
موانع ازدواج جوانان 
از وعده های مسئولین سبقت گرفته است

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
گسترش زندان ها شرایط خوبی را در کشور ایجاد نکرده و نیاز است سیاست 
زندان زدایی و کاهش مجازات حبس به عنوان اولویت در دستور کار قرار گیرد. 
نمانیدگان  مجمع  با  مرکزی  استان  دادگستری  رئیس  نشست  در  کریمی  اکبر  علی 
استان اظهار کرد: آیت اهلل رئیسی به عنوان رئیس فعلی قوه قضاییه و برخاسته از متن قوه 
با سوابق طوالنی و متنوع و اشراف کامل بر فرآیندها، با حضور در این قوه برنامه تحولی 
را در این قوه آغاز کرد که در این مدت آثار این تحول بوضوح در جامعه مشاهده می شود. 
وی با اشاره به اقدامات رئیس قوه قضاییه بیان کرد: ایجاد تحول در ساختار اداری و فرآیند 
قضایی و رسیدگی به پرونده ها در محاکم و تاکید بر هوشمندسازی در قوه قضائیه و توسعه 
الکترونیک در فرآیندها و همچنین مبارزه با فساد و حتی فساد درون دستگاهی از آثار این 

برنامه تحولی است.
صفحه 3

زندان زدایی باید در اولویت قرار گیرد

ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور
 ۳ رقمی می شود

وزیر نفت از سه رقمی شدن ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور با 
تحقق جهش دوم صنعت پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد و تاکید کرد:  
طرح های جهش سوم پتروشیمی کاغذی نیستند. بیژن زنگنه، روز پنجشنبه گذشته 
در آیین بهره برداری از پتروشیمی میاندوآب، افتتاح واحد نرمال هگزان پاالیشگاه 
شازند اراک و آغاز رسمی احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک و پایانه صادراتی 
در منطقه مکران که با دستور حسن روحانی، رئیس جمهوری به صورت ارتباط زنده ویدئویی 
انجام شد، اظهار کرد: مجتمع پتروشیمی میاندوآب نخستین طرح از ۱۷ طرح جهش دوم صنعت 
پتروشیمی که امسال افتتاح می شود. وی با اشاره به اینکه ارزش تولید محصوالت پتروشیمی 
از ۱۲ میلیارد دالر در سال ۹۲ با بیش از ۲ برابر رشد به ۲۵ میلیارد دالر تا پایان سال آینده 
می رسد، افزود: همانطور که مقام معظم رهبری در دیدار با تولیدکنندگان در ۱۷ اردیبهشت 
ماه بر اجرای این طرح ها و تسریع تکمیل زنجیره ارزش تأکید داشتند، ارزش این محصوالت 

تا پایان سال ۱۴۰۴ و در جهش سوم صنعت پتروشیمی به 3۷ میلیارد دالر خواهد رسید.
صفحه ۴

وزیر آموزش و پرورش:

بیش از مدرسه سازی 
به فرهنگ مشارکت در مدرسه سازی نیازمندیم

مدل قیمت گذاری خودرو در ایران برخالف علم اقتصاد است
وزارت  برنامه  و  طرح  معاون  اعتقاد  به 
صنعت، معدن و تجارت، با توجه به نیاز واقعی 
بازار خودرو حداکثر یک میلیون و ۱۰۰ دستگاه 
بازار  در  فعلی  تقاضاهای  از  بخشی  لذا  است؛ 
است  کاذب  تقاضایی  فروش،  طرح های  ثبت نام   برای  و 
شکل،  حبابی  نیاز  با  هم  را  خودروسازی  شرکت های  که 
مواجه کرده است. سعید زرندی در رابطه با افزایش قیمت 
خودرو در بازار و چرایی آن، تاکید کرد: صنعت خودرو یک 
و  میلیون  تا یک  میلیون  از یک  بیش  دارد که  واقعی  نیاز 
۱۰۰هزار دستگاه نیست؛ لذا بخشی از نیازی که در طرح های 
پیش فروش خودرو، فروش فوق العاده و حتی بازار وجود دارد، 
کاذب است و همه ثبت نام کنندگان نیازمند خودرو نیستند اما 
اختالف قیمت بازار و کارخانه آنقدر جذابیت دارد که تقاضای 
تقاضایی  با  خودروسازان  بنابراین  می دهد؛  را شکل  کاذب 

حبابی شکل، مواجه شده اند.
صفحه ۴

برای اولین بار در کشور 

راه اندازی واحد مستقل انجمن خوشنویسان 
در دانشگاه آزاداسالمی واحد پرند و رباط کریم
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وقتی سرمربی تیم جنجال می کند؛

اعتراض کردن غیر حرفه ای علت باخت استقالل! 
صفحه 5
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1490- شنبه 7  تیر  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8گنجینه
برنامه چگونگی 

فعالیت مدارس از 
شهریور، به زودی 

ابالغ می شود

5ورزش
ارم: 

پارالمپیک توکیو 
می تواند برای من 

خاطره انگیز شود

زمین 7ایران 

وزیر آموزش و پرورش: با توجه به اینکه ۴۰ درصد مدارس 
در مناطق کم جمعیت روستایی و شهری هستند و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی می توانیم دانش آموزان را در هر کالس 
برقرار است  و روال همیشگی  باشیم  تحت آموزش داشته 
اما در مناطقی با تعداد باالی دانش آموزان ناگزیر به تغییر 

برنامه ها هستیم.

دارنده مدال نقره بازی های پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا 
گفت: در پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو کم تجربه بودم اما تمام 
تالشم این است که با بهره گیری از تجربه چهار سال پیش 

بتوانم نتایج درخشانی در توکیو کسب کنم.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیالن با اعالم 
این خبر گفت: در 3 ماهه نخست سالجاری ۸۰9 مورد پروانه 
عبور بارهای ترافیکی از سوی اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان گیالن برای متقاضیان صادر شد.فریبرز 
مرادی سپس افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته تغییری نداشته است

صدور بیش از 800 
فقره پروانه عبور 

ترافیکی در استان 
گیالن

WWW.YOUTHWORLD.IR

» آگهـی مناقصـه عمـومی «  
نوبت اول

دهیاری روستای مالک آباد از توابع بخش معصومیه شهرستان اراک به استناد مجوز شماره 6۹ شورای اسالمی روستا درنظر دارد اجرای عملیات آسفالت ریزی 
معابر روستا را از طریق برگزاری مناقصه عمومی اجرا نماید، لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید: 

الف( شرایط متقاضی: شرکت های دارای اساسنامه و رتبه مرتبط با موضوع مناقصه و دارای ظرفیت کار مجاز.
ب( نوع و میزان سپرده شرکت در مناقصه: ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی ، بر اساس جدول فوق.

ج( محل دریافت اسناد: شهر کارچان ، بخشداری معصومیه، امورمالی دهیاریها.
د( مهلت دریافت و ارائه اسناد: از تاریخ شنبه ۹۹/۰۴/۱۴ تا پایان وقت اداری سه شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۴ به مدت ده روز کاری.

ه( تاریخ بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ ۱3۹۹/۰۴/۲۵ در محل فرمانداری شهرستان اراک می باشد.
و(میزان تضمین حسن انجام تعهدات برای برنده مناقصه ۱۰% مبلغ پیمان می باشد. 

 ز( دریافت اسناد مناقصه مستلزم واریز هزینه خرید اسناد مناقصه )واریز به حساب دهیاریهای مربوطه( و ارائه رسید آن به واحد امور مالی بخشداری 
معصومیه می باشد.

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط وتکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و دهیاری در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار 
است . ضمنا مشروح شرایط شرکت در مناقصه در اسناد مناقصه موجود می باشد که شرکت کننده باید پس از مطالعه تمام شرایط و مدارک اسناد را مهر و امضاء 

نموده و تا پایان وقت اداری مندرج در شرایط عمومی مناقصه به دبیرخانه بخشداری معصومیه تحویل و رسید دریافت نماید.
» هزینه آگهی با برنده مناقصه می باشد«.

آگهي
 فراخوان مناقصه عمومي

یک مرحله ای شماره  99/6
نوبت اول

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزي در نظر دارد انجام پروژه های به شرح جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومي به  شرکتهاي واجد شرایط 
واگذار نماید. 

مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ ۱3۹۹/۰۴/۰۷ تا ۱3۹۹/۰۴/۱۲ مي باشد.
نحوه دریافت اسناد مناقصه : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir می باشد.
مهلت اصالح ، پس گرفتن ، جایگزینی و ارسال پیشنهادها : حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱3۹۹/۰۴/۲۲ خواهد بود. 

زمان بازگشایي پاکتها : بازگشایی پاکتها مورخ ۱3۹۹/۰۴/۲3  ساعت ۹ صبح درمحل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی مي باشد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد : تاریخ ۱3۹۹/۰۴/۰۷ می باشد. 

یف
 مدتادارهمحل پروژهنام پروژهرد

)ماه(
 برآورد اولیه پروژه

)ریال(
 نوع قیمت

پروژه
 مبلغ تضمین شرکت
 در فرآیند ارجاع کار

)ریال(

۱
اجرای آسفالت حفاظتی محور روستایی چهل رز- یکه چاه

  شهرستان محالت
 محالت

 ساخت محورهای
 فرعی و روستایی

۲۷6/86۱/۴۰۹راهداری ۴۵/۵3۷/۲۲8/۱۷۴۹۹

۲
 بهسازی و روکش آسفالت محورهای حوزه استحفاظی

شهرستان اراک
۹3۹/3۲۰/88۲راهداری ۹۱8/۷86/۴۱۷/63۴۹۹ نگهداری راههااراک

 لکه گیری و روکش آسفالت محور خنداب – مالیر + خنداب3
– کمیجان + خنجین شهرستان های خنداب و کمیجان

 خنداب-
۵۰۹/6۴8/6۰۲راهداری 6۱۰/۱۹۲/۹۷۲/۰۴۰۹۹ نگهداری راههاکمیجان

- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار فقط باید به یکي از صورتهاي  ذکر شده در کاربرگ مناقصه و طبق بند الف ماده 6 آیین نامه تضمین معامالت دولتی به 
شماره ۱۲3۴۰۲/ت۵۰6۵۹ ه مورخ ۱3۹۴/۹/۲۲ باشد که الزم است در پاکت الف تا پایان وقت اداری مورخ۱3۹۹/۰۴/۲۲ در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه این اداره کل 

واقع در طبقه همکف گردد.
- متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانند به اداره پیمان و رسیدگي اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزي و یا پایگاه ملي اطالع 
http://markazi. و یا سایت  www.setadiran.ir و یا سامانه تدارکات الکتریکی دولت )ستاد( به آدرس http://iets.mporg.ir رساني مناقصات به نشاني

rmto.ir مراجعه نمایند .
 ارائه کد کاربري ثبت نام در پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات جهت درج اطالعات برنده مناقصه الزامي است.  

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها :
 آدرس : اراک- سه راهی خمین- اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی - کد پستی 3۴۵۵3-38۱۹3  تلفن : ۷6 – ۰863۴۱3۴۰۷۵ - داخلی ۲۱8۲ و ۲۱3۰   

اطالعات تماس ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد : مرکز تماس ۴۱۹3۴-۰۲۱  - دفتر استان مرکزی 33۲۴۵۲۴8-۰86 آقای الهوتی
از کلیه مناقصه گرانی که پاکت پیشنهاد قیمت ارائه می نمایند دعوت می گردد در جلسه بازگشایی حضور بهم رسانند. 

تاریخ چاپ نوبت اول: شنبه ۱3۹۹/۰۴/۰۷
 تاریخ چاپ نوبت دوم:یکشنبه ۱3۹۹/۰۴/۰8

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزي

سرمقاله
ممنون که نگران شرعیاِت »ندارها« هستید! 

مصطفی داننده
 زنی در حال غرق شدن بود  و مردی حاضر نشد به او کمک کند، چون 
او نامحرم بود. مرد کنار رودخانه ایستاده بود و زن بعد از دست و پا زدن در آب 
غرق شد. یک انسان ُمرد و َمرد خوشحال بودن که شرع را زیر پا نگذاشته است.

این داستان را گفتم تا به واکنش یک مسؤول به خبری در مورد هم خانگی 
در تهران برسیم.  یکی از خبرگزاری ها گزارش داده که درخواست هم خانگی دو 
خانوار در یک واحد رواج پیدا کرده است. نایب رییس اتحادیه مشاوران امالک 
هم در واکنش به این گزارش گفت: »قاعدتا وقتی اعضای این دو خانواده به 
یکدیگر محرم نیستند نمی توانند زیر یک سقف با یکدیگر زندگی کنند. وقتی 
که در هتل ها اجاره یک اتاق به دو خانواده منع قانونی دارد این موضوع به اجاره 

واحد مسکونی هم تسری می یابد.«
واقعا جایزه واکنش سال را باید به عقبایی نایب رییس مشاوران امالک 
داد. اگر گزارش خبرگزاری در مورد هم خانگی راست باشد باید گریه کنیم حتی 

بمیریم نه اینکه نگران شرعیات این داستان باشیم.
از اجاره خانه ها که خبر دارید؟ سر به فلک می زند. صاحب خانه های خوش 
انصاف در این بلبشوی بازار، صبح از خواب بیدار می شوند و در پیامکی به مستاجر 
خود اعالم می کنند که باید سه برابر اجاره خانه بدهد. باید پول پیش را دو برابر کند.

خانواده ای که حاضر است در یک آپارتمان کوچک با یک خانواده دیگر 
هم خانه شود، یعنی ندارد. یعنی از اینجا مانده و از آنجا رانده است. این یعنی به 

هر دری زده ، به جایی نرسیده است.
ثابت است و  با حقوقی که  واقعا یک سرپرست خانواده چگونه می تواند 
درصدی نسبت به سال قبل بیشتر شده است، از پس هزینه های زندگی به ویژه 
اجاره خانه برآید؟ شاید االن بگویند، چه کاری است در تهران زندگی نکنند و به 
شهرستان بروند. بله، کسی که نمی تواند از پس هزینه های زندگی در شهرهای 
بزرگ برآید باید محل زندگی خود را عوض کند اما نباید یک نکته را فراموش 
کرد و این هم اینکه در خیلی از شهرها کار نیست و مردم مجبور هستند به 

شهرهای بزرگ تر مهاجرت کنند.
امکانات خیلی از شهرها به شدت کم است. جوانان تفریحی به جزء خیابان 

گردی ندارند، شغلی هم نیست. واقعا آنها چه باید بکنند؟
اجاره نشینی زمانی خوش نشینی بود اما االن رنج نشینی است. االن زندگی 
پر استرس است. مستاجر هر لحظه باید منتظر خبرهای بد از سوی صاحب خانه 
باشد.مردم دچار این مشکالت هستند و بعد وقتی آنهایی که می توانند در این 
بازار نقشی داشته باشند، نگران عدم رعایت شرع هستند و نمی پرسند چرا کار 
به اینجا رسیده است که مردم چنین سبک زندگی را برای خود انتخاب کرده اند.

به جای اینکه راهکار ارائه دهند و به دنبال راه هایی برای کاهش اجاره ها 
باشند نگران محرم بودن و محرم نبودن هستند.

آنهایی که از پس اجاره یک خانه بر نمی آیند، نمی توانند در خیابان زندگی 
کنند پس مجبور هستند فکری به حال زندگی خود کنند. مجبور هستند راهی برای 
اینکه زن و بچه شان در هنگام خواب سقفی باالی سرشان داشته باشند، پیدا کنند.

و  فرمانداران  نشست  در  بندپی  محسنی  انوشیروان 
معاون  با  تهران  استان  خانواده  و  بانوان  امور  مشاورین 
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ضمن تقدیر از اقدامات 
انجام شده در این حوزه توسط فرمانداران و مشاورین امور 
این  و  شده  انجام  خوبی  بسیار  اقدامات  گفت:  آنها  بانوان 
رو  بانون در حرکتی  امور  با جدیت توسط مشاورین  حوزه 
به جلو قرار گرفته است. ما خط فقر ملی را نباید نگاه کنیم 
به  که  دهیم  قرار  نظر  مد  را  آن  استانی  برش  باید  بلکه 
خواهد  تومان  میلیون   ۴.۵ فقر  خط  تهران  در  ترتیب  این 
و  توجه  نیازمند  خانوار  زنان سرپرست  میان  این  در  و  بود 

ویژه هستند. کمک 
وی افزود: البته همه این زنان نیازمند کمک نیستند و 
افرادی که در سه دهک پایین جامعه قرار دارند یعنی از 8 
میلیون و 3۱۰ هزار خانواری که در سه دهک پایین جامعه 
قرار دارند دو میلیون و 3۷۹ هزار و 8۵۱ خانوار یعنی معادل 
۲۹ درصد آنها زنان سرپرست خانوار هستند. همچنین ۱۹۱ 
هستند  خانوار  سرپرست  زن  تهران  در  خانوار   ۱۴۹ و  هزار 

که در سه دهک پایین خانوار قرار گرفتند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه در 
سال ۹۷، ۴8 میلیارد تومان برای مشاغل خانگی در استان 
سال  در  رقم  این  افزود:  شد،  داده  اختصاص  اعتبار  تهران 
۹8 به هفت میلیارد تومان کاهش پیدا کرد که این موضوع 

به سازمان برنامه و بودجه نیز منعکس شد.
جدیت  لزوم  بر  تاکید  با  فرمانداران  به  خطاب  وی 
افزود:  خانوار  سرپرست  زنان  حوزه  در  مسایل  پیگیری  و 
مهمترین و اثربخش ترین اقدام در حوزه تقویت بنیان خانواده، 
کمک به اشتغال و معیشت خانواده است که باید همگی برای 

ارتقای آن گام های موثری برداریم.
در  که  اشتغالی  تعهد   ۱66۰ از  افزود:  تهران  استاندار 
استان تهران در این حوزه وجود داشت ۱۲۵۰ شغل به بازار 
کار افزوده شده و امروز تفاهم نامه ای در جهت تاب آوری و 
توان افزایی در محله های آسیب پذیر شهرستان های استان 
امضا  جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  معاونت  با  تهران 
شد تا به این ترتیب ۱68 محله آسیب پذیر شناسایی شده 
افزایی  توان  جهت  در  که  تهران  استان  شهرستان های  در 

گام بردارد.

محض اطالع
خط فقر در تهران 4.5 میلیون تومان است 

دیدگاه

میرزاقاسمی فقط میرزاقاسمی است!
فردین علیخواه*

رسانه های  »جامعه شناسی  درس  در 
جمعی« معموال به دانشجویانم می گویم که 
اینستاگرام یک ایران کوچک و فشرده است.

از  بسیاری  بازنمایِی  می توانید  شما 
را  ایرانی  جامعه  روانی  و  فرهنگی  مسائل 
تحلیل  موضوع  آنرا  و  بیابید  اینستاگرام  در 
خود قرار دهید. شاید مبالغه آمیز به نظر آید 
ولی گاهی به آنها می گویم که با توجه به 
نظارت نهادهای رسمی بر رفتارهای افراد در 
فضاهای عمومی، ایراِن واقعی در اینستاگرام 
خیابان های  و  کوچه ها  در  مجازی  ایراِن  و 

شهر جریان دارد.
حتما جمله » تن فالنی در قبر لرزید« 
را بارها شنیده اید که گاه جدی و گاه شوخی 
پس از فالش خواندن یک آواز توسط فردی 
مبتدی بکار می رود. پس از خواندن قسمت 
بیو یا عکس نوشتۀ برخی از کاربران شبکه 
اجتماعی اینستاگرام به این نتیجه می رسم 
این  باید  که  عرصه هایی  از  یکی  گویا  که 
جمله را بکار برد عرصه اندیشه است. منظور 
آنکه با خواندن- به ویژه -جمله های کوتاه 
کاربران،  برخی  بیوی  قسمت  انگیزشِی  و 
قبر  در  مارکس  گفت»تن  باید  پیوسته 
لرزید«، » تن میشل فوکو در قبر لرزید«،» 
تن سیمون دو بووار در قبر لرزید«،» تن هانا 
آرنت در قبر لرزید«،»تن ویکتور فرانکل در 
قبر لرزید«،» تن نیچه در قبر لرزید« و حتی 

» تن برایان تریسی هم در قبر لرزید«.
کنید  دقت  جمله  این  به  مثال  برای 
که در قسمت بیوی چندین نفر از کاربران 
 ، زِن]...[   « است:  شده  نوشته  اینستاگرام 
از خودت بودن  ]...[. خودت باش و  ماماِن 
لذت ببر«. کمی دقت کنیم: زِن ....، مادِر..... 
و بعد توصیه به دیگران که بیایید خودتان 
پیش  ناظری  هر  برای  سؤال  این  باشید! 
می آید که دقیقا برداشت این افراد از مفاهیمی 
مانند»خودت باش« یا »خود بودن« چیست؟ 
کلمات  کدام  نمونه  همین  در  راستی  به 

است  نویسنده خودش  که  است  آن  بیانگر 
نقش هایی  از  را  هویت اش  واقع  در  و 
دارد؟ دیگران  قبال  در  که  نمی کند   اخذ 

با  گفته ام.  همواره  دیگرم  نوشته های  در 
اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  گسترش 
شاهد ظهور و گسترش نوکیسگان فرهنگی 
از جمله های  مملو  افراد  این  هستیم. ذهن 
قشنگ، عمیق و انگیزشی جورواجور است 
تایپ»  با  این جمله ها  اغلب  متأسفانه  ولی 
یا » جمالت  پروفایل«  برای  زیبا  جمالت 
زیبا برای بیو« در سایت گوگل پیدا، کپی و 
در مکان مربوطه الصاق می شوند. به همین 
دلیل اگر ده بار هم از این کاربران سوال شود 
که معنای »خودت باش« چیست، با آب وتاب 
بازگو  برایتان  انبوه نقِل قولهای قشنگی را 
از گوشی شان ذخیره  می کنند که در جایی 
زیر  را  آنها  فراخور  به  تا تک تک  کرده اند 

عکس هایشان منتشر کنند.
نیست.  مسأله  همه  اما  گفتم  آنچه 
با  ولی  نداده ام  انجام  منسجمی  تحقیق 
جمع آوری  که  اولیه ای  شواهد  بر  تکیه 
است  آن  جامعه شناختی ام  گمان  کرده ام 
که بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی 
ایرانی ترجیح می دهند در قسمت پروفایل، 
بیو یا زیر عکس هایشان؛ حتی عکسی که 
شلوار  جدید  مدل  خواسته اند  صرفا  آن  در 
بلوزشان  یا  جین زاپ دار، پیراهن، میک آپ 
را به دیگران نشان دهند جمله یا توصیه ای 
انگیزشی، فلسفی، اجتماعی یا روان شناختی 
در زیر عکس بنویسند. این حجم از مواجهه 
مایۀ  با همه چیز  فیلسوف مأبانه  یا  اخالقی 
جامعه  آیا  است.  پژوهشگری  هر  تعجب 
ایران تا به این حد نیازمند نصیحت، توصیه 
قابل  نکته  آنهاست؟  طرف  از  پندواندرز  یا 
گرامی  کاربران  همین  که  است  آن  تأمل 
از پند و اندرز مداوم و پایان ناپذیر نهادهای 
خودشان  ولی  دلزده اند  و  خسته  رسمی 
روزمره  زندگی  موضوعات  ساده ترین  برای 
پندواندرز به رخ می کشند و تظاهر می کنند 

که درک عمیقی از جهان دارند.
از  دور  به  رایج،  شعارهای  از  دور  به 
جوگیری های ُمد روز، کاش حقیقتا »خودمان 
باشیم«. معمولی بودن مایۀ خجالت نیست. 
نشان دادن ساعت مچی، شکم سیکس پک، 
جین  شلوار  تزئین شده،  میرزاقاسمی  بلوز، 
رنگ  کنفی  دیشب  که  موهایی  دمپاگشاد، 
از زندگی  شده اند، و ساالد شیرازی جزوی 
روزمره همه ماست. شاید دیگر الزم نباشد 
در زیر عکس های مربوط به اینها جمله ای از 
سیمون دوبووار، میشل اوباما، نیچه یا گاندی 
بنویسیم. میرزاقاسمی فقط میرزاقاسمی است 
و بهتر است درباره طعم آن حرف بزنیم. گاهی 
جمله ساده »هیکلم چطوره؟« که بعضی از 
می نویسند،  عکس هایشان  زیر  در  کاربران 
صادقانه ترین جمله، و هزاران بار ارزشمندتر 
می  نوشته  که  است  قشنگی  جمله های  از 
 شوند ولی درکی از معنای آنها وجود ندارد.
* عضو گروه جامعه شناسی دانشگاه گیالن

ــری  ــاده بش ــادی و س ــاق ع ــن اتف  ازدواج؛ همی
ــان  ــه و جوان ــم جامع ــر در گ ــه کالف س ــال ب ــه ح ک
ــبک  ــد س ــه تهدی ــی ک ــت؛ موضوع ــده اس ــل ش تبدی
زندگــی مــدرن یــا غربــی، هنجارهــای فرهنگــی و از ســوی دیگــر 
ــده  ــل ش ــع آن تبدی ــا و موان ــه دیواره ــواری های اقتصــادی ب دش
و امــر ازدواج را ســخت تر از گذشــته کــرده اســت. شــاید اگــر در 

دهــه 3۰ یــا ۴۰ متولــد شــده بودیــم راحــت تــر بــه خانــه بخــت 
می رفتیــم و بــه یــک اتــاق کوچــک و وســایل اولیــه زندگــی اکتفــا 
می کردیــم، امــا حــال زندگــی در ســال های پایانــی قــرن معاصــر، 
تمــام معــادالت و آداب و رســوم دهه هــای پیشــین را تغییــر داده 

ــت. ــرده اس ــا ک ــن حرف ه ــخت تر از ای ــی را س ــروع زندگ و ش
ــی و  ــای فرهنگ ــر دیدگاه ه ــارغ از تأثی ــی ف ــه کنون در جامع

ــرای ازدواج، موضوعــات اقتصــادی نیــز بخــش  ســبک زندگــی ب
مهمــی از مقولــه تشــکیل خانــواده را تشــکیل می دهــد. ایــن روزها 
اقتصــاد بــه موضــوع مهمــی بــرای ازدواج تبدیل شــده و از مســکن 
گرفتــه تــا شــغل، جهیزیــه، ســرویس طــال و هــزاران موضــوع ریــز 

و درشــت دیگــر اهمیــت پیــدا کــرده اســت.
صفحه ۲
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ساناز باقری راد
 ازدواج؛ همیــن اتفــاق عادی و ســاده بشــری 
کــه حــال بــه کالف ســر در گــم جامعــه و جوانان 
تبدیــل شــده اســت؛ موضوعــی کــه تهدیــد ســبک زندگــی 
مــدرن یــا غربــی، هنجارهــای فرهنگــی و از ســوی دیگــر 
ــل  ــع آن تبدی ــا و موان ــه دیواره دشــواری های اقتصــادی ب
ــت.  ــرده اس ــته ک ــخت تر از گذش ــر ازدواج را س ــده و ام ش
شــاید اگــر در دهــه 3۰ یــا ۴۰ متولــد شــده بودیــم راحــت 
تــر بــه خانــه بخــت می رفتیــم و بــه یــک اتــاق کوچــک و 
وســایل اولیــه زندگــی اکتفــا می کردیــم، امــا حــال زندگــی 
در ســال های پایانــی قــرن معاصــر، تمــام معــادالت و آداب 
و رســوم دهه هــای پیشــین را تغییــر داده و شــروع زندگــی 

ــرده اســت. ــا ک ــن حرف ه را ســخت تر از ای
در جامعــه کنونــی فــارغ از تأثیــر دیدگاه هــای فرهنگی 
و ســبک زندگــی بــرای ازدواج، موضوعــات اقتصــادی نیــز 
ــکیل  ــواده را تش ــکیل خان ــه تش ــی از مقول ــش مهم بخ
می دهــد. ایــن روزهــا اقتصــاد بــه موضــوع مهمــی بــرای 
ازدواج تبدیــل شــده و از مســکن گرفتــه تــا شــغل، جهیزیه، 
ــز و درشــت دیگــر  ــزاران موضــوع ری ســرویس طــال و ه

اهمیــت پیــدا کــرده اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه در حــال حاضــر جمعیــت ایــران 
در بــازه ســنی جــوان قــرار دارد و بخــش اعظمــی از مــردم 
کشــور را جوانــان در ســن ازدواج تشــکیل می دهنــد، فراهــم 
کــردن شــرایط ازدواج ایــن قشــر از جامعــه، از رســالت های 

دولــت و حتــی نظــام محســوب می شــود.
ــادی  ــث اقتص ــی در مباح ــای اصل ــی از اولویت ه یک
مرتبــط بــا ازدواج، تأمیــن مســکن اســت. در حــال حاضــر 
نــرخ اجــاره، رهــن یــا خریــد مســکن در کشــور و بــه ویــژه 
در شــهر تهــران بــه شــکل سرســام آوری افزایــش یافتــه و 
قطعــًا یکــی از نیازهــای اصلــی جوانــان حمایت هــای دولتی 

بــرای حــل ایــن موضــوع اســت.
ــکن  ــون وام مس ــی همچ ــر طرح های ــال حاض در ح
جوانــان توســط برخــی بانک هــا و با شــرایط خــاص در حال 
اجــرا اســت و یکــی از راه هــای کمــک کننــده بــه صاحــب 
ــا  ــن وام هــا ب ــد کــه ای ــان اســت. هرچن ــه شــدن جوان خان
شــرایط خــاص خــود پرداخــت می شــوند و الزم اســت تــا 
دولــت طرح هــای بیشــتری را بــرای فراهــم کــردن مســکن 

جوانــان اجــرا کنــد.
* وعده وزیر برای جوانان به کجا رسید؟

خــرداد ســال ۹8 بــود کــه عبدالرضــا رحمانــی فضلــی 
وزیــر کشــور در صــد و هجدهمین جلســه شــورای اجتماعی 
ــای  ــرای زوج ه ــکونی ب ــای مس ــاخت واحده ــور، از س کش
دانشــجو خبــر داد و گفــت: بــه منظــور تقویــت ازدواج آســان 
در محیط دانشــگاهی پیشــنهاد شــده اســت که دانشــجویان 
ــر  ــل اگ ــگام تحصی ــری هن ــانس و دکت ــوق لیس ــع ف مقط
متأهــل شــوند، بــه مــدت ۴ ســال واحــد 3۵ متــری تــا ۴۰ 
متــری در اختیارشــان قــرار داده شــود کــه در ایــن زمینــه بــا 
برخــی دانشــگاه ها صحبــت کردیــم؛ آن هــا اعــالم آمادگــی 
کردنــد تــا زمیــن در اختیــار بگذارنــد؛ همچنیــن بــا وزیــر راه 
و شهرســازی نیــز در ایــن زمینــه صحبــت شــد و ایشــان 

قبــول کــرد کمک هایــی انجــام دهنــد.
ــا  ــد جلســات مســتقلی ب ــزود: بای ــی اف ــی فضل رحمان
دســتگاه های متولــی ایــن مســئله و خیریــن برگــزار کنیــم 
تــا در صــورت امــکان در ســال اول حــدود ۱۰۰۰ واحــد در 
کل کشــور بســازیم. انگیــزه خوبــی خواهــد شــد و هــر کس 
در دوره فــوق لیســانس و دکتــرا ازدواج می کنــد بــه مــدت 
چهــار ســال واحــدی را در اختیــارش قــرار می دهیــم. ایــن 
موضــوع تشــویق گر خواهــد بــود زیــرا یکــی از مشــکالت 
ازدواج مســکن اســت. اگــر ایــن طــرح موفــق شــود شــاید 
بتــوان جریانــی ایجــاد کــرد. مــردم مــا نیــز آمادگــی الزم 
ــکل ها،  ــان تش ــر متولی ــن اگ ــد بنابرای ــک دارن ــرای کم ب
خیریــن و دســتگاه های اجرایــی کمــک کننــد تــا نمونــه و 
الگویــی هــزار تایــی را امســال در کشــور اجرا کنیم، چشــمه 

جــاری از خیــر و منفعــت خواهــد بــود.
بــا وجــود گذشــت یــک ســال از اعــالم وزیــر کشــور 
و همچنیــن بــر اســاس گفتــه وی مبنــی بــر اینکــه در ایــن 
خصــوص بــا برخــی دانشــگاه ها و وزارت راه و شهرســازی 
نیــز صحبت هایــی شــده اســت، تاکنــون هیــچ اقدامــی در 
ایــن زمینــه انجــام نشــده و حرف هــای وزیــر کشــور کــه 
موجــب امیــدواری بســیاری از جوانــان شــده بــود تنهــا در 

حــد یــک شــعار و تیتــر رســانه ها باقــی مانــده اســت.
*  یــک ســال از مطالبــات بــی نتیجــه دربــاره مســکن 

ارزان
ایــن در حالــی اســت کــه مســکن مهــر نیــز کــه بــه 

ــان  ــه جوان ــده ب ــک کنن ــای کم ــی از طرح ه ــوان یک عن
ــه کاره  ــد نیم ــر و امی ــت تدبی ــود، در دول ــوب می ش محس
ــه  ــه نتیجــه رســاندن آن ب ــرای ب ــی ب ــده و همت باقــی مان

ــود. ــده نمی ش ــان دی ــهیل ازدواج جوان ــور تس منظ
در همیــن خصــوص محمــد مهــدی تندگویــان معــاون 
امــور جوانــان وزارت ورزش، مــرداد مــاه ســال گذشــته بــا 
اشــاره بــر موضــوع مســکن بــه عنــوان یکــی از چالش هــای 
ازدواج گفتــه بــود: در حــال حاضــر یــک جــوان شــاید دیگــر 
امــکان اجــازه یــک واحــد مســکونی را هــم نداشــته باشــد 
ــز  ــرده نی ــل ک ــان تحصی ــکاری جوان ــر بی ــوی دیگ و از س
ــدت  ــه ش ــور را ب ــار ازدواج کش ــه آم ــت ک ــی اس موضوع
تحــت تأثیــر قــرار داده و الزم اســت تــا تمامی دســتگاه های 
مســئول در کشــور بــرای حــل ایــن دو مؤلفــه اقــدام کننــد.

