
پارس جنوبی، ناجی ایران در شرایط تحریم

علی رغم اینکه کشور عربستان و ترکیه برای تامین برق 
عراق ابراز تمایل کردند و صحبت هایی نیز میان این کشورها 
صورت گرفته است اما طبق اعالم وزیر نیرو بازهم نگرانی برای 

از دست دادن بازار برق عراق وجود ندارد.
از کش  بعد  به عراق است  برق  دیرینه  از صادرکنندگان  ایران یکی 
و قوس های فراوان ۱۵ خرداد با امضای قرارداد دوساله متعهد به صادرات 
برق به این کشور شد. نوزدهم اردیبهشت  امسال وزارت امور خارجه آمریکا 

جدید  دولت  از  حمایت  برای  دارد  قصد  واشنگتن  کرد:  اعالم  بیانیه ای  در 
عراق، معافیت ۱۲۰ روزه ای به این کشور برای ادامه واردات برق از ایران 
الجزیره گزارش کرده بود  اردیبهشت ، شبکه  از این در ۸  اعطا کند. پیش 
که آمریکا معافیت تحریمی عراق برای خرید برق از ایران را به مدت ۳۰ 
روز دیگر تمدید کرده،عراق از سال ۲۰۱۸ معافیت های مکرر آمریکا برای 
واردات گاز و برق ایران را دریافت کرده است. معافیت ۱۲۰ روزه، زمینه ای 
برای عقد قرار داد جدید در زمینه صادرات برق ایران به عراق شد. طبق این 

قرارداد هیات های فنی و تخصصی بخش خصوصی ایران برای امضای دو 
قرارداد در زمینه کاهش تلفات شبکه توزیع برق و تعمیر و بازسازی ادوات و 
تجهیزات برقی عراق به بغداد سفر می کنند. به گفته رضا اردکانیان، تمامی 
قراردادهای صادرات برق به عراق تا پیش از این یک ساله بوده، اما در این 
قرارداد دو ساله صادرات برق برای سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با وزارت برق 

عراق به امضا رسیده است.
صفحه ۳

عزل و نصب مدیران 
جزو وظایف نمایندگان مجلس نیست

نماینده مردم سروآباد و مریوان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
وظیفه من نماینده مردم عزل و نصب مدیران نیست بلکه من از کسی 
که واقعا دلسوزانه برای مردم و شهرستان کار می کند، حمایت می کنم..

شیوا قاسمی پور افزود: متاسفانه این فرهنگ که همیشه منتظر کسی هستیم 
که یک نفر از خارج استان ما را یاری کند وجود داشته است، اما باید این واقعیت 

را قبول کرد که هیچ دستی از غیب ما را یاری نخواهد کرد.
وی عنوان کرد: مردم سروآباد باید خودشان پای کار بیایند و برای اشتغال 

شهرستان و کسب درآمد تالش کنند.
صفحه ۲

توهین به مردم و روحانیت روستای ابوالفضل
 از هیچ مقامی پذیرفتی نیست

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی گفت: توهین به 
مقامی  هیچ  سوی  از  اهواز  ابوالفضل  روستای  در  روحانیت  و  مردم 

نیست. پذیرفتی 
سید کریم حسینی با حضور در روستای ابوالفضل ضمن دلجویی از مردم 
و امام جماعت این روستا، اظهار کرد: قانون فصل الخطاب و باالتر از همه چیز 
است و هم مسئوالن و هم مردم موظف به رعایت قوانین هستند اما باید بدانیم 

که مردم حق شهروندی دارند و باید حقوق آنها را محترم شمرد.
رئیس مجمع نمایندگان در ادامه بیان کرد: امروز با رئیس بنیاد مستضعفان 
تلفنی صحبت کردم و از مسئوالن استانی نیز پیگیر ماجرا شدم و اولین قولی که 
از مسئوالن گرفتم، رعایت حق و حقوق ساکنان روستای ابوالفضل اهواز است.

شود،  مواخذه  باید  شده  مرتکب  را  قصوری  کس  هر  کرد:  تأکید  وی 
توهین  این  به  نسبت  باید  و  نیست  پسندیده  مردم  و  روحانیت  مقام  به  توهین 

شود. عذرخواهی 
صفحه ۲

یک تحلیلگر اقتصادی مطرح کرد؛

عدم موفقیت بانک مرکزی
 در کنترل رشد نقدینگی! 

دایر شدن دوره های متوسطه برای دانش آموزان استثنایی
پرورش  و  آموزش  سازمان  رئیس 
استثنایی ضمن تشریح دستاوردهای سازمان 
متبوعش در دولت تدبیر و امید، توجه به حرفه 
آموزی دانش آموزان استثنایی را از مهمترین 
اهداف دوره های تحصیلی دانست و اظهار داشت: آموزش 
و پرورش استثنایی دو دوره متوسطه اول پیش حرفه ای و  
متوسطه دوم حرفه ای را برای دانش آموزان با نیازهای 
و ۲۲۴ شایستگی  مهارت  است که ۲۶  دایر کرده  ویژه 
مهارتی در دوره های پیش حرفه ای و حرفه ای ارائه می 
شود.دکتر سید جواد حسینی با بیان دستاوردهای آموزش 
و پرورش استثنایی در دولت تدبیر و امید اظهار داشت:  
تعداد دانش آموزان استثنایی  از سال ۹۲ تا سال ۹۸  بیش 
از ۱۱ درصد رشد داشته و دانش آموزان تحت پوشش طرح 

تلفیقی فراگیر نیز رشد ۷۰ درصدی داشته است.
صفحه ۲

 تخلیه ۳.۳میلیون تن کاالی اساسی در بنادر کشور

 ۱۵ فروند کشتی حامل کاالهای اساسی 
منتظر ورود به بنادرند

4

فعالیت های سالمت محور مدارس
صفحه 2 در مناطق قرمز، زرد و سفید اجرا می شود

3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
آیین های عزای 

عاشورا و شام 
غریبان در رادیو 

جوان

6ورزش
محمد بنا: حاضریم در 

حالت قرنطینه اردو 
برگزار کنیم

هنگ 7فر

یکی از برنامه های پر شنونده شبکه رادیویی جوان، که از چند 
سال پیش به طور مرتب پخش می شود برنامه »جوان گشت« 
به تهیه کنندگی نیره مراد حاصلی است که هر هفته روزهای 
پنجشنبه و جمعه به مدت 80 دقیقه روی آنتن این شبکه می رود  
و اختصاص به  معرفی جاذبه های سیاحتی، فرهنگی، اقتصادی و 

اجتماعی  مناطق مختلف کشور دارد.

نظر  از  شرایط  اگر  گفت:  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  سرمربی 
اواخر  از  اردوها  و  برگردد  عادی  حالت  به  کرونا  بیماری 
شهریور برگزار شود امید به کسب سه سهمیه دیگر برای 

المپیک توکیو داریم.

قاسمعلی فراست از آسیب هایی که به ادبیات دینی وارد شده 
و دفاع بد برخی از نویسندگان و مسئوالن از دین می گوید. 
او همچنین به کتاب سازی توسط مسئوالن غیرحرفه ای اشاره 
و از این موضوع به عنوان سرنوشت تلخ برخی از کتاب های 

دینی یاد می کند.

کتاب اگر خوب 
باشد، خواننده 
دنبالش می رود

ایران بازار برق عراق را از دست نخواهد داد!

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهي مناقصه عمومي
یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

 شماره 99-13
نوبت اول 

اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان در نظر دارد پروژه ی مذکور در جدول ذیل را ازطریق مناقصه 
عمومی واگذار نماید .

مبلغ تضمین) ریال(مبلغ برآرود) ریال(عنوان پروژه ردیف

۱۰۱.۱۴۰.۰۰۰ ریال۲.۰۲۲.۶۴۳.۵۷۹ ریالاجرای کامل پارک مطهری شهرستان کوهدشت۱

احداث کانال سنگی جمع آوری ابهای سطحی کرگانه ۲
۱۰۰.۷۰۰.۰۰۰ ریال۲.۰۱۳.۳۲۸.۴۰۳ ریالشهرستان خرم آباد

الزم به ذکر است مدارک و مستندات شرکت در مناقصه شامل برآورد ریالی، وسایر جزئیات در پایگاه اینترنتي تدارکات الکترونیکی 
دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir قابل دریافت نیز می باشند . .  

تاریخ انتشار در سامانه ۱۳99/06/06
مهلت دریافت اسناد مناقصه ۱۳99/06/۱0

مهلت  تحویل پیشنهادات مورخ ۱۳99/06/20
تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه عمومی مورخ ۱۳99/06/22

                          
            روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان لرستان

سرمقاله

آقای فتاح! نگذارید مستضعفان 
مستضعف تر شوند

جعفر محمدی
همه اسناد و مدارک به نفع بنیاد مستضعفان است. قوه قضائیه هم بر اساس 
مستندات رأی داده است که روستای ابوالفضل اهواز متعلق است به بنیاد مستضعفان 
است و اهالی باید آنجا را ترک کنند. مأموران شهرداری هم به همراه نیروهای 
انتظامی برای اجرای حکم تخریب، به روستا رفته اند؛ساکنان هم مقاومت کرده 

اند و درگیری شده است و باقی قضایا... .
نهایتًا هم بنیاد مستضعفان موقتًا کوتاه آمده و اعالم کرده است که تصرف 
اراضی  این  ساکنان  از  حمایتی  راهکار  درباره  تصمیم گیری  از  بعد  به  را  روستا 

موکول می کند.
قانون است دیگر! باید هم اجرا شود و اهالی روستا که گویا ۳۰۰ خانوار هستند، 

باید بعد از ۳۰ سال سکونت، آنجا را ترک کنند و بی خانمان شوند؛ اما دو نکته:
۱ - بنیاد مستضعفان، همان گونه که از نامش بر می آید، تشکیل شده است 
تا به عنوان مجموعه ای اقتصادی، به کار تجارت و تولید و ملک داری بپردازد و 

از این رهگذر به مستضعفان کمک کند.
این  از  منتشره  فیلم های  در  آن طور که  ابوالفضل هم  روستای  فقره  در 
روستا مشخص است، ساکنین در وضعیت معیشتی ناگواری هستند و اگر خالصه 
کنم، مصداق بارز مستضعف اند. یعنی همان هایی که بنیاد مستضعفان تشکیل 

شده تا به دادشان برسد.
قاعدتًا اگر بنیاد این روستا را تملک و اهالی را اخراج نماید، باید عواید آن 
را صرف مستضعفان کند. حال سؤال این است که این چه کاریست که از دست 
اگر  )البته  بدهند؟  دیگر  به مستضعفان جاهای  و  بگیرند  روستا  این  مستضعفان 

واقعًا بدهند!(.
۲ - رئیس بنیاد مستضعفان چندی پیش بعد از فاش گویی درباره امالک 
بنیاد که در دست اشخاص مختلف است و سال هاست پس  هزاران میلیاردی 
نمی دهند، مجبور به عذرخواهی شد و درست چند روز بعد از آن، ماجرای روستای 
ابوالفضل پیش آمد. اگر بنا بر تخلیه امالک بنیاد است، حق آن است که ابتدا امالک 
نجومی که در دست این و آن است آزاد یا اجاره روز از آنها گرفته شود و بعد بروند 
سراغ بیچارگانی که در خانه های محقر روستایی شان زندگی می کنند و ناگهان 
می بینند که مامور و لودر آمده برای تخریب تنها سرپناه و سرمایه زندگی شان.

ایشان دارم،  انسان دوستانه  از آقای پرویز فتاح و روحیات  با شناختی که 
امیدوارم ایشان شخصًا وارد ماجرا شوند و اجازه ندهند مستضعفان، با شکایت بنیاد 

مستضعفان، مستضعف تر شوند.

یادداشت
مادام که ظلم هست، مبارزه هم هست

احمد اسعدی
پرسشی همواره در ذهن ها وجود دارد که چرا باید 
هرساله به یاد و ذکر حادثه یی که حدود ۱۴ قرن پیش 

اتفاق افتاده، ماه محرم، عاشورا و کربال را تکرار کنیم.
دو پاسخ را که در ذهن دارم مطرح می کنم: یکم: 
می  آدم  وارث  حسین  کتاب  در  شریعتی  دکتر  زنده یاد 

نویسد: ما شیعیان از ریسمان سیاه و سفید می ترسیم!
شیعه که در درازنای تاریخ همواره مورد ظلم قرار 
اما در برابر تبلیغات امویان و عباسیان فراموش  گرفته 

شده است. در عصر معاصر نیز همین خطر وجود دارد.
بنابراین ما از یک سوراخ نمی خواهیم چند بار گزیده شویم. تکرار محرم و 
عاشورا و کربال درسی است به همه و یاد آوری این حقیقت که باید برای اقامه 
عدل و مبارزه با استبداد از این بزرگ ترین حماسه تا ریخ استفاده کنیم و به همه 
عصر ها و نسل ها یادآوری شود که تمام روزها عاشورا، تمام زمین ها کربال و 
تمام ماه ها محرم است. مادام که ظلم هست، مبارزه هست و تا مبارزه و جهاد 

هست راه شهادت نیز باز است.
این است که شیعه هر سال به یاد کربال و شهدای کربال است و درس 

کربالیی بودن را تکرار می کند.
در کتاب  و  نگریسته  زاویه دیگری  از  این  پرسش  به  مرتضی مطهری 
حماسه حسینی یادآور شده: تکرار عاشورا و مصیبت هایی که بر اهل بیت در کربال 
به وجود آمد و گرامیداشت آن فضیلت ها برای درک مفهموم شهادت و جهاد است.

تجدید حیات وزندگی با ارزش های حسینی است برای ترک گناه و استقامت 
بر ترک منکرات و اقامه معروفات است.

متاسفانه در سال ها و یک دهه آخر برخی از افراد) که تعمدا اسمی از آن ها 
با نام و نشان نمی برم(، با درکی ناقص و ابتر از جامعه شناسی ایران فرهنگ و 
عالیق آنان تکرار مصیبت ها و گریه کردن و مراسم محرم را با تمسک به دالیل 
کامال ناموجه دچار کردن مردم به افسردگی و غم زدگی متهم می کنند،  از آن 
وارونه تر و بی مایه تر با نگاهی سیاسی و دون شأن به ظاهر علمی و ادعای اصالحی 
تکرار مصایب عاشورا در هر سال دمیدن بر کوره خشونت نام می نهند و باز بی 
خردانه تر این که مدح امام حسین )ع( و ذکر مصیبت و برگزاری مناسبت های کامال 
مردمی را به »غالمی« و افزایش »چاکرمنشی« از سوی اربابان قدرت و دولت 
مردان نام می نهند. کوتاهی فکر و عناد این گروه از شبه منتقدها متاسفانه گاه 
با مایه های دلسوزی برای مردم و دفاع از حریم »امام معصوم« صورت می پذیرد!

نگاه و نظر
چرا حامیان اصلی ویلموتس پنهان شده اند؟

مرتضی رضایی
عبدالکاظم طالقانی عضو پرحاشیه هیات رییسه فدراسیون باز هم یگانه 
تمامی روزهای  ویلموتس شد، مثل  قرارداد  فاجعه  و  نشینان  فدراسیون  مدافع 

بحرانی سال های اخیر.
در این سال ها هرگاه فشار انتقادات از مهدی تاج باال می رفت یا کسی 
از اهالی فوتبال عملکرد او را مورد انتقاد قرار می داد یک مصاحبه آتشین هم 

از طالقانی منتشر می شد.
دهد  نشان می  به خوبی  منتشر شده  و گوهای  متن گفت  بررسی  البته 
احتماال آن کسی که این صحبت ها را از جانب طالقانی نوشته فرد دیگری است!

عباراتی همچون مباحث به دور از واقعیت ، فرآیند مربوط به عقد قرارداد یا 
دفاع از شعار سازنده نسل طالیی فوتبال بلژیک یا ترکیب های مشابه دیگر را قبال 
در بیانیه های مختلف فدراسیون یا مصاحبه های یکی از مشاوران اصلی مهدی 
تاج خوانده ایم و شنیده ایم.البته موضوع مورد بحث این نیست که چرا دیگران 
از جانب عضو هیات رییسه و رفیق و یاور شریک وفادار رییس سابق مصاحبه 
تنظیم می کنند و ممکن است طالقانی اصال از جمالت و کلمات این مصاحبه 
هم مطلع نباشد سوال اینجاست که چرا حداقل به رسم رفاقت و وفاداری در این 
فشار ناشی از رسوایی قرارداد ویلموتس خودشان را پنهان کرده و حاضر نیستند 
یک کلمه از رییس سابق دفاع کنند اما طالقانی که حاال گرفتار این معرکه شده 

همچنان قربانی منافع اطرافیان تاج می شود؟
موجود  گزینه  تنها  عنوان  به  طالقانی  نیابتی،عبدالکاظم  برای جنگ  چرا 
انتخاب شده و آنها که با دسته های گل و ماشین الکچری به استقبال ویلموتس 
می رفتند حاال روزه سکوت گرفته اند؟آیا دلیل این جنگ نیابتی ترس از تبعات 
ورود به ماجرا نیست که موجب شده یاران دیروز، آقای رییس را تنها بگذارند و 

موضوعات مورد نظر خودشان را به نام فرد دیگری منتشر کنند؟

دیدگاه

اگر بچه های مردم گرفتار کرونا شوند
بی تدبیری نیست، قتل است

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با اشاره به در پیش بودن بازگشایی مدارس گفت: اگر عجله 
کنیم و بچه های مردم گرفتار کرونا شدند، من این را بی تدبیری نمی دانم و اعتقادم این است که آگاهانه 

و عامدانه باعث قتل می شویم.
عبدالرضا مصری با اشاره به در پیش بودن بازگشایی مدارس اظهار داشت: ما اجازه نمی دهیم 
با این شرایط کرونا که در پاییز هم اوج دیگری خواهد داشت، کرمانشاه تبدیل به آزمایشگاهی برای 

کشور شود تا عده ای بخواهند کرمانشاه را از نظر کرونا مطلوب جلوه بدهند.
وی با بیان اینکه اعتقادی به مطلوب بودن در استان کرمانشاه نداریم، گفت: در مراسمات مختلف 
شرکت می کنیم، متاسفانه می بینیم که افراد به دلیل نداشتن امکانات و پاسخ آزمایشات یک هفته ای 

به رحمت خدا رفته اند اما گواهی ها فوت به دلیل کرونا نبود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: اگر قرار است کاری در کشور 

انجام بشود باید در همه کشور یکسان صورت بگیرد.
وی گفت: اینکه بچه ها را به مدرسه بکشانیم و بعد کشور منتظر اثر آن باشد و بچه های مردم 
را به خطر بیندازیم، بنده به عنوان نماینده این ملت و مدافع این مردم موافقتی با این نخواهم داشت 

و صد درصد مخالفم.
مصری با بیان اینکه بازگشایی مدارس و یاعدم بازگشایی در کشور باید یکسان صورت بگیرد، 
تصریح کرد: اینطور نیست که بگوییم دور کرمانشاه دیوار کشیده ایم و بگوییم کرونا وارد کرمانشاه 

نمی شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه نباید کرمانشاه و چند استان دیگر تبدیل به آزمایشگاه شوند، 

گفت: نباید اینطور بشود تا بعدا به خاطر تصمیمات نابخردانه و غیرعاقالنه عده ای افسوس بخوریم.
وی افزود: خواسته من از دولت، وزارت آموزش و پرورش، آموزش و پرورش استان و شخص 
آقای استاندار این است که توجه جدی کنند کرمانشاه را به عنوان وضعیت سفید یا محلی که آزمایشگاه 
بازگشایی مدارس باشد معرفی نکنند. بعدا به دلیل اینکه بگویند موفق بوده است مجبور خواهند شد 
آمارها را ارائه ندهند؛ آن وقت به نظر من قتل عمد به حساب می آید.مصری تاکید کرد: اگر بازگشایی 

صورت بگیرد و اپیدمی درمدارس ما ایجاد شود، دیگر این مساله منطقه ای و کشوری نخواهد بود.

جالل خوش چهره
نرژی  ا لمللی  ا بین  آژانس  مدیرکل  ز  ا دعوت 
هسته ای به تهران و آمادگی مقام های ایرانی برای پاسخ 
به پرسش های راستی آزمایی، تصویری از ظرفیت تهران 

برای تعامل سازنده با این نهاد بین المللی است.
و  سازنده  تعامل  مانع  اصلی ترین  تهران،  نگاه  در 
پیش برنده راه های حل اختالفات جاری با آژانس، تحمیل 
گرایش های سیاسی به جای رویکردهای فنی ـ تخصصی 

و حقوقی به پرونده هسته ای ایران است.
مطبوعاتی  کنفرانس  در  »رافائل گروسی«  اگرچه 
خود در تهران کوشید به این دغدغه ایرانیان پاسخ دهد 
غیر  و  بی طرفانه  مدیریتش  تحت  آژانس  رویکرد  که 
سیاسی است، اما به سختی می توان این ادعا را باور کرد. 
انعقاد برجام و نیز خروج امریکا  از  تجربه پنج سال پس 
از این توافقنامه، نشان داده است آژانس بیش از آنکه در 
هسته ای  فعالیت  از  تخصصی  و  فنی  آزمایی  راستی  پی 
ایران باشد، کوشیده برای پاسخ و یا مصداق یابی ادعاهای 
امریکا و اسرائیل عمل کند. واکنش های اعتراضی تهران 
در کاهش تعهدات برجامی خود نیز متناسب این درک از 
رویکرد غالب در عملکرد FATF  بوده است. تهران در پی 

خروج امریکا از برجام و محافظه کاری جامعه بین الملل ـ 
به ویژه اعضای گروه ۴+۱ـ  در قبال رفتار ناهنجار واشنگتن 
ایران، همواره به غالب شدن رویکرد  و در تأمین حقوق 
سیاسی در تعامالت جاری تأکید کرده است. طرفه اینکه 
همه طرف های مربوط نیز براین مهم اذعان داشته اند. اقدام  
تهران در  کاستن از تعهدات هسته ای خود نیز واکنش به 
این حال غیر عادالنه ای است  استانداردهای دوگانه و در 
که می کوشد با پشتوانه قدرت هژمونیک امریکا بر اقتصاد 

و سیاست ایران تأثیر بگذارد.
فعالیت های  درباره  آژانس  آخر  ماقبل  گزارش های 
هسته ای ایران همگی بر تعهدات این کشور به برجام گواهی 
داده است. آخرین گزارش اما به گونه ای تنظیم شد که وجه 
سیاسی آن بر نگاه تخصصی و فنی غالب بود. دلیل این رفتار 
اتهام هایی است که ازسوی دولت های امریکا و اسرائیل بیان 
شده است. خواست اصولی تهران از آژانس، پرهیز از رویکرد 

سیاسی و جایگزینی نگاه تخصصی و حقوقی است.
برای  آمادگی  اعالم  و  تهران  به  از گروسی  دعوت 
پاسخ به پرسش های راستی آزمایی، سقف انعطافی است 
انجام  غوغاگری های  با  مواجهه  در  ایرانی  مقام های  که 
شده درباره دو مکان ادعایی امریکا و اسرائیل از خود نشان 

داده اند ولی مدیرکل با لحاظ جایگاه حقوقی خود الزم است 
با کنار گذاشتن استانداردهای دوگانه به زدودن تردیدهای 
تهران دراین باره همت کند. گزارش »رافائل گروسی« پس 
از بازگشت از تهران می تواند به اصالح و یا افزایش تردید در 
رویکرد آژانس بینجامد. به عبارت روش تر، اگرچه مدیر کل 
آژانس بر نگاه بی طرفانه به پرونده هسته ای اصرار دارد، اما 
همه تالش واشنگتن و تل آویو در آستانه انتخابات نوامبر بر 
محکوم کردن تهران از سوی آژانس معطوف شده است. 
هدف از این کار، ایجاد بستر ذهنی و عینی الزم برای تمدید 
تحریم های تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر و به این ترتیب 

نابودی برجام پیش از انتخابات آینده است.
تهران با دعوت از گروسی برتوانایی خود در چالش 
حقوقی با واشنگتن و متحدان منطقه ای آن می افزاید اما 
این نگرانی همچنان برقوت خود باقی است که آیا آژانس 
خواهد توانست بر تالش ها برای تحمیل رویکرد سیاسی 
مانند  آژانس  اعضای  آیا  شود؟  غالب  واشنگتن  سوی  از 
اکثریت قاطع اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، 
خواهند توانست مقابل دولت ترامپ ایستادگی کرده و از 
اعتبار این نهاد بین المللی در برابر سیاست یکجانبه گرای 

واشنگتن مراقبت کنند؟

یادداشت

تردید در رویکرد آژانس هسته ای

صفحه ۳
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توهین به مردم و روحانیت روستای ابوالفضل
 از هیچ مقامی پذیرفتی نیست

نماینــده مــردم اهــواز در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: توهیــن 
ــچ  ــواز از ســوی هی ــتای ابوالفضــل اه ــت در روس ــردم و روحانی ــه م ب

مقامــی پذیرفتــی نیســت.
ــا حضــور در روســتای ابوالفضــل ضمــن  ــم حســینی ب ســید کری
دلجویــی از مــردم و امــام جماعــت ایــن روســتا، اظهــار کــرد: قانــون 
فصــل الخطــاب و باالتــر از همــه چیــز اســت و هــم مســئوالن و هــم 
مــردم موظــف بــه رعایــت قوانیــن هســتند امــا بایــد بدانیــم کــه مــردم 

حــق شــهروندی دارنــد و بایــد حقــوق آنهــا را محتــرم شــمرد.
رئیــس مجمــع نماینــدگان در ادامــه بیــان کــرد: امــروز بــا رئیــس 
بنیــاد مســتضعفان تلفنــی صحبــت کــردم و از مســئوالن اســتانی نیــز 
پیگیــر ماجــرا شــدم و اولیــن قولــی کــه از مســئوالن گرفتــم، رعایــت 

حــق و حقــوق ســاکنان روســتای ابوالفضــل اهــواز اســت.
وی تأکیــد کــرد: هــر کــس قصــوری را مرتکب شــده بایــد مواخذه 
ــد  ــام روحانیــت و مــردم پســندیده نیســت و بای ــه مق ــن ب شــود، توهی

نســبت بــه ایــن توهیــن عذرخواهــی شــود.
نماینــده مــردم اهــواز در مجلــس شــورای اســالمی بیــان کــرد: 
رئیــس بنیــاد مســتضعفان بــه مــن وعــده داد کــه بنیــاد مســتضعفان بــا 
ــی در  ــای منطق ــکاری و از تصمیم ه ــتای ابوالفضــل هم ــاکنان روس س

ــد. ــتقبال می کن ــن خصــوص اس ای
ــز  ــردم و وی نی ــت ک ــز صحب ــتاندار نی ــا اس ــزود: ب ــینی اف حس
ــواز در  ــل اه ــتای ابوالفض ــاکنان روس ــوق س ــت و حق ــظ حرم ــر حف ب
ــراد  ــف سوءاســتفاده برخــی اف ــط اصــرار دارد و مخال چهارچــوب ضواب

ــت. ــئله اس ــودجو از مس س

حضورمأموران در روستای ابوالفضل ربطی 
به شکایت بنیاد مستضعفان ندارد

ــوران در  ــته مأم ــور روز گذش ــس، حض ــران در مجل ــده ته نماین
ــوط  ــاح، مرب ــز فت ــه پروی ــر اســاس گفت روســتای ابوالفضــل اهــواز را ب

ــت. ــتضعفان ندانس ــاد مس ــکایت بنی ــه ش ب
مأمــوران نیــروی انتظامــی و مأمــوران اجراییــات شــهرداری اهــواز 
بــه منظــور تخریــب ساخت وســازهای غیرمجــاز در روســتای ابوالفضــل 

اهــواز حضــور یافتنــد کــه بــا مقاومــت اهالــی روســتا مواجــه شــدند.
ــس  ــن موســوی عضــو کمیســیون اصــل ۹۰ مجل ســید نظام الدی
ــبکه  ــی در ش ــاق در پیام ــن اتف ــه ای ــش ب ــالمی در واکن ــورای اس ش
ــاد  ــس بنی ــاح رئی ــای فت ــا آق ــاس ب ــت:   »در تم ــود نوش ــی خ اجتماع
ــردم.  ــری ک ــواز را پیگی ــل اه ــتای ابوالفض ــوع روس ــتضعفان موض مس
ــدارد و ظاهــراً  ــه شــکایت بنیــاد ن می گویــد مســئله دیــروز ارتباطــی ب
ــرای  ــاده ۱۰۰ شــهرداری اهــواز ب ــات کمیســیون م ــه مصوب ــوط ب مرب
مقابلــه بــا ساخت وســازهای غیرقانونــی بــوده اســت. نماینــدگان اهــواز 

ــتند«. ــوع هس ــر موض ــی دقیق ت ــال بررس در ح
ایــن در حالــی اســت کــه برخــی منابــع رســمی از حضــور نماینــده 
بنیــاد مســتضعفان در کنــار فرمانــدار اهــواز هم زمــان بــا حضــور مأموران 

اجراییــات و نیــروی انتظامــی در محــل روســتا خبــر داده اند.
همچنیــن احمــد نــادری دیگــر نماینــده تهــران در مجلس شــورای 
اســالمی نیــز در واکنــش بــه ایــن اتفــاق نوشــت: »بررســی ها نشــان 
می دهــد ماننــد روســتای ابوالفضــل، مناطــق حاشــیه ای زیادی در کشــور 
وجــود دارد کــه مالکیــت آنهــا در اختیــار نهادهایی مثل بنیاد مســتضعفان 
اســت. ســاماندهی وضعیــت ایــن مناطــق قبــل از هــر اقــدام شــتاب زده 
و ناهماهنــگ بیــن دســتگاهی، نیازمنــد مطالعــات اجتماعــی اســت تــا 

حقــی از مظلومــی ضایــع نشــود و ناعدالتــی رخ ندهــد«.

عزل و نصب مدیران 
جزو وظایف نمایندگان مجلس نیست

نماینــده مــردم ســروآباد و مریــوان در مجلــس شــورای اســالمی 
ــران نیســت  ــزل و نصــب مدی ــردم ع ــده م ــن نماین ــه م ــت: وظیف گف
بلکــه مــن از کســی کــه واقعــا دلســوزانه بــرای مــردم و شهرســتان کار 

ــم.. ــی کن ــت م ــد، حمای می کن
ــه همیشــه  ــگ ک ــن فرهن ــزود: متاســفانه ای شــیوا قاســمی پور اف
منتظــر کســی هســتیم کــه یــک نفــر از خــارج اســتان مــا را یــاری کنــد 
وجــود داشــته اســت، امــا بایــد ایــن واقعیــت را قبــول کــرد کــه هیــچ 

دســتی از غیــب مــا را یــاری نخواهــد کــرد.
وی عنــوان کــرد: مــردم ســروآباد بایــد خودشــان پــای کار بیاینــد 

و بــرای اشــتغال شهرســتان و کســب درآمــد تــالش کننــد.
ــس  ــروآباد در مجل ــوان و س ــتان های مری ــردم شهرس ــده م نماین
ــادآور شــد: پتانســیلی کــه در شهرســتان ســروآباد  شــورای اســالمی ی
ــد  ــل کن ــتان را ح ــکالت شهرس ــیاری از مش ــد بس ــود دارد می توان وج
امــا متاســفانه از ایــن ظرفیت هــا تــا بــه امــروز اســتفاده نشــده اســت.

آمریکا نه فهمی نسبت به حقوق دارد 
و نه از ملل متحد چیزی می داند

وزیــر امــور خارجــه کشــورمان نوشــت: دولتمــردان آمریکا نــه فهمی 
نســبت بــه حقــوق دارنــد و نــه از ملــل متحــد چیــزی می داننــد.

محمــد جــواد ظریــف طــی مطلبــی در توئیتــر نوشــت: پــس از آن که 
ــورای  ــوی ش ــه از س ــه مرتب ــکا س ــده آمری ــاالت متح ــای[ ای ]تالش ه
امنیــت رد شــد، ایــن کشــور اکنــون تهدیــد بــه تحریــم هــر شــخص و 
هــر موجودیتــی کــه بیــن آمریــکا و اســنپ بک آن فاصلــه ایجــاد کنــد، 

کــرده اســت.
وی افــزود: روشــن اســت کــه دولتمــردان آمریــکا نــه فهمــی نســبت 
ــن  ــد.  شــاید ای ــزی می دانن ــل متحــد چی ــه از مل ــد و ن ــوق دارن ــه حق ب
یــک مثــال بــرای آنهــا روشــن کنــد: شــما ســال ۲۰۱۸ از برجــام طــالق 

گرفتیــد. قــرار داشــتن نــام شــما در ســند ازدواج بــی معناســت.

