
مردمزیرچرخگرانیلهشدهاند
میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران 
طی خرداد ماه ۹۹ به بیش از ۱۹ میلیون تومان رسید که 

حدود ۲ میلیون تومان بیشتر از اردیبهشت ماه است.
به  تهران  شهر  مسکن  قیمت  میانگین   ۱۳۹۹ ماه  خرداد 
۷۱ هزار تومان در هر متر مربع رسیده که نسبت  ۱۹ میلیون و 
بود،  تومان  شش  و  میلیون   ۱۷ قیمت  متوسط  که  قبل  ماه  به 

در  خانه  نرخ  که  قبل  سال  مشابه  ماه  به  نسبت  و  درصد   ۱۲.۱
درصد   ۴۲.۱ بود  تومان  هزار   ۴۲۵ و  میلیون   ۱۳ متری  تهران 

می دهد. نشان  افزایش 
بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی تعداد معامالت نیز در 
پایتخت افت کرده است. خرداد ماه سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۱ هزار و ۴۶ 
قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به امضا رسیده که نسبت 

به ماه قبل ۴.۵ درصد کاهش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل 
۸۰.۳ درصد افزایش نشان می دهد.

طی سه ماهه نخست امسال ۲۳ هزار و ۹۱۵ معامله مسکن در 
شهر تهران انجام شده که نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته 

۹ درصد رشد داشته است.
صفحه ۴

رییس جمهور خطاب به صادرکنندگان گفت: ارز به دولت تعلق داشته و باید 
صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را سرموقع بازگردانند. دولت اجازه نمی دهد 

عده ای بخواهند از شرایط به وجود آمده سوء استفاده کنند.
حجت االسالم روحانی در جلسه هیات دولت با بیان اینکه مشکالت پیچیده امروز به 
خاطر کرونا و تحریم های ظالمانه آمریکاست، اظهار کرد: کشوری که با این دو مشکل بزرگ 
و طاقت فرسا مواجه است، مشکالتی هم خواهد داشت، ولی همه باید به خوبی تحلیل کنیم که 

ریشه مشکالت از کجاست و با کمک هم راه حل ارائه کنیم.
وی ادامه داد: ما اگر دولت جدیدی بودیم می شد خیلی حرفا را زد ولی ما همان دولتی 
هستیم که بیشترین رشد اقتصادی دنیا را در سال ۱۳۹۵ داشت، همان دولتی هستیم که تورم 
را در سال های ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تک رقمی کرد و تراز صادرات و واردات ما مثبت و 
صادرات غیرنفتی بیشتر از واردات بود، اما این فشاری که وارد می شود، فشار عادی نیست بلکه 

می خواهند دولت را بشکنند و ملت را به زانو درآورند ولی ملت کار بزرگی کردند.
صفحه ۳

اروپایی ها شرمنده ما هستند

ایران بنایی بر اجرای قطعنامه 
شورای حکام ندارد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه 
قطعنامه شورای حکام به لحاظ حقوقی هیچ الزامی برای جمهوری اسالمی ایجاد 

نمی کند، گفت: جمهوری اسالمی فعال بنایی برای اجرای این قطعنامه ندارد.
ابوالفضل عمویی در واکنش به قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی گفت:  قطعنامه شورای حکام در این مرحله به لحاظ حقوقی الزامی 
را برای جمهوری اسالمی ایران بوجود نمی آورد. ما این قطعنامه را غیرحقوقی و بدون مبنا 
می دانیم که در آن درخواست دسترسی به دو سایت ایرانی داده شده است. به تبع آن اقدامی 

در جهت اجرای این قطعنامه صورت نمی گیرد و به جای آن ایران پاسخی خواهد داد.
وی با تأکید مجدد بر اینکه قطعنامه شورای حکام الزام آور نیست، افزود: کشور ما در 
شرایطی نیست که بخواهد به خواسته شورای حکام تمکین کند. به همین دلیل فعال بنایی 

برای اجرای آن نداریم.
صفحه ۳

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش:

دانش آموزان میان پایه به صورت سیستماتیک به 
پایه بعد منتقل می شوند

طالی جهانی رکورد زد
قیمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار 
جهانی تحت تاثیر تقاضا برای دارایی امن درپی 
تشدید نگرانی ها نسبت به شیوع موارد ابتال به 
ویروس کرونا به باالترین حد در بیش از هشت 
سال اخیر صعود کرد.بهای هر اونس طال برای تحویل فوری 
در معامالت روز جاری بازار سنگاپور با ۰.۱ درصد افزایش، 
به ۱۷۶۸ دالر و ۵۰ سنت رسید. این فلز در اوایل معامالت 
آسیایی تا مرز ۱۷۷۳ دالر صعود کرده بود که باالترین قیمت 
از اکتبر سال ۲۰۱۲ بود.در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس 
طال با ۰.۲ درصد افزایش، در ۱۷۸۵ دالر و ۵۰ سنت ایستاد.

 ،ANZ بانکی به گفته دانیل هاینس، تحلیلگر گروه 
نگرانیها نسبت به موج دوم ابتال به ویروس کرونا به خصوص 
در آمریکا و آمریکای التین باعث تشدید نگرانیها نسبت به 
از  یقینا  موضوع  این  و  شده  اقتصادی  احیای  پایدار  ضعف 

داراییهای امن نظیر طال حمایت کرده است. 
صفحه ۴

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی:

مطالبات آب و فاضالب استان مرکزی از مشترکان 
به ۳۵۰ میلیارد ریال رسید
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آغاز ثبت نام کالس دهمی ها 
صفحه 3در مدارس شاهد 

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1489- پنجشنبه ۵  تیر  1۳99- قیمت 1۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
امامي: هرگز پارتي 

و رابطه اي نداشتم و 
هميشه براي کارها 

انتخاب شده ام

5ورزش
گرانترین دروازه 
ليگ برتر فوتبال 

ایران!

هنگ 7فر

شبكه سه سيما اين روزها سريالي اجتماعي خانوادگي به نام 
پرگار، به كارگرداني شهرام شاه حسيني را در حال پخش دارد 
كه سريالي پرمخاطب شده است. بازيگرانی چون مرجانه گلچين، 
بابک كريمی، بهرنگ علوی، فريبا كوثری و علی عمرانی در اين 
سريال به ايفای نقش پرداخته اند و در كنار آنها رضا امامی 

بازيگر تئاتر و تلويزيون كه از بازيگران باسابقه تئاتر است..

رادوشوويچ كه يكی از ارزان ترين بازيكنان تيم پرسپوليس 
بود، حاال باتوجه به افزايش نرخ دالر، دستمزد ريالی او نيز 
مثل بقيه خارجی های ليگ برتر به شكلی غيرقابل باور باال 

رفته است.

اجرای  درصدد  امسال  شيراز  شهرداری  گفت:  جعفری  مرتضی 
زيرساخت های مربوط به كتاب همچون باغ كتاب خوانی و كمپ متحرک 
كتاب خوانی، طراحی اپليكيشن كتاب خوانی و تهيه مستند و طراحی نماد، 
مبلمان شهری كتاب خوانی، باز آفرينی فضاهای شهری برای كتاب خوانی، 
ساخت كافه كتاب توريست و محل های مطالعه مادر و كودک و همچنين 

اجرای چهل نمايش خيابانی با موضوع كتاب خوانی است.

تالش شيراز برای 
کسب عنوان 

پایتختی کتاب 
جهان

خانه در یک ماه متری ۲ ميليون گران شد!

WWW.YOUTHWORLD.IR

فراخوانمزایدهعمومي
نوبتدوم-شمارهمجوز؛1399.1447

مزایدهشماره203)فروشحدود8500لیترروغنسوخته(
موضوع: شركت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد در نظر دارد » حدود 8500 لیتر روغن سوخته « خود را از طریق مزایده عمومي به فروش برساند.

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

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

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

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

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

آگهيارزیابيومناقصهعمومي
جذبسرمایهگذارمجتمع240واحدیواقعدرسایت7.5هكتاري)انتهايبلوارپاركجنگلي(

وشهركالغدیرروبروياستخراشكان
 

شرکت تعاون مسکن کارکنان حمل و نقل و پایانه های استان کرمان در نظر دارد به استنادماده ۵۴ اساسنامه تعاونی های مسکن جهت مشارکت در 
ساخت مجتمع ۱۶۰ واحدی واقع در سایت ۷.۵ هکتاري )انتهاي بلوار پارك جنگلي( و زمین  واقع در بلوار الغدیر روبروي استخر اشکان نسبت به جذب 

پیمانکارسرمایه گذار و انبوه ساز  مجري واجد شرایط اقدام به برگزاري مناقصه عمومي نماید 
۱ـ نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار :

کرمان- بلوار جمهوری- بلوار هوانیروز – جنب کوچه ۲۸ – طبقه چهارم داروخانه سینا- دفتر تعاونی مسکن کارکنان اداره کل حمل و نقل و پابانه 
هاي استان کرمان .

۲ـ موضوع مناقصه : ساخت مجتمع ۲۴۰ واحدی واقع در سایت ۷.۵ هکتاري )انتهاي بلوار پارك جنگلي(

شهرموضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ برآورد اوليه 

پروژه )ریال(
حجم  حدودي 

متراژ زیربنا

99-۲-1
سرمايه گذاري و مشاركت در ساخت مجتمع 92واحدي 
واقع در شهرك الغدير روبروي استخر اشكان مساحت 

تقريبي 3300مترمربع زمين
80220000000019100كرمان

99-0۲-۲
سرمايه گذاري و مشاركت در ساخت مجتمع 200 واحدی 
واقع در سايت 7.5 هكتاري )انتهاي بلوارپارك جنگلي(

بمساحت9000تقريبي مترمربع زمين
210000000000060000كرمان

نسبت مشارکت: ۴۰ درصد سرمایه گذار ۶۰ درصد کارفرما.
مرغوبیت زمین عالي                                                                                         اهمیت مناقصه زیاد

۳ ـ اعتبار این پروژه از محل اعتبارات داخلی تعاونی مسکن کارکنان حمل و نقل و پایانه های استان کرمان بر اساس واریزی اعضا مربوط به این 
پروژه ها تامین میگردد. 

 ۴ ـ محل انجام کار : شهر مندرج در بند ۲        ۵ ـ مدت انجام کار  :۲۴ ماه ) ۷۲۰ روز( 
۶ ـ تاریخ مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد : واجدین شرایط میتوانند از تاریخ دریافت دعوتنامه لغایت پایان وقت اداری ۹۹/۴/۱۵ نسبت به دریافت 

اسناد از دبیرخانه شرکت تعاونی اقدام نمایند .  

تجدیدفراخوانارزیابيکیفي
مشاورانشماره99/157-03

نوبتاول

شرکت توزیع نیروي برق غرب مازندران در نظر دارد مشاوراني را که در رشته توزیع نیرو و پایه حداقل 
2 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور احراز صالحیت شده اند، جهت اجراي برنامه هاي پاسخگویي بار 

و مدیریت مصرف و انرژي ادارات ارزبابي کیفي نماید.
بدینوسیله از مشاوران واجد شرایط دعوت مي شود براي اخذ مدارك مربوط به ارزیابي کیفي مشاوران از تاریخ درج آگهي 
نوبت دوم به مدت ۵ روز کاری از روز شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۰۷  لغایت روز چهار شنبه مورخ  ۹۹/۰۴/۱۱ به آدرس هاي ذیل 

مراجعه و مدارك مربوطه را دریافت نمایند.
الف( وب سایت www.bargh-gmaz.ir ) شرکت توزیع نیروي برق غرب مازندران(

  www.tavanir.org.ir ب( سایت معامالت شرکت توانیر
   www.iets.mporg.irج( پایگاه ملي مناقصات

 الزم است پس از تکمیل اسناد ارزیابي. مدارك خواسته شده را حداکثرتا پایان وقت اداري)ساعت ۱۴( روز چهارشنبه مورخ 
۹۹/۰۴/۱۸ و نشانی تحویل اسناد: امور تدارکارت این شرکت واقع در نوشهر-بلوار خیریان-میدان ولیعصر- کوچه نیرو-طبقه 
دوم شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران میباشد. این آگهي به منظور ارزیابي کیفي مشاوران انتشار یافته و پس از ارزیابي از 
متقاضیان واجد شرایط طي مراحل بعدي دعوت بعمل خواهد آورد. ضمنًا در قبال ارائه مدارك ارزیابي وجهي دریافت نخواهد شد. 
به مدارك و اسناد فاقد امضاء، مخدوش ، غیر مستند ، و مدارکی که بعد از انقضاء مهلت قید شده در آگهی واصل شوند، ترتیب اثر 
داده نخواهد شد . بدیهی است ارائه مدارك هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد ایجاد نخواهد کرد.
روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق غرب مازندران

چاپ نوبت اول روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۰۵
چاپ نوبت دوم روز شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۰۷

احسان محمدی
 بعد از توفند سهمگین کاترینا در 
سال ۲۰۰۵ که نزدیک به دو هزار کشته 
و یک میلیون آواره به جا گذاشت، کارل 
لوئیز قهرمان دوومیدانی و دارنده چندین 
به  جهان  و  المپیک  نقره  و  طال  مدال 
مناطق مصیبت زده رفت و شبانه روز کنار 

آن ها ماند و کمکشان کرد.
ارزشمندی.  انسانی و  چه ماجرای 
حیف که در دنیای واقعی رخ نداد. تصور 
می کنم که اگر این اتفاق می افتاد و چند 
از آن منتشر می شد ما  عکس و ویدئو 
بیایید  که  می دادیم  چاك  گریبانی  چه 
هستند،  نایس  چقدر  خارجی ها  ببینید 
ورزشکارانشان چقدر حرکات انسانی انجام 
می دهند و تا سال ها و ماه ها در موردش 
حرف می زدیم اما وقتی قهرمان المپیک 
خودمان همین کار را می کند انگار به عمد 

نادیده اش می گیریم!
بارها در خصوص فقدان مسئولیت 
ن  ا ر ورزشکا عموم  نزد  عی  جتما ا

ایرانی گفته ام. اینکه دوستی شان با مردم 
اما هرگاه کسی  اتوبان یک طرفه است. 
در  باافتخار  است  برداشته  کوچکی  قدم 
عشق  معتقدم  چون  نوشته ام.  آن  مورد 
باالخره  که  است  رشته ای  یک سویه، 
پاره می شود.این روزها وقتی عکس های 
جدید و قدیم رسول خادم را در شبکه های 
و  سیستان  در  که  می بینم  اجتماعی 
بلوچستان به مردم کمک می کند و بارهای 
سنگین را روی شانه های پهن اش گذاشته، 
آرزو می کنم کاش اهل کشور دیگری بود 
تا همه ما در موردش حرف می زدیم. اما 
انگار عادت کرده ایم به »بد دیدن« و از 
زشتی ها نوشتن. انگار می ترسیم از نوشتن 
درباره اتفاقات خوبی که بیخ گوش خودمان 
برای  سیاه نویسی،  برای  ولی  می افتد. 
ناامیدتر کردن هم، برای فریاد زدن اینکه 
»همه چیز رو به ویرانی است« عجیب از 

هم سبقت می گیریم.
ر  فتخا ا نبوهی  ا دم  خا رسول 
او  دارد،  جهان  و  المپیک  مدال  و 

 ۱۹۹۶ تالنتا  آ لمپیک  ا ل  فینا ر  د
توانست خاداراتسف افسانه ای را شکست 
دهد. پرچم ایران را در آمریکا باال ببرد 
و شگفت آنکه وقتی خبرنگار رادیو کنار 
سکو و در آن لحظات پرالتهاب از او پرسید 

چه احساسی دارد؟ گفت هیچ!
مشهور،  بُزکش های  آن  با  خادم 
بلند،  دست های  ول،  و  شل  دوبنده 
موهای صاف و بغل خوابانده، شرم ذاتی 
در رفتار و گفتار، جمالت نوك زبانی و 
محترم  ملی  چهره  یک  آرام اش  چهره 
ُکشتی  خانواده ای  از  برخاسته  است. 
دوست. تحصیل کرده و فرهیخته. حتی 
جدیدی بر  با عباس  که  سال هایی  در 
سر دوبنده تیم ملی می جنگید کسی از 
او برخورد پرخاشگرانه ای ندید اما آرشیو 
کیهان ورزشی پر است از قهر و آشتی ها 

و اعتراض های تندخویانه جدیدی!
خادم که تب آلوده ترین روزهای این 
سرزمین عضو شورای شهر تهران بوده و حاال 
آب سیاست هم از گلویش پائین رفته است، 

وقتی در خصوص در فدراسیون کشتی بود از 
مقامات درخواست کرد تا در مورد نحوه مبارزه 
کشتی گیران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی 
چاره اندیشی کنند. برخی به او تاختند، تلخی 
و تندی شنید و سرانجام عطای کار در کشتی 

را به لقایش بخشید و رفت.
سیستان  در  را  عکس هایش  حاال 
آخرین  یاد  می بینم  که  بلوچستان  و 
 ۱۹۹۸ جهانی  مسابقات  در  مبارزه اش 
 ۱۳۰ وزن  فینال  در  وقتی که  می افتم 
کیلوگرم مقابل الکسیس رودریگز کوبایی 
قرار گرفت، حریفی که ۳۰ کیلوگرم از او 

سنگین تر بود، جوان و چاالك.
زانوبند  و  قرمز  دوبنده  با  رسول 
مشکی روی پای چپ اش و مصدومیتی 
کهنه، هرچه در توان داشت انجام داد، پا 
پس نکشید، نترسید، اما نتوانست از پس 
آن کوه عضله بربیاید. این آخرین حضور 
تماشاگر  هزار   ۱۲ بود،  تشک  روی  او 
و  ایستادند  مردانه اش  احترام تالش  به 
تشویقش کردند. درست مثل این روزها 
که خودش هم می داند نمی تواند از پس 
فقر نهادینه شده و مشکالت اجتماعی  و 
اقتصادی در سیستان و بلوچستان بربیاید 
استوری  و  خانه  در  نشستن  به جای  اما 
کردن و آه و ناله و سست کردن زانوی 
امیدواران، خودش به میان میدان برگشته 
مدرك  که  پهلوان  برمی دارد.  قدم  و 
دکتری جامعه شناسی هم دارد انگار پناه 
برده است به خلوتگاهی. نام او را باید در 
لیست کوتاِه »مردان مردم« نوشت. آن  ها 
که در طمع نام و نان و ُپست و مقام با فقر 
هموطنان شان عکس یادگاری نمی گیرند. 
جان پناه اند در روزهایی که بال می بارد و 

پناهگاهی نیست. متبرك باد نام تان.

عکس و مکث

کاش رسول خادم ایرانی نبود!

صفحه ۳
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عبداهلل رسولی
تحلیل اشتباه از افزایش 
متقاضیان وام ازدواج و نسبت 
نامتعارف  ازدواج  افزایش  به  آن  دادن 
برای  به اعمال محدودیت سنی  منجر 
متقاضیان وام شده که در صورت تأیید 
محروم  وام  این  از  زوجین  درصد   ۳۰

می شوند.
جمهور  رئیس   ۱۳۹۹ خرداد   ۲۷
در پی درخواست وزیر ورزش و جوانان 
برای اصالح ضوابط سنی برای اعطای 
وام ازدواج، دستور انجام اصالحات الزم 
برای اختصاص وام ازدواج فقط به افراد 
۱۸ تا ۴۰ ساله را داد. بررسی ها نشان 
می دهد استدالل وزارت ورزش برای این 

درخواست از اساس غلط است.
معاون  تندگویان،  محمدمهدی 
جوانان،  و  ورزش  وزیر  جوانان  امور 
مدتی است مخالفت خود را با افزایش 
خواهان  و  کرده  اعالم  ازدواج  وام 
محدودسازی آن شده است. تندگویان 
ازدواج  وام  پیشنهاد  در دی ۱۳۹۷  که 
۲۵ میلیونی را از طرف وزارتخانه متبوع 
خود اعالم کرده بود به ناگهان از سال 
۱۳۹۸ شروع به مخالفت با افزایش وام 
ازدواج کرد و به آمارهایی که هیچ گاه 

منابع آن اعالم نشد، استناد کرد.
»انتقاد از طرح افزایش مشوق های 
مالی برای ازدواج دختران زیر ۱۸ سال«، 
افزایش  از  سوءاستفاده  از  »نگرانی 
دختران«،  معامله  برای  ازدواج  وام 
ازدواج جوانان  از  وام گره ای  »افزایش 
صوری  »ازدواج های  نمی کند«،  باز 
»وام  ازدواج«،  وام  افزایش  پی  در 
کرده  بانکی  بدهکار  را  جوانان  ازدواج، 
کمکی  ازدواج  وام  »افزایش  و  است« 
به افزایش ازدواج نکرده است« ازجمله 
مخالفت های بدون استدالل تندگویان 

با وام ازدواج بوده است.
در همین راستا و در ادعایی بدون 
منبع تندگویان در آذر ۱۳۹۸ اعالم کرد 
»به دنبال افزایش وام ازدواج در برخی 
برابر   ۴ کودك همسری  کشور  نقاط 
شده است.« مغایرت این ادعا با آمار و 
استدالل ها به حدی بود که وی مجبور 
به عقب نشینی از حرف خود شد و اعالم 
کرد: این آمار به میزان »ثبت ازدواج« در 
سنین مذکور اشاره نمی کند و فقط شامل 

»تعداد وام هایی« است که به افراد در 
این رده سنی پرداخت شده است، این 
آمار به معنی افزایش »کودك همسری« 
نیست، بلکه نشان دهنده افزایش تعداد 
متقاضی  که  است  سالی   ۱۵ زیر  افراد 
در  این  شده اند؛  ازدواج  وام  دریافت 
در  سودجویان  برخی  که  است  حالی 
جهت تشویش افکار عمومی و رسیدن 
آماری که  این هشدار  به مقاصد خود، 
و  ابهامات  به  قانون گذار  توجه  برای 
نظارت های  گرفتن  نظر  در  و  نواقص 
درست بر اجرای قانون داده می شود را 
به مباحثی چون کودك همسری و… 
مرتبط می کنند تا قانون گذار توجه الزم 
به نظارت قانونی در پرداخت این وام را 

نادیده بگیرد.
تنها  منبع  بدون  آمارهای  ارائه 
یک بار در کارنامه تندگویان رخ نداده 
و سال ۱۳۹۸ در روز ملی ازدواج اعالم 
کودك  درصد  صد  آمار  »طبق  کرد: 
به  شرقی  آذربایجان  در  همسری ها 
هیچ گاه  اما  است«.  شده  ختم  طالق 
در  نکرد؛  ذکر  آمار  این  برای  منبعی 
ثبت احوال  سازمان  آمار  طبق  حالی 
در  ازدواج  شمار  اخیر  سال های  در 
سنین پایین در آذربایجان از شمار کل 
طالق های این استان بیشتر بوده است!

تندگویان  که  است  قابل توجه 
هیچ  وی  متبوع  وزارتخانه  دارد  اعتقاد 
مسئولیتی در قبال قانون تسهیل ازدواج 
جوانان ندارد! وی ادعا می کند؛ به دلیل 
اینکه در قانون تسهیل ازدواج نامی از 
جوانان  معاونت  خصوصًا  و  وزارتخانه 
برده نشده، هیچ وظیفه ای در این قبال 

نیز   ۱۳۹۹ سال  در  و  حال  نداریم«. 
سوی  از  ازدواج  تسهیل  ضد  اقدامات 
معاونت امور جوانان ادامه داشته است.

بهار ۱۳۹۹ مسعود سلطانی فر، وزیر 
ورزش و جوانان، با پیگیری معاونت امور 
جمهوری  رئیس  برای  نامه ای  جوانان 
بر  تأکید  ضمن  آن  در  و  کرد  ارسال 
اینکه افزایش وام ازدواج کمک شایانی 
به ازدواج نکرده است، ادعا کرد که با 
دریافت  متقاضیان  ازدواج  وام  افزایش 
ازدواج با میانگین سنی باالی ۶۰ سال 
و زیر ۱۵ سال افزایش یافته که به نظر 
وی ازدواج خارج از عرف سن مناسب 
در  و  حال  این  با  هستند.  فرزندآوری 
خواهان  ورزش  وزیر  عجیب  اقدامی 
اعمال محدودیت سنی ۱۸ تا ۴۰ سال 
برای وام ازدواج شد که با استدالل اولیه 

خویش در تضاد بود.
اسحاق  به  نیز  جمهوری  رئیس 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری 
و نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور دستور داد: »فوری آئین نامه و یا 
در صورت لزوم قانون اصالح شود یا در 
جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح 
شود که سن افراد متقاضی وام ازدواج 

صرفًا ۱۸ تا ۴۰ سال باشد«.
نشان می دهد  آمارها  و  بررسی ها 
که پیش فرض ها و تحلیل های اشتباه و 
سابقه مخالفت های مکرر معاونت امور 
این  موجب  ازدواج  تسهیل  با  جوانان 
قانون  مخالف  اقدامی  و  دروغ  ادعای 

اساسی شده است.
عالوه  که  می دهند  نشان  آمارها 
ازدواج  وام  برابری  چندین  افزایش  بر 

ازدواج های  تعداد  گذشته  سال های  در 
کاهش  به  رو  همواره  پایین  سنین  در 

بوده است.
غم  علی ر خیر  ا ی  ل ها سا ر  د
زیر  ازدواج های  ازدواج،  وام  افزایش 
مثبتی  تغییر  و  داشته  ۱۵ سال کاهش 
در ازدواج های باالی ۶۰ سال مشاهده 
ازدواج های  سهم  بررسی  نمی شود. 
از کل  زیر ۱۵ سال و باالی ۶۰ سال 
ازدواج ها نیز نشان می دهد افزایش وام 
این  در  ازدواج  افزایش  باعث  ازدواج 

سنین نشده است.
رد ادعای وزارت ورزش با بررسی 
نسبت پرداختی های وام ازدواج به کل 
مزدوجین در گروه های سنی مختلف نیز 

روشن می شود.
ازدواج های  نزولی  روند  علی رغم 
زیر ۱۵ سال و ثبات ازدواج های باالی 
اقتصادی  به علت مشکالت  ۶۰ سال، 
یافته  افزایش  ازدواج  وام  به  مردم  نیاز 
وام  متقاضی  که  مزدوجین  از  برخی  و 

ازدواج شده اند بیشتر شده است.
بررسی دیگر در رابطه با وام ازدواج 
و ازدواج های در سنین موردنظر وزارت 
ازدواج ها  این  سهم  جوانان  و  ورزش 
وام  سهم  و  کشور  ازدواج های  کل  از 
وام های  کل  از  آن ها  به  پرداختی 

ازدواج است.
پرداختی  سهم  افزایش  وجود  با 
 ۱۵ زیر  گروه های سنی  به  ازدواج  وام 
 ۹۷ سال  در  سال،   ۶۰ باالی  و  سال 
)به عنوان یکی از سال های با بیشترین 
به  پرداختی  این  ازدواج(  وام  پرداخت 
از سهم کل  برابر کم تر  ترتیب ۹ و ۴ 
ازدواج های موردنظر به کل ازدواج های 
کشور است. افزایش اندکی هم که در 
سهم ازدواج های باالی ۶۰ سال رخ داده 
هنوز کمتر از سهم این ازدواج ها در سال 
۱۳۸۸ است؛ زمانی که ۶ سال پس از آن 

وام ازدواج شروع به افزایش پیدا کرد.
آنچه در پایان باید گفت این است 
که تحلیل اشتباه از افزایش متقاضیان 
وام ازدواج و نسبت دادن آن به افزایش 
ازدواج نامتعارف منجر به اقدامی علیه 
تسهیل ازدواج شده است که در صورت 
تأیید آن ۳۰ درصد از زوجین در هرسال 
از دریافت وام ازدواج محروم می شوند.

* کارشناس جمعیت شناسی

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

پیشنهادوزارتعلوموبهداشتبرایتغییرسهمیههایکنكور
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: پیشنهاد وزارتین علوم و بهداشت 
در حوزه سهمیه ها اصالح اساسی است که این بخش تغییرات مستلزم تغییر در 

قانون است و مجلس باید در این زمینه قانون را تغییر دهد.
اسالمی  رئیس مجلس شورای  به موضوع دیدار  اشاره  رضا عاملی با  سعید 
گفت: شورای عالی انقالب فرهنگی مصوباتی دارد که موضوع آن با مجلس یکی 

است.
علم،  مباحث  و  کنکور  به  می توان  موضوعات  این  از  داد:  ادامه  وی 
فرهنگی  انقالب  عالی  خانه شورای  کرد، دبیر  اشاره  فرهنگ  و  فناوری 
این  به  داده که  فرهنگی تشکیل  راهبردی مهندسی  کمیته تلفیقی براساس سند 

موضوعات ورود پیدا کند.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی افزود: این برنامه های مشترك موضوع دیدار 
با دکتر قالیباف رئیس مجلس بود که باید ساز و کاری فراهم کنیم تا سرعت یابد.

وی ادامه داد: در حوزه سهمیه های کنکور پیشنهاد وزارتین علوم و بهداشت 
است  قانون  در  تغییر  مستلزم  تغییرات  بخش  این  که  اصالح  اساسی است 
همکاری  فضای  بدهد برهمین اساس قرار شد  تغییر  قانون  در  و مجلس باید 

فراهم کنیم.

کنكوربدونتغییرحتیدرشهرهایدارایوضعیتقرمز
برگزارمیشود

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: زمان آزمون های کشوری 
با هماهنگی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تعیین شد و کنکور بدون تغییر زمان 

حتی در شهرهای وضعیت قرمز هم با رعایت پروتکل برگزار می شود.
کنکور  جمله  از  کشوری  ملی  های  آزمون  زمان  زرین آمیزی افزود:  فاطمه 
دکتری، کنکور کارشناسی ارشد و کنکور سراسری سال ۹۹ با هماهنگی با ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا تعیین شد و تمام داوطلبان از این زمان بندی آگاه بودند 
و سازمان سنجش آموزش کشور نیز برای هر آزمون دو نوبت مهلت تغییر و ویرایش 

حوزه امتحانی برای داوطلبان در نظر گرفت.
وی افزود: از همین رو دلیلی برای تغییر زمان آزمون های سراسری کشوری 
وجود ندارد و کنکورها حتی ها در شهرهای با وضعیت قرمز بیماری کرونا نیز با 

رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شوند.
پروتکل  رعایت  به  اشاره  با  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سخنگوی 
های بهداشتی در زمان برگزاری آزمون ها گفت: فاصله صندلی های داوطلبان 
فاصله ها حداقل  این  برخی حوزه ها  در  و  است  بیشتر شده  به گذشته  نسبت 
۱.۲ متر شده و در برخی دیگر از حوزه ها تا ۱.۶ متر هم افزایش یافته است. 
ضمن اینکه تعداد سالن ها و حوزه های امتحانی بیشتر شده و دقت شده است 
امتحانی درنظر گرفته شود که مشکل  به حوزه  برای ورود  که فضای مناسب 

نیاید. بوجود  ازدحام 
وی اظهار داشت: عالوه بر اینکه مسائل بهداشتی رعایت می شوند، عوامل 
اجرایی نیز توجیه شده اند و پروتکل های مربوطه نیز در زمان های برگزاری آزمون 

ها نیز به تمامی مراکز امتحان و عوامل اجرایی ابالغ می شوند.
زرین آمیزی یادآور شد: داوطلبان و عوامل اجرایی بدون ماسک نمی توانند 
وارد حوزه شوند و هر داوطلب باید وسایل خودش را همراه داشته باشد و از دیگران 
وسیله ای نگیرد. پروتکل ها و ملزومات بهداشتی که هر داوطلب باید همراه داشته 
باشد به داوطلبان پیامک می شود و داخل حوزه ها نیز بنرهایی برای اطالع رسانی 

بیشتر زده می شود.

مهلتانتقالیومیهمانیدانشجویانعلومپزشكیدوبارهتمدیدشد
داخل  پزشکی  علوم  دانشجویان  میهمانی  و  انتقال  درخواست  ثبت  مهلت 
کشور با توجه به حداقل رساندن ترددهای بین استانی، ۴از تاریخ  تیرماه تا ۱۴ 

تیرماه ۹۹  تمدید شد.
سامانه انتقال و میهمانی دانشگاه های علوم پزشکی داخل کشور با عنایت به 
مصوبات بیست و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مجدداً فعال شد.

قتلزنجواندرخانهاش
عصر ۳۱ اردیبهشت، صدای درگیری در یکی از واحدهای 
به طبقه سوم  را  تهرانپارس زن صاحب خانه  منطقه  در  مسکونی 

کشاند و او با در نیمه باز خانه مواجه شد.
او چندی بار مستأجرش به نام شقایق را صدا زد اما جوابی 
نشنید. با نگرانی وارد شد و ناگهان پیکر خونین و نیمه جان شقایق 
را روی زمین دید.با اعالم موضوع به پلیس و اورژانس زن جوان 
به بیمارستان منتقل شد اما به خاطر شدت خونریزی جان باخت.

گزارش این قتل از سوی مأموران کالنتری به بازپرس کشیک قتل 
پایتخت اعالم شد. بدین ترتیب بازپرس شعبه سوم دادسرای امور 
جنایی پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه شدند.

در بررسی های اولیه و تحقیق از خانواده شقایق مشخص شد 
که زن جوان دو سال قبل به خاطر اختالفاتی که با همسر اولش 

داشته از او جدا شده و با مرد جوانی نامزد کرده بود.
در تحقیقات میدانی مشخص شد شقایق چند روز قبل خانه 
را به همراه کودکش و مرد جوانی که او را همسرش معرفی کرده 
اجاره کرده بود. همچنین در تحقیقات میدانی یکی از همسایه ها 
گفت که به دنبال این سر و صدا، مرد جوانی را دیده است که از 
خانه مقتول بیرون آمده است. فرزند مقتول نیز که خردسال بود، در 
تحقیقات کمکی به تیم تحقیق نکرد. بدین ترتیب دستور بازداشت 

مرد جوانی که شقایق او را همسرش معرفی کرده بود صادر شد.
تالش برای دستگیری وی ادامه داشت تا اینکه کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت موفق شدند، رد مرد جوان را در یکی 
از شهرستان های غربی کشور بزنند. تیم جنایی ، راهی شهرستان 
مورد نظر شده و مرد جوان را بازداشت کردند. پیمان، در تحقیقات 
به  انتقال متهم  بازپرس جنایی دستور  اما  اولیه منکر جنایت شد 
اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت و بررسی تحقیقات در خصوص 

ادعای او را صادر کرد.