ــای  ــدن پروژه ه ــق مان ــاد از معل ــا انتق ــان ب تندگوی
مســکن مهــر، تصریــح کــرد: بــر اســاس طرح های پیشــین، 
قــرار بــود مســکن مهــر بــه عنــوان مســکن ارزان قیمــت به 
مــردم اعطــا شــود امــا متأســفانه در برخــی مناطــق علــی 
رغــم دریافــت مبالــغ زیــادی از مــردم، ســازه ها بــه صــورت 
نیمــه کاره رهــا شــده و خروجی مناســبی نیز نداشــته اســت.

وی بــا بیــان اینکــه درخواســت مــا از دولــت این اســت 
کــه حداقــل پروژه هــای مســکن مهــر تکمیــل شــود، تاکیــد 
کــرد: در صــورت تکمیــل شــدن این پروژه در ســطح کشــور 
واحدهــای زیــادی بــه چرخــه مســکن وارد خواهــد شــد و با 
کاهــش قیمــت خانــه، بخشــی از مشــکل مســکن جوانــان 

حــل می شــود.
* طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی چه شد؟

معــاون امــور جوانــان در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
دولــت یــا دســتگاه های مســئول در خصــوص حــل مشــکل 
مســکن چــه برنامــه ای دارنــد، تصریــح کــرد: طــرح جدیــد 
وزارت راه و شهرســازی مبنــی بــر اعطــای زمیــن رایگان به 
ســازندگان و ســاخت ۴۰۰ هــزار واحــد مســکونی می توانــد 
در کاهــش قیمــت مســکن و حــل مشــکل جوانــان بســیار 

مؤثــر باشــد.
تندگویــان افــزود: در حــال حاضــر ســتاد اجــرای ایــن 
ــات اســتانی آن  طــرح در وزارت راه تشــکیل شــده و اقدام
ــه اســت کــه در صــورت اجرایــی شــدن  نیــز شــکل گرفت
کمــک زیــادی بــه جوانــان خواهــد کرد. چــرا که حــدود 6۰ 
درصــد قیمــت مســکن مربــوط بــه قیمــت زمیــن اســت که 
در صــورت اعطــا زمیــن رایــگان بــه ســازندگان، قیمت های 

نجومــی فعلــی افــت می کنــد.
وی عنــوان کــرد: البتــه ایــن طرح هــا نیــز در صــورت 
اجرایــی شــدن حداقــل ۲ الــی 3 ســال طول خواهد کشــید و 
ایــن در حالــی اســت کــه اجــاره بهــای خانه هــا بــه صــورت 

نجومــی افزایــش یافته اســت.
بــرای  اینکــه  بیــان  بــا  جوانــان  امــور  معــاون 
ــر  ــذاری ب ــات گ ــث مالی ــد بح ــکن بای ــکل مس ــل مش ح
ــی از  ــرد: بخش ــد ک ــود، تاکی ــرا ش ــی اج ــکن های خال مس
مســکن ها بــه صــورت ســرمایه در اختیــار برخــی افــراد قرار 
دارد امــا اینکــه مســکن بــه عنــوان یــک کاال ســرمایه ای 

وضعیــت کشــور را تحــت تأثیــر قــرار دهــد بی معنی اســت.
ــزار  ــال ۵ ه ــوان مث ــه عن ــرد: ب ــد ک ــان تاکی تندگوی
واحــد مســکونی متعلــق بــه افــرادی خــاص خالــی اســت و 
تــا زمانــی کــه تعییــن تکلیــف نشــود وضعیــت بازار مســکن 
ــت  ــد. مجلــس و دول ــه همیــن شــکل باقــی خواهــد مان ب
نیــز اگــر بــه دنبــال حــل مشــکل مســکن جوانــان و تمــام 
اقشــار هســتند، بایــد ایــن طــرح را هــر چــه ســریع تر بــه 

نتیجــه برســانند.
بــا وجــود گذشــت قریــب بــه یــک ســال از گفته هــای 
مســئولین دربــاره مســکن جوانــان، هنــوز هیچ گونــه اقدامی 
در ایــن زمینــه انجــام نشــده و نــه تنهــا حرف هــای خــود 
مســئولین عملــی نشــده بلکــه مطالبــات آنهــا از مجلــس و 

دولــت نیــز بــه هیــچ نتیجــه ای نرســیده اســت.
* تســهیل ازدواج جوانــان از زبــان نماینــدگان مجلــس 

زدهم یا
بــه طــور کلــی بحــث تســهیل ازدواج در ابعــاد 
ــان،  ــتغال جوان ــت اش ــش ظرفی ــه افزای ــف آن ازجمل مختل
مســکن، اعطــای مشــوق های مالــی بــرای تشــکیل 
خانــواده و فرزنــدآوری، وام ازدواج، امــکان اســتفاده زوجیــن 
ــهرداری ها  ــالن های ش ــون س ــی همچ ــالن های دولت از س
بــرای برگــزاری مراســم عروســی و غیــره را شــامل 

می شــود.
یکــی از بخش هــای قابــل توجــه در قانــون تســهیل 
ــت.  ــتغال اس ــوع اش ــان، موض ــروز جوان ــاز ام ازدواج و نی
قریــب بــه ۱۵ ســال اســت کــه از تصویــب ایــن قانــون در 
ــا ایــن حــال هنــوز  مجلــس شــورای اســالمی می گــذرد ب
هیــچ گونــه تحرکــی از ســوی دولــت بــرای اجــرای ایــن 

قانــون دیــده نشــده اســت.
ــرای  ــدودی ب ــا ح ــد ت ــون می توان ــن قان ــرای ای اج
اشــتغال جوانــان راهگشــا باشــد و گــره ای از ابتدایی تریــن 

ــد. ــاز کن ــواده ب ــرای تشــکیل خان ــان ب ــاز جوان نی
بــا توجــه بــه فراموشــی طوالنــی مــدت ایــن قانــون 
در ادوار مختلــف مجلــس، الزم اســت تــا مجلــس جدیــد در 
راســتای کمــک بــه افزایــش نــرخ ازدواج کشــور و بحــران 
ــون  ــن قان ــرای ای ــر اج ــارت ب ــه نظ ــبت ب ــت، نس جمعی

اقــدام کننــد.
* مطالبه از وزیر برای اجرای قانون تسهیل ازدواج

روز گذشــته نیــز احمــد راســتینه نماینــده شــهرکرد در 
ــی مجلــس طــی اخطــار  مجلــس یازدهــم، در جلســه علن
قانــون اساســی اظهــار داشــت: خانــواده بنیادی تریــن رکــن 
جامعــه اســت و بــر ایــن اســاس قوانیــن و مقــررات بایــد در 
جهــت تســهیل ازدواج و تشــکیل خانــواده باشــد امــا شــاهد 
هســتیم کــه پــس از ۱۴ ســال هنــوز قانــون تســهیل ازدواج 

اجــرا نشــده اســت.
وی خطــاب بــه وزیــر کشــور گفــت: آقــای رحمانــی 
فضلــی شــما مســئول اجــرای صحیح قانــون تســهیل ازدواج 
هســتید و بایــد از رونــد اجــرای ایــن قانــون گزارشــی تهیه و 

بــه مجلــس ارائــه کنیــد.
نماینــده مــردم شــهرکرد در مجلــس شــورای اســالمی 

ــه  ــون تســهیل ازدواج را ب ــد قان ــت بای ــرد: دول ــح ک تصری
ــه  ــس ارائ ــه مجل ــزارش آن را ب ــرده و گ ــرا ک ــتی اج درس
ــان  ــرای ازدواج جوان ــه ای ب ــه برنام ــه چ ــد ک ــد و بگوی کن
و افزایــش نــرخ جمعیــت در دســتور کار دارد. بــا وضعیــت 
کنونــی تــورم، جوانــان شــرایط تشــکیل زندگــی را ندارنــد 
ــان در  ــرای حــل مشــکالت آن ــه ای ب ــد برنام ــت بای و دول

دســتور کار خــود قــرار دهــد.
محمدباقــر قالیبــاف رئیــس مجلــس شــورای اســالمی 
ــهیل  ــون تس ــت: قان ــار، گف ــن اخط ــه ای ــخ ب ــز در پاس نی
ــرا  ــتی اج ــه درس ــه ب ــت ک ــی اس ــه قوانین ازدواج از جمل
ــن  ــه ای ــدوارم مجلــس در حــوزه نظــارت ب نشــده کــه امی

ــد. ــه کن موضــوع توج
ــس  ــوی مجل ــهیل ازدواج از س ــون تس ــرای قان * اج

ــری خواهــد شــد پیگی
در همیــن خصــوص زهــره الهیــان نماینده تهــران، ری 
و شــمیرانات در مجلــس شــورای اســالمی ، در پاســخ بــه 
ایــن ســوال کــه مجلــس فعلــی تــا چــه میــزان پیگیــر رفــع 
موانــع ازدواج جوانــان اســت، گفــت: یکــی از اولویت هــای 
اصلــی مجلــس یازدهــم جوانــان و به ویــژه موضــوع ازدواج 
ــون تســهیل ازدواج و  ــان اســت. پیگیــری اجــرای قان جوان
همچنیــن نظــارت بــر حســن اجــرای مصوبــات مربــوط بــه 
تســهیل ایــن امــر در دولــت، مهم تریــن رویکــرد مجلــس 

اســت و حتمــًا دنبــال خواهــد شــد.
* پیگیــری تســهیل ازدواج جوانــان اولویــت مجلــس 

اســت
امیــر حســین بانکــی پــور نماینــده مــردم اصفهــان در 
یازدهمیــن دوره مجلــس بــا بیــان اینکــه اولویــت مجلــس 
ــهیل ازدواج  ــه تس ــوط ب ــات مرب ــر موضوع ــم پیگی یازده
ــژه در  ــان اســت، از پیشــنهاد تشــکیل کمیســیونی وی جوان
مجلــس بــرای پیگیــری مســائل جمعیــت و خانــواده خبر داد 
و تصریــح کــرد: بــر اســاس بررســی ها و بــرای جلــو رفتــن 
امــور ایــن حــوزه بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه کمیســیون 
ویــژه جمعیــت و خانــواده داشــته باشــیم. ایــن کمیســیون 
ــل  ــای قب ــه در دوره ه ــی ک ــا و لوایح ــیاری از طرح ه بس
ــن  ــاند. هم چنی ــه می رس ــه نتیج ــت را ب ــل نشده اس تکمی
ــی  ــل وجــود داشــته ول ــه از قب ــی ک ــدام قوانین ــن اق ــا ای ب

ــود. ــری می ش ــز پیگی ــده اند نی ــی نش اجرای
بانکی پــور بــا بیــان اینکــه از ایــن طریــق بــه دنبــال 
ایجــاد یــک نهــاد متولــی خانــواده هســتیم، افــزود: تشــکیل 
ــرد  ــر عملک ــژه ب ــارت وی ــب نظ ــواده موج ــیون خان کمیس
مجریــان در خصــوص ازدواج و جمعیــت می شــود و خروجی 

آن نیــز قوانیــن خــوب اجرایــی خواهــد بــود.
* دولت از مانع تراشی برای ازدواج بپرهیزد

ــان  ــده اصفه ــی نماین ــین میرزای ــالم حس حجت االس
در مجلــس بــا بیــان اینکــه بایــد بــه جــای طــرح مســائل 
ــه مســائل اصلــی ماننــد  حاشــیه ای در دولــت و مجلــس ب
ــت: در  ــود، گف ــه ش ــان، پرداخت ــر ازدواج جوان ــهیل ام تس
شــرایط کنونــی، جوانــان بــرای ازدواج بــا موانــع فرهنگــی، 
ــد  ــئولین بای ــتند. مس ــه رو هس ــادی روب ــی و اقتص اجتماع
ــن  ــت س ــه محدودی ــنگ اندازی هایی ازجمل ــای س ــه ج ب
ــا  ــد ت ــرف کنن ــع را برط ــن موان ــان وام ازدواج، ای متقاضی
ــد  ــن بای ــود. بنابرای ــتر ش ــه ازدواج بیش ــان ب ــل جوان تمای
ــه  ــد ن ــت باش ــای دول ــت برنامه ه ــهیل ازدواج در اولوی تس

مانع تراشــی.
وی بــا اشــاره بــر مشــکالت جوانــان بــرای دریافت وام 
ازدواج، اظهــار داشــت: متأســفانه علیرغــم تالش هــا بــرای 
افزایــش وام ازدواج و تســهیل شــرایط دریافــت آن، دولــت 
بــا شــیوه های مختلــف مرتــب در حــال محــدود ســازی در 

ایــن زمینــه اســت.
*باید منتظر پیگیری های مجلس یازدهم ماند

حــال بایــد دیــد کــه نطق هــای نماینــدگان مجلــس 
جدیــد نیــز تــا چه حــد جامــه عمل بــه خــود خواهد پوشــاند 
و آیــا همچــون گفته هــای برخــی مســئولین، ایــن نطق هــا 
نیــز در ســال های آتــی تنهــا در حــد شــعار باقــی خواهنــد 

مانــد یــا حقیقتــًا پیگیــری و عملــی خواهــد شــد.
ــان و تســهیل  ــرای ازدواج جوان مطالبــات اقتصــادی ب
شــرایط ایــن امــر، از جملــه مهم تریــن مســائل روز کشــور 
ــتگاه های  ــه دارد از دس ــت وظیف ــود و دول ــوب می ش محس
ــه گــزارش  ــن زمین ــزان عملکــرد در ای ــاره می مســئول درب
دریافــت کنــد بــا ایــن حــال شــاهد عــدم توجــه مســئولین 

در ایــن خصــوص هســتیم.
حــال بایــد دیــد کــه نماینــدگان مجلــس یازدهــم در 
طــول حضــور ۴ ســاله خــود در بهارســتان تــا چــه میــزان 

بــه تســهیل ازدواج جوانــان خواهنــد پرداخــت.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

دانشگاه خوارزمی به دانشجویان ورودی جدید
 خوابگاه نمی دهد

معاون دانشجویی دانشگاه خوارزمی درباره اسکان دانشجویان جدید 
الورود گفت: دانشکاه خوارزمی در تهران امسال به این دانشجویان خوابگاه 

ارائه نمی دهد. 
گفت:  جدیدالورود  دانشجویان  به  خوابگاه  ارائه  درباره  زنگانه  احمد 
دانشگاه خوارزمی به دانشجویان جدیدالورود در تهران خوابگاه اختصاص 
ارائه  افزود:  نیز  دانشجویان  سایر  به  خوابگاه  ارائه  درباره  دهد. وی  نمی 

خوابگاه برای ورودی های قبل به شرایط آموزش دانشگاه بستگی دارد. 
در  جدید  شرایط  طبق  افزود:  خوارزمی  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
باره ارائه خوابگاه نیز تصمیم گیری می شود اینکه چگونه فضا را مدیریت 
نیز  حاضر  درحال  داد:  ادامه  دهیم. وی  کاهش  را  دانشجو  کنیم،تراکم 
دانشجویانی که کار آزمایشگاه داشته و یا پایان نامه دارند و امسال فارغ 
التحصیل می شوند به این دانشجویان با رعایت پروتکل های بهداشتی 

خوابگاه اختصاص داده شده است. 

اعتبار و سهمیه وام شهریه دانشگاه ها افزایش یافت
رئیس صندوق رفاه دانشجویان از ارتقاء اعتبار و سهمیه دانشگاه ها 
برای وام شهریه خبر داد و گفت: امسال ۲ بار سقف اعتبار و سهمیه وام 

شهریه دانشگاه ها ارتقاء یافت. 
ناصر مطیعی با اشاره به پرداخت وام شهریه در سال جاری تحصیلی 
گفت: صندوق رفاه دانشجویان ترم گذشته به تمام درخواست های وام شهریه 
دانشجویان پاسخ داده است و متقاضی وام شهریه ای نداشتیم که وام به آن 
پرداخت نشده باشد.وی ادامه داد: هرسال برای دانشگاه ها سقف اعتبار وام 
شهریه مشخص می شود ولی امسال ۲ مرتبه در فروردین و اردیبهشت ماه 
سقف اعتبار و سهمیه وام شهریه دانشگاه ها به دلیل شرایط موجود ارتقا 
یافت. به گونه ای که تعدادی از دانشگاه ها نتوانستند تمام آن سقف اعتبار 

را جذب کنند چون تمام متقاضیان را پاسخ داده بودند.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: برای نیمسال اول 
سال تحصیلی جدید نیز قرار است هیأت امنای صندوق جلسه برگزار کند 

و در این جلسه اعتبار کلی وام شهریه مشخص می شود.
وی ادامه داد: همچنین امسال برای اولین بار با شروع کرونا به اکثر 
متقاضیان سقف وام ضروری پرداخت شد این درحالی هست که سال های 

پیش سقف وام ضروری پرداخت نمی شد.

مهلت جدید ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی 
مهلت جدید ثبت نام، تصحیح و ویرایش اطالعات آزمون کارشناسی 
ارشد گروه پزشکی از شنبه ۷ تیرماه آغاز می شود و آخرین مهلت برای 

داوطلبان این آزمون است. 
با توجه به درخواست مکرر داوطلبان، مهلت جدیدی برای ثبت نام، 
نظر گرفته  در  تیرماه ۹۹  تا 8  تاریخ  ۷  از  ویرایش اطالعات  و  تصحیح 
شده است و افراد می توانند در این تاریخ نسبت به ثبت نام یا ویرایش در 
آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی اقدام کنند.تاکنون تعداد ۷۹ هزار و 
۴6 نفر در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۹۹ ثبت نام کرده اند.

جدول زمانبندی جدید اعالم شده است. در صورت ایجاد هرگونه تغییر، 
مراتب بالفاصله از طریق همین سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی اطالع 
رسانی خواهد شد. الزم است داوطلبان جهت اطالع از آخرین تغییرات هر 

روز سامانه را مالحظه کنند.

کارگاه رنگ کاری مبل طعمه آتش شد 
سـخنگوی سـازمان آتـش نشـانی و خدمـات ایمنـی 
شـهرداری تهـران از وقـوع حریـق در یـک کارگاه رنـگ 

کاری مبـل خبـر داد. 
روز  ملکـی گفـت: حـدود سـاعت ۱۲  سـید جـالل 
پنجشـنبه یـک مـورد حادثـه حریـق در محلـه شـمیران نو 
بـه سـامانه ۱۲۵ سـازمان آتـش نشـانی و خدمـات ایمنـی 
شـهرداری تهـران اطـالع داده شـد. بالفاصله دو ایسـتگاه 
بـه محـل حادثـه اعـزام شـدند و مشـاهده کردنـد در یـک 
کارگاه رنـگ کاری مبـل کـه در طبقه منفی یک سـاختمان 

مسـکونی واقـع بـود، حریـق رخ داده اسـت.
ملکـی گفت: از آن جایی که حریق در قسـمت پاسـیو 
این محل رخ داده بود، شـعله ها به سـطح پشـت بام کشیده 
شـده بود و وسـایلی را هم که روی پشـت بام قرار داشـت، 

شـعله ور کرده بود.
سـخنگوی سـازمان آتش نشـانی تهران گفـت: آتش 
نشـانان بـه سـرعت عملیـات را آغـاز و حریـق را اطفـا 
کردنـد. خوشـبختانه از گسـترش حریق به طبقه مسـکونی 

شـد. جلوگیری 
وی در خصـوص مصدوم شـدن یک تـن در پی وقوع 
ایـن حادثـه گفـت: پیـش از رسـیدن آتش نشـانان یک نفر 
کـه در محـل حضـور داشـته دچار سـوختگی شـده بود که 

بـه مراکـز درمانی منتقل شـد.

عامالن تخریب خودرو های سـواری دسـتگیر 
ند  شد

رئیـس کالنتـری کیانشـهر از دسـتگیری سـه عامـل 
تخریـب خودروهـای سـواری در خیابـان فداییتـن اسـالم 

خبـر داد. 

سـرهنگ »حسـین حسین زاده » اظهار داشت: ساعت  
۲۱:۱۵ روز سـوم تیرماه، شـهروندان در تماس با پلیس ۱۱۰ 
اعـالم کردنـد چند جوان، پس از تخریب شیشـه های سـه 
دسـتگاه خودروی سـواری در خیابان فدائیان اسالم از محل 
گریخته اند.بـا دریافـت این خبر، به سـرعت تیـم عملیات به 
همراه واحدهای گشـتی برای بررسـی موضوع و شناسـایی 
و دسـتگیری متهمـان بـه نشـانی اعالمی اعزام شـدندو به 

تحقیقات میدانـی و محلی پرداختند.
ایـن مقـام انتظامـی تصریـح کرد: بـا بررسـی دوربین 
هـای مداربسـته مامـوران موفـق شـدند در شـامگاه سـوم 
تیـر مـاه، یکـی از عامالن ایـن تخریب را که سـابقه دار نیز 

هسـت دسـتگیر کنند.
رئیـس کالنتـری ۱۵8 کیانشـهر عنـوان کـرد: متهـم 
در بازجوئـی اولیـه بـه جـرم ارتکابی بـا همـکاری دو تن از 
همدسـتانش اعتـراف و دو متهـم دیگـر نیـز بـا هماهنگـی 

هـای قضائی دسـتگیر شـدند.
سـرهنگ حسـین زاده بـا بیـان اینکـه متهمـان علت 
تخریـب خـودرو هـا هیجان طلبـی تفریح اعالم کـرده اند، 
گفـت: هـر سـه متهم برای سـیر مراحـل قانونی بـه مرجع 

قضائـی معرفی شـدند.

دستگیری قاتل ظرف ۴۸ساعت در خرمشهر 
از دسـتگیری  اسـتان خوزسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
قبضـه  یـک  وکشـف  ۴8سـاعت  ظـرف   فـراری  قاتـل 
سـالح شـکاری بـه کار رفته درصحنـه قتل در شهرسـتان 

خرمشـهر خبـر داد. 
سـردار حیدرعبـاس زاده اظهـار داشـت: در تاریخ یکم 
تیرمـاه سـال جاری فردی مذکر درشهرسـتان خرمشـهر به 
قتـل می رسـد کـه پلیـس آگاهی شهرسـتان با انجـام کار 

اطالعاتـی موفق به شناسـایی قاتل شـدند.
وی افـزود: مامـوران پلیـس آگاهی پـس ازهماهنگی 
رادر  قاتـل  سـاعت   ۴8 ظـر ف  عملیاتـی  طـی  قضایـی، 
ازروسـتاهای  یکـی  اطـراف  نیزارهـای  در  مخفیگاهـش 
خرمشـهر دسـتگیر کردنـد. دربازرسـی از مخفیـگاه متهـم 
یک قبضه سـالح شـکاری وینچسـتر به کار رفته در صحنه 

قتـل کشـف شـد. متهم بـه جنایـت، معترف وعلـت قتل را 
اختالفـات  ملکـی عنـوان کـرد.

۲ نوجوان در آب بند کشاورزی غرق شدند 
از  تربت حیدریـه  اورژانـس  روابـط عمومـی  مسـئول 
غـرق شـدن ۲ نوجـوان در یکـی از آب بندهای کشـاورزی 

ایـن شهرسـتان خبـر داد. 
گزارشـی  دریافـت  بـا  گفـت:  نـوروزی  محمدرضـا 
مبنـی بـر غـرق شـدن ۲ پسـر نوجـوان ۱6 سـاله در یکـی 
بخـش  »دوغشـک   روسـتای  کشـاورزی  آب بندهـای   از 
مرکـزی تربت حیدریـه، آمبوالنـس پایگاه ولـی عصر )عج( 
بـه محـل حادثه اعزام شـد.با رسـیدن نیروهـای امدادی به 
محـل حادثـه پـس از چنـد سـاعت تـالش جسـم بی جان 
۲ نوجـوان توسـط تیـم غواصـی آتـش نشـانی از آب بنـد 
یـاد شـده بـه بیرون کشـیده شـد و با بررسـی کارشناسـان 
اورژانـس، خفگـی هـر ۲ نوجـوان به علت آشـنا نبـودن به 

فـن شـنا تایید شـد.

انتقـال مصـدوم صاعقـه زده از ایرانشـهر به 
ن ا تهر

شـکوفه سـادات حسـینی از خیریـن امـداد رسـان بـه 
سـیل زده هـای سیسـتان و بلوچسـتان کـه در حیـن امداد 
رسـانی در روز ۴ خـرداد دچـار صاعقه زدگی شـده بود و در 
وضعیـت کُمـا قرار داشـت با هماهنگـی سـازمان اورژانس 
کشـور و مرکـز اورژانـس تهـران از ایرانشـهر بـه تهـران 

شـد. منتقل 
دکتـر سـید رضـا معتمـدی معـاون فنـی و عملیـات 
اورژانـس تهـران مسـئولیت انتقـال ایـن بانـوی خیـر بـه 

تهـران را بـر عهـده داشـت.

رهایی گروگان در کمتر از ۳ساعت 
فرمانـده انتظامـی اسـتان اصفهان از دسـتگیری یک 
رهایـی گـروگان طـی عملیـات 3 سـاعته  و  گروگانگیـر 

خبـر داد. 
محمدرضـا میرحیـدری اظهار داشـت: در پـی مراجعه 

یـک نفـر بـه کالنتری ملک شـهر اصفهـان و اعـالم اینکه 
فـردی بـرادر او را گـروگان گرفتـه و طـی تمـاس تلفنـی 
تقاضـای ۵۰ میلیـون ریـال برای آزادی او کـرده، بالفاصله 

عوامـل تجسـس و انتظامـی وارد عمل شـدند.
فرمانـده انتظامـی اسـتان اصفهـان افـزود: بالفاصلـه 
مامـوران دایـره تجسـس کالنتـری  ملک شـهر یک سـری 
اقدامـات تخصصی را آغاز و متوجه شـدند فـرد گروگان گیر 

در هسـته مرکزی شـهر اصفهان اسـت.
وی ادامـه داد: یـک گروه از مامـوران مجرب انتظامی 
وارد عمـل شـدند و کمتر از 3 سـاعت پـس از گروگانگیری 

فرد گروگانگیر را شناسـایی و دسـتگیر کردند.
میرحیـدری بـا اشـاره بـه اینکه گـروگان نیز آزاد شـد 
اظهار داشـت: در بررسـی های به عمل آمده مشـخص شـد 
فـرد گروگانگیـر مبلـغ ۲۰ میلیون ریال از گـروگان دریافت 
کـرده بـود و تقاضـای ۵۰ میلیـون ریال از خانـواده او کرده 
بـود کـه بـا عملیـات به موقـع پلیس در رسـیدن بـه هدف 

نـاکام ماند. خود 

آتش سوزی مرگبار در پتروشیمی هرسین 
فرمانـده انتظامـی هرسـین از وقـوع آتش سـوزی در 
پتروشـیمی اوره و آمونیـاک ایـن شهرسـتان خبـر داد و 
گفـت: بـر اثـر ایـن حادثـه یکـی از کارگـران جـان خـود 

را از دسـت داد. 
داشـت:  اظهـار  شـکری  علـی  همـت  سـرهنگ 
آتش سـوزی در پتروشـیمی اوره و آمونیـاک هرسـین واقـع 

در حوالـی پـل چهـر بـه پلیـس رخ داد.
پس از دریافت گزارش آتش سـوزی تیمی از ماموران 
انتظامی به سـرعت در محل حادثه حضور یافته و مشـخص 
شـد کـه یکـی از ایسـتگاه هـای گاز ایـن پتروشـیمی دچار 

حریق شـده است.
سـرهنگ شـکری افـزود: بـر اثـر ایـن آتـش سـوزی 
نگهبـان ایسـتگاه و یکی دیگر از کارگـران از ناحیه صورت 
و دیگـر اعضـای بـدن دچار سـوختگی و به مراکـز درمانی 
منتقل می شـوند که متاسـفانه فرد نگهبان به علت شـدت 

جراحـات وارده جـان خـود را از دسـت می دهد.
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سریع ترین ابررایانه جهان 
توسط ژاپن ساخته شد

برترین ابررایانه دنیا که فوگاکو نام دارد توانسته ابررایانه سامیت آمریکا 
را پشت سربگذارد و عنوان سریع ترین ابررایانه جهان را از آن خود کند.

ابررایانه فوگاکو در مرکز RIKEN در کوبه ژاپن نصب شده و فعالیت 
عملیاتی خود را طی روزهای اخیر آغاز کرده است. سرعت پردازش فوگاکو 
۴۱۵.۵ پتافالپس است که ۲.8 برابر سریع تر از ابررایانه سامیت با سرعت 

پردازش ۱۴8.8 پتافالپس میباشد.
ابررایانه در بهترین حالت  این  طراحان فوگاکو می گویند سرعت 
به هزار پتافالپس می رسد که رکوردی بی سابقه در طول تاریخ است. 
این  از  پردازنده است. هر یک   ۹۷6 ابررایانه دارای ۱۵8 هزار و  این 
پردازنده ها موسوم به A6۴FX که توسط فوجیتسو تولید شده دارای 
۴8 هسته است. معماری این پردازنده ها مبتنی بر طراحی شرکت آی 
آر ام است. درحال حاضر بعد از ابررایانه فوگاکوی ژاپن و سامیت آمریکا 
که رتبه های اول و دوم را در اختیار دارند، ابررایانه سیرا در آمریکا با 
ابر  از آن خود کرده است. دو  را  رتبه سوم  پتافالپس   ۹۴  /6 سرعت 
 ۲A-Tianhe و Sunway TaihuLight رایانه چین به نام های
پتافالپس رتبه های چهارم و پنجم را به   6۱  /۴ با سرعت های ۹3 و 

دست آورده اند.
به گفته سازندگان فوگاکو این ابررایانه در فهرست موسوم به ۵۰۰ 
برتر در صدر قرار گرفته است، فهرستی که در آن سریع ترین ابررایانه های 
نیز که  رتبه بندی ها  اکنون در سایر  رایانه  این  رتبه بندی شده اند.  جهان 
براساس سنجش سرعت انجام کارهای جهان واقعی، انجام مطلوب برخی 
کارهای هوش مصنوعی و انجام مطلوب فرایندهای داد ه  بر تدوین شده اند 

در صدر قرار گرفته است.
بود  نتوانسته  ابررایانه ای  هیچ  تاکنون  فوگاکو  سازندگان  گفته  به 
هم زمان در صدر سه جدول رتبه بندی موسوم به ۵۰۰ برتر، اچ پی سی جی 

و گراف۵۰۰ قرار بگیرد.
فوگاکو در فهرست ۵۰۰ برتر به امتیاز ۴۱۵٫۵3 پتافالپس دست یافته 
و نزدیک ترین رقیب آن در این جدول یعنی رایانه آمریکایی سامیت که 
مبتنی بر سخت افزار آی بی ام است دارای امتیاز ۱۴8٫6 پتافالپس است.

در حال حاضر فوگاکو برنامه تحقیقی بر روی کووید ۱۹ را در دستور 
کار دارد که شبیه سازی شیوع ویروس کرونا از آن جمله است. ابررایانه های 
بسیاری در سراسر جهان در حال کار بر شیوع ویروس کرونا هستند و به 
محققان کمک می کنند تا به شناخت بهتری از این ویروس و چگونگی 

مقابله با همه گیری آن برسند.
جاپانی ها امیدوارند بتوانند عالوه بر این کاربردها در برنامه فناوری 
تمامی  در  را  آن  و  استفاده کنند  رایانه  این  از  نام جامعه ۵ هم  به  خود 
آزمایش ها از شبیه سازی انفجارهای هسته ای گرفته تا شبیه سازی تغییرات 

اقلیم به کار گیرند.
نائوکی شینجو مدیرعامل شرکت فوجیتسو در بیانیه ای اعالم کرد: 
»امید فراوان دارم که فوگاکو به شکل کاربردی در دنیای واقعی کارساز 

باشد و به تحقق برنامه جامعه ۵ کمک کند.«
فوگاکو را گروه تحقیقاتی رایکن و شرکت فناوری فوجیتسو با استفاده 
از فناوری شرکت آرم )تولیدکننده نیمه رسانا و نرم افزار( ساخته اند. شرکت 
آرم برای بسیاری از تلفن های همراه هوش مند جهان مثل آیفون تراشه 
تولید می کند و شنیده شده است که قرار است برای رایانه های مک شرکت 

اپل هم تراشه تولید کند.
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برنامه چگونگی فعالیت مدارس از شهریور، به زودی ابالغ می شود

وزیر آموزش و پرورش 
شدن  فرد  و  زوج  درباره 
سال  در  مدرسه  روزهای 
تحصیلی پیش رو و لغو تعطیلی پنجشنبه 

ها توضیحاتی ارائه داد.
محسن حاجی میرزایی گفت: با توجه 
به اینکه ۴۰ درصد مدارس در مناطق کم 
جمعیت روستایی و شهری هستند و با 
رعایت پروتکل های بهداشتی می توانیم 
دانش آموزان را در هر کالس تحت آموزش 
داشته باشیم و روال همیشگی برقرار است 
اما در مناطقی با تعداد باالی دانش آموزان 

ناگزیر به تغییر برنامه ها هستیم.
وی ادامه داد: زمان آموزش را به 
دو بخش سه روزه تقسیم می کنیم به 
این ترتیب که 3 روز حضوری و 3 روز 
همچنین  باشد  غیرحضوری  آموزش 
تعطیلی پنج شنبه مدارس را لغو کردیم 

تا 6 روز آموزشی داشته باشیم.
گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
جزئیات برنامه آموزشی تدوین و هفته 
ابالغ  کشور  مدارس  تمام  به  آینده 
می شود. متناسب با وضعیت زرد، سفید 
کشور  مختلف  استان های  در  قرمز  و 
عمل می کنیم همچنین ساعات دروسی 

که باید حضوری یا غیرحضوری باشد از 
برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  سوی 

آموزشی بررسی شده است.
وضعیت  درباره  حاجی میرزایی 
و  لتدریس  حق ا ن  معلما م  ا ستخد ا
نهضتی ها و گالیه آنها نسبت به شرکت 
در آزمون ورودی گفت: قانونی در سال 

88 تصویب و ۱۱ بار اصالح شد و اکنون 
دایره افرادی مشمول استخدام به طور 
مجموعه  از  است.  شده  تعیین  قانونی 
موظفیم  قانون اند  مشمول  که  افرادی 
متناسب با اعتبار و ردیف اختصاص یافته 
استخدام کنیم و امسال ۲۵ هزار ردیف 
باالترین  براساس  که  دادند  اختصاص 
امتیاز، افراد استخدام و استخدام مابقی 
افراد به سال های بعد موکول می شود.

