
ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی به ۸۰ میلیون تن رسید
اینکه  بر  تاکید  با  جمهوری  رییس  اول  معاون   
ناحق  از دو مشکل  مطالبه مردم در مقطع فعلی عبور 
و ناخواسته تحریم و کرونا است، گفت: اگر می خواهیم 
اقتصاد کشور با تکیه بر ظرفیت های داخلی ساخته شود حتما باید 

تحریم ها لغو شود 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس جمهوری، 
استان  نخبگان  با  نشست  در  شنبه  شامگاه  جهانگیری   اسحاق 

من  به  دوستان  از  خیلی  مقطعی  در  اینکه  بیان  با  کرمانشاه 
خالی  گفت:  است،  دولت  از  کناره گیری  زمان  االن  که  می گفتند 
حتما  برسد  هم  به صفر  محبوبیتم  اگر  نیست.  هنر  کردن صحنه 
پای کشور می ایستم. انسان باید در سختی ها خود را نشان دهد و 
اگر بتواند گره  کوچکی از زندگی مردم باز کند، باید پای نظام و 

کشور بایستد و خدمت کند.
صفحه 2

وزیر علوم:

کشور در حوزه علوم انسانی به دانشمندان 
و محققان صاحب نظر نیاز دارد

مترویتهران-پردیس۴سالهساختهمیشود
به گزارش دنیای جوانان از وزارت راه و 
شهرسازی، مهدی هدایت مدیرعامل شرکت 
اینکه  بیان  با  پردیس  جدید  شهر  عمران 
مصوبه دولت برای انعقاد قرارداد مترو تهران - پردیس 
روز چهارشنبه صادر شد،  گفت: هم اکنون در مرحله 
انجام پیش زمینه های احداث مترو هستیم و تالش ما 
این است که در اسفندماه با حضور وزیر راه و شهرسازی و 
یا حضور ویدئو کنفرانسی رییس جمهور متروی پردیس را 
کلنگ زنی کنیم.  هدایت با اشاره به اینکه طول این خط 
مترو 2۵ کیلومتر است،  ادامه داد: بر اساس برآوردهای 
انجام شده هزینه ساخت متروی تهران-پردیس حدود 
چهار هزار میلیارد تومان است و زمان بندی اجرای آن 

نیز چهار ساله خواهد بود.  
صفحه3

مدیرکل بنیاد استان اردبیل عنوان کرد:

خانواده های شهدا و جانبازان اسوه های ایثار
 و سرمایه های نظامند
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جشنواره تئاتر فجر به روزهاي پاياني خود نزديك مي شود و 
اجرا  تئاتري ها  از سوي  برجسته اي  نمايش هاي  ميان  اين  در 
شده كه برخي از آنها شايسته و بايسته تقدير هستند و قطعا 
از شانس هاي اصلي برنده شدن سيمرغ... اين در حاليست كه 
اهالي تئاتر در يك سال اخير به واسطه تعطيلي اجباري سالن هاي 

تئاتر به دليل شيوع ويروس كرونا به شدت آسيب ديدند 

غالمرضا محمدی گفت: هيچ كشتی گيری از پيش برای حضور 
در بازی های المپيك توكيو انتخاب نشده است. ملی پوشان با ۲ 
روش مسابقات رو در رو و اعزام به تورنمنت ها انتخاب خواهند 
شد. در حال حاضر شرايط تمرينات اوزان كه در آن كسب 
سهميه المپيك شده و اوزانی كه كسب سهميه نشده متفاوت 
است و ما بر اساس اين شرايط برنامه های خود را اعالم كرديم.

لرستان  استان  ايثارگران  امور  و  بنياد شهيد  روابط عمومی 
مزايده منزل مسکونی خانواده معظم سه شهيد در اين استان 
را تکذيب كرد. به گزارش روابط عمومی بانك صادرات ايران 
و به نقل از پايگاه اطالع رسانی بنياد شهيد و امور ايثارگران 
»ايثار« مزايده منزل مسکونی خانواده معظم سه شهيد در 

است ان لرستان به دليل بدهی معوقه بانکی صحت ندارد.

بنیادشهیدمزایده
منزلمسکونی

خانوادهمعظمشهید
راتکذیبکرد

جهانگیری:حتمابایدتحریمهالغوشود نماینده تهران: مجلس حق دسترسی
 به اطالعات و اسناد کشور را دارد

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه عملکرد بانک های خصوصی 
شفاف نیست گفت: بانک ها برای افزایش درآمدهای خود از جرایم تأخیر و اخذ 
سودهای مرکب استفاده می کنند که شفاف نیست. در جلسه روز یکشنبه مجلس 
شورای اسالمی تحقیق و تفحص از عملکرد بانک های خصوصی در دستور کار مجلس 
قرار گرفت و نمایندگان با تقاظای »مجتبی توانگر« نماینده تهران برای تحقیق و تفحص 

از عملکرد بانک های خصوصی و موسسات مالی اعتباری موافقت کردند.
صفحه 2

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه 
در مراسم بهره برداری از طرحهای کشاورزی و تجلیل از 
برگزیدگان بخش کشاورزی با تبریک روز ۱۹ بهمن و 
افتخار بزرگ نیروی هوایی در ملحق شدن به انقالب در سال ۵۷ 
روز تحول  آن  انقالب گفت:  )ره(  امام  به محضر  و شرفیاب شدن 
بزرگی در روند پیروزی انقالب شکل گرفت و این روز را به عنوان روز 
ملحق شدن نیروهای مسلح به ویژه نیروی هوایی تبریک می گویم 

کار بزرگی انجام گرفت.
 وی با بیان اینکه نیروی هوایی مسئولیت های بسیار سخت 
و سنگینی بر دوش داشته است، ادامه داد: نیروی هوایی به ویژه در 
دوران هشت سال دفاع مقدس حماسه های بسیار بزرگی آفریده و در 
این دوران هم از لحاظ پروازهای داخلی و خارجی و هم در زمینه پدافند 

هوایی کارهای بزرگی انجام داده است.
صفحه 2
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روابط عمومــی بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 
ــواده  ــزل مســکونی خان ــده من اســتان لرســتان مزای
معظــم ســه شــهید در ایــن اســتان را تکذیــب کــرد.

ــادرات  ــک ص ــی بان ــزارش روابط عموم ــه گ  ب
ــاد  ــانی بنی ــگاه اطالع رس ــل از پای ــه نق ــران و ب ای
ــزل  ــده من ــار« مزای ــران »ایث ــور ایثارگ ــهید و ام ش
ــواده معظــم ســه شــهید در اســت ان  مســکونی خان
ــه بانکــی صحــت  ــل بدهــی معوق ــه دلی لرســتان ب

ــدارد. ن
ــهید و  ــاد ش ــی بنی ــات روابط عموم در توضیح

ــور ایثارگــران اســتان لرســتان آمــده اســت: ام
در چنــد روز گذشــته تصاویــری در فضــای 
مجــازی بــا عنــوان مزایــده منــزل مســکونی 
خانــواده معظــم ســه شــهید منتشــر شــده اســت کــه 
ــرار گرفــت و  ــری ق موضــوع مــورد بررســی و پیگی

خوشــبختانه اصــل برگــزاری مزایــده به هیــچ عنوان 
ــدارد. صحــت ن

بــر اســاس اطــالع کســب شــده برابــر 
مســاعدت های صــورت گرفتــه و نیــز حســب 
ــور  ــاد شــهید و ام ــته بنی ــاه گذش ــد م ــات چن مکاتب
ایثارگــران و بــا دســتور رییــس کل بانــک مرکــزی و 
اعــالم مدیرعامــل بانــک صــادرات مقرر شــده اســت 
بدهــی ایجــاد شــده از طــرق دیگــری پیگیری شــود.

بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران در ارتبــاط 
مســتقیم بــا ایــن خانــواده معظــم شــهید از ماه هــای 
گذشــته حــل مشــکل ایجــاد شــده را پیگیــری کــرده 
اســت و محمــود زریــن جویــی، مدیرکل بنیاد شــهید 
و امــور ایثارگــران اســتان لرســتان نیــز در روزهــای 
ــواده شــهید از  ــن خان ــزل ای ــا حضــور در من ــر ب اخی

آنــان دلجویــی کــرده اســت.

