خواهد رسید.

ادامه مصرف بی رویه آب در ایالم منجر به جیره بندی می شود  گاز  شرکت  عمومی  روابط  رئیس  معارفه  و  تکریم  مراسم 
استان گیالن برگزار شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن، آقای شهرام 
مداح حسینی به عنوان رئیس جدید روابط عمومی این شرکت انتخاب شد. به 
گزارش روابط عمومی گاز گیالن حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز گیالن در 
مراسم تکریم و معارفه رئیس روابط عمومی شرکت گاز گیالن اظهار داشت: 
در سال های گذشته با مدیریت درست و تالش کارکنان، روابط عمومی 
شرکت بصورت مستمر ارتقا یافته که شاه بیت آن موفقیت در ارزیابی های 
مختلف از سوی شرکت ملی گاز و استانداری و ... می باشد.وی با اشاره به 
تنوع کاری زیاد واحد روابط عمومی اظهار داشت: روابط عمومی در زمینه 
های مختلفی نظیر رسیدگی به شکایات، اقدامات فرهنگی، ارتباط با رسانه 
ها، نظرسنجی از ذینفعان و ... فعالیت دارد و موظف است با برنامه ریزی 
مدون و تالش مستمر درجهت بهبود عملکرد سازمان گام بردارد.مهندس 
اکبر یکی از وظایف روابط عمومی را به نمایش درآوردن شایسته عملکرد 
شرکت عنوان نمود و افزود: روابط عمومی به عنوان زبان گویای شرکت 
باید همانند گذشته پرتالش به کار خود ادامه دهد.مدیرعامل شرکت گاز 
استان گیالن در خاتمه از زحمات آقای طهمورث بستانی املشی تشکر و 
قدردانی و برای آقای شهرام مداح حسینی به عنوان رئیس جدید روابط 
عمومی آرزوی موفقیت نمود.در پایان آقای شهرام مداح حسینی رئیس جدید 
روابط عمومی ضمن قدردانی از اعتماد مدیریت اظهار داشت: روابط عمومی 
در سال های گذشته با برنامه ریزی و تالش مستمر به سطح باالیی ارتقا 
یافته ولی در سیستم های تعالی محور، ارتقا بی انتهاست و باید با کمک 
یکدیگر درجهت بهبود مستمر گام های بلندتری برداریم.الزم به ذکر  می 
باشد آقای شهرام مداح حسینی پیش از این ریاست ایمنی و آتش نشانی 

شرکت گاز گیالن را برعهده داشتند

با اجراي یک عملیات تعمیراتی در منطقه چهار عملیات انتقال گاز
کشور  شرق  آلومینیوم  پروژه  بزرگترین  در  گاز  پایداري   

افزایش یافت

گروه شهرستان مشهد سمیه باقرزاده: با اجراي عملیات تعویض شیر ٨ 
اینچ ایستگاه آلومینا جاجرم، پایداري انتقال گاز در این مسیر افزایش یافت.

 مدیر منطقه چهار عملیات انتقال گاز با اعالم این خبر افزود: در راستاي 
حمایت از تولید ملي و در جهت رسیدن به پایداري حداکثري انتقال گاز در 
خط ٨ اینچ فرعي شرکت آلومینیوم جاجرم به عنوان یکي از قطب هاي 
اقتصادي شمال شرق کشور، عملیات تعویض شیر ٨ اینچ ایستگاه آلومینا 

جاجرم در کوتاه ترین زمان ممکن  انجام  شد.
 وي هدف از اجراي این پروژه را کمک به پایداري انتقال گاز درحوزه 
این مجموعه و روستاهاي استفاده کننده از گاز طبیعي در مسیر خط لوله 
مربوطه دانست و تصریح کرد: با اجراي این عملیات در مدت زمان تعیین 

شده، ضریب انتقال پایدار گاز رشد قابل توجهي یافته است.

پیگیری اقدامات انجام شده طرح اقدام ملی مسکن درگیالن 
به  ارتباطات واطالع رسانی راه وشهرسازی گیالن  اداره  به گزارش 
منظور پیگیری اقدامات صورت گرفته در اجرای طرح اقدام ملی مسکن، 
جلسه ای با حضور مدیران کل راه وشهرسازی گیالن، بنیاد مسکن استان، 
مدیران وکارشناسان ستادی، به صورت ویدیوکنفرانس با مدیرعامل سازمان 
ملی زمین ومسکن برگزار شد وآخرین وضعیت اقدامات انجام شده طرح اقدام 
ملی مسکن در استان گیالن مورد بررسی قرار گرفت.ماکان پدرام مدیرکل 
راه وشهرسازی گیالن در این جلسه با ارائه گزارشی ازروند واگذاری زمین 
های طرح اقدام ملی به بنیاد مسکن، خواستار تعیین وتکلیف این اراضی از 
سوی سازمان ملی زمین ومسکن شد.وی افزود: طرح ملی مسکن یکی از 
طرح های اصلی و مهم دولت به شمار می رود که ضرورت دارد اقدامات 
در این زمینه پیگیری و با سرعت پیش رود. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
برای  به تحویل زمین های مستعد  اشاره  با  ادامه  نیز در  اسالمی گیالن 
اجرای این طرح ،از تهیه نقشه های فاز یک آن خبر داد وگفت:طرح های 
اولیه تهیه گردیده است وامیدواریم بتوانیم در زمان مقرر این طرح را به 
بهترین شکل به نتیجه برسانیم.این جلسه که با مشارکت ده استان برگزار 

شد بر لزوم پیگیری جدی تراهداف طرح اقدام ملی تاکید شد

تعیین تکلیف ۲8 قرارداد راکد و غیرفعال در جلسه هیئت حل 
اختالف داوري شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران

دنیای جوانان -گروه شهرستان مازندران-درخشنده
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، سید 
مصطفي موسوي گفت: تعیین تکلیف قراردادهاي راکد در راستاي ایجاد 
فضاي مناسب براي کسب و کار، اشتغال جدید و حفظ اشتغالزایي گذشته، 
همراه با افزایش تولید در شهرکها و نواحي صنعتي در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران با اشاره به اینکه براساس 
مفاد دفترچه قرارداد حق انتفاع از زمین شهرکها و نواحي صنعتي، طرف 
قرارداد مکلف است تا یکسال واحد صنعتي خود را به بهره برداري برساند 
اظهار داشت: اعطاي مهلت براي راه اندازي خط تولید باید بدرستي مورد 
پایش قرار گیرد و مشخص شود که هدف سرمایه گذاري و انعقاد قرارداد، 
بدون هیچگونه  تلقي شود،  زمین  احتکار  اگر  و  بوده  واحد صنعتي  ایجاد 

مماشاتي فسخ و خلع ید خواهد شد.
شهرکهاي  شرکت  داوري  جلسه  دومین  در  داشت:  بیان  موسوي 
صنعتي که بمدت ۲ روز برگزار شد در مجموع ۲٨ قرارداد راکد و غیرفعال 
در شهرکهاي صنعتي بهشهر، ساري1، بابلسر، بابلکنار، بشل، منصورکنده، 
بندپي بابل، ساري۲ و شهداي محمودآباد و نواحي صنعتي گلوگاه و الله 

آباد بابل، با حضور متقاضیان بررسي شد.
وي خاطرنشان کرد: در این جلسه داوري که با حضور نماینده سازمان 
صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتي ایران بعنوان داور مرضي الطرفین برگزار 
شد 19 قرارداد راکد به متراژ ۶۵٨43 مترمربع فسخ قطعي و ۷ قرارداد راکد 
نیز منجر به اعطاي مهلت جهت انجام تعهدات براساس رأي صادره قرار 

گرفت و همچنین پرونده ۲ قرارداد از دستور کار خارج شد.
این  کرد:  تصریح  مازندران  صنعتي  شهرکهاي  شرکت  مدیرعامل 
شرکت بدون هیچگونه مماشات با آندسته از کسانیکه زمین براي ساخت 
و ساز واحد تولیدي از شرکت شهرک هاي صنعتي دریافت کرده اند ولي 
به هر دلیلي تاکنون نسبت به ساخت و ساز اقدام ننموده اند قرارداد آنها 
گذاري  سرمایه  اهلیت  داراي  و  جدید  گذاران  سرمایه  به  زمین  و  فسخ 

تحویل خواهد شد.

پوشیدگی  درصد   ۵1 با  قرن،  گرفتگی  خورشید  آخرین 
درساختمان مرکزی  شرکت گاز استان سمنان رؤیت شد

رؤیت  سمنان؛  استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
خورشیدگرفتگی یکم تیر ماه 1399 در محوطه شرکت گاز استان سمنان 
از تلسکوپ  با تجهیزات کامل اعم  با حضور همکاران این شرکت همراه 
و عینک مخصوص رصد خورشید، با حضور و راهنمایی علیرضا دانشگر، 

مسئول انجمن نجوم آسمان کویر سمنان صورت پذیرفت.
کسوف یا خورشید گرفتگی پدیده ای است که ماه تقریبا در یک خط 
بین زمین و خورشید قرار می گیرد و مانع رسیدن نور خورشید به نواحی 

خاصی از کره ی زمین می شود.
 این خورشید گرفتگی  که از نوع حلقوی بود از ساعت 9 و پنج دقیقه 
پدیده   این   . بود  مشاهده  قابل  استان  در شهرهای   99 تیرماه  یکم  صبح 
رأس ساعت 1٠ و 19 دقیقه صبح  به حداکثر گرفت رسید و در نهایت 11 

و 43 دقیقه پایان یافت.
در کسوف حلقوی اگر در مرکز مسیر اصلی خورشید گرفتگی هم قرار 
گیریم، نمی توانیم خورشید را کامال پوشیده ببینیم. زیرا در این نوع خورشید 
گرفتگی، فاصله ماه از زمین بیشتر است  بنابراین در بهترین حالت وقتی ماه از 
مقابل خورشید عبور می کند، نور باریکی از سطح خورشید به زمین می رسد.
خواندن نماز آیات بر مسلمانان در هنگام خورشیدگرفتگی، واجب است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع برق استان اصفهان:
ضرورت کنترل مصرف برق در تابستان

 مهدی ثقفی در آستانه هفته صرفه جویی آب و برق )اول تا هفتم 
تیرماه( گفت : افزایش دمای هوا در روزهای اخیر موجب افزایش 13 درصدی 
مصرف برق در استان اصفهان نسبت به سال گذشته گردیده و نگرانی برای 
افزایش داده  را  از سقف مجاز مصرف برق احتمال وقوع خاموشی  تجاوز 
است . وی ادامه داد : در حال حاضر ساعات بحرانی با بیشترین شدت رشد 
مصرف برق بین ساعات 1۲ تا 1۶ روز می باشد و اتخاذ تدابیر مدبرانه ی 
مدیریت و کاهش مصرف برق در این ساعات می تواند نگرانی ها را کاهش و 
استان اصفهان را از لیست تقسیم بندی خاموشیهای وزارت نیرو خارج نماید. 
ثقفی افزود: استفاده از نور خورشید به جای المپ در ساعات مذکور 
برای روشنایی اتاق های مسکونی ، اداری ، تجاری و سالن ها و کارگاه های 
صنعتی ، استفاده از دور کند کولر و خاموش کردن وسایل سرمایشی حداقل 
1۵ دقیقه به ازای هر ساعت استفاده ، تنظیم دمای ۲4 درجه برای کولر 
های گازی و به حداقل رساندن استفاده از کولرهای گازی ، عدم استفاده 
از سایر وسایل برقی از قبیل جاروبرقی ، چرخ گوشت ، ماشین لباسشویی،  
اتو و... در ساعات 1۲ تا 1۶ از جمله راهکارهای پیشنهادی برای کنترل 