قتلهمسربعدازطالقصوری
مرد جوان که بعد از طالق همسرش متوجه اعتیاد او شده 

بود در یک درگیری شدید وی را به قتل رساند.
رسیدگی به این پرونده از ۲۵ خرداد امسال به دنبال تماس 

تلفنی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ شهر قدس آغاز شد. زنی 
در تماس با پلیس از قتل خواهرش خبر داد و گفت: شوهر سابق 
خواهرم به خانه من آمد و بعد از درگیری با خواهرم مینا، او را کشت.

گشت کالنتری وقتی در محل حادثه حضور یافت با جسد 
اثر ضربه های متعدد  بر  غرق در خون زن جوانی روبرو شد  که 

چاقو به قتل رسیده بود.
به دستور بازپرس کشیک قتل جسد »مینا« برای معاینه به 
پزشکی قانونی منتقل شد و عامل جنایت نیز که در محل حادثه 

حضور داشت دستگیر و به اداره پلیس آگاهی انتقال یافت.
منصور ۴۲ ساله ضمن اعتراف به قتل در بازجویی ها گفت: 
من ومینا ۱۵ سال عاشقانه با هم زندگی کردیم تا اینکه پدرش 
فوت کرد و یک روز پیشنهاد داد برای اینکه حقوق بازنشستگی 
پدرش قطع نشود ما به شکل صوری از هم طالق بگیریم تا او بتواند 

مستمری پدرش را هر ماه دریافت کند.
من خودم در بنگاه مسکن کار می کردم و وضع مالی ام متوسط 
بود به همین خاطر با درخواست او مخالفت کردم اما بعد که اصرار 
او را دیدم، پذیرفتم و طالق انجام شد، اما همچنان با هم زندگی 
می کردیم. ولی چند ماهی که گذشت احساس کردم اخالق مینا 
تغییر کرده است. با این حال اعتراضی نمی کردم تا اینکه یک روز 
با دیدن وسایل مصرف ماده مخدر شیشه  به خانه برگشتم  وقتی 
خیلی عصبانی شدم. وقتی از او پرسیدم این ها چیست؟ مینا گفت 
شوهر خواهرش آن جا بوده و وسایلش را جا گذاشته است چون 

می دانستم باجناقم معتاد است دیگر موضوع را پیگیری نکردم.
منصور در ادامه گفت: یک روز که سرکار بودم پیامکی از مینا 
دریافت کردم که از خواندنش شوکه شدم. او اشتباهی این پیام را 
برای من فرستاده بود و در آن خطاب به مردی نوشته بود که برایش 
مواد مخدر بیاورد. بعد از این موضوع بود که قضیه اعتیاد مینا لو 
رفت ومن یقین پیدا کردم که معتاد شده است. سر همین موضوع 
درگیری و مشاجره پیدا کردیم و او قهر کرد و به خانه خواهرش 
در شهر قدس رفت. بعد از این ماجرا بود که به رفتارهای او بیشتر 
مشکوك شدم و برای همین تصمیم گرفتم او را تعقیب کنم. بعد 
هم متوجه شدم با پسری به نام فرهاد که معتاد و مواد فروش است 

دوست شده و او برایش مواد می آورد.
متهم که از قتل همسرش ابراز پشیمانی می کرد، گفت: وقتی 
از این ماجرا مطمئن شدم با عصبانیت به سراغ مینا رفتم و بعد از 

یک درگیری شدید او را با چاقو به قتل رساندم.

جنایتهولناكخانوادگیدرسیستانوبلوچستان
فرزند  سه  و  خواهر  مالی  اختالف  دلیل  به  که  جوانی  مرد 
وی را به طرز هولناکی به قتل رسانده بود با هوشیاری کارآگاهان 

پلیس شهرستان مهرستان در سیستان و بلوچستان در کمتر از ۲۴ 
ساعت دستگیر شد.

سردار محمد قنبری با اعالم  این خبر گفت: ساعت ۱۹ دوم 
تیر ماه در پی اعالم مرگ مشکوك چهار عضو یک خانواده و کشف 
اجساد آنها از داخل چاه آب منزلشان واقع در یکی از روستاهای 
شهرستان مهرستان، کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان به محل 
اعزام شدند و جسد زنی ۴۵ ساله به همراه اجساد سه فرزندش که 
یک پسر ۱۶ ساله و دو دختر ۱۱ و ۱۳ ساله بودند توسط ماموران 

آتش نشانی از داخل چاه ۲۰ متری بیرون آورده شد.
این مقام انتظامی افزود: در تحقیقات اولیه کارآگاهان پلیس، 
برادر بزرگ زن متوفی با مراجعه به مأموران اظهار داشت که چند 
ساعت قبل از کشف اجساد، برای دیدار با خواهرش به منزل او 
آمده بود و از غیبت وی و بچه هایش متعجب می شود و پس از 
۳ ساعت پیگیری و جستجوی بی نتیجه، با کمک اعضای خانواده 
و همسایگان اقدام به جست و جوی دقیق تمام نقاط منزل می 
کنند که در پی آن یکی از برادرانش، با مشاهده اجساد خواهر و 
فرزنداش در درون چاه آب بالفاصله با آتش نشانی و پلیس ۱۱۰ 

تماس می گیرد.
سردار قنبری تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی در جریان 
تحقیق از اعضای خانواده با اظهارات ضد و نقیض برادر کوچکتر 
متوفی، که اولین بار اجساد را داخل چاه آب پیدا کرده بود مواجه 

شده و به وی مشکوك می شوند.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: با جمع 
آوری سرنخ های موجود و انجام یک سری اقدامات تخصصی شک 
کارآگاهان پلیس به یقین تبدیل شده و پس از هماهنگی قضائی 
اتهام قتل، دستگیر و به پلیس آگاهی  به  این زن  برادر کوچکتر 

منتقل می شود.
بیان  وی خاطرنشان کرد: متهم ۲۸ ساله که چاره ای جز 
حقیقت نداشت در بازجویی های تکمیلی پلیس به جنایت ارتکابی 
اعتراف و اقرار کرد که به دلیل یک سری مسائل مالی به مدت 
۲ سال با خواهر خود اختالف داشته و به همین دلیل تصمیم به 

قتل او می گیرد.
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در خصوص نحوه 
ارتکاب قتل توسط متهم، گفت: وی با مراجعه به منزل خواهرش 
اقدام به ریختن سم داخل غذا کرده و از منزل خارج شده که پس 
ازگذشت ۲ ساعت با مراجعه مجدد به منزل، اجساد آن ها را داخل 

چاه آب انداخته است.

برخوردمرگبارکامیونخاورباپژو405
برخورد مرگبار کامیون خاور با پژو ۴۰۵ در محور زابل-زاهدان 

یک کشته و ۲ زخمی بر جای گذاشت.
انتظامی  فرماندهی  سرپرست  فرید  نوری  حسین  سرهنگ 
شهرستان هامون گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی۱۱۰ 
زابل-زاهدان  محور   در  فوتی  تصادف  فقره  یک  وقوع  بر  مبنی 
حوالی روستای  رامشار  بالفاصله مأموران پاسگاه  لوتک به همراه 

نیروهای امدادی به محل مورد نظر اعزام شدند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: ماموران در بررسی های اولیه 
مشاهده کردند، یک دستگاه خاور با یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ 

به شدت برخورد کرده است.
وی افزود: در این حادثه، متأسفانه سرنشین خودروی پژو ۴۰۵ 
در صحنه تصادف فوت و راننده خاور و سرنشین دیگر پژو ۴۰۵ نیز 
مجروح و توسط نیروی های امدادی به بیمارستان امیرالمومنین 

شهر زابل منتقل شدند.
کرد:  بیان  هامون  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
علت تامه وقوع این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه تجاوز به 

چپ از سوی راننده پژو ۴۰۵ اعالم شده است.
سرهنگ نوری فرید در پایان از رانندگان خواست، در زمان 
رانندگی به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی احترام بگذارند تا 

شاهد بروز چنین اتفاقاتی نباشیم.

دستگیری2اشرورنامیکرج
فرمانده انتظامی کرج از دستگیری ۲ شرور نامی در منطقه 
آسایش شهروندان شده  باعث سلب  این شهرستان که  حصارك 

بودند خبر داد.
دریافت  پی  در  گفت:  گودرزی  معظمی  محمد  سرهنگ 
سلب  و  متعدد  های  شرارت  بر  مبنی  مردمی  های  گزارش 
منطقه  وباش  ا راذل  ا ز  ا نفر   ۲ توسط  شهروندان  آسایش 
حصارك، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران کالنتری 

قرار گرفت.  ۱۶
با  متهمان  شد  مشخص  ماموران  اولیه  های  بررسی  طی 
سلب  باعث  گرم  و  سرد  سالح  حمل  و  کشی  عربده  شرارت، 
آرامش شهروندان شده و به واسطه جرائمی که انجام داده اند از 
سوی مراجع قضائی تحت تعقیب بوده و خود را از دید ماموران 

مخفی کرده اند.
معظمی گودرزی خاطرنشانکرد: ماموران با تحقیقات میدانی و 
اقدامات پلیسی؛ محل اختفای متهمان را داخل باغی در حومه شهر 
کرج شناسایی کرده و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات 

غافلگیرانه هر ۲ آن ها را دستگیر شدند.
در بازرسی از محل اختفا متهمان یک قبضه سالح کمری و 

دو قبضه سالح سرد نیز کشف شد.
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علتباالرفتنسنازدواججوانان

ــه  ــد اســت ک ــواده ، معتق ــی و مشــاور خان ــک روانشــناس بالین ی
ــه  ــه تعویــق افتــادن امــور ب بســیاری از اهمــال کاری هــا، ضعــف و ب
خاطــر تنبلــی و یــا بــی تفاوتــی نیســت بلکــه ریشــه اغلــب ناکامــی هــا 

را بایــد در کمــال گرایــی افــراد جســتجو کــرد.
ــا  ــات ب ــی از آن دســت موضوع ــال گرای ــت: کم ــق گف ــال موث لی
ــرعت  ــا س ــی ب ــده ول ــه ش ــه آن پرداخت ــر ب ــه کمت ــت ک ــی اس اهمیت
بســیاری در حــال تخریــب الگوهــا و حتــی باورهــای صحیــح جامعــه 
اســت و فرهنــگ زندگــی و انتخــاب هــای شــیک و فانتــزی، در حــال 

ــه الیــه هــای مختلــف اجتمــاع اســت. رســوخ ب
وی تصریــح کــرد: کمــال گرایــی در انتخــاب رشــته هایــی نظیــر 
ــا  ــده ت ــث ش ــور باع ــر کش ــای برت ــگاه ه ــم در دانش ــکی آن ه پزش
متقاضیــان بــرای چنــد ســال پشــت کنکــور بماننــد و زمــان، ســرمایه و 
انــرژی خــود را معطــل یــک انتخــاب کننــد و یــا کمــال گرایــی را در 
ــده  ــث ش ــکن و...، باع ــر، برگزاری مراسم عروسی، مس ــاب همس انتخ

تــا ســن ازدواج روز بــه روز باالتــر رود.
موثــق ادامــه داد: ایــن روزهــا کمــال گرایــی حتــی در بیــن افــراد 
ــی از  ــود، نارضایت ــی ش ــز مشــاهده م ــالخورده نی ــی س میانســال و حت
شــرایط موجــود، نگرانــی هــای بــی دلیــل از آینــده و توقعــات بیــش 
از انــدازه از خــود و فرزنــدان، مــدل و اشــکال مختلفــی از کمالگرایــی 
مــی باشــد کــه بــه شــکل افــراط گونــه ای در جامعــه بســط و گســترش 

یافتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بخشــی از اختــالف هــای خانــواده هــا ریشــه 
کمالگرایــی دارد، افــزود: تعریف مســافرت و گشــت و گــذار از ایرانگردی 
بــه جهانگــردی تغییــر کــرده، بــه طــور نمونــه برخــی از افــراد ســفرهای 
خــارج از کشــور نظیــر دبــی و اســتانبول را مســافرت قلمــداد مــی کنند و 
ســفرهای داخلــی را جــزو گردشــگری ســاالنه بــه حســاب نمــی آورنــد، 
ایــن درحالــی اســت کــه کمــال گرایی حتــی در مراســمات کوچک درون 
خانوادگــی نیــز رســوخ کــرده بــه طور نمونــه تولــد و ســالگرد ازدواج باید 
بــه شــکل یــک مراســم همــراه بــا دوســتان و در برخــی مــوارد آتلیــه 
و عکاســی در بــاغ باشــد چراکــه میــزان خوشــبختی و رضایتمنــدی و 
دوســت داشــتن طرفیــن بــه میــزان کمالگرایی آنها وابســته شــده اســت.

ایــن روانشــناس بالینــی اضافــه کــرد: وقتــی فــردی ســطح توقعات 
خــود را باالتــر از ظرفیــت و تــوان خــود مــی بــرد پیــش از شــروع هــر 
ــه  ــد چراک ــی رس ــی! م ــت اجرای ــن بس ــه ب ــود ب ــن خ ــی در ذه اقدام
خواســته اش بــا داشــته اش متــوازن نیســت و همیــن امــر او را بــرای 
انجــام امــور ناتــوان و ناامیــد مــی کند.موثــق تاکید کــرد: افــراد مبتــال 
بــه کمــال گرایــی کــه البتــه شــبکه هــای اجتماعــی باعــث تشــدید آن 
شــده اســت، می  خواهنــد در هــر شــرایطی بهتــر از دیگــران باشــند در 
غیــر ایــن صــورت هیــچ چیــز نیســتند! از نظــر آنهــا پیــروزی و برنــده 
شــدن هــدف اصلــی اســت. پــس اگــر خللــی در رســیدن بــه هــدف بــه 

وجــود آمــد، بــه کلــی ســرخورده و افســرده می  شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه دلیــل کمــال گرایــی ضعــف و اضطــراب در 
خودبــاوری اســت، افــزود: از نظــر افــراد کمــال گرا هــر کاری کــه انجام 
مــی   شــود بایــد بــدون نقــص و عیــب باشــد در صورتــی کــه حتــی افراد 
موفــق دنیــا هــم گاهــی دچــار اشــتباه و خطــا می  شــوند. البتــه نپذیرفتن 
ــا افــراد کمــال گــرا  شکســت، اشــتباهات و نقــص موجــب می  شــود ت
خیلــی زود تســلیم شــوند و هــدف را رهــا کننــد بــه همیــن دلیــل اســت 
ــن  ــینی می  کنند.ای ــب نش ــی زود عق ــدارد و خیل ــتکار ن ــا پش ــه آنه ک
ــی از  ــراد کمــال گــرا رضایــت چندان ــه کــرد: اف ــواده اضاف مشــاور خان
شــرایط ندارنــد، همــواره در حــال غــر زدن و ایــراد گرفتــن از اطرافیــان 

هســتند، خــود را بدشــانس و از زندگــی کمتریــن لــذت را مــی برنــد.
ــال  ــراد کم ــای   اف ــر ویژگی ه ــرد: از دیگ ــان ک ــر نش ــق خاط موث
گــرا می  تــوان بــه تــرس و اضطــراب همیشــگی اشــاره کــرد بــه دلیــل 
اینکــه از شکســت بــه شــدت هــراس دارنــد، همیشــه دچــار اضطــراب 
و اســترس هســتند، تــالش آنهــا بــرای کامــل بــودن باعــث می  شــود 

تــا دچــار اضطــراب دائمــی باشــند.

مدیرکل ارزیابی عملکرد 
شکایات  به  پاسخگویی  و 
آموزش و پرورش گفت: دانش 
مراجعه  به  نیازی  میان پایه  آموزان 
طریق  از  می توانند  و  ندارند  حضوری 
پایه  به  سیستماتیک  به صورت  مدرسه 

بعدی منتقل شوند.
یند  فرآ بر  نظارت  مظفر  زهرا 
ثبت نام و احقاق حقوق والدین و دانش 
وظایف اداره  مهم ترین  از  را  آموزان 
آغاز  گفت:  و  برشمرد  ارزیابی عملکرد 
برای  تیرماه  اول  از  ثبت نام  فرایند 
برای  مردادماه  اول،  دوره  متوسطه 
خرداد  هفته دوم  دوم و  دوره  متوسطه 

برای ابتدایی انجام می شود.
آموزان  دانش  نوبت بندی  از  وی 
برای ثبت نام خبر داد و افزود: از ازدحام 
و  می شود  جلوگیری  مدارس  در  اولیا 
شرایط ثبت نام باید سهل و آسان باشد. 
از والدین هم می خواهیم بر امر ثبت نام 
نظارت کنند؛ لذا هرگونه مصاحبه و اخذ 
هزینه به جز بیمه و کتاب ممنوع است.

و  د  عملکر بی  یا ز ر ا مدیرکل 
اینکه  بیان  با  شکایات  به  پاسخگویی 
اولیا باید براساس محدوده بندی مدارس 
افزود:  کنند،  مراجعه  ثبت نام  برای 
را  بندی  محدوده  رعایت  باید  مدارس 

اجرایی کنند.
بودن  فعال  به  اشاره  با  مظفر 
گفت:  اولیا  برای  شکایت  ثبت  سامانه 
برخی خانواده ها اعالم کردند که مدرسه 
محدوده  در  سکونت  محل  نزدیک 

موردنظر قرار نگرفته که راهکاری بدین 
منظور اندیشیده شده است.

ثبت نام  اولویت  قانون  افزود:  وی 
در  که  می دهد  خانواده هایی  به  را 
مدرسه  به  سکونت  محل  نزدیک ترین 
هستند که اگر در محدوده قرار نگرفتند، 
مدارس  در  مستقر  ستادهای  به  باید 
منزل  مستندات  ئه  را ا با  و  مراجعه 
در  و  دریافت  را  مکتوبی  نامه  خود، 
محل سکونت  نزدیک ترین مدرسه 

ثبت نام کنند.
مظفر بابیان این توصیه که دانش 
استفاده  سرویس  از  ابتدایی  آموزان 
بندی  محدوده  رعایت  لذا  و  نکنند 
بسیار اهمیت دارد، گفت: اگر والدین در 
ثبت نام فرزندانشان دچار مشکل شدند و 
شکایتی مبنی براخذ وجه یا عدم رعایت 
محدوده ثبت نام دارند، شکایت خود را از 
طریق سامانه مندرج در صفحه اصلی 
سایت وزارت آموزش وپرورش ثبت کنند.

در  امسال  اینکه  اعالم  با  مظفر 
همین سامانه دو لینک ایجاد کردیم که 
یکی مربوط به گزارش های مردمی است 
و هویت فرد گزارش دهنده را مشخص 
نمی کند، ادامه داد: لینک دیگر نظارت 
همگانی بر فرایند ثبت نام است که برای 

همه والدین قابل دسترس است.
وی در پایان گفت: دانش آموزان 
حضوری  مراجعه  به  نیازی  میان پایه 
مدرسه  طریق  از  می توانند  و  ندارند 
بعدی  پایه  به  سیستماتیک  به صورت 

منتقل شوند.

دانش آموزان میان پایه به صورت سیستماتیک به پایه بعد منتقل می شوند
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اپل در رویداد WWDC 2۰2۰از سیستم عامل 
WatchOS 7 رونمایی کرد. 

اپل در جریان رویداد WWDC ۲۰۲۰ در کنار iOS ۱۴ از سیستم 
عامل WatchOS ۷ رونمایی کرد. این آپدیت شامل چندین تغییر از جمله 

اپلیکیشن Activity است که حاال با نام Fitness شناخته می شود.
این آپدیت در پاییز پیش رو برای ساعت های هوشمند اپل واچ سری ۳ 
و باالتر عرضه خواهد شد. این بدان معناست که اپل سری اول و دوم ساعت 
هوشمند خود را دیگر آپدیت نمی کند. برای استفاده از WatchOS ۷ نیاز به 

سیستم عامل iOS ۱۴ دارید.
پایش خواب یکی از مهم ترین قابلیت های موجود در اپل واچ است که 
از سال ۲۰۱۵ در دسترس کاربران است. اپل می گوید استفاده از قابلیت پایش 
خواب نیتیو این امکان را به کاربران می دهد که به وسیله ویبره موجود در اپل 

واچ، بتوانند یک آالرم برای بیدار شدن تنظیم کنند.
دیگر قابلیت این سیستم عامل Wind Down نام دارد. به کمک 
این ویژگی کاربر می تواند میانبرهایی را برای اجرا در آیفون از طریق اپل واچ 
تنظیم کند. به عنوان مثال کاربر می تواند اعالن ها را به تعویق بیندازد، لیست 
پخش اپل موزیک را تنظیم کند، اپلیکیشن هایی خاص را اجرا کند و یا اجزای 

هوشمند خانه را به کمک اپلیکیشن Home کنترل کند.
۷ WatchOS امکان اضافه کردن ویجت به صفحه اپل واچ در

از جمله دیگر قابلیت های جدید WatchOS ۷ می توان به افزودن 
ویجت روی اپل واچ اشاره کرد. هم چنین توسعه دهندگان حاال می توانند 
جزییات بیشتری را برای واچ فیس ها در نظر بگیرند. کاربران حاال می توانند 
شخصی سازی بیش تری را روی وا فیس ها اعمال کنند و آن ها را با دیگر 

کاربران به اشتراك بگذارند.
اپل می گوید که WatchOS ۷ از مسیرهای دوچرخه سواری پشتیبانی 
می کند. این سیستم عامل هم چنین می تواند فعالیت هایی نظیر رقص را به 
ثبت برساند. تمام قابلیت های جدید اپل برای افزایش کارایی اپل واچ در پایش 
سالمتی، در اپلیکیشن Fitness قرار گرفته است. اپل در این نسل از واچ او 

اس، اپلیکیشن Activity را بازنشسته کرده است.
یکی دیگر از قابلیت های جدید این سیستم عامل که در شرایط کنونی 
کامال کاربردی و مفید است اندازه گیری زمان شستشوی دست است. هنگامی 
که کاربر شستشوی دستانش را آغاز می کند، اپل واچ با استفاده از سنسورهای 
خود زمان شستشو را اندازه گیری می کند تا مطابق با توصیه های بهداشتی باشد.

دومین ویژگی جدید ، بروزرسانی بزرگ امسال است: صفحه نمایش 
همیشه روشن. من احساس میکنم بسیاری از کاربران درخواست این کار را 
از زمان اولین اپل واچ معرفی شده در ۵ سال گذشته در کنار آیفون ۶ و اپل 
پرداخت. این چیزی است که ساعتهای هوشمند دیگر قباًل انجام داده بودند، و 

ناراحت کننده بود که اپل راهی برای انجام آن پیدا نکرد.

در حال حاضر، و به طور معمول، اپل میگوید فناوری صفحه نمایش جدید 
باعث کاهش بازدهی معمول باتری میشود، اما میتواند این را به طور خاص 
انجام دهد؛ اپل میگوید میتواند سرعت تجدید صفحه را از سرعت ۶۰Hz به 

سرعت ۱Hz کاهش دهد و فقط یک بار در ثانیه بروزرسانی کند.
انجام این کار به صفحه نمایش این امکان را میدهد که وقتی در حالت 
محیط قرار دارد انرژی کمتری مصرف کند. همچنین این بدان معناست که 
اگر میخواهید صفحه نمایش اپل واچ قدیمی تر شما همیشه روشن باشد، باید 
سری ۵ را بخرید. این چیزی نیست که از طریق به روزرسانی های نرم افزاری 

به مدل های قدیمی تر اضافه شود.
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آغازثبتنامکالسدهمیهادرمدارسشاهد

طبق برنامه زمان بندی 
در  آموزان  دانش  ثبت نام 
مدارس شاهد، پیش ثبت نام 
کالس دهمی ها از فردا، پنج شنبه، پنجم 
تیرماه شروع می شود و تا بیست و یکم 

همین ماه ادامه خواهد داشت.
خانواده های  ایسنا،  گزارش  به 
و  ایثارگران  جانبازان،  شهدا،  معظم 
سایر افراد متقاضی ثبت نام در مدارس 
شاهد می توانند از طریق سامانه »سجا« 
طبق   saja .medu .ir نشانی  به 
ثبت  برای  اعالم شده  زمابندی  برنامه 

نام اقدام کنند.
نام  ثبت  مهلت  اساس،  این  بر 
ورودی مدارس شاهد در پایه اول ابتدایی 
از اول تا هفدهم خرداد ماه انجام شد. 
پایه  آموزان  دانش  نام  ثبت  همچنین 
هفتم از یکم آغاز شده و تا ۱۴ تیر ماه 
ادامه دارد. ثبت نام اینترنتی پایه دهم 

نیز از پنجم تا ۲۱ تیر خواهد بود.
به گفته رزاقی، مدیرکل امور شاهد 
و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش، با 
رفاه  در جهت  که  تسهیالتی  به  توجه 
حال خانواده ها در امر ثبت نام فرزندان 

از سوی اداره کل شاهد در سالهای اخیر 
به ویژه با توجه به شیوع ویروس کرونا 
در نظر گرفته شده؛ خانواده ها می توانند 
saja. با ورود به سامانه سجا به نشانی

نام  ثبت  پیش  به  نسبت   medu.ir
فرزندان خود در پایه های اول ابتدایی، 

پایه هفتم و دهم، اقدام کنند.
مهلت  اتمام  از  است پس  بدیهی 
را  الزم  امتیاز  که  دانش آموزانی  مقرر 
از  که  رسانی  اطالع  با  کرده اند  کسب 
طریق مدرسه صورت خواهد گرفت برای 

ارائه مدارك و تکمیل مراحل ثبت نام به 
مدرسه مراجعه خواهند کرد.

وی ادامه داد: امیدواریم مدیران و 
همچنین خانواده های گرامی با رعایت 
جهت  شتی  ا بهد د  ر ا مو کثری  ا حد
کرونا  بیماری  گسترش  از  پیشگیری 
بتوانند در کمال آرامش ثبت نام دانش 
آموزان را طبق روال سال های گذشته 

در زمان های مقرر به انجام برسانند.
سرانه  کمک  ایسنا،  گزارش  به 
در  غیرشاهد  آموزان  دانش  مشارکت 

دوره ابتدایی حداقل ۴۵۰ و حداکثر ۸۵۰ 
هزار تومان، در دوره متوسطه اول حداقل 
۵۳۰ و حداکثر یک میلیون تومان و در 
دوره متوسطه دوم حداقل ۶۴۰ و حداکثر 

یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
دانش  مشارکت  نه  سرا  کمک 
است:  ترتیب  این  شاهد نیز به  آموزان 
آموزشی  خدمات  ارائه  از  حاصل  وجوه 
آموزان  دانش  برنامه  فوق  پرورشی  و 
شاهد )فرزند شهید و جانباز ۷۰ درصد 
و باالتر( مطابق با ارقام مندرج در جدول 
ذیل، از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور 
ایثارگران تأمین و پرداخت می شود. بر 
ابتدایی  دوره  سرانه  کمک  اساس  این 
 ۵۲۰ اول  متوسطه  تومان،  هزار   ۴۵۰
هزار تومان و متوسطه دوم ۶۵۰ هزار 

تومان است.
وجوه فوق برنامه فرزندان آزادگان 
معادل  درصد   ۶۹ تا   ۵۰ جانبازان  و 
برای  شده  تعیین  ارقام  درصد   ۷۵
بنیاد شهید  توسط  دانش آموزان شاهد، 
و امور ایثارگران  و مابقی آن به عنوان 
نها  آ ولیای  ا توسط  مشارکت  سهم 

پرداخت می شود.

ایرانبناییبراجرایقطعنامه
شورایحكامندارد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر 
اینکه قطعنامه شورای حکام به لحاظ حقوقی هیچ الزامی برای جمهوری 
اسالمی ایجاد نمی کند، گفت: جمهوری اسالمی فعال بنایی برای اجرای 

این قطعنامه ندارد.
ایرانی شورای حکام  ابوالفضل عمویی در واکنش به قطعنامه ضد 
آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت:  قطعنامه شورای حکام در این مرحله 
به لحاظ حقوقی الزامی را برای جمهوری اسالمی ایران بوجود نمی آورد. 
ما این قطعنامه را غیرحقوقی و بدون مبنا می دانیم که در آن درخواست 
دسترسی به دو سایت ایرانی داده شده است. به تبع آن اقدامی در جهت 
اجرای این قطعنامه صورت نمی گیرد و به جای آن ایران پاسخی خواهد داد.

وی با تأکید مجدد بر اینکه قطعنامه شورای حکام الزام آور نیست، 
افزود: کشور ما در شرایطی نیست که بخواهد به خواسته شورای حکام 

تمکین کند. به همین دلیل فعال بنایی برای اجرای آن نداریم.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: این قطعنامه 
صرفا رفتار و حرکت سیاسی با هدف ایجاد فضا علیه جمهوری اسالمی 
است. آمریکا و صهیونیسم ها مدت ها بود برای تخریب رابطه ما با آژانس 
کنند.  ایجاد  ایران  علیه  رسانه ای  و  سیاسی  فضای  تا  می کردند  تالش 
برای رسیدن به این هدف تالش های بسیاری کردند. موضوعاتی را به 
آژانس داده که آن مبنای اطالعات آژانس شد و بعد درخواست دسترسی 
دادند. پاسخ ایران این بود که اطالعات مبتنی بر داده های سرویس های 
جاسوسی است و آن ها اجازه ندارند بر این مبنا درخواستی دهند. شورای 
حکام را فعال کردند و دبیرکل هم گزارشی ارائه کرد. براساس گزارش 
دبیرکل، شورای حکام بدون اجماع از ایران خواسته به درخواست دبیرکل 
پاسخ دهیم که این قطعنامه از نظر مبنایی غیرالزام آور بوده و ما کل آن 

را مخرب می دانیم و مبنایی برای توجه به آن نداریم.
و  آمریکا  با  همراه  اروپایی ها  اینکه  بیان  با  پایان  در  عمویی 
صهیونیسم ها شده اند، گفت: این رفتارها ادعای اروپایی ها مبنی بر تعهد 
بر برجام را زیر سوال برده و دچار چالش می کند. به تبع آن حتما رفتار ما 

انتقادی خواهد بود چون اروپایی ها در زمین بازی آمریکا رفتار می کنند.

بیثباتیقیمتارزبهصالحمردمودولتنیست
رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل با اشاره به اینکه بی ثباتی قیمت 
ارز به صالح مردم و دولت نیست، گفت: هفته آینده وزیر اموراقتصادی 
و دارایی برای توضیح در مورد نرخ ارز و تصمیم گیری در این باره به 

مجلس می آید.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: جلسه ای با حضور 
رئیس کل و معاونان بانک مرکزی و نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس برگزار شد. قرار بر این شد برای یک ماه آینده مکانیزمی جهت 
تثبیت نرخ ارز تعریف شود، چرا که به دلیل نوسانات نرخ ارز هر روز  مردم 

بیشتر در تنگنا قرار می گیرند.
و  مردم  به صالح  ارز  قیمت  ثبات  عدم  داد:  ادامه  موسوی  کاظم 

مخصوصا به صالح خود دولت نیست.
به گفته وی همچنین دراین جلسه چکش کاری هایی برای گمرك، 
صادرات غیرنفتی، واردات کاالهای اساسی بویژه مسائل مربوط به حوزه 
صنعت و معیشت انجام شد و مقرر شد در هفته کاری آینده مجلس  دکتر 
دژپسند برای ارائه پاره ای از توضیحات در رابطه با نرخ ارز به مجلس بیایند 

تا پس از نتیجه گیری اقدامات و تصمیمات الزم اتخاذ شود.

مردمزیرچرخگرانیلهشدهاند
نماینده مردم شازند در مجلس گفت: مردم زیر چرخ گرانی له شده 

اند و برخی از آنان حتی نان خالی هم ندارند بخورند.
محمود احمدی بیغش در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی طی 
تذکری شفاهی اظهار داشت: آقای رئیس جمهور آیا باز هم برجام را افتخار 
می دانید و معتقدید که تکیه بر توان داخلی بی معناست؟ متأسفانه دولت 
و دستگاه های دیپلماسی عزت مردم را به خوبی درك نمی کنند و باید 

بدانند که وادادگی دیگر کافی است.
وی خطاب به روحانی گفت: آقای روحانی! رفتار شما مانند دوران 
انتخابات است در حالی که انتخاباتی وجود ندارد و شما مردم را هشت سال 
سر کار گذاشتید.نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: آقای رئیس جمهور خوب است که از مردم حیا کنیم چرا که این 
مردم ما را انتخاب کردند که با عزت زندگی کنند و عزت حق آنان است 
و بهتر است به درد مردم برسید.احمدی بیغش با انتقاد از بازار مسکن، 
گفت: مردم زیر چرخ گرانی له شده اند و متأسفانه دستگاه های نظارتی 

و تعزیرات به این موضوع ورود نمی کند.
وی گفت: قیمت ارز به ۲۰ هزار تومان رسیده است و رئیس بانک 
مرکزی حرف درمانی می کند. مردم زیر چرخ گرانی له شده اند و برخی از 
آنان حتی نان خالی هم ندارند. این در حالی است که آقای رئیس جمهور 
به فکر ساخت و ساز در شمیرانات است و این موضوع براساس اظهاراتی 

است که همفکران رئیس جمهور مطرح کرده اند.

مجلسوضعیتقیمتدالرراساماندهیکند
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسالمی گفت: قیمت دالر 
بسیار افزایش پیدا کرده و الزم است مجلس به این موضوع مهم ورود کند.