ایران و ژاپن ازروابط تاریخی برخوردارند
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در ارتبــاط بــا اســتعفای آبــه شــینزو 
نخســت وزیــر پیشــین ژاپــن، گفــت: دو کشــور جمهــوری اســالمی ایــران 

و ژاپــن از روابــط دوســتانه و تاریخــی برخوردارنــد.
ــت  ــینزو نخس ــه ش ــتعفای آب ــا اس ــاط ب ــب زاده در ارتب ــعید خطی س
وزیــر پیشــین ژاپــن اظهــار داشــت: دو کشــور جمهــوری اســالمی ایــران 
و ژاپــن از روابــط دوســتانه و تاریخــی برخوردارنــد و آقــای آبــه شــینزو در 
ــده ای  ــر، کمک هــای ارزن ــوان نخســت وزی ــه عن هــر دو دوره فعالیــت ب

بــه توســعه روابــط دو ملــت انجــام داده اســت.
ســخنگوی دســتگاه سیاســت خارجــی افــزود: جمهــوری اســالمی 
ایــران بــا تاکیــد بــر اراده خــود بــر تقویــت روابــط بــا ژاپــن و قدردانــی از 
توجــه آقــای آبــه بــه روابــط دو ملــت، بــرای ایشــان آرزوی ســالمتی و 

ــد. ــت می کن موفقی

استخدام نیرو و محتوای آموزشی مهدکودک ها 
براساس قوانین و استانداردهای آموزش و پرورش است

به گفته وزیر آموزش  و 
کارکنان  بکارگیری  پرورش، 
س  سا ا بر  ک ها  د کو مهد
کارکنان  و  معلمان  گزینش  نون  قا
است  مکان پذیر  ا آموزش وپرورش 
محتوای  آموزش  ردهای  ندا استا و 
وزارت  توسط  مهدکودک،  آموزشی 
اجرا  برای  و  تهیه  آموزش وپرورش 
بهزیستی  به سازمان  در مهدکودک ها 

ابالغ می شود.
محسن حاجی میرزایی در جلسه 
و  ها  کودک  مهد  وضعیت  بررسی 
آیین نامه  به  اشاره  با  دبستانی  پیش 
قانون   )۲( ماده   )۲( تبصره  اجرایی 
کز  مرا و  مدارس  ره  دا ا و  تأسیس 
آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 
این  طبق  گفت:   ۹۹ اردیبهشت ماه 
مجوز  صدور  و  مسئولیت  آیین نامه 
ن  ما ز سا ه  عهد بر  ک ها  د کو مهد

صدور  و  است  قرارگرفته  بهزیستی 
بر  نیز  پیش دبستانی  تأسیس  مجوز 

عهده وزارت آموزش وپرورش است.
ی  خص ها شا تعیین  به  ی  و
آیین نامه  این  در  پرورشی  و  آموزشی 
این  اساس  بر  داد:  ادامه  و  اشاره کرد 
از  مهدکودک ها  بر  نظارت  آیین نامه 

و  آموزشی  شاخص های  رعایت  حیث 
پرورشی و محتوای آموزشی بر عهده 

وزارت آموزش وپرورش است.
کرد: طبق  تأکید  میرزایی  حاجی 
که  است  شده  مقرر  آیین نامه  این 
محتوای آموزشی توسط وزارت آموزش  
تاریخ  از  ماه  شش  ظرف  پرورش  و 

ز  ا پس  و  تهیه  مه  یین نا آ تصویب 
تصویب شورای عالی آموزش وپرورش  
ابالغ   اجرا  برای  بهزیستی  سازمان  به 

شود.
ماده  به  آموزش وپرورش  وزیر 
و  کرد  اشاره  آیین نامه  این   ۹ و   ۸
رگیری  به کا ساس  ا ین  ا بر  گفت: 
ساس  ا بر  مهدکودک ها  ن  کنا ر کا
کارکنان  و  معلمان  گزینش  نون  قا
است  مکان پذیر  ا آموزش وپرورش 
آموزش  ردهای  ندا استا همچنین  و 
و  مؤسسان  به  موزشی  آ محتوای 
وزارت  توسط  مهدکودک،  کارکنان 
اجرا  برای  و  تهیه  آموزش وپرورش 
بهزیستی  به سازمان  در مهدکودک ها 

ابالغ می شود.
گروه سنی ۴ تا ۶ سالگی به عنوان 
دوره پیش دبستانی و قبل از ۴ سالگی 

دوره مهدکودک تعیین شود

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

نور  پیام  پذیرش دانشجوی فراگیر کارشناسی ارشد در دانشگاه 
لغو شد

به  دانشجو  پذیرش  دانشجو،  پذیرش  و  سنجش  شورای  مصوبه  براساس 
دانشگاه  وابسته  واحدهای  و  مراکز  در  ارشد،  کارشناسی  مقطع  در  فراگیر  شیوه 

پیام نور لغو شد.
عبدالرضا اوحدی همدانی در نامه ای به مرتضی محسنی معاون آموزشی و 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور اعالم کرد: »با توجه به بند یک جلسه ۱۵ در 
تاریخ ۴ مرداد ۹۹ شور ای سنجش و پذیرش دانشجو، پذیرش دانشجو به شیوه فراگیر 
در مقطع کارشناسی ارشد، در مراکز و واحدهای وابسته به آن دانشگاه لغو شده است.

اما کماکان مالحظه می شود موسسات آموزشی تبلیغات زیادی برای پذیرش 
دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد به شیوه فراگیر و بدون کنکور در دانشگاه پیام 
نور را از طریق رسانه ها و شبکه های مجازی انجام می دهند که این امر می 
تواند منجر به انحراف عمومی شده و زمینه را برای سودجویی و کالهبرداری از 

متقاضیان فراهم آورد.
و  عمومی  های  رسانه  طریق  از  و  مقتضی  نحو  به  مراتب  فرمایید  دستور 
نشریات کثیراالنتشار به اطالع عموم مردم و متقاضیان ورود به مقطع کارشناسی 
ارشد این دانشگاه رسانده شود. تا از هرگونه تبلیغات سوء استفاده های احتمالی 

توسط موسسات آموزشی جلوگیری به عمل آید«.

ثبت نام دوره های کاردانی دانشگاه علمی کاربردی به تعویق افتاد
زمان  کرد:  اعالم  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  و سنجش  نظارت  معاون 
پذیرش دوره های کاردانی مهرماه ۹۹ دانشگاه جامع علمی کاربردی به تعویق افتاد.

محسن محمدزاده از به تعویق افتادن زمان پذیرش در دوره های کاردانی مهرماه 
۹۹ این دانشگاه خبر داد و افزود: با توجه به پیش رو بودن ایام تاسوعا و عاشورای 
حسینی و پیگیری و هماهنگی های به عمل آمده با سازمان سنجش آموزش کشور 
مقرر شد، ثبت نام از متقاضیان دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای از روز 

سه شنبه ۱۱ شهریورماه آغاز شود.
از متقاضیان دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای  وی گفت: ثبت نام 
فناوری و  پذیرش دوره های مهندسی  با  )ناپیوسته( مهرماه سال ۱۳۹۹ همزمان 

کارشناسی حرفه ای )ناپیوسته( از روز سه شنبه ۱۱ شهریورماه آغاز شود.
معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی یادآورشد: متقاضیان 
باید پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و فراهم کردن مدارک و اطالعات مورد 
نیاز، در زمان اعالم شده از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی 

www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

بدهی  تسویه  به  منوط  خوارزمی  دانشگاه  در  واحد  انتخاب 
شهریهاست

دانشگاه خوارزمی در اطالعیه جدید قرار گرفته بر روی سامانه گلستان اعالم 
کرد: دانشجویان باید تا قبل از شروع بازه ثبت نام )۱۵ شهریور ماه ۹۹( نسبت به 
تسویه بدهی شهریه خود )شامل بدهی ترم های قبل و شهریه ثابت ترم جاری( 

اقدام کنند. در غیر اینصورت انجام فرایند انتخاب واحد امکان پذیر  نخواهد بود.
پیش از این محمدرضا آهنچیان، مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی عنوان 
کرده بود، شهریه را هیأت امنای دانشگاه ها تصویب می کنند؛  جلسات متعددی در 
مراکز هیأت امنا در این باره برگزار شده و در جلسات اخیر نتیجه بر این شد که 
دانشگاه ها حداکثر مدارا را با دانشجو در این زمینه داشته باشند و حتما در این باره 

تصمیماتی اتخاذ خواهد شد.
این احتمال هست که مرکز هیأت امنا به منظور یکپارچگی کل دانشگاه ها 

میانگینی را برای تخفیف شهریه در نظر بگیرد.
موضوع شهریه یکی از چالش های دانشگاه در نیم سال جاری و ترم آینده 
در حوزه آموزش الکترونیکی خواهد بود. روسای دانشگاه ها معقدند،  هزینه های 
دانشگاه ها در ترم کرونایی تغییری نداشته است و بر همین اساس هم شهریه های 
دانشجویان به طور کامل دریافت می شود. البته شهریه دروس یا ترم حذف شده به 

حساب دانشجو برای ترم بعد بستانکار می شود.

کشف جسد مرد معلول در ساحل بوشهر 
جسد مرد حدود ۴۵ ساله که از ناحیه هر دو پا معلول بود، در ساحل دریی 

بوشهر، روبروی رستوران قوام کشف شد. 
از  بوشهر، پس  احمر شهرستان  روابط عمومی جمعیت هالل  گزارش  به 
امداد  پایگاه  نجات  قایق  بالفاصله  احمر  با ۱۱۲ جمعیت هالل  مردمی  تماس 
ساحلی شهید علیباش ماهینی به محل اعزام و پس از خروج جسد از آب تحویل 

اورژانس و نیروهای انتظامی شید.

یک کشته و بیش از 3٠ نجات یافته در پی حریق در مرکز توانبخشی
از وقوع  ایمنی شهرداری تهران  سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 

حریق در یک مجتمع توانبخشی در غرب تهران خبر داد. 
سیدجالل ملکی گفت: این حادثه در یک مرکز توانبخشی در پیکان شهر، 
خیابان دوازدهم غربی اتفاق افتاد و محل حادثه ساختمانی دو طبقه با اتاق های 

متعدد بود که در آن عده یی زن و مرد سالمند نگه داری می شوند .
به گفته ملکی حریق در یکی از اتاق های طبقه اول اتفاق افتاده و کامال 
شعله ور بود. آتش نشانان همزمان با خاموش کردن آتش ۳۰ نفر از سالمندان 
به  بودند،  شده  مصدوم  که  را  آن ها  از  نفر  چند  و  کردند  خارج  محل  از  را 
سوختگی  اثر  بر  مردان  از  یکی  متاسفانه  و  دادند  تحویل  اورژانس  عوامل 

شدید جان باخت. 
این حادثه  اثر  بر  نیز گفت:  اورژانس  مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان 
فیاض بخش، حضرت  بیمارستان های  به  ۹ مصدوم  نفر مصدوم شدند که   ۳۱
رسول )ص( و شهید مطهری انتقال یافتند و ۲۲ نفر نیز در محل به صورت 

سرپایی درمان شدند.

مامور کالنتری قلهک به شهادت رسید
از ماموران کالنتری قلهک که دچار سوختگی ۶۰ درصد شده بود،  یکی 

به درجه رفیع شهادت نایل آمد. 
سرهنگ جلیل موقوفه ای جانشین پلیس پیشگیری تهران بزرگ با اعالم 
این خبر افزود: ستوان دوم پرویز کرم پور، یکی از مأموران کالنتری قلهک برای 
اجرای ابالغ قضایی و حکم خلع ید به همراه نماینده دادستان و دادورز به آدرس 
خیابان شریعتی، خیابان یخچال مراجعه کرد. آدرس مورد نظر خانه ای متعلق به 
همسر اول یک مرد بود، که مرد در آن خانه سکونت و همسرش حکم از مراجع 
قضائی گرفته بود. هنگامی که مامور به همراه نماینده دادستان به محل رسیدند، 
بود که  نماینده دادگستری مشغول تنظیم صورتجلسه  را پذیرفت و  مرد موارد 
زن شاکی وارد آشپزخانه شده و یک قوطی محتوی تینر را روی خودش ریخت 
و بعد کبریت کشید تا خودش را آتش بزند، مامور کالنتری به سرعت کبریت 
خاموش و او را بلند کرده، برای جلوگیری از خطر احتمالی به راهرو برد. فردی 
که روی خودش تینر ریخته بود، اظهار داشت از ناحیه صورت و چشم احساس 
سوزش می کند مامورکالنتری از آشپزخانه یک پارچ آب برای ریختن روی صورت 
وی آورد، غافل از این که او در جیبش فندک دارد و با روشن کردن آن خودش 
را آتش زد. مامور جان برکف پلیس پارچ آب را روی وی ریخته و او را از پله 
ها پایین آورد تا از سوختن وی جلوگیری کند اما از آن جا که لباس خودش هم 
آغشته به تینر شده بود دچار سوختگی شدید شد و به درجه رفیع شهادت نایل آمد. 
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یونیتی برای عرضه عمومی سهام اقدام می کند.
عرضه ی عمومی سهام یونیتی می تواند این شرکت را به بازیگری جدی تر 

در دنیای بازی تبدیل کند و تهدیدی جدید برای اپیک گیمز باشد.
شرکت یونیتی )Unity Technologies( از فعاالن جدی دنیای بازی، 
برای عرضه ی عمومی سهام اقدام می کند. این شرکت ابزارهایی کاربردی را برای 
توسعه دهنده های بازی ارائه می کند تا روند ساده تری را برای ساخت بازی و دیگر 
سرگرمی های کامپیوتری داشته باشند. عرضه ی عمومی سهام یا IPO شرکت 
یونیتی، به احتمال زیاد به افزایش ارزش و سرمایه ی این شرکت می انجامد که 

مسیر را برای رقابت با بزرگانی همچون اپیک گیمز ساده تر می کند.
محافل  در  پیش  مدت ها  از  یونیتی  سهام  عمومی  عرضه ی  شایعه ی 
 ۱-S رسانه ای مطرح شده بود. اخبار جدید تأیید می کنند که شرکت، اسناد
خود را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده تحویل داده است. 
اسنادی که جزئیات مهمی از عملکرد و وضعیت فعالیت شرکت نشان می دهد. 
یونیتی در این اسناد، برای اولین بار جزئیات مالی خود را منتشر کرد. شرکت 
ساکن سان فرانسیسکو، در سال ۲۰۱۹ آمار ۵/۱ میلیون کاربر فعال ماهانه را 
برای موتور بازی سازی خود ثبت کرد. درآمد شرکت هم در سال گذشته برابر 
با ۸/۵۴۱ میلیون دالر گزارش می شود که ضرر مالی ۲/۱۶۳ میلیون دالری را 
در پی داشت. یونیتی در سال ۲۰۱۸ درآمد ۷/۳۸۰ میلیون دالری داشت که آن 

هم با ضرر مالی ۶/۱۳۱ میلیون دالری همراه بود.
برای  یونیتی  ابزارهای  از  جهان  سرتاسر  در  بسیاری  توسعه دهنده های 
ساخت محصوالت نرم افزاری استفاده می کنند. نرم افزارهایی که به کمک موتور 
یونیتی ساخته شده اند، اکنون روی بیش از ۵/۱ میلیارد دستگاه اجرا می شوند. 
ابزارهای یونیتی، از مهم ترین فناوری های صنعت بازی هستند. از میان ۱۰۰۰ 
ابزارهای  از  استور، حدود ۵۳ درصد  پلی  و  استور  اپ  مارکت های  برتر  بازی 

یونیتی استفاده می کنند.
یونیتی ادعا می کند که بیش از ۵۰ درصد بازی های موبایلی، کامپیوتر 
شخصی و کنسول های بازی، از پلتفرمش استفاده می کنند. رقیب اصلی آن ها 
موتور آنریل انجین شرکت اپیک گیمز است. البته موتورهای حرفه ای و اختصاصی 
دیگری همچون Cocos۲d هم به عنوان رقیب یونیتی در بازار فعالیت می کنند. 
شرکت آمریکایی، بازاری ۲۹ میلیارد دالری را برای خود پیش بینی می کند. بازاری 
که به جز بازی های ویدیویی، شامل انواع سرگرمی و حتی تبلیغات تلویزیونی و 

فیلم های انیمیشنی هم می شود.
آمار مالی یونیتی نشان می دهد که شرکت در ۶ ماه اول سال ۲۰۲۰، با 
وجود درآمد ۳/۳۵۱ میلیون دالری، ضرر مالی ۱/۵۴ میلیون دالری را ثبت کرد. 
در دور ه ی مشابه سال گذشته، درآمد ۷/۲۵۲ میلیون دالری و ضرر ۶۷ میلیون 
دالری ثبت شده بود. یونیتی تا به امروز به صورت مجموع ۳/۵۶۹ میلیون دالر 

ضرر مالی داشته است.
همان طور که گفته شد، یونیتی رقابت شدیدی را ازسوی آنریل انجین احساس 
می کند. موتوری که به لطف موفقیت خارق العاده ی اپیک گیمز با فورت نایت، روزبه روز 
پیشرفت می کند. اپیک گیمز در سال ۲۰۱۹ سود ۷۳۰ میلیون دالری را در درآمد ۲/۴ 
میلیارد دالری ثبت کرده بود. آن ها همچنین تاکنون فرایندهای متعدد جذب سرمایه 
را اجرا کرده اند که شرکت را در مجموع به ارزش ۳/۱۷ میلیارد دالری رسانده است. 
از مهم ترین فرایندهای جذب اپیک می توان به ۲۵۰ میلیون دالر سرمایه گذاری 
ازسوی سونی اشاره کرد که اکنون ۴/۱ درصد از شرکت را تحت مالکیت دارد. 
یونیتی می  گوید مشتریان موتورش در حوزه های بازی و دیگر اپلیکیشن ها فعالیت 
می کنند. آن ها ادعای آمار دانلود سه میلیاردی برای هر ماه دارند. شرکت آمریکایی 
می گوید توسعه دهنده ها هر روز در ۱۹۰ کشور جهان، ۱۵۰ هزار پروژه ی جدید 
را با موتور یونیتی شروع می کنند. بازی های مبتنی بر موتور یونیتی شامل انواع 
 Ori and the تا Fall Guys: Ultimate Knockout مشهوری از

Will of the Wisps می شوند.

مدارس  بازگشایی  با 
در  شهریورماه،  پانزدهم  از 
آموزشی  های  فعالیت  کنار 
سناریوهای  در  ها  کالس  برقراری  و 
سه گانه تهیه شده برای وضعیت های 
سفید، قرمز و زرد، فعالیت های ورزشی 
و امور سالمت دانش آموزان نیز بر حسب 
شرایط ارائه خواهد شد؛ اما همانطور که 
کلیه  قرمز،  در وضعیت  است  مشخص 
فعالیت ورزشی نیز تعطیل شده و از طریق 

شبکه شاد دنبال می شود. 
در شیوه نامه ای که چندی پیش از 
سوی وزارت آموزش و پرورش به استان 
ها ابالغ شد درباره وضعیت اجرای برنامه 
های ورزشی و سالمت محور در شرایط 
کرونایی کشور و بنابر وضعیت هر شهر 
و شهرستان توضیحاتی ارائه شده است.

* وضعیت سفید 
۱.  فعالیت های حوزه تربیت بدنی 
و سالمت برابر دستورالعمل های ابالغی 
درس  ارزشیابی  و  اجرا  پیرامون  قبلی 
تربیت بدنی، المپیاد ورزشی درون مدرسه 
پویا،  مدرسه  صبحگاهی،  ورزش  ای، 
کانون های ورزشی و تندرستی، کنترل 
وزن و چاقی دانش آموزان، انجمن های 
میزبان،  مدرسه  آموزی،  دانش  ورزشی 
نیروی  سازی  توانمند  قهرمان،  مدرسه 
تغذیه  پایگاه  سفیران سالمت،  انسانی، 
سالم، سالمت دهان و دندان، سالمت 
نوجوان، پیشگیری از بیماری ها، مکمل 
یاری اعم از فلوراید تراپی، آهن یاری و 
ویتامین D، برابر روند سال های قبل 

اجرا می شود.
۲.  با استفاده از ظرفیت کانال های 

موجود در بستر شبکه شاد اعم از کانال 
کانون  کانال   ، بدنی و سالمت  تربیت 
تغذیه  کانال وزن سالم،  های ورزشی، 
کانال مجازی  و  زندگی سالم،  و  سالم 
بدنسازی،  و  جسمانی  آمادگی  باشگاه 
محتوای الزم به عنوان مکمل فعالیت 
قرار  متربیان  و  مربیان  اختیار  در  ها 

خواهد گرفت.
*  وضعیت زرد

از  آموزان در آن دسته  ۱.  دانش 
تربیت  حوزه  های  برنامه  و  ها  فعالیت 
بدنی و سالمت که با رعایت پروتکل های 
بهداشتی، امکان اجرای آن در مدارس 
حضوری  صورت  به  باشد  می  مقدور 

مشارکت می کنند.

۲.  به منظور حفظ آمادگی جسمانی 
آموزان،  دانش  سایر  سالمت  توسعه  و 
برنامه ها و فعالیت های مورد نیاز آنان از 
بستر شبکه آموزشی دانش آموزان )شاد( 
ارائه و در منزل توسط ایشان با نظارت 

والدین انجام خواهد شد.
در  الزم  محتوای  شرایط  این  در 
کانال های حوزه تربیت بدنی و سالمت 
در بستر شاد بارگذاری و جهت استفاده 
قرار  آموزان  دانش  و  مربیان  و  معلمان 

می گیرد.
۳.  با توجه به اهمیت و ضرورت 
غربالگری و شناسایی دانش آموزان دارای 
اضافه وزن و چاق، شایسته است شاخص 
توده بدنی آنها در ایام حضور در مدرسه 

اندازه گیری شود و بسته های آموزشی 
حمایتی پیرامون میزان و چگونگی انجام 
فعالیت های ورزشی و برنامه تغذیه ای، 
مراقبین  و  بدنی  تربیت  معلمان  توسط 

سالمت به آنان ارائه شود.
* وضعیت قرمز 

برنامه  کلیه  وضعیت  این  در    .۱
ورزشی  برنامه  فوق  های  فعالیت  و  ها 
شبکه  ظرفیت  از  استفاده  با  و سالمت 
آموزشی دانش آموزان )شاد(، رسانه ملی و 
فضای مجازی ارائه و پیگیری خواهد شد.

و  اجرا  تکمیلی  دستورالعمل    .۲
فعالیت  و  بدنی  تربیت  درس  ارزشیابی 
های ورزشی توسط معاونت تربیت بدنی 

و سالمت تدوین و ابالغ خواهد شد.

فعالیت های سالمت محور مدارس در مناطق قرمز، زرد و سفید اجرا می شود
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زیر نظر: بهنام مومنی

مشموالن دیپلمه 9۸ تا 31 شهریور خود را معرفی کنند
رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی به درخواست کنکوری ها از 

نظام وظیفه در تعیین تکلیف وضعیت معافیت تحصیلی آنها پاسخ داد. 
سردار مهری  اظهار داشت: مشموالن فارغ التحصیل دیپلمی که در سال 
۹۸مدرک تحصیلی خود را دریافت کرده و در کنکور سراسری سال ۹۹ شرکت 
کردند با توجه به مقررات و به جهت رفع مشکل این عزیزان تا ۳۱ شهریورماه 

مهلت دارند نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کند.
وی ادامه داد: مهلت مذکور صرفًا به جهت ثبت درخواست ها در دفاتر پلیس 
+۱۰ می باشد و زمان اعزام به خدمت این عزیزان در ماه های آتی مشخص 

می شود.
فرصت  خود  اعزام خدمت  زمان  فرارسیدن  تا  عمال  مشموالن  افزود:  وی 

امکان  فراهم شدن شرایط توسط سازمان سنجش  و در صورت  انتخاب رشته 
ثبت نام بدون دغدغه در دانشگاه را دارند.

سردار مهری خاطرنشان کرد: ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه 
عمومی ناجا به منظور مساعدت و تعیین تکلیف این مشموالن منتظر اعالم نتایج 
و برنامه زمان بندی انتخاب رشته، ثبت نام و زمان دقیق شروع به تحصیل این 
عزیزان از سوی سازمان سنجش و وزارتخانه های علوم و بهداشت است که به 
محض تعیین موارد مذکور، سازمان وظیفه عمومی ناجا، ضوابط مربوط به این 

عزیزان را به زودی اعالم می کند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا تصریح کرد: در صورت عدم اعالم برنامه 
زمان بندی مناسب از سوی سازمان سنجش و وزارتخانه های مذکور و نیز شروع 
به تحصیل این عزیزان در ترم دوم، اعزام مشموالن در نزدیک ترین ماه انجام 
تا آنها بتوانند دوره آموزشی خود را در نیروهای مسلح گذرانده و در صورت تمایل 

در بهمن ماه از خدمت ترخیص می شوند.
وی ادامه داد: کلیه نیروهای مسلح موظف هستند برابر مقررات در صورت 
اعالم قبولی مشموالن به سرعت نسبت به تسویه حساب با مشموالن اقدام  به 

جهت ادامه تحصیل آنها را به سازمان وظیفه عمومی معرفی کنند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس سردار مهری با اعالم اینکه مشموالن و خانواده 
های آنها هیچ دغدغه و نگرانی نداشته باشند، گفت: سازمان وظیفه عمومی ناجا و 
همکاران بنده در ستاد کل نیروهای مسلح به دنبال رفع مشکالت مشموالن است.

شاد  شبکه  در  شده  انجام  نظرسنجی  براساس 
مشخص شد که ۸۴ درصد دانش آموزان به استفاده 

از شبکه آموزشی دانش آموزان )شاد(  تمایل دارند.
این نظر سنجی در شبکه شاد انجام شده است و 

۲۰۰ هزار دانش آموز و معلم در آن شرکت کرده اند.

روابط عمومی  و  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به 
وزارت آموزش وپرورش، بر اساس نتیجه منتشر شده، 
۸۴ درصد معلمان و دانش آموزان اعالم کرده اند برای 
به  تمایل  جدید  تحصیلی  سال  در  مجازی  آموزش 

استفاده از شبکه شاد را دارند.

این گزارش می افزاید: همچنین۹۰ درصد خواستار 
اکثریت  هستند.  شاد  شبکه  اینترنت  رایگان  ترافیک 
قابلیت  از  استفاده  مهم ترین چالش  کنندگان  شرکت 
پخش زنده  که هم اکنون در شبکه شاد فعال شده 

است را هزینه ترافیک مصرفی می دانند.

تمایل ۸۴ درصد دانش آموزان به استفاده از شبکه شاد
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کشور  اینکه  رغم  علی 
عربستان و ترکیه برای تامین 
برق عراق ابراز تمایل کردند 
و صحبت هایی نیز میان این کشورها 
صورت گرفته است اما طبق اعالم وزیر 
نیرو بازهم نگرانی برای از دست دادن 

بازار برق عراق وجود ندارد.
درکنندگان  صا ز  ا یکی  ن  یرا ا
از  بعد  است  عراق  به  برق  دیرینه 
خرداد   ۱۵ فراوان  قوس های  و  کش 
متعهد  له  دوسا د  ا د ر ا قر مضای  ا با 
شد.  کشور  این  به  برق  صادرات  به 
وزارت  امسال  ردیبهشت   ا نوزدهم 
ی  نیه ا بیا ر  د یکا  مر آ رجه  خا مور  ا
اعالم کرد: واشنگتن قصد دارد برای 
حمایت از دولت جدید عراق، معافیت 
۱۲۰ روزه ای به این کشور برای ادامه 
واردات برق از ایران اعطا کند. پیش از 
الجزیره  شبکه  اردیبهشت ،   ۸ در  این 
معافیت  آمریکا  که  بود  کرده  گزارش 
از  برق  خرید  برای  عراق  تحریمی 
ایران را به مدت ۳۰ روز دیگر تمدید 
کرده،عراق از سال ۲۰۱۸ معافیت های 
مکرر آمریکا برای واردات گاز و برق 

ایران را دریافت کرده است.
معافیت ۱۲۰ روزه، زمینه ای برای 
صادرات  زمینه  در  جدید  داد  قرار  عقد 
این  طبق  شد.  عراق  به  ایران  برق 
تخصصی  و  فنی  هیات های  قرارداد 
بخش خصوصی ایران برای امضای دو 
شبکه  تلفات  کاهش  زمینه  در  قرارداد 
ادوات  بازسازی  و  تعمیر  و  برق  توزیع 
سفر  بغداد  به  عراق  برقی  تجهیزات  و 

می کنند. به گفته رضا اردکانیان، تمامی 
تا  عراق  به  برق  صادرات  قراردادهای 
پیش از این یک ساله بوده، اما در این 
برای  برق  صادرات  ساله  دو  قرارداد 
سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با وزارت برق 

عراق به امضا رسیده است.
دفتر  قرارداد  این  عقد  زمان  در 
ضرورت  بر  عراق  جمهوری  ریاست 
فق  ا توسعه  و  مشترک  هماهنگی 
در  ویژه  به  جانبه  دو  های  همکاری 
بخش برق و آب در راستای پیشرفت و 
رفاه دو ملت همسایه تاکید کرد. رییس 
منظور  به  همچنین  عراق  جمهوری 
برای ملت های  ثبات  و  امنیت  تحقق 
برای  مشترک  تالش  خواهان  منطقه، 
مقابله با شرایط پیچیده ای که منطقه 

شاهد آن است، شد.
عراق  جمهوری  ریاست  بیانیه 
افزوده است که اردکانیان وزیر نیروی 
آمادگی  بر  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  ها  همکاری  ادامه  برای  کشورش 
از عراق در همه بخش ها  حمایت ها 

اردکانیان  بیانیه،  نوشته  به  کرد.  تاکید 
اسالمی  جمهوری  جدی  تمایل  ز  ا
بخش  در  گذاری  سرمایه  برای  ایران 
انرژی و توسعه شبکه های برق  های 

و تبادالت تجربیات با عراق خبر داد.
به  عراق  برق  مطالبات  پرداخت 

ایران در دستور است
همچنین ماجد حنتوش - وزیر برق 
از ایران را بسیار  عراق - واردات برق 
گفت:  و  کرد  توصیف  حیاتی  و  مهم 
ایران  به  عراق  برق  مطالبات  پرداخت 
موضوع  و  گرفته  قرار  کار  دستور  در 
انجام است،  دارایی در حال  در وزارت 
امیدواریم که میزان صادرات برق ایران 

در فصل تابستان کاهش پیدا نکند.
حنتوش یادآور شد: میزان واردات 
برق عراق از ایران ۱۲۰۰ مگاوات است 
که این حجم از واردات در فصل تابستان 
بسیار با اهمیت است.همکاری های دو 
کشور در حوزه برق سال گذشته بدون 
و  شد  انجام  باالترین سطح  در  قطعی 
ما از جمهوری اسالمی ایران در زمینه 

صادرات برق قدردانی می کنیم.
صحبت  که  است  حالی  در  این 
همکاری  افزایش  خصص  در  هایی 
عربستان و ترکیه با عراق و به حاشیه 
رضا  اما  شود  می  شنیده  ایران  رفتن 
اردکانیان وزیر نیرو در واکنش به این 
اخبار گفت: هر کشوری که تصور می کند 
می تواند به عراق صادرات داشته باشد ما 
نیز تشویق می کنیم که انجام دهد؛ به 
این دلیل که عراق به دلیل آسیب هایی 
که در جنگ و همچنین حمله گروه های 
تامین  لحاظ  به  متحمل شده   تکفیری 

برق مشکالت زیادی دارد.
هزار   ۲۵ از  اینکه  بیان  با  وی 
مگاوات ظرفیت نصب شده در عراق تنها 
۱۵ هزار مگاوات در مدار است و کمبود 
قابل مالحظه ای دارند، اظهار کرد: هر 
کشوری در همسایگی می تواند کمک 
کند. ما در حال حاضر از محل صادرات 
گاز و برق به عراق حدود نیمی از مصرف 
فعلی این کشور را تامین می کنیم و جا 

برای بقیه باز است.

یک تحلیلگر اقتصادی مطرح کرد؛
عدم موفقیت بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی! 

درحالیکه رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده که رشد نقدینگی کنترل 
شده و این متغیر در پنج ماهه سال جاری نسبت به پایان پارسال تنها ۱۲ 
درصد رشد داشته است، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است که همچنان 
زمانی که  تا  و  دارند  نقدینگی روند صعودی  بر رشد  تاثیرگذار  متغیرهای 
متغیرهایی رشد نقدینگی نشانی از روند کاهشی یا خاموش شدن ندارند، 

نمی توان گفت که رشد نقدینگی کنترل یا کم شده است.
به تازگی رئیس کل بانک مرکزی  اظهار کرده که نقدینگی کنترل شده 
و پایه پولی در پنج ماهه ابتدای امسال نسبت به پایان سال قبل فقط چهار 
درصد رشد داشته و نقدینگی نیز در این مدت ۱۲ درصد افرایش یافته است.