مصرف برق می باشد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان اصفهان درخصوص 
طرح های صرفه جویی کشاورزان و صنایع نیز گفت: چاه های آب کشاورزی 
با خاموش کردن موتور چاه آب خود از ساعت 1۲ تا 1۶ ، در این ایام مشمول 
مصرف برق رایگان در سایر ساعات شبانه روز خواهند شد و صاحبان صنایع 
بزرگ و کوچک نیز با مشارکت در طرح های تشویقی ، با کاهش مصرف به 
میزان حداقل 1٠ درصد در ساعات اوج بار مشمول دریافت پاداش های قابل 
مالحظه ای از شرکت توزیع برق خواهند شد. تامین برق داخلی ساختمان 
های اداری و کارگاه های صنعتی در ساعات بحرانی مذکور از طریق دیزل 
ژنراتور های اضطراری نیزعالوه بر تامین سوخت به نرخ دولتی ، مشمول 
دریافت فروش برق به شرکت توزیع برق به نرخ تشویقی ۶۷۵ تومان به 

ازای هر کیلووات ساعت خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:
11۳هزار و 889 حلقه الستیک در استان مرکزی تامین شد

 مرکزی  - حامد نوروزی : مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی گفت: 113 هزار و ٨٨9 حلقه الستیک خودروهای سنگین با 
نرخ دولتی از ابتدای توزیع این محصول تا کنون در استان تامین شد. »علی 
زندی فر  افزود: ٨٨ هزار و 4۷۲ حلقه الستیک معادل ۷۷ درصد از مجموع 
الستیک های تامین شده در استان حواله و در اختیار رانندگان وسایل نقلیه 

عمومی قرار گرفته است. 
وی ادامه داد: هم اکنون ماهانه کمبود یک هزار حلقه الستیک سایز 
۲4-1۲ در استان وجود دارد که تالش برای تامین آن در حال انجام است. 
زندی فر در بخش دیگری از سخنانش گفت: 1۷4 هزار و 1۷۶ مسافر با 
۲٠ هزار و ٨٠۷ سفر در سه ماه نخست از استان مرکزی به سایر استان های 

کشور جابه جا شده اند. 
وی ادامه داد: تعداد مسافران و سفرهای انجام شده در این مدت نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش استفاده 
مردم از وسایل نقلیه عمومی به ترتیب ۶3 و ۵٠ درصد کاهش یافته است. 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی یادآورشد: 4۶۲ هزار 
و 3۷1 مسافر در سه ماه نخست سال گذشته با 4۲ هزار و 114 سفر از این 

استان به سایر استان های کشور جابه جا شده اند.
راه روستایی در  و  راه اصلی  راه،  آزاد  انواع   ۶ هزار و 4٠٠ کیلومتر 
استان مرکزی وجود دارد که چهار هزار کیلومتر آن را راه های روستایی 
تشکیل داده است. روزانه حدود 49٠ هزار وسیله نقلیه از مسیرهای استان 

مرکزی تردد می کنند

انعقاد تفاهم نامه بین شرکت آب منطقه ای مرکزی و اداره 
ثبت اسناد و امالک استان مرکزی

 مرکـزی - حامـد نـوروزی : مراسـم امضـای تفاهم نامـه همکاری 
میـان شـرکت آب منطقـه ای مرکـزی و اداره کل ثبـت اسـناد و امـالک 
اسـتان بـا حضـور مهنـدس عـزت الـه آمـره ای مدیرعامـل شـرکت آب 
منطقـه ای مرکـزی و سـید رضـا صدری مدیـر کل ثبت اسـناد و امالک 

اسـتان برگزار شـد.
  بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آب منطقـه ای مرکـزی، 
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای مرکـزی گفـت: ایـن تفاهـم نامـه بـا 
هـدف رفـع موانـع و محدودیت ها و نیز تسـریع در صدور اسـناد مالکیت، 
مستندسـازی حقـوق ارتفاقـی ، حفـظ و حراسـت حریـم و بسـتر رودخانه 
هـا ، اراضـی و امـالک و حریـم تأسیسـات متعلـق به شـرکت آب منطقه 

ای مرکـزی امضا شـد. 
مهنـدس عـزت الـه آمره ای افـزود: ایـن تفاهم نامه در راسـتای 
اختیـار  در  اراضـی  از  حراسـت  و  حفـظ  نامـه  تفاهـم  مفـاد  اجـرای 
شـماره  بـه  آنهـا  مالکیـت  تثبیـت  و  سـازی  مسـتند  و  نیـرو  وزارت 
94/49٨۵٠/1٠/1٠٠ مورخ 94/۲/19 بین وزیر نیرو و رئیس سـازمان 
ثبـت اسـناد و امـالک کشـور، به امضا رسـید. آمره ای در این مراسـم 
بـا تقدیـر از اقدامات اساسـی اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان در 
راسـتای حفاظـت و حراسـت از مالکیتهـا و امـالک دولتـی و مدیریـت 
صحیـح و بـه روز اطالعـات ثبتـی در ایـن اداره گفت: ایـن تفاهم نامه 
باعـث مـی شـود که آینـده روشـنی از انفـال داشـته باشـیم و اینگونه 
اقدامـات کلیـد طالیـی پیشـگیری از تخطـی و تجـاوز بـه اراضی ملی 
و حریـم هـای رودخانـه هاسـت و امیـدوارم تجربـه مشـترک ایـن دو 
ایـن  در  مسـئول  و  اجرایـی  دسـتگاههای  سـایر  اختیـار  در  دسـتگاه 

زمینـه نیـز قـرار گیرد.

پایان مرحله اول بازدید گروه معین منطقه تربت حیدریه 
از انبار نفت ونواحی تابعه 

مشهد  شهرستان  گروه 
سمیه باقرزاده

ودیگر  ونین  معا مدیر،
ولین  ا منطقه،  معین  گروه  اعضای 
از  در سال 1399  بازدید خودرا  مرحله 
انبار نفت و نواحی 4گانه منطقه مطابق 
برنامه درپایان سه ماهه اول سال 99 

به انجام رسانند. 
بازدید  هدف  گفت:  مدیر منطقه    
کارکنان  آزمایی  راستی  معین  گروه  
از  واطالع  دستورعمل ها  دراجرای 
عملکرد واحدهای ستادی وعملیاتی در 
سطح منطقه و حل مسائل و مشکالت 

احتمالی می باشد.  
مهندس جواد بلندی تصریح کرد: 
بازخوانی گزارش بازدیدگروه معین قبل، 
الویت  در  واحدها  شده  انجام  اقدامات 

برنامه بازدیدگروه معین می باشد. 
در  معین  :گروه  فزود  ا بلندی 
پایش  کنترلی ونظارتی  تیم های  قالب 
تی  ستادی وعملیا حدهای  عملکردوا
سی  مایع،  سوخت  عرضه  مجاری   ،
مصرف  و  گازمایع  تاسیسات   جی،  ان 
حل  همچنین  جزء  و  عمده  کنندگان 

جهت  در  احتمالی  مشکالت  و  موانع 
احقاق حقوق شهروندی و اجرای دقیق 
از  جلوگیری  منظور  به  دستورعمل ها 

فساد اداری را در دستور کار دارد.  
 مدیر منطقه تربت حیدریه افزود: در 

سه ماهه اول سال ۵ بازدید گروه معین 
نواحی  نفت  انبار  تاسیسات وعملیات  از 
مرکزی، کاشمر، گناباد و خواف محقق 
از  مستمر  بازدید  مضاف براین   گردید، 
مجاری عرضه ومصرف کنندگان، مطابق 

کنترل  تعیین شده جهت  ازپیش  برنامه 
راستی  همچنین  کمیت وکیفت فرآورده 
آزمایی مصرف کنندگان وجلوگیری از 
عرضه خارج از شبکه توسط تیم های 

کنترلی ونظارتی صورت می پذیرد.

قرار  کرج-اکبری-اگر   
بود پروژه احداث پارک امید در 
حال حاضر انجام شود بیش از 
۷٠ میلیارد تومان هزینه بر می داشت، اما 
با اعتبار حدود 3٠ میلیارد تومانی به مرحله 
بهره برداری رسید.به گزارش پایگاه خبری 
کرج امروز، علی کمالی زاده در آئین بهره 
برداری از پارک امید اظهار داشت: این پارک 
در فضایی احداث شده است که در سالیان 
قبل اهالی شهرک بعثت در این محدوده 
از لرزش خانه هایشان و ترک های ایجاد 
شده در واحد مسکونی خود دائما گالیه 
مند بودند.وی با اشاره به اینکه اکنون در 
قالب احداث پارک امید در واقع پروژه ای 
پایه ریزی شده است تا با اجرای آن پایدار 

سازی منازل مسکونی شهرک بعثت نیز 
این  ساخت  یرای  گفت:  شود،  عملیاتی 
پارک و احداث دیوار آن از سال 9۲ کارهای 
عملیاتی آغاز شد، عالوه  بر ساخت دیوار 
حدود یک هکتار زمین در این نقطه که قرار 
بود پایانه و ترمینال مسافری بین شهری 

شود مورد رسیدگی قرار گرفت و با تصمیم 
ساخت  برای  پنجم  شهر  شورای  خوب 
پارکی نوین، اختصاص یافت.وی با بیان 
اینکه پارک امید در ابتدای محور کرج - 
چالوس احداث شده که یکی از محورهای 
مواصالتی مهم کشور است، عنوان کرد: 

مسافران در راه برگشت از شمال گاهی در 
ساعات پایانی شب به ابتدای محور در کرج 
می رسند و اکنون فضای مناسبی با احداث 
پارک امید برای حضور و اقامت کوتاه مدت 
این مسافران فراهم کرده است.کمالی زاده 
با تاکید بر اینکه تالش ما بر این است که 
به سوی انجام پروژه های انسان محور و 
ایجاد شهری پایدار حرکت کنیم، افزود: 
از ۲٠  بیش  برای  مناسب  ریزی  برنامه 
هفته افتتاح پروژه های عمرانی، فضای 
سبز، محیط زیستی و فرهنگی در سطح 
کرج مدنظر قرار داده شده و امید است در 
سال 99 با بهره برداری از این پروژه ها گام 
مهمی در راستای رفاه شهروندان و خدمت 

به آنها رقم بزنیم.