درباره  پرورش  و  آموزش  وزیر 
و  شاغل  معلمان  میان  حقوقی  فاصله 
بازنشسته اظهار کرد: مسئولیت حقوق 
و  بازنشستگی  سازمان  با  بازنشستگان 
وزارت رفاه است که البته پیگیری های 
حقوق  سازی  همسان  برای  قانونی 
و  شد  انجام  شاغالن  با  بازنشستگان 
امسال ردیفی برای این کار اختصاص 

داده شده است.

نمایندگان مجلس باید فقط برای مردم کار کنند
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی گفت: مدیران 
منطقه موظفند تا هنرمندانه، مشکالت را طبقه بندی کرده و اولویت ها را 

در نظر گیرند و با تالش و همت، مطالبات مردم را پیگیری کنند. 
اداری شهرستان ورامین طی  حسین نوش آبادی در جلسه شورای 
سخنانی بیان کرد: انسان در طول زندگی خود به سه موهبت امنیت، عدالت 
و رفاه نیاز دارد و فعالیت تمام نهادها در جامعه اسالمی برای تحقق این 

سه اصل صورت می گیرد.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس باید با دوری جستن از منافع حزبی، 
اندیشه های فردی و حب و بغض ها فقط برای مردم کار کنند؛ چرا که 

تعصبات قومی و نژادی زیبنده نظام جمهوری اسالمی نیست.
ابتدا به  نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا خاطرنشان کرد: در 
عنوان یک شهروند سپس به نمایندگی از مردم ورامین، پیشوا و قرچک 
منویات رهبر معظم انقالب را سرلوحه کار خود قرار داده و در امور نمایندگی 
مردم، هیچ تعلق شخصی و حزبی خاصی نداشته و تالش دارم تا با تعامل 
دوستانه و برادرانه و البته در چارچوب قانون، حرکت کرده و به وظایف 

قانون گذاری و نظارت خویش در مجلس عمل کنم.
نوش آبادی مطرح کرد: دشت ورامین از پیشینه وزین تاریخی برخوردار 
است و به فرموده امام راحل )ره( و رهبر معظم انقالب، این شهرستان 
رفتارها و  باید کاری کرد که  ایثار  و  با تالش  پاکان است که  سرزمین 

ناهنجاری ها، چهره آن را مخدوش نکند.
سه  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
شهرستان ورامین، پیشوا و قرچک مشکالت و نیازهای مشترکی دارند 
که با تعامل و همکاری مسئوالن آن ها، این مشکالت با اولویت بندی قابل 
رفع است. اجرای حمل و نقل ریلی و اتصال به شبکه متروی تهران، از 
مطالبات بر زمین مانده مردم دشت ورامین است؛ موضوعی که سال ها 
قبل اجرای آن به عنوان مترو آغاز شد و با انحراف از مسیر اجرا، نتوانست 

نیاز مردم این سه شهرستان را برآورده کند.
نوش آبادی یادآور شد: سد ماملو با هدف تأمین آب مورد نیاز دشت 
ورامین در حوزه کشاورزی و شرب احداث شد ولی حین اجرا، بخش های 
دیگری از آب آن استفاده کردند. آب شرب مردم این سه شهرستان باید 

از سد ماملو تأمین شود.
با  کرد:  بیان  پیشوا  و  قرچک  ورامین،  شهرستانهای  مردم  نماینده 
اجرای فاز دوم خط انتقال پساب تصفیه شده جنوب تهران به دشت ورامین، 
بسیاری از نیازهای کشاورزی این منطقه به آب برطرف و از پیشروی پدیده 

مخرب فرونشست زمین جلوگیری می شود.
وی اظهار کرد: طی سه هفته گذشته، بیش از ۹۰ درصد از مراجعین به 
دفتر نماینده، افراد جویای کار بودند. با رفع موانع فعالیت تولیدکنندگان در 
قالب جلسات تخصصی تسهیل و رفع موانع تولید، فعال تر شدن شهرک های 
صنعتی سه شهرستان ورامین، پیشوا و قرچک و راه اندازی واحدهای راکد 

و یا در حال تعطیل، می توان مشکل بیکاری را در منطقه برطرف کرد.
رنج  نیز  درمانی  مراکز  کمبود  از  ورامین  دشت  گفت:  آبادی  نوش 
ورامین  بیمارستان  دو  است.  بیمارستان  فاقد  پیشوا  شهرستان  می برد. 
ظرفیت کافی برای پذیرش بیماران را نداشته و نیاز به تجهیز امکانات 
دارند و تنها بیمارستان قرچک هیچ گاه به ظرفیت تعداد تخت های اعالم 

شده دست نیافت.

انتظار مردم از دستگاه قضا مقابله با سودجویان است
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسالمی 

گفت: انتظار مردم از دستگاه قضایی مقابله با سودجویان است. 
محمدحسن آصفری در نشست رئیس کل داگستری استان مرکزی 
با مجمع نمایندگان استان اظهار کرد: مردم جمهوری اسالمی ایران به 
اعتراضات  از  با سوءاستفاده  ای  عده  ولی  پایبند هستند  نظام  و  انقالب 
مردم نسبت به وضع موجود، اغتشاشاتی را به راه می اندازند، در حالی که 
این مردم معترض با اصل نظام مشکلی ندارند و پای نظام و جمهوری 

اسالمی ایران می ایستند.
وی با بیان اینکه مردم به عملکرد دادگستری امیدوار هستند، افزود: 
مردم مشکلی با نظام جمهوری اسالمی ندارند بلکه اعتراض و گالیه مندی 
آنها از ناکارآمدی مدیران است و از دستگاه قضایی رسیدگی و مقابله با 

سودجویان را انتظار دارند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به حقوق های نجومی برخی مدیران اضافه کرد: بنده نسبت به 
حقوق های 6۵ و ۴6 میلیونی دو مدیر شکایت کردم ولی متاسفانه در 
جریان این پرونده، آنها علیه بنده شکایت سازی کردند و من در جایگاه 
متهم قرار گرفتم، در واقع دستگاه قضایی به آنها لطف کرد و پرونده را 
یکجوری جمع کردند، در حالی که گفته شده بود هر کس درخصوص 
ولی  او حمایت می شود  از  و  بیاورد  دارد  اسنادی  نجومی  حقوق های 
اینگونه نشد. انتظار مردم در این موارد پیگیری موثر و جدی از سوی 

مسئوالن مربوطه است.  
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسالمی نیز گفت: احساس 
از  از مسائلی است که در حوادث و مسائلی  بی عدالتی و تبعیض یکی 
جمله اغتشاشات در دوره های قبل مشهود است، شنیدن اخبار دستگیری 
مفسدان اقتصادی سبب می شود عموم مردم این نگاه را نسبت به همگان 
داشته باشند و این بدبینی ها در ایجاد اغتشاشات تاثیرگذار است، پس نیاز 

است این مسائل مورد توجه ویژه قرار گیرد.

زندان زدایی باید در اولویت قرار گیرد
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسالمی 
نیاز  و  ایجاد نکرده  را در کشور  زندان ها شرایط خوبی  گفت: گسترش 
است سیاست زندان زدایی و کاهش مجازات حبس به عنوان اولویت در 

دستور کار قرار گیرد. 
با  مرکزی  استان  دادگستری  رئیس  نشست  در  کریمی  اکبر  علی 
مجمع نمانیدگان استان اظهار کرد: آیت اهلل رئیسی به عنوان رئیس فعلی 
قوه قضاییه و برخاسته از متن قوه با سوابق طوالنی و متنوع و اشراف 
کامل بر فرآیندها، با حضور در این قوه برنامه تحولی را در این قوه آغاز 
کرد که در این مدت آثار این تحول بوضوح در جامعه مشاهده می شود.

وی با اشاره به اقدامات رئیس قوه قضاییه بیان کرد: ایجاد تحول در 
ساختار اداری و فرآیند قضایی و رسیدگی به پرونده ها در محاکم و تاکید بر 
هوشمندسازی در قوه قضائیه و توسعه الکترونیک در فرآیندها و همچنین 
مبارزه با فساد و حتی فساد درون دستگاهی از آثار این برنامه تحولی است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسالمی  
تصریح کرد: فلسفه حکومت در اسالم اجرای عدل است و قوه قضائیه نیز 
نماد بارز گسترش عدالت در جامعه است و ساماندهی هرچه بیشتر فرآیند 
کاری در این قوه افزایش رضایتمندی عموم را به همراه خواهد داشت 
که البته در دوره فعلی فعالیت قوه قضاییه سطح اعتماد عمومی افزایش 

داشته و این مهم محقق شده است.
کریمی با تاکید بر تسری رویکردهای تحولی در قوه قضاییه اضافه 
کرد: این رویکردها باید در تمام سطوح دادگستری و دستگاه قضا نمود 

پیدا کند.
با  کرد:  بیان  استان  اقتصادی  و  صنعتی  سابقه  به  اشاره  با  وی 
توجه به اینکه بیشترین مشکالت کشور در حوزه اقتصادی است، نقش 
دادگستری در حمایت از تولید و سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی 
نقش برجسته ای است، البته پیشنهادی مبنی بر تشکیل قرارگاه اقتصادی 

نیز ارائه شده است.

نمایندگان مجلس در مورد حقوق مردم سکوت نمی کنند
روسای ۱۲ کمیسیون تخصصی مجلس در نامه ای به رییس جمهوری 
ضمن هشدار نسبت به شرایط نامساعد اقتصادی و تأکید بر ضرورت تغییر 
روند هفت ساله مدیریت دولت، عنوان کردند: »این تنها ارزش پول ملی 
نیست که هر روز رو به کاهش است بلکه امید و آرزوی صدها هزار جوان 
است که دستخوش نامالیمات و تغییرات مکرر اقتصاد دولت شما می شود«. 
حسن  به  خطاب  مجلس  تخصصی  کمیسیون های  روسای  نامه  در 
روحانی آمده است: اکنون که در آستانه ورود به هشتمین سال از دوران خدمت 
شما تحت عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور هستیم و مجلس یازدهم 
آغاز نموده، شاهد  را  انقالب اسالمی کار خود  ارزش های  با هدف احیای 
وضعیت دردناکی هستیم که آن را شایسته ملت شهیدپرور ایران اسالمی 
نمی دانیم. از این روی و بر اساس وظیفه انقالبی و قانونی خویش مبنی 
بر نظارت بر قوه مجریه و همچنین به موجب اصل هشتم قانون اساسی و 
به عنوان نمایندگان ملت غیور ایران، الزم است نکاتی را به شما به عنوان 
مسئول اجرای قانون اساسی که در اصل یکصدوسیزدهم این قانون بر آن 

تأکید شده است، تذکر دهیم.
جناب آقای رئیس جمهور،

شما در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند متعال سوگند 
یاد کرده اید که پاسدار قانون اساسی باشید؛ قانونی که داشتن مسکن مناسب 
را حق هر فرد دانسته و وظیفه ایجاد امکان اشتغال برای هر فرد را بر عهده 
دولت گذارده است، قانونی که بر منع انحصار، احتکار و اسراف و همچنین 
افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی تا رسیدن به خودکفایی و رهیدن 

از وابستگی تاکید دارد.«
در این نامه با اشاره به فاصله واقعیت موجود با اصول نظام جمهوری 
کشوری  از  بیکار  جوانان  از  گسترده  این حجم  »آیا  است:  آمده  اسالمی، 
جز ایران بر این خاک قدم می گذارند؟ آیا آنانی که در تأمین معیشت خود 
درمانده اند و برای حداقل های زندگی خود مجبور به چند نوبت کار در روز 

هستند، شهروندان ایران نیستند؟«
روسای کمیسیون های مجلس همچنین در این نامه خواستار توجه به 

کودکان کار  و زباله گردانان شده و آورده اند:
آقای دکتر روحانی،

آیا از قیمت روزافزون مواد غذایی اطالع دارید؟ آیا از نسبت حداقل های 
یک سبد غذایی با حقوق یک کارگر، یک کارمند و یک معلم اطالع دارید؟ 
رسیده  گوشتان  به  اجاره  و  خرید  از  اعم  مسکن  بخش  در  تورم  افزایش 
است؟ نرخ رو به فزونی خدمات در بخش حمل ونقل و قیمت تهیه خودروی 
شخصی را می دانید؟ اگر می دانید، از جوان تحصیل کرده بیکار توقع کدام 
امید را در دولت تدبیر و امید دارید؟ آمار افزایشی طالق و کاهش ازدواج، 
کاهش فرزندآوری و روند صعودی آسیب های اجتماعی به سمع و نظر شما 
می رسد؟ صعوبت و سختی های پیش روی کارآفرینان و سنگ اندازی در 
مقابل صنعتگران در ساختار اداری دولت شما با وظایفی که همین دولت در 
برنامه ششم توسعه برای خود هدف گذاری کرده است، چه همخوانی دارد؟

امضاکنندگان این نامه خواستار روحیه جهادی در مواجهه با سوءعملکرد 
دستگاه های زیرنظر دولت شده و با تأکید بر ضرورت دوری برخی اطرافیان 
از بی انگیزگی و رخوت به منظور اجتناب از ایجاد حس رهاشدگی در مردم، 
عنوان کردند: »این تنها ارزش پول ملی نیست که هر روز رو به کاهش 
است بلکه امید و آرزوی صدها هزار جوان است که دستخوش نامالیمات و 

تغییرات مکرر اقتصاد دولت شما می شود.
آقای رئیس جمهور

حساسیت مسئولیت شما ایجاب می کند که همچون پدری دلسوز و 
نگاهبانی تیزبین اوضاع و احوال جامعه و جهان را رصد کنید و برای حوادث 

واقع شده پیش از بحران تدبیری اندیشید. به قول شیخ اجل، سعدی:
عالج واقعه پیش از وقوع باید کرد

دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست
به روزگار سالمت سالح جنگ بساز  

وگرنه سیل چو بگرفت، سد نشاید بست
روسای کمیسیون های مجلس با تأکید بر ضرورت مواجهه منطقی با 
حوادث و فجایع، خاطرنشان کردند: از شما تقاضامندیم نصیحت این برادران 
ایمانی خود را بپذیرید و روند هفت ساله مدیریت خود را تغییر دهید؛ چرا 
که مجلس یازدهم با هدف احیای انقالبی گری پا به میدان گذاشته و بر سر 
آرمان های خود خواهد ایستاد پس بنای آنچه سابقا با مجلس داشته اید را 
کنار بگذارید و بدانید نمایندگان مردم در مجلس یازدهم در مقابل حقوق 

مردمی که در طول تاریخ بی نظیرند، سکوت نخواهند کرد.

نیروهای مسلح هر روز در حال ارتقای توان خود هستند
و  و جوانان  دفاع  وزارت  پشتیبانی های  با  ارتش گفت:  فرمانده کل 
نیروهای مسلح  روز  وزارتخانه هر  این  فعال در صنایع دفاعی  دانشمندان 
جمهوری اسالمی ایران از جمله ارتش در عرصه های هوا، دریا و زمین در 
حال ارتقای توان برای دفاع از آرمان های واالی انقالب اسالمی هستیم. 
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش صبح پنجشنبه 
در مراسم تحویل دهی 3 فروند جت جنگنده کوثر به نیروهی هوایی ارتش 
اظهار کرد: امروز روز بسیار مبارکی در دهه کرامت و به برکت میالد کریمه 
اهل بیت و حضرت امام رضا )ع( است که نمونه ای از تجلی اراده ملت بزرگ 
ایران در مقابله با تحریم های ظالمانه استکبار به دست توانمند برادران ما در 

وزارت دفاع و با کمک نیروی هوایی ارتش محقق شده است.
جدید  نسل  آمیز  موفقیت  شلیک  به  اشاره  با  ارتش  کل  فرمانده 
موشک های کروز دریایی برد بلند و کوتاه طی روزهای گذشته، تاکید کرد: 
چند روز پیش شاهد رونمایی از موشک 3۰۰ کیلومتری از سطح بودیم که 
توسط وزارت دفاع ساخته و تحویل نیروی دریایی داده شد. امروز نیز شاهد 
پرواز نخستین خروجی خط تولید جنگنده تمام ایرانی کوثر بودیم و در آینده 
نیز رویدادهای مبارک دیگری را خواهیم داشت که به مرور اخبار آن اطالع 

رسانی خواهد شد.
سرلشکر موسوی در پایان گفت: از همه کسانی که حمایت و پشتیبانی 
کردند تا امروز بتوانیم سربلند ماموریت های ارتش جمهوری اسالمی ایران 
را انجام دهیم  و بتوانیم همراه و همگام با سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
همچون تار و پود بهم تنیده بهترین ترکیب دفاعی را برای ایران فراهم 

کنیم، تشکر  می کنم.

کاهش آمار جمعیت کیفری زندان ها 
در دستور کار دادگستری استان مرکزی

آزادسازی  اینکه  ضمن  گفت:  مرکزی  استان  دادگستری  کل  رئیس 
مجرمان جرائم غیرعمد یکی از سیاست های راهبردی قوه قضائیه است، 
کار  دستور  در  که  است  هایی  برنامه  از  نیز  کیفری  زندانیان  آمار  کاهش 

دادگستری استان قرار دارد. 
حجت االسالم عبدالمهدی موسوی روز پنجشنبه پنجم تیرماه در آیین 
آزادسازی  کرد:  اظهار  اراک  ندامتگاه   غیرعمد  جرایم  زندانیان  آزادسازی 
زندانیان جرایم غیرعمد و محکومان مالی به عنوان یکی از سیاست های 
پیگیری  به صورت جدی  استان مرکزی  در  قوه قضائیه  راهبردی  و  کلی 
از  با استفاده  آمار زندانیان کیفری  می شود، همچنین تالش برای کاهش 
مجازات جایگزین حبس از دیگر برنامه های دادگستری است که مورد توجه 

قرار گرفته است.
وی افزود: با پیگیری های صورت گرفته از سوی ستاد دیه استان، از 
ابتدای سال جاری 3۹ زندانی محکوم مالی استان مرکزی با بدهی بالغ بر 
شش میلیارد تومان آزاد شدند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

افزایش قابل توجهی داشته است.
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زیر نظر: ناظم رام

وزیر آموزش و پرورش 
ین  خیر ینکه  ا ن  بیا با 
جامعه  آالم  ز  ا می کوشند 
بکاهند و زندگی بهتری را برای مردم 
رقم بزنند، گفت: بیش از مدرسه سازی 
به فرهنگ مشارکت در مدرسه سازی 

نیازمندیم.
آئین  در  میرزایی  حاجی  محسن 
تکریم و رونمایی از کتاب خیر مدرسه 
ساز زهرا گیتی نژاد اظهار داشت: هرگاه 
حال  به  می گیرم  قرار  خیرین  در جمع 
از  عمیقًا  و  می خورم  غبطه  خیرین 
قدردانی  خیرین  ارزشمند  تالش های 

می کنم.
وی افزود: دولت جمهوری اسالمی 
خداپسندانه  کار  از  قدردانی  ضمن  نیز 
و3۵۰  هزار  سه  تخصیص  با  خیرین 
میلیارد تومان، خیرین را در امر مدرسه 

سازی همراهی می کند.
حاجی میرزایی تصریح کرد: خیرین 
می کوشند از آالم جامعه بکاهند و زندگی 
بهتری را برای مردم رقم بزنند و رنج 

آنها را کاهش دهند بنابراین هیچ کاری 
برتر از کار خیر نیست.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: 
در میان همه کارهای خیر، امر مدرسه 
سازی متمایز است زیرا هرجا سخن از 
تمدن سازی و فرهنگ سازی و توسعه و 
پیشرفت است سه ابزار کلیدی به عنوان 
شکل دهنده تمدن انسانی وجود دارد؛ 
چشم برای دیدن، گوش برای شنیدن 
و قلب برای اندیشیدن و این موضوع در 

فرهنگ دینی ما هم وجود دارد.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان 
کرد: آنچه که در دنیا به عنوان تمدن 
می شناسیم محصول این 3 ابزار کلیدی 
است زیرا بدون این عناصر تمدنی شکل 
نمی گیرد و آینده ای رقم نخواهد خورد 
انسان ها هنگامی متولد می شوند چیزی 
نمی دانند اما این سه ابزار انسان را شکل 
می دهد، جوامع را می سازد و فرهنگ ها 

را پربار می کند.
دارای  مدرسه  اینکه  بیان  با  وی 
جایگاهی است که باالترین مشروعیت 

را برای تغذیه این سه ابزار پیشرفت را 
دارد، گفت: خانواده و جامعه نیز تغذیه 
کننده این ابزارها هستند اما مدرسه در 
سال های طوالنی در قالب یک برنامه 
تحت  را  دانش آموز  ارزیابی،  امکان  با 
بهترین  افراد  و  می دهد  قرار  تعلیم 
ساعات عمرشان را در اختیار مدرسه قرار 
می دهند.وی با اشاره به اینکه آینده در 
مدرسه شکل می گیرد و خیرین مدرسه 
انتخاب  را  سازی  آینده  واقع  در  ساز 
کردند، اظهار کرد: مدرسه یک ساختمان 
زندگی  بنای  رفیع ترین  بلکه  نیست 
انسان و جامعه است مدرسه باید انسان 
را برای بهتر زیستن آماده کند و افراد 
را خوداتکا و توانمند تربیت کند و این 

ماموریت اصلی ما است.
حاجی میرزایی با بیان اینکه تالش 
می کنیم نسلی توانمند، کارآمد، خالق و 
تمدن ساز را پرورش دهیم، گفت: بیش 
از آنکه به مدرسه سازی نیازمند باشیم 
به نهادینه کردن فرهنگ مدرسه سازی 

احتیاج داریم.

خیری  فرهنگ  ترویج  بر  وی 
فرهنگ  به  ما  کرد:  اظهار  و  تاکید 
پذیری  مسئولیت  و  همدلی  مشارکت، 
اجتماعی نیازمندیم لذا طرح آجر به آجر 
را راه اندازی کردیم تا همه افراد جامعه 
را  سازی  مدرسه  در  مشارکت  امکان 

داشته باشند.
افزود:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
همه  کنار  در  کرونا  بیماری  شیوع 
محدودیت هایی که ایجاد کرد، خانواده ها 
را درگیر فضای آموزش و مدرسه کرد 
لذا ما باید از این پیوند استفاده کنیم تا 
زمینه را برای مشارکت جدی آنها در امر 

مدرسه سازی فراهم کنیم.
وی در پایان با اشاره به فعالیت های 
نژاد گفت: در طول  خیریه خانم گیتی 
دوره مسئولیتم در تعلیم و تربیت هرجا 
که سخن از مدرسه سازی است، یکی 
گیتی  خانم  متعهد  و  ثابت  پاهای  از 
بزرگ  شخصیت  این  به  است،  نژاد 
تالش های  قدردان  و  می خورم  غبطه 

وی هستم.

بیش از مدرسه سازی به فرهنگ مشارکت در مدرسه سازی نیازمندیم

وزارت  غیردولتی  مدارس  مدیرکل 
شدن  مدون  ز  ا پرورش  و  آموزش 
فعالیت های پرورشی مدارس و ابالغ آن 

به تمام مدارس غیردولتی از اول مهرماه خبر داد. 
سعید صالح در این باره اظهار کرد: مهارت آموزی 
سال  در  غیردولتی  مدارس  برنامه های  جمله  از 

تحصیلی آتی خواهد بود.
و  فعالیت ها  اجرایی  کامل  طرح  افزود:  وی 
سال  و  شد  آماده  مدارس  در  پرورشی  برنامه های 
گذشته در شش استان مورد نظر خواهی قرار گرفت 
و نظرات معاونان پرورشی مدارس برند در این شش 
استان را دریافت کردیم. در نهایت کتابچه ای آماده 

شد که از اول مهر در اختیار کل مدارس غیردولتی 
قرار می گیرد.

و  آموزش  وزارت  غیردولتی  مدارس  مدیرکل 
پرورش با بیان اینکه مربیان پرورشی راهنمای خوبی 

برای انجام فعالیت های پرورشی شامل 3۰ فعالیت 
اصلی و کلیدی خواهند داشت، گفت: به منظور اجرایی 
شدن کامل آن نیز طرح هایی را در دست تهیه داریم 

که فقط در حد ابالغ کتاب نیست.
صالح درباره رتبه بندی مدارس غیردولتی نیز 
دست  آن  از  غیردولتی  مدارس  بندی  رتبه  گفت: 
طرح هایی است که مدل پژوهشی آن نیز انجام شده 
و آماده است اما اجرای آن نیازمند سیاستگذاری و 
تصمیم گیری در سطوح باالتر است و اگر موافقت وزیر 
را بگیریم، اجرای آن را آغاز می کنیم. این کار جوانبی 
دارد و حساسیت های بسیاری روی آن وجود دارد، به 
همین خاطر باید همه جوانب آن درنظر گرفته شود.

آخرین وضعیت رتبه بندی مدارس غیردولتی 

دانش آموزان  نام  ثبت 
پایگاه های  در  مند  عالقه 
تابستانی حضوری و مجازی 
و  انجام  تیرماه  دوم  و  اول  هفته  در 
می شود.  آغاز  تیرماه   ۱۵ از  کالس ها 
 3۰ تا  تابستانی  پایگاه های  فعالیت 

مرداد ادامه دارد.
در دستورالعمل اجرایی فعالیت های 
تابستانی که امروز از سوی وزیر آموزش 
و پرورش ابالغ شد آمده است که هر 
ساله در فصل تابستان آموزش و پرورش 
تربیتی  فرآیندهای  استمرار  راستای  در 
تابستانی  پایگاه های  تشکیل  به  اقدام 

برای دانش آموزان عالقه مند می کند.
شیوع  به  توجه  با  جاری  در سال 
فعالیت ها  این  کشور  در   ۱۹ کووید 
و  رویکرد کشف  با  مجازی  فضای  در 
و  آموزی  دانش  استعدادهای  هدایت 
متناسب با عنوان سال »جهش تولید« 
و با شعار »هر دانش آموز، یک مهارت« 
در قالب اقدامات ملی استانی و منطقه ای 

برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.
همچنین در این دستورالعمل آمده 
است که پرداختن به مقوله غنی سازی 
اوقات فراغت ویژه دانش آموزان با توجه 
به  کشور  موجود  شرایط  و  به وضعیت 
جهت شیوع کرونا ویروس و تأکید ستاد 
ملی پیشگیری مبنی بر پویش »در خانه 
برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  بمانیم«، 
است. به همین منظور معاونت پرورشی 
و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در 
تابستان سال جاری به استناد آیین نامه 
فعالیت های تابستانی ضمن بهره مندی 
از امکانات و قابلیت های موجود شبکه 

آموزشی دانش آموز »شاد«، برنامه های 
جامع،  منسجم،  فرهنگی  و  پرورشی 
نیازها  با  متناسب  دار  و هدف  پرنشاط 
دست  توسط  آموزان  دانش  عالیق  و 
اندرکاران نظام تعلیم و تربیت در زمینه 

های مختلف پیش بینی کرده است.
در  ده ها  نوا خا بدیل  بی  نقش 
و  فراغت  اوقات  های  برنامه  مدیریت 
مساعدت و همفکری آنها نسبت به سال 
های گذشته بیشتر و پررنگ تر خواهد 
بود. از آنجایی که هر خانه می تواند نقش 
والدین نقش  ایفا کند و  را  پایگاه  یک 
مدیریت پایگاه را بر عهده داشته باشند؛ 

به همین منظور بهره مندی حداکثری 
از برنامه های پیشنهادی به مساعدت و 
همکاری خانواده بستگی دارد. در ضمن 
استفاده بهینه دانش آموزان عالقمند در 
این شرایط از فضای مجازی قطعا می 
تواند تابستانی شاد و خاطره انگیزی را 

به همراه داشته باشد.
در این شیوه نامه تاکید شده است 
که برگزاری کالس های حضوری باید با 
رعایت شرایط فاصله گذاری اجتماعی و 
مفاد نامه مورخ ۲۷ خرداد ۱3۹۹  معاونت 
و  آموزش  کمیته  دبیر  و  بدنی  تربیت 
پرورش ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا 

همراه شده و همچنین دستورالعمل های 
مراقبت و کنترل بیماری کرونا مدنظر 

قرار بگیرد.
* نحوه ثبت نام دانش آموزان در 

پایگاه های تابستانی
تابستانی  پایگاه های  مدیران   -
لقرآن،  را دا مراکز  منتخب،  مدارس 
کانون های فرهنگی تربیتی، مجتمع ها 
اردوگاه های  ورزشی،  سالن های  و 
دانش آموزی، کانون های پرورش فکری 
پژوهش سراها،  نوجوانان،  و  کودکان 
یه  د تحا ا موزی،  آ نش  ا د ن  ما ز سا
دانش آموزان،  اسالمی  انجمن های 
هالل احمر، سازمان بسیج دانش آموزی 
و ... باید تمام مراحل تشکیل پایگاه و 
فرایندهای ثبت نام و تشکیل کالس ها 
را در شبکه آموزشی دانش آموزان )شاد( 

برابر پیوست انجام دهند.
- در مناطقی که امکان برگزاری 
کالس حضوری به صورت محدود وجود 
دارد مطابق سنوات گذشته ثبت نام از 
طریق سامانه اوقات فراغت در همگام 

انجام می شود.
به  موظف  داوطلب  آموز  دانش   -
حضور در همه کالس های ثبت نام شده، 
طبق برنامه اعالمی پایگاه تابستانی ۹۹ در 
ساعات تشکیل کالس توسط پایگاه است. 
پایگاه  مشابه  باید  آموز  دانش  همچنین 
حقیقی در برنامه های پرورشی و فرهنگی 
ثبت نام شده مشارکت فعال داشته باشد.

طول  در  آموز  دانش  حضور   -
بوده  ضروری  برگزاری کالس  ساعت 
و ترک کالس بدون اجازه قبلی، غیبت 

محسوب می شود.

آغاز ثبت نام دانش آموزان در پایگاه های تابستانی

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

تعریف می کنیم. 
 8۱ سال  در  اینکه  بیان  با  الحسینی  حسن 
دریافت  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  از  مجوزی 
شد مبنی بر اینکه 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.
برای  کار  بنیان  و  ها  پایه  بنابراین  افزود:  وی 
حضور در فضای مجازی از قبل، تا حدودی فراهم 
چندماهه  تعطیلی  با  کرونا  شیوع  دلیل  به  اما  بود. 
به دنبال  مدارس روبرو شدیم و آموزش و پرورش 

تعطیل نشدن آموزش بود.
اندازی شبکه شاد  راه  اینکه  بیان  با  الحسینی 
دستاورد خدبی بود گفت اکنون زمان تویعه شبکه شاد 
است. معلمان ما در استفاده از شبکه شاد رنج بردند و 
سختی هایی به آنها تحمیل شد اما در تالش هستیم 
ایرادهای  که  کنیم  آغاز  ای  گونه  به  را  سال جدید 

شبکه شاد تا حد زیادی برطرف شده باشد.
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 
که  هستیم  روبرو  آموزانی  دانش  با  و  داریم  هم 
دسترسی به ابزار و اینترنت ندارند و نمی توانیم آنها 

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

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

داشته باشیم.

آموزش ترکیبی دانش آموزان از اول مهر
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و  طرح  معاون  اعتقاد  به 
و  معدن  صنعت،  وزارت  برنامه 
واقعی  نیاز  به  توجه  با  تجارت، 
 ۱۰۰ و  میلیون  یک  حداکثر  خودرو  بازار 
دستگاه است؛ لذا بخشی از تقاضاهای فعلی 
بازار و برای ثبت نام  طرح های فروش،  در 
شرکت های  که  است  کاذب  تقاضایی 
شکل،  حبابی  نیاز  با  هم  را  خودروسازی 

مواجه کرده است.
افزایش  با  رابطه  در  زرندی  سعید 
تاکید  آن،  و چرایی  بازار  در  قیمت خودرو 
دارد  واقعی  نیاز  یک  خودرو  صنعت  کرد: 
میلیون  یک  تا  میلیون  یک  از  بیش  که 
بخشی  لذا  نیست؛  دستگاه  ۱۰۰هزار  و 
پیش فروش  طرح های  در  که  نیازی  از 
خودرو، فروش فوق العاده و حتی بازار وجود 
ثبت نام کنندگان  همه  و  است  کاذب  دارد، 
قیمت  اختالف  اما  نیستند  خودرو  نیازمند 
که  دارد  جذابیت  آنقدر  کارخانه  و  بازار 
بنابراین  می دهد؛  شکل  را  کاذب  تقاضای 
شکل،  حبابی  تقاضایی  با  خودروسازان 

مواجه شده اند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ضمن یادآوری اینکه سال 
مراتب  به  خودرو  تولید  شرایط  گذشته 
در  افزود:  بود،  جاری  سال  از  سخت تر 
متعددی  چالش های  وجود  با   ۱3۹8 سال 
با  قطعه  تأمین  نظر  از  خودرو  صنعت  که 
آن روبرو بود، در حدود ۹۰۰ هزار دستگاه 
سال  برای  پیش بینی  شد.  تولید  خودرو 
با بهتر شدن شرایط،  این است که  جاری 
یک  تولید  به  خودروسازی  شرکت های 
میلیون و ۱۰۰هزار خودرو دست پیدا کنند.