جالل رشیدی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی طی تذکری 
شفاهی اظهار داشت: دالر از مرز ۲۰هزار تومان رد شده و مقام معظم 

رهبری در این زمینه قباًل فرمودند که ارزش دالر باید شکسته شود.
وی ادامه داد: مجلس باید بدون هیچ بهانه ای به وضعیت بازار ارز 

رسیدگی کند تا مشکالتی که در این عرصه وجود دارد، مرتفع شود.
و  مسکن  گرانی  گفت:  مسکن،  گرانی  درباره  مجلس  نماینده  این 
اجاره بها فشار زیادی را بر مردم وارد کرده و مسئوالن با وجود دارا بودن 

وزارتخانه های عریض و طویل، به فکر حل مشکالت مردم هستند.
در ادامه جلسه، رسول فرخی طی تذکری شفاهی گفت: مقام معظم 
رهبری تأکید کردند که مجلس یازدهم به حوزه های اقتصادی و فرهنگی 
توجه داشته باشد اما سؤال ما این است که چرا دولت برای مبارزه با فساد 

و ساماندهی اوضاع اقتصادی عزمی ندارد؟
نماینده مردم الهیجان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: دولت 
رتبه بندی  طرح  و  ندارد  بازنشستگان  حقوق  همسان سازی  به  توجهی 

فرهنگیان را اجرایی نمی کند که باید به این مسائل مهم توجه کند.

قوهقضائیهعزممبارزهبافسادرا
باقوتادامهدهد

قضائیه  قوه  امیدواریم  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
رویکرد جدید اعتمادسازی و عزم مبارزه با فساد را با قوت ادامه دهد.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: دهه کرامت و والدت حضرت امام رضا )ع( و حضرت معصومه 
)س( را تبریک عرض کرده و آرزو می کنیم که عنایات حال این حضرات 
شامل ملت ایران شود.وی ادامه داد: همچنین هفته قوه قضائیه را تبریک 
عرض می کنم و سالگرد شهادت شهید بهشتی را گرامی می داریم و آرزوی 

ما این است که پیروان صدیقی برای آنان باشیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: امیدواریم قوه قضائیه 
رویکرد جدید اعتمادسازی مبنی بر مبارزه با فساد را با قوت و قدرت ادامه 

دهد که این مسئله عزم نظام جمهوری اسالمی است.

اروپاییهاشرمندهماهستند
رییس جمهور خطاب به صادرکنندگان گفت: ارز به دولت تعلق داشته و باید 
صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را سرموقع بازگردانند. دولت اجازه نمی دهد 

عده ای بخواهند از شرایط به وجود آمده سوء استفاده کنند.
حجت االسالم روحانی در جلسه هیات دولت با بیان اینکه مشکالت پیچیده 
امروز به خاطر کرونا و تحریم های ظالمانه آمریکاست، اظهار کرد: کشوری که با این 
دو مشکل بزرگ و طاقت فرسا مواجه است، مشکالتی هم خواهد داشت، ولی همه باید 
به خوبی تحلیل کنیم که ریشه مشکالت از کجاست و با کمک هم راه حل ارائه کنیم.

وی ادامه داد: ما اگر دولت جدیدی بودیم می شد خیلی حرفا را زد ولی ما همان 
دولتی هستیم که بیشترین رشد اقتصادی دنیا را در سال ۱۳۹۵ داشت، همان دولتی 
هستیم که تورم را در سال های ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تک رقمی کرد و تراز صادرات 
و واردات ما مثبت و صادرات غیرنفتی بیشتر از واردات بود، اما این فشاری که وارد 
می شود، فشار عادی نیست بلکه می خواهند دولت را بشکنند و ملت را به زانو درآورند 

ولی ملت کار بزرگی کردند.
روحانی اضافه کرد: در شش ماهه اخیر در میان مسئوالن عالی رتبه اجرایی کشور 
روز استراحتی ندیدم، همه شبانه روز تالش می کنند و تعطیلی و جمعه نمی شناسند. 
دولت تا دقیقه و ثانیه آخر با همان روحیه ساعت اول، کار خود را انجام داده و پای کار 
خواهد بود و تالش و فداکاری می کند. این افتخار ماست که برای این ملت بزرگ کار و 
نوکری کرده و گرهی باز کنیم، اما با این حال می دانیم مردم با مشکالتی روبه رو بوده و 
قیمت کاال در نوسان است و تغییر قیمت ارز، خودرو یا لوازم خانگی مردم را آزار می دهد.

رییس جمهور تاکید کرد: با این حال ما قدرت عبور از مشکالت سخت را داریم. 
شرایط ما در اسفندماه و فروردین ماه بسیار سخت بود؛ زیرا صادرات قطع شده بود، مرزها 
بسته و واردات دچار مشکل بود. اما شرایط اردیبهشت  ماه و خرداد ماه خیلی بهتر شد. 
شرایط ارزی و صادرات و واردات قابل مالحظه با فروردین ماه و اردیبهشت ماه نیست، 
اما فشاری که امروز وارد می شود مربوط به دو ماه ابتدای سال است در حال حاضر به 
تدریج گشایش ها در حال انجام است ولی آثار مشکالت دو ماه اول سال وجود دارد با 
این حال شرایط به تدریج به سمت بهتر شدن می رود و ما می توانیم مشکالت را مهار 
کنیم. بانک مرکزی می تواند مشکل ارز را حل کند. آمار خردادماه خیلی متفاوت با 

اردیبهشت ماه است البته تبلیغات روانی دشمن هم نقش داشته است.
روحانی با بیان این که صادرکنندگان باید میزان صادرات خود را افزایش دهند، 
خاطرنشان کرد: دولت به صادرکنندگان کمک می کند و در اردیبهشت ماه و خردادماه 
هم کاال بیشتر صادر شده است. صادرکننده هم باید بداند که ارز مال دولت است کاالیی 
که تولید می شود به دست مهندسین و کارگران نیست که در مدارس و دانشگاه ها 
آموزش دیده اند. انرژی از طریق یارانه به تولیدکننده داده شده است. کارگران با یارانه 
دولت کمک شده اند، بنابراین بخش بزرگی از بار تولید بر دوش دولت است. فتوای امام 
خمینی )ره( این بود که ارز مال دولت است و قیمت آن باید توسط دولت مشخص شود.

اجازه  ما  برگردانند.  را  ارز  موظف هستند  کرد: صادرکنندگان  خاطرنشان  وی 
نمی دهیم عده ای بخواهند از این شرایط سوء استفاده کنند. اگر کسی بخواهد سوء استفاده 
کند بانک مرکزی و قوه قضاییه وارد عمل می شوند. کسانی که صادرات غیرنفتی انجام 
می دهند در خط جهاد هستند، اما ممکن است اجر مجاهده آنها با برخی اعمال ضایع 
شود. ارز باید سر موقع باز گردد. اگر ارز گردانده شود مشکل ارزی نخواهیم داشت. تا 
آخر سال ۴۱ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی خواهیم داشت و ارز کاالهای اساسی را 

تامین می کنیم و مردم بدانند که دولت مصمم است کنترل های الزم را انجام دهد.
رئیس جمهور در ادامه این جلسه با اشاره به نگرانی مردم از گرانی اجاره بها و 
خرید مسکن، گفت: نگرانی دیگری که مردم این روزها دارند، برای قیمت مسکن و 
اجاره بهای مسکن است. دولت در این زمینه نمی تواند بی تفاوت باشد. پیشنهادهی 
که در ارتباط با حل این مشکل داریم به زودی تکمیل می شود. احتماال در جلسه 
ستاد مقابله با کرونا در هفته آتی این راه حل را تصویب می کنیم و  به مردم در زمینه 

اجاره بها کمک می کنیم.
وی ادامه داد: راه حل اساسی این است که همه برای تولید مسکن کمک کنیم. 
همه دستگاه ها و نهادها اگر نیاز آنی و فوری ندارند زمین هایشان را در اختیار وزارت 
مسکن قرار دهند. خوشحالم طی این دو سال که سیل و زلزله بود و مسکن مردم 
صدمه دید ۲۰۰ هزار واحد مسکونی که آسیب دیده بود، بازسازی شد. وزارت مسکن، 
راه و شهرسازی یک میلیون و سیصد هزار واحد نیمه کاره را با آب، برق، گاز و و 

جاده تکمیل کرده است.
روحانی تصریح کرد: در همین روزها وزارت مسکن ما قرارداد تولید ۲۰ هزار 
واحد مسکونی را امضا کرده است. این کار را باید با سرعت انجام دهیم. زمین را ارزان 
یا مجانی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم و با ورود بانک ها ساخت مسکن را تسهیل 
کنیم. دولت امکانات فراوانی دارد. این امکانات اگر در اختیار قرار بگیرد شرایط کشور 
عوض می شود. دولت زمین فراوانی در اختیار دارد. مقصودم از دولت به معنای کالن 
و با حضور تمام دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح  است. همه باید این زمین ها را 
در اختیار تولید مسکن ارزان قیمت قرار دهند. سهام بانک ها و شرکت های دولتی به 
شرکت هایی که به نحوی متعلق به نیروهای مسلح است را باید به مردم عرضه کنیم.

وی گفت: بورس و تقویت و حفاظت آن وظیفه مهم امروز وزارت اقتصاد و دارایی 
است. امروز شرایط خوبی است که هم مردم بتوانند از آن استفاده کنند و هم دولت از 
بنگاه داری فاصله بگیرد. طرح های نیمه تمام سرمایه دیگر ماست. ما امکانات الزم 
را از لحاظ مقرراتی در اختیار سازمان های مربوطه گذاشتیم. سازمان برنامه و بودجه و 
همه نهادها در تمام استان ها کمک کنند تا این مسکن ها را در اختیار مردم بگذاریم. 
این کار  هم باعث افزایش اشتغال و هم رونق اقتصادی می شود. هزار و بیست معدن 
ما می تواند احیا و مشغول به کار شود و اشتغال را فعال کند. این کار یکی از وظایف 

مهم وزارت معدن است. در همین راستا صادرات را هم باید تسهیل کنیم.
رئیس جمهور تصریح کرد: دولت گاهی با چرخاندن قلمی از طریق یک ماده، 
یک مصوبه و ابالغیه ای مشکل را حل می  کند. امروز دولت الکترونیک می تواند گره 
گشای ارائه کاال و خدمات مردم باشد. ما در همین جلسه اخیر به این نتیجه رسیدیم 
برخی کارهایی که مجوزش ۵۰ تا ۶۰ روز طول می کشد می توان سریع تر انجام 
گیرد. مثال استعالمی برای یک شغلی باید توسط نیروی انتظامی انجام گیرد با فرمانده 
نیروی انتظامی صحبت کردیم و با وزارت اقتصاد هماهنگ کردند تا این استعالم در 

زمان کوتاه  تر صورت پذیرد.
وی با اشاره به گستره  توانایی دولت الکترونیک در تسهیل امور اقتصادی گفت: 
اینکه مردم در بخش ساختمان دچار مشکل هستند به علت گرانی زمین و مصالح است 
که می  توان آن را اقساطی  کرد. مجوز می خواهد که باید از طریق دولت الکترونیک 

تسهیلش کرد.
روحانی گفت: در همین سال علی رغم همه گرفتاری ها ببینید چه قدر طرح افتتاح 
می شود. در همین مدت سه تا سد، چهار پاالیشگاه، چهار نیروگاه، چهار تصفیه خانه 

فاضالب را افتتاح کردیم و به زودی افتتاح پتروشیمی ها نیز آغاز می شود.
رئیس جمهور با اشاره به گزارش وزیر بهداشت اظهار کرد: بر اساس این گزارش 
کردستان،  هرمزگان،  بوشهر،  خوزستان،  مثل  استان هایی  در  ما  پزشکان  فعالیت 
آذربایجان شرقی و غربی موثر واقع شده و از هفته آینده شاهد افت شدت بیماری 
در این استان ها خواهیم بود؛ البته مردم هم باید ما را یاری کرده و دستورالعمل های 

بهداشتی را رعایت کنند.
روحانی در ادامه با بیان اینکه ضریب جینی نشان می دهد طبقات مختلف چگونه 
از امکانات استفاده می کنند و هر چه این عدد پایین تر باشد، بهتر است، خاطرنشان 
کرد: ضریب جینی در سال ۹۷، ۳۹ و در سال ۹۸ به ۳۸ رسیده است. همچنین سهم 
هزینه ثروتمندترین افراد نسبت به فقیرترین افراد در سال ۹۷، ۱۲ برابر و اکنون ۱۱ 

برابر است؛ یعنی در زمینه عدالت، شرایط یک قدم بهبود یافته است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود با هشدار به کشورهای اروپایی 
و آژانس انرژی هسته ای گفت: تا کنون رفتار ما با آژانس دوستانه و قانونی بوده 
و ما با آژانس همکاری داشته ایم و بازرسین آنها روزانه از مراکز هسته ای گزارش 
ایران همکاری  که  است  تاکید شده  آنها هم  گزارش   ۱۷  ،۱۶ در  تهیه کرده اند. 
الزم داشته است اما این اواخر آمریکا و رژیم صهیونیستی به آژانس فشار آوردند 
و من می ترسم این شیادان آژانس انرژی اتمی را آلوده کنند. آنها آژانس را وادار 
فعالیت  بر  که  است  این  هسته ای  انرژی  آژانس  کار  کند.  قبر  نبش  که  کردند 
هسته ای نظارت داشته باشد تا این فعالیت ها صلح آمیز باشد و کار دیگری ندارد 
اما آمریکا و رژیم صهیونیستی فشار آوردند که آژانس برود یک موضوعی مربوط 

به ۲۰ سال گذشته را پیدا کند.
روحانی ادامه داد: آنها می خواهند آژانس را از مسیر خود منحرف کنند البته پاسخ 
قاطع دادن برای ما آسان است اما بنای ما همکاری با آژانس است و این مبنا را همچنان 

حفظ می کنیم اما آژانس هم باید توجه کند که از مسیر قانونی خود منحرف نشود.
وی با بیان اینکه اروپایی ها خیلی شرمنده ما هستند زیرا به وظایف قانونی خود 
در برجام عمل نکرده اند تصریح کرد: آنها تلفنی و حضوری از ما عذرخواهی می کنند 
اما آنها هم نباید خود را آلوده کنند ما چنین توقعی از کشورهای اروپایی نداریم. چین 
و روسیه در رابطه با بیانیه اخیر آژانس انرژی اتمی خیلی خوب، قاطع و حقوقی عمل 
کردند. اروپا هم نباید زیر فشار آمریکا برود. آژانس انرژی اتمی هم باید استقالل خود 
را حفظ کند و رئیس آژانس باید بداند آبروی آژانس برای نظام بین المللی اهمیت دارد. 
ایران همچنان آماده است تا نظارت آژانس را بپذیرد و با آژانس در چهارچوب مقررات 

همکاری داشه باشد.
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زیر نظر: ناظم رام

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی 
والدین  از  پرورش  و  آموزش  شکایات  به 
خواست با رعایت محدوده بندی ثبت نام در 
مدارس نزدیک محل سکونت، دانش آموزان ابتدایی 

نیاز به استفاده از سرویس پیدا نکنند.
احقاق  و  ثبت نام  فرآیند  بر  مظفر نظارت  زهرا 
حقوق والدین و دانش آموزان را از مهم ترین وظایف 
فرایند  آغاز  گفت:  و  برشمرد  عملکرد  ارزیابی  اداره 
ثبت نام از اول تیرماه برای متوسطه دوره اول، مردادماه 
برای متوسطه دوره دوم و هفته دوم خرداد برای ابتدایی 

انجام می شود.
وی از نوبت بندی دانش آموزان برای ثبت نام خبر 
داد و افزود: از ازدحام اولیاء در مدارس جلوگیری می شود 
از والدین  باشد.  باید سهل و آسان  و شرایط ثبت نام 
هم می خواهیم بر امر ثبت نام نظارت کنند؛ لذا هرگونه 
مصاحبه و اخذ هزینه به جز بیمه و کتاب ممنوع است.

مدیرکل ارزیابی عملکردو پاسخگویی به شکایات 
با بیان اینکه اولیاء باید براساس محدوده بندی مدارس 
برای ثبت نام مراجعه کنند، افزود: مدارس باید رعایت 

محدوده بندی را اجرایی کنند.
مظفر با اشاره به فعال بودن سامانه ثبت شکایت 
ثبت نام  محدوده  خانواده ها  برخی  گفت:  اولیاء  برای 
در  سکونت  محل  نزدیک  مدرسه  و  داشتند  دیگری 
بدین  راهکاری  که  نگرفته  قرار  موردنظر  محدوده 

منظور اندیشیده شده است.
وی افزود: قانون اولویت ثبت نام را به خانواده هایی 
می دهد که در نزدیک ترین محل سکونت به مدرسه 
به  باید  نگرفتند،  قرار  محدوده  در  اگر  که  هستند 
ستادهای مستقر در مدارس مراجعه و با ارائه مستندات 
منزل خود، نامه مکتوبی را دریافت و در نزدیک ترین 

مدرسه محل سکونت ثبت نام کنند.
مظفر بابیان این توصیه که دانش آموزان ابتدایی 

از سرویس استفاده نکنند و لذا رعایت محدوده بندی 
ثبت نام  در  والدین  اگر  گفت:  دارد،  اهمیت  بسیار 
فرزندانشان دچار مشکل شدند و شکایتی مبنی براخذ 
وجه یا عدم رعایت محدوده ثبت نام دارند، شکایت خود 
را از طریق سامانه مندرج در صفحه اصلی سایت وزارت 

آموزش وپرورش ثبت کنند.
مظفر با اعالم اینکه امسال در همین سامانه دو 
گزارش های  به  مربوط  یکی  که  کردیم  ایجاد  لینک 
مردمی است و هویت فرد گزارش دهنده را مشخص 
نمی کند،ادامه داد: لینک دیگر نظارت همگانی بر فرایند 
ثبت نام است که برای همه والدین قابل دسترس است.

روابط عمومی  و  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به 
دانش  گفت:  پایان  در  وی  آموزش وپرورش،  وزارت 
ندارند و  به مراجعه حضوری  نیازی  آموزان میان پایه 
به  به صورت سیستماتیک  از طریق مدرسه  می توانند 

پایه بعدی منتقل شوند.

هنگام ثبت نام دانش آموزان فقط اخذ هزینه بیمه و کتاب مجاز است

آموزش  وزیر  مشاور 
برنامه  مسئول  و  پرورش  و 
آموزش  وزارت  شاد  شبکه 
برای رفع  اینکه  به  اشاره  با  پرورش  و 
دانش  همه  دسترسی  عدم  دغدغه 
آموزان به شبکه شاد، آموزش ترکیبی 
گفت:  است  دستورکار  در  مهر  اول  از 
آموزش حضوری، بسته های آموزشی، 
شبکه شاد و مدرسه تلویزیونی همه کنار 
هم ارائه می شوند که سهم هرکدام از 
اجزای بسته ترکیبی را تعریف می کنیم.

در  اینکه  بیان  با  الحسینی  حسن 
سال ۸۱ مجوزی از شورای عالی انقالب 

اینکه  بر  مبنی  شد  دریافت  فرهنگی 
آموزش و پرورش می تواند از سه روش 
حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری 
بهره بگیرد گفت: آموزش از راه دور نیز 

از رهگذر همین قانون رقم خورد.
وی افزود: بنابراین پایه ها و بنیان 
از  مجازی  فضای  در  برای حضور  کار 
قبل، تا حدودی فراهم بود. اما به دلیل 
شیوع کرونا با تعطیلی چندماهه مدارس 
روبرو شدیم و آموزش و پرورش به دنبال 

تعطیل نشدن آموزش بود.
الحسینی با بیان اینکه راه اندازی 
گفت  بود  خدبی  دستاورد  شاد  شبکه 

است.  شاد  شبکه  تویعه  زمان  اکنون 
شاد  شبکه  از  استفاده  در  ما  معلمان 
نها  آ به  یی  سختی ها و  بردند  رنج 
هستیم  تالش  در  ما  ا شد  تحمیل 
کنیم  آغاز  ای  گونه  به  را  سال جدید 
که ایرادهای شبکه شاد تا حد زیادی 

باشد. برطرف شده 
وی افزود: آموزش و پرورش یک 
بستر پرتعامل است و قصد ما این است 
که این تعامالت تا حد امکان در فضای 
مجازی هم برقرار شود، البته چالش هایی 
روبرو  آموزانی  دانش  با  و  داریم  هم 
هستیم که دسترسی به ابزار و اینترنت 

ندارند و نمی توانیم آنها را پوشش دهیم.
با  پرورش  و  آموزش  وزیر  مشاور 
رفع دغدغه عدم  برای  اینکه  به  اشاره 
دسترسی همه دانش آموزان به شبکه 
در  مهر  اول  از  ترکیبی  آموزش  شاد، 
دستورکار است گفت: آموزش حضوری، 
بسته های آموزشی، شبکه شاد و مدرسه 
تلویزیونی همه کنار هم ارائه می شوند 
که سهم هرکدام از اجزای بسته ترکیبی 

را تعریف می کنیم.
برنامه ریزیها  داد:  ادامه  الحسینی 
در حال انجام و معطوف به آن است که 

آموزش بدون دغدغه ای داشته باشیم.

آموزش ترکیبی دانش آموزان از اول مهر

ق  و صند مل  عا یر مد
اعطای  از  فرهنگیان  ذخیره 
به  عتباری  ا خرید  کارت 
تا  اعتبار ۵  با  فرهنگیان عضو موسسه 

۵۰ میلیون تومان خبر داد.
انعقاد  به  اشاره  با  نیکدل،  مهدی 
این  گفت:  عامل  بانک های  با  قرارداد 
نوین  فرآیند  شرکت  همت  به  طرح 
در  پایلوت  صورت  به  ابتدا  فرهنگیان، 
سپس  و  می شود  انجام  سمنان  استان 
از  کشور  سراسر  تدریج  فرهنگیان  به 
مزایای این طرح بهره مند خواهند شد.

را  کارت  این  اعتبار  سقف  وی 
افزود:  و  تومان اعالم کرد  میلیون   ۵۰

عضویت  بقه  سا نند  ما شاخص هایی 
درصد  فرهنگیان،  ذخیره  صندوق  در 
به صندوق و همچنین سوابق  واریزی 
حسابی(  )خوش  بانک  حساب های 
مبنای تخصیص اعتبار از ۵ میلیون تا 

۵۰ میلیون تومان است.
 به گزارش روابط عمومی موسسه 
گفته  به  فرهنگیان،  ذخیره  صندوق 
نیکدل از مزایای این کارت می توان به 
برخورداری از تخفیف های فروشگاه های 
درون  نقدی خرید  قرارداد، سود  طرف 
شبکه، اقساط تا ۳۶ ماه و شارژ مجدد 
قسط  هر  پرداخت  میزان  به  کارت 

اشاره کرد.

اعطای کارت خرید اعتباری به اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان تا سقف۵۰ میلیون

بهداشت  کارشناس  یک 
که  داد  هشدار  جهانی  بانک 
در  کودك  و  زن  میلیون ها 
کشورهای فقیر در معرض خطر هستند چرا 
که همه گیری کووید-۱۹ خدمات بهداشتی را 
که به آن ها متکی هستند، مختل کرده است.

مرکز  دبیرخانه  رئیس  ولدر-  مونیک 
در   -  )GFF( جهانی  بانک  بودجه  تأمین 
آژانس  این  گفت:  رویترز  به  مصاحبه ای 
برنامه  از  که  کودکانی  شمار  برای  به شدت 
بدون  که  مانده، زنانی  جا  واکسیناسیون 
کمک پزشکی فرزندان خود را به دنیا آورده 
و در تأمین داروهای زندگی بخشی مانند آنتی 
بیوتیک ها به مشکل می خورند، نگرانی دارد.

ولدر ضمن ابراز نگرانی از بروز اتفاقات 
جنوب  کشورهای  در  به ویژه  چنینی  این 
مرکز  مطالعات  اظهارکرد:  آفریقا  صحرای 
تأمین بودجه بانک جهانی از اولین بررسی های 
صورت گرفته بر تأثیر همه گیری کووید-۱۹ بر 

سالمت زنان و کودکان است.
از اواخر ماه مارس، مرکز تأمین بودجه 
با  را  ماهانه ای  نظرسنجی  جهانی  بانک 
کارمندان محلی در ۳۶ کشور انجام داده است 
دسترسی  و  ارایه  در  را  کووید-۱۹  تأثیر  تا 
خدمات درمانی اساسی به زنان، کودکان و 

نوجوانان بررسی کند.
وی با بیان این که بسیاری از کشورهایی 
که ما در آن ها کار می کنیم، آسیب پذیرتر از 
دیگر کشورها هستند، گفت: این کشورها در 
برانگیزی  چالش  بسیار  شرایط  حاضر  حال 
این  که  دارند  درمانی  ارائه خدمات  برای  را 

وضعیت را بدتر می کند.
مرکز تأمین بودجه بانک جهانی اعالم 
کرده که از کشورهای مورد بررسی در این 
ترس  که  کرده اند  اعالم  درصد  گزارش ۸۷ 
قرنطینه ای که  اقدامات  یا  کرونا  به  ابتال  از 
برای جلوگیری از شیوع کروناویروس اعمال 
شده، منجر به اختالل در کارکنان بهداشتی 

شده است.
بیش از سه چهارم کشورها همچنین 
برای  کلیدی  داروهای  تهیه  در  اختالل  از 
مادران و نوزادان مانند آنتی بیوتیک ها برای 
)دارویی  توسین  اکسی  و  عفونت ها  درمان 
برای جلوگیری از خونریزی بیش از حد پس 

از زایمان است( خبر دادند.
اختالل  ز  ا که  کشورهایی  شمار 
حدود  افزایش  با  داده اند  خبر  خود  خدمات 
 ۱۹ به  آوریل  در  کشور  برابری از ۱۰  دو 
کشور در ژوئن رسیده است. هم چنین شمار 
کشورهایی که در آن ها دسترسی به خدمات 
درمانی ضروری کاهش یافته در این مدت از 

پنج کشور به ۲۲ کشور افزایش یافته است.
برای مثال در لیبریبا ترس از کووید-۱۹ 
مانع از آن شده که والدین فرزندان خود را به 
کلینیک های بهداشتی ببرند. در غنا برخی از 
مادران باردار و شیرده از ترس از ابتال به این 
خدمات  گرفته اند  تصمیم  همه گیر  بیماری 

قبل از تولد و واکسیناسیون فرزندان خود را 
به تعویق بیندازند.

تأمین  مرکز  دبیرخانه  رئیس  گفته  به 
بودجه بانک جهانی، اکنون این کشورها شاهد 
کاهش واکسیناسیون در کودکان، دسترسی 
از  بعد  یا  قبل  مراقبت های  به  کمتر زنان 
زایمان، کاهش تولد نوزادان در مراکز درمانی 
از جمله  در خدمات سرپایی  افت  همچنین 
درمان اسهال، ماالریا، تب و ذات الریه هستند. 

مونیک ولدر در پایان مصاحبه خود با 
رویترز گفت: کاهش سریع دسترسی به منابع 
نگرانی های  از  یکی  نیز  باروری  بهداشتی 
مرکز  است.  کرونا  شیوع  هنگام  اساسی 
تأمین بودجه بانک جهانی تخمین می زند اگر 
وضعیت بهبود نیابد، ممکن است ۲۶ میلیون 
زن در ۳۶ کشور دسترسی خود را به وسایل 
پیشگیری از بارداری از دست بدهند که این 
موضوع می تواند منجر به حدود هشت میلیون 

بارداری ناخواسته شود.

زنان و کودکان قربانیان اصلی اختالل در نظام های درمانی جهان

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه اعتیاد 
در رأس آسیب ها قرار دارد، گفت: هیچ دولتی به تنهایی و 
بدون حضور مردم و دلسوزی خیرین نمی تواند به رفع همه 

آسیب ها بپردازد.
دکتر اسکندر مؤمنی در هفته مبارزه با موادمخدر، امروز 
چهارشنبه، چهارم تیرماه که به »مشارکت خیرین، بهره گیری 
از ظرفیت های مردمی؛ تقویت برنامه های کاهش تقاضای 
با  تخصصی  نشست  در  است،  شده  نام گذاری  موادمخدر« 
مجمع خیرین کشور ضمن تبریک دهه کرامت گفت: طی 
۴۰ دهه گذشته، در چهار حوزه مقابله، درمان، پیشگیری و 
توانمندسازی اقدامات گسترده ای انجام شد که همگامی و 
متوازن بودن این چهار حوزه با یکدیگر، موجب رسیدن به 

نتیجه موفق در مبارزه خواهد شد.
در  موادمخدر  که  است  آن  جامعه  انتظار  افزود:  وی 
کشور نباشد تا کسی مصرف نکند، البته این انتظاری درستی 
است و الزم است اما کافی نیست؛ چرا که تولید موادمخدر 
در افغانستان در سال ۲۰۰۱ میالدی حدود ۲۰۰ تن بود که 

بعد از گذشت نزدیک به دو دهه، تولید موادمخدر به بیش 
از ۹ هزار تن رسید.

 ۲۰۲۰ سال  گزارش  طبق  کرد:  بیان  ستاد  دبیرکل 
تریاك، ۲۶ درصد هرویین و ۴۸  سازمان ملل، ۹۰ درصد 
درصد مرفین در دنیا از سوی ایران کشف می شود که رقم 
قابل توجهی است و حاکی از اقتدار جمهوری اسالمی ایران 

در مبارزه با موادمخدر است.
مؤمنی افزود: در حوزه های پیشگیری، توانمندسازی، 
به جامعه نقش خیرین و  بهبودیافتگان  بازگشت  اشتغال و 
نهادهای فرهنگ ساز بسیار مهم است و همان طور که مقام 
رأس  در  »اعتیاد  فرموده اند،  )مدظله العالی(  رهبری  معظم 
اعتیاد هم خودش آسیب است و  آسیب ها است«؛ چرا که 

هم منشا آسیب های دیگر است.
تنهایی  به  دولتی  هیچ  گفت:  خیرین  به  خطاب  وی 
رفع  به  نمی تواند  خیرین  دلسوزی  و  مردم  بدون حضور  و 
همه آسیب ها بپردازد؛ لذا از مجمع خیرین کشور که بدون 
منت و اخالص به بخش  مختلف کمک می کند و در امور 

دعوت  حوزه  این  یاری  برای  دارد  بسیاری  مشارکت  خیر 
این  در  عزیزان  شما  کمک های  و  همفکری  به  تا  کردیم 
ادامه راه اندازی  در  ستاد  نمائیم.دبیرکل  هم اندیشی  حوزه 
ایجاد  و  معتاد  زنان  درمان  و  نگهداری  مرکز  ساماندهی  و 
خاص،  بیمارهای  دارای  معتادان  نگهداری  برای  مراکزی 
توجه به توانمندسازی و اشتغال مددجویان را از جمله مواردی 

برشمرد که می توان با کمک خیرین انجام داد.
مؤمنی با بیان اینکه اگر همه اقشار جامعه در این امر 
یاریگر هم باشند، به نتایج اثربخشی خواهیم رسید، تصریح 
کرد: به طور مثال در تبریز کمترین سرمایه گذاری دولتی و 
بیشترین نتیجه را شاهدیم، خیرین در آن استان کمک های 
بسیاری به معتادانی که جهت درمانشان اقدام کرده اند، دارند؛ 
مانند مهارت زنبورداری و تولید عسل از سوی بهبودیافتگان، 
به گونه ای که این محصول به آذربایجان نیز صادر می شود، 
همچنین در قم، بهبودیافتگان مهارت تولید مهر و تسبیح 
به  استان  آن  بازار  در  محصوالتشان  و  دیده اند  آموزش  را 

فروش می رسد.

اعتیاد در نوک پیکان آسیب های اجتماعی
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میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در شهر 
تهران طی خرداد ماه ۹۹ به بیش از ۱۹ میلیون 
تومان رسید که حدود ۲ میلیون تومان بیشتر از 

اردیبهشت ماه است.
خرداد ماه ۱۳۹۹ میانگین قیمت مسکن شهر تهران به 
۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان در هر متر مربع رسیده که نسبت 
به ماه قبل که متوسط قیمت ۱۷ میلیون و شش تومان بود، 
۱۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل که نرخ خانه در 
تهران متری ۱۳ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان بود ۴۲.۱ درصد 

افزایش نشان می دهد.
کاهش ۴.۵ درصدی ماهیانه معامالت

بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی تعداد معامالت 
نیز در پایتخت افت کرده است. خرداد ماه سال ۱۳۹۹ تعداد 
۱۱ هزار و ۴۶ قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران 
کاهش  درصد   ۴.۵ قبل  ماه  به  نسبت  که  رسیده  امضا  به 
داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۰.۳ درصد افزایش 

نشان می دهد.
طی سه ماهه نخست امسال ۲۳ هزار و ۹۱۵ معامله 
به سه ماهه  انجام شده که نسبت  تهران  مسکن در شهر 

نخست سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است.

ارزش ریالی معامالت مسکن انجام شده در خرداد ماه 
۱۳۹۹ در شهر تهران ۱۷ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان بوده که 
رشد ۱۲.۳ درصد نسبت به ماه قبل و افزایش ۱۶۱.۵ درصد 

نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته است.
طی سه ماهه ابتدای سال جاری متوسط قیمت یک 
متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۱۷ میلیون و ۲۰۸ 
هزار تومان بوده که افزایش ۳۷.۵ درصدی را نسبت به سه 

ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ نشان میدهد.
افت ۲۰ درصدی ساخت و ساز

پروانه های  در  مسکونی  واحد  تعداد  آمار  همچنین 
ساختمانی صادره در اردیبهشت امسال که آمار آن خردادماه 
ارائه شده ۵۰۱۹ واحد بوده که حاکی از افزایش ۱۰۲ درصدی 
به  نسبت  درصدی   ۲۴ افت  و  امسال  فروردین  به  نسبت 
اردیبهشت پارسال است. طی دو ماهه ابتدای سال جاری نیز 
برای ۷۵۰۱ واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده که از 
کاهش ۲۰.۵ درصد نسبت به دو ماهه سال قبل حکایت دارد.

دکتر صالح آبادی در گفتگو با ایبِنا مطرح کرد:
مشوقهایصادراتیمحرکیبرایبازگشتارزحاصلازصادرات

کرد:  تاکید  ایران،  صادرات  توسعه  بانک  مدیرعامل 
مشوق های صادراتی محرکی برای بازگشت ارز حاصل از 

صادرات خواهد بود.
درباره  ایبنا  خبرنگار  با  گفتگو  در  آبادی  صالح  علی 
اظهارات اخیر رییس جمهوری و رییس کل بانک مرکزی 
اظهار  صادرات،  از  حاصل  ارز  بازگشت  لزوم  خصوص  در 
داشت: با توجه به شرایط کشور و کاهش قیمت و صادرات 

نفت، ارز کشور باید از محل صادرات غیر نفتی تامین شود و از جمله ضروری ترین 
اقدامات در کشور است که صادرکنندگان نیز باید در این زمینه کمک کنند تا با 
بازگشت ارز خود به کشور، ارز مورد نیاز کشور برای واردات از این محل تامین شود.