 شهردار کرج گفت:

پارک امید با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان به بهره داری رسید

در جریان افتتاح و کلنگ زنی چند طرح ملی 
در فوالد مبارکه و در حضور سرپرست وزارت صمت، 
بین سازمان زمین شناسی و  تفاهم نامۀ همکاری 

اکتشافات معدنی کشور و فوالد مبارکه به امضا رسید.
این  مفاد  تشریح  در  فوالد،  خبرنگار  گزارش  به   
مدیرعامل  عظیمیان  حمیدرضا  امضای  به  که  تفاهم نامه 

ن  ما ز سا ئیس  ر شهیدی  علیرضا  و  که  ر مبا فوالد 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور رسید، محمدیاسر 
ازآنجاکه  امور معادن فوالد مبارکه گفت:  طیب نیا معاون 
داده ها  اطالعاتی  بانک  بزرگ ترین  زمین شناسی  سازمان 
و مطالعات اکتشافی در سراسر کشور را در اختیار دارد و 
امور معادن تشکیل  نام  به  در فوالد مبارکه هم معاونتی 

این  باشد،  داشته  فعالیت  حوزه  این  در  تا  است  شده 
مناسبی  بستر  تا  رسید  طرف  دو  امضای  به  تفاهم نامه 
برای استفاده از بانک داده های این سازمان برای فوالد 
در  را  مشترکی  پروژه های  بتوانیم  و  شود  فراهم  مبارکه 
زمینۀ فعالیت های آموزشی، اکتشافی و اجرای پروژه های 

ببریم. زمین شناسی  پیش 

امضای تفاهمنامۀ همکاری بین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و فوالد مبارکه 
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از راست رضا فکری و رویا دستعیب
اختصاصی دنیای جوانان

من به جز شعر
چه دارم که به پای تو بریزم

مسلم محبی

پشت در باز منم، با غزلی تازه عزیزم!
 من به جز شعر چه دارم که به پای تو بریزم

از لبت تا یقه باِز تو راهی ست خطرناک
 سخت حیران همین گردنه حادثه خیزم

تو فقط مال منی! پیش تو هر وقت نبودم  
 رفته ام با همه مردم دنیا بستیزم 

     باز هم راه بیا با دل تنگم دو سه گامی
 جز همین هم قدمی با تو، بنازم به چه چبزم

آتش وصل تو با آتش دورِی تو  توأم!
 من جگر سوخته زندگی ضد و نقیضم

حق ترجمه و انتشار رمان »مِن او« نوشته رضا امیرخانی 
توسط آژانس ادبی مینا به یک ناشر ارمنستانی فروخته شد.

امیرخانی  رضا  از  نمایندگی  به  مینا  دایره  ادبی  آژانس 
نویسنده رمان »مِن او«، حق ترجمه و انتشار این کتاب را به 

انتشارات داَرک در ارمنستان واگذار کرد.
انتشارات دارک، از جمله ناشران فعال در ارمنستان بوده و 
چند سالی است که پروژه ای را برای ترجمه ادبیات سایر ملل، 
آغاز کرده است. تا به حال، آثاری چون »دزد کتاب« نوشته 
مارکوس زوساک، »دختری در قطار« نوشته پائوال هاوکینز، 
»ساعت ها« نوشته نوشته مایکل کانینگهام و »طوطی فلوبر« 
نوشته جولین بارنز در این مجموعه به زبان ارمنی ترجمه و 
منتشر شده اند. کتاب »مِن او« نیز قرار است به عنوان نخستین 

رمان فارسی، کنار این کتاب ها عرضه شود. 
»مِن او«، رمان عاشقانه ای است که احواالت علی فتاح و 
مهتاب را حوالی سال های 131٠ روایت می کند. حال و هوای 
تهران در سال های آغازین قرن چهاردهم و مضامین عرفانی 

و فلسفی ازجمله ویژگی های این داستان هستند.
سپس  و  مهر  سوره  انتشارات  توسط  ابتدا  این رمان 
توسط نشر افق به بازار عرضه شد و تاکنون بیش از ۵٠ بار 
تجدید چاپ شده است. این کتاب تاکنون به زبان های عربی، 

اندونزیایی، روسی و ترکی ترجمه شده است.

حق ترجمه »مِن او« در ارمنستان فروخته شد

یکی  فارسی،  دبیات  ا
جهان  ادبیات  غنی ترین  از 
حماسه  گستره   در  چه  است، 
که شاهنامه  فردوسی نمونه  برجسته  آن 
است، چه در عرصه  قصه های عاشقانه و 
عامیانه که هزار و یک شب نمونه بارزی 
از آن است و چه در گستره  منظومه های 
عاشقانه که شاعران سخن پروری چون 
نظامی، جامی و دیگران آنها را به نظم 
درآورده اند. از آن جایی  که امروزه یکی 
میزان  انسانی،  توسعه  شاخصه های  از 
آنان  نقش  ایفای  نحوه  و  زنان  حضور 
در جامعه است و ورود زنان به عرصه 
افزایش  اخیر  عصر  در  ایران  ادبیات 

یافته است.
نیازکار،  فرح  با  زمینه  این  در 
فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  استادیار 
مرودشت  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
گفت وگویی انجام شده که می خوانید:

در  زن  سیمای  شما  نظر  به   *
ادبیات کالسیک ایران چگونه سیمایی 

است؟
ایران  کالسیک  ادبیات  در    **
قوانین  تابع  زن  شخصیت  بازنمایی 
از  گذشته  است.  مشخصی  قواعد  و 
آن  در  مادرشاهی  که  اولیه   اجتماعات 
بر  مرد  تاریخ،  طول  در  داشته،  رواج 
دو  این  میان  رابطه   و  بوده  زن مسلط 
مردان  است.  بوده   همراه  کشاکش  با 
جسمی،  نظر  از  که  برتری هایی  جز 
اجتماعی،  و  اقتصادی  قدرت  مادی، 
در جامعه داشته اند، از موهبت آموزش 
و  بوده اند  برخودار  نیز  تحصیالت  و 
را  جامعه  باسوادان  اکثریت  آنجاکه  از 
مردان تشکیل می دادند، تاریخ و ادبیات 
بدین  و  نوشته  شده  آنان  قلم  به  نیز 
مردساالرانه،  باورمندی های  با  ترتیب 
جایگاه زن را در ادبیات مشخص نموده 
و در جایی نشانده اند که بر آن باور دارند. 
نگاه  نوع  به متون کالسیک و  باتوجه 
شاعران  و  نویسندگان  که  پرداختی  و 
شخصیت پردازی  و  حضور  به  نسبت 
به  می توان  داشته اند  ادبیات  در  زن 
چهار گونه کلی از حضور زن در اجتماع 
زن  کرد:  اشاره  تقسیم بندي  این  در 
ادبیات  در  زن  اخالقی،  رساله های  در 
در  زن  غنایی،  ادبیات  در  زن  عامیانه، 

ادبیات عرفانی.
تقسیم بندی  این  به  توجه  با   *  
ویژگی  کردید،   اشاره  که  چهارگانه 
چه  به  اخالقی  رساله های  در  زن 

صورت است؟
** ویژگی بارز این دسته از زنان 
حاشیه  در  و  اخالقی  خصوصیت های 
آن، خصوصیات جسمانی آنهاست. زن 
خوب در این قبیل رساله های اخالقی، 
خانواده دار،  شریف،  است  شخصیتی 
نرم خو  مطیع،  زیباروی،  نیک سرشت، 
به  همسر؛  به  وفادار  به ویژه  و  بارور  و 
این معنا که باید در انقیاد مرد خانواده 
)همسر، پدر یا برادر...( درآید و همواره 
در حریم بسته و محدود خانواده به سر 
برد و تا حد ممکن از آن بیرون نرود. 
گروه،  این  زنان  که  نیست  تردیدی 
مصلحت جویی  و  مشورت  یسته  شا
مردی  اگر  و  نمی شوند  داده  تشخیص 
به اشتباه تالش کند تا با رأی و تدبیر 
آنان گره از کار خود بگشاید و یا خط 
تعیین  را  خانواده  و  خود  زندگی  سیر 
خواهد  مواجه  با مشکالت جدی  کند، 
شد. نمونه های برجسته این قبیل زنان 
را می توان در پاره وسیعی از رساله های 
اخالقی ادبای گوناگون چون عنصری و 

قابوس ابن وشمگیر مشاهده کرد.
چه  عامیانه  ادبیات  در  زن   *  

خصوصیاتی دارد؟
زن  تصویر  عامه  ادبیات  در   **
صفات  با  غالبًا  زنان  است.  کوژ  و  کژ 
اغفال کنندگی  و  مکاری  حیله گری، 
زنان،  از  دسته  این  می شوند.  توصیف 
با  قادرند  که  هستند  شخصیت هایی 
چابکی  همچون  قابلیت هایی  به  توجه 
روشن بینی  و  تردستی  و  چاالکی  و 
شجاعت  و  سرشار  هوش  و  درایت  و 
خود  اهداف  به  بی باکی  و  شهامت  و 
خوب  زن  شامل  خود  که  یابند  دست 
پلید  و  بدذات  زن  و  نیک سرشت  و 
می شود. در میان شخصیت های خوب 
به شخصیت  نمونه  عنوان  به  می توان 

روح افزا در سمک عّیار اشاره کرد. مثال 
دیگر در زمینه زن باهوش و با درایت، 
شب  یک  و  هزار  داستان  در  شهرزاد 
است. آنچه بیش از هر چیز در توصیف 
است،  مهم  داستان ها  این گونه  در  زن 
وجهه روحی و شخصیتی اوست که در 
اکثر موارد بر زیبایی و مزایای جسمانی 

اولویت می یابد.
او  ادبیات غنایی چه؟  در  *  زن 

دارای چه ویژگی هایی است؟
** شعر غنایی جزء قدیمی ترین 
ادبیات  در  و  است  فارسی  شعر  انواع 
کهن ترین  زمره  در  هم  ملت ها  سایر 
انواع قرار دارد. مهم ترین نوع شعرهای 
هدف  با  عاشقانه  شعر  یعنی  غنایی 
توصیف زیبایی معشوق و آرزوی دست 
یافتن به او شکل می گیرد. در این نوع 
و  است  معشوق  است  مهم  آنچه  شعر 
نه عاشق؛ همه چیز در معشوق خالصه 
می شود، همه جا سخن از وی می رود و 
در نتیجه شأن و مقامی درخور دارد. به 
نظر می رسد معشوق زن مطرح در شعر 
غنایی، در اصل، یک ایزدبانو بوده است. 
بنابراین، توصیف او در زبان شعر، رمزی 
و استعاری است. این استعاره ها همان 
ایزدبانوان  اساطیری  و  آسمانی  صفات 
مطرح  نخستینه  الگوی  عنوان  به  را 
می کنند. بدین ترتیب با نوعی اغراق در 
توصیف روبه رو هستیم که تا حد امکان 

معشوق را نمادین و خیالی می کند.
زن  مشعوق  از  که  مواردی  در 
سخن می رود، چهره معشوق تا آن اندازه 
می توان  که  است  کلیشه ای  و  ثابت 
حقیقت  در  و  ندارد  تشخیصی  گفت 
جنسی  تصویر  روی  از  عکس برداری 
هم  دیگر  جهات  از  دارد،  مشکوکی 
ناآشناست. گویی از جنس مردم زمانه 
درشت خوست  و  قهار  آنقدر  یا  نیست. 
که عاشق را مرتب از خود می راند، یا 
آن قدر الهی و اسطوره ای است که به او 
دست نتوان یافت. در هر صورت نتیجه 
یکی است. این معشوق دست نایافتنی 
فقط حضورش را در شعر اعالم می کند 
و در زندگی عادی حضور ندارد. قابلیت 
اصلی زنان این گروه، زیبایی جسمانی و 
هم چنین جذابیت آنهاست؛ به ترتیبی که 
در بیشتر موارد، شاعر و یا راوی داستان 
از  شخصیتی  چنین  به  اشاره  به منظور 
در  می کند.  استفاده  »معشوقه«  واژه 
ادبیات غنایی فارسی در ایران، معشوقه 
دِل  که  بی وفا  است  شخصیتی  عمومًا 
نازِک یار را می شکند و یا دین و آیین 
او را بر باد می دهد و در پاره ای موارد نیز 
)چون فرهاد و یا مجنون در داستان های 
نظامی گنجوی( آواره دشت و بیابانش 
می کند. گاه اتفاق می افتد که معشوقه 
بی وفا سبب بیماری جسمانی و گاهی 
نیز مرگ عاشق دل خسته شود. طبیعی 
است که ادبیات فارسی به این مضمون 
نمونه های  و  دارد  فراوانی  اشاره های 
زیادی از این قبیل بازنمایی چهره زن 
را می توان در آثار بزرگانی چون نظامی 
گنجوی و خاقانی و عنصری و حافظ 