وی افزود: هدف گذاری امسال وزارت 
این  خودروسازی  شرکت های  و  صمت 
دهیم.  پوشش  را  جامعه  نیاز  که  است 
خودرو  خرید  برای  مردم  نیاز  از  بخشی 
نجام  ا پیش فروش  طرح های  قالب  در 
خودرو  بازار  در  آرامشی  توانست  و   شد 
ایجاد کند. از سوی دیگر با عرضه خودرو 
آرامش  خودروسازی،  شرکت های  توسط 
می شود.  داده  خودرو  بازار  به  کوتاه مدت 
ضمن اینکه شرکت های خودروسازی نسبت 
به تحویل خودرو در طرح فروش فوق العاده 
این  اما  می کنند  اقدام  ماهه(  سه  )تحویل 
امر با غافل شدن آن ها از تعهدات گذشته 

و بلند مدت نیست.
شرکت های   : کرد کید  تا ندی  ر ز
بازار  واقعی  نیاز  می توانند  خودروسازی 

خودرو را پاسخگو باشند، بدین جهت هدف 
از طرح فروش فوق العاده، تزریق خودرو به 
بازار و کاهش التهاب در این بخش است.
حرکت به سوی داخلی سازی قطعات

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به اینکه شرکت های 
خودروسازی ما در تامین مواداولیه مورد نیاز 
خودروها با مشکالت جدی روبرو بوده اند، 
به  گذشته  از  بیش  کردیم  سعی  گفت: 
سمت داخلی سازی قطعات خودرو حرکت 
کنیم که ضمن کاهش ارزبری بتوان تولید 
البته  برگرداند.  اوج  روزهای  به  را  خودرو 
قطعات  برخی  تا  شده  اندیشیده  تدابیری 
که امکان تولید آن ها هنوز در کشور وجود 

ندارد، وارد کنیم.
معاون وزیر صمت در رابطه با اینکه 
فروش  طرح  که  دارد  وجود  امکان  این 
فوق العاده خودرو باعث شود، تعهدات معوق 
اظهار  شود،  بیشتر  خودروساز  شرکت های 
کرد: نسبت تعهدات معوق و تعهدات جدید 
در دوره های مختلف به جهت تامین قطعه 
مجموع شرکت های  در  اما  است؛  متفاوت 
خودروسازی 8۰ به ۲۰ خودروهای معوق را 
تحویل داده اند؛ بدین معنا که خودروسازان  
8۰ درصد معوقات خود را تحویل مشتریان 
دادند و ۲۰ درصد برای تحویل خودروهای 

جاری در نظر گرفته اند.
وی افزود: ضمن اینکه شرکت های 
خودروسازی، در مورد خودروهای که توان 
عملیاتی  را  پیش فروش  طرح  دارند  تولید 
ثبت  را  عنوان خودرویی  به هیچ  و  کردند 
مقرر  موعد  در  نند  نتوا که  نکردند  نام 

تحویل دهند.
برخی  واردات  در  داد:  ادامه  زرندی 
گشایشی  خودروها،  نیاز  مورد  قطعات  از 
خواهد  تولید  رشد  سبب  که  افتاده  اتفاق 
شد. در ماه های پایانی سال گذشته )به جز 

تا  کرد  رشد  بسیار  خودرو  تولید  اسفندماه( 
جایی که شکاف تولید نسبت به سال  ۱3۹۷ 
به کمترین حالت خود رسید. پیش بینی می 
شد که تولید خودرو نسبت به سال  ۱3۹۷ 
که  شد  باعث  کرونا  شیوع  اما  شود  بیشتر 
در ماه پایانی سال گذشته خودروسازان با 

افت تولید مواجه شوند.
 به خاطر تحریم امکان تحویل 

برخی از خودروها وجود ندارد
خودروهای  تعهدات  مورد  در  وی 
تحریمی و جایگزینی آن توسط شرکت های 
خودروسازی، گفت: اگر خودروی تحریمی 
قطعا  کنند،  تولید  بتوانند  خودروسازان  را 
دلیل  به  اما  می شد  مردم  تحویل  و  تولید 
تحریم، این امر امکان پذیر نیست و حتی 
شرکت اصلی سازنده هم اجازه نمی دهد این 
خودروها به صورت مستقیم وارد ایران شود، 
طرح های  انجام  جزء  ای  چاره  رو  این  از 

نیست. جایگزین 
تبدیل خودرو به کاالیی سرمایه 

ای، بازار را ملتهب کرد
مدیر  اسماعیلی پور-  الهام  همچنین 
مطالعات  موسسه  معدن  و  صنعت  گروه 
رابطه  در  نیز  بازرگانی-  پژوهش های  و 
و  بازار  در  خودرو  قیمت  افزایش  باچرایی 
با  از شرایط موجود  برون رفت  راهکارهای 
ارتباطی  قیمت خودرو  افزایش  اینکه  بیان 
اظهار  ندارد؛  خودروسازی  شرکت های  به 
کرد: از اواخر سال  ۱3۹6 که زمزمه خروج 
رسانه ای شد، شاهد رشد  برجام  از  آمریکا 
قیمت در مواد اولیه تولید خودرو بودیم که 
بخشی از آن مربوط به فلزات، محصوالت 

پتروشیمی و نرخ ارز بود.
وی افزود: با افزایش قیمت کاالهای 
یاد شده، به مرور مردم شاهد کاهش ارزش 
پول ملی بودند، از این رو برای آنکه ارزش 
نکند،  پیدا  کاهش  بیشتر  دارایی هایشان 

نگاه  خودرو،  چون  مصرفی  کاالهای  به 
سرمایه ای دوختند. همچنین در ابتدای سال 
۱3۹۷ قیمت مواداولیه خودرو رشد مضاعفی 
پیدا کرد اما شورای رقابت با توجه به نرخ 
تورم، قیمت خودرو را واقعی نکرد و قیمت 
خودرو ثابت ماند. با ادامه این روند به مرور 
افزایش تقاضا برای خرید خودرو ایجاد شد؛ 
اکثر کاالها به رشد قیمت مدنظر  چرا که 
خود رسیده بودند اما صنعت خودرو مجبور 
بود با وجود خرید مواد اولیه گران تر، قیمت 

نهایی خودرو را ثابت نگه دارد.
ر  ظها ا دی  قتصا ا رشناس  کا ین  ا
خارجی،  شرکت های  خروج  کنار  در  کرد: 
ممنوعیت واردات خودرو با هدف جلوگیری 
از خروج ارز هم اتفاق افتاد و این امر عامل 
افزایشی  دیگری شد تا قیمت خودرو سیر 
بود  مقطع  این  در  و  دهد  ادامه  را  خود 
شرکت های  گریبان گیر  تولید،  کاهش  که 
تولید،  کاهش  دنبال  به  شد.  خودروسازی 
به  و  شدند  بازار  وارد  واسطه ها  و  دالالن 
ایرانی  خودروی  خرید  برای  تقاضا  یکباره 
باال رفت؛ با این رخداد فاصله قیمتی بازار 
و کارخانه روز به روز بیشتر شد و این امر 
فروش  بر  قوه  سه  سران  تا  داشت  ادامه 
موافقت  بازار  حاشیه  زیر  درصد   ۵ خودرو 
اجرا نشد و  به درستی  امر  این  اما  کردند، 
بعد از مدتی دیدیم که ستاد تنظیم بازار کنار 
رفت و شورای رقابت، دوباره تعیین کننده 

قیمت خودرو شد.
این نوع قیمت گذاری برخالف 

علم اقتصاد است
مدیر موسسه مطالعات و پژوهش های 
فعلی  فرمول  با  کرد:  تصریح  بازرگانی 
جایی  به  راه  نمی توان  هم  رقابت  شورای 
برده و فاصله قیمتی بین بازار و خودروساز 
را کم کرد. توصیه ما این است که  فرمول 
قرار  بازنگری  مورد  خودرو  قیمت گذاری 

گیرد.
قیمت  اینکه  بیان  با  اسماعیلی پور  
صعودی  روندی  پتروشیمی  محصوالت 
فوالدی  محصوالت  اما  دارد  یکنواخت  و 
کرد:  تاکید  دارند،  قیمت  جهش  مرتب 
باید  خودرو  تولید  حلقه های  کل  قیمت 
متوازن باشد. از نظر علم اقتصاد هم درست 
نیست که بخش های اول تولید سودده و 
بنابراین  شوند؛  زیان ده  نهایی،  بخش های 
تا زمانی که به سمت قیمت گذاری واقعی 
خودرو حرکت نشود، مشکالت حوزه خودرو 

باقی خواهد ماند.

مهلت ثبت نام آزمون استخدام بانک سینا تمدید شد
آزمون  نام  ثبت  مهلت  متقاضیان،  درخواست  و  استقبال  به  توجه  با 
 ۱3۹۹ تیرماه   ۵ مورخ  شنبه  پنج  روز   ۲۴ ساعت  تا  سینا  بانک  استخدام 

تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، به جهت 
ایجاد امکان ثبت نام تعداد بیشتری از متقاضیان و 
همچنین با توجه به افزایش شهرهای سنندج، خوی، 
اردبیل و بناب به شهرهای محل خدمت قبلی اعالم 
به  افزوده شدن گرایش مدیریت دولتی  نیز  شده و 
گرایش های قبلی اعالم شده رشته مدیریت، مهلت 

ثبت نام در آزمون استخدام این بانک تا ساعت ۲۴ روز پنج شنبه مورخ ۵ 
تیرماه ۱3۹۹ تمدید شد.

طریق  از  توانند  می  شرایط  واجد  متقاضیان  گزارش،  این  براساس 
https://www.sinabank. نشانی  به  بانک  وبسایت  به  مراجعه 

نشانی  به  سایت  در  مندرج  الکترونیکی  تقاضانامه  فرم  تکمیل  و   ir 
https://sinabank.iran-azmoon.ir در آزمون ثبت نام کنند.

از ساعت ۱۴ روز دوشنبه  گفتنی است کارت ورود به جلسه آزمون 
۹ تیرماه ۱3۹۹ توزیع و آزمون کتبی نیز در تاریخ ۱۲ تیرماه ۹۹ برگزار 

خواهد شد.

تقدیر معاون وزیر اقتصاد از بانک پارسیان
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی از همکاری بانک پارسیان در پذیره نویسی واحدهای صندوق » 

واسطه گری مالی یکم« تقدیرکرد.
عباس معمارنژاد در متن لوح تقدیری که خطاب 
به مسعود پشم چی، معاون فناوری های نوین مالی 
و اطالعاتی بوده، همکاری بانک پارسیان از طریق 
پذیره  این  در  غیرحضوری  و  حضوری  های  درگاه 
نویسی را عالوه بر مشارکت آحاد مردم، عمق دهی 

به بازار سرمایه و تحقق هدف اولیه ایجاد این صندوق که همانا مردمی 
کردن اقتصاد بوده عنوان کرد.

در اجرای جزء )۲( بند )الف( تبصره )۲( قانون بودجه سال ۱3۹۹ کل 
کشور و مصوبات هیأت وزیران در این زمینه، وزارت امور اقتصادی و دارایی 
به نمایندگی از دولت جمهوری اسالمی ایران از طریق پذیره نویسی، باقی 
مانده سهام خود در بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه های 

البرز و اتکایی امین را واگذار کرد.

مدیرکل بیمه بیکاری وزارت تعاون خبرداد؛
کاهش 9۴ درصدی متقاضیان بیمه بیکاری کرونا در اردیبهشت ماه

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون گفت: در اردیبهشت 
ماه ۱8 هزار و ۲۵۵ نفر از بیکاران برای دریافت بیمه بیکاری کرونا در سامانه ثبت 
نام کردند که در مقایسه با 3۰۰ هزار نفر متقاضی دریافت بیمه بیکاری اسفندماه 

۹8 سیر نزولی ۹۴ درصدی داشته است.
مسعود بابایی اظهارداشت: براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر 
شد برای تمام اشخاصی که از ۱۰ اسفند ۹8 تا 3۱ اردیبهشت ماه بیکار شدند و 
در سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت 

نام و در خواست خود را اعالم کردند بیمه بیکاری پرداخت شود.
وی افزود: براین اساس وزارت تعاون اطالعات متقاضیان را پاالیش و به 
سازمان تامین اجتماعی اعالم می کند و این سازمان نیز تعداد عائله و تاریخ دقیق 
بیکاری متقاضیان را به سازمان برنامه و بودجه ارسال می کند و در مرحله آخر 
فرستاده  خزانه داری کل کشور  سازمان  به  بودجه  و  برنامه  سازمان  از  اطالعات 
به  مقابله کرونا مبلغی که  براساس مصوبه ستاد ملی  می شود و خزانه داری کل 

این افراد تعلق می گیرد را می پردازد.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون گفت: درخواست 
و صرفا  ندارد  مربوطه  در کمیسیون های  رسیدگی  به  نیازی  کرونا  بیکاری  بیمه 
مبنای تایید صالحیت آنها شرایطی است که سامانه برای آنها تعریف کرده است.

وی افزود: در مجموع 8۵۱ هزار و 86۴ نفر در سامانه ثبت درخواست بیمه 
نفر مشمول دریافت  ثبت نام کردند که ۷۱۱ هزار و 8۰۰  تعاون  بیکاری وزارت 

هستند. بیمه بیکاری 
بیکاری که در سامانه  بیمه  تعداد متقاضیان دریافت  بابایی درباره جزئیات 
با شیوع بیماری کرونا  از ۱۰ تا 3۱ اسفندماه  افرادی که  نام کردند، گفت:  ثبت 
بیکار شدند براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حق بیمه دریافت می کنند.

وی افزود: براین اساس در اسفندماه 3۷۱ هزار و 3۴۰ نفر ثبت نام کردند 
که ۲۴۱ هزار نفر از آنها تایید شدند و در مرحله اول ۱۰3 هزار نفر و در مرحله 
دوم ۴6 هزار نفر مقرری بیکاری دریافت کردند و لیست تکمیلی 63 هزار نفر نیز 

در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته تا برای آنها پرداخت شود.
مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت تعاون دلیل وقفه پرداخت مقرری بیکاری 
۹۱ هزار و 6۵6 نفر در اسفندماه را درست نبودن شماره حساب، همخوانی نداشتن 
شماره حساب با شماره شبا، متعلق نبودن شماره حساب به 6 بانک عامل اعالمی 

و همخوانی نداشتن شماره حساب با شماره ملی عنوان کرد.

وزیر نفت در آیین بهره برداری از 3 طرح ملی نفت:
ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور ۳ رقمی می شود

وزیر نفت از سه رقمی شدن ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور با 
تحقق جهش دوم صنعت پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد و تاکید کرد:  

طرح های جهش سوم پتروشیمی کاغذی نیستند.
پتروشیمی  از  بهره برداری  آیین  در  گذشته  پنجشنبه  روز  زنگنه،  بیژن 
میاندوآب، افتتاح واحد نرمال هگزان پاالیشگاه شازند اراک و آغاز رسمی احداث 
خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک و پایانه صادراتی در منطقه مکران که 
با دستور حسن روحانی، رئیس جمهوری به صورت ارتباط زنده ویدئویی انجام 
شد، اظهار کرد: مجتمع پتروشیمی میاندوآب نخستین طرح از ۱۷ طرح جهش 

دوم صنعت پتروشیمی که امسال افتتاح می شود.
میلیارد   ۱۲ از  پتروشیمی  تولید محصوالت  ارزش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دالر در سال ۹۲ با بیش از ۲ برابر رشد به ۲۵ میلیارد دالر تا پایان سال آینده 
در  تولیدکنندگان  با  دیدار  در  رهبری  معظم  مقام  که  افزود: همانطور  می رسد، 
۱۷ اردیبهشت ماه بر اجرای این طرح ها و تسریع تکمیل زنجیره ارزش تأکید 
در جهش سوم صنعت  و   ۱۴۰۴ پایان سال  تا  این محصوالت  ارزش  داشتند، 

پتروشیمی به 3۷ میلیارد دالر خواهد رسید.
وزیر نفت با بیان اینکه خط لوله انتقال اتیلن غرب در سال ۱38۱ از عسلویه 
تا تبریز به عنوان طوالنی ترین خط اتیلن جهان به طول ۱66۰ کیلومتر به تصویب 
اتیلن غرب بر مزیت های مناطق کشور و کم  ادامه داد: در اجرای خط  رسید، 
آبی نیز توجه شده است به صورتی که بخشی که تولید اتیلن به آب نیاز داشته 
در کنار دریا انجام شده و با این خط لوله با توانایی ۲.۵ میلیون تن به مناطق 

عمدتا توسعه نیافته منتقل می شود
وی تأکید کرد: امسال حدود ۲ میلیون تن اتیلن از طریق خط لوله اتیلن 
غرب انتقال داده خواهد شد که طرح پتروشیمی میاندوآب نیز از طرح های این 

زنجیره است.
زنگنه با اشاره به اینکه خط اتیلن غرب یکی از مهمترین طرح های دولت 
است،  کشور  غرب  مناطق  در  اشتغال  ایجاد  و  توسعه  سرزمینی،  آمایش  برای 
اتیلن در کشور در حال افزایش است و امسال به حدود ۷  تصریح کرد: تولید 

میلیون تن می رسد که ۲ میلیون تن آن به این خط تزریق می شود.
به گفته وی، همه ۱۷ طرح جهش دوم صنعت پتروشیمی که امسال به 
بهره برداری خواهند رسید دارای پیشرفت فیزیکی باال هستند که با پیگیری و 
تالش شبانه روزی همکارانم در این شرایط سخت کشور به نتیجه خواهند رسید.

ریل گذاری مستحکم برای آینده صنعت پتروشیمی
پتروشیمی  آینده صنعت  برای  انجام ریل گذاری مستحکم  به  نفت  وزیر 
به عنوان جهش سوم صنعت پتروشیمی اشاره و اظهار کرد: جهش سوم فقط 
طرح هایی نیستند که در کاغذ باشند و طرح هایی هستند که هم اکنون برخی از 
آن ها پیشرفت فیزیکی خوبی دارند و ارزش تولیدات صنعت پتروشیمی کشور را 
با رشد 3 برابری از ۱۲ میلیارد سال ۹۲ به 3۷ میلیارد دالر می رساند. به عبارت 
دیگر در سال ۱۴۰۴ شاهد رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ خواهیم بود.

زنجیره  تکمیل  و  پتروشیمی  توسعه صنعت  گذاری  ریل  تثبیت  به  زنگنه 
زیر  سه  در  پیشران  طرح های  افزود:  و  کرد  اشاره  دولت  آخر  سال  در  ارزش 
عمده  بخش  که  است  طراحی  حال  در  بنزن  اتیلن،  پروپیلن،  متانول،  شاخه 

اتیلن انجام شده است.
وزیر نفت با اشاره به اینکه در تکمیل زنجیره پروپیلن یک طرح ابتکاری 
بسیار خوب در حال طراحی است که بزودی برای تسریع و حمایت تقدیم دولت 
خواهد شد، گفت: با توجه به کمبود پروپیلن در کشور، با اجرای این طرح تولید 
پروپیلن در شمال، جنوب و کمی هم در غرب طراحی  حدود ۱.۵ میلیون تن 

می شود که با خطوط لوله به مناطق مرکزی و شمالی کشور منتقل می شود.
زنگنه ادامه داد: در این طرح، از یک سو طرح پروپیلن در بندر نکا ساخته 
خواهد شد که با خط لوله به سمت سمنان منتقل می شود و به راحتی از آنجا 
در  دیگر  سوی  از  می دهد.  پوشش  را  تهران  استان  شرق  و  سمنان  خراسان، 
عسلویه پروپیلن تولید و با خط به استان فارس منتقل می شود. اینها طرح های 
بسیار مهم و زیربنایی برای آینده کشور است که سبب توسعه صدها کارخانه 

دیگر خواهند شد.
وی با بیان اینکه ارزش تولیدات پتروشیمی از ابتدای دولت یازدهم تا کنون 
بیش از ۵ میلیارد دالر با افتتاح طرح های مختلف افزایش یافته است، تصریح 
کرد: برای نخستین بار ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی تا پایان سال آینده 

سه رقمی می شود و به ۱۰۰ میلیون تن می رسد.
هلدینگ  و  میاندوآب  پتروشیمی  اجرای  تالشگران  از  قدردانی  با  زنگنه 
باختر ادامه داد: امیدوارم این شرکت که سرمایه گذاران خوبی هستند در توسعه 

زنجیره پایین دستی نیز فعالیت کنند.
اجرای موفق سیاست های اقتصادی مقاومتی در پتروشیمی

مقاومتی،  اقتصاد  سیاست های  نفت  وزارت  اینکه  بر  تاکید  با  نفت  وزیر 
اهداف دولت و رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه توسعه پتروشیمی را 
به خوبی در این سال ها دنبال کرده و موفق بوده است، یادآوری کرد: ارزش 
تولیدات صنعت پتروشیمی در سال ۷6 یک میلیارد دالر بوده است که این رقم 
با تحقق جهش اول و دوم صنعت پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۰ این رقم به 

۲۵ میلیارد دالر می رسد.
زنگنه با بیان اینکه هیچ محدودیتی در عرضه داخلی این محصوالت با 
توجه به احیای صنایع پایین دستی پس از شیوع ویروس کرونا وجود ندارد، گفت: 
امیدواریم امسال نیز بیش از ۵.۵ میلیارد دالر به صنایع داخلی خوراک عرضه شود.

یک کارشناس اقتصاد:

مدل قیمت گذاری خودرو در ایران برخالف علم اقتصاد است

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ی
نرژ

ت/ ا
نف

زیر نظر: قربانعلی زیدی

برگ سبز وسند کارخانه موتور سیکلت حصان مدل ۹۱رنگ مشکی به شماره 
انتظامی 8۷۱۵۱/۷6۷ بنام سعید نیکو عقیده فرزند حسن 

FMI  NDX۱۵3 شماره موتور
شماره تنه ۹۱۹۰3۵3

مفقود گریده واز درجه اعتبار ساقط می باشد /م الف ۹۹3
تربت حیدریه 

برگ سبز ماسین دوو ریسر   رنگ سفید  مدل ۱۹۹۲ میالدی  به شماره 
انتظامی ۴۵ ل ۲۹8 ایران 3۲  بنام محمد  آقایی  تربتی  فرزند تقی  

شماره موتور ۲۵۱۹8۴
شماره شاسی  ۵۴33۴۵

مفقود گریده واز درجه اعتبار ساقط می باشد /م الف ۹۹۲
تربت حیدریه 

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه
بدینوسیله به آقای حسن قیمی فرزند ابراهیم شناسنامه شماره ۲۱ ابالغ می 
شود که خانم پری ره پیمای نرگسی جهت وصول تعداد ۱۱۰ سکه بهارآزادی به 
استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره ۱3۹۵/۰۲/۲۴-8۴6۰ دفترازدواج شماره 
3۴ بندرانزلی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 8۰۰۵۷۲ 
در این اداره تشکیل شده وطبق گزارش مورخ ۱3۹8/۰۹/۲۷ مامور پست محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 
۱8 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز 
عملیات  ننمایید  اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت  گردد  می  محسوب  ابالغ 

اجرائی جریان خواهد یافت.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بندرانزلی- علی غالمعلی زاده رودکلی

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه 
قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
و  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   8۰۰3۹۲۷ شماره  رای  برابر  رسمی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
سهراب عبداهلل پور فرزند محمدمهدی شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بربنای مسکونی به مساحت ۰۴/۴۵۰۲ قسمتی از پالک 8۵ اصلی به کالسه 
3۴۲/۹8 در بخش 3 ثبت تنکابن خریداری شده از محمد مهدی عبداله پور 
مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 

به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار : نوبت اول : ۰۷/۰۴/۱3۹۹ تاریخ انتشار : نوبت دوم : ۲۱/۰۴/۱3۹۹ 

شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
م-الف ۱۹۹۰۲۲۲۷

 
هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین 
رای  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمان های  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  و 
شماره 8۰۵6۹۰8 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مرتضی خانه کشی فرزند عیسی شش دانگ 
از  به مساحت 3۰/۴۷۱ مترمربع قسمتی  بر ساختمان  یک قطعه زمین مشتمل 
پالک 3۹ فرعی از ۴6 اصلی به کالسه ۱۷3۴/۹8 واقع در بخش ۲ ثبت تنکابن 
خریداری شده از سند مالکیت مشاعی مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار : 
نوبت اول : ۰۷/۰۴/۱3۹۹ تاریخ انتشار : نوبت دوم : ۲۱/۰۴/۱3۹۹ شهریار شکوری 

سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
م-الف ۱۹۹۰۲۲۲۹

 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 
اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  مواد۱و3  دستور  به  نظر  رسمی))  سند  فاقد 
رای  برابر  ۲۰/۰۹/۱3۹۰و  مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
قانون  ۰6/۰3/۱3۹۹.هیات  ...مورخ  شماره۱3۹۹6۰3۱۰۰۱3۰۰۲۱۵8 
تعیین تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ....

آقای/خانم...سعید  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  چمستان....... 
بطالئی اصفهانی....فرزند....احمد....نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 

بنای احداثی / به مساحت .....6۹8.6۹متر مربع که مقدار ۱۲۰ سیر مشاع 
عرصه وقف می باشد به شماره پالک ...۱۵۱....فرعی از ....۱۴.. اصلی واقع 
/خانم...ابراهیم  آقای  از  ...خریداری  اباد...بخش...یک  سعادت  ...قریه  در 
عباسی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 
آئیین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات 
الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار نوبت 
اول.. ۰۷/۰۴/۱3۹۹............. تاریخ انتشار نوبت دوم. ۲۱/۰۴/۱3۹۹............. 

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک چمستان...... سید محمد حسینی
م-الف ۱۹۹۰۲۲8۱

سبزوار  سوخت  توسعه  ایمن  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   ۴۴۲۴ ثبت  شماره  به   ۱۹/۱۲/۱3۹8 درتاریخ 
۱۴۰۰۹۰۴۲۹۰8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:محاسبه و طراحی و ساخت و اجرای کلیه پروژهای فنی و مهندسی 
عمرانی و برقی مکانیکی و صنایع نفت و گاز و جایگاههای سوخت 
مایع و cng و انواع تابلوهای برق تست هیدورو استاتیک سیلندرهای 
فوالدی بدون درز خودرو ها ) کپسول های cng معاینه فنی خودرو 
و  سنگین  و  سبک  خودروهای  خدمات  و  سنگین  و  سبک  های 
عاملیت فروش و خدمات پس از فروش انها امور پیمانکاری مربوط 
به خطوط انتقال )آب ،گاز، نفت (شبکه گاز رسانی، تاسیسات مکانیکی 
و هیدرومکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان ،تاسیسات و 
تجهیزات ساختمان )آب ،گاز، برق، فاضالب (انتقال زباله ،تاسیسات 

و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب وسایل انتقال )آسانسور 
و پله برقی(سیستم های خبر و هشدار دهنده ،تجهیزات آشپزخانه 
و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی شبکه های 
رایانه ای ساختمان امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و 
ابنیه اعم از چوبی و آجری،سنگی،بتنی ،فلزی و کلیه امور مربوط به 
واردات و صادرات لوازم مرتبط به امور فوق . درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان 
سبزوار ، بخش مرکزی ، شهر سبزوار، محله محله شماره ۱3 ، بلوار 
مطهری ، کوچه مطهری 3 ]ارم ۴[ ، پالک ۱ ، طبقه اول کدپستی 
مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   ۹6۱86۴۵۹6۴
تعداد  ریالی  به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰  منقسم  نقدی  ریال   ۱۰۰۰۰۰۰
۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره ۴۱/۱۷۰8/۱۱/۹ مورخ ۱۲/۱۲/۱3۹8 نزد بانک 
صادرات شعبه شریعتی با کد ۱۷۰8 پرداخت گردیده است اعضا هیئت 
مدیره خانم الهام مولوی به شماره ملی ۰۰۷۱۲8۵۷68و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای اردشیر رضاءی زاده 
به شماره ملی ۰۷8۰۵636۰3و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال 
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای اصغر بروغنی 
به شماره ملی ۰۷۹۲۲68۱۲۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
۲ سال آقای محمد متولی به شماره ملی ۰۷۹3۷8338۰و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهد اور و اداری با امضا مدیرعامل 
و مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقای سید احمد رضوی رحمانی به شماره ملی ۰۷۹3۷۵6۷۲3 
به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سیدمحمد 
رضوی رحمانی به شماره ملی ۰۷۹۴۵۵۱۰۴۱ به سمت بازرس اصلی 
به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار دنیای جوانان جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سبزوار )8۹۲۵۰6(

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز 
شنبه در ستاد ملی مبارزه با کرونا کمک ودیعه 
اجاره به اقشار کم درآمد تصویب می شود؛ رقم 
آن فعال مشخص نیست، اما قطعًا بالعوض نخواهد بود.

و  راه  وزارت  کرد:  اظهار  محمودزاده  محمود 
اجاره نشین، بسته ای را  اقشار  به  شهرسازی برای کمک 
به دولت پیشنهاد داده که امروز شنبه در ستاد ملی مبارزه 

با کرونا تصویب و سریعًا عملیاتی می شود.
وی افزود: در این زمینه قرار است مبلغی به عنوان 

کمک ودیعه اجاره به خانوارهای کم درآمد پرداخت شود 
که هنوز جزئیات آن مشخص نیست اما قطعًا بالعوض 

نخواهد بود.
ینکه  ا بیان  با  شهرسازی  و  ه  را وزیر  معاون 
و  می دهند  نظر  خصوص  این  در  متعددی  دستگاه های 
از  یکی  موضوع  این  گفت:  می رسد  جمع بندی  دولت به 
بازار  به  ساماندهی  برای  که  است  مدتی  کوتاه  موارد 

مسکن در دستور کار دولت قرار دارد.
محمودزاده خاطرنشان کرد: در بخش اجاره همچنین 

بحث مسکن استیجاری را به عنوان یک سیاست برای 
کنترل بازار اجاره پیگیری می کنیم. در این زمینه اصالح 
آیین نامه را به شهرداری ابالغ و اعالم آمادگی کرده ایم. 
در جلسه ای  و  بفرستند  را  نیز طرح خود  آنها  است  قرار 

درباره آن تصمیم گیری کنیم.
به  اکنون  هم  استیجاری  مسکن  کرد:  تاکید   وی 
صحن دولت رسیده و منتظر مصوبه نهایی دولت هستیم 
تا شرکت های اجاره داری بتوانند شکل حقوقی بگیرند 

و در بازار اجاره نقش ایفا کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

کمک ودیعه اجاره مسکن امروز تصویب می شود

سرپرست معاونت نظارت و 
بازرسی سازمان صنعت،  معدن و 
تجارت )صمت( استان تهران با 
بیان اینکه طرح نظارت بر بازار لوازم خانگی 
تا زمان پایدار شدن بازار ادامه دارد، اعالم 
کرد که بیشترین تخلفات کشف شده در طرح 
ویژه نظارتی بازار لوازم خانگی گران فروشی، 
احتکار و تقلب بوده و تاکنون پرونده تخلف 
۱68 واحد صنفی به مراجع قضایی ارسال 

شده است.
سعید محمدی پور، با اشاره به آغاز طرح 
نظارت بر بازار لوازم خانگی از ۲۰ خرداد ماه، 
اظهار کرد:  تا روز گذشته ۱۲۷۹ مورد بازرسی 

از ۴۰۰ واحد صنفی انجام شده که از بین 
شناسایی  متخلف  صنفی  واحد   ۱68 آن ها 
شدند و ارزش کل این پرونده ها بیش از سه 
میلیارد و ۹۵3 میلیون تومان بوده که تحویل 

مراجع قضایی شده است.
کاالی  تعداد  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
موجود در انبارواحدها باید معقول باشد و در 
غیر این صورت مصداق احتکار خواهد بود، 
تصریح کرد: بیشترین تخلفات کشف شده 
خانگی  لوازم  بازار  نظارتی  ویژه  طرح  در 

گران فروشی، احتکار و تقلب بوده است.
رسیدگی  اینکه  بیان  با  پور  محمدی 
به شکایت های موردی شهروندان هم ادامه 

در حال حاضر وضعیت  دارد، تصریح کرد: 
و  شده  بهتر  طرح  شروع  روزهای  از  بازار 
شاهد نا امن شدن شرایط برای گران فروشان 
ویژه  طرح  بنابراین  هستیم.  محتکران  و 
نظارت بر بازار لوازم خانگی تا زمان پایدار 

شدن شرایط ادامه دارد.
قیمت  افزایش  گذشته  هفته های  در 
لوازم خانگی خبرساز شده و مشاهدات میدانی 
از بازار نشان می دهد که در سال جاری لوازم 
خانگی ایرانی ۲۵ تا 3۰ درصد و کاالهای 
وارد  قاچاق  صورت  به  عمدتا  که  خارجی 
کشور می شود تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت 
حمایت  سازمان  نهایت  در  است.  داشته 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد 
بازنگری  خانگی  لوازم  قیمت های  در  که 
حداکثر  تلویزیون  طوری که  به  است؛  شده 
۲۰ درصد و سایر لوازم خانگی حداکثر ۲۵ 
درصد مجاز به افزایش قیمت نسبت به بهمن 
سال گذشته هستند و تولیدکنندگان تا پایان 
روز سه شنبه )۲۷ خرداد ماه( فرصت دارند 
قیمت های خود را در سامانه ۱۲۴ درج کنند 
که مالک بازرسی از واحدهای صنفی قرار 
گیرد که تاکنون 3۲ شرکت از ۴۰ شرکت 
منتخب، برند و قیمت کاالهای لوازم خانگی 
خود را در سامانه ۱۲۴ اعالم کردند و حدود 

۱۵۰۰ قلم کاال ثبت قیمت شده است.