اما در این بین وحید شقاقی، یک تحلیلگر اقتصادی می گوید که دولت 
و بانک مرکزی در حوزه مدیریت نقدینگی و حذف موتور رشد نقدینگی 
موفق عمل نکرده  است، زیرا همچنان موتور رشد نقدینگی روشن است 
و رشد نقدینگی در خرداد امسال  نسبت به خرداد سال گذشته ۳۴ درصد 

رشد را نشان می دهد. 
رشد  متغیرهایی  که  زمانی  تا  است  معتقد  اقتصادی  کارشناس  این 
نقدینگی نشانی از روند کاهشی یا خاموش شدن ندارند، نمی توان گفت که 

رشد نقدینگی کنترل یا کم شده است.
وی افزود: در حال حاضر دولت با کسری بودجه مواجه است، خلق 
پول توسط نظام بانکی ادامه دارد و بدهی دولت به نظام بانکی نیز تشدید 
شده است. این موارد ذکر شده متغیرهای اثرگذار بر رشد نقدینگی هستند 
که افزایش آن ها همچنان ادامه دارد. تا زمانی که موتور رشد نقدینگی با 
شتاب کار می کند، تورم و فاصله آن نیز از تورم جهانی بیشتر می شود که 

همه این عوامل ارزش پول ملی را با کاهش روبرو می کند.
این اظهارات درحالی است که آخرین آمار بانک مرکزی درباره میزان 
بدهی دولت به نظام بانکی و وضعیت نقدینگی مربوط به خرداد ماه امسال 
است و روند صعودی این دو متغیر همچنان ادامه دارد؛ به گونه ای که نقدینگی 
در این زمان از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و به رقم ۲۶ هزار و ۵۷۱ 

میلیارد تومان رسیده است. 
طبق این گزارش، سهم پول و شبه پول از این میزان نقدینگی به 
ترتیب ۵۰۲۰ میلیارد و ۲۱ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان که هر یک نسبت به 

خرداد پارسال ۶۱.۵ و ۲۹.۱ درصد افزایش یافته است. 
همچنین، میزان نقدینگی در پایان خرداد امسال در مقایسه با خرداد 
درصد   ۷.۵ معادل  گذشته  سال  اسفند  به  نسبت  و  درصد   ۳۴.۲ پارسال 

افزایش یافته است. 
عالوه براین، بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز 
معادل ۱۳۱۴ میلیارد تومان بوده که نشان دهنده ۳۰.۱ درصد افزایش است.

جذابیت مالیات برای کالهبرداران اینترنتی؛
هشدار سازمان مالیاتی: متخلفان تحت پیگرد قانونی 

قرار می گیرند 

کالهبــرداران اینترنتــی ایــن بــار طعمــه خــود را بــرای کســانی کــه 
ــن  ــن بی ــد کــه در ای ــد، پهــن کرده ان ــات پرداخــت کنن ــد مالی می خواهن
الزم اســت بــرای در امــان مانــدن از نیــت ســوء اســتفاده گری ایــن افــراد 

بــا روش هــای معتبــر پرداخــت مالیــات آشــنا شــد.
پیشــرفت های فنــاوری و اطالعــات بــه خصــوص گســترش فضــای 
ــرای افــراد  ــز ب ــار محســنات خــود یکســری دردســرها نی ســایبر، در کن
ــه  ــود کــه ب ــه همــراه آورد کــه یکــی از آن هــا ظهــور ســودجویانی ب ب
ــرار دادن  ــتفاده ق ــرای سوءاس ــت ب ــتر اینترن ــف از بس ــای مختل روش ه
ــاز و  ــت های غیرمج ــی، برداش ــم مال ــد و جرائ ــتفاده می کنن ــردم اس م
کالهبــرداران اینترنتــی از جملــه پرتکرارتریــن جرائــم در حــوزه فضــای 

مجــازی اعــالم شــده اســت.  
ــرداران  ــرای کالهب ــات ب ــه مالی ــود ک ــه می ش ــا گفت ــن روزه ای
ــا هــدف فیشــینگ  ــد ب ــرده و ســعی می کنن ــدا ک ــت پی ــی جذابی اینترنت
ــون  ــی همچ ــر داخل ــایت های معتب ــتریان وب س ــرداری از مش و کالهب
دیــوار، شــیپور و غیــره پــس از ثبــت آگهــی و پرداخــت هزینــه جهــت 
ارتقــای نــوع نمایــش آگهــی بــه منظــور تســریع در فــروش، بــا دســتیابی 
بــه تلفــن انتشــار دهنــده آگهــی و ارســال پیامکــی بــه همــراه لوگــو و 
نــام وب ســایت بــه وی، اعــالم می کننــد کــه در صــورت عــدم پرداخــت 
ــت شــده از روی وب ســایت  ــات، آگهــی ثب ــوان مالی ــی تحــت عن مبلغ

ــود. ــذف می ش ــور ح مذک
ــی  ــا عناوین ــی، ب ــایت های جعل ــن وب س ــی از ای ــن، برخ همچنی
همچــون پرداخــت مالیــات، افــراد را بــه ســایت های مختلــف بــا هــدف 
ــاب  ــات حس ــت آوردن اطالع ــه دس ــس از ب ــت و پ ــرداری هدای کالهب
آن هــا، مبلغــی را تحــت عنــوان مالیــات از حســاب افــراد کســر می کننــد.

در ایــن راســتا، مســئوالن ســازمان مالیاتــی از تحــت پیگــرد قانونــی 
قــرار گرفتــن اینگونــه مــوارد خبــر داده انــد و بــه مــردم هشــدار داده انــد تا 
تنهــا از طریــق روش هــای معتبــر بــه پرداخــت مالیــات خــود اقــدام کنند. 

در ایــن بیــن، الزم اســت روش هــای معتبــر پرداخــت مالیات را دانســت.
ــتیم  ــا، می توانس ــروس کرون ــیوع وی ــش از ش ــت؛  پی ــی اس گفتن
ــل  ــات از قبی ــت مالی ــاری دریاف ــمی و انحص ــای رس ــق درگاه ه از طری
دســتگاه های کارتخــوان بانکــی مســتقر در ادارات مالیاتــی یــا بــا مراجعــه 
ــه در  ــرد. درحالیک ــت ک ــه را پرداخ ــات متعلق ــا مالی ــعب بانک ه ــه ش ب
حــال حاضــر هــم می تــوان از ایــن راه هــای ذکــر شــده در بــاال، اقــدام 
بــه پرداخــت مالیــات کــرد امــا در راســتای ترجیــح و اولویــت دادن بــه 
حفــظ فاصلــه فیزیکــی و دوری از ایجــاد تجمــع، بهتــر اســت از طریــق 
 )tax.gov.ir( ــه نشــانی ــازمان ب ــی س ــای الکترونیکــی اینترنت درگاه ه

مراجعــه کــرد.

پارس جنوبی ناجی ایران در شرایط تحریم
فارس، صادرات  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  بنزین،  تولید  افزایش  از  نمی شود 
بنزین و فرآورده های نفتی، افزایش صادرات گاز، گازرسانی روستایی، گازرسانی 
نیروگاه ها سخن  شهری، بهبود محیط زیست، کاهش مصرف سوخت مایع در 
گفت اما از پارس جنوبی و کارهایی که برای توسعه آن انجام شد، سخن نگفت. 
پارس  جنوبی اکنون ناجی ایران در شرایط تحریم است. ظرفیت برداشت گاز از 
این میدان مشترک در هفت سال اخیر از ۲۸۰ میلیون مترمکعب به ۷۰۰ میلیون 

مترمکعب در روز رسیده است.
*توسعه میدان مشترک گازی پارس جنوبی  که سال ۶۷ کشف شد، سال 
۷۶ با امضای قرارداد فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی با شرکت های توتال، گازپروم و 
این  در  ایران  اجرایی شد؛ قطر شریک  فاز  وارد  به طور رسمی  مالزی  پتروناس 
میدان مشترک، کارش را اما از سال ۱۹۹۰ )۱۳۶۹( آغاز کرده بود. انتظار برای 
نخستین برداشت ایران از این میدان پنج سال به درازا کشید و  بهمن ماه ۱۳۸۱ 
ایران برداشت ۵۶.۶ میلیون مترمکعب گاز از این میدان را جشن گرفت. توسعه 
پارس جنوبی اما پس از این تاریخ روی غلتک افتاد. عسلویه شهریورماه سال 

۷۶ زمین بکر و موات بود.
*بهمن ۱۳۷۶ پای نخستین شرکت ایرانی به توسعه میدان گازی پارس 
جنوبی باز شد؛ پتروپارس. شرکت ملی نفت ایران بهمن ماه ۱۳۷۶ و در قالب 
قرارداد بیع متقابل با شرکت پتروپارس برای توسعه فاز یک این میدان مشترک 
گازی قرارداد امضا کرد. پتروپارس توانست آبان ماه سال ۱۳۸۳ کار خود را در 
این فاز به پایان برساند. هفت سال مدت زمانی است که نخستین شرکت ایرانی 
 ۲۸.۳ را  میدان  این  از  برداشت  و  کرد  میدان صرف  این  فاز یک  توسعه  برای 
پایان سال ۸۴ توانایی برداشت  تا  ایران  افزایش داد.  میلیون مترمکعب در روز 

روزانه ۱۴۰ میلیون مترمکعب گاز از پارس جنوبی را داشت.
*پارس جنوبی در تاریخ توسعه خود رکوردهای بی نظیری از توسعه تا نصب 
 ،۱۳ فازهای  قرارداد   ۶ امضای  اما  کرد؛  ثبت  بهره بردای  تا  راه اندازی  از  سکو، 
۱۴، ۱۹ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی موسوم به ۳۵ ماهه در ۲۵ خردادماه ۱۳۸۹ و  
افتتاح هم زمان پنج فاز ۱۷و ۱۸، ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ در ۲۷ فروردین ماه ۹۶ فراموش 
شدنی نیستند. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ پنج فاز دیگر پارس جنوبی عمیاتی شد 
و در مجموع ۱۰ فاز از ۲۵ فاز تعریف شده پارس جنوبی تا پایان سال ۹۲ به 
بهره برداری رسید بود. رؤیای ایرانیان در برداشت برابر گاز با قطر اما در سال 

۹۲ هنوز دست نیافتی بود.  
با شتاب  یازدهم  آمدن دولت  با روی کار  پارس جنوبی  فازهای  *توسعه 
به  آغاز  از  تا یک سال پس  فازها سبب شد  اولویت بندی  یافت.  ادامه  بیشتری 
به  اسفندماه ۱۳۹۳  پارس جنوبی تکمیل شود و در  فاز ۱۲  یازدهم،  کار دولت 
بهره برداری برسد. پس از آن با شتاب در روند توسعه پارس جنوبی، فازهای ۱۵ 
و ۱۶ در دی ماه ۱۳۹۴ به بهره برداری رسید. فازهای ۱۷و ۱۸، ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ 
به صورت هم زمان در ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۶ به طور رسمی افتتاح شد و رؤیای 
ایرانیان در برداشت برابر گاز با قطر محقق شد، همچنین ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۷ 
پاالیشگاه فازهای ۱۳و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی عملیاتی شد. در سال ۹۸ نیز ۶ 
سکوی پارس جنوبی نصب و چهار سکو از این تعداد در مدار تولید قرار گرفت 

که مربوط به فازهای ۱۴ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی بوده است.
* توسعه پارس جنوبی اما در سال ۹۹ ادامه یافت، در این سال طلسم توسعه 
فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان آخرین فاز این میدان مشترک در یازدهمین روز 
اردیبهشت ماه با آغاز عملیات بارگیری جکت سرچاهی سکوی ۱۱B شکسته شد. 
حسن روحانی، رئیس جمهوری نیز نخستین روز خردادماه فرمان عملیات نصب 
جکت نخستین سکوی این فاز را صادر کرد تا به این ترتیب عملیات توسعه این 
فاز به طور رسمی در سال ۹۹ آغاز شود. انتظار می رود تولید اولیه از این سکو 
تا ابتدای سال آینده محقق شود. از دیگر اقدام ها در پارس جنوبی در این سال 
وارد مدار شدن سومین سکوی تولید فاز ۱۳ پارس جنوبی در ۳۱ خردادماه بود، 
حاال تنها یک سکو از این فاز برای راه اندازی باقی مانده است که انتظار می رود 
تا پایان امسال در مدار قرار گیرد. توسعه پاالیشگاه فاز ۱۴ نیز به عنوان آخرین 
پاالیشگاه این میدان مشترک روند توسعه خود را می گذراند و طبق برنامه قرار 

است نخستین ردیف آن تا اوایل سال ۱۴۰۰ عملیاتی شود.
*پرونده توسعه بخش نخست پارس جنوبی کم کم در حال بسته شدن 
است و هم اکنون باید برای بخش دوم آن که همانا حفظ و نگهداشت تولید است 
تالش کرد و برنامه های تدوین شده را به مرحله اجرا رساند. آنگونه که محمد 
مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس عنوان کرد بخش دوم توسعه 
از بخش نخست است. پارس جنوبی بدون تردید  به مراتب مهمتر  این میدان 
بخش مهمی از تاریخ صنعت ایران در آینده خواهد بود که تنه به تنه بزرگ ترین 
رویدادهای تاریخ صنعت نفت ایران در ۱۰۰ سال گذشته خواهد زد. پیمانکاران و 

سازندگان زیادی در کالس درس پارس جنوبی، بین المللی شدند.

ایران به جمع صادرکنندگان بنزین پیوست
افزایش ۱۶ درصدی ظرفیت پاالیشگاه های کشور در هفت سال اخیر  با 
ایران نه تنها از واردات بنزین بی نیاز شد بلکه به جمع صادرکنندگان آن پیوست.

با نگاهی به روند تاریخی مصرف و واردات بنزین، مشخص می شود که 
این محصول  واردات  پیشی گرفت،  بنزین  تولید  از  از سال ۱۳۶۱، که مصرف 
استراتژیک متوقف نشد تا آنجا که سرانجام با بهره برداری از پاالیشگاه میعانات 
گازی ستاره خلیج فارس در دولت تدبیر و امید،   نه تنها ایران از واردات بنزین 

بی نیاز شد بلکه به جمع صادرکنندگان آن نیز پیوست.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید توجه به خودکفایی در تولید بنزین 
با توجه به تحریم فروش این سوخت بیشتر شد. در کنار افزایش تولید و بهبود 
کیفیت پاالیشگاه های نفتی کشور،  در دولت یازدهم و دوازدهم،  ساخت پاالیشگاه 

ستاره خلیج فارس با ظرفیت ۳۶۰هزار بشکه سرعت گرفت.
این در حالی است که مخالفان و منتقدان زنگنه از وی به عنوان دشمن 
پاالیشگاه سازی در کشور یاد کرده و از همین رو زنگنه را به خام فروشی متهم 
می کنند اما نگاهی به عملکرد گذشته و حال حاضر زنگنه، بیانگر واقعیت دیگری 
است. در واقع زنگنه نه تنها مخالفتی با افزایش ظرفیت پاالیشی کشور ندارد بلکه 

در مسیر افزایش این ظرفیت نیز گام های اساسی برداشته است.
تنها  نه  بازگشت،  طالقانی  خیابان  به  روحانی  حسن  دولت  در  که  زنگنه 
پاالیشی  ظرفیت  بلکه  کرد  تکمیل  را  قبل  از  مانده  معطل  پاالیشی  طرح های 
را در قالب پاالیشگاه های سیراف در  جدید ۴۸۰ هزار بشکه ای میعانات گازی 
البته ظرفیت این پاالیشگاه ها به ۳۶۰ هزار بشکه کاهش  دستور کار قرار داد. 
در  پاالیش  دوم صنعت  عنوان ستاره  به  پاالیشگاه هایی که می تواند  پیدا کرد. 
کارنامه بیژن زنگنه ثبت شود.در کنار آن به تازگی وزیر نفت از آمادگی اعطای 
ساخت پتروپاالیشگاه ها با ظرفیت ۱.۵ میلیون بشکه خبر داده است و این امر با 
تصویب تنفس خوراک از سوی صندوق توسعه ملی به مرحله اجرا وارد خواهد شد.

با وجود این اقدام ها البته پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به همان ظرفیت ۳۶۰ 
هزار بشکه ای میعانات گازی رضایت نداد و در حال حاضر به گفته مدیرعامل آن، 
ظرفیت این پاالیشگاه روزانه ۴۵۰ هزار بشکه است که تا پایان شهریور ماه به 
۴۸۰ هزار بشکه بالغ خواهد شد. در واقع با تغییر در عملکرد این پاالیشگاه،  بدون 
آنکه فاز چهارمی در آن ساخته شود، به اندازه یک فاز ظرفیت آن افزایش پیدا 
کرد. تا آنجا که سال گذشته ۱۴۰ میلیون بشکه میعانات گازی در این پاالیشگاه 
فرآورش شد که به دنبال آن تولید و عرضه ۱۳ میلیارد لیتر بنزین صورت گرفت.

اگر امروز ستاره خلیج فارس به بهره برداری نرسیده بود یا خلیج فارس به 
با خاموشی  یا  انبار روی آب میعانات گازی جهان تبدیل شده بود و  بزرگترین 
گسترده به دنبال کاهش تکلیفی گاز رو به رو می شدیم و از همین رو پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس ریسک تولید گاز پارس جنوبی در شرایط تحریم را کاهش داد.

نفت  پاالیشگاه های  در  ایران  پاالیشی  تا ظرفیت  اقدامات سبب شد  این 
و میعانات گازی که در سال ۹۲ عددی معادل یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه 
میلیون و ۱۵۰ هزار  به ۲  امید  و  تدبیر  اقدام های دولت  با  و  امروز  بود  روز  در 
بشکه افزایش پیدا کرد. این اعداد نشان دهنده رشدی ۱۶ درصدی در ظرفیت 
پاالیشگاه های ایران در طول مدت هفت سال است. این در حالی است که از 
ابتدای انقالب تا سال ۹۲ یعنی چیزی حدود ۳۵ سال،  ظرفیت پاالیشی ایران 
۵۶ درصد بیشتر شده بود و از یک میلیون و ۱۸۵ هزار بشکه در سال ۵۷ به یک 

میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز در سال ۹۲ رسیده بود.
ایران تا پایان  از آن دارد که ظرفیت پاالیشگاه های  پیش بینی ها حکایت 
امسال به ۲.۲ میلیون بشکه در روز می رسد و این رقم تا پایان سال ۱۴۰۰ به 
۲.۳ میلیون بشکه بالغ خواهد شد. با توجه به این ظرفیت تولید بنزین ایران نیز 
رشد داشته و از ۵۹.۵ میلیون لیتر در سال ۹۲ به ۱۱۵ میلیون لیتر در شرایط فعلی 
افزایش داشته است.با مقایسه رشد ظرفیت پاالیشگاه ها که ۱۶ درصد بوده، با 
ظرفیت تولید بنزین در ایران که عددی بیش از ۸۰ درصد را نشان می دهد، این 
نفتی خود  فرآورده های  تولید  تنها ظرفیت  نه  ایران  نکته مشخص می شود که 
را افزایش داده بلکه در این مدت تالش کرده تا به سمت تولید فرآورده هایی با 

ارزش افزوده بیشتر حرکت کند.

وزیر نیرو:

ایران بازار برق عراق را از دست نخواهد داد!
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

تحلیلگران بازار جهانی پیش بینی 
می کنند نوسان قیمت طال ادامه خواهد 
 ۱۰۰ نوسان  از  است  ممکن  و  داشت 
دالری معامالت روزانه در هفته ای که 

گذشت هم بیشتر باشد.
که  مثبتی  دورنمای  وجود  با 
رد،  دا وجود  طال  بازار  روی  پیش 
باعث  گذشته  هفته  در  قیمتها  نوسان 
انتخاب  دنبال  به  گذاران  سرمایه  شد 
یک استراتژی برای معامالت باشند و 
همزمان طال در باالی مرز ۱۹۰۰ فراز 
و فرود چشمگیری را تجربه کرد. هر 
اونس طال در معامالت روز جمعه بازار 
معادل  نیویورک ۴۲ دالر و ۳۰ سنت 
۲.۲ درصد افزایش پیدا کرد و در ۱۹۷۴ 
دالر و ۹۰ بسته شد و برای کل هفته 

۱.۴ درصد افزایش ثبت کرد.
پیتر هاگ، مدیر معامالت جهانی 
در  ما  گفت:  باره  این  در  متالز  کیتکو 
باالی  نوسان  هفته گذشته شاهد  چند 
تغییری  وضعیت  این  و  بودیم  قیمتها 
نخواهد داشت. عوامل تاثیرگذار زیادی 
بازار سهام، اظهارات روز  شامل ارزش 
پنج شنبه رییس بانک مرکزی آمریکا 
نوامبر  جمهوری  ریاست  انتخابات  و 
تا  قیمتها  نوسان  دارد.  وجود  آمریکا 
دسامبر ادامه خواهد داشت و معامالت 
را بی نهایت دشوار می کند. هر گونه 
خبری که اعالم می شود ممکن است 

باعث نوسان قیمتها شود.
وی به صعود قیمت اونس طال به 
مرز ۲۰۰۰ دالر خوش بین بوده و گفت: 
اگر طال بتواند در باالی این سطح مهم 
به صعود بیشتر ادامه دهد، افزایش قیمت 

بیشتری پیدا خواهد کرد.
اما سوال بزرگ این است که آیا 
روند تحکیم قیمت طال به پایان رسیده 
است. دانیل گالی، استراتژیست کاالی 

شرکت »تی دی سکیوریتیز« به کیتکو 
نیوز گفت: طال از زمان شیوع ویروس 
می  بسر  صعودی  روند  یک  در  کرونا 
برد و معامله گران الگوهای فنی را زیر 
نظر دارند. اگر طال بتواند قیمت ۲۰۰۰ 
دالر را بشکند، روند افزایشی آن قویتر 

خواهد شد.
تحلیلگران هشدار دادند معامالت 
بسیار اندک باعث نوسان شدید قیمتها 
در فضای طال خواهد شد. کوین گریدی، 
به  فیوچرز  فونیکس  شرکت  رییس 
زیادی  گران  معامله  گفت:  کیتکونیوز 
است.  اندک  معامالت  و  بوده  محتاط 
بر مبنای فنی است.  خریدهای زیادی 
طال روز پنج شنبه ۳۰ دالر صعود کرد 

و سپس ۷۰ دالر ریزش پیدا کرد. نوسان 
۱۰۰ دالری برای طال معمول نیست. 
قرار  بازار  حاشیه  در  افراد  از  بسیاری 
جاری  هفته  در  معامالت  و  اند  گرفته 
از این هم کمتر خواهد بود و در نتیجه 
نوسان قیمت تشدید می شود. وی گفت: 
بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل سطح 
باالی نوسان قیمت طال، صندوق های 
جای  به  را  طال  پشتوانه  تحت   ETF

معامله طال انتخاب کرده اند.
برای  پیامی  چه  پاول  اظهارات 

طال داشت؟
شنبه  پنج  روز  سخنرانی  از  پس 
مرکزی  بانک  رییس  پاول،  جروم 
آمریکا در جکسون هال، بازار طال دچار 

جدیدی  رویکرد  پاول  شد.  سردرگمی 
که  کرد  معرفی  پولی  سیاست  برای 
باالتر  اشتغال  و  تورم  دهد  می  اجازه 
بروند. بانک مرکزی آمریکا اکنون تورم 
دو درصد را هدف گرفته و اطمینان داده 
که نرخهای بهره در سالهای آینده پایین 
خواهند ماند. اگرچه این خبر خوب برای 
طال بود اما این فلز ارزشمند در عرض 
پاول ۷۲  اظهارات  از  یک ساعت پس 

دالر ریزش قیمت پیدا کرد.
به گفته پیتر هاگ، بازار مایل بود 
اظهارات قاطعتری درباره سیاست بانک 
مرکزی آمریکا در خصوص تورم بشنود. 
پاول در جریان سخنرانی خود ابتدا گفت 
که بانک مرکزی می خواهد از یک مدل 
تورم متوسط استفاده کرده و اجازه دهد 
تا زمان بهبود اقتصاد تورم اندکی باالتر 
رود. اما پنج دقیقه بعد پاول گفت اگر 
برای  مرکزی  بانک  رود،  باالتر  تورم 
پایین آوردن آن اقدام خواهد کرد. این 
وی  اولیه  اظهارات  مثبت  تاثیر  مسئله 
وجود  با  حال  این  با  زدود.  را  بازار  بر 
کلی  تصویر  شد،  ایجاد  که  سردرگمی 
برای طال بسیار مثبت است. سیاستهای 
پولی فوق تسهیلی بانک مرکزی آمریکا 
حداقل تا پایان سال ۲۰۲۱ و تا زمانی که 
اقتصاد احیا شود، ادامه خواهد داشت و در 
چنین فضایی، قیمت طال باالتر می رود.

کیتکونیوز،  گزارش  اساس  بر 
اقتصادی  اطالعات  جاری  هفته  در 
جدیدی منتشر خواهد شد که مهمترین 
آمار  بازار طال،  بر  آن  تاثیرگذارترین  و 
که  بود  خواهد  آمریکا  ماهانه  اشتغال 
آمار  سایر  شود.  می  اعالم  جمعه  روز 
شامل شاخص مدیران خرید بخش تولید 
خصوصی  بخش  اشتغال  آمار   ،ISM
ADP و شاخص مدیران خرید بخش 

غیرتولیدی ISM هستند.

پیش بینی تحلیلگران بازار جهانی:

نوسان قیمت طال ادامه دارد

تولید  زمینه  در  اکنون  که  ایران 
برابر  دارد،  قرار  دهم  جایگاه  در  فوالد 
پنج  در  فوالد  جهانی  انجمن  آمارهای 
آهن  زمینه  در   ۲۰۲۰ سال  نخست  ماه 
اسفنجی، به عنوان بزرگترین تولیدکننده 

معرفی شد.
براساس اهداف کمی زنجیره فوالد 
آهن  تولید  میزان  امسال  است،  قرار 
که  برسد  تن  میلیون   ۳۳ به  اسفنجی 
برای  مساعدی  زمینه  مهم  این  تحقق 
میلیون   ۳۰ حداقل  تولید  سازی  فراهم 

تن فوالد را فراهم می سازد.
آمار رو به رشد تولید آهن اسفنجی  
آهن  تولید  عملکرد  آمار  بررسی 
اسفنجی در سال ۱۳۹۷ برپایه داده های 
انجمن تولید کنندگان فوالد ایران، رقم 
نشان  را  تن  هزار   ۳۵۹ و  میلیون   ۲۶
در سال  ۶ درصدی  با رشد  که  می دهد 
هزار   ۹۰۷ و  میلیون   ۲۷ رقم  به   ۱۳۹۸

تن رسید.
ضمن اینکه در چهار ماهه نخست 
پارسال میزان تولید آهن اسفنجی به رقم 

۴۰۵ هزار تن رسیده بود.
وضعیت صادرات آهن اسفنجی

در  اسفنجی  آهن  کارنامه صادرات 
سال های ۹۷ و ۹۸ نیز روند افزایشی را 
نشان می دهد، برپایه آمار مربوطه در سال 
۹۷ حجم صادرات آهن اسفنجی برابر با 
۵۳۳ هزار تن بود که با رشد ۷۷ درصدی 
در سال گذشته بالغ بر ۹۴۲ هزار تن شد.

هن  آ ی  هر ظا ف  مصر ن  ا میز
 ۲۶ رقم  به  گذشته  سال  در  اسفنجی 
رشد  که  رسید  تن  هزار   ۹۶۵ و  میلیون 
چهار درصدی در مقایسه با سال ۹۷ که 

بالغ بر ۲۵ میلیون و ۸۲۶ هزار تن بود، 
نشان می دهد.

در  ایران  اسفنجی  آهن  جایگاه 
جهان 

بررسی وضعیت تولید آهن اسفنجی 
ماده  این  کنندگان  تولید  بین  در  ایران 
گویای آن است، با وجود اینکه کشورمان 
از  فشار  بیشترین  تحریم ها  بحث  در 
سوی دشمنان را متحمل شده،  در بیش 
ماه نخست سال ۲۰۲۰ میالدی  پنج  از 
اسفنجی  آهن  تولید  نخست  جایگاه  در 
جهان قرار گرفت.  روابط عمومی سازمان 
برابر  کرد:  اعالم  این  از  پیش  ایمیدرو 
گزارش انجمن جهانی فوالد، ایران در ماه 
با پشت سرگذاشتن  توانست   ۲۰۲۰ می 
هند، رتبه نخست تولید آهن اسفنجی به 
روش احیای مستقیم را در اختیار گیرد.

نخست  ماه  پنج  این،  بر  عالوه 
سال ۲۰۲۰، ایران افزون بر ۱۲ میلیون 

تن آهن اسفنجی تولید کرد در حالی که 
تولید هند به ۱۱میلیون تن رسید.

افزایش  دالیل  مهمترین  از  یکی 
اندازی  راه  ایران،  اسفنجی  آهن  تولید 
در  اسفنجی  آهن  جدید  کارخانه های 

کشور است.  
ح  فتتا ا  ، ه ما یور شهر رم  چها در 
با  معدنی  و  صنعتی  طرح  سه  همزمان 
پویش  قالب  در  رییس جمهوری  دستور 
که  شد  آغاز  امید«  تداوم  »تولید،  ملی 
یکی از این سه طرح مربوط به تولید آهن 
اسفنجی اردکان یزد با ظرفیت ۹۵۰ هزار 
تن بود که در کنار واحد کامیون کشنده 
و شمش طال با سرمایه گذاری بالغ بر دو 
نفر   ۹۵۰ برای  میلیاردتومان   ۶۹۵ هزار 
به صورت مستقیم اشتغالزایی ایجاد کرد.

آهن  تولید  از  ۵۰درصدی  سهم 
اسفنجی جهان 

بر اساس این گزارش ایران در ماه 

 ۵۰ حدود  حال  عین  در  میالدی،  می 
درصد از تولید این ماده در جهان را در 
اختیار گرفت و در این مدت در مجموع 
در ماه میالدی مورد اشاره، ۵.۶ میلیون 
تن آهن اسفنجی در جهان تولید شد که 
میلیون   ۱.۵ با  هند  کشورمان،  از  پس 
تن تولید در رتبه دوم قرار گرفت. تولید 
این کشور با افت ۵۵ درصدی روبرو شد 
در حالی که ایران رشد ۷.۶ درصدی را 
مکزیک  مصر،  هند،  از  کرد.پس  کسب 
ترتیب  به  که  گرفتند  جای  عربستان  و 
۴۶۲هزار، ۳۹۰ هزار و ۳۴۲هزار تن آهن 

اسفنجی تولید کردند.
ماه   ۲۲ تا  اسفنجی  آهن  تولید 
میلیون   ۳۲.۱ به  امسال در جهان  ژوئن 
ایران،  از  پس  همچنان  که  رسید  تن 
تن(،  میلیون  مصر)۲.۲  هند،  کشورهای 
میلیون تن( و عربستان   ۲.۰۵( مکزیک 

)۱.۷ میلیون تن( قرار گرفتند.

پیشتازی ایران در عرصه جهانی در تولید آهن اسفنجی



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1543- دوشنبه 10 شهریور 41399 زمین ایران 

مشهد  شهرستان  گروه 
ز  ا جمعي  ده:  باقرزا سمیه 
مدیران ارشد شرکت پاالیش 
مدیر  به همراه  نژاد  گاز شهید هاشمي 
آموزش و پرورش شهرستان سرخس از 
روند آماده سازي مجموعه هاي آموزشي 
برگزاري  ویژه  شرکت  این  ورزشي  و 
کنکور سراسري سال ۱۳۹۹ بازدید کردند.