و... مشاهده کرد.
به  سیم  می ر م  نجا ا سر و   *
عرفانی،  ادبیات  در  زن  خصوصیت 
ویژگی زن در ادبیات عرفانی چیست؟

از  ما تصویری  نظر  به  آنچه   **
نیست،  زن در شعر عرفانی است، زن 
شکلی  که  است  زن  از  مفهومی  بلکه 
ادبیات  از نفس بشری دارد. در  رمزی 
اشعار  از  بسیاری  و  عاشقانه  ـ  عارفانه 
عرفانی فارسی و عربی می بینیم که از 
نظر صوفی زن گاهی سیمای جمال و 
کمال حق را می یابد و معشوقی الهی 
می شود و عشق به زن مترادف عشق 

اشعار عطار،  تلقی می شود. در  به حق 
موالنا و گاه جامی می توان نمونه هایی 

را یافت.
نویسنده   و  منتقد  »جانسون« 
ی  د میال هم  هجد ه  سد نگلیسی  ا
بیشتر  نوشتن،  فن  »چون  می گوید: 
چه  این که  گناه  بوده،  مردانه  هنری 
کسی زندگی را تلخ می کند، به گردن 
که  آنچه  نتیجه  در  افتاده  است«.  زن 
اغلب  نوشته اند،  زنان  درباره   مردان 

خالی از غرض نیست.«
فارسی  دبیات  ا در  رو  این  ز  ا
داده  به دست  زنان  از  واقعی  تصویری 
صحبت  آن  درباره  آنچه  است.  نشده 
می کنیم در حقیقت نمایشی از موجودی 
به نام زن است که هیچ جا حضور نداشته 
و چون حضور نداشته و قلم در دست 
مردان بوده، سیمای او را به هر گونه ای 
که پسند ایشان بوده، ترسیم کرده اند. 
باید بگوییم این سیمای نمود یافته در 
ادبیات هم از جنس زن واقعی روزگار 
و دوره های گوناگون تاریخ ایران نیست. 
به ندرت می  توانیم تصویر زنی واقعی را 
که در قرون و اعصار گذشته می زیسته، 
در آینه  ادبیات مالحظه کنیم. این زن 
در  تنها  که  است  آرمانی  زنی  گاهی 
رؤیاها و واقعه های شاعران و صوفیان 
نمود پیدا می کرده، یا زنی تحقیر شده 
و ناقص است که موجب ضاللت مردان 

بوده است.
مطرح  آنچه  همه  به  توجه  با   *
شد، به طور کلی جایگاه زن در ادبیات 

کالسیک چگونه توصیف می شود؟
** در ادبیات ایران موقعیت زن 
در اغلب موارد در حاشیه بوده و تحت 
سیطره فرهنگ مردساالر. حضور زن در 
ادبیات نیز از کلیشه ای پیروی می کند 
که ساخته ذهن مردان است و تجربه 
تجربه ای  اصل،  در  هم  شده  نگاشته 
مردانه و مردخواهانه بوده است. با توجه 
جامعه  پدرساالرانه  و  به ساخت سنتی 
ادبیات، دیدگاه  بر  ایران، طبیعی است 
مردانه حاکم باشد. در ادبیات کالسیک 
ایران، در اکثر موارد، شخصیت های زن 
خوب که ایفاگر نقشی منفی نیستند، از 
تبار شاهانند و کمتر پیش می آید با زنی 
روبه رو شویم که به طبقات متوسط و 
یا پایین جامعه تعلق داشته باشد؛ و اگر 
چنین اتفاقی بیافتد، تردیدی نیست که 
اشراف  نسل   به  طریقی  به  زن  این 
از  دقیق تر  تعبیر  به  یا  و  بوده  وابسته 
نژاد پاکان است. به عبارت دیگر، اصیل 
بودن، نشانه ای است که می توان با تکیه 
بر آن از خوب و مطابق با عرف و هنجار 

بودن زن اطمینان حاصل کرد.
بیات  د ا ر  د زن  تیپولوژی   *
کالسیک؛ زنی که از همه ویژگی های 
انسانی با آمال و عملکردهای خوب و 

بد برخوردار است، چگونه است؟
جامعه  این  در  زن  تیپولوژی   **
به گونه کلی دربرگیرنده مواردی است 

همچون:
نظر  در  عفیف:  و  پارسا  زن   -1
اگر  مردان معیارهایی وجود داشته که 
جزو  می کردند،  عمل  آن  مطابق  زنان 
با  و  می آمده اند  شمار  به  پارسا  زنان 
صفاتی چون زن مستور و زن پرهیزکار 

خوانده می شدند.
۲- زن به عنوان معشوق: در این 
جایگاه از زن با لحنی پر از ستایش و 
خاشعانه یاد می  شود و در پاره ای موارد 
شاعر، خود را خاک پای او، بنده  حقیر 
می داند.  او  موی  سلسله   گرفتار  و  او 
چنانکه مثال در شاهنامه زنان بسیاری 
با ویژگی های برجسته ای وصف شده اند 
که »رودابه«، »تهمینه«، »فرنگیس«، 

»گردآفرید« و »منیژه« از آن جمله اند. 
در مقابل آنها زنانی چون »سودابه« و 
»مالکه« نیز خیانت کار و ناپارسا قلمداد 
زیبایی  از  گذشته  زنان  این  شده اند. 
هم  رفتار  و  خلق  و  سیرت  در  بیرونی 
خردمند  غالبًا  شاهنامه  زنان  یگانه اند. 
بین زن و مرد  این رو  از  و فرزانه اند و 
تفاوتی نیست. زنانی چون سیندخت و 
رودابه و تهمینه و فرنگیس و جریره و 
منیژه و گردآفرید و کتایون و گردیه و 
و  برمی انگیزند  را  عشق  هم  شیرین، 
هم احترام را. هم زیبایی بیرونی دارند 
و هم زیبایی درونی. وفاداری و شرم، 
خردمندی و کیاست از صفات آنهاست.

وظیفه   مادر:  عنوان  به  زن   -3
بزرگ کردن  فرزند،  زادن  مادر،  اصلی 
او، خانه داری و اطاعت از شوهر است. 
نازایی از خصوصیات منفی زن شمرده 
 شده و مرد می توانست در صورت نازا 
بودن زن، او را رها کند. در زادن فرزند 
نیز شرط اصلی، زادن پسر بوده و وجود 
پدر  برای  بدنامی  و  دردسر  جز  دختر 

حاصلی نداشت.
4-زن فتانه: این زنان زیبارویانی 
هستند بی وفا، بی رحم، سنگدل، مکار، 
قربانی،  مرموز،  برانداز،  خانه  ستمگر،  

مظلوم، بی سواد و خرافی.
این  صوفی:  و  مقدس  زنان   -۵
ما در جایگاهی  ادبیات  تاریخ  در  زنان 
داشته اند.  قرار  معمولی  زنان  از  باالتر 
بر  که  مشکالتی  و  کمبودها  وجود  با 
راه تحصیل و آموزش زنان وجود  سر 
داشته، افرادی وجود داشتند که از نظر 
از  بودند.  تقوا شهره  و  فضیلت  دانش، 
جمله  این زنان می توان به مشهورترین 
آنان، یعنی »رابعه  عدویه«، صوفی سده 
مردان،  از  بسیاری  اشاره کرد که  دوم 
در مکتب او درس آموختند و شاگرد او 
به ویژه  و  ایران  فارسي  ادبیات  بودند. 
یا  کالسیک  دوره  به  آن که  از  بخشی 
کهن شهرت دارد، انباشته از این گونه 

شخصیت های زن است.
دبیات  ا در  زن  ه  یگا جا ز  ا  *
موقعیت  به  و  کنیم  عبور  کالسیک 
نظر  به  برسیم،  معاصر  ادبیات  در  زن 
معاصر  ادبیات  در  زن  جایگاه  شما 

چگونه است؟
سیمای  معاصر  دوران  در   **
می شود؛  متفاوت  دبیات  ا در  زنان 
داستانی  ادبیات  قلمرو  در  مثال  برای 
ما،  داستانی  ادبیات  از  بزرگی  بخش 
با انگیزه انتقال روایت و نگاه نویسنده 
نوشته  آن  مخاطب  به  قعیات  وا ز  ا
دنیای  به  زنان  ورود  با  است.  شده 
قعیات  وا رشته  یک  داستان نویسی، 
به  زنانه  نگاه  با  زنان  زندگی  ویژه 
فزوده  ا داستان نویسی  یه های  بن ما
نویسنده  زنان  که  آن جا  ز  ا و  شد 
این  آشنای  درد  طبیعی  به طور  هم 
واقعیات بودند و هم خود را نسبت به 
داستان هایی  می دانستند،  متعهد  آنها 
فقر  درباره  دادخواهانه  و  افشاگرانه 
زنان  پایین تر  موقعیت  درباره  زنان، 
درباره  مردان،  به  نسبت  جامعه  در 
پس  زنان  واگذاشتگی  و  رهاماندگی 
درباره  آنان،  بی پناهی  و  طالق  از 
خصوص  در  که  ریشه داری  باورهای 
دختران و زنان در ذهن جامعه وجود 

نوشتند. دارد، 
 زن به عنوان انسان، نگاه دیگری 
به شخصیت زن است، که در برخی از 
آثار نویسندگان این دوران نمود می یابد؛ 
جنسیت  علت  به  زن  نگاه،  این  در 
یگاهی  جا در  جتماعی  ا موقعیت  و 
متفاوت با مرد قرار نمی گیرد، به او به 
به  که  می شود  نگاه  موجودی  عنوان 
هستی شناسانه  یا  روان شناسانه  علتی 
مورد توجه است و زن یا مرد بودنش 
این  در  است.  بی تأثیر  ماجرا  اصل  در 
داستان ها ممکن است زن در موقعیتی 
قرار  مظلومانه  حتي  و  زنانه  مادرانه، 
داستان  اصلی  درونمایه  ولی  بگیرد، 
را  ما  موضوعی ورای جنسیت است و 
با آدم ها و ذهنیت آنان مواجه می کند. 
همینگونه  وضعیت  هم  شعر  حوزه  در 
زنانه  صدای  خوشبختانه  یعنی  است؛ 
و شایسته  مستقل  موجودی  عنوان  به 
گوناگون  زوایای  در  زندگی،  و  حیات 

شنیده می شود.

تصویر زن در ادبیات فارسی را
 مردان با سلیقه خودشان ترسیم کرده اند

»دیدار با ونسان ون گوگ« در کتابفروشی ها
کتاب »دیدار با ونسان ون گوک« 
است  اثری  برونسه  کارولینه  نوشته 
داستانی تصویری که برای مخاطبان 
نوجوان تألیف شده است و در آن این 
کمک  به  نقاش  سرشناس  هنرمند 

آثارش معرفی شده است.
زبانی  با  کتاب  این  در  برونسه 
تهییج  حال  عین  در  و  ساده  بسیار 
مخاطبانش  کنجکاوی  حس  کننده 
را برانگیخته و ونسان ون گوگ نقاش 
مشهور هلندی را به مخاطبانش معرفی 
کرده است. او برای این منظور بخش 

قابل توجهی از کتاب را با نمایش تابلوهای ون گوگ و نوشتن شرحی داستانی 
بر آنها اختصاص داده است.