وی افزود: حال تعهداتی که صادرکنندگان دارند باید بخشی به صورت اسکناس، 
بخشی به صورت حواله در سامانه نیما و مابقی به عنوان واردات در مقابل صادرات 
باشد و جزییات هر یک از سوی بانک مرکزی در بخشنامه ها اعالم شده است. به 
نظر من ضرورت این اقدام واضح است و بدون هیچ بحثی باید ارزهای حاصل از 

صادرات به چرخه تجاری کشور بازگردد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، در ادامه تاکید کرد: اگر ارز حاصل از 
صادرات غیرنفتی به کشور بازگردد ما هیچ مشکلی در زمینه تامین ارز برای واردات 
نداریم؛ البته برخی صادرکنندگان معتقدند که تعرفه های گمرکی بیش از ارزش 
صادرات ما است که به نظرم این مباحث هم باید حل و فصل شود و هرچه سریعتر 

این ارزها به کشور بازگردد.
به گفته وی،در شرایط فعلی صادرات بسیار اهمیت دارد و بانک توسعه صادرات 
نیز بسته های مختلفی را برای صادرکنندگان در نظر گرفته، اما به نظر من باید مشوق 
ها در کشور اجرایی شود تا با رونق صادرات، ارز حاصل از آن نیز به کشور بازگردد.

صالح آبادی در پایان درباره این مشوق ها توضیح داد: تخفیفات نرخ بانکی 
می تواند از جمله مشوق های خوبی برای صادرکنندگان باشد که در بانک توسعه 
صادرات ایران نیز این تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی با نرخ ۱۱ درصد اعطا 
می شود. همچنین در ضمانت نامه ها و ... نیز باید تخفیف هایی در نظر گرفته 
شود. در زمینه گمرك و عوارض در نظر گرفته شده برای صادرات نیز بانک مرکزی 
و وزارت اقتصاد می توانند اقداماتی انجام دهند تا صادرکنندگان برای بازگشت ارز 

خود بیش از پیش ترغیب شوند.

بهخریدارانمحصوالتدانشبنیانتسهیالت تعاون بانکتوسعه
پرداختمیکند

رئیس اداره کل بازاریابی و ارتباط با مشتریان بانک 
توسعه تعاون از پرداخت تسهیالت این بانک به خریداران 

محصوالت شرکت های دانش بنیان خبر داد.
و  بازاریابی  کل  اداره  رئیس  امیری  اسماعیل  محمد 
بیان مطلب  تعاون ضمن  توسعه  بانک  با مشتریان  ارتباط 
فوق اظهار داشت: اهداف توسعه ای دولت در زمینه ارتقای 
سطح ملی و ایجاد اشتغال در بخش های اقتصادی در صورتی 

قابل تحقق است که روش های جدید تولیدی و فعالیت های دانش محور در اقتصاد 
موردحمایت واقع شوند.

امیری با اشاره به انعقاد تفاهم نامه میان بانک توسعه تعاون و صندوق نوآوری 
و شکوفایی و همراهی و نظارت معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در همین زمینه گفت: تعامل و هم افزایی مناسبی درنتیجه اجرای این تفاهم نامه 
قابل دستیابی است و مطابق تفاهم نامه، سبد متنوعی از محصوالت بانکی، اعتباری 
و خدمات تخصصی پیش بینی گردیده است که شرکت های دانش بنیان قادر خواهند 

بود نیازهای مالی و بانکی خود را از این طریق تأمین نمایند.
برای شرکت های  نظر گرفته شده  در  بر تسهیالت  وی تصریح کرد: عالوه 
دانش بنیان، خریداران و متقاضیان محصوالت و خدمات این شرکت ها نیز می توانند 
ماهه  بازپرداخت ۳۶  با  تعاون  توسعه  بانک  ترجیحی تک رقمی  نرخ  تسهیالت  از 
بهره مند شوند، به گونه ای که خریداران محصوالت شرکت های دانش بنیان پس از 
توافق با این شرکت ها، ضمن دریافت معرفی نامه از صندوق نوآوری و شکوفایی، 

مطابق معرفی نامه، به بانک مراجعه و فرآیند تشکیل پرونده را دنبال نمایند.
فعالیت های  گفت:  دانش بنیان  شرکت های  فعالیت  تنوع  به  اشاره  با  امیری 
انرژی،  بهره وری  افزایش  موجب  گوناگون  رسته های  در  این شرکت ها  اقتصادی 
صرفه جویی در مصرف ارز، سازگاری با محیط زیست، نوآوری های فناورانه، تسهیل 
در مناسبات اقتصادی، اتصال میان عرضه و تقاضا، تأمین مواد اولیه و توسعه بازار 
می گردد، ضمن آنکه برخی محصوالت به لحاظ راهبردی، موجب تقویت اقتصاد 
را  بیولوژیک  و  کشاورزی، صنعتی  پزشکی،  نیازهای  از  بسیاری  و  گردیده  کشور 

تأمین می نمایند.
تقویت  تعاون  توسعه  بانک  مشتریان  با  ارتباط  و  بازاریابی  کل  اداره  رئیس 
توسعه  بانک  و گفت:  دانست  توسعه ای  نگاه  به  منوط  را  دانش بنیان  شرکت های 
اجرای عاملیت تسهیالت دولتی،  و  پذیرش  و  با حضور در طرح های ملی  تعاون 
تجربه ای ارزنده و راهگشا در اعطای تسهیالت توسعه ای پیدا نموده است و این 
شرایط را فراهم می کند تا باراهنمایی های موردنیاز، موجب ارتقای سطح حسابداری 
و وضعیت مالی این شرکت ها گردیده و همچنین فرآیند تشکیل پرونده و بررسی 

مدارك شرکت ها با نهایت سهل گیری و با رویکرد ارائه راهکار انجام خواهد شد.
وی در ادامه با تبیین مراحل مختلف اجرای تفاهم نامه در این رابطه گفت: 
به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای تفاهم کارگروه مشترك متشکل از 
با  بانک توسعه تعاون و صندوق نوآوری و شکوفایی پیش بینی گردیده است که 
برگزاری جلسات و برقراری ارتباطات موردنیاز، بستر مناسبی برای پیگیری و تکمیل 

مفاد تفاهم نامه را مهیا نمایند.

»بانکملیایران«،برندمحبوبمشتریاننظامبانكی
محبوب  برند  جشنواره  هفتمین  در  ایران  ملی  بانک 
را  محبوب  بانک  نخست  رتبه  توانست  کنندگان،  مصرف 

از آن خود کند.
این  ایران،  ملی  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
جشنواره در سال جاری نیز انتخاب برند محبوب بانک ها را 

به مخاطبان خود واگذار کرد.
بانک ملی ایران که شعار »اعتماد می ماند« را سرلوحه 

اقدامات خود قرار داده است، بار دیگر نشان داد که فعالیت های خود را طوری پیاده 
سازی کرده که مورد اعتماد و رضایت مخاطبانش بوده است.

جشنواره برند محبوب به عنوان یک نظرسنجی گسترده و عمومی در زمینه 
محبوبیت برندها، بستری برای شناسایی برندهای محبوب مردمی را فراهم کرده 
است. هدف این جشنواره ارتقای جایگاه برند مبتنی بر رای و نظر مصرف کنندگان 

عنوان شده است.
اخذ آرای مردمی در این نظرسنجی از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام بود.

سقوطقیمتنفتسببکاهشتولیدنفتکاناداشد
تولید نفت خام کانادا به دلیل سقوط قیمت نفت بیش از یک میلیون 

بشکه در روز کاهش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری اویل پرایس، کاهش تولید بیش از یک میلیون 
بشکه در روز نفت خام کانادا و تضعیف تقاضای نفت به دلیل همه گیری 
ویروس کرونا سبب وقوع پدیده ای نادر در ظرفیت خط لوله کانادا در سال های 
اخیر شده است؛ در خطوط لوله محدودی که نفت کانادا را به ایاالت متحده 

منتقل می کند، فضای خالی مشاهده می شود. 
کوین بیرن، مدیر مؤسسه اطالعاتی آی اچ اس مارکیت در این باره گفت: 
حداقل به مدت محدودی مشکل مداوم نبود دسترسی به لوله های نفتی کافی 
برای انتقال نفت خام سنگین از آلبرتا به بازارهای بین المللی، به خصوص 

ایاالت متحده، حل شده است، اما به دالیل نادرست. 
به گفته تحلیلگران و مقام های صنعتی، از زمان سقوط قیمت نفت به 
دلیل شیوع بیماری همه گیر کرونا و جنگ قیمتی عربستان و روسیه در ماه 
مارس، تولیدکنندگان نفت کانادا عرضه نفت را بیش از یک میلیون بشکه 

در روز کاهش داده اند.
گروه اقتصادی ای تی بی )ATB( در پایان ماه آوریل برآورد کرد کاهش 
تولید نفت کانادا در تابستان امسال به یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز 
برسد و ۱۴ درصد نسبت به بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار  بشکه تولید شده 
در سال ۲۰۱۹ کاهش یابد، البته در شرایطی که همه گیری ویروس کرونا، 

تقاضا و قیمت نفت تا فصل پاییز بهبود یابند.
با کاهش تولید و افت شدید صادرات نفت خام کانادا در ماه آوریل 

ظرفیت غیرقابل استفاده ای در خط لوله اصلی انبریج پدید آمد.
داده های برنامه ریز انرژی کانادا نشان می دهد صادرات ریلی نفت خام 
کانادا در ماه آوریل به ۱۵۶ هزار و ۲۴۲ بشکه در روز کاهش یافته است، 
در حالی که  مقدار آن در ماه مارس ۳۵۰ هزار و ۵۶۷ بشکه در روز و در 
ماه فوریه ۴۱۱ هزار و ۹۹۱ بشکه در روز بوده است. در دو سال گذشته، با 
افزایش ظرفیت خط لوله، صادرات ریلی نفت خام کانادا افزایش یافته است.

مدیرعامل پتروشیمی میاندوآب خبرداد؛
پتروشیمیمیاندوآبآمادهبهرهبرداری

مدیرعامل پتروشیمی میاندوآب گفت: این مجتمع با حجم سرمایه گذاری 
۱۲۰ میلیون دالر به عنوان یکی از طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی 

آماده بهره برداری است.
حجم  مهدوی  احد  پتروشیمی،  صنایع  ملی  شرکت  گزارش  به 
سرمایه گذاری در مجتمع پتروشیمی میاندوآب را ۴۰ میلیون یورو و ۸ هزار 
این مجتمع  اظهار کرد:  و  میلیون دالر( عنوان  )معادل ۱۲۰  ریال  میلیارد 
با  به تدریج هم زمان  و  است  فعالیت  در حال  با ظرفیت مطلوب  هم اکنون 
افزایش دریافت خوراك از طریق خط لوله اتیلن غرب، تولید این مجتمع 

نیز افزایش خواهد یافت.
راه اندازی  با  اینکه  به  اشاره  با  میاندوآب  پتروشیمی  مدیرعامل 
با توجه  اتیلن دریافتی افزایش می یابد، افزود:  ایستگاه تقویت فشار حجم 
تولید  هزارتن   ۱۴۰ به  ظرفیت  همه  با  به زودی  موجود  زیرساخت های  به 

پیش بینی شده دست خواهیم یافت.
مهدوی با بیان اینکه پس از تأمین نیاز داخل، بخشی از تولید پتروشیمی 
میاندوآب از سوی بازرگانی هلدینگ باختر به صادرات اختصاص می یابد، 
گفت: اشتغال زایی این مجتمع بیش از ۴۰۰ نفر است و امیدواریم با راه اندازی 
پتروشیمی میاندوآب شاهد تحول در منطقه و رونق صنایع تکمیلی باشیم.

رئیس جمهوری:
شرایطصادراتنفتیوغیرنفتیماروبهبهبوداست

رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه ما همان دولتی هستیم که در سال ۹۵ 
باالترین رشد اقتصادی جهان را داشتیم، گفت: خوشبختانه صادرات نفتی و 
غیرنفتی در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت بسیار متفاوت است و این آمار 

حتی با ماه پیش از آن و حتی اسفند ۹۸ تفاوت دارد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی، 
روز گذشته )چهارشنبه، چهارم تیرماه( در نشست هیئت وزیران، با تأکید بر 
اقتصادی مردم گفت: بخش  اهتمام جدی دولت نسبت به رفع مشکالت 
بزرگی از این مشکالت مربوط به فرد یا قوه خاصی نیست و عمدتًا ناشی 
از ویروس کرونا و تحریم های ظالمانه آمریکاست و مطمئن هستم در کنار 

یکدیگر می توانیم از این شرایط و مشکالت عبور کنیم.
رئیس جمهوری افزود: دولت تا دقیقه و ثانیه آخر با روحیه ساعات اولیه، 
پای کار تالش و فداکاری خواهد بود و این افتخار ماست که برای این ملت 

بزرگ نوکری و گره ای را از مشکالت مردم باز کنیم.
وی با تأکید بر اینکه دولت دست روی دست نگذاشته، تصریح کرد: تا 
پایان سال خواهیم دید چقدر طرح و پروژه گشایش می یابد. در این چند ماه 
سه سد، طرح های توسعه ای چند پاالیشگاه، چهار نیروگاه، چهار تفصیه خانه 
آب و فاضالب راه اندازی شده و به زودی افتتاح پتروشیمی ها را خواهیم دید.

باالترین  دولتی هستیم که در سال ۹۵  ما همان  داد:  ادامه  روحانی 
رشد اقتصادی جهانی را داشتیم و در جهان نخست بودیم. ما همان دولتی 
هستیم که در سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ تورم تک رقمی داشتیم. همان دولتی 
هستیم که تراز صادرات و واردات ما در چند سال مثبت و صادرات غیرنفتی 

ما بیش از واردات بود.
عنوان  کشور  صادرات  مقایسه  و  آمار  به  اشاره  با  رئیس جمهوری 
با  نفتی و غیرنفتی در خردادماه ۹۹ در مقایسه  کرد: خوشبختانه صادرات 
اردیبهشت ماه بسیار متفاوت است و این آمار حتی با ماه قبل از آن و حتی 

اسفند ۹۸ تفاوت دارد.  

روندصعودینفتمعكوسشد
قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه در واکنش به رشد بیش از حد 

ذخایر نفت آمریکا به روند نزولی روز گذشته ادامه داد و کاهش پیدا کرد.
بهای معامالت نفت برنت ۲۹ سنت معادل ۰.۷ درصد کاهش پیدا کرد 

و به ۴۲ دالر و ۳۴ سنت در هر بشکه رسید.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۳۵ سنت معادل ۰.۹ 

درصد کاهش پیدا کرد و به ۴۰ دالر و دو سنت در هر بشکه رسید.
طبق گزارش موسسه امریکن پترولیوم، ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته 
۱.۷ میلیون بشکه رشد کرد که بسیار باالتر از ۳۰۰ هزار بشکه افزایش مورد 

پیش بینی تحلیلگران بود.
با این حال ذخایر بنزین و سایر سوختهای آمریکا کاهش پیدا کرد و 
خوش بینی نسبت به بهبود مصرف سوخت در نتیجه بازگشایی اقتصاد را 
برانگیخت. آمار رسمی بعدازظهر روز جاری از سوی اداره اطالعات انرژی 

آمریکا منتشر خواهد شد.
هر دو شاخص نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت روز سه شنبه 

در باالترین حد حود از زمان سقوط قیمتها در اوایل مارس معامله شدند.
بهبود مصرف جهانی نفت و خروج اقتصادها از قرنطینه مقابله با شیوع 
ویروس کرونا و همچنین اجرای توافق کاهش تولید اوپک پالس و کاهش 
اجباری تولید در خارج از این گروه به خصوص در آمریکا به بهبود قیمت های 

نفت کمک کرده است.
به گفته کازوهیکو سایتو، تحلیلگر ارشد شرکت فوجیتومی، با این حال 

بازار نگران رشد شمار موارد ابتال به ویروس کرونا مانده است.
طبق تحلیل رویترز، موارد جدید ابتال به بیماری کووید ۱۹ در آمریکا 
در هفته منتهی به ۲۱ ژوئن ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده و و شمار قربانیان 

آمریکای التین روز سه شنبه از مرز ۱۰۰ هزار نفر عبور کرد.
بر اساس گزارش رویترز، انتظار می رود روند واردات نفت به چین که 
بزرگترین واردکننده نفت خام جهان است در سه ماهه سوم کندتر شود زیرا 
قیمتهای باالتر نفت، تقاضای خرید این کشور را محدود کرده و از سوی 

دیگر، پاالیشگاههای چینی نگران موج دوم شیوع ویروس کرونا هستند.

گزارش دنیای جوانان ازبازار مسکن؛

خانهدریکماهمتری2میلیونگرانشد!
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

آگهي حصروراثت
آقای محمد الوندپور به شماره شناسنامه ۴۲۸۶۱  فرزند احمد از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا فقیر مصمم فرزند 
میرزاجان در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۲ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم 
به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱- محمد الوندپور به ش ش ۴۲۸۶۱ فرزند احمد نسبت 
پسر۲- علی الوندپور به ش ش ۲۰۷۱ فرزند احمد نسبت پسر به غیر از وراث نامبرده 
ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت 
ان به شماره ۶۸۵ سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه 
هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 
یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي 

حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۶ رشت- پروین انصاری

اخطاریه دفترخانه
آقای حجت اله شمس الهیجانی شغل ازاد احتراما به استحضار 
می رساند که در اجرای دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۱۸۴۵۱۰۰۰۱۶ مورخ 
۹۹/۰۱/۳۱ همسر شما تقاضای ثبت طالق را از این دفتر نموده است 
لذا به شما اخطار می گردد که ظرف مهلت یک هفته جهت ثبت طالق 
در این دفتر حضور بهم رسانید در غیراینصورت این دفتر اقدام به ثبت 

طالق خواهد نمود.
امین عزیززاده دوبخشری-سردفتر ازدواج ۲۴۴ و طالق ۴۹ شفت

سرپرست معاونت بازرگانی 
و  معدن  صنعت،  وزارت  داخلی 
تخصیص  ویژه  طرح  از  تجارت 
سبد لوازم خانگی به اقشار آسیب پذیر خبر 
داد و گفت: ۵ قلم اصلی شامل یخچال و 
اجاق  تلویزیون،  لباسشویی،  یخچال فریزر، 
قیمت  با  و  واسطه  بدون  جاروبرقی  و  گاز 
قرار  آسیب پذیر  اقشار  اختیار  در  اقتصادی 

می گیرد.
بر  اینکه  بیان  با  کالمی  محمدرضا 
اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قرار بر این 
شده که زوج های جوان و به صورت ویژه 
امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت  مزدوجین 
زوج های  و  بهزیستی  سازمان  خمینی)ره(، 
جوان بازنشستگان لشگری و کشوری سبد 
بدون  و  اقتصادی  قیمت  با  خانگی  لوازم 
واسطه دریافت کنند، گفت: برنامه ریزی تولید 
و عرضه سبد لوازم خانگی شامل یخچال و 
اجاق  تلویزیون،  لباسشویی،  یخچال فریزر، 
داخلی  تولیدات  محل  از  جاروبرقی  و  گاز 
است.سرپرست  گرفته  قرار  کار  دستور  در 
معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن 
مکلف  تولیدی  واحدهای  افزود:  تجارت  و 
تعیین  تحویل سبدهای  به  نسبت  اند  شده 
تفکیک  به  رو  شده در طول یکسال پیش 

ماه و ظرفیت تولید اقدام نمایند.
وی تصریح کرد: اولویت بندی زمانی 
متناسب  خانگی  لوازم  کاالی  دریافت سبد 

با تاریخ ازدواج ضروری است؛ ضمن اینکه 
قیمت، بر اساس نرخ مصوب سازمان حمایت 
بدون  و  تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف 

واسطه خواهد بود.
افزایش ۲۸ درصدی قیمت لبنیات!

وزارت  بازرگانی  معاونت  سرپرست 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( اعالم کرد 
که قیمت جدید مرغ گرم آماده پخت در ستاد 
تنظیم بازار، ۱۵ هزار تومان به اضافه ۵ درصد 
کمتر یا بیشتر به اختیار استانداران تعیین شد.

جلسه  حاشیه  در  کالمی  محمدرضا 
ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: به دلیل اهمیت 
گذشته)چهارشنبه(  روز  کاالها،  نرخ  تعیین 
به  بازار  تنظیم  ستاد  هشتم  و  نود  جلسه 

صورت فوق العاده برگزار شد.
که  تحلیلی  به  توجه  با  افزود:  وی 
مرتبط  تشکل های  و  متولید  دستگاه های 
لزوم  کردند،  مطرح  مختلف  کاالهای  با 
استمرار تولید و جلوگیری از زیاد مرغداران 
و همچنین گران فروشی در بازار، نرخ مرغ در 
سطح خرده فروش ۱۵ هزار تومان تعیین شد.

البته به گفته این مقام مسئول این رقم 
می تواند بنا بر تصمیم استانداران به عنوان 
روسای کارگروه ستاد تنظیم بازار استان ها 
با توجه به ظرفیت تولید و قیمت تمام شده 
در استان های مختلف پنج درصد بیشتر یا 

کمتر تعیین شود.
قیمت شیرخام هر کیلو ۲۹۰۰ تومان 

تعیین شد
دبیر ستاد تنظیم بازار در ادامه از مصوبه 
این ستاد در خصوص قیمت شیر خام خبر داد 
و اعالم کرد که قیمت شیر خام برای عرضه 
در بازار ۲۹۰۰ تومان تعیین شد که تا ۷ درصد 
شیر  کیفیت  مبنای  بر  قیمت  تلرانس  نیز 
عرضه شده برای آن پیش بینی شده است.

در  تصمیم  این  اینکه  بیان  با  وی 
راستای حمایت از تولید شیر توسط دامداران 
و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اتخاذ 
شده است و کارخانجات لبنی باید با این نرخ 
شیر خود را خریداری کنند، اظهار کرد: البته 
اجازه  تولید،  از ظرفیت های  برای حمایت 
تلرانس  بخش  این  در  درصد   ۷ تا  دادیم 
این  از  باالتر  اما  باشد؛  قیمتی وجود داشته 
اعمال  داد و مالك  اجازه نخواهیم  را  رقم 

قانون، همین عدد است.
معاونت  سرپرست  گفته  به  همچنین 
قیمت  این  صمت  وزارت  داخلی  بازرگانی 
مربوط به شیر کیفی ۳.۵ درصد چربی است 
نیز  شیر  قیمت  چربی،  درصد  افزایش  با  و 
تغییر می کند و به ازای هر درصد چربی ۵۰ 

تومن به قیمت کاال می تواند افزوده شود.
هر  مصوب  نرخ  اینکه  به  توجه  با 
حدود   ۱۳۹۸ سال   در  خام  شیر  کیلوگرم 
این  بود،  تومان در نظر گرفته شده   ۲۳۹۰
درصدی   ۲۸ تا   ۲۱ حدود  افزایش  با  نرخ 

مواجه شده است.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت خبر داد؛

طرح ویژه تخصیص سبد لوازم خانگی به اقشار آسیب پذیر

معامالت  در  طال  قیمت 
روز چهارشنبه بازار جهانی تحت 
تاثیر تقاضا برای دارایی امن درپی 
تشدید نگرانی ها نسبت به شیوع موارد ابتال 
به ویروس کرونا به باالترین حد در بیش از 

هشت سال اخیر صعود کرد.
تحویل  برای  طال  اونس  هر  بهای 
فوری در معامالت روز جاری بازار سنگاپور 
با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۷۶۸ دالر و ۵۰ 
معامالت  اوایل  در  فلز  این  رسید.  سنت 
آسیایی تا مرز ۱۷۷۳ دالر صعود کرده بود 
که باالترین قیمت از اکتبر سال ۲۰۱۲ بود.

در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس 
طال با ۰.۲ درصد افزایش، در ۱۷۸۵ دالر و 

۵۰ سنت ایستاد.
به گفته دانیل هاینس، تحلیلگر گروه 
بانکی ANZ، نگرانیها نسبت به موج دوم 
ابتال به ویروس کرونا به خصوص در آمریکا 
نگرانیها  تشدید  باعث  التین  آمریکای  و 
نسبت به ضعف پایدار احیای اقتصادی شده و 
این موضوع یقینا از داراییهای امن نظیر طال 

حمایت کرده است. همچنین اقدامات محرك 
مالی بانکهای مرکزی از طریق برنامه های 
خرید اوراق قرضه و تسهیل سیاست پولی 

از قیمت طال پشتیبانی کرده است.
بانکهای مرکزی جهان تدابیر محرك 
مالی گسترده ای را به اجرا گذاشته و نرخ های 
بهره را پایین نگه داشته اند و این اقدام به 
در  طال  قیمت  درصدی   ۱۶ از  بیش  رشد 

سال میالدی جاری کمک کرده است. طال 
با  سیاسی  و  اقتصادی  ابهامات  شرایط  در 

افزایش تقاضای خرید روبرو می شود.
داری  خزانه  وزیر  منوچین،  استیون 
آمریکا اظهار کرده که اقدامات محرك مالی 
بعدی بازگرداندن سریع افراد به مشاغل را 
مد نظر دارد و وی قصد دارد مهلت تنظیم 
به  امکان  حد  تا  را  مالیاتی  اظهارنامه های 

از  آمریکایی  ایالت  بیاندازد.چندین  تاخیر 
افزایش موارد ابتال و مرگ بر اثر کرونا خبر 
داده اند و شمار قربانیان آمریکای التین روز 

سه شنبه از مرز ۱۰۰ هزار نفر عبور کرد.
روزنامه نیویورك تایمز نوشت: اتحادیه 
به  ابتال  موارد  افزایش  به  واکنش  در  اروپا 
ویروس کرونا در آمریکا، آماده شده تا ورود 
مسافران از این کشور را ممنوع کند و آمریکا 
را در ردیف کشورهای آلوده ای مانند برزیل 

و روسیه قرار دهد.
بر اساس گزارش رویترز، عامل دیگری 
که از رشد قیمت طال پشتیبانی کرد، شاخص 
دالر بود که نزدیک به پایینترین حد خود در 

یک هفته اخیر قرار گرفت.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس 
درصد   ۰.۱ با  فوری  تحویل  برای  پاالدیم 
افزایش، به ۱۹۲۵ دالر و ۳۱ سنت رسید. 
هر اونس پالتین برای تحویل فوری با ۰.۵ 
درصد کاهش، ۸۲۵ دالر و یک سنت معامله 
شد. هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۵ 

درصد کاهش، ۱۷ دالر و ۸۷ سنت بود.

طالیجهانیرکوردزد

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: دوران 
و  گذراست  دریایی  تحریم های  و  محدودیت ها 
ایران به دوران طالیی فعالیت ناوگان دریایی خود 
بازخواهد گشت چرا که ظرفیت ناوگان جمهوری اسالمی 
و توان تخصصی دریانوردان ایرانی در دنیا مثال زدنی است.

روز  که  دریانورد  روز  مراسم  در  راستاد«  »محمد 
و  بنادر  سازمان  تئاتر  آمفی  سالن  در  گذشته)چهارشنبه( 
کمتر کسی  عادی  شرایط  در  افزود:  برگزارشد،  دریانوردی 
به فکر دریانوردان است، اما در شرایط خطر همه به اهمیت 
کار دریانوردان پی می برند، در چنین روزی باید بیشتر به 
دغدغه دریانوردان بپردازیم و مسائل کالن صنعت کشتیرانی 

را به سایر مناسبت ها موکول کنیم.
اینکه  بیان  با  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل 
دریانوردان طیف گسترده ای هستند که روی ناوگان متنوع 
دریایی فعالیت می کنند، افزود: بخش تامین امنیت آبراهه های 
تحت مسئولیت، دریانوردانی که در منطقه در بخش تجارت 
دریایی کار می کنند، دریانوردانی که روی ناوگان سنتی کار 
می کنند و ساحل نشینانی که کار تجارت را انجام می دهند 
همه سهم قابل توجهی در تجارت دریایی دارند، همچنین 
دریانوردانی که در پایانه های نفتی برای عملیات استخراج 
و صدور نفت هستند همه با جنس کاری متفاوت در خدمت 

تجارت دریایی قرار دارند.
راستاد با بیان اینکه سالمت فکری و ذهنی دریانوردان 

از نظر مسائل رفاهی و  باید تامین شود و دغدغه کمتری 
بهداشتی باید داشته باشند، گفت: امیدواریم بتوانیم شرایطی 
و  دارند  که  ماموریتی  در  دریانوردان  که  کنیم  فراهم  را 
ناوگانی که شاغل هستند بیشترین تمرکز را در ایفای نقش 

حرفه ای داشته باشند
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به برنامه 
دریانوردان،  آموزش  و  توانمندی  ارتقاء  برای  بنادر  سازمان 
گفت: کسانی که وارد حرفه دریانوردی می شوند نباید گرفتار 
موضوعاتی شوند که در حین آموزش اخذ گواهینامه شایستگی 

آنها را دچار مشکل کند.
پیما  اقیانوس  وی به طی دوران کارورزی دریانوران 
دوره  به  ورود  صف  در  عده ای  هنوز  گفت:  و  کرد  اشاره 
باید  کارورزی هستند و شرکت های کشیترانی و نفت کش 
این امکان را فراهم کنند تا کسی در صف الحاق برای دوره 

کارورزی نباشد که آزمون شایستگی آنها به تاخیر بیفتد و 
دیرتر وارد بازار کار شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: موضوع دیگر 
بحث فرصت شغلی دریانوردان است. در دوره های گذشته 
با موضوع بیکاری فارغ التحصیالن دریانورد برای ورود به 
بازار کار مواجه نبودیم اما امروز با توجه به شرایط تحریم که 
فارغ التحصیالن فقط می توانند روی ناوگان داخلی فعالیت 
التحصیالن که گواهینامه شایستگی  از فارغ  کنند تعدادی 
هم دارند هنوز منتظر ایجاد فرصت شغلی هستند. مکانیزم 
از فارغ  انبوهی  باید اصالح شود تا حجم  جذب و آموزش 

التحصیالن آماده به کار را نداشته باشیم
برای  گفت:  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل 
پیشگیری از سوانح روی ناوگان سنتی باید بحث آموزش را 
جدی بگیریم. امروز شاهد حریق های گسترده ناشی از عدم 
انتظار  که  هستیم  سنتی  ناوگان  در  ایمنی  الزامات  رعایت 
فعال  دریانوردی  ایمنی  زمینه  در  که  دستگاه هایی  داریم 
روی  را  سوانح  حداقل  که  کنند  عمل  گونه ای  به  هستند 

آب ها داشته باشیم
حرفه  به  ورود  از  قبل  افراد  مناسب  گزینش  به  وی 
دریانوردی اشاره کرد و گفت: برخی دریانوردان قبل از سن 
بازنشستگی و قبل از ناخدا شدن کار را ترك می کنند که 
در  انسانی  نیروی  برای  گذاری  سرمایه  به  زیادی  خسران 

بخش دریا وارد کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

ایران به دوران طالیی فعالیت ناوگان دریایی خود بازخواهد گشت

یک کارشناس بازار سرمایه با 
بیان اینکه روند کلی بازار صعودی 
تازه وارد  سهامداران  گفت:  است، 
نباید نگران اصالح عمیق و ایجاد صف های 

فروش طوالنی باشند.
بازار سهام روز گذشته)چهارشنبه( شاهد 
رکوردشکنی جدید در رشد معامالت روزانه بود 
و با افزایش ۴۹ هزار واحدی شاخص بورس،  
بازارها  دیگر  میان  در  را  بازار  این  یکه تازی 
افزایش داد اما بازار در نیم ساعت پایانی معامالت 
یکباره تغییر مسیر داد و برخی از سهام که از 
آغاز معامالت با صف های خرید طوالنی همراه 

بودند در مسیر نزولی قرار گرفتند.
این موضوع زمینه التهاب در بازار را برای 
معامالت فراهم کرد و برخی از کارشناسان 
معامالت را تا حدودی ملتهب تر از بازار سه 

شنبه پیش بینی کرده بودند.
در آغاز معامالت تا حدودی از شتاب رشد 
بازار نسبت به روز سه شنبه گذشته کاسته شده 
بود و برخالف سهم های بزرگ بازار، سهم های 

کوچک در مسیر نزولی قرار گرفتند، همچنین 
رفته رفته شتاب در رشد بازار افزایش پیدا کرد.