گران فروشی و احتکار، صدرنشین تخلفات در بازار لوازم خانگی
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ارم: پارالمپیک توکیو می تواند برای من خاطره انگیز شود
دارنده مدال نقره بازی های پاراآسیایی 
۲۰۱8 جاکارتا گفت: در پارالمپیک ۲۰۱6 
ریو کم تجربه بودم اما تمام تالشم این 
است که با بهره گیری از تجربه چهار سال 
توکیو  در  درخشانی  نتایج  بتوانم  پیش 

کسب کنم.
»سمیرا ارم« یکی از سه ورزشکار 
زن در رشته پاراتیراندازی است که توانسته 
جواز حضور در پارالمپیک ۲۰۲۱ توکیو را 

کسب کند. او به همراه »ساره جوانمردی« و »رقیه شجاعی« ورزشکاران این 
رشته هستند که به بازی های پارالمپیک توکیو اعزام خواهند شد.

دارنده مدال نقره  بازی های پاراآسیایی ۲۰۱8 روز گذشته اظهار داشت: 
پارالمپیک توکیو می تواند تجربه جذاب و خاطره انگیزی برای من باشد زیرا 
در پارالمپیک ریو ۲۰۱6 کم تجربه بودم و تنها 6 ماه بود که به عضویت تیم 
ملی درآمده بودم. با استفاده از تجربه آن مسابقات و بازی های پارآسیایی 
۲۰۱8 جاکارتا، به دنبال آن هستم تا بتوانم در پارالمپیک توکیو نتایج خوبی 
کسب کنم. امیدوارم شرایط به گونه ای باشد که به همراه سایر تیراندازان به 

سکوی پارالمپیکی برسیم.
عضو تیم ملی پاراتیراندازی ایران در زمینه رقیبان خود در توکیو عنوان 
کرد: واقعیتی که وجود دارد هیچ مسابقه راحتی در توکیو تعریف نشده است. 
نخستین رقیب من خودم هستم. باید رکوردهای شخصیم را ارتقا دهم تا در 
نهایت بتوانم با حریفانم رقابت کنم. تمام تالشم این است که در ژاپن نتیجه ای 
کسب کنم که مطلوب باشد. مربیان در این راه تمام تالش خود را به کار 

گرفتند تا به سطح باالیی از آمادگی برسم.
او با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور و تعطیلی تمریناتش گفت: 
بیش از ۲ ماه در محیط خانه تمریناتم را دنبال کردم که با نظارت مربیان بود. 
اکنون نیز در سالن این تمرینات را پیگیری می کنم. مربیان به صورت آنالین با 
من در ارتباط هستند. رکوردهایم نسبت به قبل از کرونا اُفت نکرده و به دنبال 
ارتقای آنها هستم. باید از »محمود خسروی وفا« رییس کمیته ملی پارالمپیک 

تشکر کنم که در این مدت پیگیر من و دیگر ورزشکاران المپیکی بودند.
وی در پایان افزود: تعویق یک ساله پارالمپیک هم تهدید است و هم 
فرصت؛ ما آماده اعزام به مسابقه و در شرایط رقابت بودیم اما تعویق موجب 
شد تا یکسال دیگر منتظر حضور در بازی های پارالمپیک باشیم. البته این 
شرایط تنها برای ورزشکاران ایرانی نیست بلکه تمامی ورزشکاران جهان با 

آن دست به گریبانند.

کانال المپیک:  حسن یزدانی به دنبال جاودانگی در کشتی
کانال المپیک در گزارشی به شرایط 
آزادکار مطرح  یزدانی  حال حاضر حسن 

کشتی دنیا پرداخت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون 
کشتی، در گزارشی که در کانال المپیک 
درج شده و روی سایت اتحادیه جهانی نیز 
بازتاب داشته، آمده است: حسن یزدانی با 
داشتن یک مدال طالی المپیک، ۲ مدال 
طالی جهانی و بیش از ۵۰۰ هزار دنبال 

کننده در پیج اینستاگرام، یک قهرمان ایرانی است.
کشتی ورزش ملی ایران است، بنابراین وقتی حسن یزدانی در المپیک 
ریو در وزن ۷۴ کیلوگرم صاحب مدال طال شد، فورا بعنوان یک قهرمان ملی 
شناخته شد. او در وزن 86 کیلوگرم حضور یافت تا بهتر بتواند رشد کند و 

توانست ۲ مدال طالی جهان را از آن خود کند.
یزدانی با ۵۰۰ هزار دنبال کننده پیج شخصی خود در اینستاگرام بعنوان 

یک کشتی گیر بی باک و بزرگ در بین مردم شناخته می شود.
یزدانی گفته است: حقیقت این است که امیدوارم که لیاقت این عناوین را 
داشته باشم. هرکدام از عناوین برای من ارزشمند است و امیدوارم متناسب با 
این نام های مستعار و انتظارات طرفدارانم بزرگم بتوانم زندگی کنم. من همیشه 
می خواهم امید آن ها را حفظ کنم و امیدوارم که بتوانم این کار را انجام دهم.

رییس فدراسیون جودو:
الیحه ایران برای ارائه به CAS نهایی شد

راستای  در  فدراسیون جودو  رییس 
نهایی کردن الیحه دفاع ایران در دادگاه 
CAS برای رفع تعلیق جودو نشستی را با 

معاون وزیر ورزش برگزار کرد.
آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون 
جودو عصر روز پنجشنبه گذشته به همراه 
امیر ساعدی وکیل پرونده جودوی ایران 
در دادگاه حکمیت ورزش با  مهدی علی 

نژاد معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، دیدار و گفت 
و گو کردند. در این نشست که از ساعت ۱۹  آغاز شد و تا ساعت ۲3  به 
طول انجامید و وکیل پرونده توضیحات کاملی از روند پرونده وآخرین وضعیت 
و شرایط ارائه کردند و آخرین الیحه به دادگاه حکمیت ورزش )CAS( با 
جزئیات کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و آخرین نقطه نظرات جهت 

تکمیل الیحه اعمال شد.
همچنین مقرر گردید،  جلساتی با سجادی، داورزنی و مجید زارعیان به 
عنوان شهود در پرونده جودو ایران با حضور وکیل این پرونده برگزار گردد تا 

الیحه نهایی برای ارائه به دادگاه آماده شود.
این نشست در حالی برگزار شد که پیش از روی کار آمدن علی نژاد به 
عنوان معاون وزیر ورزش و در شرایطی که او مسئول کمیسیون بین الملل 
کمیته ملی المپیک بود، درگیری لفظی بین علی نژاد و میراسماعیلی در رسانه 
ها رخ داد، اما حاال آن ها برای رفع تعلیق جودوی ایران با یکدیگر متحد شدند. 
دادگاه حکمیت ورزش برای رسیدگی به شکایت فدراسیون جودو ایران 
در خصوص تعلیق ناعادالنه از سوی فدراسیون جهانی،  ۲6 شهریور ماه برگزار 
خواهد شد و  آرش میراسماعیلی،  به همراه سجادی مشاور عالی رئیس کمیته 
ملی المپیک ، داورزنی معاون وقت وزیر ورزش و رئیس فدراسیون والیبال،  
مجید زارعیان سرمربی تیم ملی و ساعد وکیل و دستیار ایشان، به عنوان 
هیئت اعزامی ایران برای دفاع از حقانیت این رشته المپیکی و رفع تعلیق در 

این دادگاه حاضر خواهند شد.

یخچالی به روستوک آلمان پیوست
به  ایران  بسکتبال  ملی  تیم  گارد 
دوباره  و  پیوست  آلمان  لیگ  از  تیمی 

شاگرد بائرمن شد.
تیم روستوک سی ولوز که در پرو 
A آلمان بازی می کند و هدفشان صعود 
به VBL است با امضای قراردادی بهنام 
یخچالی گارد راس تیم ملی بسکتبال ایران 

را به خدمت گرفتند.
نکته جالب توجه اینکه سرمربی این تیم درک بایهرمن سرمربی پیشین 

تیم ملی بسکتبال ایران است.
گفتنی است؛ یخچالی فصل پیش پس از حضوری نصفه نیمه در نانجینگ 
مانکی کینگز، به شهرداری گرگان پیوست، اما با ناتمام ماندن لیگ، فصل 

عجیبی را پشت سر گذاشت.

هدیه آبی های لندن به قرمزهای مرسی ساید؛
لیورپول قهرمان لیگ برتر انگلیس شد

 ۱-۲ نتیجه  با  استمفوردبریج  در  شد  موفق  شب  پنجشنبه  چلسی 
منچسترسیتی را شکست بدهد و به این ترتیب، قهرمانی لیورپول در رقابت 

های این فصل لیگ برتر قطعی شد.
شاگردان پپ گواردیوال که در دو فصل گذشته عنوان قهرمانی لیگ 
برتر را به دست آورده بودند، نتوانستند این فصل از عنوان قهرمانی شان 
دفاع کنند و با شکست در دیدار پنجشنبه شب ، به طور رسمی جام را تقدیم 

قرمزهای مرسی ساید کردند.
لیورپول که فصل قبل تنها با یک امتیاز اختالف، کورس قهرمانی را به 
منچسترسیتی واگذار کرده بود، این فصل با اقتدار و در فاصله ۷ هفته به پایان 
رقابت ها، قهرمانی اش را قطعی کرد. به این ترتیب، انتظار طرفداران این تیم 
برای قهرمانی در سطح اول فوتبال انگلیس بعد از 3۰ سال به پایان رسید.

منچسترسیتی بازی را بهتر آغاز کرد و در دقایق ابتدایی کامال توپ و 
میدان را در اختیار داشت و در مقابل، بازیکنان چلسی با تمام نفرات در حال 
دفاع بودند. در دقیقه 6، روی همکاری کایل واکر و کوین دی بروین، این 
برناردو سیلوا بود که می توانست دروازه میزبان را باز کند اما ضربه نه چندان 
محکم این ستاره پرتغالی، دقیقا به جایی رفت که کپا آریساباالگا حضور داشت.

پس از آن بازی متعادل تر شد اما باز هم این سیتی بود که موقعیت های 
بیشتری روی دروازه حریف ایجاد می کرد. در دقیقه ۱۲، ارسال خطرناک 
دی بروین و ضربه سر برناردو سیلوا، می توانست یک موقعیت خوب برای 
آیمریک الپورت ایجاد کند اما پیش از اینکه مدافع پیش تاخته سیتی از این 

فرصت استفاده کند، کپا توپ را جمع کرد.
یک دقیقه بعد، چلسی اولین موقعیتش در این دیدار را روی حرکت 
پولیشیچ ایجاد کرد اما ارسال او که با ضربه میسون مونت همراه شد را 
گوندوگان با حضور به موقع به بیرون زد. در دقیقه ۱۵، دفع توپ اشتباه 
کپا، یک موقعیت بسیار خوب نصیب برناردو سیلوا کرد اما حضور به موقع 

رودیگر، دروازه چلسی را بسته نگه داشت.
حمالت سیتی ادامه داشت و در دقیقه ۱8، روی یک ارسال، فرناندینیو 
صاحب بهترین موقعیت بازی شد اما واکنش عالی کپا، باز هم دروازه میزبان را 
نجات داد. بازی به همین ترتیب ادامه داشت و حمالت سیتی، با ضدحمالت 
چلسی پاسخ داده می شد تا اینکه در دقیقه 36، روی اشتباه مندی در میانه 

زمین، چلسی به گل اول بازی رسید.
مدافع چپ سیتی که در زمین حریف صاحب توپ شده بود، در پاس 
دادن آن به گوندوگان دچار اشتباه شد و پولیشیچ به تنها یک ضدحمله 
خطرناک را ترتیب داد و در نهایت با ضربه ای دقیق، ادرسون را مغلوب کرد.

سیتی خیلی سریع به این گل واکنش نشان داد و چیزی نمانده بود که 
ریاض محرز در دقیقه 3۹، گل تساوی را به ثمر برساند اما ضربه او از باالی 
دروازه کپا به بیرون رفت. در دقایق پایانی نیمه اول اتفاق خاصی رخ نداد و 

این نیمه با همان یک گل به سود آبی ها به پایان رسید.
نیمه دوم هم سیتی بهتر آغاز کرد و خیلی زود به گل تساوی رسید. در 
دقیقه ۵۵، روی یک ضربه آزاد پشت محوطه جریمه چلسی بود که کوین 

دی بروین با یک ضربه دیدنی، دروازه حریف را باز کرد.
چیزی نمانده بود که سیتی در دقیقه ۵۷ روی یک ضد حمله، پیش بیفتد 
اما ضربه استرلینگ در موقعیت تک به تک با کپا، به تیر دروازه برخورد کرد.

حمالت دو تیم ادامه داشت و در دقیقه 63، روی دفع توپ ناقص 
ادرسون، میسون مونت می توانست چلسی را پیش بیندازد اما ضربه ستاره 
جوان آبی ها به بیرون رفت. چهار دقیقه بعد، استرلینگ بار دیگر این فرصت 
را داشت تا دروازه چلسی را باز کند اما بار دیگر ضربه او راهی چهارچوب 
دروازه میزبان پیدا نکرد.در دقیقه ۷۱، پولیشیچ می توانست گل دوم خود و 
تیمش را به ثمر برساند اما در حالی که او ادرسون را هم پشت سر گذاشت 
اما حضور به موقع کایل واکر، دروازه سیتی را نجات داد. حمالت چلسی ادامه 

پیدا کرد و این تیم در دقیقه ۷8 صاحب یک ضربه پنالتی شد.
در حالی که ادرسون روی زمین افتاده بود و تامی آبراهام به راحتی می 
توانست دروازه را باز کند، فرناندینیو توپ را با دست زد و داور هم نقطه پنالتی 
را نشان داد. ضمن اینکه ستاره برزیلی سیتی را هم اخراج کرد. ویلیان پشت 

ضربه قرار گرفت و کار را تمام کرد تا چلسی ۲-۱ پیش بیفتد.
سیتی با یک بازیکن کمتر، تالش چندانی برای جبران گل نکرد و در 
مقابل این بازیکنان چلسی بودند که می توانستند در وقت های تلف شده 
بازی، به گل سوم برسند اما در نهایت توپ دیگری از خط دروازه ها عبور 

نکرد و بازی با برتری ۲-۱ چلسی به پایان رسید.
***

اشک های کلوپ بعد از قهرمانی لیورپول
یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول، بعد از قطعی شدن قهرمانی تیمش در 

رقابت های لیگ برتر، از شادی به گریه افتاد.
لیورپولی ها در نهایت پنجشنبه شب به لطف شکست ۲-۱ شاگردان 
پپ گواردیوال در خانه چلسی، در فاصله ۷ هفته تا پایان رقابت ها، قهرمانی 
شان را قطعی کردند.این اولین قهرمانی قرمزها در لیگ برتر و اولین قهرمانی 
شان در سطح اول فوتبال انگلیس بعد از 3۰ سال است. این در حالی است 
که تیم کلوپ سال گذشته توانست قهرمان چمپیونزلیگ شود و پس از آن 

در سوپرکاپ اروپا و جام باشگاه های جهان نیز به قهرمانی رسید.
رسید؛  مهم  جام های  همه  به  لیورپول  با  اخیر  سال  یک  در  کلوپ 
چمپیونزلیگ، سوپرکاپ اروپا و جام باشگاه های اروپا. او پنجشنبه شب به 

انتظار 3۰ ساله هواداران لیورپول پایان داد.
کلوپ که بعد از قطعی شدن قهرمانی تیمش، به طور زنده با شبکه 
اسکای اسپورت صحبت می کرد، گفت:« چیزی برای گفتن ندارم. این 

باورنکردنی است. فراتر از چیزی است که حتی می توانستم فکر کنم.”
این مربی پرشور آلمانی که پیراهن لیورپول را نیز به تن داشت، برای 
لحظاتی احساساتی شد و اشک از چشمانش سرازیر شد. او در ادامه گفت:« 
قهرمان شدن با این باشگاه واقعا شگفت انگیز است. این دستاورد شگفت 

انگیز بازیکنان من است... و لذت خالص برای من که مربی شان هستم.”
با اسکای  از قطعی شدن قهرمانی تیمش،  کلوپ که بالفاصله بعد 

اسپورت صحبت می کرد، نتوانست جلوی اشک هایش را بگیرد.
لیورپولی ها در حالی پنجشنبه شب به لطف پیروزی چلسی به قهرمانی 
رسیدند که در سال ۲۰۱۴، در آستانه فتح لیگ برتر، شکست مقابل آبی 
های لندنی، جام قهرمانی را از چنگ آنها خارج کرد و سیتی در نهایت جام 

را باالی سر برد.
اما این فصل لیورپول با افتدار و با ۲8 پیروزی در 3۱ دیدار، جام قهرمانی 
 Match را از آن خود کرد. جیمز میلنر، هافبک پرتالش لیورپول، به برنامه
of the day گفت:« این شخصیت تیم را نشان داد که بعد از اتفاقات 
فصل گذشته، به هم نزدیک تر شدیم و ادامه دادیم. ما ثابت کردیم که از 
ناامیدی و آنچه یاد گرفتیم، انرژی گرفتیم. من مطمئنم که عطش تیم باقی 
خواهد ماند و می خواهیم به موفقیت مان ادامه بدهیم. این فوق العاده است. 

عبور از خط پایان شگفت انگیز است.«

ورزشگاه  چند  تکمیل 
بزرگ و مدرن ایران در چند 
سال گذشته نوید روزهایی را 
خواهد داد که ایران بتواند در یک دهه 
تورنمنت های  و  بازی ها  میزبان  آینده 
بزرگی در سطح جهان و قاره کهن باشد.

و  گ  ر بز ت  بقا مسا نی  با میز
تورنمنت های جهانی و قاره ای یکی از 
اهداف و چشم انداز ورزشی هر کشوری 
به شماری می رود؛ اهدافی که در صورت 
هنگفتی  ارزی  درآمد  می تواند  تحقق 
کند.  سرازیر  میزبان  کشور  به سوی  را 
بخشی از این درآمد ناشی از تبلیغات و 
بخش دیگری از آن مربوط به توریست 
از  یکی  به  اکنون  که  است  ورزشی 
جهان  در  ارزآوری  منابع  مهم ترین 
ادعا  این  اثبات  برای  است.  تبدیل شده 
الزم است نگاهی به درآمد میزبان های 
جام جهانی ۲۰۱۴ و ۲۰۱8 داشته باشیم.

برگزاری  کمیته  اعالم  بر  بنا 
این   ،۲۰۱8 جهانی  جام  رقابت های 
روبل  میلیارد   8۵۰ از  بیش  مسابقات 
تولید  به  دالر(  میلیارد   ۱3.۵ )حدود 
میزبان  روسیه  کشور  داخلی  ناخالص 
بخش  فقط  بین  این  در  و  کرد  کمک 
گردشگری در طول برگزاری جام جهانی 
بین ۴۰ تا ۷۰ میلیارد روبل درآمدزایی 
داشت. همچنین کشور برزیل که برای 
فراهم شدن زیرساخت های میزبانی جام 
جهانی ۲۰۱۴ رقمی در حدود ۱۰ میلیارد 

دالر هزینه کرده بود، توانست بیش از 
باشد.  داشته  ارزآوری  دالر  میلیارد   6۰
همچنین  برزیل  کشور  در  جهانی  جام 
موجب ایجاد بیش از چهار میلیون شغل 
شد.اهمیت این میزبانی ها تا جایی است 
که برخی از سران سیاسی کشورها برای 
کسب آن رایزنی مختلف انجام می دهند. 
البته کسب یک میزبانی تنها به رایزنی 
و هزینه نیست بلکه فراهم شدن یک 
به  قاره ای  و  جهانی  در سطح  میزبانی 
زیرساخت هایی بستگی دارد که بخشی 
و  رفاهی  نیز  بخشی  و  ورزشی  آن  از 

فرهنگی است.
اخیر  سال  چند  در  که  تفاقی  ا
رخ داده است شرایط را به سمت وسویی 
سوق خواهد داد که ایران بتواند در یک 
باشد.  ملت ها  جام  میزبان  آینده  دهه 
سازی  ورزشگاه  نهضت  با  که  اتفاقی 

است  شدن  دنبال  حال  در  ایران  در 
ورزشگاه  مانند  پروژه هایی  تکمیل  و 
ورزشگاه  آرنا(،  )فوالد  فوالد  شهدای 
پارس، ورزشگاه امام رضا )ع( و تکمیل 
ورزشگاه نقش جهان اصفهان این نوید 
را خواهد داد تا بتوانیم در آینده میزبان 
گروه های بزرگ و تورنمنت های معتبر 
در سطح جهان و آسیا باشیم. میزبانی 
که در حدود چهار دهه است که ایران 

از آن محروم بود.
البته تکمیل این ورزشگاه ها تنها 
اقدام وزارت ورزش برای کسب میزبانی 
از  یکی  آزادی  ورزشگاه  بلکه  نبود 
در  ایران  ورزشگاه های  اصلی ترین 
مهرماه سال ۱3۹۷ توسط وزارت ورزش 
و  بازسازی  کلی  به صورت  جوانان  و 
مسابقه  بزرگ ترین  میزبان  توانست 
باشگاهی قاره کهن باشد. در این بازی 

بیش از ۲۵۰ شخصیت سیاسی و ورزشی 
پیدا  حضور  آزادی  ورزشگاه  در  جهان 
کردند و میزبانی ایران موجب تحسین 

آنان شد.
در بخش های دیگر نیز زمینه های 
است.  فراهم شده  میزبانی  برای  الزم 
شاید یکی سدهای پیش روی میزبانی 
به  زنان  ورود  و  فرهنگی  بحث  ایران 
ورزشگاه ها بود. شکستن این سد هرچند 
سخت اما در مهرماه سال ۱3۹8 و در 
شد.  کامبوج شکسته  برابر  ایران  بازی 
دولت تدبیر و امید با همکاری نهادهای 
به گونه ای  را  فرهنگی و ورزشی زمینه 
ایرانی  خانواده های  که  کرد  فراهم 
بتوانند به راحتی در ورزشگاه حضور پیدا 
کنند و حضور زنان در بازی فینال لیگ 
بازی های ملی موجب شد  قهرمانان و 
و  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  مقامات  تا 
تحسین  مورد  را  ایران  اقدام  این  فیفا 

قرار دهند.
و  صی  خصو بخش  سعه  تو
ورزشی  بخش های  در  سرمایه گذاری 
که  است  اقداماتی  دیگر  از  هتلینگ  و 
می تواند به راحتی شرایط میزبانی را به 
سود ایران رقم بزند. در شهرهای بزرگی 
مانند اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز این 
سرمایه گذاری ها به بهترین شکل ممکن 
این روند  اگر  انجام شده است و شاید 
جام  میزبانی  کسب  باشد  داشته  ادامه 
ملت های ۲۰۲۷ آسیا دور از انتظار نباشد.

نهضت ورزشگاه سازی در ایران؛

امید به کسب میزبانی با تکمیل ورزشگاه های مدرن

از هواداران  شاید برخی 
استقالل معتقد باشند مهدی 
سیدعلی باعث باخت این تیم 
مقابل فوالد شد اما شاید این اعتراض 
صحه ی  در  داور  به  نشده  مدیریت 
خطای کریمی بود که باعث شد عنان 
بازی از دست مجیدی و تیمش در برود 
و آن ها تیم مغلوب افتتاحیه مجدد لیگ 

نوزدهم باشند.
فوتبال  گذشته  شب  چهارشنبه 
ایران دوباره رنگ توپ و تور را به خود 
حواشی  با  آن  مجدد  افتتاحیه  و  دید 
مربی  اخراج  از  شد.  همراه  مختلفی 
کردن  فراموش  تا  گرفته  بازیکن  و 
پروتکل های بهداشتی و قصه تکراری 
معروف،  قول  به  داور.  به  اعتراض 
سر  ایران  لیگ  در  داوری  به  اعتراض 
روش ها  مرسوم ترین  از  و  دارد  دراز 
برای پوشش ضعف های فنی تیم هاست.

مختلف  سایت های  به  نگاهی 
ی  حبه ها مصا ن  ند ا خو و  ی  خبر
که  ید  می گو وری  ا د ن  سا شنا ر کا
قرمز  کارت   3 هر  شب  چهارشنبه 
سیدعلی درست بود و اعتراض مجیدی 
و کادر فنی استقالل بی مورد بود. تصاویر 
تلویزیونی هم حتی نشان داد که بازیکن 
استقالل موقع خروج از زمین به کادر 
فنی تیمش توضیح می دهد که به دلیل 
به  آرنجش  با  پیراهنش،  شدن  کشیده 
نوع  این  و  زده  حریف  بازیکن  صورت 
خطا در همه جای دنیا کارت قرمز دارد.

نی   ا یر ا ن  یکنا ز با ر  نگا ا ما  ا
»اعتراض« در زمین فوتبال را دوست 
دارند و خود را همیشه محق می دانند. 
برایشان مهم نیست که بازیکن و مربی 
رفتارشان  قدر  چه  و  هستند  تیمی  چه 

فقط  و  باشد  مردم  الگوی  می تواند 
فشار  و  صدا  کردن  بلند  با  می خواهند 
سمت  به  را  ترازو  کفه  داور  به  روانی 
نوع  این یک  خود سنگین کنند. شاید 
اصول  هم  این  اما  باشد،  استراتژی 
پا  زیر  با  نباید  و  دارد  را  خود  قواعد  و 
گذاشتن قانون، هدف را فراموش کرد. 
مقصر  بتوان  را  مجیدی  فرهاد  شاید 
دانست  استقالل  دیشب  باخت  اصلی 
روانی  فشار  مدیریت  با  نتوانست  که 
روی تیم و بازیکنانش، از کوره در برود 

و کادر فنی اش را تنها بگذارد.

جدا از پیامدهای اعتراض سرمربی 
استقالل که باعث اخراجش شد، موجب 
شد تا بازیکنانش از جمله عارف غالمی 
نیز به جای بحث فنی، به دنبال حواشی 
و مسائل روانی بروند. مجیدی سرمربی 
جوان و آینده داری در فوتبال ایران است 
اما  اوست  انتظار  در  درخشانی  آینده  و 
برای این آینده درخشان، باید از حالش 

درس بگیرد.
دو  تقابل  شب  چهارشنبه  میدان 
فرهنگ در فوتبال ایران بود. در طرفی 
عارف  و  کریمی  علی  مجیدی،  امثال 

وریا  دیگر  سوی  در  و  بودند  غالمی 
عنوان  به  که  داشت  حضور  غفوری 
کاپیتان سعی در آرام کردن تیم و حتی 
و  باتجربه  کاپیتان  داشت.  فنی  کادر 
استقالل خوب می دانست که  بااخالق 
ادامه دار شدن اعتراض ها چقدر می تواند 
و  بگذارد  تیمش  روی  بدی  تاثیرات 
تالش کرد تا از بروز آن جلوگیری کند. 
سایر  مقابل  وریا  تک نفره  ارتش  البته 
اعضای استقالل توان مقاومت نداشت 
و شکست کاپیتان استقالل با شکست 

تیمش همراه بود.
فرهنگ اعتراض هنوز در ایران جا 
نیافتاده است و هر کسی خود را محق 
از  را  پایش  قانون  رعایت  بدون  بداند، 
گلیمش درازتر می کند تا بتواند حرفش 
را به کرسی بنشاند؛ حاال مهم نیست آن 
حرف چقدر درست و منطقی و یا چقدر 
اشتباه و غیرمنطقی است. البته این زیر 
فرهنگ  نکردن  رعایت  و  گذاشتن  پا 
اعتراض می تواند با شکست فرد و تیمش 
همراه شود و کام میلیون ها هوادار را تلخ 
کند. شاید یک ۹۰ دقیقه زمان مناسبی 
برای مجیدی، تمام استقاللی ها و حتی 
رعایت  بدانند  که  بود  ایرانی ها  تمام 
نکردن قانون و نداشتن فرهنگ اعتراض 

می تواند برایشان گران تمام شود.
باقی  حاال ۹ هفته دست نخورده 
مانده است و شاید بهتر است مربی ها، 
به  باشگاه ها  اعضای  سایر  و  بازیکنان 
خاطر کرونا و فاصله گذاری فیزیکی هم 
که شده برای اعتراض به داور نزدیک 
نشوند و کار خود را انجام دهند تا قاضی 
میدان هم بدون استرس و فشار روانی 
و با خیال راحت کارش را انجام دهد و 

حق خوری نشود.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

وقتی سرمربی تیم جنجال می کند؛

اعتراض کردن غیر حرفه ای علت باخت استقالل! 

گفت:  زنان  فوتبال  ملی  تیم  عضو 
در یکسال گذشته هیچ اردویی برای تیم 
ملی برگزار نشده و به اعتقاد من موفقیت 

ما برای فدراسیون فوتبال اهمیتی ندارد.
از  از ۲3 فروردین  فاطمه عادلی اظهار داشت: 
مسابقات گزینشی المپیک قطر برگشتیم و به ما گفته 
شد که اردوها برای حضور در رقابت های آینده برگزار 
می شود. در یکسال و ۲ ماه گذشته خبری از اردوی تیم 
ملی نیست. فدراسیون فوتبال نه مسابقاتی را برای ما 
مشخص کرده و نه در این مدت تماسی با ما گرفته اند.

ملی پوش فوتبال زنان افزود: اگر اینگونه پیش 
برود  و برنامه ای برای تیم ملی فوتبال زنان نداشته 
باشیم، نتیجه ای هم نمی گیریم. عنوان کردن دلیل 
اهمیتی  زنان  ملی  تیم  به  فوتبال  فدراسیون  اینکه 
نمی دهد، سخت است. احساس می کنم فدراسیون فقط 
می خواست تیم ملی در بخش زنان تشکیل بدهد و 
نتیجه برای آنان خیلی مهم نیست. اگر تیم ملی برای 
آنان مهم بود، برنامه ریزی خوبی برای پیشرفت آن 

می کردند. تنها قصد فدراسیون این است تا تیمی در 
بخش زنان داشته باشند.

وی در خصوص وضعیت لیگ برتر فوتبال زنان 
برتر  لیگ  بازی های  بین  که  است  ماه  چهار  گفت: 
فاصله افتاده و خیلی از بازیکنان از شرایط تمرینی و 
آمادگی جسمانی مناسب برخوردار نیستند. زمان زیادی 
طول می کشد تا بازیکنان برای تمرینات آماده شوند و 
همچنین حضور در چهار دیدار پایانی مسابقات لیگ 
امکانات  بدلیل کرونا خطرناک است و فوتبال زنان 
زیادی ندارد و فوتبالیست ها باید هر چند وقت یکبار 

مسابقات  که  است  بهتر  بنظرم  بدهند.  کرونا  تست 
برگزار نشود. زیرا نتیجه چهار دیدار باقی مانده هم 

مشخص است.
بازیکن تیم سپاهان عنوان کرد: در این فصل 
سپاهان تغییرات زیادی داشت و سبک بازی عوض 
شد. تمام تالشمان را کردیم تا جایگاه خوبی در جدول 
داشته باشیم. در ۲ دیدار اول فصل آماده نبودیم و 
 ۲ در  متاسفانه  و  بیافتیم  عقب  تا  شد  باعث  همین 
دیدار پایانی نیز شرایط به گونه ای رقم خورد که در 

رده چهارم جدول قرار بگیریم.
وی یادآور شد: قرارداد یکساله ای را با سپاهان 
در این فصل بستم و با توجه به بالتکلیفی لیگ و 
با بازیکنی برای فصل  بحران کرونا باشگاه ها هنوز 
آینده صحبت نکرده اند. سپاهان نیز در همان زمان 
که مسابقات لیگ برگزار می شد، ۷۰ درصد قرارداد 
حتی  را  مانده  باقی  درصد   3۰ و  کرد  پرداخت  را 
اگر مسابقات ادامه نیابد  و لیگ تعطیل شود به ما 

پرداخت می کند.

ملی پوش فوتبال زنان: 

موفقیت تیم ملی برای فدراسیون مهم نیست

گفت:  پرسپولیس  پیشکسوت 
دنبال  به  با حاشیه سازی  افرادی که 
موفقیت های  بردن  ل  ا سئو یر  ز
پرسپولیس بودند خوشبختانه در این 

راه شکست خوردند.
داشت:  اظهار  محرمی  مجتبی 
برتر  لیگ  مسابقات  مجدد  شروع 
اتفاق  می تواند  ایران  باشگاه های 
آنچه  به  پرسپولیس  تا  باشد  خوبی 

اختالف  با  پرسپولیس  افزود:  برسد.وی  دارد  را  استحقاقش 
امتیازی که نسبت به رقبای خود دارد آرامش خاطری بیشتری 

برای قهرمانی در لیگ برتر دارد.
پیشکسوت پرسپولیس خاطرنشان کرد: اگرچه پرسپولیس 
حاشیه امنیت دارد اما بازیکنان و مربیان این تیم نباید فراموش 

قابل  چیز  هیچ  فوتبال  در  کنند 
هر  است  ممکن  و  نیست  پیش بینی 
اتفاقی رخ بدهد. محرمی تصریح کرد: 
پرسپولیس در سال های اخیر بهترین 
و  است  بوده  ایران  تیم  قوی ترین  و 
شایستگی آن را دارد برای چهارمین 

سال پیاپی جام را به دست آورد.
شروع  با  حاال  کرد:  تاکید  وی 
بازی ها هیچکس نمی تواند قهرمانی 
پرسپولیس را زیر سوال ببرد و به طور حتم حق به حقدار خواهد 
رسید.کاپیتان اسبق پرسپولیس در پایان گفت: امیدوارم ماجرای 
برانکو و پرسپولیس به خوبی و خوشی به پایان برسد چرا که 
این مربی زحمات زیادی برای قرمزپوشان کشید و جام های 

زیادی را به ارمغان آورد.