با  خود  مخاطب  دیدگان  کردن  همراه  از خالل  کرده  برونسه سعی 
رنگ های چشم نواز این نقاشی ها شرحی از زندگی و احوال و فعالیت ها و نیز 
زیستگاه و تامالت این هنرمند را به نیز بازگو کند. به همین منظور کتاب در 
متن خود نیز همانند نقاشی های ون گوک از مجموعه قابل توجهی از رنگ ها 

بهره برده است که برای مخاطب بسیار چشم نواز است.
کتاب همچنین برای تکمیل متن و محتوای خود گاه از طرح های سیاه 
و سفید و نیز تصاویر مستندی که محل توجه ون گوگ برای خلق آثارش 

بوده، نیز استفاده کرده است
این کتاب در متن خود ۲٨ تابلو از ون گوگ را دستمایه تألیف متن و 
روایت داستانی کرده است، البته با ذکر جزئیات، مشخصات و محل نگهداری. 
عالوه بر آن زندگی نامه مختصری از ونسان ون گوگ و روایتی کوتاه از فرجام 

آثار هنری وی پس از سرگذشتش نیز بازگو شده است.
شیوا مجیدی این کتاب را از انگلیسی به فارسی ترجمه کرده و  امید 
محکمی تصویرهایی به متن کتاب افزوده است. این کتاب در قالب پروژه های 
ویژه مؤسسه انتشارات علمی و فرهنگی و در بخش کودک و نوجوان با 

قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.

ادبیات نقش کمی در تربیت نسل ها دارد
 سمیرا اصالن پور با بیان این که ادبیات نقش کمی در تربیت نسل ها 
داشته و دارد، می گوید: بزرگترین نقش و تأثیر را آموزش و پرورش دارد 

که آن هم بدآموزی دارد.
این نویسنده ادبیات کودک و نوجوان، در پی اتفاقی که برای »رومینا، 
دختر 14ساله تالشی« رخ داده است و کشته شدن او به دست پدرش، درباره 
پرداختن به مسائل نوجوانان و نقش ادبیات در جلوگیری از خشونت های 
آن  بر  ادبیات  که  است  آن  از  پیچیده تر  موضوع  این  کرد:  اظهار  خانگی 
بین گروه های  در  میزان مطالعه  االن که  باشد، بخصوص  داشته  تأثیری 
سنی مختلف به ویژه نوجوانان کمتر شده و به خاطر فضای نامناسب و آلوده 
مجازی ارتباطات نامعقولی بین  برخی از بچه ها شکل گرفته است  و ماجرا 
را خیلی پیچیده تر می کند. آموزش و پرورش و  صدا و سیما  نقش اصلی 
را در تربیت فرهنگی مختلف دارند، اما متأسفانه نسل جوان ما تربیت شان 
را از مطالب پراکنده فضای مجازی دارند؛ آن ها به جای این که از طریق 
خانواده، مطالعه و آموزش و پرورش تربیت شوند از این فضا ارتزاق می کنند 

و طبیعی است که  تحت تأثیر این فضا هستند.
او افزود: پیش از آمدن اینترنت و فضای مجازی هم ادبیات نقش کمی 
در تربیت نسل ها داشت. اکثر نوجوانان به کتاب های زرد بیشتر عالقه  داشتند 
و آن ها را می خواندند. از زمانی که فضا مجازی آمد وضعیت به مراتب بدتر 

شد و تیراژ کتاب پایین آمد.
اصالن پور با تأکید بر این که فرهنگسازی از طریق  آموزش و پرورش 
و صدا و سیما شکل نگرفته است، اظهار کرد: از طرف دیگر، پدر و مادرها 
هم در این فضا رشد کرده  و اهل مطالعه هم نیستند، آموزش و پرورش  هم 
چیزی به آن ها یاد  نداده است. از سریال هایی که از تلویزیون یا شبکه خانگی 
پخش می شود، چیزی فرانگرفته اند و خب چطور می توانند بچه  تربیت کنند؟ 

نسل االن ما نه خودش تربیت درستی شده و نه والدینش.
او در ادامه تأکید کرد: بزرگترین تأثیر را در تربیت نسل جوان آموزش 
از لحاظ پرورش صفر است و چیزی به دانش آموزان  اما  و پرورش دارد، 
یاد نمی دهد. در پی نقد آموزش و پرورش نیستم اما خیلی ها نقد دارند و 
می گویند فقط یک سری محفوظات را آموزش می دهد. همان طور که گفتم 
در زمینه پرورش نه تنها کار مثبت نمی کند، کار منفی هم می کند؛ مثال اگر 
بچه ای که  به شکل سنتی به مسائل دینی گرایش دارد در فضای آموزش 
در  تربیتی که  بد  این گرایشش  به خاطر شیوه  قرار می گیرد،  پرورش  و 
این  را در  بیشترین تقصیر  بین می رود. فکر می کنم  از  دارد،  آن جا وجود 

حوزه آموزش و پرورش غلط ما دارد.
اصالن پور خاطرنشان: یک نویسنده و یا منتقد نمی تواند کاری بکند. 
مِن نویسنده فقط می توانم دیدگاه های خودم را بگویم، من نه صاحب نظرم و 
نه مسئولیتی دارم. مدت هاست که دیگر کتاب نمی نویسم. وقتی می بینم در 
اینستاگرام یک  آدم بی سواد چند میلیون فالوئر دارد و یک عده نوجوان او را 
الگو قرار می دهند، با چه انگیزه ای بنویسم؟ کسانی که در  این فضا هستند 
آموزش درستی دیده اند؟ به فرموده پیامبر )ص(، آموزش از کودکی  شروع 
می شود و در بزرگسالی تأثیری بر فرد نمی تواند بگذارد. آن چه به کودکان حتی 
قبل از مدرسه و در مهد کودک و از طریق خانواده آموزش داده می شود،  تأثیر 
بیشتری بر فرد دارد. این موضوع قبل از این است که بحث ادبیات پیش بیاید. 
ادبیات زمانی پیش می آید که کودک می تواند بخواند، اما خیلی چیزها را  قبال 
یاد گرفته است، آن هم از طریق پدر مادری که خودشان تربیت درستی ندیده اند.

او در پایان اظهار کرد: مدت هاست که احساس می کنم نوشتن کم فایده 
شده است و مردم گرایشی به مطالعه ندارند. آموزشی وجود ندارد؛ مثال در 
مهدکودک ها چه یاد بچه ها می دهند؟ آیا نظارتی بر محتوای آموزشی آن ها 
وجود دارد؟ آموزش و پروش فقط بدآموزی دارد و به فرهنگ متعالی منجر 
نمی شود. حتی آموزه های دینی را به بچه ها یاد نمی دهند. به جای بهتر 

شدن، تربیت چند نسل بعد از انقالب بدتر شده  است.
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عباس جاللی سوسن آبادی
 از شاگردی تا استادی

عباس جاللی  درگذشت  سالروز  با  است  تیرماه، مصادف  امروز سوم 
سوسن آبادی نگارگر و مینیاتوریست برجسته ایرانی در سال 13٨3 

از  روستای سوسن آباد  در   1313 به سال  عباس جاللی سوسن آبادی 
توابع اراک متولد شد و از کودکی به فراگیری هنر نگارگری و نقاشی نزد 
استاد فروزنده مشغول شد سپس به واسطه ذوق و قریحه یی که داشت به 

کالس های استاد الطافی راه یافت و 1۲ سال نزد او شاگردی کرد .
از سال 133۵ در کارگاه مینیاتور وزارت فرهنگ و هنر وقت مشغول 
به طراحی مینیاتور شد و سپس زیر نظر دفتر فرهنگ و پژوهش آفرینش 

های هنرهای سنتی  به تربیت شاگردان پرداخت .
جاللی از سال 13۵٠ به امریکا رفت و فعالیت هنری خود را  در آن جا 
ایران  از  از او در نمایشگاه های خارج  آثار بسیار نفیسی  ادامه داد. تاکنون 

به نمایش در آمده است .
او در نقطه پردازی چنان مهارت و پیشرفتی از خود نشان داد که در 
مدت کوتاهی به شاگردی استاد بزرگ و شهیر نگارگری حسین بهزاد در آید، 
اما دوران آن شاگردی بسیار اندک بود، با این حال  از استاد بهزاد آموخت که  
لزوم طراحی برای مهارت و کسب قدرت در حدی هست که بتوان فی البداهه 

فکری را روی تابلو پیاده کرد.

یادداشت
معنویت زمینی آثار چخوف

اشکان نیّری 
شـاید اگـر طـول عمـر انسـان تنهـا 
یـک روز بـود، بـاز هـم بیشـتر آن را در 
می گذرانـد.  روزمرگـی  و  پوچـی  مـالل، 
حقیقـت تراژیک و طنزآمیز زندگی انسـان 
ایـن اسـت کـه شـور عشـق او از میـان 
بی حوصلگی هـا و دلزدگی هـا برمی خیزد و 
اهـداف واالی زندگی اش از میان رؤیاهای 

پـوچ و وسـواس های فکـری.
چخـوف  آنتـون  داسـتان های  در 
عشـق  از دل تضـاد شـور و روزمرگـی بـه 
وجـود می آیـد، ادامـه پیـدا می کنـد و از میـان مـی رود. یکـی از مصادیق 
آن ارتبـاط سـاده، روزمـره، دم دسـتی، مضحـک و در عیـن حـال پرشـور 
و حـال مـرد و زن داسـتان »بانـو بـا سـگ ملـوس« اسـت. ارتباطـی که 
هیـچ نیسـت جز واقعیـت زندگی روزمره  دو انسـان. نـه اخالقیاتی در کار 
اسـت کـه ارتبـاط عاشـقانه  دو انسـان متأهل بـا یکدیگر را منـع کند و نه 
نویسـنده داسـتان را به سـمت شـورش علیـه اخالقیات محافظـه کار هل 
می دهـد. هـر چـه هسـت همان اسـت کـه اتفـاق افتـاده؛ نه بیشـتر و نه 
کمتـر. دو انسـان بـا مالل هـا، ترفندهـا، حماقت هـا، دلتنگی هـا، آرزوهـا، 
رؤیاهـا و جذابیت هـای خودشـان دلبسـته  همدیگـر می شـوند. آغـاز ایـن 
عشـق چندان شـورانگیز و برجسـته نیسـت و در میان گشـت و گذارهایی 
از سـر بیکاری اتفاق می افتد و پایانش را هم چخوف با رندی و اسـتادی 

بـه عهـده  خواننده می گـذارد.
داسـتان »انگـور فرنگـی« نیز یک تراژی کمدی درخشـان اسـت در 
لفـاف روزمرگـی. راوی داسـتان کـه با همراهانـش از زیر باران شـدیدی 
بـه خانـه  یکـی از دوستانشـان پنـاه بـرده  اسـت ماجـرای خوشـبختی و 
کامروایـی بـرادرش و البتـه بـه گمـان خـودش بدبختـی و ادبـار او را 
برایشـان نقـل می کنـد؛ بـرادری کـه تمـام عمـر در رؤیای داشـتن باغی 
بـا درختـان انگـور فرنگـی بـوده و در نهایت هم به آن رسـیده اسـت، اما 
راوی بعـد از دیـدار بـا او و مـرور زندگـی اش پوچـی این خوشـبختی و در 
کل بیهودگـی و غم انگیـزی هـر خوشـبختی دیگری را به چشـم می بیند. 
راوی در انتهـا بـا دلسـوزی بـه همراهانـش پند می دهد که از خوشـبختی 
بـر حـذر باشـند و بـه سـمت نیکی برونـد، امـا نتیجه گیری  اخالقـی او نه 
دوسـتانش را که در سـکوت و مالل فرو رفته اند قانع کرده و نه داسـتانش 
 آن هـا را چنـدان سـرگرم کرده اسـت؛ آنها فقـط وقت شـان را گذرانده اند.