بنیاد شهید مزایده منزل مسکونی خانواده معظم شهید 
در لرستان توسط بانک صادرات ایران را تکذیب کرد

آگهی 
تجدید مناقصه عمومی
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اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 023-323۷43۷4-32364040-3236242۱ 
سازمان سیما منظر و فضای سبز تماس حاصل نموده و یا از طریق سایت شهرداری 
را مشاهده و  الذکر  اسناد مناقصه فوق   www.shahrood.ir ه آدرس  ب

بهره برداری نمایند.
ضمنا مهلت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 

۹۹/۱2/0۹ می باشد.
نوبت اول چاپ: ۹۹/۱۱/20
نوبت دوم چاپ: ۹۹/۱۱/2۷

 علیرضا حاجی محمد علی- شهردار شاهرود
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بــه یــاد داریــد کــه وقتــی ســن و ســال کمتــری داشــتیم آرزو مــی 
کردیــم کــه ای کاش یــک “چــراغ جــادو” یــا یک “ســاعت برنارد” داشــتیم 

تــا بتوانیــم بــه تمــام آرزوهایمــان برســیم؟
حــاال کــه ســال هــا مــی گــذرد بــه آرزوهایــی کــه در ســر داشــتید 

دســت یافتــه ایــد؟
مســلما جــواب خیلــی هــا “نــه” هســت امــا چــرا نتوانســتیم بــه آرزوها 

و اهدافــی کــه در ســر مــی پروراندیم، برســیم؟
موفقیــت اتفــاق مهمــی اســت کــه انگیــزه ی یــک زندگــی راحــت و 

پــر از رضایــت را بــه ارمغــان مــی آورد.
در واقــع موفقیــت روح انســان را ارضــا مــی کنــد و آرامــش را برایــش 
در پــی دارد. پــس تقریبــا مــی تــوان اینگونــه برداشــت کــرد کــه اگر کســی 
موفــق باشــد زندگــی شــادی هــم خواهــد داشــت. امــا نکتــه اینجاســت کــه 
موفقیــت از نظــر هرکســی متفــاوت بــا نظــر دیگــران اســت. شــاید کســی 
موفقیــت را در انتخــاب و بــه دســت آوردن یــک شــغل مناســب و پایــداری 

درآن شــغل ببینــد
ولــی شــخص دیگــری ایــن امــر را موفقیــت خطــاب نکنــد و یــک 
هــدف دیگــر مثــل نوشــتن یــک کتاب، اختــراع یــک وســیله و... را موفقیت 
بدانــد. پــس قــدم اول بــرای رســیدن بــه موفقیــت ایــن اســت کــه بدانیــد 
و انتخــاب کنیــد کــه بــه دنبــال چــه چیــزی هســتید و از زندگــی تــان چــه 

مــی خواهیــد؟!
بــرای رســیدن بــه موفقیــت بایــد اهدافــی واقعــی و قابــل دســترس و 
بــا توجــه بــه توانایــی خودتــان در نظــر بگیریــد تــا بتوانیــد در ایــن مســیر 
ســخت، دوام بیاوریــد و بــه نتیجــه مطلــوب خــود دســت یابیــد. بایــد در گام 
اول اهدافــی کــه داریــد را مشــخص کنیــد. آن هــا را بــر اســاس “اهــداف 
ــد. مثــال شــما  ــدی کنی ــد مــدت” دســته بن ــاه مــدت” و “اهــداف بلن کوت

تصمیــم داریــد هــم خانــه بخریــد و هــم ماشــین!
مقــداری پــول داریــد و نیــاز شــما بــه ماشــین بیشــتر از خانــه اســت. 
ــن مــی  ــاه مــدت شــما تعیی ــوان هــدف کوت ــه عن ــد ماشــین ب ــس خری پ
ــی از آدم  ــوان هــدف بلندمــدت! مشــکل خیل ــه عن ــه ب ــد خان شــود و خری
ــه اهــداف شــان تــرس از انجــام آن و  هــا در مــورد عــدم دســت یابــی ب

حتــی تنبلــی اســت!
چندبــار تصمیــم گرفتیــد از شــنبه یــک کار را انجــام بدهیــد ولــی آن 
شــنبه هیــچ وقــت نرســیده اســت؟ تنبلــی عامــل بســیار مهــم و بازدارنــده 
ای اســت کــه دســت یابــی بــه موفقیــت را بــه وقفــه مــی انــدازد. زمانــی 
کــه ایــده هــا و اهــداف تــان بــه ذهــن شــما خطــور مــی کننــد بایــد روی 
کاغــذ بنویســید و بــرای آن برنامــه ریــزی کنیــد. امــا درســت همیــن زمــان 
ممکــن اســت فکرهــای منفــی مانــع انجــام ایــن کار شــوند ولــی بایــد بــه 

ایــن افــکار منفــی غلبــه کنیــم و افــکار مثبــت را جایگزیــن آن هــا کنیــم 
تــا بفهمیــم کــه چگونــه موفــق شــویم.

چندبــار بــرای تــان پیــش آمــده کــه داســتان زندگــی یــک شــخص 
ــا  ــی پشــت پ ــد “شــانس در خونشــو زده ول را بشــنوید و در نهایــت بگویی

زده بــه بختــش!”
افــکار منفــی مــا در مــورد هــر اتفاقــی مــی توانــد موجــب رقــم زدن 

چنیــن شــرایطی شــود کــه پشــت پــا بــه بخــت خودمــان بزنیــم!
ــت فقــط  ــت و عــدم موفقی ــد کــه عامــل موفقی ــه تصــور کنی اینگون
ــرایط  ــد در ش ــر بتوانی ــد بهت ــه بع ــاال از االن ب ــتید. احتم ــان هس خودت
مختلــف تصمیــم درســت را بگیریــد و مثبــت اندیــش باشــید. اگــر اهــل 
مثبــت اندیشــی نیســتید بهتــر اســت ذهنتــان را تربیــت کنیــد تــا مثبــت 

ــد. ــت فکــر کن ــد و مثب ببینی
بــرای ایــن کار اتفاقــات خــوب زندگــی تــان را بررســی کنیــد و حتــی 
در اتفاقــات بــدی هــم کــه بــرای تــان رخ داده بخــش مثبتــی را بیابیــد. 
اینگونــه ذهنتــان یــاد مــی گیــرد در دل هــر اتفاقــی حتــی اتفاقــات منفــی، 

یــک نشــانه مثبــت بیابــد.
همــه مــا بیشــترین انتقــاد و ســرزنش را از ســمت خودمــان ریافــت می 
کنیــم. ایــن ســرزنش هــا در نهایــت موجــب از دســت دادن اعتمــاد به نفس 
مــان مــی شــود. وقتــی اعتمــاد بــه نفــس ندشــاته باشــید جســارت انجــام 
خیلــی از کارهــا را هــم از دســت مــی دهیــد. پــس بهتــر اســت گذشــته را 
رهــا کنیــد و کمتــر خودتــان را ســرزنش کنیــد. همچنیــن درس هایــی کــه 

از گذشــته گرفتیــد را حفــظ کنیــد.
بایــد بــه خودتــان تلقیــن کنیــد کــه مــی توانیــد هــرکاری را انجــام 

دهیــد و خودتــان را در آن موقعیــت موفقیــت تصــور کنیــد.
 بــرای انجــام هــر کاری و موفــق شــدن در آن کار تنهــا تمریــن اســت 

کــه مــی توانــد کمــک کند.
اگــر زندگــی بــزرگان و افــراد معــروف را خوانــده باشــید متوجــه مــی 
شــوید کــه چندبــار شکســت خوردنــد و هربــار بــا تمریــن بیشــتر توانســتند 

بــه اهــداف خــود بیشــتر نزدیــک شــوند.
ــرای  ــز و... ب ــس، شکســپیر، اســتیو جاب ــل گیت ــن، بی انیشــتین، نیوت
رســیدن بــه خواســته خــود ســال هــا تــالش و تکــرار و تمریــن و همچنیــن 
ــه جایــگاه فعلــی شــان رســیدند.  ــا در نهایــت ب ــد ت ســخت کوشــی کردن
ــن راه  ــودن در ای ــور ب ــی اســت و صب ــک مســیر طوالن ــت ی ــا موفقی قطع
اســت کــه شــما را بــه موفقیــت نزدیــک مــی کنــد امــا تمریــن و تکــرار 

را نبایــد از یــاد ببریــد.
 مســلما شکســت خــوردن ســخت و ترســناک اســت امــا اینجاســت 
کــه مثبــت اندیشــی بــه کار مــی آیــد و گوشــزد مــی کنــد کــه در دل ایــن 
ــرای ادامــه  ــی وجــود دراد کــه ب ــه هــا و درس هــای فراوان شکســت نکت

مســیر بــه آن هــا نیــاز داریــم تــا بدانیــم چگونــه موفــق شــویم

سرمقاله

چگونه موفق شویم ؟ 

در حالی که پیش از این مهلت ثبت 
برای  کرونا  وام  دریافت  اضیان  ق ت م م  ا ن
بنگاههای حوزه گردشگری،  ز  ا رحی  ب
تا  جوانان  و  ورزش  و  هنر  و  رهنگ  ف
پایان دی و بهمن ماه اعالم شده بود، 
ستاد ملی مقابله با کرونا مهلت دریافت 
تسهیالت کرونایی برای هر سه بخش 

را تا نیمه اسفند ماه تمدید کرد.
بر اساس اعالم معاونت اقتصادی 
ریاست جمهوری با توجه به آنکه هنوز 
طرفی  از  و  نشده  جذب  نابع  م م  ا م ت
امکان مراجعه به بانکها به دلیل تداوم 
محدودیتهای ترددی در دی ماه وجود 
نداشته، فرصت مراجعه صاحبان بنگاهها 
گردشگری،  حوزه  کارهای  و  کسب  و 
فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان به بانکها 
برای دریافت تسهیالت کرونایی تا نیمه 