محرمی: نمی توانند موفقیت های پرسپولیس را زیر سئوال ببرند پرسپولیس به انصاری فرد 
نزدیک شد

سایت قطری مدعی شد که پرسپولیس 
انصاری فرد نزدیک شده  با کریم  به توافق 
است.به گزارش الکاس، کریم انصاری فرد در 
فصل نخست حضورش در السیلیه نتوانسته 

است که انتظارات را برآورده کند.
دیگر  فصل  یک  ایرانی  بازیکن  این 
نظر  به  حال  این  با  دارد  قرارداد  السیلیه  با 
می رسد که مدیران باشگاه به دنبال انتخاب 

جایگزینی برای انصاری فرد هستند.
نزدیک  از  السیلیه خبر  باشگاه  توییتر 

شدن انصاری فرد به پرسپولیس داد.
پرسپولیس به دنبال تقویت خط حمله 
خود در تابستان است و انصاری فرد با توجه 
به این که پیش از این سابقه کار کردن با 
نظر  به  دارد  را  پرسپولیس  در  گل محمدی 
می رسد که گزینه اصلی سرخ پوشان باشد.
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ر  د ر  با لین  و ا ی  برا
با  کشور،  کل  دانشگاههای 
انجمن  همکاری  و  تعامل 

خوشنویسان ایران
برای اولین بار در دانشگاههای کل 
خوشنویسان  انجمن  نمایندگی  کشور 
ایران در دانشگاه ها آزاد اسالمی پرند 
خوشنویسی  آموزش   ، کریم  رباط  و 
هنرمند  توسط  معتبر  مدرک  ارائه  با 
نامی و خوش ذوق منطقه و دانشجوی 
کارشناسی رشته گرافیک دانشگاه پرند، 
و مجسمه  نقاش، خوشنویس   ، )شاعر 
ساز منطقه( استاد سید عباس موسوی 

فضل انجام پذیرفت.

تدریس علمی و تئوری و برپایی 
آزمون های علمی و نظری خوشنویسی 
تعامل  با  ایران  در  بار  اولین  برای 
دانشگاه  و  ایران  خوشنویسان  انجمن 
کریم  رباط  پرندو  واحد  اسالمی  آزاد 
آموزشی  وسیع  و  مناسب  فضای  در 
مطلوب  بستری  و  مناسب  امکانات  با 
و  تئوری  سراسری  های  آزمون  برای 

عملی انجام خواهد گرفت.
قطعا این موفقیت در منطقه پرند 
را  و رباط کریم عالقه مندان بسیاری 
جهت گذراندن دوره علمی خوشنویسی 
آزاد  دانشگاه  به  تر  ابعادی گسترده  در 

سوق خواهد داد.

برای اولین بار در کشور 
راه اندازی واحد مستقل انجمن خوشنویسان در دانشگاه آزاداسالمی واحد پرند و رباط کریم

به مناسبت هفته مدیریت مصرف انجام شد؛
تجلیل از مشترکان کم مصرف برق در استان سمنان

به مناسبت هفته مدیریت مصرف، از مشترکان کم مصرف برق در 
استان سمنان تجلیل به عمل آمد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان باعنوان این خبر 
اعالم کرد: براساس مصوبه جلسه شورای عالی فرهنگی تبلیغی مدیریت 
مصرف این شرکت، مشترکان خانگی که در سال ۹8 به نسبت سال ۹۷ بین 
۲۰ تا 3۰ درصد صرفه جویی وکاهش مصرف برق داشته اند، تقدیر شدند.

سیدبهروز کسائیان گفت: به دلیل وجود شرایط کرونایی و عدم امکان 
برگزاری مراسم تجمعی، همکاران این شرکت با مراجعه به مشترکان کم 

مصرف، لوح تقدیر و هدایای آنان را به صورت حضوری اعطا نمودند.
وی یادآور شد: در بخشی از متن لوح تقدیر مدیرعامل شرکت توزیع 
برق استان خطاب به مشترکان کم مصرف، از تالش های ارزنده خانواده 

ها در زمینه صرفه جویی و اصالح الگوی مصرف برق تقدیر شده است.
وی تصریح کرد: طاهره عرب، فاطمه آهنگری، شیرین رامه، اقدس 
فاطمه  ابراهیمی،  صدیقه  مالشاهی،  کبرا  حسینی،  شاه  راحله  جاجرمی، 
و  مونسان  الهام  اصابتی،  نرگس  صبور،  راضیه  حاجب،  فرشته  سعیدی، 
خدیجه عسگری، به عنوان مشترکانی هستند که با اعطای لوح تقدیر و 

هدایایی از آنان تجلیل شد.

مدیر مرکز پاالیش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب استان 
اصفهان:

انتقال ویروس کرونا از طریق سیستم اب و فاصالب امکانپذیر 
نیست

به گفته مدیر مرکز پاالیش و نظارت بر کییفیت اب و فاضالب استان 
اصفهان کیفیت آب شرب اصفهان کامال مورد تایید و انتقال ویروس کرونا 

از طریق سیستم آب و فاضالب منتفی است.
انتقال ویروس کرونا از طریق سیستم آب و  فهیمه امیری در مورد 
فاضالب گفت: در مراحل تصفیه آب شرب کلرسنجی انجام میشود که این 
ویروس با میزان کمی از کلر کامال بی اثر میشود و این در حالی است که 
مطابق دستور العمل وزارت بهداشت در تمام استان ها میزان کلر ورودی 
به اب افزایش یافته و میزان کلر ورودی به آب استان اصفهان به ۰/8درصد 

تنظیم شده است. 
امیری تاکید کرد:  کیفیت آب شرب شرکت آب و فاصالب استان 
اصفهان توسط ۲۱ آزمایشگاه میکروبی ۴ آزمایشگاه شیمیایی و ۲ آزمایشگاه 

بیولوژیک از لحاظ آالینده ها شبانه روزی مورد پایش قرار میگیرد.
وی با اشاره به اینکه واحد کنترل کیفی آبفا اصفهان از لحاظ نیرو 
متخصص در کشور جز برترین ها قرار دارد اصافه کرد: 6۰ نیرو متخصص 

در سطح استان در این بخش فعالیت دارند.
مدیر مرکز پاالیش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب استان اصفهان 
خاطر نشان کرد: روزانه ۲ هزار کلرسنجی در سطح استان اصفهان انجام 

میشود که این رقم بسیار مطلوب است. 
امیری با بیان اینکه  آب شرب دورترین نقاط استان اصفهان مورد 
سنجش قرار داده میشود افزود: یک ازمایشگاه سیار کنترل کیفیت آب را 

بر عهده دارد. 
وی در ادامه به شهروندان اطمینان داد میزان فلزات معلق در آب شرب 

اصفهان به صورت روزانه مورد سنجش قرار میگیرد.
او در مورد اینکه برخی از شهروندان از تغییر طعم آب شرب گالیه 
دارند گفت: به لحاظ کمبود آب مجبور شدیم چند چاه را به مدار اب شرب 
وارد کنیم به همین دلیل طعم آب کمی تغییر کرده و مردم تشخیص داده 

اند ولی این موضوع مبنی بر الوده بودن آب نیست.
امیری تاکید کرد: اگر حتی یک آیتم مورد سنجش آب چاه ها مشکلی 

را نشان دهد چاه از مدار خارج میشود

صدور بیش از ۸00 فقره پروانه عبور ترافیکی در استان گیالن
مدیر کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان گیالن با اعالم 
این خبر گفت: در 3 ماهه نخست 
سالجاری 8۰۹ مورد پروانه عبور 
بارهای ترافیکی از سوی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان گیالن برای متقاضیان صادر 
شد.فریبرز مرادی سپس افزود: این 
آمار در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته تغییری نداشته است وی در 

ادامه گفت: به منظور تامین ایمنی تردد و عدم بروز اختالل در تردد وسائط نقلیه 
در محورها و نیز در راستای حفظ و حراست از راه و ابنیه ی فنی راهها به عنوان 
سرمایه های ملی، مشخصات بارهایی که نیاز به حمل شدن دارد باید به لحاظ 
وزن ، طول، عرض و ارتفاع منطبق با مقادر تعریف شده در مقررات حمل و نقل 
بار در راهها باشد.وی گفت: در برخی شرایط خاص نیاز به جابجایی محموله 
هایی با مشخصاتی خارج از مقادیر تعریف شده در مقررات حمل و نقل بار در 
راهها وجود دارد که این بارهای خاص ملزم به دریافت پروانه عبور از اداره کل 

راهداری و حمل و نقل جاده ای می باشند.

فنی  معاینه  مراکز  به  مراجعه  صدی  در   1۲ افزایش 
خودروهای سنگین استان گیالن

فریبرز مرادی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن با اعالم 
این خبر گفت:در 3 ماهه ی نخست سالجاری شاهد رشد ۱۲درصدی مراجعه 
به مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین سطح استان بودیممرادی در ادامه 
خاطر نشان نمود: در 3ماه سال جاری تعداد 66۱۵  خودروی سنگین جهت 
دریافت برگه معاینه فنی به مراکز معاینه فنی استان مراجعه نمودند که نسبت 
به مدت مشابه در سال قبل۱۲ درصد افزایش داشته است.مدیر کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای گیالن سپس افزود:در این مدت ۵۵۱۱ دستگاه خودرو 
پس از سپري نمودن مراحل مختلف تست مکانیزه، برگه معاینه فني دریافت 
نموده و برای ۱۱۰۴خودرو نیز به دلیل وجود نواقص یا اشکاالت فني، برگه 
معاینه فنی صادر نشد.وی افزود: به طور متوسط ماهیانه بیش از ۲ هزار و 
۲۰۰خودروی سنگین شامل انواع کامیون، اتوبوس و مینی بوس به دو مرکز 
فعال معاینه فنی خودروهای سنگین استان مراجعه می نمایند.گفتنی است 
خودروهاي سنگین پس از ورود به مراکز معاینه فنی مراحل مختلف تست 
مکانیزه را که شامل بررسي میزان آالیندگي - میزان صدا - لغزش جانبي 
چرخهاي جلو - تست کمک فنر - تست کیلومترشمار- تست ترمز- تست 
جلوبندي - تست ظاهري اطراف بدنه - تست نورچراغ را پشت سر مي 

گذارند و در صورت تایید برگه معاینه فنی دریافت می نمایند.

امضا تفاهم نامه همکاری شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه گلستان با جهاد دانشگاهی استان

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از امضا 
استان گلستان خبر  دانشگاهی  با جهاد  این شرکت  نامه همکاری  تفاهم 
داد.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
گلستان، عیسی افتخاری ضمن اعالم این خبر گفت: این تفاهم نامه به 
منظور استفاده از توانایی های علمی، پژوهشی، فناوری و آموزشی با هدف 
تقویت و توسعه همکاری فی مابین، دسترسی و بکارگیری دانش و فناوری 
روز در اجرای طرحهای پژوهشی بر اساس موضوعات مرتبط با نیازهای 
متقابل منعقد شده است.وی با تاکید براینکه مراکز علمی می بایست در 
راستای پویایی سیستم با مراجعه به دستگاههای اجرایی جهت تامین نیازهای 
پژوهشی اقدام نمایند افزود: جریان سازی در دستگاههای اجرایی و همچنین 
ایجاد شبکه های فکری میان مراکز علمی و  از طریق  جمعهای استانی 
دانشگاهها از اولویتهای پژوهشی در حال پیگیری است.مدیر شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان ابراز امیدواری کرد این تفاهم نامه 
در مسیر اجرایی خود نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد.تاکنون ۲۵ تفاهم 
نامه فی مابین شرکت ملی پخش فراورد های نفتی منطقه گلستان با مراکز 

علمی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی به امضا رسیده است.

مدیرعامل آبفا هرمزگان :
اولویت مان دسترسِی جمعیت روستایی به آب شرب پایدار است

 آب شیرین کن ها؛
 تدبیر آبفا برای افزایش ظرفیت منابع آبی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان وضعیت فعلي آبرساني به 
شهرها و روستاهاي استان را تشریح و به بیان چالش ها و چشم اندازهاي 

این شرکت پرداخت.
به گزارش روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان، امین قصمي با اشاره به فرار سیدن هفته صرفه جویي در مصرف 
آب، افزود: طی سال های اخیر، منابع آبي استان تاثیر زیادی از تداوم پدیده 
خشک سالی پذیرفته است به طوری که به صرف بارش هاي سال گذشته 

نمی توان چندان به آینده آبي هرمزگان خوشبین بود. 
وي تصریح کرد: افت کمی و کیفی منابع آب سطحی )چاهها و چشمه 
ها(، وجود گنبدهاي نمکي و تاثیر آن بر شور شدن رودخانه هاي فصلي، باال 
بودن متوسط عمر شبکه هاي آب آشامیدني استان و افزایش درصد هدر 
رفت آب در این شبکه ها به خصوص در مناطق روستایي، کمبود و گاهًا 
نبود منابع آبی مناسب در دسترس )در شهرهایی نظیر سیریک، بشاگرد، 
بستک و بندرلنگه( ، کمبود اعتبارات، افزایش قیمت تمام شده پروژه هاي 
در دست اجرا و ... از عمده مشکالت پیش روي آبفاست که مي طلبد تا 
زمان رفع این مشکالت، مردم با مصرف بهینه آب به طور جدي ما را در 

خدمات رساني یاري کنند.
قصمي با بیان اینکه گستردگي خدمات رساني آبفا پس از یکپارچه سازي 
شرکت هاي آب و فاضالب شهري و روستایي بیشتر شده است، افزود: در حال 
حاضر ۹۹.8 درصد جمعیت شهري و ۹6 درصد جمعیت روستایي با پوشش 

۷6 درصدي روستاها از خدمات شرکت آب و فاضالب استفاده مي کنند.
وي افزود: شرکت آب و فاضالب هرمزگان براي بهبود خدمات رساني 
بویژه در بخش روستایي چشم اندازي را تعریف کرده که بر اساس آن اولویت 
مان دسترسِی تمام جمعیت روستایی به آب آشامیدني سالم و پایدار است و در 
این زمینه از ظرفیت بخش خصوصي و سرمایه گذاران با پتانسیل باال جهت 
احداث تاسیسات نمک زدایي با هدف ایجاد منابع آبی پایدار کمک مي گیرد.

مدیرعامل آبفا استان به دیگر برنامه ها در بخش آبرساني به روستاها 
اشاره کرد و گفت: انجام مطالعات شبکه توزیع و مدیریت مصرف با هدف 
شناسایي دقیق میزان تولید و مصرف به منظور جلوگیري از هدر رفت آب 
و همچنین تکمیل و بهره برداري از مجتمع  هاي آبرساني روستایي براي 
این  جمله  از  بهداشتي  و  سالم  آشامیدني  آب  فاقد  روستاهاي  برخورداري 

برنامه هاست.
وي همچنین با اشاره به حوزه خدمات رساني در بخش شهري گفت: 
در حال حاضر 3۷ شهر و جزیره با 38۱ هزار مشترک در بخش آب و ۷ شهر 
و جزیره در بخش فاضالب با ۱۹3 هزار مشترک از خدمات این مجموعه 
بهره مند هستند که افزایش ظرفیت منابع آبي براي تامین نیاز مشترکین 

نیز در دستور کار است.
و  آب  حوزه  در  بخش خصوصی  میلیاردی  هزار   ۱3 گذاری  سرمایه 

فاضالب
به گفته قصمي، افزایش ظرفیت منابع آبي از طریق احداث آبشیرین 
کن ها از جمله این اقدامات است که مي تواند با توجه به وضعیت خشک 

سالي استان تاثیر زیادي بر منابع آبي پایدار داشته باشد.
وی در ادامه افزود: در بخش شهري ۱۷ پروژه به ظرفیت 8۵ هزار و 
۷۰۰  متر مکعب در روز و در بخش روستایي ۲۲ پروژه به ظرفیت 36 هزار 
و 638  متر مکعب در روز  تامین کننده آب استان است که البته رسیدن به 
نقطه مطلوب نیازمند فعالیت هاي بیشتري است که در چشم انداز شرکت 

و آب و فاضالب هرمزگان تعریف شده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: در حال حاضر براي تامین آب مورد نیاز 
استان از محل آب شیرین کن ها در بخش شهري دو پروژه به ظرفیت 6۲ 
هزار متر مکعب در شبانه روز در قالب فاز نهایی آب شیرین کن بندرعباس 
و آبشیرینکن سیریک و در بخش روستایي ۱۱ پروژه به ظرفیت ۲۱ هزار 

متر مکعب در شبانه روز در دست اجراست.
وي با بیان اینکه پروژه هاي دیگري نیز در بخش تولید آب از محل 
آبشیرین کن ها در دست مطالعه است، گفت: عملیات احداث  3 پروژه 
به ظرفیت 6۱ هزار متر مکعب در شبانه روز در حوزه تامین آب شهرها 
به ظرفیت یک هزار و  نیز  پروژه  پارسیان( و یک  )بندرعباس، چارک و 
بزودي  قشم(  )سلخ  روستایي  بخش  در  روز  شبانه  در  مکعب  متر   ۵۰۰

آغاز خواهد شد.
قصمي در پایان افزود: ۵۴ پروژه در این بخش به ارزش ۱3 هزار 
توسعه  به  توجه  با  که  اجراست  دست  در  یا  اجرا  ریال  میلیارد    ۵۴3 و 
در  بیشتري  اعتبارات  نیازمند  ها  گذاري  سرمایه  و  جمعیت  افزون  روز 

هستیم. زمینه  این 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل:
۵۳۵ میلیارد تومان سهم اردبیل از تسهیالت کرونایی 

سهم  گفت:  اردبیل  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  رحیمی، 
بر  که  است  تومان  میلیارد   ۵3۵ کرونایی  تسهیالت  محل  از  استان 
از کرونا  فعالیت ها و کسب وکارهای آسیب دیده  به رسته  اولویت  اساس 

می شود. پرداخت 
قاسم رحیمی اظهار کرد: اطالعات نزدیک به ۲۱ هزار واحد اقتصادی 
که برای دریافت تسهیالت در سامانه کارا ثبت نام کرده اند پس از پاالیش 

تائید شده است.
وی افزود: سهم اردبیل از محل این منابع ۵3۵ میلیارد تومان است که 
بر اساس اولویت به رسته فعالیت ها و کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا 

پرداخت می شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل عنوان کرد: اطالعات افراد، 
اصناف و واحدهای متقاضی بر اساس رسته پس از تائید دستگاه اجرایی 

توسط ۱۵ بانک عامل که در سامانه انتخاب شده است پرداخت می شود.
رحیمی ادامه داد: پرداخت تسهیالت در ۱۴ رسته فعالیت و بیش از ۲۰۰ 

حرفه خواهد بود که به واسطه شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند.
اردبیل تصریح کرد: تسهیالت  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
برای بنگاه های اقتصادی متقاضی برای هر نیروی کار ۱6 یا ۱۲ میلیون و 

برای مشاغل خویش فرمایی شش میلیون تومان است.
وی یادآور شد: سامانه کارا برای ثبت نام متقاضیان تسهیالت حمایتی 

تا پایان خرداد بازخواهد بود.

معاون مالیاتي استان اردبیل:
بدلیل شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا؛

صاحبان مشاغل تا پایان مرداد برای تسلیم اظهارنامه فرصت دارند
صاحبان  گفت:  ردبیل  ا استان  لیاتي  ما معاون  مقدم،  سرخانی 
اظهارنامه  دارند،  فرصت  مردادماه  پایان  تا  حقیقی(  )اشخاص  مشاغل 
سازمان  به  الکترونیکی  به صورت  را  خود   ۱3۹8 سال  عملکرد  مالیاتی 

نمایند. تسلیم 
داریوش سرخانی مقدم خاطر نشان کرد: صاحبان مشاغل )اشخاص 
حقیقی( که مطابق قانون باید  تا 3۱ خرداد ماه هر سال نسبت به تسلیم 
خاص  شرایط  به  توجه  با  امسال  نمایند،  اقدام  خود  مالیاتی  اظهارنامه 
کار  و  بر کسب  این معضل  تاثیری که  و  از شیوع ویروس کرونا  ناشی 
و مشاغل کشور داشته است، براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا 
دارند  فرصت  مردادماه   3۱ تا  قوا،  اقتصادی سران  و شورای هماهنگی 
www.tax. اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی به نشانی

به  نیز  را  ارسال و مالیات خود  امور مالیاتی کشور  به سازمان   gov.ir
نمایند. پرداخت  الکترونیکی  صورت 

جدید  لعمل  دستورا به  اشاره  با  ردبیل  ا استان  لیاتي  ما معاون 
مستقیم  های  مالیات  قانون  موضوع  بخشش  قابل  جرایم  بخشودگی 
شماره  دستورالعمل  صدور  با  گفت:  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  و 
۵۰۹/۹۹/۲۰۰ به تاریخ ۲۰ خردادماه ۱3۹۹، تازه ترین تسهیالت حمایتی 
سازمان امور مالیاتی کشور از فعاالن اقتصادی، در قالب بخشودگی جرایم 

قابل بخشش مالیاتی تا پایان سال جاری را شامل می شود.

ه  یر هیئت مد ی  عضا ا
انجمن انگور شاهرود نشست 
اتاق  رئیس  با  را  مشترکی 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 

سمنان برگزار نمودند
اتاق  رئیس  جمعه ای  علی اصغر 
سمنان در این نشست گفت: انتظار اتاق 
از تشکل ها بسیار زیاد است، تشکل ها و 
انجمن ها باید تأثیرگذاری بسیار مناسبی 

در حوزه خود داشته باشند
برای  گفت:  سمنان  اتاق  ریس 
انجمن  بگذارید،  ارزش  خود  انجمن 
در سطح  که  بود  انجمنی  اولین  انگور 
کشور تشکیل شده این انجمن می تواند 
کشور  سطح  در  مناسبی  بسیار  راهبرد 

داشته باشد
خاطرنشان  سمنان  اتاق  رئیس 
کرد: به امید دولت و تسهیالت دولتی 

نباشید، به خودتان اعتماد کنید موانع را با 
کمک هم حل نمائیم تا چرخه اقتصادی 

مطلوب اتفاق بیفتد
هیئت مدیره  عضو  ه حسینی  شا
گفت:  نشست  این  در  انگور  انجمن 
باغداران با مواردی همانند خشک سالی، 
عالوه  هستند  مواجه  کم آبی  آفت، 
صادرات  موانع  مشکالت  این همه  بر 

دامن گیر شده است.
جعفری رئیس هیئت مدیره انجمن 
چهار  باغداران  گفت:  نشست  این  در 
سال دچار سرمازدگی شده اند، کشاورز 
ندارد،  را  بیمه ای  منابع  تهیه  تمکین 
را  اعتماد  تا  دارند  حمایت  به  نیاز  لذا 

تجربه کند
چگونگی  نشست  این  ادامه  در 
محوریت  با  مشکالت  از  برون رفت 
تشکل ها موردبحث و بررسی قرار گرفت

در نشست مشترک رئیس اتاق بازرگانی سمنان با انجمن انگور مطرح شد:

 اعتماد به تشکل و کارگروهی

مدیرکل کمیته امداد ایالم در دیدار با امام جمعه بدره:
مشکالت اقتصادی میزان مراجعین به کمیته امداد را افزایش داده است 

بدره پتانسیل باالیی برای توسعه دارد
د  امدا کمیته  مدیرکل 
استان ایالم گفت: مشکالت 
اقتصادی سالهای اخیر میزان 
دریافت  خواستار  که  افرادی  مراجعه 
خدمت از کمیته امداد هستند را افزایش 
تکلیف  موضوع  این  که  است  داده 
دستگاههای مختلف را برای کمک به 

نیازمندان افزایش داده است.
قنبر موسی نژاد در ادامه سفر خود 
امام  با  دیدار  در  و  بدره  به شهرستان 
اینکه  عنوان  با  شهرستان  این  جمعه 
نبوده  فقر  کننده  تولید  امداد  کمیته 
قرار  وضعیت  این  با  مواجهه  در  بلکه 
مشکالت  عمده  کرد:  تصریح  گرفته 
نارسائی  از  گرفته  نشات  شده  ایجاد 
در بخشهای دیگری از جامعه است و 
امداد  به سمت  این مشکالت  ریز  سر 
است  الزم  که  است  شده  داده  سوق 
برای چنین مشکالتی در آینده  چاره 

اندیشی شود.
های  همکاری  از  تقدیر  با  وی 
با  بدره  شهرستان  جمعه  امام  خوب 
از  دستگیری  زمینه  در  امداد  کمیته 
نیازمندان افزود: این شهرستان علی رغم 
محرومیت هایی که دارد دارای پتانسیل 
ها و ظرفیتهای باالیی است و همه باید 
تالش کنیم از این ظرفیتها در راستای 
محرومیت زدایی و رفع مشکالت مردم 

استفاده کنیم .
عنوان  با  امداد  کمیته  مدیرکل 
متنوعی  بسیار  نهاد خدمات  این  اینکه 

نیازمند  قشر  و  مردم  به  ارائه  برای  را 
کمیته  گفت:  است  کرده  ریزی  طرح 
یاریگر  همواره  مختلف  ادوار  در  امداد 
دولت  بوده و سعی کرده است باری را 

از دوش مجموعه دولت بردارد.
موسی نژاد با عنوان اینکه اتفاقات 
خوبی در زمینه خدمت به محرومین در 
تصریح  است  داده  رخ  بدره  شهرستان 
به  امسال  نخست  ماهه  سه  کرد:در 
در  زکات  گذشته  سال  برابر  دو  اندازه 
که  شده  آوری  جمع  شهرستان  این 
نشان دهنده تعامل بسیار خوب مجموعه 
همکاران این نهاد و همکاری  اعضای 
محترم شوری زکات شهرستان  است.

وی با بیان اینکه یکی از تکالیف 
ستاد  دبیرخانه  عنوان  به  امداد  کمیته 
توسعه  و  احیاء  برای  تالش  زکات  
ما  نتظار  ا افزود:  است  فریضه  این 
شورای  اعضای  دیگر  و  جنابعالی  از 

که  است  این  شهرستان  این  زکات 
زمینه  در  بیشتری  تالشهای  آینده  در 
دینی  مهم  فریضه  این  ترویج  و  تبلیغ 

صورت گیرد.
ستان  ا د  مدا ا کمیته  مدیرکل 
زکات  مصرف  محل  داد:  ادامه  ایالم 
خوشبختانه روشن و با انتخاب پرداخت 
کننده صورت می گیرد و لذا انتظار این 
به  عموم  اعتماد  به  توجه  با  که  است 
افزایش  جهت  به  جمعه  نماز  جایگاه 
در  تریبون  این  از  عمومی،  اعتماد 
خصوص تبلیغ و ترویج زکات استفاده 

بیشتری صورت گیرد.
امام جمعه شهرستان بدره نیز در 
جامعه  در  زکات  جایگاه  به  دیدار  این 
و  آیات  اساس  بر  گفت:  و  کرد  اشاره 
و  فقرا  حق  زکات  اسالمی،  روایات 
نیازمندان و خصوصًا ایتام است و اعتقاد 
در  بیشتری  اشراف  امداد  کمیته  داریم 

این زمینه دارد.
حجت السالم  موسوی افزود: در 
با  همسو  باید  حمایتی  های  مجموعه 
زمینه  در  معیشتی  و  مادی  کمکهای 
جامعه  در  دینی  و  فرهنگی  مسائل 
هدف تالش شود و کمیته امداد کارنامه 

مطلوبی در این زمینه دارد.
وی با اشاره به حمایتهای فرهنگی 
و تحصیلی کمیته امداد از خانواده های 
نیازمند افزود: تعداد زیادی از نخبه گان 
مورد حمایت  کمیته امداد با حمایتهای 
این نهاد به جایگاههای مطلوب رسیده 
عنوان  به  مختلف  جاهای  در  و  اند 
پزشک ، مدیر و سمتهای دیگر در حال 
خدمت هستند و لذا باید از ظرفیتهای 
آنها اینبار در راستای کمک به نیازمندان 

استفاده شود.
به  همچنین  بدره  جمعه  مام  ا
و  اقوام  ظرفیت  از  استفاده  ضرورت 
نزدیکان خانواده های مددجو در زمینه 
گفت:  و  کرد  اشاره  آنان  از  دستگیری 
فرزندان خانواده ها که االن مستقل شده 
مطلوبی  از وضعیت  معیشتی  نظر  از  و 
و  مسائل  به  بایست  می  برخوردارند 
نیازهای خانواده ها حساس شوند و در 

کمک به آنان پای کار بیایند.
وی در پایان گفت: در زمینه خدمت 
رسانی به مردم و نیازمندان شهرستان 
بدره نشاط و پویایی خاصی در مجموعه 
امداد گران این شهرستان وجود دارد و 

این یک نقطه قوت ارزشمند است.

گفت:  گرگان  شهردار 
از  یکی  عنوان  به  گرگان 
جرای  ا یلوت  پا شهرهای 
شد.به  انتخاب  کودک  دوستدار  شهر 
گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی 
دادبود  عبدالرضا  گرگان،  شهرداری 
ملی  کمیته  جلسه  پیرو  کرد:  اظهار 
مورخ  کودک  دوستدار  شهر  هماهنگی 
سیزدهم خرداد ۱3۹۹ در وزارت کشور 
مشترک  همکاری های  چارچوب  در  و 
اجرای  برای  یونیسف  با  وزارتخانه  این 
ابتکار جهانی شهرهای دوستدار کودک 
یکی  عنوان  به  گرگان  شهر  ایران،  در 
از شهرهای منتخب برای پایلوت شهر 

دوستدار کودک انتخاب شد.
وی ادامه داد: شهر گرگان اقدامات 
شهر  ملی  کمیته  هماهنگی  با  را  الزم 
دوستدار کودک مستقر در مرکز اطالع 
وزارت کشور  الملل  بین  امور  و  رسانی 
و در قالب زمانبندی توافق شده، انجام 
گفت: شـهر  گرگان  داد.شهردار  خواهد 
اجتمـاع  یـا  شـهر  کـودک،  دوسـتدار 

نظرهـا،  آن  در  کـه  اسـت  محلـی 
کـودک،  حقـوق  و  اولویت هـا  نیازهـا، 
ناپذیـرازسیاسـت ها،  جدایی  بخشـی 
عمومـی  تصمیم هـای  و  برنامه هـا 
باشـد.دادبود بیان کرد: چشم انداز ابتکار 
شهر دوستدار کودک یونیسف این است 
بایـد  جوانـان  و  کـودکان  همـه  که  
بتواننـد ازکودکـی و جوانـی خـود لـذت 

ببرنـد و از طریـق احقـاق برابـر حقـوق 
محلی شان،  اجتماع  و  شـهر  در  خـود 
توانایی های بالقوه خود را به طور کامل 

به فعل درآورند.
وی اضافه کرد: این ابتکار، با حمایت 
سازمان های  محلی،  و  ملی  دولت های 
رسانه ها،  خصوصی،  بخش  مردم نهاد، 
دانشگاه ها و با همکاری یونیسف، بیش 

از 3۰ میلیون کودک را در 3۰۰۰ شهر و 
جامعه محلی در بیش از چهل کشورتحت 
پوشش قرار داده است.شایان ذکر است 
که دریافت نشان و برند شهر دوستدار 
کودک یونیسف زمانی صورت می گیرد 
که شهر مورد نظر چرخه شهر دوستدار 
کودک را به صورت موفقیت آمیز تکمیل 

کرده باشد.

گرگان پایلوت اجرای شهر دوستدار کودک در کشور شد

ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
بــرق گلســتان گفــت : ۹هــزار مشــترک در 
صرفــه جویــی بــرق در اســتان مشــارکت 
ــی شــرکت  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــد. ب ــی کنن م
ــر  ــتان،علی اکب ــتان گلس ــرق اس ــروی ب ــع نی توزی
نصیــری در دیــدار  بــا رییــس شــورای سیاســتگذاری 
ائمــه جمعــه اســتان و امامــان جمعــه اســتان طــی 
ســخنانی بــا اشــاره بــه تاکیــدات مکــرر آموزه هــای 
دینــی در قــرآن و احادیــث در مــورد پرهیز از اســراف 
و اعتــدال و میانــه روی در امــور گفــت: مصــرف برق 
کشــور طــی ســالهای اخیــر مســیر صعــودی داشــته 
اســت و اگــر بــا همیــن رونــد پیــش رویــم نیاز اســت 
ــود دو  ــبکه های موج ــاله ش ــازه ده س ــر ب ــه در ه ک

برابــر شــود؛ همچنیــن در ســالهای آینــده بــی 
تردیــد میــزان مصــرف مــا از میــزان تولیــد نیــروگاه 
های مــان پیــش می افتــد و ایــن امــر موجــب تــداوم 

ــد شــد.  خاموشــی ها در ســطح کشــور خواه
وی بــا تاکیــد بــر نقــش ائمــه جمعــه بــه عنوان 
ــتار  ــه خواس ــطح جامع ــت در س ــعل داران هدای مش
مســاعدت ایشــان در راســتای توســعه و تثبــت 
فرهنــگ مدیریــت مصــرف بیــش از گذشــته شــد. 
نصیــری اضافــه کــرد : از ائمــه جمعــه و جماعــات 
مــی خواهیــم کــه بــه کمــک مجموعــه بــرق بیاینــد 
و بــا اعــالم مدیریــت کــردن مصــرف بــرق توســط 
ــاز  ــای نم ــون ه ــز از تریب ــای عزی ــتانی ه ــم اس ه
جمعــه ، ایــن دســتگاه خدمــات رســان را یــاری کنند. 