ایـن حکمـت چخوفـی انـگار بـا دو نیـروی برابـر و متضـاد کـه رویی به 
زمیـن، مادیـات و زندگـی واقعـی و رویـی دیگـر بـه آسـمان، معنویات و 
اخالقیـات دارد قسـمتی از رازآمیزی داسـتان های او را بـه وجود می آورد. 
قطب هـای بـه ظاهـر متضـاد در واقـع انـگار دو روی یـک سـکه اند. اوج 
خوشـبختی می توانـد اوج بدبختـی باشـد و پیونـد غیراخالقـی، پنهانـی و 

روزمـره  دو انسـان معمولـی رابطه  عاشـقانه ای پرشـور.
بـه ایـن ترتیـب داسـتان های چخـوف آثار باز و گشـوده ای هسـتند 
کـه هیـچ گاه بـا تفسـیر و تأویل پایـان نمی یابند، چون به قـول امبرتو اکو 
هیچ وقـت نمی شـود از میـان چنـد تفسـیر و تأویل از متن یکی شـان را به 
قطـع انتخـاب کرد. شـخصیت های بی قرار چخـوف مدام در پـی خواننده 
هسـتند تـا آن هـا را معنی کنـد، در حالی که نه تنها هیـچ معنایی به آن ها 
قـرار نمی بخشـد، بی قرارترشـان هم می کند. شـخصیت هایی کـه در اوج 

بی قـراری خمیـازه می کشـند و در اوج بی عملـی فعال و پویا هسـتند.
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»برلین 1۰:1۰« مردادماه روی صحنه می رود

 »1 ٠ : 1 ٠ لین  بر « یش  نما
و  زینل  حاجی  رها  کارگردانی  به 
نویسندگی علی صفری، مردادماه  در 
خواهد  صحنه  روی  دا  نمایش  خانه 
از  نمایشی محصولی  اثر  این  رفت.  
خانه نمایش دا از جمله نخستین آثاری 

خواهد بود که پس از بازگشایی سالن های 
نمایشی روی صحنه می رود. در خالصه داستان این نماش آمده: وقتی 
پشت ویترین ساعت فروشی ها می ایستیم، همه ساعت ها روی 11:1٠ 
دقیقه تنظیم شده و  باور بر این است که در این ساعت جنگ جهانی 
دوم به پایان رسیده، اما چه کسی می دونه که یک دقیقه قبل از پایان 
جنگ چه اتفاقاتی افتاد؟ سارینا میالنی، فرخ مهر کیوانمهر، یاسمن خلیلی، 
محمد پسندیده، حسن محمدیان، نیما سپهرار و نابت شفائی بازیگرانی 

هستند که در این نمایش به ایفای نقش خواهند پرداخت.

»تاریخچه اتوبوسرانی تهران« مستند می شود

ل  سا »یکصد  مستند  فیلم 
به  تهران«  توبوسرانی  ا تاریخچه 
نیما  تهیه کنندگی  و  نی  ا رگرد کا

مهدیان تولید می شود.
ین  ا ساخت  درباره  مهدیان 

مستند  گفت: اتوبوس تغییرات بسیاری در 
این مستند  در  و  ایجاد کرد  فرهنگ عامه 
بلکه  بود،  تهران نخواهد  اتوبوس در  تاریخی  مخاطب فقط شاهد سیر 
رفتارشناسی مردم هم مدنظر است. اتوبوس جزو معدود پدیده های نوین 
در یک قرن اخیر است که تمامی طبقات اجتماعی با آن سر و کار داشتند 
و شرکت اتوبوسرانی تهران بزرگ ترین اجتماع کارگری خاورمیانه محسوب 
می شده که 1۷ هزار نفر نیرو در آن فعالیت می کردند و قصد داریم این 
این مستند در چهاردهمین  با  برده و  را پیش  فیلم  تولید  روزها مراحل 

جشنواره »سینماحقیقت« حضور پیدا کنیم

کامران تفتی، جای کامبیز دیرباز را گرفت

مسابقه  مجری  تفتی  کامران 
اتومبیل رانی »دست فرمون« در شبکه 

نسیم شد.
تلویزیونی  بزرگ  مسابقه  اجرای 
پیش  این روزها  که  »دست فرمون« 

تغییرات  با  را همراه  تولید فصل دوم خود 
تفتی  کامران  به  می گذارد   پشت سر  ویژه 
بازیگر تلویزیون و سینما که پیش از این نیز سابقه اجرا در شبکه نسیم را 
داشت، سپرده شد. فصل نخست این مسابقه اتومبیل رانی که بزرگترین 
کامبیز  اجرای  با  به حساب می آید سال گذشته  تلویزیون  میدانی  برنامه 
دیرباز از شبکه نسیم پخش شد. در پی استقبال مخاطبان از فصل اول 
این مسابقه، در رکوردی بی سابقه 1۲ هزار نفر متقاضی شرکت در فصل 
و  متعدد  بررسی های  از  پس  نهایت  در  که  شدند  »دست فرمون«  دوم 

راستی آزمایی4٠٠ نفر جواز شرکت در این رقابت را کسب کردند.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  4۰

فیلم سینمایی »پسر قبرستان« آماده نمایش شد

دنیای جوانان – حسین بخشی:  
ساخت فیلم سینمایی »پسر قبرستان« 
کاشی فروشان،  مجید  کارگردانی  به 
با  خودش،  از  فیلمنامه یی  اساس  بر 
در  دوتگران  ایمان  سرمایه گذاری  
اصفهان  به پایان رسید و آماده نمایش 

شد. داستان این فیلم در باره پسر بچه یی 
است که با پدرش در یک قبرستان مغازه سنگ قبر فروشی دارد .  یک 
شب چند نفر با جعل سند برای تصاحب ارثیه به قبرستان می روند و با 

فروشنده  سنگ قبر درگیر می شوند و ...
در این فیلم سینمایی  فاطمه شکری، مریم خدارحمی، اسماعیل  
سلمانی، سعید یاردوستی، عادل یوسفی، محمد رضا سهرابی، علی عابدی، 
شمیال تابش ، ابراهیم رحمانی و عده دیگری از بازیگران اصفهانی ایفای 

نقش کرده اند.
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محمد حسین زاده

چنــدي پیــش گفتگــوي کوتاهــي بــا عبــاس 
ــم  ــن فیل ــران آنالی ــون اک ــتیم پیرام ــي داش رافع
ــي  ــرعت عجیب ــور س ــت( و همینط ــدش )بُه جدی
ــم  ــازار شــد! فیل ــم وارد ب کــه نســخه قاچــاق فیل
بُهــت بــه کارگردانــی و نویســندگی عبــاس 
ــتان  ــاط داس ــد نش ــی محم ــی و تهیه کنندگ رافع
زوجــی اســت کــه از قشــر متوســط ایــران امــروز، 
پــس از ۲٠ ســال فــراق اکنــون کــه همدیگــر را 
ــن عشــق، سرنوشــت  ــم ای ــرای تحکی ــد ب یافته ان
بچه هایشــان را بــا زوجــی از طبقــه پاییــن جامعــه 
گــره می زننــد، غافــل از اینکــه ایــن آغــازی بــرای 
ــم در  ــن فیل ــواده اســت. ای فروپاشــی هــر دو خان
ســال 139۶ ســاخته شــده و مهتاب کرامتــی، رعنا 
آزادی ور، علیرضــا آقاخانــی بــه همــراه محمدرضــا 
ــد.  ــش پرداخته ان ــای نق رهبــری در آن بــه ایف
عبــاس رافعــی کــه پــس از فیلــم آوازهــای 
ســرزمین مــن، در ســال 93 ایــن فیلــم را ســاخته 
اســت، در ایــن مــدت بیشــتر به عنــوان تهیه کننــده 
ســینما فعالیــت داشــت و حــاال فیلمــی را کــه ۲ 
ــای  ــت دره ــته و پش ــاخت آن گذش ــال از س س
ــود، در شــرایطی کــه ســالن های  ــده ب اکــران مان
ســینمایی بســته بودنــد، روانــه اکــران بــه شــیوه 
اینترنتــی کــرد و علیرغــم اینکــه نســخه قاچــاق 
فیلــم بــه ســرعت منتشــر شــد، از اکــران فیلمــش 

راضــی اســت...

-در ابتــدا مي خواهــم مصاحبــه را بــا موضــوع 
ــن  ــورد ای ــم... از بازخ ــروع کن ــن ش ــران آنالی اک

موضــوع دربــاره فیلــم خودتــان راضــي هســتید؟
*از همــان هفتــه اول کــه مــا یکســری 
تبلیغــات جدیــد بــرای فیلــم آغــاز کردیــم، ماننــد 
ســاخت کلیــپ متوجــه شــدیم کــه اتفاقــات خوبی 
بــرای فیلــم رخ داده اســت. اگــر فیلمــی تبلیغــات 
در فضــای مجــازی نداشــته باشــد اتفاقــی برایــش 
ــتیم  ــه داش ــی ک ــا تبلیغات ــن ب ــد، بنابرای نمی افت
ــز شــدیم و  ــد فــروش نی ــن رون ــر ای متوجــه تغیی
خوشــبختانه بُهــت همچنــان دیــده می شــود و بــا 
ایــن کــه ایــن فیلــم نیــز ماننــد چنــد فیلــم دیگــر 
ــواره ای آن  ــی شــبکه های ماه ــاق شــد و حت قاچ
ــی  ــود قانون ــگ دانل ــا فرهن ــد، ام ــش کردن را پخ
آثــار فرهنگــی و هنــری در میــان مــردم در حــال 
ــانی  ــتند کس ــوز هس ــت و هن ــدن اس ــه ش نهادین
ــی  ــود غیرقانون ــا دانل ــد ب ــاس می کنن ــه احس ک
ــیاری  ــان بس ــن می ــا در ای ــد. ام ــرقت کرده ان س
ــی  ــود غیرقانون ــل دانل ــه دلی ــه ب ــان ک از مخاطب
ــترس  ــل در دس ــه دلی ــه ب ــی ک ــای خارج فیلم ه
نبــودن دانلودشــان حکــم مبــاح داشــت و کســی 
ــه  ــت ب ــان دس ــت همچن ــرقت نمی دانس آن را س
ــد  ــد و احســاس می کنن ــی می زنن ــود غیرقانون دانل
ایــن  از  نیــز می تواننــد  را  ایرانــی  فیلم هــای 
ــن اتفــاق  ــی کــه حکــم ای ــد در حال طریــق ببینن
امــروز حــرام اســت و بــدون پیوســتن بــه قانــون 
ــرده  ــتفاده ک ــریعت اس ــع از ش ــت مراج کپی رای
ــوت  ــی دع ــود قانون ــدن و دانل ــه دی ــردم را ب و م
ــن  ــرای ای ــاق ب ــن اتف ــدوارم ای ــه امی ــد ک کرده ان
گــروه از مخاطبــان نیــز نهادینــه شــود و اقــدام بــه 

دانلــود قانونــی کننــد.