روند بازار صعودی است
نوید قدوسی مهمترین عامل در رشد 
این روزهای معامالت بورس را افزایش نرخ 
ارز دانست و افزود: افزایش قیمت کامودیتی ها، 
انتشار خبرهایی در زمینه کاهش نرخ خوراك 
پتروشیمی، مطرح شدن بحث تجدید بر ارزیابی 
در  نرخ  افزایش  بزرگ،  شرکت های  دارایی 
صنایع مختلف و حذف دالر ۴۲۰۰ تومانی از 
جمله عواملی هستند که در کنار افزایش قیمت 
دالر تا نرخ ۲۰ هزار تومان باعث رشد پرشتاب 

شاخص بورس تا روزسه شنبه شد.
در  عامل  شاخص ترین  داد:  ادامه  وی 
رکوردشکنی های اخیر معامالت بورس، افزایش 
قیمت دالر است که شتاب زیادی را در افزایش 

نرخ تورمی ایجاد کرد.
قدوسی اظهار داشت: روند صعودی بازار 
نشان دهنده ورود موج جدیدی از نقدینگی از 
سوی حقیقی ها به بازار است که بخشی از آن 

از سوی افراد تازه وارد و بخشی دیگر از جانب 
سهامدارانی است که در چند ماه گذشته وارد 
بخش  ورود  حال  در  اکنون  و  شدند  بورس 
دیگری از نقدینگی های در اختیار خود به این 

بازار هستند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه 
ایجاد  و  بورس  شاخص  اخیر  پرشتاب  رشد 
رکوردشکنی های متوالی در این بازار را نمی 
توان چندان خطرناك دانست، افزود: سرمایه 
گذاران این موضوع را مدنظر داشته باشند که 
به دنبال چنین رشدهایی در بازار باید منتظر 

ایجاد اصالح در شاخص بورس بود.
قدوسی خاطرنشان کرد: در نیم ساعت 
پایانی معامالت و به خصوص در ۱۰ دقیقه 
آخر معامالت شاهد وجود هیجان درسهم هایی 
بودیم که با صف های خرید طوالنی همراه 
آغاز  در  تا  شد  باعث  موضوع  واین  بودند 
معامالت با کمی هیجان و افزایش عرضه در 

بازار همراه شویم.
این کارشناس بازار سرمایه به افزایش 

تالطمات اخیر در بازار اشاره کرد و اظهار داشت: 
این موضوع نشان دهنده وجود عنصر هیجان در 
بازار است و تا زمانی که بازار مثبت است این 
هیجان ها خود را به شکل مثبت و به صورت 

صف های خرید نشان می دهد.
آینده  روزهای  برای  بازار  روند  وی 
که  زمانی  تا  گفت:  و  کرد  پیش بینی  را 
شکل  این  به  کشور  کالن  اقتصاد  فضای 
اما  است  صعودی  بازار  روند  باشد  حاکم 
بازار در این مسیر افزایشی به طور حتم با 
اصالحاتی همراه می شود که می تواند روند 

بازار را تغییر دهد.
قدوسی درباره تاثیر معامله صندوق های 
ETF بر روند معامالت بازار، اظهار داشت: با 
توجه به حجم باالی تقاضا در بازار، معامالت 
این صندوق ها نمی تواند تاثیر زیادی بر بازار 
داشته باشد، همچنین سهم های موجود در این 
از جمله سهم های خوبی هستند  صندوق ها 
که با تقاضای باال و صف های خرید طوالنی 

همراه خواهند بود.

کارشناس بازار سرمایه:

سهامداران نگران نباشند، آینده بورس صعودی است
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هندبالایرانبدوننمایندهدرجامباشگاههایزنانآسیا
هیچ  یران  ا نوان  با هندبال 
آسیا  باشگاه های  جام  در  نماینده ای 
که به میزبانی قزاقستان برگزار می شود 

نخواهد داشت.
فدراسیون هندبال ایران تا سوم 
تیرماه فرصت داشت تا حضور یا عدم 
حضور دو نماینده بانوان ایران در جام 
باشگاه های آسیا را اعالم کند. طبق 
فدراسیون هندبال هیچ  رییس  گفته 
شهید  و  اشتادسازه  تیم  دو  از  کدام 
شاملی قهرمان و نایب قهرمان لیگ 

برتر هندبال بانوان برای حضور در این مسابقات اعالم آمادگی نکردند و حتی 
شفاها عدم حضور خود را به فدراسیون اعالم کرده اند.

مسابقات هندبال جام باشگاه های آسیا آذر ماه به میزبانی آلماتی قزاقستان 
برگزار خواهد شد. فدراسیون هندبال ایران تا سوم تیرماه زمان داشت تا نام 
تیم ها را اعالم کند اما تاکنون هیچ کدام از تیم ها اعالم حضور نکرده و در 

نتیجه ایران هیچ نماینده ای در این مسابقات نخواهد داشت.
پیش از این تیم های هندبال سنندج، الرستان و شهید چمران نماینده 

بانوان ایران در جام باشگاه های آسیا بوده اند.
علیرضا پاکدل در خصوص اعالم آمادگی کتبی دو تیم اشتادسازه و شهید 
شاملی برای حضور در جام باشگاه های آسیا گفت: تا همین لحظه هیچ کدام 
از تیم ها اعالم آمادگی نکرده اند ولی شفاها اعالم کردند که نمی توانند در 
این مسابقات حاضر شوند. ما حتی به دو تیم بعدی یعنی تاسیسات و فوالد نیز 
درخواست دادیم که آن ها هم اعالم کردند نمی توانند در مسابقات شرکت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ایران در این مسابقات نماینده ای 
نخواهد داشت گفت: خیر نماینده نداریم. البته کلیت بازی ها هم به خاطر کرونا 

کامال مشخص نیست. همه مسابقات، اردوها و رویدادها در اما و اگر است.

درخواستایرانبرایمیزبانیوالیبالنوجوانانوجوانان
جهان

ایران خواستار میزبانی مسابقات 
قهرمانی  جوانان  و  نوجوانان  والیبال 

جهان در سال ۲۰۲۱ شد.
ییس  ر نی  ز ر و ا د محمدرضا 
گذشته  روز  ایران  والیبال  فدراسیون 
با  تلفنی  گفت وگوی  در  )چهارشنبه( 
فابیو آزودو مدیرکل فدراسیون جهانی، 
و  نوجوانان  قهرمانی  مسابقات  برای 
 ۲۰۲۱ سال  در  جهان  پسر  جوانان 

درخواست میزبانی داد.به عنوان عضو هیات رییسه فدراسیون جهانی و رییس 
کنفدراسیون آسیای مرکزی، ظهر روز گذشته با مدیرکل فدراسیون جهانی 
گسترش  چگونگی  بررسی  نشست،  این  محوریت  داشت.  آنالین  نشست 
توانایی میزبانان مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان بر اساس 

استانداردهای فدراسیون جهانی والیبال بود.
رییس فدراسیون والیبال ایران در این نشست، درخواست میزبانی برای 
مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان و جوانان پسر جهان در سال ۲۰۲۱ را به 
فابیو آزودو داد.مدیرکل فدراسیون جهانی والیبال در پاسخ به این درخواست 
داورزنی، گفت: کشورهای دیگری نیز برای میزبانی این مسابقات درخواست 
دادند و پس از بررسی شرایط این کشورها، با اولویت ایران نظر FIVB برای 

میزبانی را اعالم خواهد کرد.
ایران پیش از این در سال ۱۹۹۷ میزبانی مسابقات زیر ۱۹ سال و در سال 

۲۰۰۳ میزبانی مسابقات زیر ۲۱ سال جهان را تجربه کرده است.

رقابتهایکاراتهزیر21سالبهسال2022موکولشد
هیات رئیسه فدراسیون جهانی اعالم کرد مسابقات جهانی رده های سنی 

پایه زیر ۲۱ سال به سال ۲۰۲۲ موکول شد
نشست هیات رییسه فدراسیون جهانی با حضور اسپینوز رییس فدراسیون 
جهانی و سایر اعضا از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد و در آن تصمیم گرفته 
شد که مسابقات جهانی رده های سنی پایه به جای سال ۲۰۲۱ در سال ۲۰۲۲ 
برگزار شود. این تصمیم در بازنگری پیش نویس تقویم سال های ۲۰۲۱ و 

۲۰۲۲ اتخاذ شد.
مسابقات کاراته قهرمانی جهان رده های سنی پایه قرار بود در سال 
۲۰۲۱ به میزبانی ترکیه برگزار شود اما به دلیل شیوع ویروس کرونا به سال 

۲۰۲۲ موکول شد.
با توجه به تصمیم جدید فدراسیون جهانی مبنی بر برگزاری مسابقات 
جهانی رده های پایه در سال ۲۰۲۲، مسابقات جهانی ۲۰۲۲ مجارستان به 
سال ۲۰۲۳ انتقال یافت. پیش از این فدراسیون جهانی اعالم کرده بود که 

رقابت های جهانی ۲۰۲۰ امارات سال ۲۰۲۱ برگزار می شود.

تستکرونایجوکوویچهممثبتشد
بعد از برگزاری تورنمنت آدریا با 
تالش نواك جوکوویچ، تست کرونای 

این تنیسور هم مثبت شد.
تور آدریا با تالش نواك جوکوویچ 
مرد شماره یک تنیس جهان در بلگراد 
با حضور چهره های مهم آغاز شد. اوایل 
هفته جاری به دنبال مثبت شدن تست 
کرونای گریگور دمیتروف، بازی فینال 

برگزار نشد.
البته اینجا پایان ماجرا نبود و بعد از دمیتروف، تست کرونای برنا کوریچ 
هم مثبت شد. روز گذشته رسانه های خارجی خبر دادند نواك جوکوویچ هم 
به ویروس کرونا مبتال شده است. برخی رسانه ها نیز اعالم کردند همسر 
جوکوویچ هم به ویروس کووید ۱۹ مبتال شده است.این انتقاد به جوکوویچ 
وارد شده بود که به دلیل رعایت نشدن فاصله اجتماعی و حضور تماشاگران 

در تور آدریا، احتمال شیوع ویروس کرونا وجود دارد.

علینژاد:بازگشتورزشبهوضعیتقبلسختاست
معاون توسعه ورزش قهرمانی و 
نظر  به  گفت:  ورزش  وزارت  حرفه ای 
می رسد با وجود بیماری کرونا سخت باشد 
تا ورزش به حالت قبل از کرونا بازگردد.

مهدی علی نژاد در هفتمین نشست 
کمیسیون فرهنگی اظهار داشت: به دلیل 
اینکه کرونا در دنیا متحمل خسارت هایی 
شده ما در ورزش ستاد مقابله با کرونا 
براساس آن هم  و  داده ایم  را تشکیل 

تصمیم گیری برای مقابله با گسترش کرونا در ورزش اعمال شد. اکنون از 
شوك اولیه خارج شده ایم و با توجه به اینکه مشخص نیست تا چه زمانی این 
ویروس وجود دارد، با رعایت پروتکل های بهداشتی، فعالیت در حوزه ورزش از 
سرگرفته شده است. وی افزود: امروز در شهر های سفید و زرد غیر از کشتی، 
رزمی و رشته های پرخطر، باشگاه ها فعالیت خود را آغاز کرده اند. بیماری کرونا 
باعث تعویق یک ساله المپیک توکیو شد و به نظر سخت می رسد تا با این شرایط 
ورزش به حالت قبل از کرونا بازگردد، هر چند که امیدواریم این اتفاق رخ دهد.

امتیاز ویژه »مسی« بودن؛
فرودبااستوكرویقوزكپایحریفان

داوران اللیگایی از سوی هواداران در فضای مجازی به حمایت ویژه از »لیونل 
مسی« متهم شدند؛ بازیکنی که در دیدار بارسا برابر اتلتیک بیلبائو با وجود له کردن 

پای بازیکن حریف از کارت قرمز قسر در رفت.
مرد آرژانتینی در دقیقه ۶۹ این دیدار که در نیوکمپ برگزار می شد، برای تصاحب 
توپی مرده از بازیکن اتلتیک عقب ماند و پس از دفع توپ توسط این بازیکن، مسی 

با استوك های خود روی قوزك پای مدافع بیلبائو فرود آمد.
مدافع اتلتیک از درد به خود می پیچید و مسی بالفاصه برای عذرخواهی به 

صحنه وقوع داستان بازگشت.
با وجود حضور فناوری کمک داور ویدئویی )VAR(، فوق ستاره آبی اناری ها 
حتی بابت این خطا کارت زرد هم دریافت نکرد و قسمت تلخ تر ماجرا برای اتلتیک، 

این بود که مسی دو دقیقه بعد زمینه ساز گل پیروزی بخش کاتاالن ها شد.
در این بین، بسیاری از هواداران از جمله تعداد اندکی با پروفایلی که تصویری 
از »کریستیانو رونالدو« را نمایش می داد، نسبت به قسر در رفتن مسی از این صحنه 
واکنش نشان داده و مدعی شدند که شماره ۱۰ آرژانتینی در صحنه های مشابه از 

امتیاز ویژه داوران بهره مند شده و به نوعی در حصار امن داوران قرار دارد.
حقیقت این است که مسی در تمام دوران فوتبالی خود تنها دو بار کارت قرمز 
دریافت کرده و هر دو مورد با پیراهن آلبی سلسته بوده است که البته با توجه به 

سبک بازی تمیز وی و عدم درگیر شدن در چالش ها، تعجبی ندارد.
۶ بار برنده توپ طالی جهان در نخستین بازی خود برای تیم ملی بزرگساالن 
آرژانتین در سال ۲۰۰۵، تنها دو دقیقه پس از ورود به زمین اخراج شد و عالوه بر 
این، در جریان تنش با »گری ِمدل« بازیکن خشن شیلی در کوپا آمریکای تابستان 

سال گذشته، با کارت قرمز داور مواجه شد.
مسی تا اینجای فصل جاری، در جریان ۲۶ بازی سه بار کارت زرد دریافت 

کرده و در لیگ قهرمانان نیز دو بار با اخطار داور مواجه شده است.
او که در دیدار سه شنبه شب بدنیال هفتصدمین گل دوران فوتبالی خود بود، 
بار دیگر ناکام ماند و به دو موقعیت پیش آمده در پایان بازی نه گفت اما برای فراهم 
کردن زمینه گل پیروزی بخش بارسا برای »ایوان راکیتیچ« تعویضی، در دسترس بود.

آبی اناری ها برای بازگشت به صدر جدول در آستانه دیدار رئال برابر مایورکا 
که امشب برگزار می شود، به این پیروزی نیاز مبرمی داشتند.

تمدیدقراردادلوییسباتوپچیهایلندن

مدافع برزیلی تیم فوتبال آرسنال قرارداد خود را با این تیم به مدت یک فصل 
دیگر تمدید کرد.

باشگاه آرسنال قراردادش را با »داوید لوییس« یک فصل دیگر تمدید کرده 
است. این بازیکن سال گذشته از چلسی به آرسنال پیوسته بود و حاال تا پایان فصل 

۲۱ _ ۲۰۲۰ در جمع توپچی های لندن ماندنی خواهد بود.
»پابلو ماری« و »سدریک سوارز« نیز قرارداد بلند مدتی با آرسنال امضا کردند.

همچنین  قرارداد قرضی »دنی سبایوس« با توپچی ها تا پایان فصل جاری 
تمدید شد. این هافبک اسپانیایی تابستان گذشته با قرارداد قرضی یک ساله از رئال 

مادرید جدا و به قرمزهای لندن پیوسته بود.

خامس:نمیدانمچرادررئالبازینمیکنم!
خامس رودریگز می گوید دلیل نیمکت نشینی های زیادش در رئال مادرید 

را نمی داند.
خامس تابستان گذشته و پس از دو سال حضور قرضی در بایرن به رئال بازگشت. 
او که تمایلی برای ماندن در بایرن نداشت، به ماندنی شدن در رئال هم فکر نمی 
کرد و دوست داشت راهی اتلتیکو شود ولی با مخالفت سران باشگاه رئال روبرو شد.

خامس در رئال ماند و مطابق انتظار در بیشتر مقاطع فصل روی نیمکت بوده؛ 
به طوریکه در بازی اخیر برابر سوسیداد پس از نزدیک به ۹ ماه، یک بار دیگر در 

ترکیب ثابت کهکشانی ها به میدان رفت.
خامس در مصاحبه با رادیو کاراکول و در مورد دلیل بازی نکردنش در رئال 
گفت:» چرا بازی نمی کنم؟ سوال خوبی است اما خودم هم دوست دارم پاسخش را 
بدانم و این را باید از مربی تیم بپرسید. وقتی در تیمی صاحب افتخارات بزرگی می 
شوید و زمانی جزو بازیکنان ثابت بودید، تن دادن به تغییر برای تان دشوار می شود. 
وقتی مربی به شما دقایقی که می خواهید را نمی دهد، اعتماد به نفس تان کاهش 
پیدا می کند. سخت است بتوانید همه توانایی های تان را در دقایقی اندك نشان 
دهید و نمی توانید کارهایی که می خواهید را انجام دهید. کسانی که فوتبال بازی 

کرده اند، می دانند از چه حرف می زنم.«
خامس ادامه داد:» حرف های زیادی در مورد می زنند ولی زیر سوال بردن 
تعهدات حرفه ای ام، باعث آزار من می شود. من بسیار حرفه ای و رقابت طلب هستم 
و از شکست متنفرم. هرجا هستم، دوست دارم پیروز شوم و البته در ترکیب اصلی تیم 
نیز باشم. نزدیکانم و کسانی که با من کار کرده اند، متوجه منظورم می شوند. من به 
خوبی از خودم مراقبت می کنم و مصدومیت هایم، به دلیل جدی نگرفتن تمرینات 

نیست. هر روز به سختی تمرین می کنم و به دنبال پیشرفتم.«
مشکالت با زیدان:» اصال و ابدا با زیدان مشکلی ندارم. ارتباط بین ما کامال 
حرفه ای است و تحت اختیار او قرار دارم و تمریناتی که می گوید را انجام می دهم. 
در زمین که که باشم، سعی می کنم دستورات او را پیاده کنم. در نهایت هر مربی 
عالیق خود را دارد و هرچند در ایده های او قرار ندارم ولی بسیار خوب و جدی در 

تمرینات کار می کنم.«
مقصد بعدی:» در حال فکر کردن به آینده هستم ولی طبیعی است که دوست 
دارم در تیمی باشم که بتوانم در ترکیب اصلی به میدان بروم و نقشی جدی تر 

داشته باشم.«

ادعایاسپورتبیلدلیورپول،مقصدبعدیستارهبایرن
بایرن مونیخ، در آستانه  با بی پاسخ گذاشتن پیشنهاد تمدید  آلکانتارا  تیاگو 

جدایی از این باشگاه قرار دارد.
تیاگو سال ۲۰۱۳ بود که از بارسلونا به بایرن پپ گواردیوال پیوست. پس از 
اینکه تعداد بازی های او برای بارسا در فصل ۱۳-۲۰۱۲ به حدنصاب ۲۵ بازی نرسید، 

بایرن از بندی در قراردادش استفاده کرد و او را به خدمت گرفت.
تیاگو در هفتمین فصل حضورش در بایرن، هنوز برای تمدید قرارداد به توافق 
نرسیده و در مورد آینده تردیدهایی دارد. گفته می شود علیرغم شرایط خوب در آلمان، 

این هافبک خالق به دنبال جدایی است و لیورپول مقصد مورد نظر او خواهد بود.
بایرن مونیخ پس از تمدید قرارداد با توماس مولر، آلفونسو دیویس، هانسی 
فلیک و مانوئل نویر به دنبال تمدید با تیاگو بود و به این کار هم اصرار داشت ولی 
هنوز پاسخی از سوی ستاره اسپانیایی دریافت نکرده که این باعث کالفگی سران 
باشگاه شده است.طبق ادعای اسپورت بیلد، بایرنی ها دیگر متقاعد شده اند که تیاگو 
قصد جدایی دارد و به همین دلیل قراردادش را تمدید نخواهد کرد. گویا او مذاکراتی 

مثبت هم با یورگن کلوپ سرمربی لیورپول داشته است.
تیاگو که مصدوم است، بازی شنبه گذشته برابر ولفسبورگ را از دست داد و 
بعید است در ادامه بوندسلیگا و حتی فینال جام حذفی، بایرن را همراهی کند ولی 
همه چیز حاکی از آن است که او به بازی های لیگ قهرمانان در ماه آگوست خواهد 
رسید. تورنمنتی که احتماال آخرین تورنمنتش با بایرن مونیخ خواهد بود و باید دید 

در نهایت چه تصمیمی برای آینده اش خواهد گرفت.

بازرسی  سازمان  رییس 
این  که  کرد  اعالم  کشور 
قرارداد  موضوع  به  سازمان 
فدراسیون فوتبال با سرمربی سابق تیم 
ملی فوتبال ورود کرده زیرا در این قرارداد 

تشریفات رعایت نشده است.
درویشیان  حسن  حجت االسالم 
در  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رییس 
پاسخ به سوالی درباره فسادهای ورزشی 
باالخص فوتبال و ورود سازمان بازرسی 
و دوشغله های ورزشی گفت: اساساً یک 
اداره کل در سازمان بازرسی کل کشور 
با عنوان ورزش و جوانان فعالیت می کند 
باشگاه های  از  را  متعددی  موضوعات  و 
مختلف ورزشی داشته ایم. پرونده قرارداد 
مارك ویلموتس سرمربی تیم ملی نیز در 

حال بررسی است.
پس از آن، مسعود طاهری جعفری 
بازرس کل امور ورزش و جوانان سازمان 
بازرسی کل کشور در این خصوص اظهار 
داشت: پرونده تشکیل و گزارش ها تهیه 
شده است. سواالتی درباره ابهامات قرارداد 
با ویلموتس مطرح شده زیرا در این قرارداد 

تشریفات عقد قرارداد طی نشده است.

وی اضافه کرد: این قرارداد باید در 
کمیته فنی مطرح و سپس اجرا می شد اما 
در خصوص این مربی که تا سال ۲۰۱۲ 
هیچ سابق سرمربیگری شاخصی ندارد، 

عکس آن عمل شد.
طاهری با بیان اینکه قراردادهایی 
دارد،  تیم ملی وجود  قرارداد سابق  مثل 
گفت: در یکی از تیم های مطرح شخصی 
هر  ازای  به  شده  مقرر  که  دارد  وجود 
پاس نیم میلیون و به ازای هر گل یک 

میلیون بگیرد.
امور ورزش و جوانان  بازرس کل 
خاطرنشان  کشور  کل  بازرسی  سازمان 

و  کشور  شرایط  از  فدراسیون  کرد: 
بسته بودن تمام کانال های مالی علم و 
آگاهی داشته ولی با این وجود در شرایط 
ده ها  قرارداد  عقد  به  اقدام  تحریمی، 
میلیارد تومانی کرده است؛ در مجموع، 
صالح فوتبال در عقد این قرارداد جمع 

بندی نشده است.
قرارداد  به  اظهارداشت:  طاهری 
بیشتر  که  خارجی  بازیکنان  و  بازیکنان 
آنها باعث ورود ضرر و زیان به کشور و 
باشگاه ها شده است، ورود کرده ایم. این 
قراردادها با پیشنهادهایی همراه بوده که 
تنها  و  ندارند  باالیی  آنها کیفیت  بیشتر 

محکومیت در محافل و محاکم ورزشی 
بین المللی به همراه داشته است.

جوانان  و  ورزش  امور  کل  بازرس 
سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان 
این مسائل ورود  به  بازرسی کل کشور 
وزارت ورزش  قهرمانی  معاونت  و  کرده 

منع صریح کرده است.
طاهری در پاسخ به سوالی درباره 
اینکه علی کفاشیان بازنشسته و ۵ سال 
تعلیق هم شده است ولی اکنون بعد از 
یک سال با استعفای مهدی تاج، مدعی 
حضور در ریاست فدراسیون است؛ گفت: 
۲۲ خردادماه محکومیت علی کفاشیان 
تمام شد. کفاشیان را دعوت کردیم و جلسه 
گذاشتیم و موانع قانونی حضور دوباره اش 
را اعالم کردیم و وی هم گفت که تابع 

قانون است.
وی همچنین درباره حضور دوباره 
دوشغله ها گفت: در خصوص این موضوع 
هم  خروجی هایی  و  شده  پیگیری هایی 
رییس   ۱۱ ورزش،  حوزه  در  داشته ایم. 
فدراسیون بازنشته بودند که ۱۰ نفر استعفا 
کردند و دیگری آقای بهرام شفیع بود که 

به رحمت خدا رفت.

رمز گشایی از یک قرارداد؛

بررسیپروندهقراردادویلموتسدرسازمانبازرسی

گلزنی  در شب  آوه  ریو 
ملی پوش ایرانی خود موفق به 
برتری برابر ویتوریا ستوبال شد.

بیست  هفته  رقابت های  ادامه  در 
و هشتم لیگ برتر پرتغال، تیم ریو آوه 
که مثل بازی های قبل مهدی طارمی را 
به عنوان مهاجم نوك در ترکیب داشت، از 
ساعت ۲۲:۳۰ سه شنبه شب)به وقت ایران( 
در ورزشگاه دو بونفیم به مصاف ویتوریا 

ستوبال رده دوازدهمی رفت.
اشتباه در خط دفاعی ریو آوه موجب 
شد تا ویتوریا ستوبال در دقیقه ۲۵ صاحب 
یک موقعیت جدی شود که شوت ریباند 
گوئدس  هلدر  را  دروازه بان  توسط  شده 
با شوت محکم از داخل محوطه جریمه 

تبدیل به گل اول بازی کرد.
برتری تیم میزبان خیلی ادامه نداشت 
و یک دقیقه پس از آن، پاس در عمق 
از میانه زمین به پشت مدافعان ویتوریا 
در  که  رسید  طارمی  مهدی  به  ستوبال 
لحظه ورود او به محوطه جریمه، گئورگی 
و  خروج  با  ستوبال  دروازه بان  ماکاریدزه 
زدن پای مهاجم ایرانی ریو آوه مرتکب 

خطای پنالتی شد.
طارمی که در دو مسابقه اخیرشان 
مقابل موریرنسی و بنفیکا موفق به گلزنی 

شده بود، با گرفتن پنالتی این روند را ادامه 
داد و در دقیقه ۲۷ با فریب دروازه بان ویتوریا 
ستوبال و شوت به سمت راست دروازه، گل 

اول ریو آوه را به ثمر رساند.
 نیمه اول این مسابقه با تساوی یک 
بر یک خاتمه یافت، اما پس از ۱۰ نفره 
شدن ویتوریا ستوبال در دقیقه ۵۴ ، یاران 
طارمی موفق شدند در دقیقه ۸۰ با ضربه 
گلسون به گل دوم دست پیدا کنند تا در 

آستانه برتری قرار بگیرند.
مقابل  برتری  از  پس  که  آوه  ریو 
بدشانسی  با  قبل  هفته  در  موریرنسی، 
در دیدار خانگی با بنفیکا شکست خورده 
بود، در نهایت توانست با نتیجه ۲ بر یک 
تا ۴۴  کند  عبور  ستوبال  ویتوریا  سد  از 
امتیازی شده و با تفاضل گل بهتر نسبت 
به فامالیسائو و صعود یک پله ای، به رده 

پنجم جدول لیگ برتر پرتغال برود.

دیدار  در  گلزنی  با  طارمی  مهدی 
امشب مقابل ویتوریا ستوبال و حضور ۸۷ 
دقیقه ای در زمین، تعداد گل های خود را 
به عدد ۱۱ افزایش داد تا به تنهایی در 
رده دوم جدول برترین گلزنان لیگ برتر 
پرتغال بایستد. ضمن اینکه او در این فصل 
توانسته یک پاس گل به نام خود ثبت کند 
و با گرفتن ۷ پنالتی، بیشتر از تمام بازیکنان 

لیگ پرتغال، این کار را انجام دهد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

ترین  ارزان  از  یکی  که  رادوشوویچ 
باتوجه  حاال  بود،  پرسپولیس  تیم  بازیکنان 
نیز  او  ریالی  نرخ دالر، دستمزد  افزایش  به 
به شکلی غیرقابل  برتر  لیگ  بقیه خارجی های  مثل 

باور باال رفته است.
بانان  دروازه  بهترین  از  یکی  رادوشوویچ  بوژیدار 
برتر  لیگ  حتی  و  پرسپولیس  باشگاه  تاریخ  خارجی 
است که در این چهار سال از نظر اخالقی و فنی خود 
از  انتخاب  داده که شایستگی  نشان  و  اثبات کرده  را 
این  در  رادو  است.  داشته  را  ایوانکوویچ  برانکو  سوی 
سال ها با نیممکت نشینی، عدم پرداخت دستمزد، انتقاد 
پیشکسوتان و... ساخت و توانست محبوبیتی را در بین 
طرفداران این باشگاه به دست بیاورد که کمتر در حساب 
اجتماعی یک فوتبالیست خارجی و به خصوص دروازه 

بان دیده شده بود.
او برای بازی در لیگ شانزدهم، از تیمی مجار به 
پرسپولیس آمد و با رقم ۱۲۰ هزار دالر سرخپوش شد. 
بود و  آن زمان نرخ دالر چیزی حدود ۳ هزار تومان 
رادوشوویچ هم با ۳۶۰ میلیون تومان ارزان ترین خارجی 
سرخپوشان در آن فصل و همچنین چهارمین بازیکن 
باشگاه از نظر پایین بودن دستمزد به حساب می آمد؛ رتبه 
اول تا سوم را محمد انصاری و صادق محرمی جوان و 
محسن ربیع خواه کمتر شناخته شده تشکیل می دادند.

آن روزها بیرانوند که تازه پرسپولیسی شده بود، 
قراردادی ۹۵۰ میلیون تومانی داشت و در واقع سه برابر 
بوژیدار رادوشوویچ دستمزد می گرفت. نکته جالب این 
که رقم قرارداد آنتونی گولچ که مدافعی بسیار بی کیفیت 
بود و حتی یک بازی هم برای پرسپولیس انجام نداد، از 

رادوشوویچ بیشتر و حتی دو برابر او بود!

با این حال فصول فوتبالی یک به یک سپری شدند 
و رادوشوویچ که قهرمانی در لیگ بوسنی هرزگووین و 
مجارستان را در کارنامه داشت، سه قهرمانی لیگ خلیج 
فارس، سه سوپرجام و یک جام حذفی به دست آورد تا 
با کوله باری از افتخار و به عنوان باسابقه ترین خارجی 
تاریخ باشگاه، به دفتر محمدحسن انصاری فرد برود و 
قراردادش را دو ساله تمدید کند. حاال چند ماه بعد از این 
تمدید قرارداد، او رقم قراردادش را از نظر دالری ثابت و 
از نظر ریالی در حد بهترین بازیکنان لیگ ایران می بیند.

او حاال ارزش ۳۰۰ هزار دالری در ترانسفر مارکت 
دارد اما شنیده ها حاکی از آن است که رقم قرارداد حدودا 
۱۰۰ هزار دالر کمتر و روی عدد ۱۸۰ هزار دالر بسته 
شده که این قرارداد رادو همچنان در بین بازیکنان ارزان 
قیمت فوتبال ایران به حساب می آید. اما با احتساب دالر 
۲۰ هزار تومانی، خالص دریافت این بازیکن ۳.۶ میلیارد 
از دستمزد خالص  تومان خواهد بود که ۱۰۰ میلیون 

علیرضا بیرانوند بیشتر است!
باتوجه به انتشار ریز قرارداد سال گذشته پرسپولیس، 
با  تومانی  میلیارد   ۳.۵ قرارداد  قبل  فصل  بیرانوند 
پرسپولیس داشت و باید ۸۹۵ میلیون تومان هم آپشن 
دریافت می کرد. حاال بی تردید اگر رادو گلر شماره یک 
باقی  نیز در وضعیت فعلی  باشد و نرخ دالر  سرخ ها 
بماند، دریافتی بوژیدار بیش از بیرانوند خواهد بود؛ چرا 
که رادوشوویچ هم میتواند به حداقل آپشن ها دست یابد. 
موضوعی که البته برای تمام بازیکنان خارجی فوتبال 
ایران صادق است و حتی برخی از بازیکنان ایرانی هم 

به همین شکل قرارداد دارند.
نکته ای که رادو را از دیگر بازیکنان متمایز کرده، 
این است که کیفیت فنی او حاال دیگر تقریبا مورد تائید 

به  دارد.  قرار  مربیان  و  کارشناسان  تمامی  تحسین  و 
کالدرون  گابریل  ایوانکوویچ،  برانکو  از  بعد  شکلی که 
نیز او را حفظ کرد و بیشترین تعداد بازی بوژیدار هم 
در دوره همین سرمربی آرژانتینی به ثبت رسید. حتی 
االن که دوباره تغییرات در راس کادرفنی سرخ ها انجام 
شده، سرمربی جدید و مربی دروازه بان های تازه یعنی 
گل محمدی و فنایی هم از رادو رضایت کامل دارند و 

خواستار حفظ این بازیکن شده اند.
این که رقم  بهانه  با  بوژیدار  از  بنابراین گذشتن 
قراردادش به صورت ریالی افزایش پیدا کرده، اشتباهی 
این  تلخ  روزهای  به  را  پرسپولیس  می تواند  که  است 
باشگاه از نظر دروازه بانی برساند. روزهایی که سرخپوشان 
در یک فصل بیش از ۵۰ گل دریافت می کردند و حتی 
به همین خاطر جام قهرمانی را از دست می دادند اما 
جالب است بدانید که رادو فصل گذشته در ۹ بازی تنها 
۲ گل خورد و در باقی مسابقات موفق به کلین شیت شد.

مقایسه جالب تر البته نشان می دهد که بوژیدار 
رادوشوویچ حتی از سه دروازه بان خارجی اخیر پرسپولیس 
هم رقم قرارداد کمتری دارد: الکساندر لوبانف )۲۷۰ هزار 
دالر(، نیلسون کوریا )۲۳۰ هزار دالر( و آسمیر آودوکیچ 
)۱۳۰ هزار دالر فقط برای بازی های آسیایی(. این در 
حالی است که رادوشوویچ باوجود پایین بودن دستمزد 
نسبت به این سه دروازه بان، عملکردی به مراتب بهتر 
داشته و در مقام مقایسه، خرید کارآمدتری به حساب 
می آید و بدشانسی اش این است که دالر در دوره او 
بیشترین نرخ رشد را تجربه کرده؛ همان بدشانسی که 
ویلیان  پریرا،  لوسیانو  استنلی،  کی روش  دیاباته،  شیخ 
میمبال و... داشته اند اما دلیلی برای فسخ قراردادشان 

نیست.

رقابت بیرانوند و رادو دالری شد؛

گرانترین دروازه لیگ برتر فوتبال ایران!

طارمی متخصص گلزنی، فوق تخصص گرفتن پنالتی!
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مشهد  شهرستان  گروه 
مدیرعامل  باقرزاده:  سمیه 
سازمان فاوا شهرداری مشهد 
اطالعات  فناوری  سازمان  شرکت  از 
از  نمایندگی  به  شهرداری  ارتباطات  و 
 ITU اجالس جهانی  در  شهر مشهد 
WSIS در تیرماه سال جاری خبر داد.