وی در پایــان افــزود : بــرای هــر شهرســتان بــر 
اســاس برنامــه و جــدول اعالمــی ســاعت مشــخصی 
اعــالم خواهــد شــد کــه از مشــترکان محتــرم تقاضــا 
ــای  ــر ه ــده کول ــالم ش ــاعت اع ــن س ــم در ای داری
ــه  ــاعت از پنک ــن س ــد و در ای ــوش کنن ــودرا خام خ
اســتفاده نماینــد تــا صتعــت بــرق را همچون ســنوات 
گذشــته یــاری نمــوده تــا منجــر بــه اعمال خاموشــی 

ناشــی از کمبــود تولیــد نشــویم .
سیاســتگذاری  شــورای  رییــس  ادامــه  در   
ــات  ــک خدم ــی ش ــت : ب ــتان گف ــه اس ــه جمع ائم
ــکار نیســت  ــل ان ــردم قاب ــرای م ــرق ب ــه ب مجموع
ــن  ــان ای ــاری رس ــش ی ــش از پی ــه بی ــه جمع و ائم

ــود. ــد ب ــه خواه مجموع

دیدار مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان
 با شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان
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زنده یاد علیرضا راهب در مراسم بزرگداشت غالمرضا سلیمانی و در میان 
حمیدرضا شکارسری، فاطمه طارمی، بیژن سلطانی و ... دیگران اختصاصی دنیای جوانان

تو آن سر دنیایی و 
من این سر دنیا

ناصر حامدی

بر بالشی از خاطره بگذار سرت را
باشد که فراموش کنی دور و برت را

سرچشمه معصوم ترین رود جهانی
ای کاش خدا پاک کند چشم ترت را

تو آن سر دنیایی و من این سر دنیا
با این همه از یاد مبر همسفرت را

گنجشک من!آهسته به پرواز بیندیش
تا باد پریشان نکند بال و پرت را

من ماهی دلتنگ و تو ماه لب دریا
می بوسم از این فاصله قرص قمرت را

علیرضا راهب، بر اثر ابتال به کرونا درگذشت.
وی از نامداران شعر معاصر ایران و مدیر انجمن ادبی 
ابتالء به  اثر  ونداد، صبح روز پنجشنبه پنجم تیر ۱3۹۹ بر 

کرونا در بیمارستان آتیه تهران درگذشت.
از  و  ادبی  نظریه پرداز  منتقد،  ترانه سرا،  شاعر،  راهب 
چهره های نامدار ادبیات امروز ایران ، دانش آموخته رشته حقوق 
از دانشگاه تبریز بود و از سال های دهه 6۰ تاکنون در فضای 
ادبی ایران حضوری جدی داشت و بسیاری از اشعار، مقاالت 
و نقدهای او در نشریات متعدد به چاپ رسیدند. او ۱۰ سال را 
در تبریز سکونت داشت و ضمن فراگیری زبان و ادبیات ترکی 
محضر بزرگانی چون زنده یاد بهمن سرکاراتی را درک کرد.

ادبی  انجمن  و  کرد  تربیت  بسیاری  شاگردانی  راهب 
جریان  عنوان  به  را  خود  توانست  او  زعامت  با  »ونداد«  
وقت«  پاره  »عشق  کتاب های  کند.  معرفی  ادبی  مستقل 
اشعار  مجموعه  جمله  از  چهل گیاه«  عرق  استکان  »دو  و 

منتشر شده اوست.

علیرضا راهب، شاعر نامدار  هم رفت

می گوید:  بارخدا  زاهد 
بعد  همه  مجازی  دنیای  در 
از مدتی مثل هم می نویسند. 
نویسنده رمان »ط« که در بخش 
رمان نوزدهمین و بیستمین دوره جایزه 
شده  تقدیر  ادب« شایسته  »مهرگان 
داستانی  ادبیات  وضعیت  درباره  است، 
کشورماناظهار داشت: این روزها، چیزی 
که در مورد ادبیات تالیفی بیشتر از همه 
دردناک است میزان تیراژ کتاب هاست. 
که  توجهی هستند  شایسته   کتاب های 
متاسفانه در همان چاپ اول می مانند. 
هم  ناشرها  از  خیلی  که  بماند  حاال 
توجه  فروش  میزان  همین  ترس  از 
کتاب اولی  نویسنده های  به  کمتری 
دارند. ولی خوشبختانه نکته  مثبتی هم 
دیده می شود؛ چاپ و دیده شدن کتاِب 
نیستند و  نویسنده هایی که مرکزنشین 
کتاب هم در جغرافیایی غیر از جغرافیای 

مرکز روایت می شود.
و  مجازی  فضای  تاثیر  درباره  او 
دنیای  گفت:  نیز  ادبیات  بر  رسانه ها 
تبعات  کدام  هر  رسانه ها  و  مجازی 
مثبت و منفی خودشان را دارند. به نظر 
می رسد با وفور شبکه های اجتماعی و 
در دسترس بودن آسان آن ها برای همه، 
دیگر رسانه هایی چون روزنامه و مجالت 
کنند. هر چند  پیدا  خوانندگان کمتری 
اجتماعی  شبکه های  در  که  مطالبی 
منتشر می شود در اغلب اوقات خالصه 
امروزه شاهد روند  و فهرست وار است. 
تغییر این کارکرد روزنامه ها در معرفی 
کتاب ها به شبکه های مجازی هستیم.

ه  گا  : کرد خاطرنشان  رخدا  با
این اتفاق می افتد و می بینیم  متاسفانه 
توجه   مجله  یا  مه  نا روز فالن  که 
بیشتری به کتاب های یک یا چند ناشر 

ایجاد  که  بنابراین فضایی  دارد.  خاص 
ادبیات  واقعی  چهره   نمی تواند  می شود 
شده  حتی  بدهد.  نشان  به درستی  را 
که در بعضی از جوایز ادبی هم همین 
سمت و سوهای خاص دیده شود. رواج 
شبکه های اجتماعی این امکان را برای 
فرد فراهم کرده  تا بتواند برای خودش 
از  باشد،  داشته  شخصی  صفحه ای 
از طریق  و  بنویسد  جهان بینی خودش 
را  مخاطبان  دیگران  خواندن صفحات 
بهتر شناخته و برای هم قابل دسترس 
این  در  که  چیزی  اما  متاسفانه  باشند. 
دیده  کتاب ها  با  رابطه  در  صفحات 
و  مناسب  برخوردهای  گاهی  می شود 
شکل  به  نقد  معموال  نیست.  حرفه ای 
به  شده  اگر  حتی  آن جا،  در  رسمی 
کلمات،  تعریف شده   محدودیت  واسطه  
ذوقی  معموال  نوشته ها  نمی شود.  دیده 
و به اصطالح دلی  است و یادداشت های 
جدی تر به بعد موکول می شوند. از لحاظ 
می توان  مجازی  دنیای  آسیب شناسی 
متاسفانه  که  کرد  اشاره  هم  این  به 
همه بعد از مدتی در این شبکه ها مثل 
هم می نویسند. این نثِر مجازی به نثر 
تا  می کند.  سرایت  هم  آن ها  مکتوب 
جایی که نگاِه نویسنده به مقوله  زبان 
می شود  چاپ  که  کارهایی  اغلب  در 

مشهود نیست. 
و  ادبی  جوایز  درباره  همچنین  او 
نیز  داستانی مان  ادبیات  بر  آن ها  تاثیر 
جوایز  کارکردهای  مهمترین  از  گفت: 
ادبی دیده شدن بهتر کتاب هاست. البته 
بستگی به این دارد که آن جایزه میان 
چه  تا  جدی  منتقدان  و  ادبیات  اهالی 
احترام  شایسته   و  توجه  درخور  اندازه 
است. که معموال به مجموعه شرایطی 
از جمله استقالل و استمرار آن، داوران 

فرهیخته، انتخاب های گذشته، رویکرد 
دارد.  بستگی  ادبیات  به  نگاه  و  شفاف 
جوایزی  برگزیده   کتاب های  معموال 
که میان اهالی ادبیات محبوبیت دارند، 
بهتر و بیشتر میان خوانندگان و منتقدان 
ادبیات دیده می شوند، و نه تنها برخورد 
کتاب ها  آن  با  حرفه ای تری  و  جدی تر 
مختلفی  جهات  از  می گیرد،  صورت 
برساند.  یاری  را  نویسنده  می تواند  هم 
جایزه   چند  گذشته  سال های  طول  در 
ایران  در  غیردولتی  و  دولتی  ادبی 
انتخاب های  از  که  داشته اند  فعالیت 
آن ها می شود رویکردشان را به ادبیات 
سنجید. برخی از جوایز مستقل غیردولتی 
متاسفانه بعد از چند سال فعالیت شان را 
ادامه نداده و تعطیل شده اند. البته بوده  
و هستند جوایزی که زیر نام استقالل 
اما  داشته،  فعالیت  بودن  غیردولتی  و 
روند شفافی در انتخاب ها پیش نگرفته 
درستی  و  جدی  انتقادهای  با  بعضا  و 

مواجه شده اند. 
او در ادامه بیان کرد: از مستقل ترین، 
قدیمی ترین و خوشنام ترین جایزه های 
ادبی می توان به »جایزه  مهرگان« اشاره 
کرد که ۲۰ دوره فعالیت داشته است. از 
مهمترین ویژگی های این جایزه مستقل 
بوده  فرهیخته ای  داوران  و  آن  بودن 
آثاری شایسته چه  دارای  که هر کدام 
زمینه  ادبیات داستانی و چه پژوهش های 
ادبی اند. و نیز این که در طول این سال ها 
توانسته در برابر مشکالت مقاومت کرده 
و استقالل و استمرار خودش را حفظ کند 
و در کنار آن توجه  خاصی به گسترش 
مختلف  بخش های  در  فعالیت هایش 
نوجوانان«،  »رمان  چه  باشد؛  داشته 
»محیط زیست«، »علم«، و نیز »یک 
عمر تالش در عرصه  نوشتن«. از دوره  

بیستم هم بخش دیگری به آن اضافه 
کرده اند که نشان از اهمیت نگاه آن ها 
به ادبیات است: بخش ویژه )رمان زبان 

مادری(.
 بارخدا همچنین درباره رمان »ط« 
گفت: در »ط« قصدم این بود بالیی را 
که »فرانسیس بیکن« در نقاشی بر سر 
فیگور انسان آورد بر سر کاراکتر داستان 
بیاورم. می خواستم کلمات، مثل رنگ ها، 
را  من  کلمه ای«  »تابلو  سطح  همه  
بپوشانند، تا فقط روایت کننده  یک زندگی 
نباشم، و همان طور که در رمان هم بدان 
حالت  یک  بیان کننده   کرده ام:  اشاره 
روحی باشم! قید حالت زندگی یک نفر.

او در ادامه توضیح داد: از این رو 
انسان  یک  استحاله   را  »ط«  می توان 
مردی  گرفت.  درنظر  وضعیت  یک  به 
مردی  و  زن  ازدواج  حاصِل  سی ساله، 
که  او  شده اند.  شیمیایی  جنگ  در  که 
به  شیمیایی  اختالالت  همین  به دلیل 
صورت طبیعی به دنیا نمی آید، به تدریج 
ظاهر انسانی اش را از دست می دهد و 
بدل می شود به موجودی مابین انسان 
و حیوان. گویی چیزی که به دنیا آمده، 
از  ناشی  وضعیتی  که  انسان،  یک  نه 
اضمحالل حاصل از جنگ است. با توجه 
به بیماری کاراکتر »ط«، سعی کرده ام با 
به چالش کشیدن شکل معمول روایت، 
فراداستانی،  تمهیدات  از  استفاده  نیز  و 
ویرانی روحی، روانی و جسمی کاراکتر 
آن را در ترکیب بندی جمالت هم نشان 
بدهم؛ تا جایی که بیماری او به »زباِن« 
از  شکل  این  کند.  سرایت  هم  رمان 
در  تالش  می توان  را  زبان  با  برخورد 
جهت پرداخت و بازنمایی گفتار اوتیسم 
از  به عنوان یکی  ادبیات سنجید و  در 
امکانات زبان در روایت در نظر گرفت.

جایی که همه مثل هم می نویسند

منتخب اشعار شاعران نوجوان کانون پرورش فکری منتشر شد
آثار منتخب دومین مهرواره شعر آفرینش 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 

قالب کتاب »صبح آفرینش« منتشر شد.
این کتاب مشتمل بر آثاری در قالب های 
اعضای  سوی  از  که  است  مختلف  شعری 
سروده  کانون  شعر  انجمن های  برگزیده 

شده است.
۹۰ انجمن شعر و داستان در مراکز کانون 
سراسر کشور فعالیت دارند و ۲ هزار نوجوان و 
جوان در جلسه های خوانش و نقد شعر و داستان 
این انجمن ها که به صورت ماهانه یا فصلی 

برگزار می شود، شرکت می کنند.
از سال ۹۷ آثار این اعضا در مهرواره ای 

با عنوان »شعر آفرینش« ارائه می شود و در اختیار دوست داران شعر قرار می گیرد. 
هم اینک نیز از بین ۱۷۰۰ شعر از ۱۰۰۰ نوجوان، آثار ۹۰ شاعر بدون رتبه بندی در 

این کتاب خواندنی شده است.
با فصل بندی این کتاب، عالقه مندان می توانند اشعاری در سبک های کالسیک 
و آزاد را بخوانند، ضمن آنکه آثار شاعران طنزپرداز نوجوان بخش دیگری از این 
کتاب است.انسیه موسویان مدیر آفرینش های ادبی و هنری کانون پرورش فکری 
در مقدمه این کتاب عنوان کرده است: »سروده های اعضا در این دوره، از قوت و 

کیفیت قابل تأملی برخوردار بود. آن ها در
شعرهایشان از مهر و دوستی نوشتند، از دغدغه ها و دل مشغولی های نوجوانانه 
خود گفتند و از آرزوهایشان برای فردا سرودند. طنز، تغزل و انتقاد در سروده های آن ها 
به هم آمیخته است. این تکثر، تنوع و گونه گونی زیبا را باید به فال نیک گرفت«.

مرحله پایانی دومین مهرواره شعر آفرینش که قرار بود اسفند سال ۹8 برگزار 
شود به دلیل شیوع بیماری کرونا برگزار نشد، اما هم اینک آثار این نوجوانان شاعر 
با توزیع در تمامی فروشگاه های محصوالت فرهنگی و فروشگاه های کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور قابل دسترس است.
این مجموعه که با دبیری انسیه موسویان و همکاری فرزانه رحمانی و حسین 
توالیی منتشر شده، با قیمت ۲۵ هزار تومان مناسب گروه سنی ۱۵ سال به باال 

)نوجوان( است.
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فرناز میرزالو

جمشید خانیان نامزد دریافت 
جایزه »اندرسن« شد

شورای کتاب کودک جمشید خانیان را به عنوان نامزد جایزه جهانی 
»هانس کریستین اندرسن ۲۰۲۲« معرفی کرد. 

شورای کتاب کودک با اعالم این خبر نوشت: دالیل این انتخاب، ضمن 
تاکید بر نقش پررنگ و تاثیرگذار آثار ایشان در روند شکل گیری نوین ادبیاِت 

کودک و نوجوان ایران عبارتند از:
تبعیض،  امروز، همچون جنگ، مهاجرت،  انساِن  بر مسائِل  تاکید   .۱
نوجوانی،  بحران های  سالمندی،  نسل ها،  بین  رابطه ی  مرگ،  تنهایی، 
به  ویژه  توجه  خاص،  فرهنگ های  و  بومی  زیستی  تجربه های  هویت، 
به  احترام  عشق،  دوستی،  همدلی،  صلح،  شهری،  طبقه  متوسط  زندگی 

دیگری و خانواده.
۲. رسیدن به سبک نوشتاری خاص با تاکید بر فُرم، تکنیک، جنبه های 
زیبایی شناسانه  زباِن روایت و گفت وگوهای نمایشی، توجه ویژه به شخصیت 
و همچنین برانگیختن کنجکاوی، پرسشگری و رشد تفکر انتقادی و فلسفی 

مخاطبان 
3. آثار وی تا کنون بارها جایزه ها و افتخارات داخلی مانند کتاب فصل، 
کتاب سال، جایزه  بیست سال ادبیات، جایزه  ویژه  ربع قرن ادبیات در بخش های 
رمان نوجوان، نمایشنامه نویسی و پژوهش هنری را از سوی نهادهایی چون 
شورای کتاب کودک، کانون پرورش فکری کودک و نوجوان، خانه  کتاب، 
ادبی  مجله های  »اصفهان«،  ادبی  جایزه  طاها«،  »مهر  پرنده«،  »الکپشت 

کودک و نوجوان و فستیوال بین المللی تئاتر »فجر« را دریافت کرده است.
به  راه یافته  کتاِب  افتخاراتی چون  نیز  بین المللی  او در سطح  آثار   .۴
در  نوجوان مونیخ(  و  بین المللی کودک  )کتابخانه  فهرست »کالغ سفید« 
ibby در سال های  افتخار  لوح  بابور«، و  برای »قلب زیبای  سال ۲۰۰۵ 
۲۰۱۲ برای »طبقه  هفتم غربی« و ۲۰۱۴ برای »عاشقانه های یونس در 
شکم ماهی« را داشته است. همین طور بعضی از نمایشنامه های او منتخب 

فستیوال های نمایشی در آلمان، باکو و مسکو شده است.
۵. جمشید خانیان در سال ۲۰۱8، از سوی انجمن نویسندگان کودک 
لیندگرن« معرفی  نامزد جایزه جهانی »آسترید  به عنوان  ایران  و نوجوان 
شد. همچنین او در سال ۲۰۲۰ نامزد همین جایزه از سوی شورای کتاب 

کودک شده است.
6. او تا کنون کارگاه ها و نشست های بسیاری در حوزه  ادبیات کودک 
و نوجوان، داستان نویسی و نقد ادبی در شهرهای مختلف ایران و خارج از 
به عنوان  از جمله در سال ۲۰۱8  داشته است.  آلمان  و  مانند چین  ایران 
اولین نویسنده ایرانی ادبیات کودک و نوجوان به فستیوال دوساالنه  »کالغ 
سفیدِ« کتابخانه  بین المللی مونیخ دعوت شد و در چندین مدرسه در چند 
بازتاب  که  کرد  برگزار  تجربه  نوشتن  با  رابطه  در  ورک شاپ هایی  شهر، 

گسترده ای در مطبوعات و رسانه های محلی داشت.
فضاهای  در  دانشجویان  و  استادان  توجه  مورد  همواره  وی  ۷.آثار 
آکادمیک و دانشگاهی بوده به طوری که تا کنون بیش از صد مقاله، رساله 

و پایان نامه  پژوهشی بر اساس آثار وی نوشته شده است.
8. جمشید خانیان عالوه بر نوشتن در حوزه  ادبیات کودک و نوجوان، 
در زمینه  تدریس در دانشگاه و آموزشگاه های هنری، داوری و کارشناسی 
فستیوال های مختلف داستان نویسی، نمایشنامه نویسی، فیلمنامه  نویسی و 

نیز مدیریت انتشارات فعالیت داشته و همچنان دارد.
۹. به عقیده  منتقدان و پژوهشگران، بسیاری از آثار داستانی خانیان که 
در حوزه  ادبیات کودک و نوجوان به رشته  تحریر در آمده اند از مهمترین آثار 
ادبی این حوزه طی دو دهه اخیر قلمداد می شوند و سهم منحصر به فردی 
در پیشبرد و ارتقای سطح کیفی ادبیات کودک و نوجوان ایران داشته است.

شورای کتاب کودک با توجه به دالیلی که به شکل فشرده به آن ها اشاره 
شد، جمشید خانیان را شایسته  نامزدی برای دریافت جایزه  جهانی »هانس 
کریستین اندرسن« می داند، چرا که آثار این نویسنده و حضور مستمرش در 
خلق ادبیات کودک و نوجوان ایران، باعث ارتقای سطح سواد ادبی و نگاه 

زیبایی شناسانه مخاطب و هم چنین سطح کیفی این ادبیات شده است.

* امروز، هفتم تیرماه، مصادف است با سالروز انفجار در دفتر حزب 
جمهوری اسالمی.

به سال ۱36۰ و روزی مثل امروز،  در سالن اجتماعات حزب جمهوری 
جمهوری  ریاست  انتخابات  بررسی  برای  جلسه یی  که  هنگامی  اسالمی، 
آینده تشگیل شده بود، انفجار بمبی قوی منجر به شهادت آیت اهلل  بهشتی، 
رئیس دیوان عالی کشور  و همچنین ۲۷ نماینده مجلس، چهار وزیر و ۱۲ 

معاون وزیر  شد.
* امروز در تقویم، به عنوان روز قوه قضاییه و آغاز هفته قوه قضاییه 
نامگذاری شده. این نامگذاری، جهت ارج گذاری به مقام قضاوت و تکریم از 
مقام شهید مظلوم آیت اهلل بهشتی اّولین مسئول دستگاه قضایی جمهوری 
اسالمی در تاریخ  بیست و هفتم تیرماه ۱3۷3 در شورای فرهنگی عمومی 

مطرح شد و به تصویب رسید.
* امروز همچنین مصادف است با روز بقاع متبرکه و تکریم امامزادگان. 
در عناوین مناسبت های جدید که برای درج در تقویم سال ۱3۹۲ به تصویب 
شورای فرهنگ عمومی رسید، روز پنجم ذیقعده، به عنوان روز بزرگداشت 
حضرت صالح بن موسی  علیه السالم  و همچنین روز بقاع متبرکه و تجلیل از 

امامزادگان واجب التکریم  شده.
بنا به آمار آمار مدرج در سایت »بقاع متبرکه«،  مزار هشت هزار و ۱6۷ 
امامزاده در ایران واقع است که طبق بررسی های صاحبان آن بقاع، بیشتر در 

سال ۲۵۰ قمری در ایران شهید، یا دفن شده اند.
علی بن  رضی الدین  امروز،  مثل  روزی  در  و  قمری   66۴ سال  به   *
موسی، معروف به سید بن طاووس، از علمای شیعه و نویسندگان سده هفتم 
قمری، در سن ۷۵ سالگی، چشم به روی دنیا بست و  در حرم  حضرت علی 

علیه السالم به خاک سپره شد.
* امروز، پنجم ذیعقده، مصادف است با  سالروز تجدید بنای خانه کعبه، 
توسط حضرت ابراهیم علیه السالم،  با همکاری فرزندش اسماعیل،  که تا روز 
بیست و هفتم ذیقعده به طول انجامید  و سپس، اولین مناسک حج  توسط 

اون حضرت و فرزندش در محل امن الهی  انجام شد.
* به سال ۱366 و در روزی مثل امروز، در جریان جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران، شهر مرزی سردشت، توسط  نیروی هوایی عراق، هدف بمباران 
شیمیایی قرار گرفت چهار نقطه پرازدحام شهر بمباران شد. بر اثر اون حادثه 
غیرانسانی ۱۱۰ نفر از ساکنان غیرنظامی شهر  به شهادت رسیدن  و 8۰۰۰ 

نفر دیگه دچار مسمومیت و عوارض اون  شدن .
آثار و  بمباران شیمیایی سردشت فجیع ترین تهاجم شیمیایی بود که 

مشکالت منفی بسیاری بر جا گذاشت.
* امروز، مصادف است با سالروز قیام مردم تبریز به رهبری ستارخان 

و باقرخان علیه استبداد محمدعلی شاه قاجار  در سال ۱۲8۷ خورشیدی. 
بی  اعتنایی محمدعلی شاه به مشروطیت، مخالفت با مشروطه  خواهان و 
به توپ بستن مجلس یکی از عوامل شورش مردم بود که در این راه، مردم 
تبریز از دیگران پیشی گرفتن و به رهبری ستارخان  و باقرخان مدت ۱۱ 
ماه در مقابل قشون  دولتی مقاومت کردن و مانع ورود اون ها به شهر شدن. 
* ... و باالخره این که امروز، در تقویم جهانی، روز کسب و کارهای 
اساس  بر  این که  هم  نامگذاری  دلیل  شده.  نامگذاری  متوسط   و  کوچک 
مطالعات  مشخص شده بین 6۰ تا ۷۰ درصد سهم اشتغال کل جهان وابسته 
به کسب و کارهای کوچکه  و حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها، 

توسط صاحبان این مشاغل  انجام میشه.
به اعتقاد اقتصاددان ها، کسب و کارهای کوچک،  ابزاری قدرتمند برای 
ایجاد اشتغاله و خرید از صاحبان این نوع کسب و کارها یک اقدام حمایتی 

مناسب  به حساب میاد.
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سوگل رام

رفتـه  راهـب  علیرضـا 
از  شـعرهایش  امـا  اسـت 
و  »جنـگ«  و  »عشـق« 
بـه  نسـبت  دغدغـه اش  و  »مـرگ« 
هنـوز  ادبـی  انجمن هـای  وضعیـت 
اسـت، همچنیـن حرف هایـی  مانـده 
کـه فرصـت گفتنـش را پیـدا نکـرد.

ایـن شـاعر، ترانه سـرا و منتقـد 
پـی  در  و  ۵3سـالگی  در  کـه  ادبـی 
ابتـال به کرونـا، از دنیا رفت، از برخی 
گلـه  ادبـی  انجمن هـای  و  جلسـه ها 
و همـواره نسـبت بـه آن هـا دغدغـه 
داشـت. او کـه مدیریـت انجمن ادبی 
»ونـداد« را برعهده داشـت و بعضا از 
وضعیـت برگـزاری جلسـه های ادبی 
می کـرد،  انتقـاد  شـاعرش  دوسـتان 
معتقـد بـود بـه افرادی کـه در دنیای 
مجـازی رشـد کرده انـد و بـا مجـاز 
ادبیـات بـاال آمده انـد و کوچک ترین 
کالسـیک  شـعر  در  ا  ر تکنیکـی 
یخچـه  ر تا حتـی  و  سـند  نمی شنا
ادبیـات معاصـر خودمـان را نمی دانند 
و  ادبیـات  اعلـم  شـخصیت های  و 
نمی شناسـند،  را  معاصـر  مطبوعـات 
نـه تنهـا کرسـی و جـا بلکـه امتیـاز 
در  او  می دهنـد.  هـم  ادبـی  نشـریه 
بـود:  گفتـه  ایسـنا  بـه  گفت وگویـی 
بـه ایـن سـمت حرکـت می کنیم که 
وقتـی می رویـم مجـوز رسـمی برای 
فعالیت مـان بگیریـم بـا ایـن قضیـه 
صـورت  در  کـه  می شـویم  مواجـه 
دادن مجوز رسـمی از ما توقعاتی هم 

بـرای یک سـری کارهـای مناسـبتی 
که ما دوسـت نداریم خواهند داشـت، 
در نتیجـه مـا چنـد مـاه اسـت چـون 
نشسـت های  برگـزاری  بـرای  فضـا 
تعطیـل  را  آن  نداریـم  انجمن مـان 
کرده ایـم؛ انجمنـی که تمام شـاعران 
و نویسـندگان به اتفـاق می گویند که 
جایـش خالـی اسـت، یعنـی تعطیـل 
بودنـش لطمـه ای بـرای فعالیت ادبی 
در تهـران اسـت. تعطیلـی اش هم به 
ایـن علـت اسـت کـه جـا نداریـم تا 
اجرایـش کنیـم و جـا نداریـم چـون 

زیـر بلیـت کسـی نمی رویـم.
علیرضـا راهـب پـس از انتشـار 
ایـن مصاحبه در صفحه شـخصی اش 
نوشـته بـود: »در مصاحبه هـای بعدی 
دقیق تـر  و  گسـترده تر  و  عمیق تـر 
را  ادبـی  جامعـه  تاریـک  چهره هـای 

خواهـم گفـت.«
ز  و ر همچنیـن  عر  شـا یـن  ا
و   ۹۹ تیرمـاه  چهـارم  چهارشـنبه، 
در  بیمارسـتان  بـه  رفتـن  از  پیـش 
پسـتی نوشـته بود: »دوسـتان تسـت 
کوویـد ۱۹ مـن مثبـت شـده. بعـد از 
درگیـری  و  مـداوا  هفتـه  دو  حـدود 
و تنگـس نفـس و تپـش قلـب دارم 
آتیـه  بیمارسـتان  بـه  آمـاده می شـم 
بـرم. خواهـش می کنـم با مـن تماس 
نگیریـد. قادر به پاسـخگویی نیسـتم! 
بچه هـای انجمـن ونـداد و دوسـتان 
نزدیکـم از مـن خبر خواهند داشـت... 
عطـر نفـس، دعـا و انـرژی مثبتتـون 

ایـن  از  بعـد  او سـاعاتی  شفاسـت.« 
نوشـته از دنیـا رفـت. 

در ادامـه سـه شـعر از علیرضـا 
راهـب را که مجموعه شـعرهای »دو 
اسـتکان عـرق چهل گیاه« و »عشـق 
اسـت  مانـده  به جـا  او  از  پاره وقـت« 

می خوانیـم:
یک زندگی خوب.

ما غذا را با غصه های تمام جهان
می خوریم و سیر می شویم

صبحانه با گزارش جنون گاوی
ناهار

با آگهی حراج و مزایده
یک لقمه

بعد یک لیوان
نفت خام دریای شمال

بشکه ای 3۵ دالر
ما سفره نداریم

روی روزنامه غذا می خوریم
***

هیوالی عجیبی بود مرگ
وحشتی در دوردست

دایه ام می گفت:
یا از دیوار شکسته می آید

یا از پارگی لباس نفوذ می کند
یا …

چهره نداشت
ردپا نداشت

بار اول که جنازه دیدم
احساسش کردم

مثل این که از دوردست ِ جنگل
نعره هایـش  از  را  برقـی  ارّه  حضـور 

کنـی احسـاس 
و بلرزی

رفته رفته نزدیک تر شد
آن روزها قوی بود

حریف قصاب محله!
اما

هرچه نزدیک تر، کوچک تر شد
اخبـار ظهـر  در  نامـش  کـه  آن قـدر 

رادیـو آمـد
بمب اول که افتاد

دیـوار شکسـته و لبـاس پاره فـراوان 
، شد

مرگ از پا افتاد
دلم به حالش سوخت

مرگ، بازیچه کودکان محله
بر زمین می خزید

با سر شکسته و تن کبود
خـودش را از زیر پـای جمعیت بیرون 

می کشید
به خانه آوردم و تیمارش کردم

دایه، روحت شاد
حاال من نشسـته ام توهمات کودکی ام 

می نویسم را 
و مرگ، این گربه  دست آموز

نشسـته بـر لـب پنجـره مـاه را لیـس 
می زنـد«

***
وقتی در انتظار تو هستم

سخت می تپد
فشرده می شود قلبم

کوچک می شود
به اندازه  صفحه  این ساعت مچی

آخرین نوشته کرونایی، یک دغدغه و چند شعر

به صورت  روزمرگی«  و  نشست »چخوف 
مجازی برگزار می شود. 

»یک  از  برنامه  که چهارمین  نشست  این 
)هشتم  یکشنبه  روز  است، در  با چخوف«  هفته 
در  »روزمرگی  موضوع  با   ۱۵ ساعت  تیرماه( 
نمایشنامه های چخوف« با سخنرانی اصغر نوری 

برگزار می شود.
شده  عنوان  نشست  این  برگزاری  خبر  در 
برای  نویسنده ای  چخوف  آنتون  بی شک  است: 
آثارش تصویری  در  او  است. گرچه  همه  عصرها 
دقیق از روسیه  زمان خود به دست می دهد و به 
معنای واقعی کلمه »فرزند زمان خویش« است، اما 
مفاهیم اصلی داستان ها و نمایشنامه هایش، جهانی 
و امروزی اند. یکی از این مفاهیم کلیدی، روزمرگی 

است که در داستان ها و به ویژه در سه نمایشنامه  مهم او »دایی وانیا«، 
این سه  در  دارد. چخوف  روشنی  نمود  و »سه خواهر«  آلبالو«  »باغ 
نمایشنامه، به عنصر مدرنتیه  و تاثیرات فلسفی و اجتماعی آن می پردازد؛ 
عنصری که باعث ایجاد تغییرات اساسی در مناسبات زندگی سنتی، 

فلسفی  باورهای  و  اقتصادی  قدرت های  آرایش 
به  را  یکنواخت  فضایی  چخوف  می شود.  مردم 
تصویر می کشد که انسان ها را به نوعی مالل و 
کرختی مبتال می کند، طوری که امر روزمرگی به 
نوعی عادت و هنجار تبدیل می شود. شخصیت های 
چخوف مقابل این روزمرگی یا به طور مطلق تسلیم 
می شوند )سربریاکوف( و یا اگر بخواهند علیه آن 
قیام کنند، راه به جایی نمی برند )دایی وانیا(، شاید 
تنها راه ممکن، کنار آمدن با روزمرگی و امید به 
در  چخوف  )سونیا(.  است  مرگ  طریق  از  راهی 
نمایشنامه هایش، انگار جامعه  مدرن قرن بیستم و 
تبعات انسانی آن را پیشگویی کرده است. توجه به 
امر »روزمرگی« زندگی مدرن، یکی از جدی ترین 
مطالعات انسان شناسی و جامعه شناسی قرن بیستم 

و قرن حاضر بوده و این امر برای ما بسیار معاصر است.
عالقه مندان می توانند این نشست را از اینستاگرام این مرکز به 
نشانی Instagram/bookcityculturalcenter  به صورت 

زنده پیگیری کنند.

»چخوف و روزمرگی« در فضای مجازی
ه  سـید ی  ه ها د و سـر عـه  مجمو
بلقیـس حسـینی، از شـاعران فارسـی گوی 
هندوسـتانی بـا عنـوان »در انتظـار جمعـه 
آخـر« به تازگی از سـوی مؤسسـه فرهنگی 
در  و  شـد  منتشـر  پارسـی زبان  شـاعران 
قـرار  شـعر  بـه  عالقه منـدان  دسـترس 
گرفـت. این چهارمین مجموعه از شـاعران 
فارسـی زبان هندوسـتان اسـت کـه توسـط 
پارسـی زبان  شـاعران  فرهنگـی  مؤسسـه 

می شـود. منتشـر 
وابسـته  و  شـاعر  قـزوه،  علیرضـا 
در  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  فرهنگـی 

دهلی نـو در مقدمـه ای کـه بـر ایـن اثـر نوشـته، بـه اهمیت 
نوشـته  و  کـرده  اشـاره  حسـینی  فارسـی  سـروده های 
اسـت: در روزگاری کـه تقریبـًا از جماعـت شـاعران زن در 
هندوسـتان کسـی نمانـده اسـت تا به زبان شـیرین فارسـی 

شـعر بگویـد، حضـور ایـن بانـوی ارجمنـد و 
چندتـن از شـاگردانش در ایـن عرصـه، نوید 
آن را می دهـد کـه بـه زودی بانـوان شـاعر 
پارسی سـرای هنـد نیز یکی پـس از دیگری 
قد بکشـند و از گرد راه برسـند و کم کم حال 
و روز زبان فارسـی و شـعر فارسـی را خوش 

و خوش تـر کننـد.
فاطمـه  بلقیـس  خانـم سـیده  سـرکار 
حسـینی در منـش و رفتـار و تـا حـدودی 
در گفتـار  مـرا به شـّدت یـاد خانـم طاهـره 
صفـارزاده می انـدازد. بانویـی کـه تمـام  عیار 
از  و  داشـت  یکجـا  را  مردانگـی  و  مـروت 
جنـس نـور و قـرآن بـود. خدایش بیامرزاد. حسـینی سـال ها 
بـه تدریـس زبـان و ادبیـات فارسـی در دانشـگاه های هنـد 
پرداختـه اسـت. سـروده های او در قالب هـای نو و کالسـیک 

در موضوعـات مختلـف اجتماعـی، آیینـی و ... اسـت.