ــم  ــه فیل ــا اینک ــد ب ــر مي رس ــه نظ ــس ب -پ
قاچــاق شــده، امــا شــما از اکــران فیلــم رضایــت 

داریــد؟
*اکــران آنالیــن چیــزی را بــه مــن گوشــزد 
ــه شــکل فیزیکــی  کــرد، اینکــه اگــر ســینماها ب
بــاز شــوند اکــران آنالیــن می توانــد بــرای 
ــی  ــای فرهنگ ــوان فیلم ه ــه به عن ــی ک فیلم های
و هنــر و تجربــه کــه در اکــران گــم می شــدند و 
ــف  ــالن های مختل ــانس و در س ــک س ــوال ت معم
اکــران می شــدند، ادامــه یابــد. وقتــی تماشــاگر بــه 
دنبــال اکــران فــالن فیلم در ســالن ســینما نباشــد 
ــد در  ــه می خواه ــه را ک ــی آنچ ــد به راحت و بتوان
ــر اســت و اگــر ایــن  دســترس داشــته باشــد بهت
ــه کمــک  ــا ب ــد پلتفرم ه ــه یاب ــران ادام شــیوه اک
فیلم هــای فرهنگــی می آینــد. کســانی کــه فیلــم 

اولــی بودنــد یــا فیلم هایشــان بــا جریــان ســینما 
متفــاوت بــود و عمدتــا محتوامحور و ســاختارمحور 
ــه گیشــه  ــان ب ــد نگاه ش ــعی می کردن ــد و س بودن
ــا  ــتند، ام ــران نداش ــی در اک ــا جای ــد، عمدت نباش
خوشــحالم کــه ایــن اتفــاق افتــاد و تعــدادی فیلــم 
بــه شــکل آنالیــن اکــران شــدند و ایــن تجربــه به 
دســت آمــد. مــا عمدتــا آزمــون و خطــا می کنیــم 
تــا ببینیــم کــدام اتفــاق خــوب اســت و کــدام بــد، 
ــان از  ــه چیزم ــه هم ــتیم ک ــا نیس ــد غربی ه مانن
ــروی  ــش طراحــی شــده باشــد و از اصــول پی پی
ــر  ــم و اگ ــش می روی ــی پی ــتر تجرب ــم. بیش کنی
بــد بــود انجــام نمی دهیــم. اکــران آنالیــن بــرای 
ــد. اگــر  ــد ادامــه یاب ــود و می توان ســینما خــوب ب
ــا،  ــم فصــل فراموشــی فریب ــران فیل ــان اک در زم
اکــران آنالینــی وجــود داشــت و ســینما هــم در 
ــه ایــن شــیوه فیلــم  ــود، مــن قطعــا ب ــار آن ب کن
ــن  ــران آنالی ــا اک ــع ب ــردم. درواق ــران می ک را اک
مخاطــب  کــه  فیلم هایــی  بــرای  دریچــه ای 
را جــدی می گیرنــد بــاز شــد. اینجــا دیگــر 
نمی تــوان آمارســازی کــرد و گفــت ســامانه دروغ 
می گویــد، اینجــا تعــداد یوزرهاســت کــه می گویــد 
ــه،  ــا ن ــوده ی ایــن فیلــم مــورد توجــه مخاطــب ب
ــم  ــه بدان ــت ک ــم اس ــاز مه ــن فیلمس ــرای م ب
مخاطــب از فیلــم رضایــت داشــته یــا نــه؟ اینجــا 
حتــی نشــان می دهــد کــه چــه تعــداد مخاطــب 
از چــه دقیقــه ای دیگــر فیلــم را ادامــه نداده انــد و 
یــا خســته شــده اند یــا کار را دوســت نداشــته اند. 
مــن می توانــم از ایــن طریــق عیــب کارم را پیــدا 
ــع  ــدی مرتف ــم بع ــن نقیصــه را در فیل ــرده و ای ک
کنــم. درواقــع پلتفرمــی اســت کــه اگــر بخواهیــم 
ــذارد و  ــا می گ ــار م ــات را در اختی ــامانه اطالع س
ــته  ــکال داش ــای کار اش ــویم کج ــه می ش متوج
ــه در  ــرده در حالی ک ــا ک ــب کار را ره ــه مخاط ک
ــا  ــه نیســت و م ــرده ای اینگون ــنتی و پ ــران س اک
ــور  ــران حض ــالن های اک ــام س ــم در تم نمی توانی
داشــته باشــیم و ببینیــم مخاطــب چــه واکنشــی 
نســبت بــه فیلــم دارد و کجــا و چــرا خســته شــده 
اســت!؟ بســیار خوشــحالم کــه در ایــن موقعیــت 
ــرح  ــاوا و ط ــو و نم ــای فیلیم ــی پلتفرم ه کرونای
ــر و  ــینمای الغ ــک س ــه کم ــین ب ــینما ماش س
ــن  ــد ممک ــر نبودن ــه اگ ــد ک ــران آمدن ــف ای نحی
بــود ایــن بیمــار رو بــه احتضــار بــرود و ایــن اندک 

جانــی کــه داشــت نیــز از بیــن بــرود.

-برخــي از فیلمســازان اعتقــاد دارنــد کــه باید 
فیلم هــاي قوي تــر و شــاخص تري در اکــران 
ــاي  ــه فیلم ه ــند ن ــته باش ــور داش ــن حض آنالی

ضعیــف و حتــي فیلم اولي هــا!؟
*در ایــن تجربــه جدیــد کــه از فیلــم خــروج 
ــوب  ــی خ ــد و خیل ــاز ش ــا آغ ــم حاتمی کی ابراهی
بــود بــه فیلم هایــی رســیدند کــه تماشــاگر 

حــس تازگــی بــه آن نداشــت و بــه همیــن 
دلیــل بــه مــا اعــالم کردنــد بعــد از اکــران چنــد 
فیلــم کــه خیلــی موفــق نبــود، بُهــت دوبــاره بــه 
ســامانه جــان بخشــید، چــون شــناختی از آن 
ــکاوی او  ــت و کنج ــود نداش ــاگر وج ــرای تماش ب
ــز  ــا نی ــد و م ــم را ببین ــا فیل ــت ت را برمی انگیخ
ــن  ــم ای ــر می کن ــش. فک ــم از اکران ــی بودی راض
ــاری را انتخــاب  ــد و آث ــد بررســی کن ســامانه بای
کنــد کــه ایــن حــس را در مخاطــب ایجــاد کنــد. 
مــردم بــه ایــن ســامانه اعتمــاد کرده انــد و نبایــد 
ایــن اعتمــاد را خدشــه دار کــرد. ایــن اعتمادزایــی 
موجــب می شــود فیلمــی را در نوبــت اکــران قــرار 
دهــد کــه مخاطــب آن را دوســت دارد ببینــد. در 
ســینما گاهــی فیلم هایــی ســاخته می شــوند 
ــا مخاطــب  ــون ی ــتند چ ــدن هس ــرای ندی ــه ب ک
ــوند و  ــاخته می ش ــرای پولشــویی س ــا ب ــد ی ندارن
ــران هســتند و  ــرای خــارج از ای ــا سفارشــی و ب ی
از بخــش خصوصــی وارد چرخــه اکــران نشــدند. 
ــا اکــران ایــن فیلم هــا ســامانه نبایــد وارد ایــن  ب
جریــان شــود. بایــد هوشــمندی داشــته باشــد تــا 
ایــن اعتمــاد ادامــه یابــد و ایــن رونــد را بــه ســیر 
ــده و  ــد. چــون مخاطــب آم ــل کن ــودی تبدی صع
جــذب ایــن ســامانه شــده نبایــد از کیفیــت محتــوا 
کــم کنیــم. مــن فکــر می کنــم نبایــد ایــن 
ســامانه ها مســیر اشــتباه تجربه شــده ای کــه 

ــد. ــی کنن ــم را ط دیده ای

-بــه نظرتــان بــا بازگشــایي مجدد ســینماها، 
ادامــه پیــدا  بازهــم چرخــه اکــران آنالیــن 

؟ مي کنــد
*ببینیــد در ســینمای آمریــکا ســاالنه تعــداد 
ــس  ــود و نتفلیک ــاخته می ش ــم س ــماری فیل بیش
نیــز در کنــار آنهــا به عنــوان یــک ســامانه پرقدرت 
عرضــه فیلــم حضــور دارد، اکــران بــه ایــن شــیوه 
در آنجــا پابرجاســت و هــرروز نیــز قدرتمنــد 
می شــود و حتــی از جایــی تولیــد را نیــز بــه دســت 
ــب را  ــه مخاط ــا ذائق ــی پلتفرم ه ــرد. وقت می گی
می فهمنــد خودشــان وارد جریــان شــده و یــا 
ــده  ــا تولیدکنن ــوند و ی ــریک می ش ــد ش در تولی
ــود  ــد خ ــد فرزن ــه دی ــا ب ــه فیلم ه ــوند و ب می ش
نــگاه می کننــد. از ایــن رو بــا تمــام وجــود تبلیــغ 
ــود را  ــرم خ ــد و پلتف ــام می دهن ــه را انج و عرض
از نظــر امنیــت بــاال می برنــد. وقتــی تولیــد بــاال 
مــی رود بــه دنبــال ســودآوری هســتند و رونــق در 
ادامــه آن پیــش می آیــد. ســازمان ســینمایی نبایــد 
فکــر اکــران آنالیــن را صرفــا مختــص بــه دوران 
ــن  ــالن ها از ای ــار س ــد در کن ــد و بای ــا بدان کرون
ــود و آن را  ــد ش ــز بهره من ــت نی ــکان و ظرفی ام
حفــظ کنــد، چــرا کــه آینــده ســینما بــا تکنولــوژی 

گــره خــورده اســت و راه فــراری از آن نیســت.