در  منبتي  مجید  سید  مهندس 
به  عمل  راستاي  در  گفت:  بازدید  این 
و  شرکتي  اجتماعي  هاي  مسئولیت 
شهرستان،  هاي  ارگان  با  همکاري 
مجموعه هاي آموزشي و سالن ورزشي 
مهاجر  شهید  مسکوني  مجتمع  ایثار 
طي روزهاي برگزاري کنکور سراسري 
قرار  آموزش و پرورش  اداره  اختیار  در 

خواهد گرفت.
وي اظهارداشت: با شیوع گسترده 
کشور،  در  کرونا  منحوس  ویروس 
دغدغه همه خدمتگزاران نظام اسالمي 

حفظ سالمت داوطلبین و آینده سازان 
به  گذشته  روزهاي  از  لذا  است  ایران 
تعدادي از کارکنان ماموریت داده ایم 
هاي  سالن  سازي  آماده  به  اقدام  تا 
برگزاري  براي  ورزشي  و  آموزشي 

نمایند. کنکور 
با  کرد:  تصریح  منبتي  مهندس 

از  شده  بیني  پیش  تمهیدات  و  تدابیر 
علوم  وزارت  و  بهداشت  وزارت  سوي 
آزمون  بهتر  هرچه  برگزاري  براي 
به  مامور  کارکنان  امسال،  سراسري 
آزمون  در  خانگیران  پاالیشگاه  خدمت 
سراسري با توجه به فرصت باقي مانده 
تالش مي کنند تا محیطي سالم را براي 

کنکور  داوطلبین  و  کنندگان  شرکت 
فراهم آروند تا آنان با اطمینان خاطر و 

آرامش در کنکور شرکت نمایند.
پرورش  و  آموزش  مدیر  ادامه  در 
شهرستان مرزي سرخس در این بازدید 
در خصوص  گذشته  ماه  از یک  گفت: 
روند برگزاري کنکور سراسري و محل 
هاي آزمون جلسات متعدد با نهادهاي 
مختلف برگزار کرده ایم و در پایان به 
این نتیجه رسیدیم تا حوزه هاي امتحاني 
به  نسبت  تر  اضافه  حوزه  یک  به  را 

سنوات گذشته افزایش دهیم.
کرد:  تاکید  دادمحمدي  عباس 
مدیرعامل  مساعدت  با  نه  خوشبختا
اي  گونه  به  شرایط  پاالیشگاه  محترم 
فراهم شده تا داوطلبین طي چهار روز 
برگزاري کنکور در حوزه هاي امتحاني 
و  اجتماعي  گذاري  فاصله  حفظ  با 
به  بهداشتي  هاي  پروتکل  رعایت 

رقابت بپردازند.

در راستاي عمل به مسئولیت اجتماعي پاالیشگاه خانگیران صورت گرفت؛

آماده سازي مجموعه هاي آموزشي و ورزشي پاالیشگاه  
برگزاري کنکور سراسري 1399 در سرخس

شهردار اراک:
اراک  پیاده راه های  اجرای  برای  ریال  میلیارد   1۶٠

مصوب شد

نخست  مرحله  اجرای  برای  ریال  میلیارد   ۱۶۰ گفت:  اراک  شهردار 
پیگیری  با روند مناسبی در حال  اراک مصوب شده که کار  پیاده راه های 
است. محمدکریم شفیعی افزود: مرحله نخست پیاده راه اراک شامل خیابان 
امیرکبیر، قسمتی از میدان شهدا )ع(، نیمی از خیابان محسنی، کوچه سام 
سلطان، میدان ارک و خیابان حصار است که عملیات اجرایی آنها آغاز شده 
و پیش بینی شده مجموع این مرحله در مدت یک سال به اتمام رسد. وی 
راه  سه  مخابرات،  خیابان  اراک  شهر  پیاده راه های  دوم  مرحله  کرد:  بیان 
ارامنه و ابتدای خیابان شهید رجایی است که اعتبار و عملیات اجرایی آن 
برای سال آینده دیده شده است. شهردار اراک ادامه داد: اجرای پیاده راه ها 
در مرکز شهر و بافت تاریخی اراک نقش موثری در بازگشت هویت اصلی 
این شهر، حاکمیت فضای انسان محور و افزایش آرامش برای مردم دارد. 
شفیعی اظهار داشت: به طور قطع با اجرای پیاده راه ها تردد خودروها از هسته 
مرکزی شهر سخت می شود و در این مسیرها تنها عبور از طریق پیاده، حمل 
و نقل عمومی یا دوچرخه امکان پذیر است و خودروها باید از مسیرهای 
تعریف شده به ویژه اتصاالت بزرگراهی تردد کنند. وی تصریح کرد: تدابیر 
ویژه ای در اجرای طرح های مختلف ترددی در شهر اراک اندیشیده شده 
که در شورای ترافیک استان مرکزی در حال بررسی است و در صورت 

تصویب در اسرع وقت اجرا می شود.

در شهرستان مهدیشهر صورت گرفت؛
بهره برداری از هفت پروژه عمرانی برق رسانی در 

هفته دولت
در پنجمیــن روز از هفتــه دولــت، هفــت پــروژه عمرانــی برق رســانی 
بــا اعتبــاری بــه مبلــغ ۱۰ میلیــارد و ۳۵۵ میلیــون ریــال در شهرســتان 

مهدیشــهر افتتــاح شــد.
طــرح تامیــن بــرق ســیادره منطقــه جاشــلوبار بــا هزینــه ســه میلیارد 
و ۸۴۰ میلیــون ریــال و طــرح تعویــض ۲۲ اصلــه پایــه هــای فرســوده 
شــبکه ۲۰ کیلوولــت فیــدر شــهید رجایــی بــا اعتبــار ۹۲۰ میلیــون ریـــال 
، بــه عنـــوان پـــروژه هــای افتتــاح شــده در ایــن شهرســتان محســوب 

مــی شــوند.
طــرح بهســازی یــک هــزار و ۲۰۰ متر شــبکه فشــار ضعیــف خیابان 
هــای شــهدا و امیرکبیــر روســتای فوالدمحلــه بــه مبلــغ یــک میلیـــارد و 
۶۲ میلیـــون ریـــال و طـرح احـداث یک هـــزار و ۶۸۱ متر شبکـه فشـار 
ضعیـــف هوایــی بــا کابــل خودنگهــدار جهــت تامیــن بــرق متقاضیــان 
جدیـــد با اعتبار دو میلیـــارد و ۳۰۰ میلیـــون ریـــال، از دیگـر طرح هایـی 

مــی باشنـــد کــه به بهــره بــرداری رســیدند.
طــرح تامیــن روشــنایی معابــر بلــوار رســالت درجزیــن بــا هـــزینه 
۵۰۰ میلیـون ریـال و دوطـرح نصـب سـه دستگاه سکسیونرهوایی گازی 
جهــت رینــگ خطــوط بــرای برقدار کردن منطقه طالـــب آبـــاد به مبلـــغ 
یــک میلیـــارد و ۷۳۳ میلیــون ریـــال، از دیگــر طــرح هایــی هســتند کــه 

در پنجمیــن روز از هفتــه دولــت افتتــاح شــدند.
ــای  ــروژه ه ــان پ ــاح همزم ــن افتت ــازد: آئی ــی س ــان م خاطرنش
ــا حضــور معــاون سیاســی امنیتــی و اجتماعــی  شهرســتان مهدیشــهر ب
اســتاندار و جمعــی از مســئولین اســتان و شهرســتان بــه صــورت ویدئــو 

ــد. ــزار ش کنفرانســی برگ

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان مرکزی؛
مردم استان مرکزی بیش از سه میلیاردو ۷٠٠ میلیون 

تومان صدقه دادند
طــی ۵  ماهــه ســال جــاری مــردم اســتان مرکــزی ســه میلیــارد و 

۷۷۶ میلیــون تومــان در قالــب صدقــات بــه نیازمنــدان کمــک کردنــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی کمیتــه امــداد اســتان مرکــزی 
، شــاپور جاللــی ، معــاون توســعه مشــارکت های مردمــی کمیتــه امــداد 
اســتان مرکــزی بــا بیــان اینکــه کمک هــای مردمــی متناســب بــا نیــاز 
محرومــان هزینــه مــی شــود، اضافــه کــرد: کمیته امــداد امین مردم اســت 
و در ایــن راســتا تمــام تــالش و تــوان خــود را بــه کار مــی گیــرد چــرا که 

کمک هــای مردمــی در حــل مشــکالت نیازمنــدان بســیار مؤثــر اســت.
وی افــزود: طــی پنــج  ماهــه ســال جــاری مــردم اســتان مرکــزی 
ــدان  ــه نیازمن ــات ب ــب صدق ــان در قال ــون توم ــارد و ۷۷۶ میلی ســه میلی

کمــک کردنــد.
وی یــادآور شــده : مــردم اســتان مرکــزی از ســال ۹۲ تــا پایــان 
پنــج ماهــه ســال جــاری ۵۳ میلیــاردو ۴۱۷ میلیــون تومــان در قالــب 
ــداد  ــه ام ــه کمیت ــدان ب ــکالت نیازمن ــل مش ــور ح ــه منظ ــات ب صدق

ــد. پرداخــت نمودن
ــریع در  ــبب تس ــن س ــای نوی ــه روش ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه کــرد: جمــع  ــز مــی شــود، اضاف ــدان نی ــه نیازمن امرکمــک رســانی ب
آوری کمک هــای مردمــی از صندوق هــای صدقــات ســبب صــرف 
وقــت بیشــتری بــرای کمــک رســانی مــی شــود و ایــن روش هــا مــی 

ــد. ــنتی باش ــای س ــرای روش ه ــبی ب ــن مناس ــد جایگزی توان
ــداد اســتان مرکــزی در  ــه ام ــی کمیت ــاون مشــارکت های مردم مع
ادامــه بــا بیــان اینکــه امــروز همــه افــراد جامعــه دسترســی آســان بــه 
وســایل الکترونیکــی دارنــد بیــان کرد:پرداخــت صدقــه بــه روش نویــن 
بــرای صدقــه پــردازان نیــز آســانتر اســت و بــه راحتــی مــی تواننــد بــا 
تلفــن همــراه خــود بــدون صــرف زمــان مبلــغ مــورد نظــر را بــه حســاب 

نیازمنــدان واریــز کننــد.

به مناسبت هفته دولت انجام شد؛
برپایی میزخدمت پایگاه بسیج نور شرکت توزیع برق 

استان سمنان
بــه همــت پایــگاه مقاومــت بســیج نــور شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
ســمنان، میزخدمــت بــه مناســبت هفتــه دولــت در ایــن شــرکت برپا شــد.

فرمانــده پایــگاه مقاومــت بســیج نــور ایــن شــرکت بــا عنــوان ایــن 
خبــر اظهــار داشــت: ایــن برنامــه بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و 
مراقبتــی در فضــای بــاز و در قســمت ورودی ســاختمان حــوزه ســتادی 

شــرکت توزیــع بــرق اســتان دایــر شــد.
حمیــد نظــری بیــان داشــت: ســه مراجعــه کننــده بــه میزخدمــت، 
مــواردی شــامل؛ نحــوه جــذب دانشــجویان رتبــه اول و دومــی دانشــگاه 
هــا، تقســیط هزینــه انشــعاب بــرق و همچنیــن تامیــن بــرق یــک واحــد 
ــران حاضــر در  ــا مدی ــی را ب دامــداری خــارج از محــدوده خدمــات قانون
میزخدمــت مطــرح نمــوده و پاســخگوئی الزم انجــام شــده و اقــدام الزم 

بــه عمــل آمــد.
وی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه ایجــاد میزخدمــت الکترونیکــی 
در وب ســایت ایــن شــرکت بــه نشــانی www.semped.ir، کلیــه 
متقاضیــان و مشــترکان بــرق مــی تواننــد بــه درگاه اینترنتــی مورد اشــاره 

مراجعــه نمــوده و خدمــات موردنظــر را اخــذ نماینــد.

مدیر مخابرات منطقه گلستان درجمع ائمه جمعه استان:
 استفاده از فضای مجازی فرصتی برای ترویج و رشد 

فرهنگی و علمی جامعه
ائمه  درجمع  که  گلستان  منطقه  مخابرات  مدیر  شهمرادی  مهندس 
جمعه استان سخن میگفت : استفاده مناسب از فضای مجازی را فرصتی 
برای ترویج و رشد فرهنگی و علمی جامعه دانست .  به گزارش اداره روابط 
عمومی مخابرات منطقه گلستان مهندس شهمرادی با حضور درجلسه ای 
به  اشاره  با  بود،  کرده  برگزار  استان  جمعه  ائمه  سیاستگذاری  شورای  که 
اهمیت  در   : گفت  توسعه کشور  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  جایگاه 
فناوری اطالعات همان بس که در تمامی بخشها مانند حوزه های اجتماعی 
، سیاسی ، اقتصای ، علی الخصوص امنیتی تاثیر گذار بوده و محور توسعه 
ارتقاء   را  و پیشرفت محسوب میشود. وی دلیل اهمیت فناوری اطالعات 
و ر شد تکنولوژی دانست و اضافه کرد :بسیاری از کسب و کارها در حال 
اینترنتی رونق یافته و تمامی عملیات خرید ،  حاضر در فضای مجازی و 
بازاریابی وفروش در همین فضا صورت میگیرد بنابراین باید زیرساختهای 
الزم برای استفاده بهینه مردم از این سرویس فراهم گردد. مدیر مخابرات 
منطقه گلستان ، از مخابرات بعنوان متولی تامین زیرساختهای ارتباطی نام 
برد و گفت : با توجه به اقدامات انجام شده در این زمینه جزء سه استان 
برتر در کشور میباشیم و علی رغم اینکه جمعیت روستایی استان با جمعیت 
شهری برابری میکند و از لحاظ جفرافیایی روستاهای صعب العبور بسیار 
در منطقه وجوددارد ولی ۹۴ درصد روستاها از اینترنت پرسرعت بهره مند 
میباشند که میتوان گفت خدمتی بسیار ارزشمند میباشد.مهندس شهمرادی 
از توسعه ارتباطات سیار نیز سخن گفت و از تاسیس ۱۶۰سایت تلفن همراه 
و ارتقاء تکنولوژی در۲۴۰ سایت دیگر خبر داد و افزود: با پایان این عملیات ، 
ارتباطات تلفن همراه در جای جای استان از بهترین کیفیت برخوردار خواهد 
بود.  وی با تشریح فعالیتهای مخابرات در زمان بحرانی همچون سیل سال 
گذشته گفت: در هنگام وقوع اتفاقات طبیعی مخابرات در سریعترین زمان 
ممکن نسبت به برقراری ارتباطات پایدار اقدام میکند و در این زمینه از هیچ 
تالشی دریغ نکرده است. مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به افزایش 
سرقت تجهیزات مخابراتی ، عدم تعامل مردم با مخابرات درخصوص اجاره یا 
تملیک زمین به منطور راه اندازی سایت تلفن همراه و عدم پرداخت به موقع 
قبوض بعنوان مسائلی که هم اکنون مخابرات با آن درچالش است و موجب 
کندی سرعت خدمت رسانی شده است از ائمه جمعه خواست نسبت به ایجاد 
رهنمودهای الزم به مردم در موارد ذکر شده موجبات تعامل وهمکاری مردم 
با مخابرات را فراهم نمایند.مهندس شهمرادی درپایان با اشاره به فرارسیدن 
ایام محرم از راه اندازی سایت هیئت آنالین توسط مخابرات خبرداد وگفت : 
مردم میتوانند با مراجعه به سایت heyatonline.ir از مراسمات و برنامه 
های مذهبی که بصورت زنده پخش خواهد شد بهره مندشده و ترافیک 

استفاده از آن برای کاربران مخابرات رایگان خواهد بود.

تقدیر دادستان سرخس از انجام فعالیت هاي مسئولیت 
اجتماعي صنعت گاز

مشـهد سـمیه باقرزاده:دادسـتان شهرسـتان سـرخس از انجام فعالیت 
هـاي صنعـت نفـت و گاز در ایـن شهرسـتان مـرزي در راسـتاي عمـل به 

مسـئولیت هـاي اجتماعي شـرکتي تقدیـر کرد.
حیـدر جهانـي در نشسـت مدیـران شهرسـتان بـا مدیـران عامـل و 
پیمانـکاران شـاغل در صنعـت نفـت و گاز گفـت: در طول سـالیان گذشـته 
فعالیـت هـاي موثـر و خدمات ارزنده اي در شهرسـتان انجام شـده اسـت.

وي اظهـار داشـت: خوشـبختانه با دسـتور مدیرعامل محترم شـرکت 
پاالیـش گاز شـهید هاشـمي نـژاد، اقـالم مـورد نیـاز پاالیشـگاه از سـطح 
شهرسـتان تامیـن مـي گردد کـه این امر باعـث گردش مالي بسـیار خوبي 
در سـرخس شـده اسـت و مـردم ایـن فعالیـت هـا را از نزدیک مشـاهده و 

لمـس مـي کنند.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: انتظار مـي رود پیمانکارانـي که در 
حـوزه نفـت و گاز فعالیـت مـي نماینـد از ایـن سـفره و نعمـت انقـالب که 
بـراي آنـان از شهرسـتان سـرخس فراهـم شـده در بخش مسـئولیت هاي 

اجتماعـي ورود پیـدا کننـد تـا مـردم خدمـات آنها بهـره ببرند.

برنامه های عزاداری محرم امسال از معنویت و اخالص 
بهتری برخوردار است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان گفت: به خاطر وجود 
اخالص  و  معنویت  با  امسال  محرم  سوگواری  برنامه های  کرونا  ویروس 

بهتری در حال برگزاری است.
حجت االسالم و المسلمین سید محمد شاهچراغی در مراسم رونمایی 
با توجه به  افزود:  از پوستر سوگواره ملی و مسابقه بین المللی مهر محرم 
حذف  شاهد  امسال   ، محرم  ویژه  تجهیزات  برخی  از  استفاده  ممنوعیت 
بسیاری از مسایل غیر مرتبط هستیم و همه جا سخن از معنویت ، اخالص 
و سیدالشهدا)ع( است. وی با تسلیت ایام محرم و تشکر از خادمان و عزاداران 
حسینی به خاطر پاسداشت این ایام حزن و اندوه به سخنی از مقام معظم 
رهبری اشاره کرد و گفت: دو روز در زندگی حضرت امام حسین )ع( بسیار 

مهم است و این از ویژگی های آن حضرت است.
شاهچراغی تاکید کرد: روز تولد و روز شهادت آن حضرت ، روزهای 
استثنایی است و این از مهمترین ویژگی هایی است که در خصوص حضرت 

اباعبدالحسین )ع( می توان یاد . 
نماینده ولی فقیه در استان سمنان همچنین از برگزاری سوگواره ملی 
و مسابقه بین المللی مهر محرم به عنوان رویدادی مهم یاد کرد و گفت: هر 
اتفاق و رویدادی که مرتبط با سیدالشهدا)ع( و فرهنگ عاشورا باشد مهم 

و تاثیر گذار است.
در این مراسم که فرماندار سمنان، و جمعی از مدیران کل و مسووالن 
استان سمنان حضور داشتند از پوستر سیزدهمین سوگواره ملی و ششمین 

مسابقه بین المللی مهر مخرم رونمایی شد.

بیماران  نیاز  مورد  مایع  اکسیژن  از  بخشی  تامین 
کرونایی توسط شرکت مجتمع فوالد خراسان

ــیوع  ــا ش ــان ب ــینی:فوالد خراس ــا حس ــی الرض ــید موس ــابور س نیش
ــتان ها   ــاز بیمارس ــورد نی ــیژن م ــزان اکس ــش می ــا و افزای ــروس کرون وی

ــل شــد. ــاران متقب ــرای بیم ــی را ب ــاده حیات ــن م ــن بخشــی از ای تامی
سرپرســت تولیــد واحــد اکســیژن شــرکت مجتمــع فــوالد خراســان 
ــرای رهایــی نگرانــی هموطنــان از کمبــود ایــن نیــاز  ــا بیــان اینکــه ب ب
حیاتــی، مجتمــع از ابتــدای شــیوع بیمــاری کرونــا حــدود یــک هــزار تــن 
اکســیژن مایــع تولیــدی ایــن واحــد را بــا خلــوص حداقــل ۹۹.۸ درصــد 
ــابور، مشــهد،  ــه خصــوص شــهرهای نیش ــتان های کشــور ب ــه بیمارس ب

تربــت و تهــران ارســال کــرد.
ــه دو  ــد ب ــن واح ــدی ای ــیژن تولی ــت: اکس ــدزاده گف ــا حمی علیرض
صــورت گاز و مایــع اســت کــه در شــرایط نرمــال برای بخش فوالدســازی 
ــرای ایــن  ــع ب از اکســیژن گازی و در شــرایط اضطــرای از اکســیژن مای

بخــش اســتفاده مــی گــردد. 
ــا  ــا، ب ــا شــیوع بیمــاری کرون ــزود: از اواخــر ســال گذشــته ب وی اف
ــی در مســیر   ــن واحــد صنعت ــالش همــکاران ای ــق و ت ــزی دقی برنامه ری
انجــام مســئولیت هــای اجتماعــی و کمــک بــه ســالمت جامعــه، بــرای 
افزایــش  تولیــد اکســیژن مایــع، هــر مــاه اکســیژن تولیــدی مازاد شــرکت  

را بــرای رفــع نیــاز بیمارســتان هــا اختصــاص داده اســت. 
سرپرســت واحــد اکســیژن خاطرنشــان کــرد: انتقــال اکســیژن مایــع 
تولیــدی توســط تانکرهــای ویــژه ۱۰ و ۲۰ تنــی مخصــوص حمــل مایعات 

کرایوجنیــک انجــام می شــود. 
ــادل ۱۲۰  ــع مع ــیژن مای ــن اکس ــر ت ــه ه ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب

ــت. ــتانی اس ــیژن بیمارس ــری اکس ــول ۴۰ لیت کپس
ــدام  ــر ک ــد اکســیژن ه ــع دارای دو واح ــن مجتم ــی اســت ای گفتن
بــا ظرفیــت ۴۷۰۰ و ۶۵۰۰ نرمــال متــر مکعــب بــر ســاعت مــی باشــد  
کــه بــرای تامیــن اکســیژن مــورد نیــاز واحدهــای نــورد و ذوب احــداث 

شــده اســت.

مدیرکل بهزیستی ایالم اعالم کرد؛
افزایش سه برابری صاحبخانه شدن مددجویان بهزیستی ایالم

مدیر کل بهزیستی ایالم 
با اشاره به دستاوردها و برنامه 
های مهم این سازمان از سال 
۹۲ تا کنون، از رشد حدود سه برابری 
صاحبخانه شدن مددجویان ایالمی زیر 
و  تدبیر  دولت  در  سازمان  این  پوشش 

امید خبر داد.
 ۹۲ سال  از  گفت:  همتی  زهرا 
تاکنون در مجموع یک هزار و  ۷۱۶  
زیر  مددجویان  تحویل  مسکونی  واحد 
پوشش این سازمان شده است و برای 
و  معلول  دارای دو عضو  خانواده های 
زنان سرپرست خانوار با مشارکت بنیاد 

برکت تامین مسکن شده است.
وی همچنین از افزایش مشارکتهای 
مردمی خبر داد و گفت: میزان مشارکت 
مردم در ارایه خدمات به مددجویان زیر 
پوشش در دولت قبل حدود ۵۰۰ میلیون 
ریال و در دولت تدبیر و امید حدود ۱۷۰ 

میلیارد ریال بوده است.
همتی در ادامه گفت: تعداد مراکز 
اورژانس اجتماعی از چهار مرکز دولت 
قبل با پذیرش پنج هزار نفر به ۱۰مرکز 
با پوشش ۵۰ هزار نفر در دولت جدید 
 ۱۷۰ همچنین  و  است  یافته  افزایش 
کودک کار و ۲۱۲ کودک بی سرپرست 
و تشکیل ۴۰۰ گروه خدمات مالی خرد 
در  دختران  و  زنان  اشتغال  هدف  با 

مناطق روستایی را از دیگر اقدام های 
انجام شده است.

اجرای  در  همتی گفت: همچنین 
طرح تامین یک وعده غذای گرم شمار 
کودکان زیر پوشش قرار گرفته این طرح 
در دولت قبل سه هزار و          ۲۰۰ 
با پوشش  نفر بوده که در دولت تدبیر 
۱۰۰ درصدی به شش هزار و ۶۵۰ نفر 
نخستین  برای  و  است  یافته  افزایش 
بار، مستمری برای اعضا خانواده های 
با سرپرست معلول به تعداد دو هزار و 

۵۰۰ برقرار شده است.
ز  ا یالم  ا بهزیستی  کل  مدیر 
پذیرش ۱۰۰ درصدی تمامی معلوالن 
و سالمندان در مراکز شبانه روزی این 
سازمان در دولت تدبیر و امید خبر داد و 
گفت: شمار این افراد از ۱۶۰ نفر به ۳۳۵ 

نفر در دولت جدید افزایش یافته است.
وی افزایش ارایه خدمات مددکاری 
به معلوالن از ۹۲۳ نفردولت قبل به سه 
هزار و ۹۳۲ نفر در دولت جدید، پوشش 
طرح توانبخشی مبتنی بر خانواده از ۹۰ 
نفر به تعداد ۲۵۰ نفر، خدمات توانبخشی 
مبتنی بر جامعه در مناطق روستایی از 
بیش از چهار هزار نفر  به شش هزار و  
از  به درمان معلوالن  نفر، کمک   ۱۲۳
پرداخت کمک  نفر،   ۷۲۰ به  نفر   ۵۰۰
از ۲۴۴  معلوالن  ذهاب  و  ایاب  هزینه 
نفر به  ۶۳۳ نفر را از دیگر خدمات ارایه 
شده این حوزه به معلوالن عنوان کرد.

همتی به خدمات این اداره کل در 
و  کرد  اشاره  پیشگیری  معاونت  حوزه 
گفت: در این مدت تسهیالت پرداختی 
از ۵۰نفر  یافتگان  بهبود  به  اشتغالزایی 

و  تدبیر  دولت  ۶۶۵نفر  به  قبل  دولت 
امید افزایش یافته است و در طول سال 
گذشته ۳۰ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال 
حدود  همچنین  و  مسکن  تسهیالت 
اشتغال  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۲۴۰
پرداخت  شرایط  واجد  مددجویان  به 

شده است.
وی با ذکر اینکه اکنون ۲۰ هزار 
و  ثابت  بگیر  مستمری  خانوار   ۲۷۲ و 
میلیارد   ۲۵ حدود  مجموع  در  ماهیانه 
متمرکز  صورت  به  مستمری  ریال 
بهزیستی  داد:  ادامه  می کنند،  دریافت 
مجموع  در   ۹۸ سال  طول  در  ایالم 
اعتبار صرف خدمات  ۹۲۰میلیارد ریال 
کرده  پوشش  زیر  مددجویان  به  دهی 
است که از این مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال 
مستمری و مابقی حمایت های موردی 

از مددجویان بوده است.
کاهش  راستای  در  افزود:  وی 
اعتیاد و پرداخت کمک هزینه به افراد 
کودکان  آموزش  درمان،  جهت  معتاد 
در مهدهای کودک در راستای مصون 
سازی از اعتیاد، آماده سازی شغلی افراد 
معتاد، کاهش بیماری ها در افراد معتاد 
در  اجتماع محور  گروه های  تشکیل  و 
نیز  محالت  در  اعتیاد  کاهش  راستای 
هزینه  ریال  میلیون   ۵۰ و  میلیارد  پنج 

شده است.

سازمان  مدیرعامل  ـ 
اشاره  با  دریانوردی  و  بنادر 
اساسی  کاالهای  تخلیه  به 
به ظرفیت ۳.۳میلیون تن در بنادر کشور 
بندر  در  اساسی  کاالهای  عمده  گفت: 
به میزان  خوزستان  خمینی)ره(  امام 
نبارها  ا در  و  تخلیه  تن  ۲.۱میلیون 

ذخیره سازی شده است.
محمد راستاد  با بیان اینکه مجتمع 
بندری نگین بوشهر زمینه رونق توسعه 
بندر بوشهر را فراهم کرده است اظهار 
داشت: طرح های زیرینایی مطلوبی در 
از جمله اسکله ای  جزیره نگین بوشهر 
که قابلیت پهلوگیری کشتی هایی تا ۵۰ 
هزار تن را دارد تکمیل شده و در حال 

بهره برداری است.
و  ر  د بنا ن  ما ز سا مل  عا یر مد
طرح  اجرای  به  اشاره  با  دریانوردی 
غربی  شمال  ضلع  در  حفاظتی  دایک 
گفت:  بوشهر  نگین  بندری  مجتمع 
برای  زمین  طرح   این  اجرای  برای 
مواد  مخازن  ساخت  در  سرمایه گذاری 

فله مایع استحصال شده است.
از   راه و شهرسازی،  معاون وزیر 
به جزیره  اجرای طرح مسیر دسترسی 
بخشی  گفت:  و  داد  خبر  بوشهر  نگین 
بخشی  و  اجرا  حال  در  پروژه  این  از 
هم تکمیل و زیرساخت های اصلی در 
این مجتمع بندری فراهم شده است و 
در  بوشهر  نگین  بندر  در   کشتی هایی 

حال تخلیه و بارگیری هستند و این روند 
تا رسیدن به ظرفیت کامل تداوم دارد.

مساحت  افزایش  درباره  راستاد، 
گفت:  بوشهر  نگین  بندری  جزیره 
بوشهر  نگین  بندری  مجتمع  مساحت 
در پسکرانه از ۶۰ هکتار به ۵۰۰ هکتار 
تأسیسات  برای  و  است  یافته  افزایش 
روبنایی و تجهیزات از بخش خصوصی 

استفاده می شود.
وی با ابراز اینکه تقاضاهایی برای 
در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
با  جزیره نگین وجود دارد و مذاکراتی 
سرمایه گذاران در حال انجام است گفت: 
بر  عالوه  به مرور  که  داریم  اطمینان 
سرمایه گذاری زیرساخت توسط سازمان 
بنادر و دریانوردی، در زمینه تأسیسات 
روبنایی هم سرمایه گذاری خوبی توسط 

بخش خصوصی در مجتمع بندری نگین 
انجام می شود.

و  ر  د بنا ن  ما ز سا مل  عا یر مد
بخشی  اینکه  یادآوری  با  دریانوردی، 
عمده از فعالیت بنادر به تخلیه کاالهای 
اساسی اختصاص دارد خاطرنشان کرد: 
تخلیه  مرکز  به عنوان  امام)ره(  بندر 
اساس  بر  ولی  است  اساسی  کاالهای 
کشتی های  انجام شده   برنامه ریزی 
بنادر  سایر  در  اساسی  کاالهای  حامل 
چابهار  و  رجایی  شهید  جمله  از  کشور 

تخلیه می شود.
راستاد افزود: بر اساس برنامه ریزی 
کاالهای  حامل  کشتی های  انجام شده 
قابل  حجم  تا  بوشهر  بندر  به  اساسی 
پذیرش انتقال داده می شود که تعدادی 
ابتدای  و  گذشته  سال  اواخر  کشتی 

امسال در بندر بوشهر تخلیه شده است 
پذیرش  ظرفیت  بر اساس  مهم  این  و 

کشتی ها ادامه دارد.
با  شهرسازی،  و  راه  وزیر  معاون 
اظهار افزایش عمق کانال بندر بوشهر 
تا ۱۰.۸ متر گفت: با توجه به افزایش 
بوشهر  بندر  حوضچه  و  کانال  عمق 
امسال سهم بیشتری در تخلیه کاالهای 

اساسی به بندر بوشهر تعلق می گیرد.
و  تخلیه  تن  میلیون  از ۱۵۰  وی 
بارگیری کاال در سال خبر داد و گفت: 
امسال در ۵ ماه گذشته ۵۰ میلیون تن 
بارگیری  و  تخلیه  کشور  بنادر  در  کاال 
کاالهای  از  عمده ای  بخش  که  شده 
تخلیه شده کاالهای اساسی بوده است.