اسفند ماه تمدید شده است.
نهاوندیان به متقاضیان دریافت وام 
ا در هر سه بخش تاکید کرد که  کرون
حتما برای دریافت وام در مهلت مذکور 
های  ویژگی  و  شرایط  کنند.  ه  ع ج ا ر م
از تسهیالت کرونا طبق آیین  فاده  است

نامه های مختلف به تصویب رسیده و 
بانک مرکزی نیز بخشنامه های الزم را 

به بانکها ابالغ کرده است.
پرداخت تسهیالت جدید کرونا در 
مرحله دوم با رویکرد بنگاه محوری آغاز 
شده و بر این اساس معاون اقتصادی 
رییس جمهور اعالم کرده که در مرحله 
دوم، تسهیالت بنگاه محور به حوزه های 

صاحب اولویت پرداخت شده است.
در حوزه  ه ویٰ، تسهیالت  ت ه گف ب
فرهنگ و هنر با تشخیص وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شامل حال ناشران، مراکز 
نمایشی و سینمایی و تولیدکنندگان رسانه 
ای شده است و در بخش گردشگری نیز 
به جهت آنکه این دسته مشاغل هم در 
عید سال ۹۹ و هم در عید سال گذشته 
مناطق  در  سیل  حادثه  وقوع  ل  ی ل د ه  ب
مختلف کشور عمال امکان کسب درآمد 
با تشخیص وزارت میراث  یدا نکردند  پ
فرهنگی و گردشگری پرداخت تسهیالت 

مذکور صورت گرفته است.
حوزه ورزش و جوانان یکی دیگر 
دریافت  برای  نظر  مورد  بخش  ز سه  ا

معاونت اقتصادی ریاست جمهوری:

مهلت دریافت وام جدید کرونا تا 1۵ اسفند تمدید شد
تسهیالت جدید کرونا معرفی شده بود 
ر این اساس بخشی از تسهیالت  که ب
مذکور به صاحبان بنگاههای این بخش 
آبی  پارکهای  ورزشی،  اماکن  له  م ج ز  ا
و باشگاههای سوارکاری پرداخت شده 

است.
در ادامه حمایت دولت از صاحبان 
مشاغل و کسب وکارهای شدیدا آسیب 
دیده از کرونا، ستاد مقابله با کرونا پرداخت 
تسهیالت حمایتی به شاغلین و کسب 
و کارهای حوزه گردشگری، ورزشی و 

فرهنگ و هنر را تصویب کرد.
 در فاز نخست پرداخت تسهیالت 
حمایتی کرونا افراد متقاضی برای دریافت 
وام ثبت نام کردند و نزدیک به ۱4 هزار 

و  کسب  به  تسهیالت  تومان  ارد  ی ل ی م
کارهای آسیب دیده از کرونا در کشور 
از ۸۵0 زیررسته  در ۱4 رسته و بیش 

پرداخت شد.
در مرحله دوم پرداخت وام کرونا، 
دستی،  صنایع  و  گردشگری  حوزه  سه 
فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان مورد 
توجه قرار گرفت و رقمی در حدود ۸000 
میلیارد تومان تسهیالت به این بخشها 
پرداخت خواهد شد که طبق مصوبات 
ستاد ملی کرونا 2000 میلیارد تومان به 
بخش گردشگری، ۱۷00 میلیارد تومان 
به بخش فرهنگ و هنر و ۸00 میلیارد 
تومان به بخش ورزش اختصاص پیدا 

کرده است.

روز گذشته)یکشنبه( همزمان با هشتمین روز از 
دهه مبارک فجر ۱0۵ پروژه ریلی به ارزش یک هزار 
و 44۵ میلیارد تومان با حضور وزیر راه و شهرسازی 
به صورت ویدئو کنفرانسی در چندین نقطه از کشور 

افتتاح شد.
مراسم افتتاح پروژه های راه آهن ایران هم زمان 
با دهه مبارک فجر در ساختمان راه آهن و به صورت 

ویدئو کنفرانسی برگزار شد.
ین پروژه ها شامل 6 طرح در قالب ۵۱ پروژه  ا
حوزه فنی و زیربنایی به ارزش ۸۷4 میلیارد تومان، پنج 
طرح در قالب ۱۱ پروژه ناوگان به ارزش 3۹۷ میلیارد 

خدمات  حوزه  پروژه   36 قالب  در  طرح  پنج  ن،  ا م و ت
ساختمانی و ایستگاهی به ارزش 4۸ میلیارد تومان و 
طرح هوشمندسازی و داده کاوی در قالب هفت پروژه 

به ارزش ۱26 میلیارد تومان است.
ارزش  به  تهران  در  آهنی  راه  طرح   ۱0 اح  ت ت ف ا
برنامه های  از جمله  سه میلیارد و ۱۷۹ میلیون ریال 

امروز است.
ساخت تقاطع های غیرهمسطح، نصب باکس های 
بتنی و بازسازی و به سازی خطوط ۹ پروژه در مناطق 
راه آهن تهران، شاهرود و سمنان، برخی دیگر از این 

پروژه هاست.

بازسازی و راه اندازی ماشین آالت مکانیزه ریلی، 
عالئمی کردن ایستگاه ها در هفت پروژه در محورهای 
حوزه  در  پروژه   ۱۱ شرق،  و  خراسان  یزد،  هان،  صف ا
ناوگان، خرید ۱۹۷ دستگاه واگن باری نظیر ۷3 دستگاه 
واگن لبه بلند چهار محوره و 20 دستگاه واگن لبه بلند 
6 محوره، برخی دیگر از پروژه های افتتاحی امروز است.

همچنین اجرای 34.۵ کیلومتر خطوط آنتنی، خرید 
2 دستگاه لکوموتیو، بازسازی چهار دستگاه لکوموتیو، 
خرید و نصب و راه اندازی ۱۸ جک باالبر 40 تنی و 
آهن  راه  ایستگاه های  ساختمان  بازسازی  و  وسازی  ن

کشور، از دیگر پروژه های مذکور است.

با دستور وزیر راه صورت گرفت؛

افتتاح10۵ پروژه ریلی در هشتمین روز دهه فجر

صفحه 3

جناب آقای امیر لیلی 
ی  شایسته  انتصاب  بخش  مسرت  د  ی و ن
حضرت عالی را بعنوان مدیر کل روابط عمومی 

بانک دی  تبریک و تهنیت عرض می نماییم. 
ازدر گاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار 
الهی در جهت رشد و  از توکل  ز شور و نشاط و مملو  ا

شکوفایی ایران اسالمی مسالت داریم. 
از طرف روزنامه دنیای جوانان
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نماینده تهران: مجلس حق دسترسی به اطالعات و اسناد کشور 
را دارد

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه عملکرد بانک های خصوصی 
شفاف نیست گفت: بانک ها برای افزایش درآمدهای خود از جرایم تأخیر و اخذ 

سودهای مرکب استفاده می کنند که شفاف نیست.
در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی تحقیق و تفحص از عملکرد 
تقاظای  با  نمایندگان  و  گرفت  قرار  کار مجلس  دستور  در  انک های خصوصی  ب
بانک های  از عملکرد  تفحص  و  تحقیق  برای  تهران  نماینده  توانگر«  »مجتبی 

خصوصی و موسسات مالی اعتباری موافقت کردند.
توانگر درتوضیح این تقاضا گفت: طبق قانون اساسی، مجلس حق دسترسی 
به اطالعات و اسناد کشور را دارد تا بتواند با بهترین نحو در امور کشور تحقیق 

و تفحص کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: باید مشخص شود بانک های 
خصوصی چقدر منابع دارند، از کجا می آورند و با آن چه می کنند. از طرفی وقتی 
مردم نمی توانند تسهیالت بانکی کوچک معیشتی بگیرند؛ پس منابع عظیم بانکی 

در اختیار چه کسانی قرار می گیرد؟
وام  دریافت  برای  مردم  پای  پش  رسم  خان  هفت  داد:  ادامه  وانگر  ت
تعهد،  بدون  میلیاردی  هزار  وام های چند  بعضی  اما  است  تومانی  میلیون   ۱0
ضمانت و  تشریفات قانونی می گیرند که آسیب زا به کشور است و باید دولت 
خصوصی  بانک های  به  نسبت  کشور  منابع  و  مردم  مصالح  از  مراقبت  رای  ب

دقت نشان دهد.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه هدف بانک ها به جای بانکداری رقابت با 
هم برای به دست آوردن سهم بیشتری از نقدینگی جامعه است، گفت: بانک های 
خصوصی  باهدف ارتقاء شاخص های بهره وری در عملکرد بانک های دولتی شکل 
گرفتند. اما اکنون بانک های خصوصی  بانکداری نمی کنند، بلکه بنگاهداری کرده 

و استاندادها رانیز رعایت نمی کنند.
شاخص های  بررسی  برای  کرد:  تأکید  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
وصول  شاخص های  ثابت،  دارایی  جمع  به  سرمایه گذاری  نسبت  سرمایه گذاری 
بدهی و اعتبارات ارزی و ضمانت نامه ها و شاخص های جذب منابع و همچنین 
شاخص های سودآوری به تناسب بدهی ها، اطالعات شفاف و قابل اعتمادی در 