این  اعالم  با  رجائیان  محمدجواد 
خبر افزود: اجالس جهانی درباره جامعه 
 WSIS اختصار  به  که  اطالعاتی 
نامیده می شود، در سال جاری با توجه 
به شیوع بیماری کرونا، همچون بسیاری 
رویدادهای دیگر به صورت مجازی و در 

قالب وبینار برگزار می شود.
با  رایزنی  از  پس  افزود:  وی 
برگزارکنندگان این اجالس و اخذ نظر 
مثبت آن  ها در خصوص برگزاری کارگاه 
مشهد«،  هوشمند  »شهر  موضوع  با 
تمهیدات الزم در این خصوص صورت 
گرفت و روز ۲۶ ژوئن )۶ تیرماه( سازمان 
فاوا با برگزاری یک کارگاه در این وبینار، 
به معرفی اقدامات شهرداری مشهد در 

زمینه هوشمندسازی خواهد پرداخت.
ی  ر و فنا ن  ما ز سا مل  عا یر مد
اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد 
با اشاره به جایگاه و اهمیت این اجالس 

 ITU :در حوزه فناوری اطالعات گفت
WSIS بزرگ  ترین اجالس در زمینه 
IT در جهان محسوب می  شود که در 
سطحی بسیار باال و با حضور مسئوالن 
ارشد شهرها و کشورها به ویژه در حوزه 
IT برگزار می شود و ما نیز از این فرصت 
در  مشهد  های  پیشرفت   معرفی  برای 
نیز گسترش  و  عرصه هوشمند سازی 
نهادهای  و  شهرها  سایر  با  ارتباطات 
موفق در این زمینه برای تعامل و توسعه 

همکاری ها بهره خواهیم برد.
قدامات  ا بر  تأکید  با  ئیان  رجا
اساسی مدیریت شهری مشهد در حوزه 
هوشمندسازی بیان کرد: در دروه اخیر 
مدیریت شهری مشهد، اقدامات گسترده 
 ای برای تحقق مفهوم »شهر هوشمند 
این  از  انجام شده است. یکی  مشهد« 

 ITU موارد که پیش از این با همکاری
آغاز شده، اندازه گیری و سنجش شاخص  
های هوشمندی و پایداری شهر مشهد 
بر اساس روال U۴SSC است که در 
اشاره خواهد شد  به آن  نیز  وبینار  این 
و فرصت  ها و چالش  های این پروژه 

مورد بحث قرار خواهد گرفت.
اقدامات  دیگر  به  اشاره  با  وی 
تصریح  عرصه  این  در  گرفته  صورت 
گرفته  صورت  پیشرفت های   : کرد
و  الکترونیک«  »پرداخت  زمینه  در 
و  شهر«  هوایی  »نقشه  برداری  نیز 
از  حوزه،  این  فناوری های  به کارگیری 
کارگاه  در  که  بود  خواهد  موضوعاتی 
اجالس  در  مشهد«  هوشمند  »شهر 
ITU WSIS مورد اشاره قرار خواهد 

گرفت.

رجائیان خاطرنشان کرد: اجالس 
ITU WSIS هر ساله توسط اتحادیه 
بین المللی مخابرات )ITU( با پشتیبانی 
سازمان ملل متحد، در مقر اروپایی این 
سوئیس  کشور  ژنو  شهر  در  سازمان 
نیز،  جاری  سال  در  و  می شود  برگزار 
به  توجه  با  پیش آمده  تغییرات  از  پس 
کار  به  آغاز  ژوئن   ۲۲ از  کرونا،  شیوع 

خواهد کرد.
وی اضافه کرد: نخستین دوره این 
اجالس سال ۲۰۰۳ برپا شد و برگزاری 
فاصله  و  اختالف  کاهش  هدف  با  آن 
فناوری های  توسعه  طریق  از  کشورها 

ارتباطی و اطالعاتی تداوم یافت. 
WSIS در سال جاری به صورت 
ضمن  و  می آید  در  اجرا  به  آنالین 
تقویت  همچون  اهدافی  نمودن  دنبال 
جهانی  مشارکت  و  دیجیتال  تحول 
جمله  از  گوناگون  بخش های  شامل 
طرح  موضوعی،  کارگاه های  مجموعه 
سیاست های کالن، هکاتون، نمایشگاه 

و ... خواهد بود. 
بررسی  به  همچنین  رویداد  این 
جهان  هوشمند  شهرهای  بلوغ  میزان 
شرکت   ITU ممیزی  برنامه  در  که 

نموده اند نیز می پردازد. 

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری مشهد خبر داد؛

“شهرهوشمندمشهد”دراجالسژنومعرفیمیشود
آغازپروژهتصویربرداری360درجهازخیابانهایگرگان

معاون فنی و شهرسازی شهردار گرگان از آغاز پروژه تصویربرداری ۳۶۰ 
درجه از خیابان های گرگان خبر داد و گفت: این پروژه طی روزهای آینده 
به پایان خواهد رسید و پس از مشخص شدن سطح دسترسی ها، در اختیار 
شهروندان قرار خواهد گرفت. به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی 
شهرداری گرگان، مجید طاهری اظهار کرد: پروژه تصویر برداری ۳۶۰ درجه 
از شهر گرگان از روزهای گذشته آغاز شده است.  وی ادامه داد: در این پروژه 
تمامی خیابان ها، معابر، ساختمان ها و ابنیه موجود در شهر گرگان به صورت 
۳۶۰ درجه تصویربرداری شده و بر روی سایت شهرداری گرگان بارگذاری 
خواهد شد. معاون فنی و شهرسازی شهردار گرگان تصریح کرد: همچنین 
این تصاویر بر روی نرم افزار تلفن همراه شهروندسپار بارگذاری خواهد شد 
و تمامی شهروندان از هر نقطه دنیا می توانند از طریق این تصاویر، آخرین 
وضعیت امالك مورد نظر خود را مشاهده و دریافت کنند. طاهری بیان کرد: 
این امر باعث خواهد شد در آینده نیز شهرداری گرگان و شهروندان از هرگونه 
تغییرات در سال های مختلف مطلع شده و مستندات آن ثبت شود. وی اضافه 
کرد: طی روزهای آینده این تصویربرداری به پایان خواهد رسید و پس از 
مشخص شدن سطح دسترسی ها، در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

جلسهممیزیوارزیابیعملكرد6ماههکمیتهجذبسرمایه
گذاریدرحوزهگردشگریدریاییاستانبرگزارشد

دستگاه  کل  مدیران  و  بوشهر  استانداری  عمرانی  معاون  حضور  با 
های اجرایی مرتبط، جلسه ممیزی و ارزیابی عملکرد ۶ ماهه کمیته جذب 
سرمایه گذاری در حوزه گردشگری دریایی استان در سالن جلسات استانداری 

بوشهر برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی ، در ابتدای جلسه سیاوش ارجمند زاده مدیرکل 
بنادر و دریانوردی  و رییس کمیته جذب سرمایه گذاری در حوزه گردشگری 
دریایی استان بوشهر  ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شش ماهه این کمیته 
گفت:  دبیرخانه کمیته جذب سرمایه گذاری در حوزه گردشگری دریایی با 
دستور معاون محترم عمرانی استانداری بوشهر از تاریخ ۱۲ اذرماه ۹۸ در 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ، با هدف تسهیل گری و توسعه 

سرمایه گذاری در حوزه گردشگری دریایی استان تشکیل گردید.
ارجمندزاده افزود: این کمیته مسئولیت اخذ مجوزها جهت اجرای طرح 
های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری دریایی را بر عهده دارداز اینرو تا 
به امروز ۲ تیرماه ۹۹ هفت نشست برگزار نموده که ماحصل آن به  ثبت 
رسیدن ۲۶ طرح در دبیرخانه کمیته توسط متقاضیان سرمایه گذاری در 

حوزه گردشگری دریایی می باشد.
 مدیرکل بنادر و دریانوردی و رییس کمیته جذب سرمایه گذاری در 
حوزه گردشگری دریایی استان بوشهر اضافه کرد: در هفتمین نشست این 
کمیته مقرر شد ۱۰ طرح گردشگری دریایی تا پایان سال به مرحله اجرا 

برسد که طرح های نامبرده ذیل دارای اولویت پیگیری بوده است
۱.طراحی با جانمایی مشخص هتل ۵ ستاره دریایی جهت احداث در 

ساحل غربی بندر بوشهر بعنوان بسته سرمایه گذاری.
 ۲. تعیین کاربری و فراخوان بهره برداری از اسکله فلزی نیمه کاره 

مجاور رافائل در جاده ساحلی بندر بوشهر
 ۳. احداث موج شکن و حوضچه آرامش روبروی عمارت امیریه در 

بندر بوشهر بمنظور ایستگاه قایق های تفریحی
سواحل  از  یکی  در  احداث  جهت  ورزشی  گردشگری  طرح  ۴.ارائه   

استان بوشهر
 ۵.اخذ مجوزات قانونی اجرای اسکله تفریحی و گردشگری بندر گناوه

 ۶. اخذ مجوزات قانونی و تهیه و ارائه بسته سرمایه گذاری سواحل 
گردشگری حماد و بندر دیلم

 وی تاکید کرد: موارد ذکر شده تنها تعدادی از طرح های مورد بررسی 
در این کمیته می باشد از اینرو امید است با تالش مسوالن و کارشناسان 
مربوطه و عضو درکمیته اقدامات بیشتری در این زمینه رقم بخورد وشاهد 

اتفاقات هر چه بهتر در استان باشیم.

مدیرعامل آب وفاضالب مازندران اعالم کرد :
پایشکیفیتآبآشامیدنیمازندرانبا12آزمایشگاهفعال

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
مازندران ؛ مهندس مجید عبدالهی مدیر عامل آب و فاضالب در گفتگویی 
ضمن گرامیداشت هفته صرفه جویی در مصرف آب اظهار داشت: تأمین 
، تصفیه و توزیع آب آشامیدنی سالم وگوارا در شرایطی که مصرف آب به 
دالیل مختلف نظیر گرمای هوا، شیوع برخی بیماریهای همه گیر )شیوع 
بی سابقه ویروس کرونا( و احتمال شیوع وبا از طریق آب و غذا به ویژه در 
فصول گرم سال افزایش می یابد، کاری بسیار حساس و هزینه بر است 
با تشدید  افزایش مصرف آب و همزمانی آن  با  راستا متناسب  در همین 
گرمای هوا، شرکت آبفا استان با ۱۲ آزمایشگاه فعال و به کارگیری بیش 
از ۴۰  نفر از پرسنل متخصص که در طی سه سال متوالی موفق به اخذ 
آزمون  در  نیز  و  شده  آزمایشگاهی  کیفیت  مدیریت  تخصصی  گواهینامه 
به صورت  را  آب  ،کیفیت  اند  شده  رتبه  حائز  کشوری  تخصصی  مهارت 

مستمر مورد پایش قرار میدهد.
توزیع و مخازن  روزانه درشبکه  انجام عامل کلرسنجی  افزود:  وی  
ذخیره آب، عامل کیفی میکروبی به صورت ماهانه بر روی منابع مخازن 
به  آب  وشیمیایی  فیزیکی  کیفی  عامل  آب همچنین  توزیع  و شبکه  آبی 
صورت ساالنه و سایرعامل های کیفی نظیر آنالیز فلزات سنگین، سموم 
آلی،عوامل پرتو زا ) اشعه آلفا، بتا و اورانیوم و رادون ( از از مهمترین موارد 

پایش کیفیت آب استان است .
استان  بودن  پذیر  گردشگر  به  توجه  با  داد:  ادامه  عبدالهی  مهندس 
مازندران و حضور جمعیت شناور عالوه برجمعیت ثابت در این استان که 
موجب افزایش چشمگیر مصرف آب شده ، پاسخگویی به نیاز این جمعیت 
عظیم ، برداشت آب از منابع آب زیرزمینی را فزایش داده است و همزمان 
با رشد تولید آب در استان، شاهد افت سفره ها و منابع آب زیرزمینی هستیم 
و این افزایش برداشت آب مشکالتی را درکوتاه مدت و دراز مدت نظیر نفوذ 
آب های شور، افزایش سختی آب، افزایش امالح معدنی زمین زاد موجود 

در آب همانند »آهن و منگنز« ایجاد خواهد کرد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مازندران افزود: این مرکز از طریق 
تحلیل گزارش کیفی استخراج شده در طول دوره ۵ساله و ده ساله و به 
منظور کنترل و حفظ کیفیت آب و حتی تأثیرپذیری منابع آب از عوارض 
زیست محیطی، برنامه های گسترده ای را در دستور کار خویش قرار داده 
است که پیاده سازی برنامه ایمنی آب به شکل گسترده درسطح استان ) 
به عنوان ابزار تخصصی در ایجاد مدیریت یکپارچه با نگاه ویژه به مقوله 
کیفیت آب ( برای پایش منابع آبی از نقطه تحویل تا نقطه مصرف و حفظ 
آن منابع برای آیندگان  و نیز تدوین پروژه های بهبود کیفیت آب در راستای 

خدمت رسانی مطلوب به مردم از جمله این برنامه هاست.

رئیسدانشگاهعلومپزشكیمازندرانازراهاندازیپاركعلوم
فناوریسالمتبرایاولینباردراستانمازندرانخبرداد

پزشکی  علوم  دانشگاه  که  این  بیان  با  موسوی   عباس  سید  دکتر 
مازندران پس از دانشگاه های تهران ، مشهد و اصفهان چهارمین دانشگاه 
علوم پزشکی در سطح کشور است که موفق به دریافت مجوز راه اندازی 
پارك علم و فناوری در حوزه سالمت شده است افزود : اشتغال زایی نخبگان 
و حمایت از شرکت های دانش بنیان در حوزه های سالمت از اهداف راه اندازی 

این پارك علمی فناوری است .
علوم  دانشگاه  از  درحمایت  مازندران  استاندار  از  تقدیر  ضمن  وی   
دریافت  به  پارك،  این  اندازی  راه  دریافت مجوز  مازندران جهت  پزشکی 
مجوز راه اندازی ۲ پژوهشکده و یک مرکز تحقیقات دیگر برای دانشگاه 
پژوهشکده  فناوری سالمت،  پارك علمی  اندازی  راه  با  اشاره کردوگفت: 
های بیماری غیرواگیر و واگیر ومرکز تحقیقات دهان و دندان ، دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران با دارا بودن ۴پژوهشکده، یک پارك علمی فناوری 
سالمت،  ۱۹ مرکز تحقیقاتی مصوب، ۱۰ مرکز رشد واحدهای فناوری و 
۴ شرکت دانش بنیان به عنوان یکی از برترین دانشگاه های علوم پزشکی 

در کشور فعال می باشد

معاون میراث فرهنگی مرکزی مطرح کرد؛
برگزاریدورهآموزشفروشمجازیبرایهنرمندان

صنایعدستیمرکزی
معــاون صنایع دســتی اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایــع دســتی اســتان مرکــزی از برگــزاری دوره آموزشــی فــروش 

مجــازی بــرای هنرمنــدان صنایع دســتی ایــن اســتان خبــر داد.
ــاره ابــن موضــوع اظهــار کــرد: سلســله  قاســم کاظمــی در ب
کارگاه هــای آموزشــی و معرفــی صنایــع دســتی اســتان بــه صــورت 
مجــازی هــر مــاه یــک آمــوزش از طریــق ایــن معاونــت برگــزار 
می شــود کــه دوره آمــوزش مجــازی بازاریابــی و فــروش مجــازی 
ــن  ــزود: ای ــه اســت. وی اف ــاه در دســتور کار گرفت ــن م ــز در ای نی
کارگاه آموزشــی در راســتای ارتقــای مهارتــی و علمــی صنعتگــران، 
هنرمنــدان و عالقمنــدان بــه دســتیابی مهــارت فــروش و صــادرات 
صنایــع دســتی و هدفمنــد کــردن تولیــدات اســتان در زمینــه صنایع 
ــازی  ــازی و تجاری س ــد س ــی برن ــود. کاظم ــزار می ش ــتی برگ دس
ــا در  ــن دغدغه ه ــا را از مهم تری ــت آموزش ه ــا تقوی ــان ب همزم
ــد  ــات فرآین ــرد: مقدم ــوان ک ــمرد و عن ــتی برش بخــش صنایع دس
ــه  ــروش از جمل ــی و ف ــته بندی و بازاریاب ــازی، بس ــد، برندس تولی
ــدان  ــه عالقه من ــن دوره آموزشــی ب ــه در ای ــی اســت ک موضوعات
ارائــه می شــود. وی گفــت: امــروزه نقــش فضــای مجــازی در بهبود 
و توســعه کســب وکار انکارناپذیــر اســت و هنرمنــدان نیــز باید برای 
بازاریابــی و فــروش تولیــدات خــود، از ایــن ظرفیــت بهــره ببرنــد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی:
مطالباتآبوفاضالباستانمرکزیازمشترکان

به350میلیاردریالرسید
 مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان مرکــزی بدهــی 
مشــترکان آب ایــن اســتان را در مجمــوع ۳۵۰ میلیــارد ریــال عنوان 
ــوض  ــل پرداخــت نشــدن قب ــه دلی ــی ب ــن بده ــت: ای ــرد و گف ک
ــی  ــازه زمان ــف در ب ــای مختل ــا از ســوی مشــترکان حوزه ه آب به
۲ تــا پنــج ســال اســت. یوســف عرفانی نســب در نشســت خبــری 
بــه مناســبت هفتــه صرفــه جویــی در مصــرف آب و بــرق افــزود: 
ســهم مشــترکان خانگــی ۱۵۰ میلیــارد ریــال و ســهم مشــترکان 
دولتــی و نهادهــا هــم  بیــش از ۲۰۰ میلیــارد ریــال درصــد بــرآورد 

شــده اســت.
وی بــر لــزوم پرداخــت بــه موقــع قبــوض آب بهــا تاکیــد کــرد 
و  اظهــار داشــت: ایــن مهــم موجــب می شــود، شــرکت طرح هــای 
عمرانــی را بــه ســرعت اجرایــی کرده و رضایــت مشــترکان در ارایه 
خدمــات را فراهــم آورد. وی خاطرنشــان کــرد: هزینــه قبــوض آب 
ــوزه  ــت در ح ــت و دول ــز اس ــات ناچی ــایر خدم ــا س ــه ب در مقایس
ــن  ــر ای ــک را دارد، بناب ــد کم ــد در ص ــترکان ص ــه آب مش هزین
الزم اســت مشــترکان نیــز در پرداخــت آب بهــا نهایــت همــکاری را 
داشــته باشــند. مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان مرکــزی 
در ادامــه گفــت: یــک هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار ســال گذشــته 
بــرای ایــن شــرکت مصــوب شــد کــه ۲۸ درصــد آن محقــق شــد. 
ــوزه آب و  ــی در ح ــای عمران ــزود: ۵۵ طرح ه ــب اف ــی نس عرفان
ــن  ــل شــده شــاخص تری ــار تکمی ــن اعتب ــا ای فاضــالب اســتان ب
آنهــا، ایســتگاه پمپــاژ محــالت و دلیجــان، مجتمــع شــمال شــرق 
آشــتیان و مرحلــه اول مجتمــع شــهید ســردار ســلیمانی بــود. وی 
اظهــار داشــت: ۶۵ طــرح آبرســانی روســتایی و ۱۵ طــرح آبرســانی 
ــاه  ــان م ــه ســوم آب ــف و ب در هفت شــهری امســال در پویــش ال
در ســفر وزیــر نیــرو بــه اســتان مرکــزی بهــره بــرداری می شــود.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان مرکــزی گفــت: 
هفــت روســتای ایــن اســتان در ســال جــاری بــه علــت مشــکل 
کیفــی و افــت ســطح آب ســفره های زیرزمینــی بــا تانکــر آبرســانی 

می شــوند.

طرحخریدتضمینیبرقازنیروگاههایخورشیدیدر
گلستاناجراییمیشود

 در راســتای توانمندســازی مددجویــان کمیتــه امــداد بــا 
ــد  ــرح خری ــتان ط ــرق گلس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــکاری ش هم
ــود.  ــی ش ــی م ــیدی اجرای ــای خورش ــرق از نیروگاهه ــی ب تضمین
ــل  ــری مدیرعام ــر نصی ــی اکب ــی ، عل ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرکل  ــا مدی ــدار  ب ــتان در دی ــرق گلس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ش
کمیتــه امــداد امــام خمینــی اســتان گفــت : ایــن شــرکت بــا هــدف 
ــان  ــژه مددجوی ــی وی ــتغال زای ــی و اش ــازی ،کارآفرین ــد س توانمن
تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی جهت احــداث نیــروگاه 
خورشــیدی ۵ کیلوواتــی حمایــت خــود را اعــالم مــی نمایــد. وی 
افــزود : طــی اطالعــات آمــاری کــه مــی تــوان بــه راحتــی از اداره 
کل هواشناســی مبنــی بــر تعــداد روزهــای آفتابــی در ایــن اســتان و 
مناطقــی کــه بیشــترین ســاعت آفتــاب مفیــد را دارد مــی تــوان از 
نعمــت خــدادادی اســتفاده نمــود. نصیــری اضافــه کــرد : شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق گلســتان بــه نمایندگــی  از ســازمان انــرژی 
ــا خریــد تضمینــی بــرق تولیــد شــده ، کمیتــه  ــو ایــران ب هــای ن
امــداد را در پیــاده ســازی و ایجــاد بســتر مناســب جهــت اشــتغال 
مددجویــان یــاری خواهــد نمــود. وی در پایــان از هماهنگــی 
الزم جهــت آمــوزش مددجویــان کمیتــه امــداد بــرای ســرویس و 

نگهــداری ایــن سیســتم هــا خبــر داد

در کمیســیون حقوقــی نظــارت بازرســی وپاســخگویی 
بــه شــکایات شــورای اســالمی شــهر گــرگان

نحوههزینهکردمبلغاختصاصیافتهجهتپیشگیری
ازشیوعکرونابررسیشد

رئیــس کمیســیون حقوقــی شــورا از بررســی لوایــح شــهرداری 
از منظــر حقوقــی و همچنیــن نحــوه هزینــه کــرد مبلــغ دو میلیــارد 
تومــان اختصــاص یافتــه از ســوی شــهرداری جهــت پیشــگیری از 
ــی،  ــا طــی ســی و ســومین جلســه کمیســیون حقوق شــیوع کرون
ــه شــکایات شــورای اســالمی  نظــارت، بازرســی و پاســخگویی ب

شــهر گــرگان خبــر داد.
 بــه گــزارش مرکــز اطــالع رســانی شــورای اســالمی شــهر 
گــرگان، ســعید رحیمــی افــزود: در ایــن جلســه نحــوه هزینــه کــرد 
مبلــغ دو میلیــارد تومــان اختصــاص یافتــه بــه پیشــگیری از شــیوع 
ــرد را  ــه ک ــه لیســت و جــدول نحــوه هزین ــا مطــرح شــد ک کرون
شــهرداری بصــورت مکتــوب بــه کمیســیون تحویــل نمــود و جهت 

اســتحضار در اختیــار اعضــای شــورا قــرار گرفــت. 
ــر  ــوع تغیی ــن موض ــه همچنی ــن جلس ــه داد: در ای وی ادام
ــث و  ــورد بح ــبز م ــای س ــه فض ــکونی ب ــی از مس ــری ملک کارب
بررســی قــرار گرفــت کــه مقــرر شــد چنانچــه شــهرداري نیــاز بــه 
ملــک مــورد نظــر داشــته بــا توافــق مالــک نســبت بــه خریــد آن 
اقــدام و در غیــر اینصــورت بــدون دریافــت هرگونــه وجهــي نســبت 
بــه تغییــر کاربــري ملــک مــورد نظــر از فضــاي ســبز بــه مســکوني 

مطابــق مقــررات اقــدام نمایــد.

نوع  آیین تکریم رسول 
پرور و معارفه ابراهیم قلیزاده 
به عنوان مدیر کل جدید امور 
جنتی  حضور  با  اردبیل  استان  مالیاتی 
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان 
اسالمی  عبدالرضا  کشور،  مالیاتی  امور 
مدیرکل حراست سازمان، فرود محمدی 
سازمان  پشتیبانی  امور  دفتر  کل  مدیر 
معاون  محمد  نژاد  یعثوب  و  مالیاتی 
توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل 
وجمعی دیگر از مسئوالن برگزار گردید.

تبریک  ضمن  پرور  نوع  رسول 
دهه کرامت و والدت حضرت معصومه 
علیه السالم بر نقش سازنده مالیات در 
آبادانی کشور تاکید کرد و گفت: خداوند 
را شاکر و مفتخرم که کارگزار مالیاتی و 

خدمتگزار مردم هستم.
نوع پرور با اشاره به سخن حضرت 
علی )ع(به مالک اشتر در نهج البالغه، 
داران، وکال  را خزینه  مالیاتی  ماموران 
وگفت:  نمود  معرفی  ملت  سفیران  و 
کارگزار مالیاتی بایستی انصاف و عدالت 
را رعایت کرده  و با مردم مدارا نماید، 

از  کمتر  مالیاتی  کارگزاران  کار  ارزش 
ذخیره  واقع  در  آنان  کار  نیست  جهاد 

معاد است.
 در ادامه نژاد محمد، معاون توسعه 
اردبیل   استانداری  منابع  و  مدیریت 
ضمن تقدیر و تشکر از آقای نوع پرور 
سخت  جدی،  تالشگر،  فردی  را  وی 
نمود و  باال معرفی  توانایی  با  و  کوش 
با  پرور  نوع  رسول  کرد:  نشان  خاطر 
اخالقی،  اصول  رعایت  مداری،  قانون 
خلوص نیت و صداقت وظایف خود را 

انجام  خوبی  به  مردم  رضایت  جلب  با 
است.در  تقدیر  شایسته  براستی  و  داده 
واقع ارزش واقعی خدمت در ماندگاری 
نام نیک و دعای خیر مردم  است که 

معنا پیدا می کند
زحمات  از  تقدیر  با  نادرجنتی     
ارزشمند و کارنامه  درخشان آقای نوع 
با  شایسته،  کارمندی  گفت:وی  پرور 
انگیزه، با تقوی و با دانش کاری باال در 
سازمان بود که عاشقانه کارهای بزرگی 
انجام داد و امیدوارم  درعرصه جدیدی از 

زندگی)بازنشستگی( سالمت ، موفق، و 
موید بوده و همچنان راهنمای کارکنان 
امور مالیاتی باشند تا  از تجربیات وی 

نهایت استفاده را بکنیم.
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
سازمان گفت: ابراهیم قلیزاده مدیر کل 
جدید امور مالیاتی را انسانی با انگیزه، 
فنی و کاربلد معرفی نمود و از کارکنان 
با  توان  تمام  با  خواست  مالیاتی  امور 
و  باشند  داشته  کامل  همکاری  وی 
نوع  آقای  های  راهنمایی  و  کمک  با 
شناخت  و  تجربیات  از  استفاده  و  پرور 
او، برنامه ها و کارهایش را پیشبرده و 
سازمان را در جهت رسیدن به اهداف 

عالی یاری رسانند.
در پایان قلیزاده با تقدیر و تشکر 
محترم  معاونین  سازمان  کل  رئیس  از 
بیان داشت:  امیدوارم به فضل خداوند 
متعال بتوانم از عهده مسئولیت بزرگی 
شده  گذاشته  اینجانب  عهده  بر  که 
و  عزیز  کارکنان  همه  کمک  با  است، 
راهنمایی های جناب آقای نوع پرور به 

خوبیانجام وظیفه کنیم..

آیین تکریم و معارفه مدیران کل امور مالیاتی استان اردبیل برگزار شد

ساماندهی 1۴۰ دختر در معرض آسیب توسط بهزیستی ایالم!
یستی  بهز کل  یر  مد
استان ایالم با اشاره به فعالیت 
خانه سالمت دختران این اداره 
کل گفت: از سال ۹۶ و پس از راه اندازی 
این مرکز، تاکنون ۱۴۰ دختر در معرض 
بهزیستی  توسط  مرکز  این  در  آسیب 

پذیرش و ساماندهی شده است.
والدت  تبریک  با  همتی”  “زهرا 
باسعادت حضرت فاطمه معصومه)س( 
خانه  مرکز  داشت:  اظهار  دختر،  روز  و 
سالمت دختران این اداره کل با هدف 
شناسایی و پذیرش دختران در معرض 
مداخالت  ارائه  اجتماعی،  های  آسیب 
تخصصی فردی و خانوادگی به دختران 
در معرض آسیب و حمایتهای اجتماعی 

از آنها تاسیس و فعالیت دارد.
وی با اشاره به پذیرش دختران در 
معرض آسیب در مدت سه سال فعالیت 
به  مراجعان  بیشترین  افزود:  این مرکز 
رده  در  درصد   ۷۵ معادل  مراکز  این 

سنی ۱۶ تا ۲۸ سال قرار داشته که عمده 
سرپرست  اعتیاد  افراد  این  مشکالت 
خانواده، خشونت های خانگی و نداشتن 

درآمد مناسب خانوار بوده است.
ایالم  استان  بهزیستی  کل  مدیر 
مادی  های  حمایت  با  شد:  یادآور 

ین  ا ز  ا نفر   ۳۵ تاکنون  معنوی  و 
دختران در زمینه حرفه آموزی خیاطی، 
و  توانمند  دستی  هنرهای  آرایشگری، 
زمینه ادامه تحصیل این افراد نیز فراهم 

شده است.
“زهرا همتی” در خصوص حمایت 

از خانواده های این دختران در معرض 
این  در  ساخت:  خاطرنشان  نیز  آسیب 
مرکز روزانه که بصورت بخش خصوصی 
فعالیت  بهزیستی  سازمان  نظارت  با  و 
آموزشی  های  کارگاه  و  ها  دوره  دارد، 
دختران  این  مادران  برای  سازی  آگاه 
به  نسبت  عاطفی  حمایت  جهت  در 

فرزندانشان برگزار شده است.
وی تصریح کرد: عالوه بر این؛ با 
خانواده درمانی، ارائه مشاوره های فردی 
و توانمند سازی فرد و خانواده، سعی شده 
تا خشونت های خانگی این خانواده ها 

تا حد ممکن کاهش یابد.
ایالم  استان  بهزیستی  مدیرکل 
به فعالیت مرکز شبانه روزی حمایت و 
نگهداری دختران بی پناه یا بد سرپرست 
افراد  اشاره و تاکید کرد: در این مرکز 
پذیرش شده تا زمان رفع مشکل؛ مورد 
حمایت سازمان بهزیستی قرار خواهند 

گرفت.

را همه مي  تراژدي آب 
پایان ترسالي گرفته  از  دانیم، 
تا آغاِز بي پایان خشک سالي 
این سرزمین. از اینکه جنِگ آینده بر سر 
آب است و مبناي اختالفات و جنگ هاي 
قومي و قبیله اي براي حفاظت از منابع 
آبي است. اما به نظر مي رسد در این میان 
نگراني بزرگ تري وجود دارد و آن بحراِن 

بي توجهي به مسئله ي آب است.
اینکه آب یک  واقع علي رغم  در 
کاالي اقتصادي عمومي و حیاتي است 
از حفظ و مدیریت مصرف  به کرات  و 
آن گفته مي شود، اما قیمت گذاري آن 
نبوده، در  اقتصادي  از یک رویه  برآمده 
نتیجه عمال در مصرف آن توجهي نمي 
شود. چرا که با واقعي نبودن قیمت آب 
و مصرف  برداشت  در  محدودیتي  طبعاً 

اقتصادي آب احساس نمي شود. 
از طرفي، اگر بتوانیم درصدي از آبي 
را که در بخش کشاورزي در استان هاي 
مصرف  هرمزگان  نظیر  کشور  آب  کم 
مي شود، صرفه جویي کنیم ممکن است 
بسیاري از مشکالت کم آبي در بخش 
شرب و صنعت کاهش یابد. در حالي که 
در شرایط فعلي فقدان نگاِه اقتصادي به 
آب به عنوان یک کاالي اقتصادي مانع 

از چنین تدبیر و اراده اي است.  
حال پرسشي که ممکن است مطرح 
شود این است که در چنین وضعیتي، چه 
استراتژي اي باید براي  مدیریت بهینه 
آب به کار برد؟ در جایگاه کسي که سال 
ها در صنعت آب کار کرده، معتقدم در 

شرایط بحراني حاِل حاضر و براي عبور 
از این بحران بایستي تغییر بنیادین در همه 
ي سطوح مدیریت و تصمیم گیري آب 
یعني تغییر نگرش از این که » چه مقدار 
آب بیشتر مورد نیاز است« به این که » 
چه فعالیت هایي براي نحوه استفاده بهتر 
از منابع آبي موجود باید انجام داد« ایجاد 
شود. عالوه بر این تغییر الگوي مصرف 
رغم  علي  که  چرا  است  ضرورت  یک 
و  آب  مصرف  میزان  جمعیت،  افزایش 
دسترسي به دانش روز ، شکل مصرف 
آب کماکان به مانند گذشته که دوران 
در  که   حالي  در  است.  بوده،  ترسالي 
حتمًا  آب،  از  ناصحیح  استفاده  صورت 
عده دیگري دسترسي به آب را از دست 
مي دهند. در نتیجه مي توان اذعان داشت 
آب یک کاالي رقابت پذیر است. به همین 
دلیل الگوي مصرف بایستي اصالح شود 
تا این بحران نیز فروکش کند.  گرچه در 
سال هاي اخیر از فناوري هاي نوین و یا 
دانش روز در این زمینه بهره جسته ایم 

و روند مثبتي را طي کرده ایم اما بدون 
تردید روندي سریع و کافي نبوده است. 
بین  عظیمي  شکاف  همچنان  که  چرا 
اجراي  و  کشور  در  آب  مدیریت  دانش 

روش هاي مدیریتي مان وجود دارد. 
از طرفي الزم است در روند تغییر 
رویکرد ها و سیاست هاي صنعت آب از 
مباحث فني و سازه اي به غیرسازه اي و 
اجتماعي که تالش هایمان در این زمینه تا 
حدي ثمربخش نیز بوده، با تدبیري به موقع 
نسبت به حفظ منابع موجود، کاهش موثر 
آسیب هاي ناشي از بحران را محقق سازیم 

و مدیریت آب در کشور را سامان دهیم.
از سوي دیگر؛ در راستاي مدیریت 
بهینه آب توجه به چهار استراتژي مهم 
سازي،  فرهنگ  از:  عباتند  که  است 
کاهش آب بدون درآمد، افزایش آب بها 
کاهنده مصرف.  ابزارآالت  از  استفاده  و 
استراتژي  از  یک  هر  بکارگیري  گرچه 
هاي نام برده بدون شک، باعث کاهش 
نظر  در  باید  ولي  مي شود  آب  مصرف 

داشت، با توجه به اهمیت یافتن مسائل 
اقتصادي در طرح هاي عمراني، قابلیت 
اجراي همه ي استراتژي ها به صورت 

همزمان وجود ندارد.
 ناگفته نماند؛ گرچه افزایش قیمت 
منابع  چالش هایي نظیر نابرابري بیشتر 
افزایشي  روند  و  اجتماعي  اقشار  میان 
انشعابات غیر مجاز را به دنبال دارد که  
قوي  نظارتي  برنامه  نیازمند  آن  کنترل 
تري است اما به نظر مي رسد استراتژي 
قیمت گذاري )اصالح تعرفه ها(، راه حل 
اصلي کنترل افزایش مصرف است و در 
کل برنامه هاي اقتصادي صرفه جویي 
در مصرف منابع نقش بارز و پراهمیتي 

را ایفا مي کند .
علي ایحال؛ نگراني بزرگ تر بحراِن 
و  است  آبي  کم  بحراِن  به  توجهي  بي 
ضروریست قبل از آن که امنیت منابع آبي 
مان بیش  از پیش به خطر بیفتد، تدبیري 
اندیشیده شود و با دیدي حفاظتي، منابع 
را مورد استفاده قرار دهیم تا بتوانیم در بلند 
مدت به تولید بپردازیم. بدون شک در دوره 
خشک سالِي پیش رو، براي تحقق رسالِت 
»حفاظت از آب«، باید نسخه اي متفاوت 
از دوره ترسالي پیچید و در راستاي  تر 
ترویج الگوِي صحیح مصرف،  عادالنه 
کردن تعرفه آب و تغییر نگاِه مدیریتي در 
این حوزه به عنوان راهکارهاي پیشگیري 
از ادامه ی بحراِن بي توجهي به مصرف 
آگاهي  با  و  بیندیشیم  اساسي  اي  چاره 
بخشي به نسل آینده، آن ها را به عبور از 

این نگراني بزرگ امیدوار سازیم.