راستاد با اعالم تخلیه ۳.۳ میلیون 
کشور   بنادر  در  اساسی  کاالی  تن 
اضافه کرد: عمده کاالهای اساسی در 
بندر امام خمینی)ره( خوزستان به میزان 
انبارها  در  و  تخلیه  تن  میلیون   ۲.۱

ذخیره سازی شده است.
شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
تخلیه شده  اساسی  کاالهای  بیشترین 
را ذرت برشمرد و بیان کرد: اکنون ۸ 
فروند کشتی با ظرفیت ۱۹۴.۸ هزار تن 
کاالی اساسی در بنادر مختلف کشور در 
حال تخلیه کاالها هستند و این در حالی 
است که ۱۵ فروند کشتی منتظر ورود 
اساسی  کاالهای  تخلیه  برای  بنادر  به 

به میزان ۶۷۵.۲ هزار تن هستند

 تخلیه ۳.۳میلیون تن کاالی اساسی در بنادر کشور
 ۱۵ فروند کشتی حامل کاالهای اساسی منتظر ورود به بنادرند

شــرکت  مدیرعامــل 
بــرق  نیــروی  یــع  ز تو
ــق  ــت : از طری ــتان گف گلس
ویدئــو کنفرانــس ،وزیــر نیــرو  ۲۲۳۰ 
پــروزه توســعه ای شــرکت هــای 
ــر کشــور  ــرق سراس ــروی ب ــع نی توزی
ــارد  ــر ۳۱۶۰ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ب
ــاح و  ــز افتت ــورت متمرک ــان بص توم
کلنــگ زنــی نمــود که ســهم گلســتان 
از ایــن مقــدار ۸۵ پــروژه بــا اعتبــاری 
قریــب بــه ۶۵ میلیــارد تومــان اســت. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق گلســتان ؛ علــی 
اکبــر نصیــری در حاشــیه افتتــاح 
پــروژه هــای شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق گلســتان توســط وزیــر نیــرو کــه 

بصــورت ویدئــو کنفرانــس و متمرکــز 
از اســتان البــرز صــورت گرفــت گفــت 
: پــروژه هــای گلســتان در قالــب 

ــهری و  ــرق متقاضیــان ش تامیــن ب
روســتایی ،اصــالح بهینــه ،برقرســانی 
ــش  ــرق ،کاه ــی ب ــتاهای ب ــه روس ب

ــه  ــیمی ب ــبکه س ــل ش ــات ،تبدی تلف
کابــل خودنگهــدار ، نیــروگاه ، ســایت 
آموزشــی و نصــب ثبــات بار هوشــمند 
اســت . وی اضافــه کــرد : جهت افتتاح 
ــرکت  ــا، ش ــروژه ه ــی پ ــگ زن و کلن
ــر  ــرق سرتاس ــروی ب ــع نی ــای توزی ه
ــده  ــیم ش ــه تقس ــه ۵ ناحی ــور ب کش
ــا  ــتان ،ب ــرق گلس ــع ب ــه توزی ــد ک ان
اســتانهای خراســان رضــوی ، گیــالن 
،مازندران ، ســمنان ، خراســان شــمالی 
و غــرب مازنــدران در یــک گــروه قرار 
گرفــت. نصیــری اشــاره ای بــر تعــداد 
مشــترکین اســتان زد و گفت :گلســتان 
بیــش از ۷۵۰ هــزار مشــترک دارد کــه 
از ایــن مقــدار ۸۱ درصــد را مشــترکین 

ــد ــی ده خانگــی تشــکیل م

بصورت ویدئو کنفرانس و متمرکز توسط وزیر نیرو افتتاح و کلنگ زنی شد ؛

22۳0 پروژه توسعه ای شرکتهای توزیع نیروی برق سراسر کشور
سهم گلستان۸۵ پروژه 
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ملی  کت  شر یر  مد
نفتی  های  فراورده  پخش 
ح  فتتا ا ز  ا ن  گلستا منطقه 
ضه  عر ه  یگا جا پنجمین  و  د  هفتا
همزمان  گلستان  استان  مایع  سوخت 
گزارش  به  داد.  خبر  دولت  هفته  با 
پخش  ملی  شرکت  عمومی  بط  روا
گلستان،  منطقه  نفتی  های  فراورده 
افتخاری ضمن اعالم این خبر  عیسی 
با  دوجی«  جایگاه«حاجیلی  گفت: 
لیتر  هزار   ۱۴۵ سازی  ذخیره  ظرفیت 
بنزین  معمولی،  نفتی)بنزین  فراورده 
نازل،   ۱۲ و  سکو   ۳ نفتگاز(،  و  سوپر 
در  مایع  دومین جایگاه عرضه سوخت 
شهرستان مراوه تپه می باشد. وی افزود: 
این جایگاه در زمینی به مساحت ۱۶۰۰ 
متر مربع و هزینه حدود ۲ میلیارد تومان 
احداث شده و  توسط بخش خصوصی 
زمینه اشتغالزایی برای ۹ نفر را فراهم 
پخش  ملی  شرکت  مدیر  است.  آورده 
فراورده های نفتی منطقه گلستان اظهار 
داشت: امیدواریم با بهره برداری از این 
مطلوبتری  و  مناسب  خدمات  جایگاه 

در بخش حمل  در حوزه سوخترسانی 
ارایه  منطقه  شریف  مردم  به  نقل  و 

گردد. در آیین افتتاح جایگاه »حاجیلی 
گلستان  استانداری  معاون  دوجی« 

و  نی  ستا ا لین  و مسو ز  ا جمعی  و 
داشتند. حضور  شهرستانی 

همزمان با هفته دولت:
هفتاد و پنجمین جایگاه عرضه فرآورده های نفتی مایع استان گلستان افتتاح شد فاز نخست مجتمع بندی نگین

 سال آینده بهره  برداری می شود

بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: فاز نخست مجتمع  مدیرکل 
بندری نگین در نیمه نخست سال آینده به بهره  برداری خواهد رسید. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، 
بندری  از مجتمع  بازدید خبرنگاران  در  روز چهارشنبه  ارجمندزاده  سیاش 
نگین افزود: بندر کنونی بوشهر محصور در محیط شهری است که راه های 
دسترسی و محل تردد کامیون ها در وسط شهر قرار داشته و امکان توسعه 
بوشهر در  بندر  توسعه  دلیل  به همین  نداشت  فیزیکی وجود  از نظر  بندر 

مجتمع بندری نگین دیده شده است.
وی بیان کرد: این پروژه که از چند سال پیش عملیات اجرایی آن آغاز 
شده پیشرفت خوبی دارد و یک پست اسکله ۳۰۰ متری آن برای کشتی های 

۵۰ هزارتنی در ۶ ماه پیش به طور کامل بهره برداری قرار گرفته است.
ارجمندزاده ادامه داد: اکنون نیز کار صادرات از طریق همین اسکله 
در حال انجام است و پروژه تاسیسات زیربنایی جزیره نگین نیز مسیرهای 
دسترسی به ترمینال های مختلفی است که در مجتمع بندری نگین احداث 
خواهند شد.وی عنوان کرد: تاسیسات شامل آب، برق، سیستم آتشنشانی 

است که کل آن در پروژه تاسیسات زیربنایی جزیره نگین دیده می شود.
ارجمندزاده ادامه داد: بخش  های دیگری که در مجتمع بندری نگین 
پیش بینی شده ترمینال های نفتی، کانتینری و جنرال کارگو است که با 
ادامه پروژه تاسیسات زیربنایی ترمینال ها نیز سرمایه گذران داوطلبی  هستند 
که به اجرا آن ورود خواهند کرد.وی در ارتباط با پایانه مسافری دریایی بندر 
بوشهر نیز گفت: یکی از پروژه های که عملیات اجرایی آن آغاز شد ساماندهی 
و بازسازی پایانه مسافری دریایی بندر بوشهر است که با اعتبار حدود ۲۰ 
میلیارد تومان اجرایی می شود.ارجمندزاده گفت: در این پروژه ۱۵ ماهه کل 
ترمینال بازسازی و امکان پهلوگیری کشتی های بزرگ مسافری با قابلیت 

مسافربری دریایی بین المللی در بوشهر فراهم خواهد شد.

فرماندارتربت جام مطرح کرد؛
هفته  تومان  ۲1۲میلیارد  باهزینه  عمرانی  3۵پروژه 

دولت موردبهره برداری قرار می گیرد
تربت جام سجاد جوان

فرماندار تربت جام در جلسه ستادبزرگداشت هفته دولت باگرامی داشت 
یادو نام  دولتمردان شهید رجایی و باهنر گفت : همزمان با هفته دولت ۳۵ 
پروژه عمرانی باصرف اعتباری به مبلغ ۲۱۲ میلیارد تومان در تربت جام 

مورد بهره برداری قرار می گیرد.
مرتضی حمیدی افزود: رویکرد ونگاه دولت شهید رجایی توجه ویژه 
به قشر آسیب پذیر و نیازمندجامعه بودو درعمر کوتاه دولت ،خودشان را 

خادم ووقف مردم کرده بودند که آثار آن ادامه دارد.
وی تصریح کرد: رویکرد شهیدان رجایی و باهنر باید الگوی مدیران 

باشد که هدف  آنان خدمت و تکریم و رفع مشکالت مردم بود.
وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا گفت :درهفته دولت هیچ گونه 
تجمعی نخواهیم داشت و پروژه ها با کمترین افراد افتتاح می شود و از 

طریق رسانه وفضای مجازی اطالع رسانی خواهدشد.
وی با اشاره به اینکه  مدیران خدمات دولت رااطالع رسانی نمی کند 
یادآورشد: مردم برای حفظ وحراست ازارزشها و دست آوردهای نظام در 
میدان هستند و وشایسته تکریم می باشند.فرماندار با اشاره به اینکه اشکاالتی 
هم داریم تاکید کرد:  مدیران در رفع چالش ها و اشکاالت و ارائه خدمات 

نظام به مردم تالش کند تا معاندین سوء استفاده نکند.
پای  روی  شده  موجب  دشمنان  های  :تحریم  داشت  بیان  حمیدی 
خودمان بایستیم و در همه حوزه هاباید از ظرفیت ها استفاده کنیم ودرشرایط 

سخت قابلیت ها بروز می کند.

نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان 
اعالم شد

سازمان  این  مدارس  دهم  و  هفتم  پایه های  ورودی  آزمون  نتایج 
)سمپاد( اعالم شده و بر روی سامانه azmoon.medu.ir قرار گرفته  
و دانش آموزان و اولیای آنان می توانند با مراجعه به سامانه مذکور از نتایج 
باخبر شوند. همچنین کارنامه آزمون روز دوشنبه دهم شهریور قابل رؤیت 
و دانلود خواهد بود و امکان اعتراض هم فعال خواهد شد و اطالعیه ها و 

موارد دیگر نیز در همان سامانه بارگذاری می شود.

کشف استعدادهای دانش آموزان در جشنواره
 تجارب برتر

مدیر کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی 
وزارت آموزش و پرورش گفت: امید است با کشف و معرفی تجارب برتر 
و اثر بخش زمینه تعالی و رشد همه جانبه آینده سازان این مرز و بوم را 
فراهم کنیم و بتوانیم گام های بلندی در جهت ارتقای هویت متربیان برداریم.

مسعود شکوهی با اشاره به برگزاری هشتمین جشنواره تجارب برتر 
تربیتی گفت: سند تحول بنیادین آموزش وپرورش با نگاهی فراتر و جامع تر 
از پیش، معلم را به عنوان یک مربی که دارای نقش مرجعیت علمی است 
معرفی می کند و برخورداری از مقبولیت و محبوبیت در نزد متربیان را برای 

ایفای این نقش ضروری می داند.
وی ادامه داد: منظور از تجارب تربیتی، تدابیر، روشها و تعامالتی است 
که از سوی مربیان، مشاوران و معلمان جهت تغییر و تحول ضمن فرایند 

یاددهی- یادگیری در متربیان به کار گرفته می شود. 
شکوهی افزود: باتوجه به اهمیت غایت اختصاصی جریان تربیتی که 
در واقع آماده ساختن فرد برای تحقق مراتبی از حیات طیبه در همه ابعاد 
حرکت در مسیر قرب الی ا...  است و این امر نیز تنها از طریق تکوین و 

تعالی پیوسته هویت ایشان محقق می شود.
مدیر کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی 
گفت: به همین منظور توانمندسازی مربیان، مشاوران و معلمان با استفاده از 
روش های خاص باید با نهایت دقت و ظرافت همراه با برنامه ریزی صورت 
گیرد تا در آنها توانایی های الزم ایجاد شود و آنان را برای عصر حاضر و 
نیازهای خاص دانش آموزان آماده کند. بنابراین ضرورت دارد در چارچوب 
دستگاه معرفتی امور پرورشی الگوهای مفهومی مختلفی در ساحت های 

مختلف تربیتی با رویکرد اسالمی- ایرانی تولید و ارائه شود.
وی خاطر نشان کرد: امید است با همکاری کامل تمامی دست اندرکاران 
امر تعلیم و تربیت در سطوح مختلف، مقدمات الزم جهت اجرای مطلوب 
فرایند برگزاری هشتمین جشنواره تجارب برتر تربیتی با رویکرد توسعه و 
تعمیق آن، که یکی از برنامه های مصوب اداره کل امورتربیتی، مشاوره و 

مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی است، فراهم شود.
برتر  تجارب  جشنواره   هشتمین  برگزاری  اهداف  ادامه  در  شکوهی 
تربیتی  اشاره کرد و افزود: دستیابی به اندوخته های تجربی مستند معاونین، 
جایگاه  و  نقش  تثبیت  مدرسه،  در  انسانی  منابع  سایر  و  مشاوران  مربیان، 
در عرصه  انسانی  استعدادهای  معرفی  و  مدرسه، شناسایی  تربیتی  عناصر 
امور تربیتی، دسترسی به نظرات و دیدگاههای صاحبنظران عالقمند، تولید 
آثار فرادستی در زمینه پرورشی، توسعه فضای رقابتی سازنده و هم افزایی 

تربیتی در مدارس از جمله این اهداف هستند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده خاطر نشان کرد: از تیرماه سال ۱۳۹۷ 
با صدور ابالغ )دوساالنه( برای استان اردبیل به عنوان دبیرخانه راهبری 
کشوری و تدوین شیوه نامه مربوطه مراتب به استانها ابالغ و فعالیت های 
جشنواره آغاز شده است. از مجموع ۴۹۵۰ اثردریافت شده ۱۹۵۹نفر مرد و 
۲۹۹۳ نفر زن شرکت کردند که ازاین افراد تعداد ۱۷۲ اثر از مرحله استان 
به مرحله داوری درسطح کشور راه پیداکردند. پس از داوری ۱۷۲ اثر، توسط 
سه نفر از داوران در استان اردبیل، ۳۰ اثر حائز باالترین امتیاز شدند و اسامی 

وآثارآنها جهت داوری نهایی به ستاد ارسال شد.
این مقام مسئول ادامه داد: از مجموع میانگین امتیازات داوران استان 
اردبیل با داوران ستاد،  ۱۵ اثر برگزیده شدند که به ترتیب ۵ نفر اول و ۵ نفر 
دوم و ۵ نفر سوم شدند که جوایز و تقدیرنامه ای با امضای معاون پرورشی 
وفرهنگی وزیر محترم به آنان تقدیم می شود.همچنین مجموعه آثار نفرات 
برتر در قالب لوح های فشرده وکتاب در اختیار تمامی استانها قرار می گیرد. 
با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی و پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا اختتامیه جشنواره به صورت غیر حضوری و از طریق فضای مجازی 

برگزار و از نفرات برتر کشوری  تقدیر می شود. 

دایر شدن دوره های متوسطه حرفه ای برای دانش 
آموزان استثنایی

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ضمن تشریح دستاوردهای 
سازمان متبوعش در دولت تدبیر و امید، توجه به حرفه آموزی دانش آموزان 
استثنایی را از مهمترین اهداف دوره های تحصیلی دانست و اظهار داشت: 
آموزش و پرورش استثنایی دو دوره متوسطه اول پیش حرفه ای و  متوسطه 
با نیازهای ویژه دایر کرده است که  دوم حرفه ای را برای دانش آموزان 
۲۶ مهارت و ۲۲۴ شایستگی مهارتی در دوره های پیش حرفه ای و حرفه 

ای ارائه می شود.
دکتر سید جواد حسینی با بیان دستاوردهای آموزش و پرورش استثنایی 
در دولت تدبیر و امید اظهار داشت:  تعداد دانش آموزان استثنایی  از سال 
۹۲ تا سال ۹۸  بیش از ۱۱ درصد رشد داشته و دانش آموزان تحت پوشش 

طرح تلفیقی فراگیر نیز رشد ۷۰ درصدی داشته است.
وی افزود: در مجموع دانش آموزان استثنایی و طرح تلفیقی فراگیر 
 ۱۳۹۸ سال  تا   ۱۳۹۲ سال  از  استثنایی  پرورش  و  آموزش  پوشش  تحت 
بیش از ۳۳ رشد داشته اند که نشان از توجه ویژه دولت به دانش آموزان 

با نیازهای ویژه است.
حسینی با بیان اینکه  ۷۴۱ مرکز ویژه اختالالت یادگیری در کشور 
وجود دارد که تعداد این مراکز از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۸ رشد ۷۲ درصدی 
داشته است اظهار کرد: بر اساس برآوردها  یک هزار و ۱۰۰ مرکز دیگر نیز 

در کشور نیاز است که ۵۰ مرکز آن در سال جاری راه اندازی خواهد شد.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه مناسب سازی 
همه ارکان نظام تعلیم و تربیت برای دانش آموزان با نیازهای ویژه از برنامه 
های اصلی سازمان آموزش و پرورش استثنایی است افزود: در سال جاری 
یک مدرسه پذیرا و یک  مدرسه اتیسم در هر استان به صورت کامل و 

الگویی مناسب سازی خواهد شد.
است  محتوا  سازی  مناسب  سازی،  مناسب  ابعاد  از  یکی  افزود:  وی 
که تاکنون ۱۰۰۰  عنوان محتوای  آموزشی در سازمان آموزش و پرورش 
استثنایی  مناسب سازی شده است که این میزان مناسب سازی نسبت به 
سال ۹۲ نشان از رشد ۴۳.۵ درصدی دارد و در سال جاری نیز ۱۲۹ عنوان 

محتوای آموزشی مناسب سازی خواهد شد.
معاون وزیر با بیان اینکه  پوشش برنامه سنجش سالمت جسمانی و 
آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان از ۱.۵ درصد در سال ۹۲ به 
۹۷.۶ درصد در سال ۹۸ رسیده است  اظهار کرد: در سال جاری و علیرغم 
شرایط کرونا پوشش ۹۹ درصدی نوآموزان بدو ورود به دبستان در برنامه 

سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی  هدف گذاری شده است.

رفع مشکالت مسکن روستایی و شهری مرزنشینان،گامی مهم برای محرومیت زدایی:

۱0 هزار واحد مسکن ملی در دست احداث برای مردم ایالم
د  بنیــا کل  یــر مد
مســکن انقــالب اســالمی 
اســتان ایــالم  در جمــع 
خبــر نــگاران گفــت: از هفتــه دولــت 
ســال گذشــته تاکنــون بیــش از ســه 
هــزارو ۵۰۰ واحــد مســکونی در 
روســتاها و شــهرهای آســیب دیــده 
اســتان بــه بهــره بــرداری رســیده و 
۱۱ هــزارو ۷۰۰ واحــد نیــز تعمیــرات 
اساســی در آنهــا انجــام شــده اســت.

“حبیــب الــه محبــی ” با اشــاره 
بــه اینکــه در مجمــوع به ایــن تعداد 
واحــد ۲۳۰ میلیارد تومان تســهیالت 
قــرض الحســنه از طریــق بانکهــای 
عامــل اســتان پرداخــت وعــالوه بــر 
ایــن، ۶۷ میلیــارد تومــان بالعــوض 
نیــز بــه آنهــا داده شــده اســت،افزود: 
ــاد  ــن بنی ــای ای ــت ه ــز فعالی تمرک
حمایــت از مناطــق محــروم اســتان 
در حــوزه هــای مختلــف روســتایی و 
شــهرهای آســیب دیــده مــی باشــد 
ــازی  ــت آن، بازس ــدف و ماموری وه
و  محــروم  مناطــق  نوســازی  و 

ــت. ــتایی اس ــای روس بافت ه
وی بــه بخش مســکن شــهری 
در ســال گذشــته و امســال اشــاره و 
اظهــار داشــت: از دو هــزارو ۶۸۱ 
واحــد بــه عنــوان کارگــزاراز طریــق 
وزارت راه و شهرســازی کــه بــه 
بنیــاد مســکن ایــالم واگــذار شــده 
ــورد  ــزارو ۴۱۳ م ــرای یکه ــت ب اس
تشــکیل پرونــده و تائیدیه درســامانه 

مربوطــه اخــذ و تاکنــون بــرای ۶۶۰ 
مــورد افتتــاح حســاب انجــام و ۲۷۲ 
ــه  ــی ب ــهم آورده متقاض ــد س واح
حســاب واریز شــده ومابقــی در حال 
پاالیــش مــی باشــند و در مجمــوع 
ــورد دیگــر در  ــزارو ۹۴۸ م ــار ه چه
حــال بررســی پرونــده مــی باشــند.

وی بــا بیــان اینکــه در مجموع 
ــود دارد  ــتان وج ــتا در اس ۶۰۷ روس
کــه تعــداد ۳۸۴ روســتای آن بــاالی 
۲۰ خانــوار هســتند، تصریح کــرد: در 
بیــش از ۳۸۰ روســتای اســتان تمــام 
و قســمتی از طــرح هــادی در آنهــا 
انجــام و مــواردی همچــون جــدول 
گــذاری ، اصــالح معابــر ، شــن 
ریزی ،بیس و آســفالت ، زیباســازی، 
مبلمــان روســتایی ، ســنگ فــرش 
ــل  ــای حائ ــیابند ، دیواره ــر ،س معاب
حفاظتــی ، دایــک حفاظتــی و ایمــن 
ســازی محیــط روســتا انجــام شــده 

اســت.
مســکن  بنیــاد   مدیــرکل 
انقــالب اســالمی اســتان ایــالم بــا 
ــت  ــه دول ــه اینکــه در هفت اشــاره ب
ســال گذشــته تاکنــون بیــش از 
۷۵۰ میلیــارد ریــال اعتبــار مصــوب 
ــرده و  ــدا ک ،جــذب و اختصــاص پی
بــرای ۲۷۴ روســتا در قالــب تهیــه و 
اجــرای طــرح هــادی هزینــه شــده 
ــن  اســت، خاطــر نشــان کــرد:در ای
مــدت بیــش از ۱۴ هــزار متــر طــول 
جدولگــذاری ،ایجــاد فضــای ســبز و 

ــال  ــه هــزارو ۵۰۰ متــر طــول کان ن
ــاوت  ــای متف ــه ه ــا دهن ــنگی ب س
شــامل ســیلبند مرکزی روســتاهایی 
کــه در ســیل اخیر بــه آنها خســارت 
وارد شــده بــود بــه طــور ۱۰۰ درصد 

ــی شــده اســت. اجرای
مهنــدس محبــی بــا بیــان 
اینکــه در ایــن مــدت ۸۱۶ متــر 
طــول  پــل بــا دهنــه هــای متفاوت 
در ســطح روســتاهای اســتان ایجــاد 
ــر  ــزار مت ــن ۴۰۰ ه ــر ای ــالوه ب وع
مربــع شــن ریــزی و اصــالح معابــر 
ــش از  ــده اســت،گفت: بی ــام ش انج
ــع آســفالت در  ــر مرب ــزار مت ۲۰۰ ه
ســطح ۴۰ روســتای اســتان انجــام 
و ۱۲ هــزارو ۵۰۰ متــر مربــع ســنگ 
فــرش معابــر و پیــاده رو ســازی نیــز 

ــه اتمــام رســیده اســت. ب
وی افــزود: دایــک حفاظتــی در 
ــامل دم رود  ــتان ش ــتای اس ۵ روس
ــو  ــن ،ارم ــش ماژی ــوره در بخ و ش
دره شــهر ،گدمــه و میــان قلعــه در 
چــرداول کــه عمــدا در ســیل ســال 
گذشــته بــه آنها خســارت وارد شــده 
بــود توســط ایــن بنیــاد بــه صــورت 

۱۰۰ درصــد انجــام شــده اســت.
مســکن  بنیــاد  مدیــرکل 
انقــالب اســالمی اســتان از صــدور 
ــن  ــگان اماک ــند رای ــد س یکهزارجل
زیــر ۲۵  و شــهرهای  روســتایی 
هــزار نفربــا همــکاری ثبت و اســناد 
شهرســتانها خبــر داد و گفت:صــدور 

بیــش از ۳۰۰ مــورد پروانــه دامــی ، 
تولیــدی و خدماتی خــارج از محدوده 
شــهرها و روســتاهای دارای دهیاری 

انجــام شــده اســت.
محبــی از صدور پروانــه رایگان 
بــرای دو هــزارو ۱۵۹ واحــد حادثــه 
دیــده در مناطق روســتایی و شــهری 
خبــر داد و تصریــح کــرد: در طــول 
ســال گذشــته دو روســتای چم شــیر 
ســیروان و مــوالب آبدانــان جابجــا و 
تمــام امکانــات بــرای آنهــا فراهــم و 
چهــار روســتای دیگــر بــه مــوردی 
مشــکالت آنها برطرف شــده اســت.

مدیــرکل بنیاد مســکن انقالب 
اســالمی اســتان ایــالم بــه برنامــه 
ــرد و  ــاره ک ــاری اش ــال ج ــای س ه
ــار  ــالغ اعتب ــورت اب ــت: در ص گف
بیــش از دو هــزار تســهیالت طــرح 
ویــژه نوســازی و بهســازی مســکن 
روســتایی در ســطح روســتاهای 
اســتان پرداخــت مــی شــود و عالوه 
بــر ایــن مبلــغ ۴۸ میلیــارد ریــال نیز 
بــه اقشــار کمدرآمــد روســتایی داده 
مــی شــود.وی بازگشــایی، برداشــت 
زیرسازی،آســفالت،جدول  موانــع، 
میــدان  فــرش،  گذاری،ســنگ 
ســازی و همچنیــن ایجــاد فضــای 
ــتان را  ــتاهای اس ــرای روس ــبز ب س
ــر  ــداری زی ــت  پای ــی در جه اقدام
ســاخت های روســتایی و مانــدگاری 
روســتائیان در روســتا و پرهیــز از 

ــرد ــوان ک مهاجرت،عن

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمدعلی جهانشیری دارای شناسنامه شماره ۱ به شرح دادخواست 
به کالسه ۹۹۰۰۱۸۴ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رعنا خسروی القار به شناسنامه ۲۷۶ در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
محمدعلی جهانشیری فرزند موسی متولد ۱۳۴۱/۶/۴ شماره شناسنامه ۱ فرزند متوفی
رجبعلی جهانشیری فرزند موسی متولد ۱۳۳۷/۱/۲ شماره شناسنامه ۷ فرزند متوفی

علی جهانشیری فرزند موسی متولد ۱۳۳۸/۱/۳ شماره شناسنامه ۱ فرزند متوفی
ولی محمد جهانشیری فرزند موسی متولد ۱۳۳۵/۹/۱ شماره شناسنامه ۱۹ فرزند 

متوفی
امور  به استناد ماده ۳۶۲ ق  را  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبو  با  اینک 
حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

قاضی شورا - شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان زاوه

تعیین تکلیف  قانون  نامه  آئین  ماده ۱۳  قانون و  ماده ۳  اصالحیه آگهی موضوع 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

پیرو آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی که در دو نوبت در روزنامه سراسری دنیای 
جوانان به ترتیب مورخ ۹۹/۰۳/۲۷ و دوشنبه ۹۹/۰۳/۱۰ به شماره های ۱۴۵۹ و ۱۴۶۹ 
چاپ و منتشر گردیده از آنجا که در متن آگهی های مذکور در قید مساحت ملک اشتباه 
قلمی رخ داده و ۹۵۱/۳ قید گردیده لذا بدین شرح اصالح می گردد: ۱۶۶۶۸ فرعی از 
علیزاده  آقای حسین حاج   – اصلی  از ۴۷۷۶  فرعی  از ۲۰۳  اصلی مجزی شده   ۴۷۷۶
کوهپایه فرزند داود به شناسنامه شماره ۱۰۴۰۳ صادره از کرمان در شش دانگ یک باب 
به مساحت ۱۹۵/۳ مترمربع به آدرس کرمان بزرگراه امام رضا کوچه ۹ خریداری از محل 

مالکیت رضا رشید فرخی – ردیف ۱۲۶۹
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۹۹/۰۵/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه ۹۹/۰۶/۱۰

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره۱۳۹۹۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۲۴۳۹ هیات 
اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای/ 
خانم محمد تقی گل کار فرزند غالم به شماره شناسنامه ۶ صادره از در یک قطعه زمین 
محصور با اتاقک به مساحت  ۲۴۱.۱۴ متر مربع پالک ۱۹۵ فرعی از یک  اصلی مفروض 
آباد حاج تقی جنب  واقع در حسین  از یک اصلی  از پالک ۱۹۵ فرعی  و مجزی شده 
دانشگاه آزاد خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم ولی اهلل جورابلو محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشد می توانند از تاریخ 
انتشار اول آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است و درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند  مالکیت صادر خواهد شد م الف ۴۳۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۵/۲۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۹/۶/۱۰

ریس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار حسن رامه 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
نامه قانون  فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده۳ قانون وماده ۱۳آیین 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۰۴۰۰۴۶۱۸ - ۱۱- ۰۴- ۹۹ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض خانم رقیه بتیار فرزند علی 
محمد به شماره شناسنامه ۴۲۱ صادره از بابل با کد ملی ۲۰۶۲۱۱۸۲۴۴ 
متقاضی کالسه ۱۵۶۵ در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در 
آن به مساحت ۱۳۰.۹۵ متر مربع قسمتی از پالک ۹۵۹۴-۲۸۱۵ اصلی 
واقع در بخش یکشرق حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روز ازطریق روزنامه 
کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به 
رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر 
روستاها ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
وامالک محل تسلیم و رسید دریافت نمایند ومعترض باید ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید 
ارائه حکم قطعی دادگاه است  به  اقدامات ثبت، موکول  این صورت  در 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه متضرر 
به دادگاه نمیباشد شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۲۵ - ۰۵ - ۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۰ - ۰۶ – ۹۹

م-الف ۱۹۹۰۳۳۸۹

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیشابور

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 
برابر رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۳۸۲۳  فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و 
مورخ ۹۹/۰۶/۰۴ هیأت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور 
تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای ناصر محمدی فرزند رمضانعلی نسبت به شش دانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۱۵۴/۵۴ مترمربع از پالک شماره ۲۰۹ فرعی از ۲۳۲ اصلی 
واقع در اراضی نجف آباد بخش ۲ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای 

مهدی ترابکی محرز گردیده است.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیأت 
الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 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 مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست را 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.م/الف ۹۹۲۸۲۶

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۶/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۶/۲۵

علی امینی
رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیشابور

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 
برابر رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۳۸۲۳  فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و 
مورخ ۹۹/۰۶/۰۴ هیأت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور 
تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای مسلم بوژمهرانی فرزند علی نسبت به شش دانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۹۷/۹۰ مترمربع از پالک شماره ۵۳ فرعی از ۲۳۴ اصلی 
واقع در اراضی حدیره بخش ۲ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای 

غالمرضا حقیقی فرزند محمدحسین محرز گردیده است.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیأت 
الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 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 مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست را 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.م/الف ۹۹/۳۸۳۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۶/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۶/۲۵

علی امینی
رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد جامه بزرگی دارای شناسنامه شماره ۵۰ به شرح دادخواست به کالسه 
۹۹-۲۸۶-۱۱۱ از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رقیه جامه بزرگی ف احمدعلی متولد ۱۳۲۲/۱۰/۲ به شناسنامه شماره ۵۰ 
در تاریخ ۹۶/۳/۱۷ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی  

منحصر است به 
احمد خلوجینی ف علی اصغر به ش.ش ۱۲۶۱ پسر متوفی 

علی اصغر خلوجینی ف حسینقلی به ش.ش ۱۰ همسر متوفی 
آسیه خلوجینی ف علی اصغر به ش.ش ۲۱ دختر متوفی 
محمد خلوجینی ف علی اصغر به ش.ش ۲۳ پسر متوفی 

فرهاد خلوجینی ف علی اصغر به ش.ش ۱۲۶۲ پسر متوفی 
براتعلی خلوجینی ف علی اصغر به ش.ش ۲۱ پسر متوفی والغیر

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

آگهی ظرف مدت یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
دبیرخانه حوزه ۱۱۱ شورای حل اختالف قهاوند



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1543- دوشنبه 10 شهریور 61399 ورزش دنیای 

در المپیک شاهد اتفاقات عجیبی خواهیم بود؛
محمد بنا: حاضریم در حالت قرنطینه اردو برگزار کنیم

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: اگر شرایط از نظر بیماری کرونا به حالت 
عادی برگردد و اردوها از اواخر شهریور برگزار شود امید به کسب سه سهمیه دیگر 

برای المپیک توکیو داریم.
محمد بنا، درباره زمان برگزاری اردوی تیم ملی کشتی فرنگی اظهار کرد: برای 
برگزاری اردوها منتظر مجوز ستاد مبارزه با کرونای وزارت ورزش و جوانان هستیم. ما 
حاضریم در حالت قرنطینه نیز اردو را برگزار کنیم تا بتوانیم زودتر در جریان وضعیت 

آمادگی کشتی گیران قرار بگیریم.
وی گفت: پیش بینی من برای شروع اردوها ۲۰ شهریور است که البته این 
مستلزم صدور مجوز از سوی ستاد مقابله با کرونای وزارت ورزش و جوانان است. 