دسترس نداریم که این یک اشکال بزرگ است.
کرد:  بانک های خصوصی مطرح  اشکاالت عملکرد  برشمردن  وی ضمن 
بانک ها در اعطای تسهیالت و اخذ تضامین برای بازپرداخت می پردازند و با اخذ 
به اخذ سود مرکب می پردازند.  برای توجیهات مختلف عمال  جریمه و روش ها 
اقدامی  هیچ  اطالع  عدم  دلیل  به  ما  و  می گیرند  کالنی  سودهای  بانک ها  ین  ا

نمی توانیم بکنیم.
توانگر با تاکید بر اینکه محاسبه سود بانکی تسهیالتی بانک ها شفاف نیست، 
افزود: بانک ها برای افزایش درآمدهای خود از محل مشارکت در طرح های دارای 
توجیه به دنبال افزایش سود از روش های مختلف مانند جرایم تأخیر، اخذ سودهای 

مرکب و ... هستند و ما اشراف اطالعاتی نداریم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد: بانک ها و موسسات اعتباری 
مکلف هستند صرفا 40 درصد سرمایه های بانک را به اشخاص مرتبط برای اعطای 
تسهیالت ارائه دهند. این در حالی است که برخی از بانک های خصوصی بیش 
از ۵0 برابر سرمایه های پایه خود را به اشخاص مرتبط خود به عنوان تسهیالت 

اعطا کرده اند.
مشکوک  و  معوق  مطالبات  از  سود  شناسایی  امکان  کرد:  مطرح  وانگر  ت
الوصول بانک ها وجود ندارد و بانک باید برای مطالبات غیرجاری ذخیره گیری 
حتی االمکان  بانک ها  و حسابرسی  نظارتی  از ضعف های  استفاده  سوء  با  کند 
مطالبات غیرجاری را در بندهایی نظیر تسهیالت جدید و یا امهال به سرفصل 
حجم  می دهد  نشان  برآوردها  از  برخی  که  جایی  تا  می کنند  منتقل  اری  ج
صورت های  در  شده  اعالم  میزان  برابر   4 تا   3 جاری  غیر  مطالبات  اقعی  و

مالی بانک ها وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: در بررسی های کمیسیون  اقتصادی مشخص شد که 
بانک های خصوصی انحرافات زیادی دارند و پاسخگو هم نیستند و اطالعات کافی 

هم در اختیار مجلس قرار نمی دهند.

روحانی: کشاورزی بزرگترین پایه سالمت و امنیت کشور است
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در مراسم بهره برداری از 
طرحهای کشاورزی و تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی با تبریک روز ۱۹ بهمن 
و افتخار بزرگ نیروی هوایی در ملحق شدن به انقالب در سال ۵۷ و شرفیاب شدن 
به محضر امام )ره( انقالب گفت: آن روز تحول بزرگی در روند پیروزی انقالب شکل 
گرفت و این روز را به عنوان روز ملحق شدن نیروهای مسلح به ویژه نیروی هوایی 

تبریک می گویم کار بزرگی انجام گرفت.
بر  و سنگینی  بسیار سخت  مسئولیت های  هوایی  نیروی  اینکه  بیان  با  وی   
دوش داشته است، ادامه داد: نیروی هوایی به ویژه در دوران هشت سال دفاع مقدس 
حماسه های بسیار بزرگی آفریده و در این دوران هم از لحاظ پروازهای داخلی و خارجی 

و هم در زمینه پدافند هوایی کارهای بزرگی انجام داده است.
رییس جمهوری با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان بابایی و ستاری و همه خلبانان 
و پرسنل نیروی هوایی ارتش گفت: امروز برای ما به خاطر اتفاقات و افتتاحیه هایی که 

در زمینه های مختلف شاهد بوده ایم، روز بسیار خوشحال کننده ای بود.
 روحانی با بیان اینکه در همین یک روز شاهد افتتاح حدود یک هشتم گلخانه کل 
دولت های گذشته تا سال ۹2 بوده ایم، اضافه کرد: تا سال ۹2 کل گلخانه های ما هشت 

هزار هکتار بوده است و امروز ۹۵4 هکتار افتتاح گلخانه در سراسر کشور افتتاح شد.
 رییس دولت دوازدهم گفت: کشاورزی بزرگترین پایه سالمت، حیات و امنیت 
جامعه و مردم است. اگر مواد و محصوالت کشاورزی در اختیار جامعه نباشد و محتاج 

به بیرون باشیم در شرایط حساس مشکالت بسیاری پیدا می کنیم.
روحانی خاطرنشان کرد: در همین ایام کرونا شاهد بودیم همه مرزها به خاطر 
کرونا بسته شد ، چنین چیزی در این قرن به ذهن نمی آمد که روزی برسد که در همه 

دنیا مرزها بسته شود آن هم نه برای یک روز و چند ماه .

جهانگیری:  حتما باید تحریم ها لغو شود 
 معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه مطالبه مردم در مقطع فعلی عبور از 
دو مشکل ناحق و ناخواسته تحریم و کرونا است، گفت: اگر می خواهیم اقتصاد کشور با 

تکیه بر ظرفیت های داخلی ساخته شود حتما باید تحریم ها لغو شود 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس جمهوری،  اسحاق جهانگیری 
شامگاه شنبه در نشست با نخبگان استان کرمانشاه با بیان اینکه در مقطعی خیلی از 
دوستان به من می گفتند که االن زمان کناره گیری از دولت است، گفت: خالی کردن 
صحنه هنر نیست. اگر محبوبیتم به صفر هم برسد حتما پای کشور می ایستم. انسان 
باید در سختی ها خود را نشان دهد و اگر بتواند گره  کوچکی از زندگی مردم باز کند، 

باید پای نظام و کشور بایستد و خدمت کند.
معاون اول رییس جمهوری با تبریک ایام مبارک دهه فجر انقالب اسالمی با 
بیان اینکه در مسیر تحقق آرمان های انقالب اسالمی افراد بسیاری شهید، شکنجه و 
زندان شدند، اظهار امیدواری کرد؛ همه دوستداران انقالب بتوانند در این مسیر مقدس 

و تحقق آن آرمانها بیش از پیش تالش کنند.
اینکه امروز نیز یکی از خواسته های اصلی و آرمان های مردم  با بیان  وی 
ایران، استقالل است، افزود: استقالل یکی از مطالبات بزرگ مردم ایران بوده است و 
از زمان مشروطیت تاکنون مردم به دنبال استقالل بودند و انقالب اسالمی توانست 

این خواسته آنها را عملیاتی کند.
 جهانگیری با اشاره به اینکه یکی دیگر از مطالبات مردم آزادی بود و امروز نیز 
آزادی از مهمترین آرمان های آنها است، گفت: آزادی با هیچ چیز قابل معاوضه نیست و 
در سخنان امام راحل و مقام معظم رهبری نیز آزادی به عنوان یکی از مهمترین آرمان 
ها مطرح بوده و بسیاری از شهدای قبل از انقالب نیز فریادشان برای آزادی بلند بود.

معاون اول رییس جمهوری افزود: »جمهوری اسالمی« نیز از دیگر آرمان های 
مردم ایران بوده است که آن را مطالبه کرده اند. مردم می خواستند در اداره کشور نقش 
داشته باشند و حرف آخر را در حکومت بزنند. البته ممکن است امروز اشکاالتی در این 
زمینه وجود داشته باشد اما همواره مردم ایران به دنبال جمهوری اسالمی بوده اند و 

این شعار جزو آرمان های مردم قرار داشته است.

تکلیف حقوق کارگران بر اثر اخراج و تعلیق قرارداد کار!
مـزد کارگـران پـس از 
چگونـه  توقیـف  یـا  ـراج  خ ا

می شـود؟ اخـت  د ر پ
ن  ا ر نـکا پیما ردی  ا مـو ر  د  
کارگـران  حقـوق  دولتـی  روژه هـای  پ
خـود را پرداخـت نمی کننـد و کارگران 
ندارنـد؛  دسترسـی  پیمانـکار  بـه  ز  ـ ی ن
سـوالی که وجود دارد این اسـت که در 
ایـن قبیل مـوارد، کارگر بـرای دریافت 

حقـوق خـود بایـد چـکار کنـد؟
 همـه افـرادی کـه قـرارداد کار 
آنها مشـمول قانـون کار اسـت، کارگر 
محسـوب می شـوند و فرقـی نمی کنـد 
فرد دکتر، مهندس، خبرنگار و ... باشـد 
یا نباشـد اما در نـگاه عرفی و اجتماعی 
زمانـی کـه از کارگر صحبت می شـود، 
معمـواًل افراد بدبخت و مسـتضعف که 
کار یـدی انجـام می دهنـد، بـه ذهـن 
متبـادر می شـود در حالـی کـه از بعـد 
حقوقـی کارگـر لزومـًا قشـر ضعیـف و 
مسـتضعف جامعه نیست و حتی ممکن 
اسـت تمکـن مالـی بسـیار باالیی هم 

داشـته باشد. 
در مـاده 2 قانـون کار در تعریـف 
کارگـر آمـده اسـت: »کارگـر از لحـاظ 
ایـن قانـون کسـی اسـت کـه بـه هـر 
عنـوان در مقابـل دریافت حق السـعی 
اعـم از مـزد، حقـوق، سـهم سـود و 
سـایر مزایا بـه درخواسـت کارفرما کار 
مـی کنـد.« بنابرایـن کارگـر از طـرف 
مقابـل خـود یعنـی کارفرما کـه ممکن 
اسـت شـخص حقیقی یا حقوقی باشد، 

تبعیـت حقوقـی دارد.