عبور از یک نگراني بزرگ ..
امین قصمي - رئیس هیئت مدیره مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان
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تصویری دیده نشده از سالهای جوانی مسعود کیمیایی و محمد صالح عال
اختصاصی دنیای جوانان

این رفتن مدام تو
اصال عجیب نیست

شعبان  کرم دخت

ماییم و بیقراری چندین به جان تو
کو ذره ، ذره  نفس مهربان تو

تنها کنار پنجره ای ، رو به یادها
سرریزم از روایت اشک روان تو

این رفتن مدام تو اصال عجیب نیست
حاال من و سکوت و غم همچنان تو

این روزها در آینه ی روشن خیال
از نام تو نوشتم و گم شد نشان تو

من ماندم و زمین ، که به شکل خرابه ای ست
کو آفتاب روشن تو ؟  آسمان تو ؟

دست که بود ریخته در لحظه های بغض
زیبایی بهار مرا در خزان تو

از  شیراز  شهردار  فرهنگی  معاون   
نشان  از  ه بردن  بهر  برای  برنامه ریزی ها 
طرح   ۲۶ اجرای  و  ایران  کتاب  پایتختی 
و  سخت افزاری  طرح  چندین  شامل  بزرگ 

زیرساختی در حوزه کتاب خبر داد.
مرتضی جعفری گفت: شهرداری شیراز 
امسال درصدد اجرای زیرساخت های مربوط 
باغ کتاب خوانی و کمپ  به کتاب همچون 
اپلیکیشن  طراحی  کتاب خوانی،  متحرك 

کتاب خوانی و تهیه مستند و طراحی نماد، مبلمان شهری کتاب خوانی، 
کافه کتاب  ساخت  کتاب خوانی،  برای  شهری  فضاهای  آفرینی  باز 
توریست و محل های مطالعه مادر و کودك و همچنین اجرای چهل 

نمایش خیابانی با موضوع کتاب خوانی است.
 معاون فرهنگی شهردار شیراز با بیان اینکه در سال پیش رو 
۲۶ طرح ترویج کتاب خوانی اجرایی خواهد شد، یادآور شد: اگر شیوع 
کروناویروس اجازه دهد، همه این طرح ها تا پایان سال اجرا می شود.

وی با اشاره به طرح ساخت ۱۱ قرائت خانه بزرگ در مناطق 
۱۱گانه شیراز یادآور شد: بهره برداری از دست کم ۵ قرائت خانه در سال 

جاری صورت خواهد گرفت و ۶ قرائت خانه 
دیگر نیز بسته به شرایط اقتصادی و کرونا، 
در سال جاری آماده بهره برداری خواهد بود.  
 جعفری در پاسخ به پرسشی پیرامون 
وایمار  و  شیراز  شهرهای  خواهرخواندگی 
آلمان و همچنین عدم تبادل فرهنگی میان 
هفته  گذشته  سال  گفت:  نیز  شهر  دو  این 
برگزار  خوبی  به  آلمان  و  ایران  فرهنگی 
شد، اما نکته قابل توجه آنجاست که شیراز 
بجز وایمار آلمان، می تواند با شهرهای کشورهای اطراف نیز ارتباط 
فرهنگی برقرار کند. معاون فرهنگی شهردار شیراز به عنوان مثال 
به ظرفیت خواهرخواندگی شیراز و شهرهای افغانستان اشاره کرد و 
افزود: اگر از این ظرفیت ها به خوبی استفاده شود، در شرایط کنونی 
که روابط این دو کشور دوست و همسایه به دلیل شیطنت هایی متشنج 

شده است، می تواند اقدام بسیار مناسبی باشد.
 وی سپس با رد پرسش یکی از خبرنگاران درباره تهدید بودن 
یک  شیراز  فرهنگی  تکثر  شد:  یادآور  شهر  این  در  فرهنگی  تکثر 

فرصت است نه تهدید.

تالش شیراز برای کسب عنوان پایتختی کتاب جهان

ر  د ر  نپـو نجا ز کبـر  ا
نشسـت »مهم تریـن ویژگـی 
نمایش نامه هـای چخـوف« از 
تأثیـر چخوف بر هنـر و ادب ایران گفت.

در ابتدای دومین نشسـت از برنامه 
»یـک هفته با چخوف« در شـهر کتاب، 
سیدحسـین طباطبایی، وابسته فرهنگی 
پیشین کشـورمان در روسیه، اظهار کرد: 
امـروز، درباره  ویژگـی  و شـأن چخـوف 
در تئاتـر و نمایشنامه نویسـی صحبـت 
می کنیـم. هرچنـد چخـوف بیشـتر بـه 
سـبب داسـتان های کوتاه خود در جهان 
شـناخته شـده اسـت، اولیـن ذوق آزمایی 
حوزه  نمایشنامه نویسـی  در  او  ادبـی 
سـالگی   ۱۶-۱۵ چخـوف  در  بـود. 
نمایشـنامه هایی نوشـت کـه متأسـفانه 
امـروز فقط یکی از آن ها )نوشـته  ۱۸۷۸( 
باقی مانده اسـت. نکته  جالب این اسـت 
کـه پایـان خالقیـت ادبـی چخـوف هم 
بـا نمایشـنامه اسـت و او شـاهکار »بـاغ 
آلبالـو« را یک سـال پیـش از مرگ خود 
می نویسـد. اکبـر زنجانپـور، از بازیگـران 
و کارگردانـان مشـهور تئاتـر و سـینمای 
ایـران، اجـرای تمامـی نمایشـنامه های 
کوتـاه و بلنـد چخـوف را در کارنامه  خود 
سـال   ۵۰ در  خـودش  به گفتـه   و  دارد 
حیـات تئاتـری خود بـا چخـوف زندگی 

اسـت. کرده 
در ادامه اکبر زنجانپور درباره  عالقه 
و سابقه  آشـنایی خـود با چخـوف گفت: 
سـال اول دانشـکده  تئاتر بودم که اسـم 
چخوف را شنیدم. زمانی که بهمن فرسی 
»چـوب  زیـر بغل« را اجـرا می کرد و من 
نقـش اول آن را بازی می کردم، شـاهین 
سرکیسـیان بارهـا و بارها سـر تمرین از 
چخـوف حـرف مـی زد. حتـی به نوعـی 
بـه مـن می گفـت، اگـر می خواهـی در 
تئاتـر مانـدگار شـوی بایـد سـراغ »مرغ 
دریایـی« چخـوف بـروی. مـن آن زمان 
نمی دانسـتم منظـورش چیسـت، ولـی 
حـرف او را پذیرفتـم. بارها بـا ولع »مرغ 
دریایـی« را خوانـدم و چیزی دسـتگیرم 
نشـد. بعـد از آن دیگـر آثـار چخـوف را، 
از نمایشـنامه تا داسـتان  کوتاه، خواندم و 
تا سـال ۶۶ از اونیل و میلر و ایبسـن کار 
کـردم. ولی سـراغ چخوف نرفتـم، چون 
واقعـاً می ترسـیدم. مثل ایـن می ماند که 
به شـما بگویند درباره  حافظ حرف بزنید. 
همه  مـردم همه رقـم بـا حافـظ ارتبـاط 
دارنـد، حتـی بـا فـال حافـظ می گیرنـد. 
ولـی نمی تواننـد راجـع بـه نفـس ادبـی 
او صحبـت کننـد. ایـن کار برخـی افراد 
ادب شـناس و آشـنا بـه ادبیـات و زبـان 
اسـت. چراکه حافظ ابعاد عجیب وغریبی 
دارد. بـه بیانی دیگر، حافظ سـهل  ممتنع 
اسـت. چخـوف هـم همین طـور اسـت. 
در ابتـدا بـه نظـر می رسـد کـه اجـرای 
نمایشـنامه های او راحـت اسـت و حتـی 
می شـود آن هـا را در اللـه زار اجـرا کـرد. 
اما این طور نیسـت. وقتی متن »ایوانف« 
را بـرای تصویـب بـردم، می گفتنـد چـرا 
می کنـی؟  چخـوف  چخـوف  این قـدر 
همه  حـرف او ایـن اسـت که باغـی دارد 
از بیـن مـی رود. در جواب گفتـم که این 
حرف را از سر نفهمیدن چخوف می زنید. 
خالصـه، درگیـری مـا ادامـه داشـت تـا 

باالخـره اجازه  اجـرا را  گرفتـم.
او در ادامـه بیـان کرد: چخوف خود 
زندگـی اسـت. او از زندگـی جداشـدنی 
نیسـت. پرسـوناژهای چخوف خودشـان 
حـرف می زننـد. ایـن چخـوف نیسـت 
کـه دیالوگ در دهان آن هـا می گذارد. او 
این قـدر این هـا را زنده برمی گزیند و زنده 
بـر صحنه می آورد که صدای پرسـوناژها 
شـنیده می شـود. چخـوف مانیفسـت یا 
نمی گـذارد.  پرسـوناژ  دهـان  در  شـعار 
این ها از جنس مردم اند و شـعار نویسـنده 
نمی دهنـد. بـرای همیـن، در نهایت مِن 
خواننده/بیننـده را وادار می کنـد با حواِس 
جمـع به پرسـوناژها نـگاه کنـم، چرا که 
بی دقـت نگریسـتن بـه آن هـا می توانـد 
مـرا بـه بیراهـه ببـرد. او سـاده و بی رحم 
اسـت. نمی تـوان بـا متن هایش شـوخی 
کـرد و پرسـوناژ او را در کاری جـدی یـا 
شـوخی  بـه شـعار دادن مجبور کـرد. اگر 
جایی کسـی چنین کاری بکند، اجرایش 
بـه زمیـن می خـورد، چراکـه همـه چیز 

چخوف واقعی و فهمیدنی است.              
شـاهین  داد:  ادامـه  زنجانپـور 
کسـانی  اولیـن  از  یکـی  سرکیسـیان 
اسـت که بـا نمایشـنامه  »مرغ دریایی« 

چخـوف را در ایـران مطـرح می کند و به 
شـاگردان خـود یاد می دهد کـه الکی داد 
نزنند. پیش از او، همه حالت دکلماسیون 
داشـتند. شـاهین این خودشـیفتگی را از 
بازیگـر جـدا کـرد و از او خواسـت عیـن 
آدم هـای دیگـر حرف بزنـد. کاری که به 
نظـر من بزرگ ترین خدمت سرکیسـیان 

بـه هنر ملـی ایـران بود.
در ادامه سیدحسین طباطبایی بیان 
کرد: شرح حال نویسـان چخوف هم غالبًا 
بـه این نکته اشـاره کرده انـد که چخوف 
در دوره  بسـیار مهمـی از تاریـخ روسـیه 
پوسـت اندازی  دوران  می کـرد:  زندگـی 
روسـیه. در اواخر دوران تزاری، در اقشـار 
مختلف جامعه مشـکالتی وجود داشـت 
و نـگاه ایدئولوژیـک و هنـر متعهـد بـر 
ادبیـات حاکـم بـود. ولی چخـوف در اوج 
ایـن جریانـات بـه هیـچ وجـه وارد آن ها 
نمی شـود. حتـی جریان هـای مختلـف 
موضـع  اعـالم  بـه  را  او  بـار  چندیـن 
از  ظرافـت  بـا  چخـوف  فرامی خواننـد. 
همـه  این هـا می گـذرد. بـا این همـه، به 
گواهی منتقدان در آثارش حاق مطلب را 
می رسـاند. برخی منتقدان بـر این باورند 
کـه چخوف در »باغ آلبالو« نه تنها تاریخ 
پیـش از فروپاشـی تـزاری، حتـی تاریخ 
بعد از فروپاشـی تزاری را هم به شـکلی 

پیامبرانه پیش بینی می کند.   
گفـت:  پاسـخ  در  زنجانپـور  اکبـر 
درسـت می گوییـد. مثاًل گمانـم چخوف 
در »دایـی وانیا« می گوید، در ۲۰۰ سـال 
می کنـد.  پـرواز  بالـن  بـا  بشـر  آینـده 
درحالی کـه در آن زمـان خبـری از ایـن 
قضیـه نبـوده اسـت. دوره ای کـه بـه آن 
اشـاره کردید، دوره  تبدیل فئودالیسـم به 
سـرمایه داری جدیـد و انقـالب صنعتـی 
اسـت. در ایـن دوره، کل دنیـا در حـال 
اسـت.  دگردیسـی  و  انداختـن  پوسـت 
بشـر و حکومت هـا همین طـور بـا هـم 
پیـش می رونـد و چخـوف در ایـن میانه 
می گویـد کـه چشـم هایتان را بـاز کنید. 
قضیـه این هـا نیسـت. حـق انسـان چیز 
دیگری اسـت. هیچ حکومتـی نمی تواند 

حـق انسـان را پرداخـت کند.
بـه دنبـال آن، طباطبایـی گفـت: 
آثـار  ماننـد  چخـوف  نمایشـنامه های 
داسـتانی او در روسـیه بـا اقبـال بسـیار 
زیادی مواجه شـده اسـت. معروف اسـت 
کـه می گویند در ۱۲۰ سـال اخیر، روزی 
نیست که تئاتری از روسیه نمایشنامه ای 
از چخـوف را روی صحنـه نبـرده باشـد. 
در عیـن حـال، منتقـدان تئاتـر بعضـاً به 
انتقـادی هـم  کارهـای چخـوف نـگاه 
دارنـد. مشـخصاً بـه دیالوگ هـای بلنـد 
یـا صحنه هایـی کـه در آن هـا تنوعی به 
آن معنا نیسـت و کم تحرك اسـت. شما 
در مقام اسـتاد نمایشنامه نویسـی و تئاتر 
نظرتـان در ایـن بـاره چیسـت؟ به ویـژه 
درباره  بلند بودن نمایشـنامه های چخوف 
کـه شـاید اجـرای آن هـا را در زمانـه  مـا 

مقدور نباشـد.
گفـت:  پاسـخ  ر  د نپـور  نجا ز
از دیگـر کارهـای چخـوف  »ایوانـف« 
طوالنی تر اسـت. از سـویی، بشر امروزی 
حوصله  ایـن حرف ها را ندارد و از سـوی 
دیگـر، بایـد به چخوف هم حـق داد. چرا 
بایـد کسـی پنج دقیقه هم وقت نداشـته 
باشـد؟ ایـن به چخـوف چه ربطـی دارد، 
اگـر می خواهی حرف چخـوف را بفهمی 
بایـد اثـر او را بخوانـی یا ببینـی. چرا که 
او دربـاره  تـو حـرف می زنـد. نمی خواهم 
شـعار بدهم. امروز امکان اجرای پنج کار 
بلنـد چخوف وجـود نـدارد، چراکه هفت 
هشت سـاعته اند. ما مجبوریـم این کارها 
را کوتـاه کنیم، حتی برخی از پرسـوناژها 
را در اجـرا حـذف می کنیم. البتـه، این ها 
پرسـوناژهای فرعی اند و در پیش برد درام 
هیـچ نقشـی ندارند، بلکه بـرای پرکردن 

صحنـه حـرف می زننـد. مثـاًل مـن در 
اجرای »ایوانف« پرسـوناژهای اضافی را 
زدم و به جـای آن هـا یـک دلقـک زن و 
یـک دلقک مـرد اضافه کـردم تا چکیده  

مطلـب مهمان ها را بیـان کنند. 
او درباره  نبـود صحنه هـای جـذاب 
در نمایشـنامه های چخوف گفـت: درون 
این پرسـوناژهای روی صحنه غوغاست. 
در سـر رانوفسـکایای »باغ آلبالو« چه ها 
نمی گـذرد. اگر به ایـن صحنه ها حرکتی 
بـا  نمی توانـد  تماشـاگر  کنیـم،  اضافـه 
مفاهیم ارتبـاط برقرار کند. هرچه صحنه 
سـاکن تر باشـد، حرف بهتـر و طوفانی تر 
به تماشـاچی القـا می شـود. من چخوف 
را ایـن چنیـن می بینیم. چندسـال پیش 
در جشـنواره  فجر اجرایـی بـا عنـوان »اُ 
هملـت« از آلمان هـا دیـدم کـه در آن 
»هملـت« را در یـک زن و مـرد آورده 
بودنـد کـه جلو آوانسـن نشسـته بودند و 
حتی حرکت تن نداشـتند. اما تماشاگران 
مطلـب را متوجه می شـدند. منظورم این 
اسـت کـه خیلـی اوقـات احتیاجـی بـه 
حرکـت نیسـت و اتفاقاً حرکـت در القای 

مفاهیـم مزاحمت ایجـاد می کند. 
نگـرش  تغییـر  دربـاره   زنجانپـور 
تماشـاچی بـه نمایشـنامه های چخـوف 
بعـد از اجراهای استانیسالوسـکی گفت: 
نابغه هـای  از  یکـی  استانیسالوسـکی 
او  اسـت.  بازیگـری  و  کارگردانـی 
نقطه نظرهای درخشـانی درباره  انسـان، 
بازیگـر و نقـش دارد کـه در کتاب هـا 
مفصل بیان شده است. استانیسالوسکی 
کارهـای چخـوف را بـرای کارگردانـی 
بـرای آن کـه  انتخـاب می کنـد، شـاید 
متوجه شـده کارهای چخوف به مفاهیم 
مـدرن بازیگـری نزدیک تـر اسـت. آثـار 
چخـوف بـه مفاهیمـی مثـل بی پیرایـه 
بـودن در کارگردانـی استانیسالوسـکی 

نزدیک است.   
کارگـردان  و  هنرپیشـه  یـن  ا
این کـه  از  قبـل  داد:  توضیـح  تئاتـر 
چخـوف  سـراغ  بـه  استانیسالوسـکی 
بـرود، در فضـای تئاتـری روسـیه، مثل 
همـه جـای دنیـا، غلوبـازی کـردن و 
غلوکارگردانـی کـردن و اغـراق در همه 
چیـز بـود. چخـوف هـم در ایـن فضـا 
می نوشـت، ولـی بـه آن کاری نداشـت. 
کارگردان هایـی کـه کارهـای چخـوف 
را  او  نمی توانسـتند  اجـرا می کردنـد  را 
بـرای همیـن در  تشـخیص بدهنـد و 
اجـرا ناموفـق بودنـد و به نظـر کارهایی 
بی انگیـزه، بی هویـت و بی آرمـان بودند 
استانیسالوسـکی  نمی شـدند.  درك  و 
این هـا را کنار می زند و پرسـوناژها را در 
زندگـی می بینـد، همان طورکـه چخوف 
آن هـا را از داخـل زندگـی می نویسـد. 
از  استانیسالوسـکی  و  چخـوف  پـس، 
کل تئاتـر روسـیه کنـاره می گیرند و کار 

می کننـد. را  خودشـان 
پارادوکسـیکال  درباره  ترکیـب  او 
کمـدی و درام در کارهـای چخـوف و 
اختـالف او بـا استانیسالوسـکی گفت: 
می کردنـد  گمـان  برخـی  گذشـته  در 
کارهـای چخـوف کمـدی نیسـت، ولی 
اظهرمن الشـمس  دیگـر  دوره  مـا  در 
اسـت که کارهـای او جنبه  طنز قوی ای 
دارد. بایـد بگویـم، برخـی دیالوگ هـای 
»مـرغ دریایی« می توانسـت خواننده یا 
کارگـردان را بـه انحراف بکشـاند. مثاًل 
دختـر می گویـد کـه مـا بایـد صلیـب 
خودمـان را بر دوش بکشـیم. این جمله  
سـنگینی اسـت. اما طنز چخوف هم در 
ایـن اسـت کـه این دختـر جـوان هنوز 
تشـخیص نمی دهد چگونـه باید صلیب 
خـود را بر دوش کشـید. انگار پوزخندی 
بـرای تماشـاچی اسـت کـه او را چه به 

ایـن حرف ها! 
زنجانپـور همچنیـن درباره  اولیـن 

اجـرای خـود از کارهـای چخـوف گفت: 
سـال ۱۳۶۶  در  بـار  اولیـن  اتفـاق،  از 
آخریـن کار چخـوف، »بـاغ آلبالـو«، را 
اجـرا کـردم. بایـد بگویـم که حتـی آثار 
یکی دونفره  چخـوف بایـد در صحنـه ای 
بـزرگ اجـرا شـوند تـا تماشـاگر عظمت 
محیطـی کار و نـه پرسـوناژها را ببنید و 
دریابـد کـه چه باغ یا سـاختمانی در حال 
نابودی و فروریختن اسـت. خوشـبختانه 
اولیـن کار مـا هـم در تاالر وحـدت اجرا 
شـد. شـب دوم اجرا به آنتراکت رسـیدم. 
مـا بـرای صحنه  تبـرزدن به درختـان، با 
اغـراق صـدا ضبط کـرده بودیم تـا روی 
تماشاگر تأثیر عمیقی بگذاریم. اما همین 
کـه تبـر زده شـد، متوجه شـدم که صدا 
خیلـی بلند اسـت. بالفاصله خـودم را به 
اتـاق رسـاندم و بـه صـدای پخش شـده 
اعتـراض کردم. اما متوجه شـدم که این 
صدای موشـک بوده اسـت. خیلی جالب 
بـود کـه صـدای موشـک و تبـر این قدر 
سـینک پخش شـد. چراکه هم موشـک 
ضـد بشـر اسـت  و هم تبـر درختـان را 
حـذف می کند. چخـوف در همه  کارهای 
خـود تأکیـد می کند که نبایـد به طبیعت 
لطمـه بزنیـم. گمـان می کنم اگـر امروز 
بـود در ایـن مسـائل دخالـت می کـرد و 
یکـی از طرفـداران محیط زیسـت بود.

درباره  تـم  دانشـگاه  اسـتاد  ایـن 
مشـترك آثـار چخـوف گفت: همـه  آثار 
بلنـد او در دوره  تبدیـل فئودالیسـم بـه 
سـرمایه داری اسـت و در باغـی اتفـاق 
می افتـد کـه در حال از بین رفتن اسـت. 
چخـوف پرسـوناژها را زیـر ذره بیـن نقد 
نمی گیـرد، بلکه شـرایط را نقـد می کند. 
او بر این باور اسـت که آدم ها در شـرایط 
بـد عکس العمـل بـد نشـان می دهنـد و 
در شـرایط خـوب عکس العمـل خـوب. 
در واقـع، او بـرای پرسـوناژهای خود دل 
می سـوزاند، حتی مویه می کند و کسـانی 
را مقصـر می دانـد که شـرایط را آن چنان 

زده اند. رقـم 
آلبالـو«  »بـاغ  تئاتـر  ادامـه  در  او 
و  دانسـت  اثـر چخـوف  را کامل تریـن 
توضیـح داد کـه در ایـن کار پرسـوناژها 
پیچیـده، پنهـان و عیان ترنـد. همچنین، 
این اثر راجع به انسـان و مسـئولیت های 
اوسـت که همین دیدن آن طنز پنهان را 

دشـوار می کنـد.
هـم  ادامـه  در  زنجانپـور  اکبـر 
ادب  و  هنـر  بـر  درباره  تأثیـر چخـوف 
ایـران گفـت: عـالوه بر ادبیـات، نمایش 
و داسـتان کوتـاه، چخـوف بـر شـعر مـا 
هـم تأثیـر گذاشـت. چخـوف بـر روی 
شـعر شـاملو و نیما یوشیج تأثیر مستقیم 
گذاشته اسـت. در حوزه  تئاتر، تا جایی که 
می دانـم، اکبـر رادی به ترغیـب و اصرار 
سرکیسـیان نمایشـنامه  »روزنـه  آبی« را 
می نویسـد. سرکیسـیان هـم یک سـال 
بـا بازیگـران تمرین می کنـد و همه چیز 
را آن طـور که باید درمـی آورد. این تحت 
بیـن  مثال هـا  و  اسـت  تأثیـر چخـوف 
کارگـردان و نویسـنده همـه از چخـوف 
اجـرا  تصویـب  مرحلـه   در  امـا،  اسـت. 
یکـی از شـاگردان خـود سرکیسـیان در 
گـروه تصمیم گیرنـده کار را رد می کند و 
سرکیسـیان در ۴۵ سالگی سکته می کند 

می میـرد. و  
زنجانپـور در پایـان درباره  وضعیت 
فعلـی تئاتـر کشـور و امکان اجـرای آثار 
چخـوف در روزگار ما گفت: من همیشـه 
یکـی از مخالفـان خصوصی سـازی تئاتر 
مانـد.  خواهـم  هـم  همیشـه  و  بـودم 
چـون تئاتـر به نظم بیشـتری نیـاز دارد. 
تئاتـر نصـر در ابتـدا خوب بـود. جمعیت 
تئاتـری کـم بود، مردم از کارها اسـتقبال 
کارهـای خوبـی می شـد.  و  می کردنـد 
ولـی حاال تئاتر شـبیه نخود و  لوبیا شـده 
اسـت. اآلن در هر زیرپله ای تئاتری برای 
خندانـدن رهگذران محترم احداث شـده 
اسـت. این خیلی خطرناك اسـت. بعد از 
کودتای ۳۲ الله زاری که در آن تئاترهای 
متعهد اجرا می شـد، فقط به رقص و آواز 
و امثـال آن اختصـاص یافـت. و مـن به 
چشـم دیدم، هنرپیشـه  تئاتری که روزی 
بـرای خـود بروبیایـی داشـت، چگونـه 
فروپاشـید. به نظرم، این که هر گوشـه ای 
سـالن تئاتری تأسیس شود و همه دنبال 
الکـی خندانـدن مخاطـب باشـند، نوعی 
بـه بیراهه بردن مخاطب اسـت. هنرمند 
هـم در برابر مردم مسـئولیتی دارد و باید 

متوجه آن باشـد.

تأثیرمستقیمچخوفبرنیماوشاملو

»اشراقدرپاریس«پشتویترینکتابفروشیها
نوشته   پاریس«  در  »اشراق  کتاب 
رزازیان  محمد  ترجمه   با  کرواك  جک 

منتشر شده است.
بلند  داستان  دو  ایسنا،  گزارش  به  
نوشته   »پیک«  و  پاریس«  در  »اشراق 
قالب  آمریکایی در  نویسنده   جک کرواك 
یک کتاب در  ۲۱۶ صفحه  و با قیمت ۳۳ 

هزار تومان راهی بازار کتاب شده است.
»اشراق در پاریس« سفرنامه ای است 
از نویسنده ای که هوای اودیسه  شدن دارد 
توالت  در  را  پروازش  می تواند  هم زمان  و 
کتابخانه های  از  بدهد.  دست  از  فرودگاه 
کشیدن  سیگار  ممنوعیت  برای  پاریس 
پلیس  تحویل  را  خودش  است.  متنفر 
می دهد تا جایی برای خواب داشته باشد. 
استفاده  از اسم خودش  این جا کرواك  در 

می کند. تالشی برای مخفی کاری نیست. تجربه  َستوری یا اشراقی آنی برای او در 
این لحظه ها اتفاق می افتد.

داستان دوم این کتاب آخرین نوشته  کرواك است؛ »پیک«. »پیک« در این 
شرایط نوشته می شود: »اشراق در پاریس« مسیر انتقادها را تغییر نداده، الکل کبد و 
معده  جک را تا نابودی کشانده، مادر جک از بعد از سکته  مغزی، فلج شده، جک از 
اطرافیانش بریده و در آخرین مصاحبه  زنده اش حتی به آلن گینزبرگ هم بدوبیراه 
می گوید، و گاهی شب ها فکر می کند استال می خواهد مسمومش کند. هم زمان دختری 
به اسم ژانت میشل ادعا می کند دختر اوست. و در آخر این که نیل کسیدی می میرد؛ 
کسی که رمان »در جاده« با محوریت شخصیت او شکل گرفت. نیل در مکزیک با 

مواد اوردوز می کند اما جک تا مدت ها این اتفاق را باور نمی کند.
برخی  برای  و  فین  هالکلبری  یادآور  بسیاری  برای  پیک  نوجوان  شخصیت 
در  بعد  سال ها  که  خیال پردازی  و  مبهوت  بچه روستایی  است؛  کرواك  خود  حتی 
اشراق  با جهان می شود.  پاریس درگیر مکاشفه  طنزآمیزش  خیابان های مه گرفته  
در پاریس و پیک در مقایسه با کارهای قبلی کرواك از مغموم ترین و پیچیده ترین 

خودزندگی نامه های اوست.

چاپ کتاب هایم را هنوز زود می دانم

»مینا علیزاده« نویسنده جوان اهل شهرستان اسفراین در خراسان شمالی و 
برگزیده دومین جشنواره داستان کوتاه استان، رمز موفقیت و آرامش در زندگی را 

مطالعه و انس با کتاب می داند.
او نخستین قدم هایش برای ورود به دنیای ادبیات با حضور در کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان برداشته شد و جهانش را با کلمات موزون آذین بست 
و کم کم با ورود به کارگاه داستان، قلمش رنگ دیگری به خود گرفت، تا اینکه با 
نخستین داستانش در دور دوم جشنواره بلقیس درخشید. حاال هفت سالی می شود 
که »مینا علیزاده« با حضور در کارگاه داستان خود را محک می زند و تجربه کسب 
خراسان  کوتاه  داستان  دومین جشنواره  در  اسفراینی  جوان  نویسنده  این  می کند. 
شمالی از داستان نویسان برتر استان بود و در بخش نوقلمان از بین ۱۰۱ اثر، رتبه 

نخست با به خود اختصاص داد.
عالمه  دانشگاه  در  رونامه نگاری  رشته  دانشجوی  هم اکنون  علیزاده  مینا 
طباطبایی تهران است و پیشرفت خود را در این رشته را نشات گرفته از مطالعه 
به مناسبت روز  نویسندگی می داند.  نویسی و  و حضورش در کارگاه های داستان 
از  ادامه  انجام شده که در  نویسنده جوان اهل اسفراین گفت وگویی  این  با  دختر 

نظر مخاطبان می گذرد.
* کمی از خودتان بگوئید و اینکه از چه زمانی شروع به نویسندگی کردید؟

**  من متولد ۱۳۷۶ شهرستان اسفراین هستم.و با توجه به عالقه ذاتی که 
به مطالعه داشتم، از ۱۰ سالگی در کارگاه های داستان نویسی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان شرکت می کردم. وجود مربیان خوب و توانمند کانون باعث شد 
تا من با اشتیاق بیشتری در این کارگاه ها شرکت کنم. به همه نوجوانان و جوانان 
و  پرورش فکری کودکان  کانون  کارگاه های  و  از کالس ها  توصیه می کنم حتما 
نوجوانان استفاده کنند؛ چون حضور در این کارگاه ها تحولی جدید را در زندگی من 

رقم زد و باعث شد که من بتوانم با کتاب و مطالعه انس بیشتری بگیرم.
* در چه جشنواره هایی شرکت  داشته و چه مقام هایی کسب کرده اید؟

** اولین جشنواره ای که شرکت کردم و در آن رتبه آوردم، »جشنواه بلقیس« 
بود که در سال ۱۳۹۴ در شهرستان اسفراین برگزار شد و در بخش نوقلمان توانستم 
رتبه اول را کسب کنم. بعد از آن سال ۹۵ در همین جشنواره در بخش بزرگساالن 
مقام دوم را کسب کردم، بعد از آن در جشنواره داستان کوتاه توانستم مقام دوم 
کشوری را کسب کنم و در سال ۹۶ هم در همین جشنواره رتبه سوم در بخش آزاد 
را کسب کردم. در ششمین جشنواره داستان کوتاه خراسان شمالی در سال ۹۶ هم 
نفر اول این جشنواره شدم و در سی و چهارمین دوره مسابقات فرهنگی، هنری 

کشوری نفر دوم جشنواره را کسب کردم.
* تاکنون چه آثاری از شما به چاپ رسیده؟

** کتاب های »یک نفر به جای چشم هایم«، »من ریحانه نیستم«، »جای 
، که  آماده کرده ام  را  اجتماعی  با موضوعات  خالی صدای نیال« و »شاه جهان« 
هنوز به صورت کتاب چاپ نشده. چون فکر می کنم هنوز زود است و جا دارد بر 

روی آن ها بیشتر کار کنم.
* نهاد های فرهنگی از شما حمایت کرده اند؟

** بله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کمک خوبی به من کرد. 
چراکه شروع من از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود. اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی هم جلسات و کارگاه های خوبی دارد که حضور در این کارگاه ها 

می تواند کمک بسیارخوبی برای پیشرفت باشند.
* با توجه به اینکه دانشجوی رشته روزنامه نگاری هستید، با روزنامه یی هم 

همکاری دارید؟
به  غیررسمی مشغول  به صورت  روزنامه ها  و  مطبوعات  از  برخی  با  بله   **

فعالیت و همکاری هستم.
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زهرا ثقفی الریجانی

مورخی که در تمام سفرهای جنگی تیمور لنگ 
حضور داشته

با  است  مصادف  تیرماه  پنجم  امروز 
سالروزدرگذشت نورالدین عبداهلل خوافی )معروف 
  ۸۱۰ سال  در  ایرانی  مورخ  ابرو(  حافظ  به 

خورشیدی.
شهاب الدین عبداهلل )یا نوراهلل( خوافی معروف 
اَبرو )تاریخ نگار و جغرافیدان مشهور  به حافِظ 
در  آثاری  صاحب  عصر تیموری و  در  ایرانی 
به  مربوط  ویژه  به  ایران،  و  اسالم  تاریخ 

دوره تیمور و شاهرخ است.
کتاب جغرافیای او که به ویژه در فصول مربوط به ایران و ماوراءالنهر آکنده از 
اطالعات مهم تاریخی است، از مهم ترین آثار او به شمار می رود. بخشی از اطالعاتی 
که حافظ ابرو از خصوصیات جغرافیایی سرزمین های اسالمی به دست داده چنان که 
خود اشاره کرده، محصول مشاهدات خود اوست. چه، در سفرهای جنگی تیمور از 
فرارود و ایران تا شام همه جا حضور داشته و از این جهت آگاهی های بی همتایی 
گردآورده که امروز برای بررسی جغرافیای طبیعی و انسانی شهرهای کهن سرزمینهای 

اسالمی بسیار مهم می نماید.
این کتاب همچنین برای اطالع از نام و نشان و مضمون بعضی آثاری که از 

منابع حافظ ابرو بوده و اینک در دست نیست، بسیار مهم است.
مرگ او در بعضی منابع ۱۳  تیر ۸۰۹ نیز  ذکر شده است. 