در غیر اینصورت از مهر ماه سعی داریم اردوی تیم ملی کشتی فرنگی را آغاز کنیم.
بنا اضافه کرد: در صورتی که بتوانیم از ۲۰ شهریور اردوی تیم کشتی فرنگی 
را آغاز کنیم در ابتدا باید کشتی گیران را از نظر روحی مورد ارزیابی قرار دهیم و 
سپس از نظر شرایط بدنی آنها را بسنجیم و کم کم آنها را برای حضور در اردوها 
آماده کنیم. البته با توجه به اینکه هنوز مشخص نیست لیگ چه زمانی برگزار خواهد 
شد و مسابقاتی را نیز پیش رو نداریم دقیقا نمی توانم بگویم از چه زمانی می توانیم 

اردوهای خود را برگزار کنیم.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی خاطرنشان کرد: فروردین و اردیبهشت سال 
۱۴۰۰ مسابقات کسب سهمیه المپیک را پیش رو داریم و تالشمان بر این است تا 

بتوانیم سه سهمیه دیگر کسب کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که در چه اوزانی امید به کسب سهمیه دارید؟ اظهار 
کرد: در دو وزن ۹۷ و ۸۷ کیلوگرم شانس زیادی برای کسب سهمیه داریم و در ۶۷ 
کیلوگرم تا حدودی کار سخت است. در این وزن چند کشتی گیر خوب داریم که باید 
مورد بررسی قرار بگیرند و این مستلزم این است که هر چه سریعتر شرایط برگزاری 
اردوها فراهم شود و ما بتوانیم کشتی گیران را برای مسابقات کسب سهمیه آماده کنیم.

وی پیرامون این پرسش که تعطیلی طوالنی مدت اردوها چه آسیبی می تواند 
به کشتی گیران وارد کند گفت: کرونا یک بیماری اپیدمی است که تمام کشورها را 
درگیر کرده است. ما نیز در طی این مدت که تقریبا هفت ماه اردوها تعطیل هستند 
سعی کردم از طریق فضای مجازی با کشتی گیران در تماس باشم و با دادن تمرینات 
الزم آمادگی آنها را برای حضور در اردوها حفظ کنم. در حال حاضر نیز از نظر بدنی 
در شرایط خوبی قرار دارم و منتظر هستیم تا زودتر اردوها برگزار شود تا کشتی گیران 
را برای مسابقات کسب سهمیه آماده کنیم. به هر صورت تالش ما این است تا بتوانیم 
سه سهمیه باقیمانده را در دو تورنمنت پیش رو کسب کنیم و این تنها مستلزم این 

است که زودتر اردوهای آمادگی خود را شروع کنیم.
وی در پایان گفت: تصور می کنم در المپیک توکیو اتفاقات عجیبی رخ خواهد 
داد و سطح مسابقات بسیار پایین خواهد بود. زیرا به دلیل شیوع بیماری کرونا اکثر 
تیم ها نتوانستند کشتی گیران خود را به سطح آمادگی خوبی برسانند و همین مسئله 
سبب خواهد شد تا در المپیک شاهد اتفاقات عجیبی باشیم و آن چیزی که فکر می 
کنیم نباشد. هر چند در طی این مدت فدراسیون کشتی تمام تالش خود را برای آماده 
سازی ورزشکاران حتی از طریق فضای مجازی انجام داده تا ما بتوانیم به بهترین 

نتیجه ممکن در المپیک دست پیدا کنیم.

سپهرزاد: رکوردشکنی در جایزه  بزرگ دور از انتظار بود
د  عملکر نی  ا مید و و د س  شنا ر کا
این  بزرگ  جایزه  مسابقات  در  ورزشکاران 
رشته را به عنوان اولین مسابقه فصل قابل 

قبول دانست.
کارشناس  و  مربی  سپهرزاد،  هادی 
دوومیدانی در مورد مسابقات جایزه بزرگ این 
رشته گفت: دریافت مجور برگزاری مسابقه 
دوومیدانی از ستاد مقابله با کرونا را به فال 
نیک می گیریم. با توجه به شرایط به وجود آمده 

ورزشکاران مدتی طوالنی شرایط مناسب تمرین را نداشتند اما به هر حال مسابقه ای 
برگزار شد و برای اولین رقابت قابل قبول بود. امیدوارم در مسابقات بعدی تعداد نفرات 
بیشتری شرکت کنند. البته در جایزه بزرگ رکوردهایی هم جابه جا شد که با توجه به 

شرایط موجود در جهان اصال تصور این رکوردشکنی  ها را نداشتم.
او در مورد افت رکورد ورزشکاران در برخی از ماده های مسابقات جایزه بزرگ 
گفت: دوومیدانی یک سال است که رئیس ندارد، سرپرست عوض کرده و در این مدت 
هم جهان درگیر کرونا شده است؛ با توجه به این شرایط فکر می کنم نوعی سردرگمی 
برای ورزشکاران این رشته وجود داشت و برنامه خاصی برای مسابقه نداشتند، در 
حالی که حضور در مسابقات بین المللی، قاره ای  و جهانی مهمترین موضوعی است 
که  ورزشکار خود را آماده کند اما همه این مسابقات لغو شد و خیلی از ورزشکاران 
مثل احسان حدادی امسال را به خود استراحت دادند تا در مهر یا آبان تمریناتشان را 
شروع کنند. به همین دلیل گفتم رکوردشکنی در برخی ماده ها دور از انتظار من بود.

این مربی دوومیدانی در مورد عملکرد شاگردان خود در مسابقات جایزه بزرگ 
بهنام  شد،  اول  و  را شکست  جوانان  نیزه  پرتاب  رکورد  گنجی  فتحی  علی  گفت: 
شیری)پرتاب دیسک( هم تمریناتش را  بعد از یک سال وقفه با درخواست فدراسیون و 
خودش با من شروع کرد و مقامی که به دست آورد، قابل قبول است. علی ثمری)پرتاب 
وزنه( هم آرنج خود را اردیبهشت ماه عمل کرد و اصال کسی فکر نمی کرد، مسابقه 
بدهد اما خوشبختانه روند درمان و بهبودش به گونه ای پیش رفت که در مسابقات 
شرکت کرد. در کل هیچ کدام از شاگردان من در پیک آمادگی ۱۰۰ درصدی نیستند 

چون فقط کارهای تکنیکی و بدنسازی انجام می دهیم.

قهرمان کشتی امیدهای جهان:
هدفم درخشش در رده بزرگساالن است

قهرمان وزن ۶۳ کیلوگرم کشتی فرنگی 
امیدهای جهان گفت: تمام سعی و تالش من 
بر این است تا در رده بزرگساالن هم به مدال 

برسم و توانایی خودم را اثبات کنم.
طالی  مدال  دارنده  دلخانی  میثم 
کشتی فرنگی مسابقات زیر ۲۳ سال جهان 
اظهار داشت: پس از اینکه اردوهای تیم ملی 
تعطیل شد با توجه به حساسیت و محدودیت 
های کرونایی سعی کردم همچنان به تمرین 

بپردازم. بر این اساس تمرینات برنامه ریزی شده کشتی و بدنسازی را در دستور کار قرار 
دادم و با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی مشغول حفظ توان جسمی و روحی شدم.

وی تصریح کرد: اهداف زیادی در سر دارم و به همین دلیل از همان ابتدای 
تعطیلی اردوهای تیم ملی سعی کردم به خوبی از این فرصت استفاده کنم و تمرینات 
را با جدیت و البته احتیاط پشت سر بگذارم. حدود ۶ تا ۷ جلسه تمرین کشتی و 
بدنسازی در هفته و همچنین تمرینات اختصاصی روی نقاط ضعفم را در برنامه داشتم 

و خوشبختانه روند رو به رشدی را پشت سر گذاشتم.
قهرمان کشتی فرنگی امیدهای جهان افزود: یکی از مهمترین اهداف من رسیدن 
به دوبنده تیم ملی بزرگساالن و کسب مدال جهانی در این رده است که امیدوارم این 
اتفاق در رقابتهای جهانی ۲۰۲۰ صربستان برایم رقم بخورد. البته این پایان خواسته 
ها و اهدافم نیست و امیدوارم با این موفقیت ضمن اثبات توانمندی هایم به کادر فنی 

تیم ملی، بتوانم در المپیک هم شانس حضور داشته باشم.
ایران حضور  ملی  تیم  در  رده های سنی  تمامی  در  گفت:  پایان  در  دلخانی 
ام. در  برای کشتی صرف کرده  تاکنون  را  انرژی و عمرم  و  تمام وقت  داشتم و 
نتیجه هیچ منبع درآمدی به جز حضور در رقابتهای لیگ ندارم. امیدوارم متولیان 
ورزش و همچنین ستاد نقابله با کرونا هر چه زودتر تکلیف این موضوع را روشن 
کنند تا ما بتوانیم با حضوردر لیگ کشتی، بخش عمده ای از مسایل و مشکالت 

مالی خودمان را برطرف سازیم.

»مسی« رکورد »کرونا« را شکست؛
مرد آرژانتینی با کیف انگلیسی در خیابان های بارسلون

همزمان با افزایش گمانه زنی ها در 
خصوص کوچ احتمالی »لیونل مسی« از 
نیوکمپ و پیوستن وی به منچسترسیتی، 
نقاشی دیواری جدیدی به طور ناشناس 
بارسلون  شهر  در  کیوسک  یک  روی 
نقش بست؛ عالوه بر این، کلمه مسی 
رکورد کلمه »کووید-۱۹« را در موتور 

جستجوی گوگل شکست.
بدنبال شکست تحقیرآمیز هشت 
بر ۲ آبی اناری ها برابر بایرن مونیخ در 
لیگ قهرمانان که به حرف این تیم منجر 
شد، شایعات مبنی بر جدایی این بازیکن 

از بارسا بعد از ۲۰ سال قوت گرفت.
می آید،  بر  گزارش ها  از  آنچه 
سیتیزن ها که هم اکنون تحت هدایت 

»پپ گواردیوال« قرار دارند، محتمل ترین گزینه کوچ احتمالی مسی هستند اما باشگاه 
های پاری سن ژرمن و اینترمیالن نیز در بین گزینه ها به چشم می خورند.

عالوه بر این، به تازگی نشریه اکیپ فرانسه در گزارشی از ابراز تمایل باشگاه 
یوونتوس برای خرید مسی خبر داد؛ تیمی که در حال حاضر »کریستیانو رونالدو« 
رقیب سنتی مرد آرژانتینی را در اختیار دارد.نقاشی دیواری تازه مسی وی را با چمدانی 

که روی آن پرچم انگلیس به چشم   می خورد، به تصویر کشیده است.
تصمیم مسی برای ترک نیوکمپ که به طور رسمی از طریق فکس به اطالع 
مقامات بارسا نیز رسیده است، به سوژه داغ فضای مجازی و اینترنت بدل شد به 
طوری که حاال کلمه »مسی« از حیث تعداد جستجو در گوگل رکورد »کووید-۱۹« 
را شکسته است.کاپیتان کاتاالن ها همچنان یکی از مشهورترین ورزشکاران جهان 
محسوب شده و از زادگاهش در آرژانتین گرفته تا آفریقا و چین هوادار دوآتشه دارد.

افزایش حجم  با  ترک می کند«  را  بارسا  گزارش ها، جمله »مسی  براساس 
اندازه ۲۳۰۰ درصد مواجه شده است.مطابق گزارش آماری تایمز۲۴،  جستجو به 
معادل  جستجو  حجم  افزایش  با  نیز  بارسلونا(  باشگاه  )رییس  »بارتومئو«  کلمه 
۱۴۵۰درصد و کلمه »فکس رسمی« نیز در نمودار جستجوی گوگل افزایش ۴۵۰۰ 

درصدی را تجربه کرد.
فوق ستاره آرژانتینی در حال حاضر با بارسا تحت قرارداد بوده و رقم بند فسخ 

قرارداد وی ۷۰۰ میلیون یورو است.

لیگ قهرمانان آسیا با حضور هواداران برگزار می شود
طبق ادعای یکی از رسانه های قطری کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا 
)AFC( تصمیم گرفته تا ادامه لیگ قهرمانان این قاره را با حضور هواداران برگزار کند.

طبق ادعای نشریه الوطن، کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم 
گرفته تا ادامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با حضور هواداران برگزار شود.

طبق تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیاکنفدراسیون فوتبال آسیا، ادامه مسابقات 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به صورت متمرکز از اواسط شهریورماه در قطر 
برگزار می شود و پس از بررسی های صورت گرفته، قرار است هواداران هم بتوانند از 

نزدیک این بازی ها را تماشا کنند.
بر همین اساس قرار است در طول مسابقات از ۲۰ الی ۳۰ درصد ظرفیت 
ورزشگاه برای حضور هواداران استفاده شود و این هواداران با رعایت کامل پروتکل های 

بهداشتی، مسابقات را در ورزشگاه تماشا کنند.
نمایندگان ایران)پرسپولیس، استقالل، سپاهان و شهرخودرو( در روزهای ۲۴ و 

۲۵ شهریورماه کار خود را در این رقابت ها از سر خواهند گرفت.

پز دادن رونالدو با هیکلش در شروع پیش فصل
کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی 
قایق  در  استراحت  هفته  چند  از  پس 
تفریحی خود چند روزی است که اردوی 
پیش فصل خود را با یوونتوس اغاز کرده 
است و به نظر می رسد که با آمادگی 
کامل خودش را برای شروع فصل جدید 

آماده کرده است.
آماده  از هیکل  رونالدو تصویری 
منتشر  اجتماعی  های  شبکه  در  خود 
کرده است که به نظر می رسد در حال 

آفتاب گردن در حیاط خانه اش است. رونالدو تصویری از خودش برای شروع فصل 
جدید منتشر کرده و نوشته است:« حس خوبی دارم.”

جورجینا رودریگز نامزد کریستیانو رونالدو که تعطیالتش را چند روز طوالنی تر 
کرده بود هم دیروز به تورین برگشت تا در کنار ستاره پرتغالی باشد و از او حمایت کند.

کریستیانو پس از کسب لیگ ایتالیا در دو فصل اخیر در تالش است تا در 
سومین فصلش در یووه بتواند در اروپا موفق شود. امروز شایعاتی در مورد ملحق 
شدن لیونل مسی به یووه هم مطرح شده بود تا فوتبالدوستان از احتمال هم تیمی 
شدن کریستیانو و لئو، دو ابرستاره فوتبال جهان ذوق زده شوند هر چند که بعید به 
نظر می رسد که چنین انتقالی رخ بدهد چرا که بعید است که در بحران مالی ناشی 
از کرونا یووه بتواند هر دو ستاره که دستمزد باالیی دریافت می کنند را در ترکیب 

خود داشته باشد.

پیام اینیستا برای خرید جدید بارسلونا
به خرید جدید  پیامی  اینیستا در 
بارسلونا که او را الگوی خود قرار داده 

گفت از تک تک لحظاتش لذت ببرد.
آندرس اینیستا، بازیکن با سابقه 
بارسلونا  تیم  در  سال   ۲۲ که  بارسلونا 
همراه  به  توانسته  و  داشت  حضور 
بلوگرانا در لیگ قهرمانان و اللیگا به 
قهرمانی های متعددی برسد حاال مدتی 

پدری،  خرید جدید  مورد عالقه  بازیکن  بازی می  کند،   کوبه  ویسل  تیم  در  است 
بارسلوناست. اینیستا به همین دلیل در یک ویدیو برای پدری پیام فرستاد.

او در این ویدیو گفته: می خواهم برایت بهترین ها را آرزو کنم و امیدوارم از 
لحظه ات لذت ببری. امیدوارم چیزهای زیادی یاد بگیری و به هرچه آرزو داشتی برسی.

پدری ۱۷ ساله از تیم الس پالماس به بارسلونا پیوسته و به خوبی در اولین 
هفته حضورش در کاتالونیا مورد استقبال قرار گرفته است. این بازیکن در گفت و گو 
با حساب های رسمی بارسلونا در شبکه های اجتماعی گفته: به من خوش آمد گفته 
شد و من خیلی خوشحال هستم. خوشحالم که چنین فرصتی نصیب من شد. تمرین 
کردن در اسپورتیووا حس خوبی دارم. امیدوارم بتوانم از این امکانات برای سال ها 
استفاده کنم. از همان لحظه ای که هم تیمی هایم را دیدم احساس خوبی داشتم. به 
دنبال این هستم که از گذراندن زمان کنار هم تیمی هایم لذت ببرم و از آن ها یاد بگیرم.

کلوپ: باید این را بیاموزیم که شکست را قبول کنیم!
یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول بعد از شکست تیمش از رایان بروستر که تنها 

پنالتی قرمزهای آنفیلد را از دست داد، حمایت کرد.
بسیاری معتقد هستند که بعد از قطعی شدن قهرمانی لیورپول در فاصله هفت 
مانده به پایان رقابت های لیگ برتر فصل اخیر، این تیم با افتی فاحش روبه رو شد 
و نتوانست عملکرد درخشان گذشته را تکرار کند. در ادامه همین روند لیورپول روز 
شنبه گذشته در مسابقه کامیونیتی شیلد در مقابل آرسنال شکست خورد و این جام 

را از دست داد.
یورگن کلوپ در پایان بازی گفت: » ما برای پیروزی به میدان رفتیم. بازی 
به ضربات پنالتی کشیده شد چراکه نتوانستیم در طول ۹۰ دقیقه فرصت های گلزنی 
زیاد مان را تبدیل به گل کنیم. ما در برابر یک تیم کاماًل تدافعی قرار گرفتیم و فکر 
می کنم که در طول مسابقه به بازیکنان جدید احتیاج داشتیم. با این حال همه چیز 

معمولی است و ما دو هفته برای شروع مسابقات فرصت داریم.”
 کلوپ درباره پنالتی از دست رفته توسط جوان تیمش یعنی بروستر نیز گفت: 
» ما باید این را بیاموزیم که شکست را قبول کنیم. قطعاً اگر او می توانست پنالتی 
خود را وارد دروازه کند و بازیکن دیگری ضربه اش را از دست می داد، تغییری در 

اوضاع ایجاد نمی شد.
با این وجود من هرگز ندیده بودم که بروستر پشت ضربه پنالتی بایستد و آن 
را خراب کند. او نباید به خودش فشار بیاورد و تنها شخصی که باید از او انتقاد شود 
من هستم. چنین مشکالتی در فوتبال امری طبیعی است و نیازی به معذرت خواهی 

بروستر وجود ندارد.«

خبرنگار سایت توتومرکاتو 
که  داد  اطالع  خبرورزشی  به 
پیشنهاد بازگشت استراماچونی 

به استقالل صحت دارد.
لیایی  یتا ا وبسایت  گذشته  روز 
فرهاد  استعفای  از  پس  »توتومرکاتو« 
مذاکره  خبر  بار  دومین  برای  مجیدی 
را  رم  در  استراماچونی  با  سعادتمند 
استعفای  در  هم  مجیدی  کرد.  مطرح 
اشاره  نکته  این  به  اینستاگرامی اش 

کرده بود.
تلویزیون  در  اما  سعادتمند  احمد 
با  کره  مذا هرگونه  و  شد  حاضر 
فصل  در  همکاری  برای  استراماچونی 
باعث شد  را تکذیب کرد. همین  آینده 

مذاکره  خبر  که  توتومرکاتو  خبرنگار  با 
سعادتمند با استرا در رم را برای بازگشت 
به ایران منتشر کرده بود از طریق فضای 
مجازی ارتباط برقرار کنیم و حرف های 

مدیرعامل استقالل را به این رسانه انتقال 
جویا  را  ماجرا  سقم  و  تا صحت  دهیم 
شویم. خبرنگاری که این خبر را نوشته 
بود پس از مطلع شدن از صحبت های 

سعادتمند اینطور به اظهارات مدیرعامل 
استقالل واکنش نشان داد: »هیچکدام 
از این ادعاها صحیح نیست. طبق منابع 
خبری ما در جلسه رم به استراماچونی 
برای بازگشت به استقالل پیشنهاد داده 
تصمیم  هنوز  استراماچونی  است.  شده 
نگرفته است که این پیشنهاد را بپذیرد 

یا نه.«
رسانه ایتالیایی توتومرکاتو اطمینان 
داد که منابع خبری اش موثق است و اخبار 
خالف واقعیت را منتشر نخواهد کرد. حال 
باشگاه  مسئوالن  چرا  نیست  مشخص 
با  مذاکره  تکذیب  در  سعی  استقالل 
سرمربی محبوب ایتالیایی برای بازگشت 

به ایران دارند؟!

ادعای سعادتمند تکذیب شد؛ 

مذاکره با استراماچونی صحت دارد!

بت های  قا ر ری  برگزا
فوتبال ایران در شرایط کرونا 
نشان داد که مسئوالن فوتبال 
ایران از هر فرصتی برای زشت تر کردن 
ورزشگاه ها با تبلیغاتشان استفاده می کنند. 
شد  مشخص   ۹۳ داربی  در  همچنین 
پروتکل های  اجرای  توانایی  آن ها  که 
بهداشتی بین ۵۰ نفر را ندارند اما برنامه 
دارند که مقدمات حضور چند هزار نفر در 
ورزشگاه ها برای فصل آینده لیگ برتر را 

فراهم کنند.
بدی هایی که  تمام  کنار  در  کرونا 
برایمان داشته اما درس هایی هم به ما 
به  داده است. برای مثال، همین کرونا 
ما یادآوری کرد که هوادار برای فوتبال، 
حکم چراغ برای خانه را دارد. در دوره 
کرونا شاهد برگزاری رقابت های فوتبال، 
بدون حضور هواداران بودیم؛ موضوعی 
بازیکنان و مربیان و هم  برای  که هم 
خود هواداران سخت بوده است. این که 
پیش از کرونا می گفتند هوادار یار دوازدهم 
به  شد  ملموس  برایمان  هستند  تیم ها 
بدون  بوندسلیگای  آغاز  با  که  طوری 
تماشاگر، تنها دورتموند میزبان توانست در 
داربی روهر، شالکه را شکست دهد و باقی 

میزبانان مقابل رقبایشان ناکام ماندند.
پس از این اتفاق لیگ های معتبر 
اروپایی سعی کردند که با پخش کردن 
در  هوادارانشان  شده  ضبط  صدای 
ورزشگاه و یا تزیین سکوهای تماشاگران 
تا  تیم هایشان  نمادهای  یا  و  پرچم  با 
استفاده  میزبانی  امتیازات  از  حدودی 
به طور  نتوانستند  به هر حال  اما  کنند 
کامل جای خالی هواداران فوتبال را پر 
کنند. در این بین لیگ هایی مانند لیگ 
با  بازی  ریسک  که  بودند  هم  روسیه 
تماشاگر را پذیرفتند و بازی ها را با توجه 
به زیرساخت هایی که برای بلیت فروشی 
داشتند، با حضور ۳۰ درصدی هواداران 

در ورزشگاه ها برگزار کردند.
کرونا  در  هم  ایران  فوتبال  اما  و 
سعی کرد هم گام با دنیا پیش برود ولی 
از همان ابتدای امر خیلی از کارشناسان، 
ایران  فوتبال  مسئوالن  از  برخی  حتی 

معتقد بودند که باتوجه به عدم وجود کامل 
که  مالی ای  مشکالت  و  ساخت ها  زیر 
باشگاه ها با آن دست به گریبانند، امکان 
رعایت  با  فوتبال  رقابت های  برگزاری 
کامل پروتکل های بهداشتی امکان پذیر 
نیست. با این حال لیگ برتر شروع شد 
بازیکن  از چند گاهی تست چند  و هر 
لیگ برتری مثبت اعالم شد به طوری 
که بازی یک بازی استقالل و دو بازی 
فوالد به خاطر ابتالی اعضای تیم شان 

به کرونا لغو و به تعویق افتاد.
در این بین سکوهای بدون تماشاگر 
ورزشگاه ها هم توی ذوق می زد و تیم ها 
پرسپولیس  و  استقالل  خصوص  به 
باشگاه های  از  تقلید  به  تا  کردند  سعی 
مطرح اروپایی با پهن کردن پرچم ها و 
به ورزشگاه هایشان  طرح های هواداری 
شکل و شمایلی بدهند. با این حال پس 
از قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر اتفاق 
عجیبی افتاد و ورزشگاه آزادی که پیش از 
این هم شبیه به در خانه های قدیمی که 
برچسب های مختلف تبلیغاتی روی آن ها 
می خورد، شده بود، سکوهای طبقه اول 
ضلع شرقی ورزشگاه را هم برای تبلیغات 
به سازمان لیگ داد و عمال اگر کسی 
کمی با فوتبال غریبه بود، تصور می کرد 

که تیم لوله سازان میزبان بازی است!
صادق  واکنش  اما  جالب  نکته 
اقتصادی  سازمان  مسئول  درودگر، 
فدراسیون فوتبال است که درباره شکل 
برتر،  لیگ  در  محیطی  تبلیغات  انجام 
حاضر  حال  »در  است:  گفته  ایسنا  به 

خودم از شکل تبلیغات راضی نیستم و 
شکل شلخته ای دارد. از سال آینده به 
این شکل نخواهد بود. در هیات رییسه 
طرحی را مصوب کردیم که سال آینده 
به شدت با تبلیغات شلخته فاصله بگیریم 
و  نزنیم  به هم  را  استادیوم  و هارمونی 
که  باشیم  داشته  را  تبلیغات  از  شکلی 

موثر و زیبا باشد.”
آقای درودگر شما نزدیک سه سال 
است که مسئولیت تبلیغات محیطی لیگ 
برتر را در اختیار دارید، در این سال ها به 
که  بودید  نکرده  دقت  تبلیغات  شکل 
حاال  شدید؟  قضیه  این  متوجه  امسال 
ما امسال به این موضوع ورود نمی کنیم 
که چقدر از این تبلیغات فله ای به جیب 
پیگیری های  که  چرا  می رود  باشگاه ها 
سال های قبل مان و حتی انتشار صدای 
اعتراض باشگاه ها درباره تبلیغات محیطی 
به ما نشان داد که کسی از سازمان لیگ 

به این موضوع پاسخگو نیست.
 ۹۸-۹۹ فصل  از  صورت  هر  در 
فوتبال ایران تنها فینال جام حذفی باقی 
مانده و خیلی ها امیدوارند که برای فصل 
به صورت  فوتبال حتی  هواداران  آینده 
اما  بیایند  به ورزشگاه ها  بتوانند  محدود 
این  پاسخ  دارد؟  وجود  امکان  این  آیا 
سوال از نظر ما منفی است زیرا که در 
همین فصل مشاهده کردیم که با وجود 
تمام شعارهایی که راجع به بلیت فروشی 
اینترنتی شد، باز هم نواقص زیادی در 
نحوه بلیت فروشی وجود داشت و همچنان 
هواداران نمی توانستند روی صندلی ای که 

بلیتش را خریده اند، بنشینند.
صادق درودگر راجع به این مسئله 
داریم  که  مشکلی  »تنها  است:  معتقد 
به  تماشاگران  خروج  و  ورود  هنگام 
استادیوم هاست. ازدحامی که ممکن است 
به وجود بیاورد شاید این پاندمی را تشدید 
کند وگرنه در خصوص حضور تماشاگران 
در ورزشگاه هیچ مشکلی نداریم و هر 
تماشاگر در فاصله دو صندلی بشیند و 
الزام کنیم همه ماسک داشته باشند. در 
کشور آلمان و روسیه هم چنین کاری را 

انجام دادند.”
کرد  اشاره  نکته  این  به  باید  البته 
که تصویر منتشر شده از CIP ورزشگاه 
آزادی در جریان نیمه نهایی جام حذفی 
بین استقالل و پرسپولیس نشان می دهد 
که مشکل از ورود و خروج تماشاگران 
فدراسیون  مسئوالن  و  است  تر  فرا 
نتوانستند  حتی  لیگ  سازمان  و  فوتبال 
نفر   ۵۰ بین  را  بهداشتی  پروتکل های 
نفر!  هزار  چند  به  برسد  چه  کنند  اجرا 
ضمن این که باید به اطالع مسئوالن 
فدراسیون فوتبال برسانیم که با تصمیم 
انجال مرکل، صدراعظم آلمان، بوندسلیگا 
حداقل به مدت دو ماه )تا اکتبر( بدون 
مرکل  می شود.  برگزار  تماشاگر  حضور 
شروع  است:  گفته  رابطه  همین  در 
مسابقات قهرمانی فوتبال در ماه سپتامبر 
با تماشاگران در سکوها هیچ فایده ای 
ندارد. افزایش تعداد عفونت ها می تواند 

یک عالمت بد باشد.
که  است  بهتر  اوصاف  این  با 
سازمان  و  فوتبال  فدراسیون  مسئوالن 
لیگ بیشتر از این که دنبال این قضیه 
باشند که همگام با تصمیمات لیگ های 
یران  ا فوتبال  برای  اروپایی  معتبر 
کنند  فکر  این  به  کنند،  تصمیم گیری 
برای  کشورها  آن  امکانات  ما  آیا  که 
انجام  و  بهداشتی  پروتکل های  انجام 
بلیت فروشی را داریم؟ آیا وضعیت ما از 
نظر شیوع کرونا بهتر از کشوری مانند 
منطقی  پاسخ  از  پس  و  است؟  آلمان 
به این پرسش ها راجع به فوتبال ایران 

تصمیم بگیرند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

عدم وجود زیر ساخت ها، درد بی درمان ورزش ما؛

رد شدن مسئوالن فوتبال ایران در آزمون کرونا!

خیر  ا ت  تصمیما
کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره 
اسکان تیم های حاضر در لیگ 
قهرمانان آسیا در قطر، به شکل بسیار 
روشنی با تبعیض علیه تیم های ایرانی 
همراه شده است و در این بین ناکارآمدی 
رایزنی مدیران بیش از هر چیزی در ذوق 

مخاطبان فوتبال ایرانی می زند.
کنفدراسیون فوتبال آسیا بار دیگر 
نفع  به  را  برانگیزی  جنجال  تصمیم 
تیم های عربستانی گرفته تا تبعیض این 
نهاد علیه تیم های ایرانی بیش از همیشه 

به چشم آید.
تبعیض آشکار علیه تیم های ایرانی

AFC ارزان ترین هتل مورد تایید 
خود را در اختیار تیم های ایرانی قرار داده 
گذشته  روزهای  طی  موضوع  این  که 
مواجه  استقالل هم  رسمی  اعتراض  با 

شده است.
برای  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
برای  بهداشتی،  پروتکل های  رعایت 
در  را  هتل  یک  کشور  هر  نمایندگان 
به  مربوط  های  هزینه  و  گرفته  نظر 
پرداخت  را هم خودش  اسکان  و  پرواز 
می کند. این نهاد بین المللی برای انجام 
موضوع  این  به  مربوط  هماهنگی های 

مذاکرات خود را با فدراسیون های عضو 
خود انجام داده که در این زمینه فدراسیون 
چهار  به  مربوط  امور  نیز  ایران  فوتبال 
 AFC هماهنگی  با  را  ایران  نماینده 

انجام داده است.
یر  سا برخالف  ل  حا ین  ا با 
کشورها که هتل پنج ستاره در اختیار 
هتل  نی  یرا ا تیم های  به  ند،  گرفته ا
با  که  یافته  اختصاص  ستاره  چهار 
پنج  هتل های  پرشمار  وجود  به  توجه 
جهانی،  جام  میزبان  کشور  در  ستاره 
ناراحتی  موجب  و  است  بسیار عجیب 

تیم ها هم شده است.
از  پیش  که  است  حالی  در  این 

استقالل  تیم ها،  رایگان شدن اسکان 
هتل پنج ستاره ای را برای تیمش در 
فوتبال  فدراسیون  که  بود  گرفته  نظر 
در هتل  باید  تیم ها  کرده همه  اعالم 
مورد تایید AFC اسکان داشته باشند 
۴ ستاره در مقایسه  نتیجه هتل  و در 
ن  یندگا نما ه  ر ستا  ۵ هتل های  با 
اختصاص  یران  ا به  کشورها  یر  سا

است! یافته 
از سوی دیگر اگر به تعداد تیم های 
حاضر در منطقه غرب آسیا هم نگاه شود، 
ایران و عربستان بیش از سایر کشورها 
نمایندگانی را در این مرحله دارند و ایران 
هم مانند عربستان مستحق داشتن دو 

هتل برای اسکان چهار تیم خود است 
شان  و  کرامت  سعودی ها،  همانند  تا 
تیم های ایرانی هم در مجامع بین المللی 
حفظ شود و از این حیث به اعتبار ایران 

لطمه ای نخورد.
خواب مسئوالن فوتبال ایران

تمام این اتفاقات در حالی رخ داده 
مستقیم  مسئول  فوتبال  فدراسیون  که 
مذاکره با AFC بوده و چنین اتفاقی رقم 
تیم های  اینکه حق  به  اما  خورده است 
ایرانی در مرحله اسکان و ترانسفر ضایع 

شده توجهی نشده است.
حال مشخص نیست که فدراسیون 
اعتراض  این موضوع  به  فوتبال نسبت 
تیم های  برای  اتفاقی  چنین  و  کرده 
ایران در آسیا رقم خورده یا AFC بدون 
دردسر خاصی این تبعیض آشکار را علیه 
۴ نماینده ایران در آسیا روا داشته است 
و سکوت فدراسیون فوتبال را به دنبال 

داشته است.
حدود ۲۰ روز تا شروع این رقابت ها 
باقی مانده و بهتر است فدراسیون فوتبال 
ایران هم شرایط مشابه با شرایط تیم های 
عربستانی را برای نمایندگان ایران فراهم 
فوتبال  حق  شدن  ضایع  جلوی  و  کند 

ایران را بگیرد.