تشخیص کارفرما در 
قراردادهای پیمانکاری

طبق ماده 3 قانون کار، مسـئوالن 
و سرپرسـتانی کـه از طـرف کارفرمـا 
انتخـاب می شـوند، نماینـده کارفرمـا 
هسـتند بنابرایـن سرپرسـتان در مقابل 
کارگـران درحکم کارفرما بوده و حقوق 
و تکالیـف کارفرمـا را دارنـد. به عنوان 
مثـال ممکـن اسـت در یـک کارخانه، 
کارفرمـا در قسـمت تولیـد، سرپرسـتی 
را بـرای نظـارت بـر کار کارگـران آن 
قسـمت انتخاب کند. اکنون سـوال این 
اسـت که اگر سرپرسـت آن قسـمت به 
کارگـران بخش مربوطـه تعهد دهد که 
آخـر مـاه 200 هـزار تومـان پـاداش یا 
اضافـه حقوق به آنها پرداخت می شـود 
و کارفرمـا زیـر بـار ایـن مسـاله نـرود، 

وضعیـت چگونه اسـت؟
در پاسـخ بایـد گفـت طبق مـاده 3 
قانون کار، کارفرما مسئول همه تعهداتی 
اسـت که نماینـدگان او در برابر کارگران 
بـه عهـده گرفته انـد یعنی خـود کارفرما 
بایـد ایـن تعهـد را انجـام دهـد و بعـدا 
اگـر خواسـت بابـت ایـن تعهـد می تواند 
بـه نماینـده خـود رجـوع کنـد.  یکـی 
دیگـر از مسـائل قابـل بحـث در بحـث 
رابطـه کارگری و کارفرمایی، تشـخیص 
کارفرما در قراردادهای پیمانکاری اسـت 
زیـرا امـروزه در بسـیاری از سـازمان ها و 
شـرکت های دولتـی، اجـرای پروژه هـا 
بـه پیمانـکاران واگـذار می شـوند و آنهـا 
نیـز بـرای انجام خدمت موضـوع پیمان، 
طبـق قانون کار، کارگرانـی را به خدمت 

می گیرنـد. 
در بسـیاری مـوارد دیـده شـده 
انجـام پـروژه  واسـط  ا ر  نـکا یما پ کـه 
بـدون اینکـه حقـوق کارگـران خـود 
را بدهـد، پیمـان را رهـا می کنـد یـا 

انجـام نمی دهـد یـا اگـر هـم انجـام 
دهـد، حقوق کارگران خـود را پرداخت 
رد  لی کـه وجـود دا نمی کنـد. سـوا
ایـن اسـت کـه در ایـن قبیـل مـوارد، 
کارگـر بـرای دریافـت حقـوق خـود به 
چـه کسـی بایـد مراجعـه کنـد و چـه 
مکانیزمـی پیش بینـی شـده اسـت.

مـاده ۱3 قانـون کار یـک حکـم 
کلـی در ایـن ارتبـاط بیان کـرده مبنی 
بـر اینکـه در مواردی که کار به شـکل 
نجـام می شـود، مقاطعـه  ا مقاطعـه 
دهنده)شـرکت دولتـی( مکلـف اسـت 
قـرارداد خود را به نحـوی با مقاطعه کار 
)پیمـان کار( منعقـد کند کـه مقاطعه کار 
موظـف باشـد همه مقـررات قانون کار 

را بـرای کاگـران خـود اعمـال کند.
همچنیـن طبـق تبصره یـک ماده 
۱3 قانـون کار، مطالبـات کارگـر جـزو 
دیوان ممتاز اسـت و کارفرمایان موظف 
هسـتند بدهـی پیمانکاران بـه کارگران 
را برابـر رأی مراجـع قانونـی از محـل 
مطالبـات پیمانکار نزد دولـت نگهداری 
کننـد تـا پیمانـکار همیشـه بـه دنبـال 
پـول خـود باشـد و کار خـود را به خوبی 
انجـام دهد.یعنـی اگـر مثـال کارگـر در 
یک قـرارداد پیمانکاری به شـرکتی که 
موضـوع پیمـان را واگـذار کـرده بگوید 
پیمانـکار حقوقـش را پرداخـت نکـرده 
اسـت، کارفرما )شـرکت دولتی( موظف 
اسـت از محلـی کـه جـزء مطالبـات 
پیمان کار اسـت، حقوق کارگر را بپردازد. 
حـال ممکـن اسـت سـوال شـود 
که اگـر مقاطعه دهنده نیز پول نداشـته 
باشـد به کارگر بدهد، تکلیف چیسـت؟ 
در پاسـخ بایـد گفـت در قراردادهـای 
پیمانـکاری، زمانـی که کار انجام شـد، 
هیچـگاه بـه یکباره و به طـور قطعی با 
پیمانکار تسـویه حسـاب نمی شود بلکه 
در دو مرحلـه کار تحویل داده می شـود 
یعنـی ابتـدا کار عمرانـی بایـد تحویـل 
موقـت شـود و یـک دوره آزمایشـی 
4۵ روزه طـی کنـد و اگـر در این دوره 
طبـق نظر کارشناسـان مشـکلی وجود 
نداشـت، تحویل قطعی انجام می شـود. 
در تبصـره مـاده ۱3 قانون کار نیز آمده 
اسـت چنانچه مقاطعه دهنـده بر خالف 
ترتیبـات مـاده ۱3 بـه انعقاد قـرارداد با 
مقاطعـه کار اقـدام یـا قبـل از پایان 4۵ 
روز از تحویـل موقت، تسـویه حسـاب 
کنـد،  مکلـف بـه پرداخـت دیـون 

مقاطعـه کار در برابـر کارگران اسـت. 

تعلیق قرارداد کار بر اثر اخراج 
یا توقیف کارگر

یکـی از مسـائل و مـواردی کـه 
در قانـون کار پیش بینـی شـده، بحـث 

تعلیق قرارداد اسـت زیـرا بعضی مواقع 
امـکان  تـی رخ می دهـد کـه  ی وضع
اجـرای قـرارداد وجـود نـدارد. از جمله 
مـوارد تعلیـق قـرارداد کار بالتکلیفـی 
ناشـی از اخـراج، توقیـف کارگـر و 
اعتصاب اسـت. حال سـوال این اسـت 
کـه اگـر کارگر اخـراج یا توقیف شـود، 
وضعیـت مـزد او در ایام تعلیـق قرارداد 

چگونـه خواهـد بود. 
در بحـث اخـراج، وضعیـت مـزد 
کارگـر بعـد از اینکـه بـه قضیـه اخراج 
او رسـیدگی شـد، مشـخص می شـود. 
یعنـی اگـر اخـراج کارگـر غیرقانونـی 
تشـخیص و حکـم بـه بازگشـت او بـه 
کار داده شـود، کارفرمـا بایـد مـزد او را 
در ایـام تعلیـق بدهـد امـا اگـر اخـراج 
درسـت تشـخیص داده شـود، مـزدی 
بـه کارگـر بـه خاطر ایـام تعلیـق تعلق 
نمی گیـرد اما به ازای هر سـال سـابقه 
کار، معـادل 4۵ روز آخریـن حقـوق 
کارگـر بایـد به عنـوان حقوق سـنوات 
بـه او پرداخت شـود. بنابرایـن پرداخت 
یـا عـدم پرداخـت مـزد کارگـر در ایام 
تعلیـق در اثـر اخـراج بسـتگی به حکم 
هیـات تشـخیص و حل اختـالف دارد. 
از دیگـر موارد تعلیق قـراردادکار، 
تعلیـق بـه دلیـل توقیـف کارگر اسـت 
کـه می توانـد توقیف به دلیل شـکایت 
کارفرمـا از کارگـر یـا توقیـف کارگـر 
بـه دلیـل شـکایت فـرد ثالـث باشـد. 
طبـق ماده ۱۸ قانون کار، اگر شـکایت 
کارفرمـا از کارگر منجـر به محکومیت 
کارگـر نشـود، کارفرمـا بایـد مـزذ ایام 
تعلیـق او را بپـردازد و تـا زمانـی هـم 
کـه تکلیف شـکایت کارفرمـا از کارگر 
مشـخص نشـده، کارفرما مکلف اسـت 
بـرای رفـع احتیاجـات خانـواده کارگر، 
حداقـل ۵0 درصـد حقـوق ماهیانـه او 
را بـه طـور علـی الحسـاب بـه خانواده 
کارگـر بپـردازد. اگـر هـم در نهایـت 
کارگـر محکـوم شـود، هر چنـد قانون 
در ایـن ارتبـاط سـاکت اسـت امـا بـه 
نظـر می رسـد کارفرمـا می توانـد از 
بـاب ایفـای نـاروا، مبلـغ پرداختـی در 