نویسنده ها راه سختی در پیش دارند
احمد آرام می گوید: نویسندگان برای این که 
در  بسیار سختی  راه  دهند  نشان  را  مصیبت ها 
شد  خواهد  سخت تر  راه  مطمئنم  دارند.  پیش 
و ما باید زحمت بیشتری بکشیم تا بگوییم چه  

چیزی جامعه را تهدید می کند.
برای  که  اتفاقی  پی  در  نویسنده  این 
»رومینا، دختر ۱۴ساله تالشی« رخ داده است و 
کشته شدن او به دست پدرش و اتفاق مشابهی 
کرمانی«  ۲۲ساله  دختر  »ریحانه،  برای  که 
افتاده، درباره پرداختن به موضوع خشونت علیه زنان و نقش ادبیات در جلوگیری از 
خشونت های خانگی اظهار کرد: در سینما، ادبیات و هنر کمابیش به این مسائل اشاره 
شده، اما تمام مسائل بازگو نشده است. این مسائل در سراسر جهان مطرح می شود، 
اما باید ببینیم ریشه خشونت علیه زن ها کجاست. باید این مسئله را ریشه یابی کنیم 
و ببینیم این مسئله در تاریخ جهان چگونه پدید آمده است. بعد متوجه خواهیم شد 
این مسائل در هر کشوری متناسب با فرهنگ و دانش مردمش کمرنگ تر شده است. 

البته دولت ها نیز در رسیدن به این روشنگری دخالت داشته اند. 
او افزود: خاورمیانه، جایی که ما در آن زندگی می کنیم یک مشکل عمده دارد، 
مشکلش این است که هرچقدر جهان نو می شود، سنت ها در آن رشد می کنند. در واقع 
رشد سنت ها در مقابل رشد مدرنیته است. ما معموال فکر می کنیم هرچقدر کشورها 

مدرن تر بشوند سنت ها از بین می رود، درحالی که این طور نیست.
آرام سپس بیان کرد: در ادبیات ایران زمانی که به آثار نویسندگانی مانند صادق 
هدایت، صادق چوبک، بزرگ علوی و نویسندگانی که با آمدن شان ادبیات مدرن 
ایرانی آغاز شد نگاه کنید، می بینید رویکرد این نویسندگان این است که جامعه سنتی 

شخصیت زن را در جامعه ضعیف نشان می دهد.
او در ادامه اظهار کرد: همیشه در ادبیات ما به این موضوع اشاره شده، اما 
بحث بر سر این است که مردم ما در حال حاضر چندان راغب نیستند که این ادبیات 
را باور کنند  و به آن ادبیات نزدیک شوند. مخاطبان ادبیات ما زیاد نیستند، زیرا 
آن ها به سمت و سوی چیزهایی رفته اند که برای شان سودی نداشته است، مثال  
سریال هایی که هیچ بازتاب اجتماعی  و سخنی برای گفتن ندارند و از طرفی به 
ادبیاتی عالقه مندند که ادبیات مردمی نیست و صدای مردم در آن وجود ندارد و 
یک ادبیات عامه پسند است که تاریخ مصرف دارد و در نتیجه در این روند ذهن 

مردم غالبا نسبت به مسائل کند شده است.
این نویسنده همچنین گفت: زمانی که اتفاقی مانند قتل های ناموسی پیش 
می آید، مدت کوتاهی در دنیای مجازی می ماند و بعد ناپدپد می شود و  مردم منتظر 
می شوند تا مسئله دیگری ایجاد شود؛ مثال جنگلی آتش بگیرد. مردم ما متأسفانه این 
قضایا را ریشه ای دنبال نمی کنند که متوجه شوند رسالت یک زن یا مرد در جامعه 
چیست. شما در جامعه با عده ای برخورد می کنید که به شدت فمینیست و مردستیز 
هستند که این موضوع به بقای اجتماع ضربه می زند، زمانی که فمینیسم تندور و 
مردساالری دست به دست هم می دهد یک جامعه ناهمگون را به وجود می آورد و 
مردم در مقابل آن ها سرگردان هستند.  قتل های ناموسی مرتب تکرار می شود، بعد 
از این بعید نیست خودسوزی ها شروع شود و خودکشی ها آمار باالیی داشته باشد.  
ادبیات ما ادبیاتی است که می تواند این مسائل را ریشه یابی کند، البته نه تنها ادبیات 
را ریشه یابی کنند. در  این مسئله  تئاتر و هنرهای دیگر هم می توانند  بلکه سینما، 
جهان غرب زمانی که یک مشکل اجتماعی پیش می آید تمام رسانه ها دست به دست 
هم می دهند که آن موضوع را ریشه یابی کنند، اما در کشور ما موضوع ریشه یابی  
نمی شود و به همه چیز از باال نگاه می شود و مسائل هم همیشه در سطح می ماند.

او درباره موانع بیان این مسائل در ادبیات و این که چطور این مسائل بیان شود 
که نویسنده به سیاه نمایی متهم نشود، اظهار کرد: همه چیز به شیوه تفکر یک دولت 
و ملت بستگی دارد. زمانی که بخواهیم نسبت به جامعه شفاف صحبت کنیم،  مطمئنا 
در این شفافیت چیزهایی است که دیگران را آزار می دهد. ما نمی توانیم بگوییم آن 
آدم ها نباید آزار ببینند و واقعیت ها را بشنوند. معموال برای این که نگذارند به سنت ها 
صدمه ای  وارد شود، واژه هایی مانند سیاه نگاری در کنار این ماجرا هستند تا بهانه ای 
برای جلوگیری از تفکر نوین و سازنده در جامعه باشند. خب این ها همیشه هست، 
اما این که چه کار باید کرد که این قضیه به اشتراك  گذاشته شود، باید بگویم راه 
بسیار سختی وجود دارد. ادبیات بارها این  کار را کرده، اما با ممیزی ربه رو شده است. 
در سینما هم این کارها صورت گرفته؛ مثال فیلم »خانه پدری« کیانوش عیاری یا 
»سگ کشی« بهرام بیضایی و »شاید وقتی دیگر«، آن ها قضیه را دور می زنند تا در 
سینما زن به عنوان شخصیت اصلی دیده شود، همین که به صورت شخصیت دیده 
می شود، یعنی این سینماگر از مصیبتی صحبت می کند که این مصیبت پنهان است. 
سینماگران و نویسندگان برای این که مصیبت ها را نشان دهند راه بسیار سختی در 
تا  بیشتری بکشیم  باید زحمت  ما  راه سخت تر خواهد شد و  دارند. مطمئنم  پیش 

بگوییم چه  چیزی جامعه را تهدید می کند.
این که گفته شود پدر و  برای  ناموسی اظهار کرد:  به قتل های  اشاره  با  ارام 
برادری که مرتکب قتل شدند، گناهی ندارند، اولین چیزی که به عنوان مقصر مطرح 
می شود دنیای مجازی است، این که همه ناهمگونی های اجتماعی از دنیای مجازی 
به مردم منتقل می شود. اگر از دنیای مجازی درست استفاده نشود ممکن است این 
مصیبت ها را در پیش داشته باشد، اما مگر این دنیای مجازی در جهان دیگر، در 
غرب و اروپا نیست و چرا  آن ها به نحوی با آن برخورد می کنند که آسیب های جدی 
اجتماعی به خانواده ها وارد نشود؟ ما در یک وضعیت برزخ گونه  قرار گرفته ایم که اگر  
بخواهیم راه حلی برایش پیدا کنیم با سختی ها و موانع بسیار زیادی  روبه رور می شویم.
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»روستاگرد«ی در شبکه رادیویی تهران

پرمخاطب  برنامه های  بین  در 
رادیویی، » روستا گرد« که مستندی 
پنجشنبه  روزهای   و  است  رادیویی 
ساعت ۱۰  از شبکه رادیویی تهران 
پخش می شود، طرف توجه بسیاری 
آن  طی  و  گرفته  قرار  مخاطبان  از 

قالب  در  تهران  استان  روستاهای  سیمای 
دیدار از محل و گفت و شنود با ساکنان روستاها، مورد بررسی قرار می گیرد.

پنجشنبه این هفته، عوامل تهیه و تولید روستا گرد میهمان مردم  
روستای همه سین )ترکمن ده(هستند  و گزارشی از آن جا ارایه می دهند.

تهیه کننده، سردبیر و مجری برنامه روستاگرد نیما نعمتی زاده و  دستیار 
تهیه کننده ملیکا طاهری عطار هستند و همکارمان محمدرضا حسن بیگی 
)سردبیر روزنامه دنیای جوانان( به عنوان پژوهشگر و کارشناس، گروه را 

همراهی می کند.

تینا پاکروان »خاتون« را به تلویزیون می برد

پروانه  اخیر شورای  در جلسات 
سال  در  سینمایی  غیر  آثار  ساخت 
جدید با ساخت سریال »خاتون« به 
تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی 
تینا پاکروان، سریال »ناجور« به تهیه 

کنندگی ایرج محمدی، کارگردانی همایون 
اسعدیان و نویسندگی بابک کایدان، سریال 
و  کارگردانی  و  بهروز خوش رزم  کنندگی  تهیه  به  مارال«  من  »آهوی 

نویسندگی مهرداد غفارزاده موافقت شد.
همچنین در این جلسات با ساخت دو عنوان فیلم مستند »من یک 
زن ایرانی هستم« به تهیه کنندگی علی قربانی و مریم نقیبی، کارگردانی 
میالد قربانی و نویسندگی عادل انیسی و »گل های قصران« به تهیه 

کنندگی، کارگردانی و نویسندگی مرتضی غفوری نایینی موافقت شد.
این سریال ها پیش تر موافقت اصولی دریافت کرده بودند. 

خاطره سازی حمید هیراد با »یاردبستانی«

موسیقی  خواننده  هیراد  حمید 
موسیقایی  فعالیت  تازه ترین  در  پاپ 
خود تک آهنگ »وطن« را با تضمین 
تهرانی  منصور  »یاردبستانی«  اثر  از 

منتشر کرد.
تک آهنگ »وطن« با تضمین از اثر 
آهنگساز  ساخته  دبستانی«  »یار  معروف 
پیش کسوت منصور تهرانی با ترانه و صدای حمید هیراد خواننده موسیقی 

پاپ کشورمان در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
در این قطعه ملی – میهنی حمید هیراد ترانه سرا، آهنگساز و خواننده، 
حسن بابا تنظیم، میکس و مستر، پاشا هنجنی نوازنده نی، امیررضا رعیتی 
عکاس و سعید حقیقت طراح گرافیک گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

شنوندگان  اختیار  در  نو«  »آوازی  مؤسسه  توسط  آهنگ  تک  این 
قرار داده شده است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴۰

تصویربرداری »جوهر سوخته« به پایان رسید

فیلم  تدوین   و  تصویربرداری 
و  به کارگردانی  سوخته«  »جوهر 
قوی پنجه  ن  سلیما تهیه کنندگی 

به پایان رسید و آماده نمایش شد
این فیلم که بر اساس نوشته یی 
ساخته  قوی پنجه  سلیمان  خود  از 

جهانی   فستیوال های  در  است  قرار  شده 
نمایش داده  شود.

»جوهر سوخته« با محوریت قرار دادن دغدغه های زنان در جامعه، 
داستانی اجتماعی را در روزگار کنونی دنبال می کند. این فیلم محصولی از 
کمپانی فیلمسازی MDBS Pictures است که توسط رسول حسینی 
تدوین شده  و در آن  رها حاجی زینل، کیمیا مرادی رفیق، هما شهیدی 
زاده، علی صفری، میالد رخش بهار، یاسمن خلیلی، پریا حسینی، فرخ 
مهر کیوان مهر، سارینا آزاد میالنی، ریحانه به ایفای نقش پرداخته اند.
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محمد حسین زاده

شبکه سه سیما این روزها سریالي اجتماعي 
شهرام  کارگرداني  به  پرگار،  نام  به  خانوادگي 
سریالي  که  دارد  پخش  حال  در  را  شاه حسیني 
مرجانه  چون  بازیگرانی  است.  شده  پرمخاطب 
فریبا  علوی،  بهرنگ  کریمی،  بابک  گلچین، 
ایفای  به  سریال  این  در  عمرانی  علی  و  کوثری 
نقش پرداخته اند و در کنار آنها رضا امامی بازیگر 
تئاتر و تلویزیون که از بازیگران باسابقه تئاتر است 
و همکاری با گروه تئاتر آئین را در کارنامه هنری 
ظاهر  خاص  نقشي  در  سریال  این  در  دارد  خود 
شده است. او دهه ۸۰ با بازی در سریال خط قرمز، 
بازیگری در تلویزیون را تجربه کرد که این روند 

تاکنون ادامه داشته است.

شما  نقش  کنیم...  شروع  پرگار  سریال  -با 
شاه حسیني  شهرام  با  کار  و  گرفت  شکل  چطور 

چطور بود؟
بازی  *به نظرم شهرام شاه حسینی به شدت 
را می شناسد و در هدایت بازیگر توانمند است. از 
هیچ سکانسی به آسانی نمی گذشت و اگر سکانسی 
این  واقعیت  می گرفتیم.  را  آن  دوباره  می شد  بد 
است که وقتی فیلمنامه به من پیشنهاد شد ابتدا 
با خودم گفتم این یک نقش کوتاه است. حسین 
خضوعی با من تماس گرفت و گفت چند قسمت 
از این سیناپس را بخوان و بعد در مورد آن حرف 
می زنیم. ۴قسمت آن را خواندم و دیدم چقدر جذاب 
است. زمانی که وارد پروژه شدم بسیاری از بازیگران 
انتخاب شده بودند و سریال کامل نوشته شده بود.

ر  کا طول  در  مي گفتند  گلچین  نم  -خا
کار  در  تغییراتي  شد  باعث  که  داد  رخ  اتفاقاتي 

ایجاد شود!؟
نوشته  ابتدا  از  که  است  همان  کار  *کلیت 
شده بود ولی شاید در طول کار جاهایی بعضی از 
سکانس ها کم و زیاد شد. خوبی این سریال این 
است که همه شخصیت ها قصه دارند یعنی اینکه 

شروع، اوج و پایان دارند.

-چقدر با شهرام شاه حسیني تعامل داشتید و 
پیشنهاد هم مي دادید؟

هستم  همینطور  صددرصد  تئاتر  در  *من 
به  برسد  ذهنم  به  چیزی  اگر  اجرا  آخر  روز  تا  و 
کارگردان و بازیگر مقابل خودم می گویم و کار را 
تغییر می دهم و از این بابت خوشحال هستم. در 
سریال پرگار نیز همینطور بود. اگر چیزی به ذهنم 
می آمد به آقای شاه حسینی می گفتم و حاال ایشان 
یا می پذیرفت و یا قبول نمی کرد. حتي گاهي خودم 
دوباره  را  سکانس  یک  که  مي خواستم  ایشان  از 
بگیریم. در این شب ها وقتی یک سری سکانس ها 
را می بینم یاد دوران فیلمبرداری می افتم و با ایشان 
تماس می گیرم و می گویم االن می فهمم که چرا 
به من می گفتید فالن جا سکوت یا مکث کن. به 
همین خاطر است که می گویم آقای شاه حسینی 

بازیگری را می شناسد.

کردید یک شخصیت  بازي  که  -شخصیتي 
نسبتا خاکستري است، کارتا سخت نبود؟

*من اعتقاد دارم وقتی فیلمنامه یا نمایشنامه 
خوب نوشته شده باشند و کارگردان هم کارگردان 
می شود.  سخت  بازیگر  وظیفه  باشد،  متبحری 
در  اول  درجه  در  بگذارد  کم  بخواهد  بازیگر  اگر 
حق خودش اجحاف می کند و در درجه بعدی به 
کارگردان، نویسنده و تماشاگر. نقش منعم خوب 
نوشته شده و چندوجهی است. وقتی دیدم از طرف 
کارگردان اینقدر نگاه خوبی روی کار وجود دارد 
را بگذارم.  توانایی های خودم  باید  احساس کردم 
من واقعا توانایی خودم را روی نقش گذاشتم. سعی 
کردم از داشته هایم و سال ها تجربه در تئاتر استفاده 
کنم تا بتوانم مسیر درستی را بروم. احساس می کنم 

برای این نقش کم نگذاشته ام.

-عده اي انتقاد دارند که ریتم کار کند است 

خستگي  باعث  دیالوگ  بدون  سکانس هاي  و 
مخاطب مي شود!

*این حرف شما را آدم های دیگر هم می زنند 
و می گویند ریتم سریال کند است. البته االن که 
قصه جا افتاده کمتر این حرف را می شنوم. به نظرم 
قصه به همین شکل است و ریتم آن باید اینطور 
باشد، اما تمپوی کار از همان قسمت اول باال بود. 
در زندگی معمولی هم وقتی وارد یک خانواده ای 
می شوید که آن خانواده یک عزیزی را از دست 
داده  است، می بینید همه یک گوشه نشسته اند و 
حرکات و نگاه ها آرام است. من فکر می کنم ریتم 
این سریال بر اساس آن قصه ای که نوشته شده 
ریتم  می توانست  جاهایی  که  البته  است.  درست 
تندتر باشد. می خواهم بگویم ریتم این کار همین 
است، منتها تحمل مردم حتی نسبت به تماشای آثار 
نمایشی مانند موارد دیگر در زندگی کم شده است.

دلیل  به  مردم  زندگي  فضاي  روزها  -این 
این  در  و  نیست  جالب  چندان  اقتصادي  شرایط 
شرایط سریالي تلخ مانند پرگار تا چه اندازه مي تواند 

مورد توجه قرار بگیرد؟
*حرف شما را در کلیت قبول دارم ولی مثل 
این می ماند که ما بگوییم االن شرایط جامعه بد 
است و ما به تماشای نمایش هایی مانند شاه لیر و 
مکبث، یا هر تراژدی دیگر ننشینیم. این نمایش ها 
در خارج از کشور هر شب اجرا می شوند و حتی 
تماشاگران تکراری هم دارند. من معتقدم اگر قصه، 
قصه خوبی باشد و جای کشف داشته باشد تماشاگر 

با آن همراه می شود.

که  شد  چطور  برویم...  گذشته  به  -کمي 
بازیگري را انتخاب کردید؟

*شاید حرفی که می زنم کلیشه ای باشد، اما 
من فکر می کنم دنیای بازیگری، نمایش، تصویر 
و ورزش برای همه آدم ها جذاب است. شما همین 
االن اگر از ۱۰ نفر سوال بپرسید آیا دوست دارید 
بازیگر شوید، ۹ نفرشان  می گویند بله! این بخش 
عام قضیه است. بخش دیگر که من احساس کردم 
بازیگری می تواند من را به جلو هل بدهد این بود 
که در بازیگری می توانم آدمی باشم که به عنوان 
رضا امامی، نقش های متفاوتی را بازی کنم. این 
مسئله در بازیگری برایم جذاب بود. ما به االن نگاه 
نکنیم که کتاب های بازیگری زیاد شده است، بلکه 
من ۲۵ سال پیش کتاب های استانیسالوسکی را از 
پستو های کتاب فروشی های انقالب پیدا می کردم. 
تا  کردم،  پیدا  را  کتاب  وقتی  نشود  باورتان  شاید 
صبح نشستم آن را خواندم و وقتی ساعت ۵صبح 
نفهمیدم  هیچی  کردم  احساس  شد  تمام  کتاب 
دنیای  اینکه  کشف  بخوانم.  را  آن  دوباره  باید  و 
اینکه آدم می تواند در موقعیت  بازیگری چیست، 
دیگری قرار بگیرد و می تواند خودش را به واسطه 

نقش ها بروز بدهد، جذابیت اولیه ای بود که برای 
من پیش آمد و باعث شد تا من به این سمت بیایم. 
در یک دوره ای آقای مهدی فتحی در کارگاه آزاد 
زمینه  در  بودند.  من  بیان  و  استاد صدا  بازیگری 
می آمد  پیش  سوال  من  برای  آنقدر  بیان  و  صدا 
که یکبار ایشان نیم ساعت در گرمای تابستان در 
خیابان انقالب ایستاد و برایم توضیح داد. به نظرم 
چیزی درون آدم هاست که آدم ها را به هر حرفه ای 
عالقمند می کند. پدرم در دوران بچگی همیشه من 
را به سینما می برد و بعد من دوستانم را دور هم 
جمع می کردم و همان فیلم هایی که می دیدم را با 

همدیگر بازی می کردیم.

-نظر خانواده درباره بازیگري چه بود؟
*خانواده با بازیگر شدن من مشکل نداشتند، 
اما آن موقع در دوران ما فقط رشته های مهندسی 
رشته  دانشگاه  در  من  داشت.  وجود  پزشکی  و 
مهندسی خواندم چون پدرم مهندس عمران بود و 
دوست داشت من هم مهندس عمران شوم. یک 
روز صبح که از خواب بیدار شدم احساس کردم هر 
روز صبح به سختی به محل کار می روم و تصمیم 
گرفتم دیگر سرکار نروم. از آن به بعد سرکار نرفتم 

و به سمت حرفه بازیگری آمدم!

-دوست نداشتید در دانشگاه رشته هاي هنري 
را دنبال کنید؟

ولی  بروم،  هنر  دانشگاه  به  داشتم  *دوست 
آنقدر در این زمینه مطالعه کرده بودم که احساس 
می کردم از یک مسیر کوتاه تر هم می توانم به نتیجه 
برسم. به همین خاطر تصمیم گرفتم به کارگاه آزاد 
بازیگری آقای تارخ بروم. من در دوره ای به کارگاه 
آزاد بازیگری رفتم که استادهای بسیار خوبی در 
آنجا تدریس می کردند. در آنجا با دکتر علی رفیعی 
آشنا شدم و در نمایش یک روز خاطره انگیز برای 
دانشمند بزرگ وو، جامه دار بودم. آقای رضا کیانیان 
نقش اول نمایش بودند و من لباس های ایشان را 
تعویض می کردم. روز آخر اجرا بود که آقای کیانیان 
به من گفت تو موفق می شوی. گفتم چطور؟ گفت 
تو من را یاد روزهای اول خودم در مشهد انداختی. 
گفت من در مشهد وارد یک گروه تئاتری شده بودم 
و هر کاری می کردم تا دیده شوم. همین کارهایی 
که تو االن انجام دادی را من هم انجام می دادم. 
حرف آقای کیانیان در گوش من ماند. آن موقع از 
ایشان پرسیدم خواندن رشته هنر تاثیر دارد؟ گفت 
بعدا متوجه می شوی تاثیر دارد یا نه! گفتم چطور؟ 
گفت وقتی وارد دانشگاه می شوی یکسری مسیرها 
برای شما راحت تر باز می شود و به همین خاطر 
شاید بهتر بتوانی به نتیجه برسی. من وقتی وارد 
کارگاه بازیگری شدم، دکتر رفیعی، دکتر صادقی، 
خانم گالب آدینه، آقای تارخ، آقای مهدی فتحی 
و آقای اکبر عالمی و آقای معیریان هم بودند و 

از  زیادی  بسیار  من در طول یک سال چیزهای 
آنها یاد گرفتم.

-همانطور که اشاره کردید کتاب های زیادی 
جوان تر  بچه های  طرف  از  طبیعتا  و  خوانده اید 
هم با این سوال روبرو شده اید که آیا ما با کتاب 
با گذراندن  آیا  و  بازیگر شویم  خواندن می توانیم 
دانشگاه  در  تحصیل  یا  و  بازیگری  کالس های 

می توانیم بازیگر شویم؟
دانش  به  نیاز  به شدت  این حرفه  نظرم  *به 
است.  تجربی  و  عملی  بسیار  طرفی  از  اما  دارد، 
کالس  نید،  بخوا کتاب  چقدر  هر  شما  یعنی 
دانشگاه بروید و پشت میز بنشینید، اما تا زمانی 
که روی صحنه نروید و جلوی دوربین قرار نگیرید 
نمی توانید بفهمید این کار چقدر مشکل است. به 
نظرم ۴۰درصد این کار مطالعه است و ۶۰درصد 
آن کار عملی می خواهد. شاید اگر این حرف را بزنم 
باور نکنید. ما زمانی ساعت ۹ صبح وارد اداره تئاتر 
می شدیم و ساعت ۷ شب بیرون می آمدیم. ظهرها 
در منزل وحید عوض زاده جمع می شدیم و راجع 
به تئاتر حرف می زدیم. برای خودمان تعیین کرده 
بودیم یک کتابی را بخوانیم و فردا ظهر راجع به 
آن بحث کنیم. ما هم کار مطالعاتی می کردیم و 
هم کار عملی انجام می دادیم. با این حال تضمینی 
وجود ندارد که بگوییم اگر کسی همه این  کارها 
نظرم  به  می رسد.  نتیجه  به  حتما  بدهد  انجام  را 
بازیگری یک چیز درونی است. شما اگر به یک 
کاری باور و عالقه داشته باشید، شاید دیر به آن 

برسید ولی حتما می رسید.

-در دوران دبیرستان و دانشگاه هم بازیگري 
کرده اید؟

هم  دانشگاه  و  دبیرستان  دوره  در  *من 
بازی می کردم. در بچگی هم به قول معروف با 
تفنگ هایم بازی می کردم. آن موقع پدرم من را 
که  را  موتوری  رضا  فیلم  مثال  می برد.  سینما  به 
دیدم، از آنجایی که اسم خودم نیز رضا بود، رضا 

موتوری می شدم.

-بازیگر خاصي را هم به عنوان الگو داشتید؟
آنجایی  از  و  می رفتم  زیاد  سینما  هم  *من 
برای  را  من  پدرم  بودم  پرسپولیس  طرفدار  که 
دیدن مسابقه فوتبال به ورزشگاه امجدیه می برد. 
یک جورهایی سینما و فوتبال هم به لحاظ نمایشی 
شبیه همدیگر هستند. آن موقع من هم مثل همه 
بازی  سینما،  به  عالقمندان  و  ایرانی  بازیگران 
آقای بهروز وثوقی را خیلی دوست داشتم و لذت 
من  در  بازیگری  اولین جرقه های  شاید  می بردم. 
به سینما می برد.  را  زمانی زده شد که پدرم من 
بعدها که بزرگتر شدم با دیدن فیلم های خارجی 
بیشتر به سینما عالقمند شدم. مثال بازی های دانیل 

دی لوئیس، رابرت دنیرو و آل  پاچینو را مرور کردم. 
قطعا آدم برای خودش الگو دارد.

-راستي چرا وارد فوتبال نشدید؟
*اتفاقا در یک دوره ای تالش کردم فوتبال 
اجازه  به من  اما در آن زمان خانواده  بازی کنم، 
ندادند چون تمایل داشتند من درسم را ادامه بدهم.

-شما سالهاست کار بازیگري انحام مي دهید 
خصوصا در تئاتر ولي هیچ وقت سراغ کارگرداني 

نرفتید!
یک  بازیگری  مانند  کارگردانی  *ببینید 
وسوسه ای دارد، مانند بازی فوتبال که باید وسوسه 
دوست  را  بازیگری  آنقدر  بیفتد.  وجودت  در  آن 
داشتم که هیچ  موقع این حس در من به وجود نیامد 
که بخواهم کارگردانی کنم. گاهی پیش می آمد به 
برخی از دوستان مشاوره می دادم. احساس می کنم 
کارگردانی بسیار کار سختی است و آدم باید خیلی 
از این شاخه  چیزها بداند. احساس کردم یکجور 
به آن شاخه است و اگر همین بازیگری را ادامه 
بدهم موفق تر می شوم. به همین خاطر هیچ وقت 
وسوسه نشدم کارگردانی کنم. ضمن اینکه به همه 
کارگردان ها احترام می گذارم و می گویم کارگردانی 
کار بسیار سختی است. کارگردانی در تئاتر ایران 
یکجور فرماندهی لشکر می ماند. شما با هزار جور 
مشکالت و گرفتاری درگیر هستید. باید بحث مالی، 
دکور، روابط عمومی و هدایت بازیگر را خودتان 
باید  که  گسترده ای  دانش  بر  ببرید. عالوه  پیش 
زیادی  توان  باید  باشید  داشته  کارگردانی  برای 
هم داشته باشید. من احساس کردم هنوز توانایی 

کارگردانی کردن را ندارم.

کارهاي  وارد  گرفتید  زماني تصمیم  -از چه 
تصویري شوید؟

*هیچ وقت به این فکر نکردم که باید سراغ 
بروم  تصویر  سراغ  داشتم  دوست  بروم.  تصویر 
ولی نه ارتباطی داشتم و نه کسی را می شناختم. 
یک اتفاق باعث شد که من به سریال خط قرمز، 
با  من  شوم.  اضافه  بود  تصویرم  کار  اولین  که 
جالل الدین دری آشنا شدم که ما در یک مقطعی 
با همدیگر کار می کردیم. آقای دری با آقای قاسم 
جعفری کارگردان سریال خط قرمز دوست بودند 
و آقای قاسم جعفری یک شب آمد نمایش ما را 
دید و من را انتخاب کرد. درنهایت از این راه به 
فکر  هم  تصویر  به  توانستم  و  شدم  وارد  تصویر 
سریال  از  پس  که  پیشنهاد هایی  اغلب  اما  کنم. 
بود  معتاد  آدم  های  نقش  در  بازی  شد  قرمز  خط 
به  بمانم و  نداشتم در آن نقش  ولی من دوست 

همین خاطر از تصویر دور شدم. مسئله بعدی این 
که هیچ  موقع پیگیر این مسئله نبودم که به دفاتر 
فیلم بروم و با کسی ارتباط برقرار کنم. در این ۲۵ 
سال هر کاری که انجام دادم، درواقع اینطور بوده 
که انتخاب شده ام. در تئاتر سعی کردم در نقشی 
که بازی می کنم خودم را نشان بدهم و همینطور 
هم شده و کارگردان های بعدی به من نقش داده اند. 
در تصویر هم هیچ وقت با کسی ارتباط نداشته ام و 
فقط انتخاب شده ام. اگر فاصله  کارهایم زیاد بوده 
را  به همین خاطر است. وقتی سریال خط قرمز 
بازی کردم، سریال رسم شیدایی به من پیشنهاد 
شد و در آن بازی کردم. یک مدت از کار تصویر 
فاصله گرفتم تا اینکه با آقای عرب نیا آشنا شدم. 
ایشان هم من را برای سریالی که ساختند انتخاب 
فیلمبرداری  سر  شاه حسینی  شهرام  آقای  کردند. 
سریال همه چیز آنجاست بودند که من را در فیلم 
از  کردند.  انتخاب  را  من  و  دیدند  عرب نیا  آقای 
آنجا من را به چند پروژه دیگر مثل چرخ و فلک 
شب  تاریکی  و  حمیدنژاد  عزیزاهلل  کارگردانی  به 
قاسم زاده  حجت  کارگردانی  به  روز  روشنایی  و 
نقش  شک  رنگ  سریال  در  من  کردند.  معرفی 
پلیس را بازی کردم و پس از آن هم من را برای 
نقش پلیس خواستند. وقتی با شهرام شاه حسینی 
و حسین خضوعی آشنا شدم، آنها احساس کردند 
از نقش پلیس می تواند نقش  امامی به غیر  رضا 
دیگری را هم بازی کند. در واقع ریسک کردند و 
نقش منعم را به من دادند. االن که با آنها صحبت 

می کنم از بازی من راضی هستند.

-مشغول کار جدیدي هستید؟
کار  برای  دوستان  از  یکی  پیش  هفته  *دو 
سینمایی با من تماس گرفت ولی پس از آن دیگر 
که  پیشنهادی  حاضر  حال  در  نکردیم.  صحبتی 
قطعی شده باشد ندارم. در تئاتر هم قرار است که 
به ما نوبت اجرا بدهند تا با گروه آئین به همراه 
آقای داوود دانشور یک کاری را روی صحنه ببریم. 
نام متن بیداری است که ۴ بازیگر دارد و قرار است 
در سالن قشقایی اجرا برود. در این سال ها گروه 
پراکنده شده ولی قطعا اگر کار جدید انجام شود، 
براهیمی  از مشاوره های آقای  آقای دانشور حتما 

استفاده می کنند.

-صحبت پایاني شما...
*امیدوارم سریال پرگار توسط اهل فن دیده 
امیدوار  آینده  به  کار  این  با  همچنان  من  شود. 
امیر  همچنین  و  شاه حسینی  شهرام  از  هستم. 
سریال  این  در  همکارانم  تمامی  و  پوررحمانی 

تشکر می کنم.
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