تبعیض AFC در حق تیم های ایرانی و سکوت فدراسیون

پس از دانیال اسماعیلی فر مدافع 
راست تیم ذوب آهن که سپاهان را به 
کرد،  انتخاب  اش  آینده  مقصد  عنوان 
مشخص  منتظر  دوستان  فوتبال  حاال 
شدن سرنوشت یکی دیگر از ستاره های 
نقل و انتقاالت یعنی سعید آقایی هستند.

آقایی که پس از ترک تراکتور در 
تیم  این  در  فصل  سه  شانزدهم،  لیگ 
بازی کرد، حاال شمارش معکوس را برای 
انتخاب تیم جدیدش آغاز کرده و قرار 
است به زودی از مقصد خود رونمایی کند.

 نکته مهم این است که سپاهانی 
ها چند ماه پیش ادعا کردند که با آقایی 
قرارداد جدید امضا کرده اند و او در لیگ 

بیستم نیز پیراهن این تیم را برتن خواهد 
قراردادی  چپ  مدافع  این  اما  داشت 
تبریز  در  حاال  و  بود  نبسته  سپاهان  با 

تعطیالت را سپری می کند.
لیگ  های  بازی  در  حتی  او   
سپاهان  اردوی  به  هم  آسیا  قهرمانان 

ملحق نمی شود و پیش از آن تیم جدیدش 
را انتخاب می کند و شاید به یکی دیگر از 
 ۲۰۲۰ ACL تیم های ایرانی حاضر در

ملحق شود.
دو  تعطیالت  از  بعد  او  است  قرار 
روزه عاشورا تاسوعا با حضور در ساختمان 
باشگاه مقصد، از تیم جدید خود رونمایی 
کند. آقایی که پیش تر پیراهن تراکتور را 
برتن داشت و در این مدت بارها گزینه 
این  با  بود،  نیز  پرسپولیس  و  استقالل 
دوران  از  جدیدی  فصل  جذاب  انتقال 
فوتبال خود را آغاز خواهد کرد و امیدوار 
خواهد بود که مثل دوران کی روش به 

پیراهن تیم ملی نیز برسد.

سعید آقایی؛ خداحافظی با سپاهان، سالم به ...؟

سعید آقایی مدافع چپ سابق تیم سپاهان با این تیم به دوحه سفر نمی کند.
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از راست علی دهباشی - حسن انوشه و عبدالکریم تمنا ـ ۱۳۸۷
اختصاصی دنیای جوانان

به کارزار
همانند مرتضی ست حسین

مشفق کاشانی

امیر قافله دشت کربالست حسین
به راه بادیه عشق، آشناست حسین

ببین که در پی قربان شدن به تیغ ستم
چو نخل سر زده از باغ کربالست حسین

به قامتی شرف آموز آسمان بلند
ستاده در بر شمشیر کینه، راست حسین

چو آسمان، تنش آذین به ُگل ستاره زخم
صبور مانده به نیزار نیزه هاست حسین

به راه دوست، گذشت از جهان و جان بنگر
به استقامت و ایثار، تا کجاست حسین

رها ز رنگ تعلق، به ملک استغنا
رضا به داده حق داده و رضاست حسین

چو شیر شرزه، شکارافکن است و دشمن گیر
به کارزار، همانند مرتضی ست حسین

خدای را، مشو از موج حادثات ملول
که در سفینه تقدیر، ناخداست حسین

به خون پاک شهیدان کربال سوگند
که در حریم وفا رحمت خداست حسین

معاون اداره کل کتاب های خطی و نادر 
به نگهداری از ۳۷۷ نسخه خطی باارزش با 
ترکیب بند  جمله  از  عاشورا  حماسه  موضوع 
محتشم کاشانی در کتابخانه ملی اشاره کرد.

زهرا مدرسی، با اعالم این خبر گفت: 
 ۳۷۷ ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان 
و  عاشورا  حماسه  موضوع  با  خطی  نسخه 
 شهادت امام حسین )ع( و یاران بزرگوار ایشان 
نگهداری  خطی  کتاب های  گنجینه  در  را 
با  عاشورایی  فرهنگ  میراث دار  و  می کند 

گردآوری آثار مربوط به این حماسه است.
 او افزود: یکی از معروف ترین این آثار، ترکیب بند محتشم 
کاشانی است. محتشم کاشانی یکی از شاعران در آغاز سده 
دهم هجری و هم دوره با پادشاهی شاه طهماسب صفوی است.

 مدرسی بیان کرد: او مرثیه ای در ۱۲ بند سروده که هر 
بند آن حاوی هفت بیت شعر درباره حماسه عاشورا است و 

آثار ادبی دوران صفوی به شمار  از بهترین 
می آید.

درجه  به  بند   ۱۲ این  افزود:    او  
دیگری  شعرای  که  یافت  دست  مقبولیتی 
از  محتشم  از  بعد  شیرازی  وصال  جمله  از 
حتی  کردند،  پیروی  مرثیه سرایی  این گونه 
سیدمحمدمهدی بحرالعلوم این ۱۲ بند را به 

عربی برگرداند.
معاون اداره  کل کتاب های خطی و نادر 
تصریح کرد: سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران عهده دار فراهم آوری و حفاظت از ۱۲ 
نسخه خطی موجود از ترکیب بند معروف محتشم است و این اثر 
ارزشمند را در گنجینه نسخه های خطی خود نگهداری می کند.

 مدرسی خاطرنشان کرد: می توان از دیگر آثار بازگوکننده 
تاریخ حماسه کربال که در مخزن نسخه های خطی محافظت 

می شود از تاریخ طبری و االرشاد شیخ مفید نیز نام برد.

معروف ترین مرثیه شهیدان کربال در گنجینه نسخ خطی

طی  در  عاشورا  حماسه 
شعر  در  بسزایی  اثر  قرن ها 
و ادبیات فارسی داشته است. 
نیز  این باره  در  خلق شده  آثار  میان  در 
مرثیه معروف محتشم کاشانی جایگاه 
چه  این  »باز  دارد.  فردی  به  منحصر 
شورش است که در خلق عالم است؟/ 
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم 
است؟« که خود از حماسه عاشورا نماد 
نماد  به  پذیرفته حاال سال ها است که 
عزاداری محرم تبدیل شده. عده ای بر 
این باورند که این سوگنامه اثری بیش 

از یک شعر داشته است. 
* محتشم باعث شد پادشاهان به 

شعرهای مذهبی روی آورند
کمال الدین علی محتشم کاشانی 
ملقب به »شمس الشعرا« در سال ۹۰۵ 
از  او  شد.  متولد  کاشان  نراق  در  ه.ق 
و  هجری  دهم  قرن  مشهور  شاعران 
کاشان  در  را  زندگی اش  دوران  بیشتر 
ساکن بود. او هم دوره با شاه طهماسب 
صفوی و فرزندانش بوده. محتشم بّزاز 
و َشعرباف بود و از پیروان مکتب وقوع 
در شعر محسوب می شود. او در نوجوانی 
و جوانی به مطالعه علوم دینی و ادبی 
شعر«،  »دیوان  محتشم  از  پرداخت. 
»جاللیه«، »نقل عشاق«، »ضرورّیات« 

و »معّمیات« به جا مانده است. 
شورش  چه  این  »باز  ترکیب بند 
تاریخ  در  را  محتشم  نام  که  است« 
از کتاب کلیات او است  ماندگار کرده، 
مفاعیل  فاعالت  »مفعول  وزن  در  که 

فاعلن« سروده شده است. 
مشفق  کاشانی درباره محتشم گفته 
است که پاکی، اعتقاد، استواری و محبت 

برخی  که  شد  باعث  بیت  اهل  به  او 
پادشاهان صفوی از جمله شاه طهماسب 
به اشعار مذهبی روی آورند. او معتقد بود 
که ترکیب بند معروف این شاعر پرآوازه 
مرثیه سرای ایران در رثای حسین )ع( 
و شهدای کربال در بین تشیع و به ویژه 
فارسی زبانان زبان زد شد و توجه بسیاری 

از شاعران را به خود جلب کرد.
بررسی  به  مختلفی  مقاله های  در 
مرثیه مشهور محتشم از زوایای گوناگون 
و نیز قیاس آن با شعر دیگر مرثیه سرایان 
»بررسی  مقاله  در  است.  پرداخته شده 
شعر  در  حسین)ع(  امام  رثای  تطبیقی 
که  کاشانی«  محتشم  و  رضی  شریف 
و  توکلی محمدی  محمودرضا  توسط 
در  و  نوشته  قربانی حسناوردی  محسن 
شهید  دانشگاه  تطبیقی  ادبیات  نشریه 
باهنر منتشر شده، آمده است: سوگ نامه 
یا سوگ سروده که در زبان عربی از آن 
انواع  زمره  در  می شود،  یاد  مرثیه  به 
سوگ سروده  دارد.  قرار  غنایی  شعر 
آن گاه که رنگ و بوی دینی و مذهبی 
به خود گیرد، غالبا با عاطفه ای حقیقی 
عاشورایی  است. سوگ نامه های  همراه 
به  مرثیه  نمونه های  ماندگارترین  از 

شمار می آیند. شریف رضی و محتشم 
معروف  شاعر  دو  عنوان  به  کاشانی، 
ماندگار  اشعار  عاشورا،  مرثیه سرایی  در 
خود  از  زمینه  این  در  را  تاثیرگذاری  و 
بر جای گذاشته اند. در میان مرثیه های 
این دو شاعر مشهور، مضامین یکسان 

فراوانی به چشم می خورد.
است  شده  عنوان  مقاله  این  در 
که شریف رضی و محتشم کاشانی از 
فارسی  و  عربی  ادب  معروف  شاعران 
واقعه  مورد  در  که  می روند  شمار  به 
کربال نیز اشعاری دارند. در مورد مراثی 
دو  هر  که  گفت  باید  آن ها  عاشورایی 
شاعر در این اشعار خود، به گونه ای بسیار 
زیبا به وقایع روز عاشورا و حوادث پس از 
آن پرداخته اند. از آن جا که هر دو شاعر از 
شاعران اهل بیت به شمار می آیند و در 
رثای ایشان اشعار فراوانی دارند، بررسی 
تطبیقی رثای این دو می تواند از بسیاری 
از مضامین مشترک مورد توجه دو شاعر 
که در دو زبان مختلف در رثای اهل بیت 
را  بردارد و زمینه  پرده  شعر سروده اند، 
برای پرداختن به مضامین مشابه، برای 

پژوهشگران فراهم سازد. 
بر اساس این پژوهش، محتشم به 

صورت اغراق آمیز، لحظه عبور کاروان 
اسرا از کنار پیکرهای مطهر شهدا را به 
که صدای  حالی  در  نمایش می گذارد، 
ناله آن ها از همه جا به گوش می رسد 
و این صحنه حتی باعث گریه مالئکه 

شده است.
»شاه  تعبیر  با  محتشم  همچنین 
و  بی غسل  به  مدفون«  ناشده  شهید 
کفن بودن بدن امام حسین)ع( اشاره و 
ایشان را به پادشاهی تشبیه می کند که 
غسل و کفن ندارد و هنوز دفن نشده و 
در واقع، در این عبارت از متناقض نمایی 
استفاده کرده است. )شاه و بی غسل و 

کفن بودن(
بر اساس پژوهش »بررسی تطبیقی 
شریف  شعر  در  حسین)ع(  امام  رثای 
با  کاشانی«، محتشم  و محتشم  رضی 
نوعی روحیه یاس و ناامیدی از گرفتن 
انتقام از قاتالن حسین، معتقد است که 
این انتقام فقط در روز قیامت و به وسیله 
اهل بیت فراهم می شود و با این انتقام 
است که عرش الهی به تالطم درمی آید. 
آن انتقام گر نفتادی به روز حشر

با این عمل معامله دهر چون شدی 
آل نبی چو دست تظلم برآورند

ارکان عرش را به تالطم درآورند
و

دست عتاب حق به درآید ز آستین
اهل  در  دست  بیت  اهل  چون 

ستم زنند
گرچه مرثیه محتشم به یک واقعه 
معتقدند  بسیاری  اما  برمی گردد  خاص 
که این شعر در ظرف زمان نمی گنجد، 
تازه ای را در سرایش  شعری که عصر 

مرثیه های مذهبی ایجاد کرد.

شعری که نماد عزاداری محرم شد

انتشار رمانی برای نوجوانان
بیتا  ترجمه  با  کانر  لسلی  نوشته  باتل«  میسون  زبان  از  »واقعیت 

ابراهیمی منتشر شد.
این رمان نوجوان در ۳۳۶ صفحه و با قیمت ۴۶ هزار تومان در نشر 

افق راهی بازار شده است. 
در معرفی این کتاب آمده است: خارج از چارچوب فکر کن!

پیدا  میسون  خانه   باغ  در  میسون،  دوست  بهترین  کیلمارتین،  جسد 
است  آدم صادقی  همیشه  که  میسون  و  می شود  آغاز  تحقیقات  می شود. 
او و دوست  باور نمی کند.  را  برد داستانش  درک نمی کند که چرا ستوان 
جدیدش، کلوین چامسکی ریزه میزه و بامزه برای فرار از دست بچه های 
زورگوی محله پناهگاهی مخفی و زیرزمینی برای خودشان می سازند. اما 

وقتی کلوین گم می شود، میسون بدجوری توی دردسر می افتد.
طبیعی،  زندگی  یک  انتظار  در  تاثیرگذار  رمان  نویسنده   کانر،  لسلی 
داستان دلنشین دیگری درباره  اعتماد به نفس، نجات و امید نوشته است. 
او در این رمان نوجوانی را توصیف می کند که با وجود ناتوانی یادگیری 

می تواند در برابر زورگویی بایستد و راه هایی هوشمندانه برای نجات بیابد
»رمان واقعیت از زبان میسون باتل« جایزه هایی چون جایزه کتاب 
خانوادگی اشنایدر )۲۰۱۹(، کتاب برگزیده  سال پابلیشرز ویکلی )۲۰۱۸( و 

کتاب سال کرکس ریویو )۲۰۱۸( را از آن خود کرده است.

مرور جمالتی از ذبیح اهلل صفا
 به بهانه تولید یک برنامه رادیویی

برای مملکت کار کردم بدون این که از 
کسی چیزی بخواهم

محمدباقــر رضاییـ  پژوهشــگر 
ادبیــات داســتانی و نویســنده رادیو ـ 
بــه مناســبت برنامــه ای کــه دربــاره 
یکــی از آثــار دکتر ذبیــح اهلل صفا )در 
رادیــو فرهنــگ( بــه او ســپرده شــده 
و بــه زودی پخــش خواهــد شــد، 
یــادی از ایــن چهــره مانــدگار ادبیات 
ایــران کــرده و صفحاتــی از پژوهش 
نویســندگان  »ماجراهــای  خــود 
رادیــو از آغــاز تــا امــروز« را منتشــر 

ســاخت.
ــاد  ــده ی ــت: زن ــته اس او نوش
ــان  ــک زم ــا، ی ــح اهلل صف ــر ذبی دکت

ــی، ســخنرانی  ــود و در برنامه های ــو ب ــی رادی ــه هــای ادب نویســنده برنام
هــم می کــرد.

اســتاد در اواخــر عمــرش در یکــی از برنامــه های رادیویی، ســخنانی 
گفــت کــه بایــد بــرای همیشــه در تاریــخ ایــران ثبــت شــود. متــن آن 
ــود: »...و  ــن ب ــاه ۱۳۷۷ چنی ــه، دی م ــه آدین ــل از مجل ــه نق ــخنان ب س
حــرف آخــر ایــن کــه حــال مــن بــد اســت. حــال مــن خیلــی بــد اســت.

خیلی خوب، دیگر تحمل می کنم.
بنــده بــا کمــال خضــوع و فروتنــی نســبت به تمــام هموطنــان اظهار 
ارادت می کنــم و متاســفم کــه اظهــار ارادت مــن، دیــر انجام شــده اســت. 
ولــی همیشــه یــاد وطــن و یــاد مملکــت و یــاد ســرزمین، در ذهــن مــن 

هســت و خواهــد بــود تــا آن روزی کــه خداونــد مقــدر فرموده اســت.
و البتــه در ایــن مــدت، بنــده، تنهــا اکتفــا نکــردم بــه این کــه بــه 
یــاد ملــت و مملکــت باشــم، بلکــه بــرای مملکــت کار کــردم بــدون ایــن 
کــه از کســی چیــزی بخواهــم یــا بــه کســی منتــی بگــذارم و حــاال هــم 
ســرگرم کار هســتم. بنــده تقریبــا االن ســه مــاه اســت کــه خانه نشــین 
ــدون  ــم ب ــم نمی توان ــه ه ــروم. در خان ــرون ب ــم بی ــده ام و نمی توان ش

وســیله نگاهدارنــده حرکــت بکنــم.
همــه ایــن گرفتاری هــا از یــک خونریــزی داخلــی شــروع شــده و 
همین طــور ادامــه دارد و در حقیقــت بایــد گفــت خداونــد خواســته اســت 
کــه بــا ایــن زجــری کــه به مــن داده مــی شــود، بــه بشــر حالــی کنــد 
کــه اگــر اتفاقــا دو تــا کلمــه چیــزی نوشــت، یــا اگــر شــندرغاز ســالمی 
کردنــد و یــا ادای احترامــی کردنــد، بــه خــود نگیــرد، خیــال نکنــد کــه در 
دنیــا تحفــه ای اســت.بنده البتــه یــک حالــت تواضعــی داشــتم از کودکــی، 
از روزگاران کودکــی بــه مــن یــاد دادنــد، و ایــن مانــد بــرای مــن، و مــن 
ــه ســرزمین خــودم اگــر تواضعــی نداشــته  ــر این هــا نســبت ب عــالوه ب

باشــم اصــال بــه تلخــی نمــی ارزد.
مملکــت مــن شایســته احتــرام اســت و مــن ایــن احتــرام را همیشــه 
نگــه داشــته ام. مملکــت مــن ســرزمینی اســت کــه نزدیــک به چهــار هزار 
ســال پیشــرو ممالــک متمــدن دنیــا بــوده اســت. مــن ایــن حــرف را از 
روی خودپرســتی نمــی زنــم، بلکــه ایــن حقیقــت اســت. چنیــن مملکتــی 
را بایــد دوســت داشــت، بایــد نســبت بــه او متواضــع بــود، بایــد او را عزیز 

داشــت و مــن مــی دارم. همیــن حالــت در مــن هســت.
بــه گفتــه آن شــاعر عــرب: »مــن او را در روزگار ســخت و در روزگار 
خــوش، در هــر دو، دوســت داشــته و در هــر دو، بــه یــادش بــودم و در 

هــر دو، او را محتــرم داشــتم و دارم...«.
ــش  ــگ عمیق ــا فرهن ــه ب ــت ک ــی اس ــم مملکت ــا ه ــت م مملک
شایســتگی ایــن را دارد کــه هیچــگاه، بــه هیــچ وجــه، بــه هیــچ طریــق، 
از یــاد ســاکنان خــودش و از یــاد فرزنــدان خــودش غافــل نمانــد. فرزندان 
آن هــم موظفنــد کــه چنیــن مــادری را بپرســتند، چنیــن مــادری را احترام 

کننــد و چنیــن مــادری را در حقیقــت بــر روی چشــم بگذارنــد...«
ــا  ــح اهلل صف ــام ذبی ــا ن ــا شــهمیرزادی، شناخته شــده ب ــح اهلل صف ذبی
ــاز  ــتاد ممت ــون، اس ــح مت ــم، مصّح ــگر، مترج )۱۲۹۰ – ۱۳۷۸( پژوهش
دانشــگاه تهــران، حماســه پــژوه و شــخصیت برجســتٔه ادبــی در ایــران 
ــات  ــخ ادبی ــات مشــهور او کتاب هــای تاری ــود، کــه از .از تألیف معاصــر ب
در ایــران، حماسه ســرائی در ایــران ، گنــج و گنجینــه و گنجینــخ ســحن 

قابــل اشــاره اســت.
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فرناز میرزالو

در سوک دوست
روزنامه نگاری که هرگز

 بر خالف اصول اعتقادی خودش ننوشت
م. حسن بیگی

یا  از شنیدنش نمی توانستم  بعد  تا ساعت ها  خبر، آن قدر تلخ بود که 
شاید نمی خواستم آن را باور کنم. خبرکوتاه بود: »ابراهیم امین زاده، بر اثر 

ابتال به کرونا، درگذشت«.
با نوشته هایش در روزنامه  از سالهای نوجوانی،  را  امین زاده  ابراهیم 
مهد آزادی تبریز می شناختم و بعد، قسمت شد که سال هایی در تهران و 
در مجله »جوانان« اطالعات همکار شویم و دوستی نزدیکی به هم برسانیم 
نزدیکی هر چه  ما وجود داشت که موجب  بین  و شاید شباهت هایی هم 

بیشتر شروع شد.
شروع  را  مطبوعات  در  کار   ۱۳۴۴ سال  از  و  نوجوانی  سنین  از  من، 
کرده ام و امین زاده، یک سال زودتر از من، درسال ۱۳۴۳ و زمانی که هنوز در 
دبیرستان درس می خواند شروع کرده بود. من، در سال های نوجوانی و زمانی 
که در دبیرستان حکیم نظامی تحصیل می کردم با خواندن داستان گردن بند 
نوشته گی دو موپاسان، که االن یادم نیست چه کسی آن را ترجمه کرده بود، 
شوق نوشتن به جانم افتاد و امین زاده می گفت بعداز خواندن کتاب جمیله 
بوپاشا نوشته منصور تاراجی  چنین وسوسه یی به جانش افتاد و همیان کتاب 

شوق او را برای نوشتن  و کار در حرفه روزنامه نگاری قوت بخشید. 
ابراهیم امین زاده، عشق به نوشتن را در همان مدرسه محل تحصیلش 
بروز داد و از طریق کاظم خوش خبر، یکی از دبیران مدرسه اش، که شاعر و 
مترجم هم بود، به اسماعیل  پیمان صاحب امتیاز و مدیر روزنامه مهد آزادی 
تبریز معرفی شد تا زیر نظر او به کارآموزی بپردازد و پیمان وقتی ذوق سرشار 
امین زاده را دید او را به صمد بهرنگی معرفی کرد تا در انتشار ضمیمه ادبی 

و هفتگی روزنامه مهد آزادی همکار بهرنگی شود.
امین زاده پس از دریافت دیپلم، بهواسطه عشق و عالقه اش به نوشتن،  
رشته  در  آن هم   تهران،  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  در   تحصیل  ادامه  به 
روزنامه نگاری پرداخت و همزمان مشغول نوشتن در نشریات مختلف شد تا 
این که باالخره  در سال ۱۳۵۰ به گروه همکاران موسسه اطالعات پیوست 
ومدت ۲۵ سال نویسندگی در اطالعات را ادامه داد. سپس به روزنامه ایران 
رفت و  ۱۰ سال هم در گروه شهرستان های روزنامه ایران و همزمان با 
بخش استان های روزنامه جام جم  همکاری داشت و در عین حال، آنچه را 
دانشگاه و حین کسب تجربه در کار مطبوعاتی آموخته بود، تدریس می کرد  
تئاتر  نیز در زمینه دستور زبان فارسی و تاریخ  تالیفاتی  این،   افزون بر  و 

آذربایجان داشت .
در  و  برگشت  تبریز  زادگاهش  به  بازنشستگی  از  پس  امین زاده، 
پژوهشی  بنیاد  جمله  از  تبریز،  ادبی  و  فرهنگی  محافل  با  اخیر  سال های 

شهریار همکاری داشت. 
امین زاده روزنامه نگاری با اخالق و صادق بود که در طول سالهای 
فعالیت مطبوعاتی خود، هرگز چیزی بر خالف اصول اعتقادی خودش ننوشت 

و همیشه به اهمیت مردم و قدرت آن ها تاکید می کرد.
او  در دوران کاری مجله جوانان،  هنگامی که صفحه سنگ صبور را 
می نوشت، مطلبی خواند مبنی بر این که گاندی رهبر هند در جوانی در خفا 
سیگار می کشیده و روزی به ناگاه این اقدام را کنار می گذارد. چرا که به 
اعتقاد گاندی اگر او به عنوان رهبر در انظار عمومی این کار را نمی کند، 
هرگز نباید در خلوت به آن مبادرت ورزد. همین شد که ابراهیم امین زاده 
پشت میز کار بسته سیگارش را در مشت له کرد و به سطل آشغال انداخت. 
او گفت من هم در صفحه سنگ صبور، بارها به مخاطبانم گفته ام که از 

کشیدن سیگار پرهیز کنند پس نباید خودم جور دیگری باشم.

قاسمعلی فراست از آسیب هایی که به ادبیات دینی وارد 
شده و دفاع بد برخی از نویسندگان و مسئوالن از دین می گوید. 
او همچنین به کتاب سازی توسط مسئوالن غیرحرفه ای اشاره 
و از این موضوع به عنوان سرنوشت تلخ برخی از کتاب های 

دینی یاد می کند.
کیفیت  و  دینی  ادبیات  وضعیت  درباره  نویسنده  این 
داشت:  اظهار  منتشر می شوند،  این حوزه  در  کتاب هایی که 
وقتی می گوییم ادبیات، قبل از هرچیز کتاب و نوشته ما، چه 
برای کودک و نوجوان و چه برای بزرگسال، باید ساختار ادبی 
داشته باشد و اگر ساختار و قالب ادبیات نداشته باشد هرقدر 
موضوع به دردبخور،  قابل استفاده و مفید باشد در این قالب 
فدا می شود. لذا کتاب باید قبل از هرچیزی ادبیات باشد و بشود 

در قالب ادبیات آن را تعریف کرد.
 او سپس گفت: تعداد بسیار کمی داستان  داریم که در 
اما  هستند،  دفاع  و  استفاده  قابل  و  کرده اند  کار  دین  حوزه 
متأسفانه در میان این تعداد اندک، فراوان کتاب هایی داریم 
که به نام دین و آموزش مسائل معنوی، چه برای کودک و 
تنها  نه  منتشر می شوند که  بزرگساالن  برای  نوجوان و چه 
زیادی  بسیار  آسیب  بلکه  نمی کنند  دین  حوزه  به  کمکی 
مسئول  ما  متأسفانه  می کنند.  و  کرده  وارد  موضوع  این  به 
کارنابلد و غیرحرفه ای فقط پشت میز شهرداری و تلویزیون 
و اداره ها و وزارت خانه ها نداریم بلکه در حوزه ادبیات و هنر 
هم آدم هایی داریم که کارنابلدند و به خاطر نسبت هایی که با 
آقایان دارند، آمده اند و کارشان این است در قسمتی که وارد 

شدند کار را خراب کنند.  
فراست افزود: ما در جامعه مان دو جانباز داریم؛ جانبازهایی 
که در خیابان حضور دارند و من و شما می بینیم و می شناسیم 

و جانبازی هم هست که اصال متوجه آن نیستیم و آن دین 
است که قربه الی اهلل و به نیت خداپسندانه چنان ضربه ای به 
آن می زنیم که بیا و ببین. من در حوزه جامعه کاری ندارم زیرا 
تخصص من نیست اما وقتی ضربه ای را که به ادبیات از جانب 
برخی از مسئوالن فرهنگی در حوزه دین و در بخش کودک 
و نوجوان می خورد، می بینم یاد جمله ارزشمند پدر فرهنگی ام 
دکتر شریعتی می افتم که فرمود اگر قرار است موضوع و یا 
کسی را خراب کنید از او بد دفاع کنید. ما دقیقا داریم از حوزه 
دین، بد دفاع می کنیم. بی تعارف باید بگویم بزرگترین ضربه 

به این حوزه وارد شده و همچنان وارد می شود.
 او خاطرنشان کرد: تعداد اندکی از آثاری  را که منتشر 
برد.   لذت  خواندن شان  از  و  خواند  ادبیات  می توان  می شود، 
جاهایی  به سفارش  کرده اند  بسنده  کتاب ها  این   از  بسیاری 
که تصورشان از دین مستقیم گویی است؛ مستقیم در داستان 
امام حسین  از  مستقیم  بگویند،  خدا  از  مستقیم  بیاورند،  آیه 
علیه السالم بگویند و قربه  الی اهلل دین را مثله کنند که این 

موضوع ادامه دارد.
نویسنده »هر زندگی یه قصه  است« و »نخل های بی سر«  
در ادامه گفت: نکته دیگری که من به آن خیلی اعتقاد دارم  
این است که اصال تصور نکنیم داستان دینی لزوما داستانی 
است که مستقیم از دین و دیانت صحبت کند. اصال این طور 
نیست. ما وقتی به بچه ها یاد بدهیم که محبت داشته باشند، 
مهربان باشند، باگذشت باشند، صبر داشته باشند و بیندیشند 
و مسائلی از این قبیل بدون شک آن ها را در حوزه دین و 
دین  که  است  این  از  غیر  مگر  کرده ایم.  بزرگ  دین باوری 
ما  دین  بزرگان  بیاموزد؟  را  بودن  انسان  بشریت  به  تا  آمده 
فرموده اند: هل الدین اال الحب؛ دین غیر از دوست داشتن و 

داستان های  دفاع ترین  قابل  و  دینی ترین  است؟  مهرورزی 
دینی داستان هایی است که این ها را به صورت غیرمستقیم 

به بچه ها آموزش بدهد. 
او همچنین درباره کتاب سازی در این حوزه اظهار کرد: 
است  کتاب هایی  اول  دسته  است؛  دسته  کتاب سازی ها چند 
که به دست مسئوالن غیرحرفه ای برای دادن بیالن کار و 
گزارش کار درمی آورند که بگویند در فالن جا که بودیم مثال 
۵۰۰ عنوان کتاب دینی درآوردیم. کاری ندارند که آیا محتوای 
مطالب سندیت دارد یا خیر، و اگر سندیت داشته باشد در ساختار 
ادبی مستحکمی هم نوشته  شده یا نه. فقط بسنده می کنند به 
این که تا مدیر هستند اگر کاری را شروع می کنند حتما در زمان 
مدیریت خود گزارش کارش را بدهند، حتی اگر ناقص یا ضعیف 
باشد. اصال رضایت نمی دهند که کار درازمدتی شروع کنند، 
کاری که مثاًل پنج سال آینده جواب بدهد. او با خود می گوید 
چون مدیریت من نامعلوم است پس تا زمانی که هستم باید 

این کار انجام و در کارنامه ام ثبت شود؛ لذا بسیاری از کارهایی 
که درمی آید متاسفانه از این سرنوشت تلخ برخوردار است.

این نویسنده در ادامه بیان کرد: گروه دیگر کتاب هایی 
هستند که به دست نویسنده های غیرحرفه ای منتشر می شوند؛ 
مثال فالن نهاد بودجه ای دارد اما دنبال نویسنده حرفه ای که 
حق الزحمه بیشتری می گیرد نمی رود بلکه دنبال کسانی می رود 
که به هر قیمتی داستان می نویسند، او را صدا می زند و مبلغ 
کمی به او می دهد. این نویسنده هم حواسش نیست که اوال 
قلمش را می فروشد و ثانیا به نیتی که دارد خیانت می کند. او 
به جای این که از عاشورا و حسینی بگوید که بچه ها عالقه مند 
شوند، چیزی می گوید که بچه ها گریزان می شوند زیرا کتاب 
غیرجذاب است و جاذبه ای ندارد. گروه دیگری هم هستند که 
خودشان کتاب می نویسند و چون هیچ ناشری حاضر نمی شود 
به خاطر ضعف داستان آن را چاپ کند - البته در این بخش 
استثناهایی هم وجود دارد - با پول خود کتاب را چاپ و توزیع 
می کند.  بسیاری از کتاب هایی که در این صنف می گنجند، 
کتاب سازی هستند که هم روی دست توزیع کننده می مانند و 
اگر به دست من مخاطب برسند، چون جاذبه ندارند، کتاب را 

کنار می زنم و چه بسا ممکن است از کتاب زده بشوم.
او در پایان اظهار داشت: فکر می کنم  یکی از دالیل کتاب 
نخواندن مردم ما دسترسی نداشتن به کتاب خوب است.  به 
نظرم کتاب خوب بویی دارد که آن بو  همه جا پخش می شود 
و سر ما به طرف آن بو برمی گردد؛ نگاه  نمی کنیم این عطر 
خوشبو را کدام خانم و آقا استفاده کرده است، ناخودآگاه بو 
می کشیم و سرمان به آن طرف برمی گردد. کتاب اگر کتاب 
خوبی باشد و مزه و شیرینی اش در کام خواننده بنشیند، فکر 

نمی کنم انسانی پیدا شود که دنبال آن نرود.