-فیلــم شــما قصــه متفاوتــی دارد... شــما بــار 
ــاره  ــه ســراغ موضوعــی اجتماعــی و درب دیگــر ب
ــه نشــده  ــه آن پرداخت ــی ب ــد کــه خیل ــان رفتی زن
اســت و جــای کار بســیاری دارد. رحــم اجــاره ای 
و مشــکالت آن، چــه شــد کــه بــه ایــن موضــوع 

رســیدید؟
*فیلم هــای قبلــی مــن دربــاره زنــان اســت 
و چنــد فیلــم اخیــرم دربــاره آســیب های اجتماعــی 
زنــان. تــالش کــردم ایــن مســیر را در آثــارم ادامه 
ــا(  ــی )فصــل فراموشــی فریب ــم قبل دهــم. در فیل
جامعــه مردســاالر ایــران و چگونگــی رفتــار آنــان 
ــه اعتمادبه نفــس را  ــان را مطــرح کــردم ک ــا زن ب
از آنــان گرفتــه و یــک زن بــا فــوت همســر، رهــا 
کــردن و یــا طــالق از او احســاس می کنــد دنیــا 
بــه اتمــام رســیده و مســیر افســردگی یــا لغــزش 
اخالقــی را پیــش می گیــرد و کمتــر زنانی هســتند 
کــه جامعــه و قوانیــن مــا بــه کمــک آنهــا بیایــد و 
مســیر زندگــی آنهــا را همــوار کنــد. اعتقــادم ایــن 
بــود کــه بــه زن در جامعــه بگویــم تمــام تالشــت 
ــا زندگــی ات را حفــظ کنــی. حــس  را می کنــی ت
ایــن کــه چــرا یــک زن بایــد در زندگــی بســوزد و 
بســازد برایــم مهــم بــود و دوســت داشــتم بگویــم 
کــه بایــد از ایــن بنــد رهــا شــود تــا هــم رشــد کند 
و هــم مــرد بــه زندگــی اش برســد. امــا در بُهت، از 
زاویــه دیگــری بــه این موضــوع پرداختــم. ۲ زن از 
۲ طبقــه مختلــف جامعــه تصمیــم می گیرنــد برای 
یــک بــار در زندگــی بــرای خــود تصمیــم بگیرنــد. 
یــک زن از طبقــه فرودســت داریــم که همســرش 
بیــکار اســت و از خانــه بیرونشــان کرده انــد و حاال 
بــه پیشــنهاد مدیــرش تصمیــم می گیــرد کــه بــا 
ــد و  اجــاره رحــم خــود، چــرخ زندگــی را بچرخان
بتوانــد ســرپناهی بــرای خــود و همســرش فراهــم 
کنــد. در ســمت دیگــر نیــز زن و مــرد روشــنفکری 
ــا زن  ــد، ام ــی می کنن ــم زندگ ــه باه ــم ک را داری
بــا تمــام امکانــات احســاس خوشــبختی نــدارد و 
ــدی  ــد فرزن ــی می خواه ــن زندگ ــداوم ای ــرای ت ب
داشــته باشــد تــا بــا وجــود او ایــن خوشــبختی را 
ــا حضــور  ــد ب ــاورد. او فکــر می کن ــان بی ــه ارمغ ب
فرزنــد می توانــد مــرد را پایبنــد بــه زندگــی 
ــن ۲  ــان ای ــم می ــم تفاه ــن فیل ــع ای ــد. درواق کن
زن اســت، امــا ایــن نقشــه یــک جــا می لنگــد و 
چــون مــردان مخالــف هســتند و درجریــان ایــن 
ــم  ــه تصمی ــی متوج ــد، وقت ــرار نمی گیرن ــر ق ام
ــا  ــه آنه ــام نقش ــوند تم ــان می ش ــه زن ــک جانب ی
را بــه هــم ریختــه و همیــن امــر نیــز منجــر بــه 
فروپاشــی هــر ۲ خانــواده می شــود. مــن در ایــن 
ــی و  ــت دین ــات نادرس ــان دادم تعصب ــم نش فیل
ســنتی، طبقــه نمی شناســد و مــرد طبقه روشــنفکر 
در جامعــه مردســاالر، همــان عکس العملــی را 
نشــان می دهــد کــه مــرد طبقــه فرودســت انجــام 
ــان  ــی و در اطراف م ــا در زندگ ــه م ــد. هم می ده

بســیار دیده ایــم کــه مــردی بــا تحصیــالت 
عالیــه بــا همســرش هماننــد یــک فــرد بی ســواد 
ــه  ــا نهادین ــگ م ــن در فرهن ــد و ای ــار می کن رفت
شــده اســت. ایــن ۲ زن بــرای حفــظ زندگــی بــا 
همسران شــان روبــرو نیســتند، بلکــه بــا فرهنــگ 
جامعــه طــرف هســتند. زن ایرانــی بــرای ســفر و 
ــه محضــری از  ــد اجازه نام ــت پاســپورت بای دریاف
ــن  ــن در ای ــع م ــد. درواق ــته باش ــرش داش همس
فیلــم ایــن را بــه مخاطــب گوشــزد کــردم کــه این 
ــر زن  ــه تحقی ــر ب ــا منج ــا و موقعیت ه حرکت ه
ــرد.  ــه فروپاشــی شــکل می گی می شــود و در ادام
از ســوی دیگــر تــالش کــردم فــرق میان دوســت 
داشــتن و عشــق را نیــز در ایــن فیلــم بیــان کنــم. 
دکتــر شــریعتی در کتــاب کویــر، می گویــد عشــق 
در دریــا غــرق شــدن و دوســت داشــتن در دریــا 
شــنا کــردن اســت. عشــق مالکیــت مــی آورد، در 
حالــی کــه دوســت داشــتن اینگونــه نیســت و این 
تفــاوت را در ایــن ۲ طبقــه نشــان دادم کــه عشــق 
و دوســت داشــتن بــا یــک ســند ازدواج بــه وجــود 
ــق و  ــدرک عش ــند ازدواج م ــع س ــد. درواق نمی آی
دوســت داشــتن نیســت. ایــده اصلــی فیلــم نیــز 
در ســال های دور از مقالــه دکتــر شــریعتی در 
ایــن کتــاب در ذهنــم شــکل گرفــت و احســاس 
کــردم بایــد روزی آن را در قالــب فیلــم بــه تصویر 
بکشــم. زن و شــوهری کــه همدیگــر را دوســت 
دارنــد، در یــک موقعیــت واحــد عکس العمل هــای 
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــد ب ــان می دهن ــدی نش واح
ــل  ــرف مقاب ــه ط ــبت ب ــان نس ــار و نگاه ش رفت
متفــاوت اســت و ایــن دالیــل تمــام انگیــزه مــن 
ــای  ــی از مزیت ه ــود. یک ــم ب ــاخت فیل ــرای س ب
اکــران آنالیــن ایــن اســت کــه می توانســتم 
ــه  ــم و متوج ــطه بخوان ــردم را بی واس ــرات م نظ
شــوم کــه آیــا توانســته ام آنچــه در ذهــن دارم را 

بــه مخاطــب منتقــل کنــم یــا نــه.

-برخــي انتقــاد مي کردنــد کــه نــگاه شــما در 
ایــن فیلــم خیلــي فمنیســیتي بوده!

ــی هــم  ــا از طرف ــد. ام ــراه نگفتن ــی بی *خیل
نمی توانــم بگویــم نگاهــم فمینیســتی اســت. 
ــای  ــد ج ــا می توانن ــد زن ه ــت ها معتقدن فمینیس
ــد  مــردان باشــند برابــری کــه آنهــا در نظــر دارن
کاری، شــغلی و جنســی اســت. در حالــی کــه مــن 
هیچ وقــت در فیلمــم نمی خواهــم زنــی کار مردانــه 
انجــام دهــد و در نقــش و جایــگاه مــرد قــرار گیرد. 
بلکــه معتقــدم زن بایــد از زنانگــی خــود اســتفاده 
کنــد و از حــس و هــوش زنانــه اش بهــره بگیــرد 
و حتــی باالتــر از یــک مــرد خــود را نشــان دهــد. 
ــد در  ــت می کنن ــات دق ــه جزئی ــیار ب ــا بس زن ه
حالــی کــه مــردان اینگونــه نیســتند و بــه همیــن 

جهــت فیلــم مــن زن محــور اســت.

ــز  ــم بحث برانگی ــما ه ــم ش ــوع فیل -موض
ــدید؟ ــم ش ــزي ه ــار ممی ــت... دچ اس

*بلــه، نمایــش زن و مــردی که بــدون ازدواج 
بــا هــم زیــر یــک ســقف هســتند یــک موقعیــت 

ــزی  ــاخت ممی ــه س ــرای پروان ــود. ب ــغ ب ــه تی لب
داشــتیم امــا بــا اعتمــادی کــه دوســتان شــورای 
ــد  ــازه دادن ــتند، اج ــن داش ــه م ــاخت ب ــه س پروان
فیلــم را بســازم بــا ایــن شــرط کــه اگــر مشــکلی 
بــود در هنــگام اکــران آن را از فیلــم خــارج کنــم 
کــه خوشــبختانه حتــی یــک فریــم از ایــن فیلــم 

بــا سانســور مواجــه نشــد.

-مهتــاب کرامتــی و علیرضــا آقاخانــی و 
رعنــا آزادی ور و محمدرضــا رهبــری تــا چــه 
ــازی در  ــرای ب ــما ب ــای اول ش ــدازه انتخاب ه ان

ــد؟ ــم بودن ــن فیل ای
*بــرای انتخــاب بازیگــران از ابتــدا روی 
همیــن گزینه هــا فکــر کــردم. یعنــی بــرای طبقــه 
روشــنفکر مهتــاب کرامتــی و علیرضــا آقاخانــی را 
در ذهــن داشــتم چــرا کــه از لحــاظ بصــری بــرای 
مخاطــب قابــل پذیــرش هســتند. فــرم صــورت، 
ــا باعــث می شــود  ــازی آنه ــوع ب لحــن صــدا و ن
تــا کامــال تماشــاگر ایــن را بپذیــرد. رعنــا و رضــا 
ــده قشــر  ــت را داشــتند کــه نماین ــن قابلی ــز ای نی
ــاب  ــان انتخ ــن در زم ــند. م ــه باش ــدی جامع بع
ــری  ــا بازیگ ــم ت ــم را می کن ــام تالش ــر تم بازیگ
را انتخــاب کنــم کــه حضــورش در ایــن فیلــم بــا 
فیلــم قبلــی اش متفــاوت باشــد. به طــور مثــال در 
ــا  ــات ب ــاره بی ــازی س ــا، ب فصــل فراموشــی فریب
ــم  ــت می گوی ــا قاطعی ــدی او ب ــی و بع ــم قبل فیل
کــه متفــاوت اســت. مهتــاب کرامتــی نیــز در ایــن 
فیلــم بــازی متفاوتــی داشــت. حــس می کنــم باید 
قبــل از فیلمبــرداری انتخاب درســت را انجام داد و 
بازیگــر را بــر اســاس آن حــس و حــال فیلمنامــه و 
ســاختار انتخــاب کــرد و در زمــان فیلمبــرداری نیز 
از بازیگــر بــه شــکل تکنیکــی کار بــازی گرفــت. 
ــا  ــی داشــتیم و همزمــان ب مــا تمریــن و دورخوان
ــخصیت  ــوع ش ــاس ن ــر اس ــران ب ــاب بازیگ انتخ
آنهــا فیلمنامــه را بازنویســی کــردم و بازیگــران نیز 
بســیار بــه مــن کمــک کردنــد تــا بــه حســی کــه 
می خواســتم برســند. حتــی اگــر در بخشــی راضــی 
ــه  ــا مــن از آنهــا می خواســتم همانگون ــد ام نبودن
ــود  باشــند کــه مــن می خواهــم. چــون ممکــن ب
ــن  ــا م ــد ام ــات را ببینن ــه جزئی ــا در آن لحظ آنه
ــیار  ــم بس ــوع تی ــدم. درمجم ــت کار را می دی کلی
خوبــی مــن را همراهــی کردنــد و در زمانــی حدود 

۲۲ روز ایــن فیلــم بــه ســرانجام رســید.

-این روزها چه مي کنید؟
بازنویســی  مشــغول  حاضــر  حــال  *در 
فیلمنامــه اي بــه نــام غیبــت موجــه، هســتم کــه در 
ارتبــاط بــا کرونــا شــکل گرفتــه اســت و یــک طنــز 
تلــخ اجتماعــی اســت کــه اگــر همــه چیــز خــوب 
پیــش بــرود شــهریورماه آن را کلیــد می زنــم. ایــن 
ــن  ــم در تهــران و در فضــا و حــال و هــوای ای فیل
ــذاری  ــت فاصله گ ــا رعای ــه ب ــذرد ک ــا می گ روزه
اجتماعی و اســتفاده از ماســک در جاهایی اســت که 
گاهی اســتفاده از آن بســیار ســخت اســت مشکالتی 

ــود. ــخ می ش ــز تل ــه طن ــود ک ــاد می ش ایج
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