بانویی هندی که یادآور اخالق و آثار زنده یاد طاهره صفارزاده است
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خون آشام به تئاتر شهر می آید 

اجرای نمایش »یه گاز کوچولو« 
به کارگردانی فقیهه سلطانی در سالن 

سایه از سر گرفته می شود.
بعد از چهار ماه که از تعطیلی 
»یه  نمایش  گروه  گذرد  می  تئاتر 

گاز کوچولو« تمرین هایشان را برای از 
آغاز  نمایشی  اثر  این  اجرای  سرگیری 
کرده اند.  داستان نمایش از این قرار است که سه دوست قدیمی طی 
اتفاقی که در یک شب برایشان بعد از سال ها یکدیگر را یافته و تصمیم 
میگیرند آخرین شب زندگی خود را در اتاق مجلل یک هتل گذرانده 
و پیش از نیمه شب و قبل از تبدیل شدن به خون آشام برای در امان 

ماندن دیگران به زندگی خود خاتمه دهند ... .

روایت الله اسکندری از سریال »جشن سربرون«

الله اسکندری که در سریال 
سربرون«  »جشن  تلویزیونی 
درباره  می پردازد  نقش  ایفای  به  
ویژگی های مجموعه گفت: اولین 
فاکتور که سریال »جشن سر برون« 

را برایم ویژه کرد فیلمنامه و پرداخت بسیار 
خوب آن است. جای خالی این نوع آثار که 
با نگارش فکر شده و طراحی درست ساخته و روی آنتن برود، در میان 
آثار نمایشی تلویزیون، احساس می شود. قصه درباره عشایر و ایالت و 
کوچ آن ها و اتفاقاتی که پیرامون قهرمان داستان که نقش آن را آقای 
محجوب ایفا می کند، رخ می دهد. در درجه بعدی خود نقش برایم 
اهمیت داشت. من عالقه زیادی به بازی در نقش های تاریخی دارم 

از این هفته جمعه ها »عندلیب« را بشنوید

ابتدای  از  »عندلیب«  برنامه 
از   ۲3 ساعت  ها  جمعه  تابستان 
به  و  شود  می  پخش  ایران  رادیو 
موضوعاتی از جمله موسیقی سنتی، 
بازار  ایران،  ملی  موسیقی  وضع 

موسیقی و مشاهیر موسیقی ایران و ... 
می پردازد.  سعید مبشری تهیه کننده این 
برنامه گفت: »عندلیب« سال ها روز پنج شنبه پخش می شد ، اما 
از ابتدای فصل تابستان زمان پخش آن به جمعه ساعت ۲3 تغییر 
کرده است. این برنامه بااجرای داوود حیدری و کارشناسی علیرضا 
امینی و محمدرضا ممتاز پخش می شود و عالقه مندان می توانند 

روزهای یکشنبه ساعت ۲3 تکرار آن را  بشنوند.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

شبنم مقدمی »برباد رفته« را برای نابینایان توضیح 
دار کرد

با  رفته«  »برباد  سینمایی  فیلم 
نابینایان  برای  مقدمی  شبنم  صدای 

توضیح دار شد.
ساعت  پنجشنبه  روز  فیلم  این 

۱۹ از رادیو سوینا پخش شد و از این پس 
مخاطبان  دسترس  در  سوینا  سایت  روی 

قرار خواهد گرفت.
شبنم مقدمی، بازیگر سینما تئاتر رادیو و تلویزیون »برباد رفته« را 

پرده خوانی کرده است.
عالقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سوینا به نشانی 
صوتی  سینمایی  فیلم های  فایل  به   www.sevinagroup.com

دسترسی داشته باشند.

ما
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اکران آنالین، بودن یا نبودن!؟

یک ایده جذاب همراه با ترس از قاچاق فیلم!
محمد حسین زاده

ایــن روزهــا و پــس از آن کــه ســینماها در 
ــدند و  ــل ش ــا تعطی ــروس کرون ــیوع وی ــی ش پ
صــف اکــران فیلم هــا در ســال جدیــد طوالنــی 
و طوالنی تــر شــد، ســازمان ســینمایی اقــدام بــه 
حمایــت از آثــار ســینمایی کــرد کــه ایــن حمایت 
بــا امــا و اگرهایــی همــراه شــد. به خصــوص بــا 
شــکل گیری بحــث اکــران اینترنتــی فیلم هــای 
ــق  ــی مواف ــا برخ ــتر پلتفرم ه ــینمایی در بس س
ــد.  ــت کردن ــا آن مخالف ــی ب ــر و برخ ــن ام ای
ــی را  ــران اینترنت ــوع، اک ــن موض ــان ای موافق
بســتری بــرای حــل معضــل اکــران دانســتند و 
مخالفــان معتقدنــد بــا نبــود قانــون کپی رایــت، 
ــوند و  ــاق می ش ــی قاچ ــینمایی به راحت ــار س آث
ســرمایه مــادی و معنــوی آنهــا در ایــن شــرایط 
نابــود می شــود. در همیــن حیــن کــه موافقــان 
ــن طــرح  ــی شــدن ای ــاره اجرای ــان درب و مخالف
نظــرات خــود را ارائــه می کردنــد، ســازمان 
ــوان  ــا به عن ــرد ت ــم می گی ــی اوج تصمی فرهنگ
ــاخته  ــروج س ــینمایی خ ــم س ــتین گام فیل نخس
ابراهیــم حاتمی کیــا را کــه در جشــنواره ســی و 
هشــتم فیلــم فجــر بــه نمایــش درآمــد از طریق 
پلتفرم هــاي نمــاوا و فیلیمــو بــا فــروش بلیت ۱۲ 
هزارتومانــی در معــرض دیــد عمــوم قــرار دهد و 
پیش قــدم ایــن اتفاق باشــد. خــروج در شــرایطی 
کــه اعــالم می شــد تمــام تدابیــر امنیتــی بــرای 
ــه شــده  ــری از قاچــاق آن در نظــر گرفت جلوگی
اســت بــه روی بســتر اینترنــت اکــران شــد و در 
همــان ۲۴ ســاعت اول نیــز بــا اســتقبال خوبــی 
مواجــه شــد. درواقــع خــروج در ۲۴ ســاعت اول 
ــن  ــان فروخــت و ای ــون توم بیــش از ۴۰۰ میلی
بســیاری از موافقــان ایــن امــر را خوشــحال کرد 
ــاق  ــخه قاچ ــز نس ــرعت نی ــان س ــه هم ــا ب ام
ــم  ــن فیل ــی ای ــود غیرقانون ــای دانل و لینک ه
ــد  ــت ش ــازی دست به دس ــای مج ــز در فض نی
ــد  ــر تاکی ــن ام ــر ای ــز ب ــرح نی ــان ط ــا مخالف ت
بیشــتری داشــته باشــند کــه زیرســاخت ها 
ــا  ــوز محی ــن کار در کشــور هن ــرای انجــام ای ب
نشــده اســت. طبــق آمــار رســیده آخریــن 
ــا طــی مــدت ۴ روز  ــم حاتمی کی ســاخته ابراهی
بــه فــروش یــک میلیــارد تومانــی رســیده اســت 
ــد  ــا چــه حــد می توان و بایــد دیــد ایــن فیلــم ت
در ایــن امــر موفــق باشــد. در ایــن رابطــه 
ــدیم  ــا ش ــینماگران را جوی ــدادي از س ــر تع نظ
ــده(، عبــاس  ــا ســیدضیاء هاشــمی )تهیه کنن و ب
رافعــی )تهیه کننــده و کارگــردان(، ســعید خانــی 
)تهیه کننــده(، امیرشــهاب رضویــان )تهیه کننــده 
و کارگــردان( و پیمــان قاســم خانی )نویســنده و 
ــان را  ــا نظرات ش ــدیم ت ــراه ش ــردان( هم کارگ

دربــاره طــرح اکــران اینترنتــی جویــا شــویم...

هاشمي: سینما نیاز به همراهي
 تلویزیون دارد

ســیدضیاء هاشــمی، رئیــس انجمــن صنفی 
تهیه کننــدگان و کارگــردان و تهیه کننــده بــا 
ســابقه ســینماي کشــور دربــاره اکــران اینترنتــی 
ــش  ــفانه نمای ــد: متاس ــینمایی می گوی ــار س آث
ــینما  ــر در س ــی اگ ــی، حت ــر طریق ــه ه ــم ب فیل
نمایــش داده شــوند از قاچــاق در امــان نیســتند. 
ــای  ــاق فیلم ه ــخه قاچ ــی نس ــر حت ــن اواخ ای
ــش  ــبکه نمای ــه در ش ــود عرض ــا وج ــرح ب مط
ــد  ــده ش ــاق دی ــازار قاچ ــم در ب ــی  بازه خانگ
ــی و همیشــگی اســت.  ــاق همگان و خطــر قاچ
در سیســتم شــبکه نمایــش خانگــی )وی او دی( 
دوســتان کارهــاي خوبــي انجــام دادنــد امــا ابزار 
ــار را  ــوی قاچــاق آث ــوان جل ــی کــه بت و امکانات
گرفــت اصــال وجــود دارد. فیلــم خــروج، اولیــن 
تجربــه مــا در اکــران آنالیــن بــود، کــه بــرای 
نمایــش آن از بســتر وی او دی در شــرایط حــال 
حاضــر اســتفاده کردنــد، بــه عقیــده مــن، قاچاق 
فیلــم نشــانه شکســت فیلم نیســت، بلکه کســب 

تجربــه اســت. بــه هــر حــال دیجیتال پدیــده ای 
جدیــد اســت بایــد کنــکاش کــرد و  حاشــیه ها 
ــی  ــاق عجیب ــم اتف ــرد. قاچــاق فیل ــن  ب را از بی
نیســت، مــن لینــک دانلــود غیرقانونی ایــن فیلم 
را در همــان روز نخســت بــا حجم هــای مختلــف 
در فضــای مجــازی دیــدم، امــا بــه نظر می رســد 
کســی از نســخه قاچــاق آن اســتقبال نکــرد، زیرا 
وقتــی یــک مســئله فراگیــر شــود قاچــاق دیگــر 
ــد  ــا می یاب ــی قاچــاق معن ــدارد. زمان مفهومــی ن
کــه تفــاوت قیمــت زیــادی بــرای تهیــه نســخه 
اصلــی وجــود داشــته باشــد،آنچه به عنــوان 
قیمــت بلیــت بــرای نمایــش ایــن فیلــم در نظــر 
گرفتــه شــد، ۱۲ هــزار تومــان اســت کــه چندان 
رقــم زیــادی نیســت. افــراد عالقمنــد بــه ســینما 
هیچــگاه نســخه بــا کیفیــت پاییــن ایــن فیلــم 
را بــا صــرف اســتفاده از حجــم اینترنــت، دانلــود 
ــه زودی دســتاورد  ــده مــن ب ــه عقی ــد. ب نمی کنن
ــم داشــت چــون  ــه خواهی ــن زمین ــی در ای خوب
ســینما صنعــت بزرگــی اســت و مــا می توانیــم 
تولیــدات خوبــی در ایــن زمینــه داشــته باشــیم. 
ــت  ــدی اس ــه جدی ــم تجرب ــن ه ــش آنالی پخ
ــن  ــرای ای ــد ب ــد. بای ــذار باش ــد اثرگ و می توان
شــیوه جدیــد اکــران، تبلیغــات گســترده ای 
شــکل بگیــرد. بــه زودی و در زمانــی بســیار کــم 
در همیــن شــرایط آشــفته، ایــن بــازار می توانــد 
ــا در حــال حاضــر  ــق شــود. فیلم هــای م پررون
اکــران نمی شــوند و اگــر ســالن های ســینمایی 
بــاز شــوند نیــز کســی جــرات رفتــن به ســینما را 
نــدارد. بنابرایــن نبایــد از حاشــیه ها ترســید و باید 
ایــن راه ادامــه یابــد. بــرای این نــوع اکــران باید 
تبلیغــات شــود تــا مــردم بــا ایــن شــیوه از اکران 
فیلــم بیشــتر آشــنا شــوند. متاســفانه تلویزیــون 
در ایــن زمینــه همــکاری نکــرد و سیســتم 
ــن شــرایط  ــون در ای ــر نمایــش تلویزی حاکــم ب
و بــا ایــن نــوع توزیــع بایــد همراهــی کنــد کــه 
ایــن کار را انجــام نــداده اســت. بیشــتر کارشــان 
ــود  ــث می ش ــباهت دارد و باع ــمنی ش ــه دش ب
سیســتم آنطــور کــه بایــد جــان نگیــرد. مخاطب 
اکــران  از  به جــز عــده ای  محــدود،  البتــه 
اینترنتــی آثــار مطلــع نیســتند، در صورتــی کــه 
ــاال  اگــر  اطــالع یابنــد، فــروش فیلم هــا نیــز ب
مــی رود. تلویزیــون می توانــد رســانه اثرگــذاری 
در ایــن زمینــه باشــد، امــا ایــن دشــمنی قدیمــی 
ــی  ــدم هماهنگ ــن ع ــه دارد. ای ــان ادام همچن
ــالمی و  ــاد اس ــگ و ارش ــتم وزارت فرهن سیس
ــن  ــون آســیبش متوجــه سینماســت و ای تلویزی
ــه  ــن ب ــورد و ای ــه می خ ــه ضرب ــت ک سینماس
ــردد.  ــون بازمی گ ــران تلویزی ــلیقگی مدی بی س
به جــای  و  می کردنــد  کمــک  اگــر  قطعــا 
تبلیغــات بیــش از انــدازه محصــوالت خوراکــی 
کــه مخاطــب را خســته کــرده اســت بــه تبلیــغ 
ــری  ــات بهت ــد  اتفاق ــار ســینمایی می پرداختن آث
در ایــن حــوزه  رقــم می خــورد. بخشــی از 
ــا  ــینما ب ــب س ــدی صاح ــای ۵۰ درص هزینه ه
وجــود اکــران اینترنتــی حــذف می شــود ماننــد 
ــت و...  ــه بلی ــزوده، هزین ــر ارزش اف ــات ب مالی
باالتریــن درصــد را نیــز می تــوان از ایــن اتفــاق 
نصیــب تولیدکننــده کــرد. در اکــران ســینمایی 
تهیه کننــده 3۰ درصــد از فــروش حاصلــه فیلــم 
ــه  ــد آن هزین ــه ۱۰ درص ــد ک ــت می کن دریاف
ــه  ــی ک ــت در حال ــر اس ــائل دیگ ــش و مس پخ
ــروش  ــد ف ــا ۹۰ درص ــتم 8۰ ت ــن سیس در ای
ــر  ــال اگ ــور مث ــد. به ط ــده می رس ــه تهیه کنن ب
ــا  ــد ب ــته باش ــروش داش ــارد ف ــی ۱۵ میلی فیلم
توجــه بــه ســود هزینه هــای جانبــی و بــر مبنای 
ــارد  ــدود ۴۰ میلی ــینما  ح ــالن س ــروش در س ف
ــت. ــه اس ــیار به صرف ــود و بس ــبه می ش محاس
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و  تهیه کننــده  دیگــر  رافعــی  عبــاس 
کارگــردان خوش نــام و موفــق ســینماي کشــور 

کــه سالهاســت آثــار اجتماعــي او بــه برترین هــا 
ــم  ــن روزهــا فیل ــل شــده ای ــر تبدی ــن ژان در ای
ســینمایي بهــت، را در مقــام کارگــردان و فیلــم 
گابــاره را بــه کارگردانــی مصطفــی الماســی در 
مقــام تهیه کننــده در نوبــت اکــران دارد. او 
ــوت  ــاط ق ــن فیلم هــا و نق ــاره اکــران آنالی در ب
و ضعــف آن گفــت: ســاخت و تولیــد فیلم هــای 
ســینمایی بــرای عرضــه در نمایــش خانگــی و 
وی او دی هــا کار جدیــدی نیســت. نتفلیکــس که 
یــک پلتفــرم جهانــی اســت در طــی ســال های 
گذشــته فیلم هایــی ســاخته کــه بــرای عرضــه 
در ســینماها نبــوده و جالــب اســت کــه تعــدادی 
از آنهــا حتــی تــا برتریــن جشــنواره ها و اســکار 
بهتریــن فیلــم نیــز پیــش رفته انــد ماننــد فیلــم 
ُرمــا یــا حتــی در جشــنواره فیلــم کــن جنجــال 
ــد  ــکل تولی ــن ش ــه ای ــای  ب ــه فیلم ه ــد ک ش
ــد در  ــتند و نمی توانن ــران نیس ــرای اک ــده ب ش
جشــنواره حضور داشــته باشــند، اما وقتــی دیدند 
ــاخته اند  ــا را س ــن فیلم ه ــه ای ــازانی ک فیلمس
آنقــدر شناخته شــده هســتند و آثــار درخشــانی در 
کارنامــه خــود دارنــد دوســت داشــتند کــه ایــن 
ــند.  ــته باش ــور داش ــنواره حض ــا در جش فیلم ه
ایــن اتفــاق بســیار خوبــی اســت کــه ســازمان 
ســینمایی تصمیــم بگیــرد تــا بــرای وی او دی ها 
بتوانــد مســیری را بــاز کنــد که خوراک مناســب 
فراهــم شــود. امــا وی او دی هــا نیــز بایــد بتوانند 
ــه  ــا  ب ــد ت ــذب کنن ــتری ج ــاگران بیش تماش
ــه از  ــد ک ــان را بده ــن اطمین ــینماگران ای س
ــدر  ــان ه ــادی سرمایه ش ــی و اقتص ــر مال نظ
نمــی رود و بــه ایــن ســمت ســوق یابنــد. مثــال 
زمانــی بــرای نمایــش خانگــی تله فیلــم تولیــد 
ــش  ــوب پی ــدا خ ــه در ابت ــد ک ــه می ش و عرض
رفــت، امــا بعــد از مدتــی دیگــر عرضــه نشــد 
و ســاختش متوقــف شــد و دلیــل آن  نیــز ایــن 
ــازل  ــای ن ــداد تله فیلم ه ــش تع ــه افزای ــود ک ب
ــه اصطــالح شــانه تخم مرغــی  ــت ک و بی کیفی
ــا  ــا خــود یــدک می کشــیدند باعــث شــد ت را ب
ایــن پلتفــرم نابــود شــود و دیگــر مخاطــب بــه 
ــار  ــه در کن ــرا ک ــد. چ ــته باش ــاد نداش آن اعتم
نــازل  تله فیلم هــای  ســینمایی،  فیلم هــای 
ــه  ــا ب ــب عمدت ــد و مخاط ــه می ش ــز عرض نی
تــا  می رفــت  ســینمایی  فیلم هــای  ســمت 
ــره  ــت بی به ــر کیفی ــه از نظ ــی ک تله فیلم های
ــه  ــا ک ــود وی او دی ه ــت خ ــر اس ــد. بهت بودن
متاســفانه آلترناتیــو نیســتند و رقابتــی ندارند این 
ــت،  ــم ران ــا می گویی ــد. م ــم کنن ــتر را فراه بس
فســاد مــی آورد وقتــی تنهــا 3 پلتفــرم مشــخص 

وجــود دارنــد کــه در ایــن زمینــه فعال هســتند و 
در حقیقــت ایــن ۲ نیــز بــا هــم یکــی شــده اند و 
قیمتــی تعییــن می کننــد کــه فیلمســاز مجبــور 
ــری  ــای دیگ ــون ج ــت چ ــرش آن اس ــه پذی ب
بــرای فــروش محصولــش وجــود نــدارد، رانــت 
ــدی  ــیب را ج ــن آس ــد ای ــود. بای ــاد می ش ایج
گرفــت کــه قطعــا باعــث اتفاقــات ناگــوار 
بعــدی می شــود چــون ارزان می خرنــد، بــه 
ســراغ تولیــد ارزان نیــز می رونــد کــه در پــی آن 
ــاگر  ــوند و تماش ــت می ش ــار بی کیفی ــد، آث تولی
ــه  ــی ک ــان اتفاق ــد. هم ــر می کن ــز از آن قه نی
در تولیــد تله فیلم هــا رخ داد. امــا فیلم هــای 
شــاخص می تواننــد راهــی بــرای رونــق اکــران 
اینترنتــی بــاز کننــد. البتــه بــا حمایــت بیشــتر تا 
تنهــا یــک فیلــم کــه متعلــق بــه ارگان خاصــی 
ــم  ــش مه ــرمایه برای ــت س ــه برگش ــد ک باش
نیســت، پیش قــدم ایــن امــر نشــود. االن کســی 
ــی  ــش خصوص ــه در بخ ــده  ک ــدم ش پیش ق
ــرمایه  ــت س ــران بازگش ــته و نگ ــد نداش تولی
هــم نیســت ســازمان ســینمایی باید سوبســیدی 
بــرای تولیدکننــدگان بخــش خصوصــی در نظــر 
بگیــرد تــا آن هــا ترغیــب بــه ایــن امــر شــوند. 
تماشــاگران فیزیکــی یک ســوم بــه ســمت 
وی او دی هــا آمده انــد. اگــر یــک مجموعــه 
ــاگر  ــود تماش ــه ش ــی عرض ــم در روز خاص فیل
عــادت می کنــد و بــه ایــن ســمت بیشــتر ســوق 
ــدگان  ــم تهیه کنن ــر نمی کن ــا فک ــد. ام می یاب
بخــش خصوصــی از اکــران اینترنتــی اســتقبال 
کننــد، اگــر تعــداد وی او دی هــا بیشــتر شــوند و 
هرکــدام فیلمــی تــازه داشــته باشــند می توانیــم 
ــای  ــد در فض ــای جدی ــری فیلم ه ــاهد یکس ش
مجــازی و اســتقبال از آنهــا باشــیم. از طرفــي 
ــر  ــروه هن ــه فیلم هــای گ ســازمان ســینمایی ب
ــری و  ــای هن ــدارد! فیلم ه ــه ن ــه توج و تجرب

تجربــی از لحاظ برگشــت ســرمایه و ســودآوری 
فیلم هــای شــاخصی نبودنــد و بــه شــکل 
تجربــی تولیــد می شــدند. درنتیجــه اکــران آنهــا 
ــود و درنتیجــه   ــه شــکل سراســری میســر نب ب
مکانــی بــرای پخــش آنهــا بــه وجــود آمــد کــه 
ســازمان ســینمایی هــم از آن حمایــت کــرد تــا 
ــد  ــران نگیرن ــود را از اک ــهم خ ــینماداران س س
ــار  ــن آث ــق ای ــب رون ــز موج ــر نی ــن ام و همی
ــت  ــن حمای ــت ای ــض برداش ــا به مح ــد، ام ش
ــه  ــر و تجرب ــای هن ــول فیلم ه ــاهد اف ــد ش بای
ــازمان  ــت س ــن حرک ــیم. ای ــتیوالی باش و فس
ــر  ــت از فیلم هــای هن ســینمایی در عــدم حمای
ــه کــه در بســته حمایتــی قــرار گرفتــه  و تجرب
ســنجیده نیســت و نمی دانــم چــرا چنیــن  

حرکتــی شــکل گرفتــه اســت.

خاني: زیرساخت اکران آنالین 
در کشور وجود ندارد

ســعید خانــی تهیه کننــده موفــق ســال هاي 
اخیــر ســینما کــه همــواره فیلم هــاي او از 
ــه  ــی ب ــش خصوص ــاي بخ ــن فیلم ه مهمتری
شــمار مي رونــد و ایــن روزهــا فیلــم دوزیســت را 
آمــاده اکــران دارد نظــرش درباره اکــران آنالین 
کامــال منفــي اســت. ســعید خانــی معتقــد اســت 
زیرســاخت ایــن کار بــا توجــه بــه نبــود قانــون 
ــرای فیلم هــای بخــش خصوصــی  کپی رایــت ب
ــت و  ــم نیس ــاردی فراه ــای میلی ــا هزینه ه ب
ایــن شــیوه تــوان بازگشــت ســرمایه را نخواهــد 
داشــت. او در ایــن رابطــه مي گویــد: شــاید 
تولیــد  هزینــه  بــا  و  کم هزینــه  فیلم هــای 
متوســط گزینــه درســتی بــرای اکــران اینترنتــی 
باشــند، امــا مــن به عنــوان تهیه کننــده بــه ایــن 
ــدارد.  ــم وجــود ن شــیوه بازگشــت ســرمایه برای
ــرای  ــینمایی ب ــم س ــا فیل ــه اساس ــن اینک ضم
پــرده سینماســت و ترجیــح می دهــم فیلمــم را 
ــم.  در ســینمای  ــران کن ــرده ســینما اک روی پ
ــع درآمــدی  ــران ماننــد خــارج از کشــور مناب ای
ــع  ــک منب ــا ی ــم. م ــینما نداری ــی در س عجیب
اصلــی بــه نــام ســینما داریــم و یــک وی او دی 
یــا همــان شــبکه نمایــش خانگــی، در کنــار این 
۲ مــورد، بســتری ماننــد قاچــاق فیلــم، نمایــش 
فیلــم در مکان هــای عمومــی و... را نیــز داریــم 
کــه از هیچ یــک از آنهــا بــه مــا ســودی تعلــق 
ــظ  ــدون حف ــی و ب ــم به راحت ــرد و فیل نمی گی
مالکیــت معنــوی و مــادی آن منتشــر می شــود. 
ــم  ــی  بخواهی ــع اصل ــن ۲ منب ــر از ای ــال اگ ح
ســینما را حــذف کنیــم، دیگــر قابلیــت بازگشــت 
ــا  ــدارد و نه تنه ــود ن ــن وج ــرای م ــرمایه ب س
درآمــدی از ســینما نخواهــم داشــت، بلکــه 
ــش  ــه افزای ــد ب ــد. بای ــم ش ــز خواه متضــرر نی
پلتفرم هــا فکــر کنیــم تــا رقابــت شــکل بگیــرد 
ــب  ــرگرمی مخاط ــث س ــر بح ــت اگ و درنهای
محتوایــی  پلتفرم هــا  ایــن  و  اســت  مهــم 
ــد  ــده و تولی ــه کمــک آم ــز ب ــت نی ــد دول ندارن
ــد  ــم ۷۰ درص ــر بخواه ــن اگ ــد. م ــوا کن محت
ضــرر کنــم به عنــوان بخــش خصوصــی هرگــز 
بــرای اکــران اینترنتــی فیلمــم بــه ایــن شــیوه 
جلــو نمی آیــم. در ایــن بیــن کمک هزینــه 
ــال مشــکل  ــد عم ــی نمی کن ــم کمک ــت ه دول
ــن  ــوای م ــون محت ــت، چ ــت اس ــا کپی رای م
ــود.  ــاق می ش ــد و قاچ ــرون می آی ــی بی به راحت
در چنیــن شــرایطی نمی توانــم ایــن ریســک را 
ــم  ــرار ده ــد ق ــرض دی ــرم را در مع ــم و اث بکن
ــرای ســاخت آن شــده  ــه ب ــه ای ک چــون هزین
اســت در ایــن شــرایط بــا ضــرر همــراه خواهــد 
بــود. به طــور مثــال مــن اگــر ۵میلیــارد تومــان 
هزینــه بــرای ســاخت یــک اثــر کــرده باشــم، 
بــا اکــران اینترنتــی در خوش بینانه تریــن حالــت 
و کمک هزینــه دولــت نهایــت یــک میلیــارد آن 
بــه مــن بازگردانــده می شــود و الباقــي هزینــه 
ــن  ــه ای ــته ام ک ــب گذاش ــع از جی ــم درواق فیل

یعنــی  ضــرر!

قاسم خاني: دیدن فیلم در سینما حال
 و هواي دیگري دارد

پیمــان قاســم خانی نویســنده موفــق دیــروز 
و کارگــردان بســیار موفــق ایــن روزهاي ســینما 
کــه بــا کارگردانــي خــوب بــد جلــف نشــان داد 
کــه اســتعداد خاصــي هــم در ایــن زمینــه دارد 
و پیــش از تعطیلــي ســینماها، دومیــن قســمت 
ــه  ــد ب ــق ش ــدت 3 روز موف ــم در م ــن فیل از ای
فروشــي میلیــاردي دســت پیــدا کنــد، در پاســخ 
بــه ایــن ســوال کــه آیــا حاضــر اســت فیلــم خود 
را اینترنتــی اکــران یــا آن را روانه شــبکه نمایش 
خانگــی کنــد، می گویــد: چنیــن روشــی به طــور 
کلــی مســبوق بــه ســابقه اســت و شــبکه هایی 
ــرای  ــی ب ــل نتفلیکــس اختصاصــی فیلم های مث
ــد کــه ممکــن  ــد می کنن شــبکه خودشــان تولی
ــران  ــا در ای ــی م ــود، ول ــم ش ــران ه ــت اک اس
ــه  ــم. کاری ک ــر نکرده ای ــن موضــوع فک ــه ای ب
صاحبــان فیلــم خــروج انجــام داده اند هــم جالب 
ــم  ــر می کن ــد و فک ــکنی کرده ان ــوده و خط ش ب
اتفــاق  می توانــد  فیلم هــا  از  خیلــی  بــرای 
درســتی باشــد.  اکــران در ســامانه های وی اودی 
ــب  ــی مناس ــرای فیلم های ــتر ب ــرم بیش ــه نظ ب
ــی  ــا پیش بین ــرار نیســت ی ــاید ق ــه ش اســت ک
نمی شــود آثــار پرفروشــی باشــند و در وی اودی 
شــانس بیشــتری بــرای دیــده شــدن دارنــد، امــا 
فیلم هــاي کمــدی قطعــا شــرایط متفاوت تــری 
دارنــد. تماشــای کمــدی در ســالن ســینما حــال 
بهتــری دارد و اینکــه مــردم همــه با هــم بخندند 
یــک تجربــه دســته جمعی جــذاب اســت. بــرای 
همیــن عالقــه شــخصی مــن ایــن اســت کــه 
ــا 3روز در  ــه تنه ــف۲ ک ــد جل ــوب ب ــم خ فیل
ــود بازهــم در ســینما اکــران  اکــران عمومــي ب
شــود، چــون ماجــرا فقــط پــول و فــروش فیلــم 
ــدن در ســینما  ــم کمــدی دی ــذت فیل نیســت. ل
بــرای شــخص مــن باالتــر از ایــن اســت ولی از 
آنجــا کــه وضعیت نامشــخص اســت و نمی شــود 
بــا قطعیــت حرفــی زد، ممکــن اســت مــا هم در 
ــال  ــد فع ــم، هرچن ــن ســمت بروی ــه ای ــده ب آین

چنیــن تصمیمــی نداریــم.

رضویان: بحث قاچاق فیلم ها 
همیشه وجود دارد!

ــده و  ــر تهیه کنن ــان دیگ ــهاب رضوی امیرش
کارگــردان ســینمای ایــران کــه فیلم عطــر داغ به 
کارگردانــي علــی ابراهیمــی را روی پرده ســینماها 
داشــت و بــا تعطیلــی ســینماها اکرانــش متوقــف 
شــد، دربــاره اکــران اینترنتــی آثــار اظهــار کــرد: 
ــوان  ــی به عن ــران اینترنت ــه اک ــال حاضــر ب در ح
ــرای ادامــه نمایــش  ــات موجــود ب یکــی از امکان
فیلــم فکــر می کنیــم، امــا اکــران اینترنتــی هنــوز 
ــد  ــت و بای ــداده اس ــس ن ــودش را پ ــان خ امتح
ــه چــه شــکل پیــش مــی رود  ــد در گام اول ب دی
و بــا چــه میــزان اســتقبال روبــرو می شــود، بعــد 
ــاق  ــث قاچ ــرد. بح ــری ک ــرای آن تصمیم گی ب
ــوده  ــز همیشــه مطــرح ب ــی نی فیلم هــای اینترنت
اســت و بایــد راهکارهــای فنــی مناســبی بــرای 
ــن  ــه شــود و ای ــران در نظــر گرفت ــوع اک ــن ن ای
پلتفرم هــا به گونــه ای طراحــی شــوند کــه قابلیــت 
ــاق  ــبکه های قاچ ــط ش ــار توس ــدن آث ــی ش کپ
فیلــم وجــود نداشــته باشــد، ماننــد نتفلیکــس یــا 
ــان  ــم در جه ــن فیل ــش آنالی ــبکه های نمای ش
کــه ایــن کار را انجــام می دهنــد و امنیــت کافــی 
بــرای عــدم کپی بــرداری از فیلم هــا ایجــاد 
می کننــد. امیــدوارم اکــران اینترنتــی بــه نمایــش 
عادالنــه فیلم هــا کمــک کنــد. اکــران اینترنتــی 
ــی  ــاخت های فن ــود زیرس ــه وج ــوط ب ــق من موف
ــردش  ــی گ مناســب اســت و شــدنی اســت، حت
مالــی نمایــش در دنیــای مجــازی بســیار بیشــتر 
از اکــران معمــول در ســینماهای جهــان اســت و 
در  تجربــه غربی هــا نشــان داده شــده اســت کــه 

فراینــدی شــدنی اســت.