بعضی  می گوید  وردی  خدا میر  ا
نویسندگان کتاب ها و داستان های دینی 

به ادبیات دینی لطمه می زنند.
دانشگاه  مدرس  و  نویسنده  این 
کیفیت  و  وضعیت  از  خود  ارزیابی   در 
ادبیات  حوزه  در  چاپ شده  کتاب های 
دینی اظهار داشت: با یکی از دانشجویانم 
مشغول  قم  در  کتابفروشی ای  در  که 
او  از  و  می کردم  صحبت  است،  کار  به 
خانواده ها  به  را  کتاب هایی  چه  پرسیدم 
می آید  هرکسی  گفت  می کند،  معرفی 
مشاوره  می خواهد  که  چیزی  فراخور  به 
اما  بگیرد،  کتاب هایی  چه  که  می دهم 
را  شما  کتاب های  نمی توانم  وقت  هیچ 
متوجه  صحبت هایش  از  کنم.  معرفی 
پاستوریزه ای  کتاب های  معموال  شدم 
مشتری ها  به  ندارند  نکته ای  هیچ  که  را 
که  بود  این  استداللش  می کند.  پیشنهاد 
وجدانم ناراحت می شود اگر کتابی معرفی 
کنم که اعتقادات و نگاه مردم به مسائل 
را به چالش بکشد. به او گفتم کتاب های ما 
کسی را از دین بیرون نمی کند، اما ظاهرا 

برخی را اذیت می کند.
او افزود: این دوست  ما کتاب هایی را 
مثال زد که هیچ آورده ای برای مخاطب 

مطالبی  و  کرده  همت  نویسنده ای  ندارد؛ 
را که می توانید از یک سخنرانی یا برنامه 
تلویزیونی به دست بیاورید، به کتاب تبدیل 
کرده که در پاره ای از مواقع شکل قصه گونه 
پیدا کرده است و نکته ای که مخاطب را 
به تأمل وادارد، ندارد. درحالی که وقتی به 
متن اصلی دین یعنی قرآن رجوع می کنید، 
بارها شما را به تأمل و تفکر دعوت می کند.

 : د کر ن  نشا طر خا ی  د ر و ا خد
دینی مطرح  ادبیات  در حوزه  کتاب هایی 

است و معرفی می شود که شما را به تأمل و 
تفکر درباره موضوع دینی دعوت نمی کند. 
این  کتاب ها شما را به شکل جزم گرایانه 
بر  را  بیهوش می کند، دریچه ها  خواب و 
از  روی شما می بندد و قرائت دم دستی 
دین بیان می کند، نه حتی قرائت کالمی. 
مثال تصویری که از امام حسین )ع( ارائه 
می کند نه مبتنی بر مبانی کالمی است و 
علمیه  حوزه های  در  که  علمی  مبانی  نه 
تدریس می شود. در قرآن آمده، برخی از 

»اهل کتاب« سواد خواندن کتاب آسمانی 
خود را ندارند و چون سواد خواندن ندارند، 
از  دم دستی  تصویری  توهم  و  تخیل 
فکر می کنند  و  ارائه می دهند  کتاب شان 
این  و  افراد  این  قرآن  است.  دین همین 

نحوه  دین داری را مذمت می کند.
نویسنده »آلوت« و »جنون خدایان« 
ما  دوستان  از  برخی  کرد:  بیان  سپس 
دقت  دینی  مبانی  در  حتی  این که  بدون 
دینی  داستان  و  کتاب  باشند،  داشته 
می نویسند. آن ها تصویری ارائه می دهند 
که نه به جایی بربخورد و نه به کسی. از 
این جهت به ادبیات دینی لطمه می زنند. 
»مرشد و مارگریتا« یکی از شاهکارهای 
ادبیات است، این کتاب چهره ای از حضرت 
عیسی )ع( و مسیحیت ارائه می دهد که 
ضدمسیح نیست اما با قرائت دم دستی از 

مسیحیت هم تطابق ندارد.
او در ادامه تأکید کرد: ما در ادبیات 
قرائت  بخواهد  که  متنی  از  دینی مان 
نمی کنیم؛  استقبال  بدهد،  ارائه  جدیدی 
متنی که هم پشتوانه علمی داشته باشد 
بپردازد.  دین  از  جدیدی  مقوله  به  هم  و 
چیزهایی بیان می شوند که دیگران بارها 

ارائه کرده اند.

بعضی کتاب ها به دین لطمه می زنند

کتاب اگر خوب باشد، خواننده دنبالش می رود
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آیین های عزای عاشورا و شام غریبان در رادیو جوان

یکی از برنامه های پر شنونده شبکه 
رادیویی جوان، که از چند سال پیش 
برنامه  می شود  پخش  مرتب  طور  به 
نیره  تهیه کنندگی  به  »جوان گشت« 
مراد حاصلی است که هر هفته روزهای 
پنجشنبه و جمعه به مدت ۸۰ دقیقه روی 

آنتن این شبکه می رود  و اختصاص به  معرفی 
جاذبه های سیاحتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی  مناطق مختلف کشور دارد.

هفته گذشته، روزهای پنجشنبه و جمعه، به دلیل تقارن این ایام، با روزهای 
عزاداری حضرت امام حسین علیه السالم، برنامه »جوان گشت« اختصاص به 
آیین های عزاداری مردم در مناطق مختلف کشور داشت که با اجرای فاطمه 
آل عباس روی آنتن رفت و در آن، همکارمان محمدرضا حسن بیگی، سردبیر 
روزنامه دنیای جوانان به تشریح و تبیین آیین های عزاداری شیعیان، به ویژه 

طی روزعاشورا و شام غریبان در  نقاط مختلف کشور پرداخت.    

روایتی متفاوت از سیما تیرانداز در برنامه »رفیق«

شبکه  موفق  برنامه های  از  یکی 
زاداری ماه محرم،  ایام  چهارم سیما در 
ویژه برنامه »رفیق« به تهیه کنندگی رضا 
و  میرمیرانی  علی  کارگردانی  حماسی، 

روایت متفاوت سیما تیرانداز بود 
که  قسمتی   ۱۳ برنامه  ویژه  این 

پخش آن همچنان ادامه دارد و ساعت ۲۲ در 
آنتن  بخش شبانگاهی شبکه چهار سیما روی 
و  و سفید پخش می شود  به صورت سیاه  و  نمایشی  قطعات  با  می رود، همراه 
نگاهی متفاوت به واقعه عاشورا از دیدگاه رفقای امام حسین علیه السالم دارد.

برنامه  بدرالسادات بهرامی، زهرا کریمی، هادی معتمدی،  این ویژه  در 
و  آذر  اسماعیل  میرفتاح،  علی  قاسمعلی،  جابر  کثیریان،  کیوان  کاشانی،  یاحا 
مریم جاللی به عنوان کارشناس، موضوعات مرتبط با این فضا را مورد بررسی 
برنامه  این  از   بابک صبوری بخش دیگری  قرار می دهند و شعرخوانی توسط 

را تشکیل می دهد.

نماهنگ عاشورایی »وداع« تماشایی شد

نماهنگ »وداع« همزمان با ایام 
سوگواری سیدالشهدا)ع( رونمایی شد.

ین  ه تر ز تا ن  ا عنو  » ع ا د و «
محصوالت تولید شده از سوی مرکز 
موسیقی »مأوا« است که در قالب یک 

نماهنگ انیمیشنی به سرانجام رسیده است.
نسخه فارسی این نماهنگ با صدای 
با صدای شهروز حبیبی و نسخه  بنی فاطمه، نسخه ترکی  سید مجید 

عربی با صدای احمد فتالوی تولید شده است.
نسخه فارسی اثر سه شنبه چهارم شهریورماه حین برگزاری مراسم 
عزاداری حضرت سیدالشهدا در هیأت ریحانه الحسین )ع( با مداحی سید 
مجید بنی فاطمه رونمایی شد و نسخه ترکی و عربی اثر نیز در روزهای 
روی  پیش  مجازی  فضای  و  ملی  رسانه  مختلف  شبکه های  از  آینده 

مخاطبان قرار خواهد گرفت.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

یازدهمین حضور بین المللی فیلم »مسخره باز« 
در کرواسی

به کارگردانی  باز«  فیلم، »مسخره 
تهیه کنندگی علی  و  زاده   همایون غنی 
المللی  بین  حضور  یازدهمین  در  مصفا 
خود در جشنواره »اسپلیت« قدیمی ترین 
رقابت  به  کرواسی  کشور  فیلم  جشنواره 

تا ۲۷ شهریور  رویداد ۲۰  این  پرداخت.  خواهد 
برگزار خواهد شد.این فیلم اولین نمایش خارج از 
ایران خود را سال گذشته در بخش مسابقه سی و پنجمین جشنواره فیلم »ورشو« 

آغاز کرد و موفق به دریافت جایزه ویژه هیات داوران شد.
فیلم »مسخره باز« چهار نمایش در بخش مسابقه جشنواره فیلم »فریبورگ« 
در فصل بهار را از دست داده بود و به علت گسترش کرونا و تعطیلی فستیوال ها 

به رغم دعوت، موفق به حضور در چند جشنواره بین المللی دیگر نشد.
عرضه و پخش بین المللی این فیلم را محمد اطبایی )مستقل های ایرانی( 

به عهده دارد.
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وقتي آقازاده تبدیل به سوژه اول رسانه ها و فضاي مجازي مي شود...

از بازیگر نشدن احسان علیخاني تا صیغه و آش و شکالت

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 2۱ - پ. ۱۵
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سازمان شهرستان ها:  09۱227۵2۱90
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده
عکس: محمد دارایي

ایـن روزها شـبکه نمایش خانگي نـه تنها رقیب 
شـاخصي بـراي تلویزیـون و شـبکه هاي ماهـواره اي 
محسـوب مي شـود، بلکـه بـه پرحاشـیه ترین و البتـه 
داغ ترین رسـانه سـرگرمي هم تبدیل شـده است. این 
روزهـا سـریال آقازاده بـه تهیه کنندگي و نویسـندگي 
آنقـدر  توفیقـي  بهرنـگ  کارگردانـي  و  عنقـا  حامـد 
سـروصدا به پـا کـرده کـه امـکان نـدارد وارد فضـاي 
مجـازي، سـایت هاي اینترنتـي و حتـي رسـانه هاي 
مختلـف شـوید و نامي از این سـریال نبینیـد! درواقع 
این سـریال از همان شـروع تولید خود اسـیر حواشـي 
مختلفـي بـود و از ابتـدا به دلیل نـام چالش برانگیزش 
درگیـر  کـه  روزهـا  ایـن  تـا  کـرد  بسـیار سـروصدا 
سانسـورهاي مختلـف شـده و حـاال هـم سـکانس 
پرسـروصداي صیغـه یـک سـاعته و آش و شـکالت!

سوءتفاهم ها و سانسورها
همانطـور کـه اشـاره شـد ایـن سـریال درگیـر 

سانسـورها و ممیزي هـاي مختلفـي شـده کـه اتفاقـا 
تولیدکننـدگان  توسـط  سانسـورها  ایـن  از  بخشـي 
در فضـاي مجـازي پخـش شـد و حـذف بعضـي از 
قسـمت ها آنقـدر عجیـب بـود کـه صـداي همـه را 
درآورد، مانند سـکانس هاي ورود یک بانوي مسـیحي 
بـه حـرم مطهـر امـام رضـا)ع(. حامـد عنقـا دربـاره 
سانسـورها و البتـه پخـش بخشـي از سـکانس هاي 
سانسورشـده مي گوید: بخشـی از این سانسـور حاصل 
سـوءتفاهم بیـن وزارت ارشـاد و ما بود کـه خیلی زود 
برطـرف شـد. بخشـی از آن هم شـاید تقصیـر ما بود 
کـه بایـد بعضـی چیزهـا را زودتـر توضیـح می دادیم. 
امـروز از ایـن زاویـه مشـکلی نیسـت و بایـد بگویـم 
ایـن بخـش  در  اسـالمی  ارشـاد  و  وزارت فرهنـگ 
تـا جایی کـه امکانـش بـوده و توانـش را داشـته از 
همـکاری و همراهی کم نگذاشـته اسـت امـا باالخره 
اختـالف سـلیقه وجـود دارد. اینکـه چـرا بخش هـاي 
سانسورشـده را پخـش کردیـم، هـم واقعـا حیـف بود 
دیالوگـی دربـاره حضـور یک بانوی مسـیحی در حرم 
آقـا امـام رضـا)ع( و بیـان اینکه حرم ملجـا و پناهگاه 
هـر کسـی فـارغ از هـر دیـن و آییـن و مذهـب و 
گرایـش فکـری اسـت، از مخاطـب دریـغ شـود. این 
کار ریسـک داشـت و می توانسـت باعـث سـوءتفاهم 
بیشـتری بیـن مـا و شـورای پروانـه نمایـش شـود 
امـا هرچقـدر فکـر کردیـم دیدیـم در ایامـی کـه بـه 
حضـرات آل اهلل متعلـق بـود، نباید تماشـاگر را از این 
موضـوع محـروم کرد. همچنیـن ذهنیتی هـم درباره 
ممیـزی وجـود دارد کـه همـه فکـر می کننـد مربوط 
بـه حجـاب اسـت اما گاهي هـم موضوعـات عقیدتی 
پیـش می آیـد کـه سـوءتفاهم ایجـاد مـی کنـد. البته 
ایـن را هـم بگویـم که تردیـد نکنید هـر اتفاقی بیفتد 
مثـل ماجرای قسـمت ۶ رسـانه ای خواهد شـد. چون 
مـا داریـم دربـاره فسادسـتیزی صحبـت می کنیـم و 
خودمـان را مقیـد کرده ایـم هرچیزی در بطن سـریال 
اتفـاق می افتـد با مردم به اشـتراک بگذاریم و شـفاف 
باشـیم. علی الخصـوص مسـتندی به نام بـوی خون، 
هـم سـاخته ایم کـه در آن بـه همه حواشـی سـریال 

پرداختـه می شـود.

شباهت نقش ها و افراد واقعي!
یکـي از مسـائلي کـه سـریال آقـازاده را بسـیار 
جنجالـي کـرده، شـباهت برخـي از نقش هـا بـه افراد 
را مي شناسـیم...  آنهـا  از  برخـي  اسـت کـه  واقعـي 
نویسـنده و تهیه کننـده سـریال آقـازاده در پاسـخ بـه 
این سـوال درباره شـباهت برخی شـخصیت های این 
سـریال به افـراد حقیقی گفت: مثل اینکـه باید از این 
قسـمت حتما توضیح بگذاریم که هرگونه شـباهت با 
افـراد تصادفـی اسـت. امیـدوارم از حرفی کـه می زنم 
سوءبرداشـت نشـود اما واقعـا از اولیـن روز پیش تولید 
این سـریال، می دانسـتیم در چه شـرایط سـختی قرار 
خواهیـم گرفـت، قبـل از کلیـد زدن کار پیش بینـی 
می کردیـم از کجاهـا بـه مـا زنـگ می زننـد و چـه 
کسـانی حساسـیت نشـان خواهند داد. می دانستیم در 
فضـای مجازی چه کسـانی ممکن اسـت حرف هایی 
بزننـد و کارهایـی کنند. بنابرایـن آگاهانه وارد این کار 
شـدیم. تـا بـه حـال هـم ایـن موضوعـات هیچکدام 
باعـث نشـده در راهی که بنـده و به خصوص بهرنگ 

توفیقـی پیـش می رویـم خللی ایجاد شـود.

احسان علیخاني بازیگر نشد!
مدتـي پیش خبري در رسـانه ها منتشـر شـد که 
احسـان علیخانـي قرار بوده نقـش نیما بحري را بازي 
کنـد کـه درنهایت امیر آقایي ایـن نقش را بازي کرده 
اسـت. امـا گویا اصـال قصه چیز دیگري بـوده و حامد 
عنقـا در ایـن رابطـه مي گویـد: ایـن ماجـرا هـم یک 
سـوءتفاهم اسـت. قبـل از آقـای علیخانـی، بـا امیـر 
آقایـی عزیـز بـرای ایـن نقـش صحبت کردیـم ولی 
او عـازم سـفر خـارج از کشـور بود و فکـر نمی کردیم 
برنامـه اش طـوری باشـد کـه بتوانـد برگـردد. چـون 
می خواسـت فیلمی را در خارج از کشـور کار کند. امین 
حیایی، احسـان علیخانی را پیشـنهاد داد. می دانید که 
احسـان از دوسـتان قدیمـی مـن اسـت و با هـم کار 
کرده ایـم و در فیلم بدون تاریـخ بدون امضا به عنوان 
سـرمایه گذار حضـور داشـتیم. ایـام محـرم بـود، چند 
جلسـه ای بـا هـم مفصـل صحبـت کردیم و دوسـت 
داشـتیم کار کنیـم، احسـان هم مسـئله عصرجدید را 
داشـت و هـم دچـار تردیـد بـود کـه بـه عنـوان یک 
مجـری طـراز اول وارد نقشـی شـود کـه علی الظاهر 
منفی اسـت. گفتگو با احسـان در همان ۲-۳ جلسـه 
بـه انتهـا رسـید. امیـر آقایی هـم به صـورت تصادفی 
هفتـه بعـد به ایران برگشـت و دوباره حرف زدیم. این 
موضـوع از هیچکـدام از طرفیـن پنهـان نبـود. جالب 
اینکـه احسـان علیخانـی که قصـه را خواند پیشـنهاد 

خـودش بـرای این نقـش امیر آقایـی بود!

پولشویي در سینما و سریال ها
مدتهاسـت بحـث پولشـویي و ورود پول هـاي 
کثیـف بـه عرصـه هنـر بـه یـک موضـوع داغ تبدیل 
شـده و البتـه هنـوز شـاهد پیگیـري چـدي از سـوي 
مقامـات قضایي کشـور در ایـن زمینه نیسـتیم با این 
حـال بسـیاري از اهالـي هنـر در ایـن رابطـه صحبت 
مي کننـد خصوصا ورود پول به شـبکه نمایش خانگي 
از مهمتریـن ایـن مـوارد اسـت. حامـد عنقا در پاسـخ 
بـه اینکـه نظـرش دربـاره وجـود پول هـای کثیف در 

شـبکه نمایـش خانگـی چیسـت؟ مي گویـد: مثل این 
می مانـد کـه بگوییـد درباره غرب یا شـرق نظـر بده، 
اینهـا یـک کل مطلـق که نیسـتند و اجـزای مختلفی 
دارند. در شـبکه نمایش خانگی کارهای بسـیار خوب 
و ارزنـده ای سـاخته شـده و انشـاءاهلل سـاخته خواهـد 
شـد و کارهایی هم سـاخته شـده که کمتر دوستشان 
داشـته ایم. هیـچ تردیـدی نیسـت که موضوع شـبکه 
نمایـش خانگی، پول و سـرمایه اسـت. شـما می دانید 
کـه یـک سـریال امـروز حداقـل بـا چـه هزینـه ای 
سـاخته می شـود و وقتی فضای سـالمی بـرای جذب 
سـرمایه های مشـخص بـه وجـود نیاید ممکن اسـت 
خیلی هـا بـا اهداف مختلـف، مال نامشروع شـان را به 
ایـن حـوزه تزریـق کننـد. این روزها اسـم پولشـویی 
در سـینما و سریال سـازی زیـاد شـنیده می شـود کـه 
مـن شـخصا اعتقـاد محکمی به آن نـدارم چون برای 
شسـتن یـک پـول چنـد صدهـزار میلیاردی سـاختن 
یـک سـریال چندمیلیـاردی فایـده ای نـدارد. قانونـی 
کـردن منشـا یک پـول نامشـروع فرایند سـخت تری 
اسـت. مـن معتقدم بیشـتر کسـانی کـه با پـول آلوده 
وارد این فضا شـده اند بیشـتر دنبال اعتبارو برندسازی 
اصلی شـان  تجـارت  و  بوده انـد  خودشـان  بـرای 

در  موضـوع  ایـن  و  اسـت  مختلـف  حوزه هـای  در 
دادگاه هایشـان هم گفته شـده است. متاسـفانه با این 
کار در حـق فرهنگ و هنـر این مملکت و چهره هایی 
کـه یک عمـر برای اعتبارشـان عـرق ریختند خیانت 
کردنـد تـا برای خودشـان اعتبـار کاذب بسـازند. این 
موضـوع نـه تنهـا در شـبکه نمایـش خانگـی کـه در 

سـینما و موسـیقی نیز وجـود دارد.

شباهت این جامد با آن حامد
یـک نکتـه جالـب و عجیب در سـریال آقـازاده 
وجـود دارد و آن هـم ایـن اسـت که نقشـي که سـینا 
شـباهت هاي  )حامـد(  مي کنـد  بـازي  را  آن  مهـراد 
زیـادي به نقشـش در سـریال پدر داشـت کـه همین 
تیـم آن را تولیـد کرده بودند. البته بازیگران مشـترک 

زیـادي در این ۲سـریال حضور دارنـد ولي اینکه یک 
نقش مشـابه در هر ۲سـریال تکرار شـده اسـت، نکته 
عجیبـي بـود. در عین حال ریحانه پارسـا که چهره اي 
پرحاشـیه اسـت، در این سـریال جاي خود را به یک 
بازیگـر تـازه کار دیگـر بـه نـام پردیـس پورعابدینـي 
داد. جامـد عنقـا در ایـن رابطـه مي گویـد: مـا نقشـی 
نداشـتیم کـه ریحانه پارسـا بـازی کند. نقـش راضیه 
هـم عیـن نقـش لیـال در پـدر بازیگری می خواسـت 
کـه مـردم پیش زمینـه ذهنـی از او نداشـته باشـند اما 
ریحانـه پارسـا آنقـدر در سـریال پـدر دیـده شـد کـه 
اگـر نقـش راضیـه را ایفـا می کـرد مـردم نسـبت بـه 
او پیش زمینـه داشـتند. امـا درباره سـینا مهـراد، ما به 
ایـن پیش زمینـه احتیاج داشـتیم برای همین اسـم او 

را هـم عـوض نکردیم!

سینا مهراد، ژن خوب نیست
سـینا مهـراد بـا سـریال پـدر سـتاره شـد و بعـد 
از آن بـود کـه بـه سـرعت بیوگرافي او منتشـر شـد و 
تازه خیلي ها متوجه شـدند که او سـینا سـهیلي، فرزند 
سـعید سـهیلي )فیلمساز برجسته سـینما( مي باشد که 
درواقـع بـه واسـطه اینکـه انـگ ژن خـوب یا آقـازاده 
بـودن به او بسـته نشـود، نـام خانوادگي خـود را تغییر 
داده و اتفاقـا چقـدر هـم در همیـن مدت زمـان کوتاه 
حضـورش در ایـن عرصـه، موفـق بـوده اسـت. اتفاقا 
همـان زمـان کـه سـریال پـدر در حـال پخـش بـود 
یکـي از نشـریات دربـاره همیـن موضـوع ژن خـوب 
بـودن او مطلبـي نوشـته بـود کـه بـا چیـزي کـه در 
واقعیـت رخ داده بـود، تفاوت داشـت و سـینا مهراددر 
یـک نشسـت خبـري اعـالم کرد کـه این نشـریه به 
دلیـل عدم مصاحبه سـینا مهراد با آنهـا چنین مطلبي 
را نوشـته اسـت. او در این رابطه گفت: خدا را شـاکرم 
هیچ وقـت ژن خـوب نبـوده ام و نیسـتم. با تالش های 
خـودم در عرصـه بازیگـری بـه جایـی رسـیده ام کـه 
حـاال ایـن افتخـار را دارم در مقابـل بـزرگان هنـر 

نقش آفرینـی کنـم.

حامد در ُمشت من است!
سـینا مهـراد کـه حاال بـه نظر مي رسـد به یکي 
از ارکان اصلـي تیـم حامـد عنقـا تبدیل شـده، درباره 
مي گویـد:  آقـازاده  سـریال  بـا  همـکاري  چگونگـي 
سـریال  چنـد  سـریال،  ایـن  پیشـنهاد  بـا  همزمـان 
تلویزیونـی و فیلـم سـینمایی پیشـنهاد داشـتم کـه 
آقـازاده را انتخـاب کـردم. یکـی از دالیـل ایـن بـود 
کـه قبلـش یک سـریال تلویزیونی موفق و سـینمایی 
حرفه ای داشـتم و می خواسـتم یک سـریال خوب در 
شـبکه خانگـی را هـم تجربـه کنم.  به خاطـر رفاقتم 
بـا آقـای عنقا و توفیقـی در جریـان پیش تولید آقازاده 
بـودم. یـک روز آقـای عنقـا تمـاس گرفتنـد و بـه 
دفترشـان رفتـم. آنجـا گفتنـد آماده ای کـه یک حامد 
دیگـر بـرای مـا بـازی کنیبعـد از اینکـه بـرای بازی 
در نقـش حامـد بـه نتیجـه رسـیدیم وارد جزئیـات 
شـدیم. فکـر می کنـم شـخصیت حامد همانطـور که 
بـرای مـن خیلی آشناسـت، بـرای خیلـی از مردم هم 
آشـنا باشـد. مـردم با حـرف زدنش، خلـق و خویش و 
سـربه زیری  او آشـنا هسـتند. چـون مـن یکبـار دیگر 
ایـن شـخصیت را در پـدر بـازی و بـا بازخوردهایـش 
زندگـی کـردم، اشـراف کاملی روی حامـد دارم و این 

شـخصیت در ُمشـت مـن اسـت. تاکید آقـای توفیقی 
و عنقـا ایـن بـود کـه این حامـد، همان حامد سـریال 
پـدر اسـت امـا در یک دنیـای بزرگتـر و در مواجهه با 
اتفاقاتـی سـخت تر. برداشـت مـن هم همیـن بود که 
همـان حامـد را داریـم اما ۸-۹سـال بزرگتر و در یک 
دنیـای بزرگتـر بـا چالش هـا و اهـداف بزرگتـر. اکثـر 
مـردم سـوال می پرسـند کـه ایـن حامد همـان حامد 
اسـت؟ این شـباهت بـرای مـن نگرانی ایجـاد نکرد. 
چـون می دانسـتم این شـخصیت را با همین اسـم در 
یـک سـریال دیگر بـازی کردم و مطمئن بـودم برای 
مـردم سـوال برانگیز اسـت. خیلـی درگیـر فاصله بین 
ایـن ۲ نقـش نشـدم چـون همانطور که گفتـم از نظر 
مـن ایـن حامـد همـان حامـد اسـت. من فقط سـعی 

کـردم ابعـاد دیگـری از ایـن حامـد را نشـان بدهم.

پ مثل پدیده، پردیس، پورعابدیني
تولیدکننـدگان آقـازاده بـه واسـطه اینکـه در اثر 
قبلـي خـود یعني پـدر پدیده هایي مانند سـینا مهراد و 
خصوصـا ریحانه پارسـا را معرفي کرده بودند بار دیگر 
مخاطـب را در ایـن چالش قرار دادنـد که پدیده اي به 
نـام پردیـس پورعابدیني را در آقـازاده معرفي خواهند 
کرد. پردیـس پورعابدیني نقـش چالش برانگیز راضیه 
)مانلـي( را بـازي مي کنـد که نه تنها نقشـي خاص در 
این سـریال محسـوب مي شـود بلکه تاثیري خاص در 
داسـتان دارد و اتفاقـا پردیـس پورعابدیني به خوبي از 
عهـده این نقـش برآمده اسـت. پردیـس پورعابدینی 
متولـد فروردیـن ۱۳۷۹ در تهران اسـت و فعالیت خود 
را با تئاتر آغاز کرده اسـت. او درباره شـروع بازیگري 
و حضـور در آقـازاده مي گوید: از کودکـی به بازیگری 
عالقـه داشـتم. حدود ۲سـال پیـش هنرجوی کالس  
هـای بازیگـری آموزشـگاه اسـتاد مسـعود کیمیایـی 
شـدم. خانـم نسـیم ادبـی بـازی مـن را در نمایشـی 

کـه در جشـنواره تئاتـر دانشـجویی ثمـر روی صحنه 
رفتـه بـود، دیدنـد و بـرای حضـور در نمایـش قصـه 
ظهـر جمعـه انتخـاب کردنـد. آقـای بهرنـگ توفیقی 
یـک شـب بـه دیدن نمایش مـا آمدند و یـک ماه بعد 
از دفتـر آقـای عنقـا و توفیقـی بـا من تمـاس گرفتند 
و خواسـتند تـا بـرای تسـت بـروم. بعد از چند جلسـه 
صحبـت و تسـت گریـم و بـازی، بـرای ایـن نقـش 
انتخـاب شـدم. آقـازاده اولیـن تجربـه تصویـری من 
اسـت. البتـه قبـل از آن یـک نقـش جزئـی در یـک 

فیلـم کوتاه هم داشـتم.

رفتارهاي متفاوت ۲ شخصیت!
پردیـس پورعابدینـي کـه در آقـازاده بـه نوعـي 
بـازي در قامـت ۲ شـخصیت متفـاوت را تجربه کرده 
دربـاره حضـورش در این سـریال و همینطور نقشـش 
مي گویـد: سـختی نقـش مـن اینجـا بـود کـه یـک 
مانلـی درونـی و یـک راضیـه بیرونی داشـتیم که کار 
را پیچیـده می کـرد. به همین خاطـر باید واقعا از آقای 
حامـد عنقـا و بهرنـگ توفیقـی تشـکر کنم کـه برای 
نزدیکـی مـن به نقـش کمک زیـادی کردنـد. راضیه 
درگیـر ماجراهایی می شـود کـه راه بازگشـتی برایش 
باقـی نمی گـذارد. بلندپـرواز، جاه طلـب و در عین حال 
خـام اسـت و تـاوان همیـن خـام بـودن را می دهـد. 
قلـم آقـای عنقـا آنقدر درسـت و جذاب اسـت که هر 
گونـه نگرانـی را چه بـرای من به عنـوان یک بازیگر 
جـوان کـه در ابتدای راه هسـتم و چه بـرای بازیگران 
پیشکسـوت و باتجربـه که نگران اعتبار خود هسـتند، 
برطـرف مـی کنـد. در کنار ایشـان و آقـای توفیقی و 
البتـه گروه سـازنده آقازاده احسـاس امنیـت و آرامش 
داشـتم. همبازی شـدن بـا بازیگرانی که هـر کدام به 
تنهایـی بـار یک فیلـم را بـه دوش می کشـند تجربه 
بسـیار جـذاب، سـخت و عجیب و غریبی بـود. آقایان 
تـارخ، سـلطانی، هاشـم پور، آقایـی، حیایـی، دیربـاز، 
مهـراد و خانم هـا کریمی، قاسـمی و زنگنـه همگی از 

بهترین هـای بازیگـری این مملکت هسـتند.

صیغه یک ساعته و آش و شکالت!
بـه جنجالي تریـن و  نهایـت مي رسـیم  امـا در 
پرسـروصداترین سـکانس سـریال آقـازاده کـه ایـن 
روزهـا همـه جا صحبت از آن اسـت. سـکانس صیغه 
یـک سـاعته و مهریه شـکالت و آش خـوري دونفره! 
ایـن سـکانس آنقـدر در فضـاي رسـانه اي، فضـاي 
مجـازي و سـایت هاي مختلـف سـروصدا کـرده کـه 
کمتر کسـي اسـت که راجع به آن نشـنیده باشد، حتي 
کسـاني که سـریال را ندیده اند، با این سـکانس آشـنا 
هسـتند. جالب اسـت که در سـریال پدر هم سـکانس 
پریـدن حامـد از پنجـره براي جلوگیـري از ارتکاب به 
گنـاه هـم تـا این انـدازه جنجالي شـده بـود و به نظر 
مي رسـد کـه حامـد عنقـا هربـار بایـد حداقـل یـک 
سـکانس اینچنینـي داشـته باشـد. سـکانس صیغـه و 
آش و شـکالت حـاال نـه تنهـا نقل مخافـل مختلف، 
بلکـه به سـوژه اصلي ویدیوسـازان اینسـتاگرامي هم 
تبدیـل شـده و از انـواع لطیفـه گرفتـه تـا فیلم هـاي 

هالیـوودي بـه ایـن سـکانس مرتبط شـده اند!
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