ایـام تعلیـق را از کارگـر پـس بگیـرد.
همـان طور که اشـاره شـد از دگر 
دالیـل توقیـف کارگـر، شـکایت ثالث 
می توانـد باشـد. در ایـن حالـت طبـق 
اصـول کلـی کارگـر بـرای دریافـت 
مـزد ایـام تعلیـق باید بـه ثالـث رجوع 
کنـد زیرا او سـبب ورود زیان شـده اما 
مـواردی وجـود دارد کـه ثالث مسـبب 

. ت س ی ن
بـه عنـوان مثـال ممکـن اسـت 
تعـدادی کارگـر مربوط به یـک کارگاه 
در خوابـگاه بـا هـم باشـند و یکـی از 

کارگـران بـه قتـل برسـد. در اینگونـه 
مـوارد مقـام قضایی دسـتور بازداشـت 
را  خوابـگاه  آن  خـل  ا د د  ا ر ـ ف ا ه  همـ
می دهـد تـا تحقیقـات مربوطـه انجـام 
شـود. سـوال ایـن اسـت در اینگونـه 
مـوارد اگـر کارگـر محکـوم نشـود، 
چـه کسـی باید مـزد ایـام تعلیـق او را 
بپـردازد؟ بـه نظـر می رسـد بـا وحدت 
مـالک از اصـل ۱۷۱ قانـون اساسـی 
بایـد بگوییـم در ایـن مـوارد، دولـت 
بایـد مـزد کارگـر را پرداخـت کنـد 
زیـرا کارفرمـا مقصـر نیسـت و ثالـث 
مقصـری هم وجـود نـدارد بنابراین در 
این موارد کارگاه مربوطه د ولتی باشـد 
یـا خصوصـی، کارگر می توانـد با  طرح 
شـکایت مـزد خـود را درخواسـت کند.

از دیگـر مـوارد تعلیق قـراردادکار 
می تـوان بـه فـورس مـاژور، بیمـاری 
کارگـر، باردار شـدن کارگر زن، خدمت 
نظـام وظیفـه و شـرکت در جبهـه، 
مرخصـی بدون حقـوق، تعطیلی کارگاه 
بـه دلیل عدم رعایت موازین بهداشـتی 
و تغییر سـاختار اقتصادی کارگاه اشـاره 

. کرد
همـان طـور کـه بیـان شـد در 
تعلیـق، قـرارداد کار از بیـن نمـی رود 
و کارگـر بعـد از رفـع حالـت تعلیـق 
نـد بـه کار خـود بازگـردد امـا  می توا
امـکان دارد بعـد از پایـان مـدت تعلیق 
و بازگشـت کارگر بـه کار خود، کارفرما 
او را نپذیـرد. مثـال فرض کنید کارگری 
دو سـال مرخصـی بدون حقـوق گرفته 
و پـس از پایـان ایـن مـدت بـه کار 
خـود بازمی گـردد امـا کارفرمـا او را 

نمی پذیـرد.
اواًل کارگـر پـس از پایـان تعلیـق 
30 روز فرصـت دارد آمادگـی خـود را 
بـرای انجام کار بـه کارفرما اعالم کند؛ 
اگـر کارفرمـا او را بپذیـرد که مشـکلی 
وجـود نخواهد داشـت اما اگـر کارفرما 
او را نپذیـرد، کارگـر 30 روز وقـت دارد 
بـه هیات تشـخیص شـکایت کنـد. در 
رسـیدگی به این شـکایت، کارفرما اگر 
دلیـل موجهی بـرای نپذیرفتن نداشـته 
باشـد، حکم به بازگشـت کارگـر صادر 
می شـود و کارفرمـا بایـد حقـوق ایـن 
مـدت را هـم کـه مانـع از بازگشـت 

کارگـر به کار شـده، بپـردازد.
اگـر کارفرمـا دلیـل موجهی برای 
نپذیرفتـن داشـته باشـد، در ایـن حالت 
کارگـر اخـراج می شـود، کارفرمـا بایـد 
بـه ازای هـر سـال خدمـت کارگر، 4۵ 
روز آخریـن مـزد را بـه عنوان سـنوات 
بـه کارگـر پرداخـت کنـد. نکتـه مهـم 
اینکـه در قانـون کار، بازخرید از خدمت 

وجود نـدارد.
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زیر نظر: علی هوشمند

وزیر علوم:
کشور در حوزه علوم انسانی به دانشمندان و محققان صاحب نظر 

نیاز دارد
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در حوزه علوم انسانی، مدیریت و نظریه 
پردازی ها نیاز اساسی به دانشمندان و محققان صاحب نظر داریم. در حالی که این 

بخش به خوبی معرفی نشده یا کمتر به سمت آنها رفتیم.
منصور غالمی روز یکشنبه در آیین تجلیل از برگزیدگان سی و چهارمین جشنواره 
بین المللی خوارزمی، افزود: تالش وزارت علوم و سایر دستگاه ها در حوزه فناوری ها، 
ایجاد مراکزی از صاحبان ایده های جدید، فناورانه و صاحبان دانش روز است که در حل 
مسایل و مشکالت تاثیرگذار باشند. حمایت از مراکز رشد و پارک ها از این نمونه است.

آخرین وضعیت ایجاد صندوق پژوهش و فناوری ملی 
وزیر علوم تصریح کرد: ایجاد صندوق های شکوفایی و فناوری برای حمایت 
از ایده های جدید از جمله کارهایی است که در سال های اخیر به کار گرفته شد. 
تالش برای ایجاد صندوق پژوهش و فناوری ملی چند سالی است که صورت می 
گیرد و امید است امسال نهایی شود؛ هر چندسال گذشته توفیقاتی داشتیم، اما به نتیجه 
نهایی مطلوب نرسید.وی درباره جشنواره بین المللی خوارزمی گفت: برگزاری این قبیل 
همایش ها و جشنواره ها ما را به این سمت می برد که توجه به نیروی انسانی کارآمد 
در جامعه به عنوان سرمایه اصلی هر کشور می تواند مسیر توسعه به خصوص مسیر 

توسعه دانش بنیان را استمرار بخشد و تقویت کند.
غالمی بیان کرد: کشورمان در سال های اخیر به سمت تبدیل دانش به فناوری 
و تبدیل فناوری به ثروت و سرمایه توسعه اقتصادی ورود پیدا کرده است. به عقب 
که نگاه می کنیم کار خوبی انجام گرفت که قابل عرضه و افتخار است اما به پیش 
رو که نگاه می کنیم کار زیادی باقی است. حتما بخش قابل توجهی از آنچه که برای 
توسعه پایدار، دانش بنیان و اقتصاد پایدار باید صورت گیرد، در بستر دانش و فناوری 

باشد؛ چرا که مسیر و گریز دیگری نیست.
نیاز کشور به دانشمندان علوم انسانی

وزیر علوم در ادامه با بیان اینکه وقتی از دانش توسعه محور سخن به میان می 
آوریم، اذهان به سمت بخش های فنی و مهندسی یا فیزیک سوق پیدا می کند، تاکید 
کرد: در حوزه علوم انسانی، مدیریت و نظریه پردازی ها نیاز اساسی به دانشمندان و 
محققان صاحب نظر داریم. شاید خیلی وقت ها حضور این بخش را به خوبی معرفی 
نکردیم یا کمتر به سمت آنها رفتیم. تشویق نخبگان در دنیا معمول است، اما در کشور 

ما توجه به بحث های مدیریتی، مباحث فکری و علوم انسانی سابقه زیادی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات اشخاص بعد از اینکه در مسیرهای علومی 
مانند مهندسی و پزشکی قرار می گیرند، بر اساس عالیق، به سمت حضور در عرصه 
علوم فکری و علوم انسانی تغییر مسیر می دهند؛ دانشگاه ها و مراکز علمی ما جزو 
مراکز توانمند در عرصه داخلی و بین المللی هستند و توجه بیشتر به این مراکز می 

تواند کشور را در بهره برداری از این ظرفیت ها بیشتر بهره مند کند.
عضو کابینه تدبیر و امید اظهار داشت:  بخش های علم و فناوری، آسیب ها و 
نگرانی ها را کاهش دادند و امیدافزایی داشتند. بنابراین اعتقاد دارم مجموعه وزارت 
علوم به عنوان دست اندرکاران حوزه های اجرایی و دانشگاه ها و مراکز علمی اگر 
از این سختی ها به خوبی عبور کردیم، فراموش نکنیم این شرایط باز هم تکرار می 

شود و باید برای آینده این ظرفیت ها را حفظ و تقویت کنیم.
توانمندی مراکز علمی را بالنده کنیم

غالمی درخصوص فرصت معرفی چهره های برگزیده علم و فناوری، گفت: 
فرصت هایی که برای معرفی فعاالن حوزه علم و فناوری ایجاد می شود، در واقع 
فرصتی برای معرفی نمونه های موفق مسیر تحقق توسعه دانش بنیان است که می 
توان به عنوان مدل آنها را معرفی کرد. در سال های طوالنی این کار به صورت مستمر 
در بخش جشنواره جوان خوارزمی و بخش اصلی که امروز برگزار شد، انجام شده است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه سال به سال به جمعیت نمونه های موفق 
علم و فناوری اضافه شود، اظهار داشت: این افراد گروه بزرگی در مسیر اعتالی فعالیت 
هایی هستند که انجام خدمات و ارایه دستاوردهای شان با تالش قوی باید ادامه داشته 
باشد. این موضوع باید با تکرار در سطح جامعه بیشتر معرفی شود تا به عنوان زمینه 

مهم در رشد و توسعه کشور مورد توجه عموم و خصوص قرار گیرد.

واژگونی مینی بوس در  اصفهان ۱۸ مصدوم داشت
واژگونی یک دستگاه مینی بوس سرویس کارکنان یک شرکت ریخته گری 
در بزرگراه شهید اقارب پرست اصفهان بامداد یکشنبه به مصدوم شدن ۱۸ تن 

منجر شد.
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان گفت: این حادثه ساعت ۵ و 
22 دقیقه صبح امروز رخ داد که پس از اعالم به اورژانس پیش بیمارستانی 6 

واحد امدادی و یک اتوبوس آمبوالنس به محل اعزام شدند.
غفور راستین بیان کرد: در این حادثه ۱۸ مرد بین سنین 20 تا ۵0 سال 
مصدوم شدند.وی افزود: ۱۱ نفر از مصدومان این سانحه رانندگی پس از دریافت 
خدمات اولیه درمانی به بیمارستان  الزهرا)س( و هفت نفر دیگر به بیمارستان 

آیت اهلل کاشانی اصفهان منتقل شدند.
علت این حادثه در دست بررسی است اما صبح امروز هوای اصفهان بارانی بود 
و بدین سبب اغلب معابر این شهر با لغزندگی و افزایش ترافیک خودروها مواجه بود.
بزرگراه شهید اقارب پرست در حلقه سوم ترافیکی شهر اصفهان قرار دارد.

حلقه سوم ترافیکی اصفهان به عنوان بیرونی ترین مسیر حرکت وسایط 
نقلیه نسبت به مرکز شهر در شمال، شرق و غرب شهر به طول 40 کیلومتر به 
صورت حلقه ای احداث شد و در طول مسیر آن ۱3 بزرگراه درون شهری و 20 

تقاطع غیرهمسطح وجود دارد.

باران و برف در جاده های ۱۶ استان
رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از انسداد فصلی 

هفت محور مواصالتی خبر داد.
سرهنگ احمد شیرانی اظهار کرد: محور چالوس استان مازندران، حدفاصل 
کیلومتر ۵ الی ۱۵ در محدوده مرزن آباد تا دزدبن به علت انجام عملیات تراشه 
برداری، از ساعت ۸ الی ۱۷  تا ۱2 اسفند، روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه 
هرهفته به غیر از ایام تعطیالت رسمی و روزهای قبل و بعد از تعطیالت چندروزه 

مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه انجام خواهد شد.
وی در خصوص سایر محور های مسدود گفت: محورهای شهداد - نهبندان 
و جاده قدیم پلدختر خرم آباد دچار انسداد هستند، همچنین محورهای شمشک - 

دیزین، اولنگ - شاهرود، سی سخت - پادنا، گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه، 
وازک - بلده و پونل - خلخال دارای انسداد فصلی هستند. 

وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه های کشور 
گفت: ترافیک در آزادراه قزوین کرج حدفاصل استاندارد تا پل فردیس و در ادامه 
در آزادراه کرج - تهران محدوده های پل کالک و گرمدره نیمه سنگین است. 
همچنین ترافیک در در محور شهریار - تهران محدوده های شهرقدس و زرنان 

نیز نیمه سنگین گزارش شده است. 
شیرانی گفت: شاهد بارش برف و باران در برخی از محورهای استان های 
کردستان، زنجان، همدان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، 
باران نیز در  البرز، مازندران و تهران هستیم. بارش  اصفهان، مرکزی، قزوین، 
برخی از محورهای استان های خوزستان، ایالم، کرمانشاه و قم مشاهده می شود.

واژگونی خودروی حامل ۱۴ تبعه افغان در جاده نطنز-اردستان
واژگونی خودروی سمند حامل ۱4 تبعه افغان در جاده ترانزیت نطنز-اردستان 

۱2 مصدوم و 2 فوتی به جای گذاشت.
ساعت ۵ صبح امروز )یکشنبه-۱۹ بهمن ماه( خودروی سمند حامل ۱4 نفر 
تبعه افغان دچار حادثه واژگونی شد.به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز حوادث و 
فوریت های پزشکی استان اصفهان، این حادثه که در کیلومتر 22 جاده ترانزیت 

نطنز به اردستان اتفاق افتاد، ۱2 مصدوم و 2 فوتی به جای گذاشت.
از اورژانس نطنز و 2 واحد  از وقوع حادثه، 2 واحد امدادی  بالفاصله بعد 

امدادی از هالل احمر به محل حادثه اعزام شدند.
3 نفر از مصدومین پس از دریافت خدمات اورژانسی به بیمارستان های شهید 
بهشتی اردستان، 4 نفر به بیمارستان خاتم االنبیاء نطنز و ۵ نفر به بیمارستان 

فاطمیه بادرود منتقل شدند.

۱۸ مصدوم در واژگونی مینی بوس کارکنان شرکت ریخته گری اصفهان
همچنین در حادثه ای دیگرمینی بوس کارکنان شرکت ریخته گری اصفهان 
صبح امروز در اتوبان اقارب پرست واژگون شد و ۱۸ نفر از کارکنان این شرکت 

را راهی بیمارستان کرد.
مینی  کرد:  اظهار  اصفهان،  استان  پزشکی  های  فوریت  و  حوادث  دیر  م
بوس سرویس کارکنان شرکت ریخته گری اصفهان در ساعت ۵:22 صبح امروز 

)یکشنبه-۱۹ بهمن ماه( در اتوبان اقارب پرست واژگون شد.
غفور راستین گفت: واژگونی این اتوبوس ۱۸ مصدوم به جای گذاشت که 

همگی مرد و بین سنین 20 تا ۵0 سال هستند.
وی از اعزام 6 کد اورژانس و ۱ اتوبوس آمبوالنس به محل حادثه خبر داد و 
افزود: ۷ نفر از مصدومین پس از دریافت خدمات اورژانس به بیمارستان کاشانی 

و ۱۱ نفر به بیمارستان الزهرا )س( منتقل شدند.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  نچمارک های  ب
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  نجام شده  ا
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  حصوالت  م
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱00y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر 2/۹6(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز ۱62 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱00y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸6 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R20 و R۱۵ و R۱0 در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱00Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   رخی  ب
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸6 مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷00(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،۷60 دربرابر ۱،44۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.2 گیک بنچ  پلیکیشن  ا
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  ردازنده ی  پ
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 
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گی  ر بز قا آ ین  د ر ف
کارشناس بازار سرمایه معتقد 
است رد کلیات الیحه بودجه 
دولت  و  مجلس  اختالف  معنای  ه  ب
اما  داشت  خواهد  بورس  بر  منفی  ثار  آ
تاثیرپذیری بورس از این اقدام مجلس، 

زوایای دیگری هم دارد.
نمایندگان  اقدام  اثر  هم ترین  م
بودجه  الیحه  کلیات  رد  در  جلس  م
سال آینده، قرار دادن اقتصاد در شرایط 
انتظار و بالتکلیفی است. در حال حاضر 
گرفته  اقتصادی  تصمیمات  از  سیاری  ب
روشن  منتظر  بازار  که  چرا  می شود  ن
شدن سرنوشت تحریم ها است و حال 
تصویب نشدن الیحه بودجه تاخیر در 
و  طوالنی تر  را  تصمیمات  این  تخاذ  ا

پیچیده تر خواهد کرد.
تصویب نشدن الیحه بودجه ۱400 
تعرفه  نمی دانیم  که  است  معنا  این  ه  ب
گمرکی برای واردات چقدر است و همین 
ابهامات زیادی را برای تولیدات وابسته 
به واردات مواد اولیه ایجاد خواهد کرد و 
آهنگ تولید در کشور را کاهش می دهد. 
از همه مهم تر عمال هیچ تصمیمی برای 
بودن یا نبودن ارز ترجیحی گرفته نشد 
در حالی که بخش هایی از اقتصاد مرتبط 

با کاالهای اساسی است.
این بالتکلیفی ها دامن تمام اقتصاد 
و بازارها را می گیرد از جمله بازار سرمایه 
و  شکننده تر  دیگری  زمان  هر  از  ه  ک
بودجه  الیحه  در  است.  سیب پذیرتر  آ
به  مستقیم  طور  به  بندهایی   ۱ 400
آن  رد  و  داشت  ارتباط  سرمایه  ازار  ب
می تواند  بودجه  بستن  دوازدهم  سه  ا  ی
برای این بازار هم سردرگمی زیادی به 
دنبال داشته باشد. »فردین آقابزرگی« 
کارشناس بازار سرمایه معتقد است؛ رد 
کلیات الیحه بودجه به معنای اختالف 
بورس  بر  منفی  آثار  دولت  و  جلس  م
بورس  تاثیرپذیری  اما  گذاشت  واهد  خ

دیگری  زوایای  مجلس،  اقدام  این  ز  ا
آقابزرگی  مصاحبه  ادامه  دارد.در  م  ه

را می خوانید.    
کلیات  رد  تاثیر  درباره  قابزرگی  آ
سرمایه  بازار  بر   ۱400 بودجه  الیحه 
گفت: اثرگذاری رد کلیات الیحه بودجه 
سال آینده از سوی نمایندگان مجلس 
را می توان از دو زاویه مورد بررسی قرار 
داد؛ اثر اول این است که هر بودجه ای 
نمایندگان  اختیار  در  کیفیتی  هر  با  را 
الیحه  این  اگر  می دادند  قرار  مجلس 
را می پذیرفتند نشان  دهنده هماهنگی 
قوه مقنه با قوه مجریه بود که به طور 
قطع این همکاری و تعامل بین دولت و 
مجلس تاثیر خوبی در بازارهای مختلف 

برجای می گذاشت.
دیگر  زاویه  از  اما  داد:  ادامه  وی 
آثار  دلیل  به  مجلس  گفت،  می توان 
م  تما که  جه  د بو الیحه  لی  حتما ا
می داد  قرار  شعاع  تحت  را  بازارها 
می  که  گرفت  را  آن  تصویب  جلوی 
این  به  سرمایه  بازار  مثبت  نگاه  تواند 
جازه  ا که  چرا باشد  مجلس  تصمیم 
ضرر  به  موجود  الیحه  ایرادات  نداده، 

سهام داران تمام شود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید 
الیحه  کلیات  رد  موضوع  ظاهر  کرد: 

مجلس  و  دولت  بین  اختالف  بودجه، 
را نشان می دهد. همین موضوع تبعاتی 
پیام  حاوی  اما  دارد  بازارها  همه  برای 
دیگری مبنی بر این است که مجلس 
ابعاد هزینه ای بودجه را کنترل می کند. 
اما باید بدانیم که این اختالفات و قرار 
گرفتن مجلس در مقابل دولت شوکی 
به تمام بازارها از جمله بازار سرمایه وارد 
آورده و می آورد و به لحاظ روانی آثار 
منفی می گذارد که البته مقطعی و گذرا 
است. اما در کنار آن اساسا هر تذکری 
با  مرتبط  بخش های  در  آن  اصالح  و 
بازار سرمایه می تواند این اثر  بورس و 
مثبت را بگذارد که مجموعه ای از دولت، 
مجلس و حاکمیت به دنبال حمایت از 

این بازار است.
استیضاح وزیر اقتصاد بعید است

دوازدهم  سه  احتمال  درباره  وی 
بستن بودجه سال آینده و اثر مستقیم 
و غیرمستقیم آن بر بازار سرمایه اظهار 
داشت: مهم ترین اثر سه دوازدهم بستن 
سرمایه،ایجاد  بازار  در   ۱400 بودجه 
است.  کوتاه مدت  در  روانی  جو  نوعی 
توجه داشته باشیم که سال گذشته هم 
کلیات الیحه بودجه رد شد و اثر خاصی 

بر بازار سرمایه نداشت.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید 

کرد: از سوی دیگر باید به این نکته هم 
توجه کرد که سهام داران غیرحرفه ای از 
عملکرد دولت در بازار سرمایه رضایت 
رفتار  بر  می تواند  امر  همین  و  ندارند 
آنها نسبت به این اتفاق اثرگذار باشد، 
نکته مهم دیگر هم این است که تعداد 
اغلب  که  حقیقی  و  جدید  سهام داران 
هستند،  غیرحرفه ای  سهام داران  از 
احتمال  و  است  یافته  بسیارافزایش 
دارد که این اقدام مجلس را به عنوان 
کنترل بازار سرمایه بدانند و تفسیر کنند. 
نارضایتی در بین سهام داران  این  البته 
غیرحرفه ای در حالی است که بازدهی 
بازار سرمایه در سال ۹۹ بیش از ۱20 

درصد بازدهی داشته است.   
چه  هر  همچنین  داد:  ادامه  وی 
تخصیص بودجه به شرکت های دولتی 
که تعداد آنها در بازار سرمایه کم نیست، 
پلکانی و مقطعی باشد، اتفاقا به صالح 
بازار است چرا که خود به خود کنترل ها 

افزایش پیدا می کند.
اقدامات  به  اشاره  با  آقابزرگی 
سرمایه  بازار  در  می تواند  که  مجلس 
به طور مستقیم و غیرمستقیم اثر منفی 
بگذارد، گفت: به طور قطع اختالف بین 
دو نهاد مقننه و اجرایی کمکی به بهبود 
شرایط اقتصادی نمی کند و اقدام دیگر 
بازار  التهاب در  افزایش  مجلس که به 
استیضاح  بحث  می زند،  دامن  سرمایه 
در  زمزمه هایی  که  است  اقتصاد  وزیر 

این باره شنیده  می شود.   
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید 
لحاظ   به  مجلس  اقدام  این  اینکه  بر 
اظهار  دهد،  رخ  که  است  بعید  منطقی 
داشت: تجربه نشان داده هر چقدر هم 
اعضای کابینه کاستی هایی داشته باشند 
معموال مصالح به ترتیبی دیده شده که 
در ماه های پایانی عمر دولت این اتفاق 
رخ ندهد چراکه بازتاب های بسیار منفی 

برای بورس خواهد داشت.

از سوی وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی صورت گرفت:
مدیرعامل بانک توسعه تعاون مسئول پیگیری مسائل توسعه ای 

استان خراسان جنوبی شد
ورفاه  کار  وزیرتعاون،  شریعتمداری  حکم  با 
اجتماعی مدیرعامل بانک توسعه تعاون مسئول پیگیری 

مسائل توسعه ای استان خراسان جنوبی شد.
پیگیری  مسئول  تعاون  توسعه  بانک  مدیرعامل 

مسائل توسعه ای استان خراسان جنوبی شد
مدیر  مهدیان  اله  اقتصادنامه، حجت  گزارش  به 

معاونین  و  مدیره  هیات  اعضای  با  ای  جلسه  تعاون طی  توسعه  بانک  عامل 
بانک با طرح موضوع فوق اظهار داشت: راهبردها و چارچوب های مشخصی 
از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای هدفمندسازی سفرهای استانی 

سران دستگاه های تابعه وزارتخانه تبیین گردیده است.
وی افزود: در مقطع کنونی مسائل توسعه ای چند استان کم برخوردار از 
این  تا مسائل  تاکید بسیار قرار گرفته است و مقرر گردیده  سوی وزیر مورد 
استانها به ویژه از منظر مأموریت وزارتخانه در حوزه اشتغال، توسعه و تولید 
دنبال گردد و بر این اساس این ماموریت در استان خراسان جنوبی بر عهده 

بانک توسعه تعاون نهاده شده است.
مهدیان خاطر نشان کرد: دستگاه های برنامه ریزی کشور طی دوره های 
مختلف به تدوین اسناد توسعه ای استان ها پرداخته اند و بسیاری از مزیت های 
اقتصادی، فرصت ها و استعدادهای منطقه ای در این اسناد قابل مالحظه است.

وی در ادامه افزود: به دنبال این هستیم تا با اتکا به اسناد توسعه ای استان، 
هماهنگی و هم افزایی با معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
معاونت استانداری خراسان جنوبی ایجاد نماییم و با توجه به پروژه های کنونی 
اشتغال زایی و ظرفیت های دستگاه های تابعه وزارتخانه، برنامه های پیشنهادی 

را برای ارتقای شاخص های تولید و کار استان ارائه دهیم.
مهدیان افزود: این برنامه پیشنهادی قابلیت تعمیم و توصیه به همه استانها 
را داراست و کلیه استانها با بهره مندی از فرمت تهیه شده نمونه گزارش استان 
خراسان جنوبی قادر هستند افق روش تر و برنامه منظمی برای ارتقای نقش 
توسعه ای بانک در استان خود و همچنین هم افزایی بیشتر با دستگاه های تابعه 

وزارتخانه داشته باشند.
سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در ادامه این 
در  که  است  بوده  استانهایی  جمله  از  جنوبی  خراسان  استان  گفت:  جلسه 
عملکردی  اشتغال زایی  طرح های  در  مشارکت  و  توسعه ای  های  فعالیت 
ممتاز داشته است و مطالعه رفتار استان در مواجهه با بخش های اقتصادی 
برای  الگویی  عنوان  به  می تواند  مشتریان  و  کارآفرینان  با  تعامل  و  استان 

گردد. تلقی  استانها  سایر 
وی افزود: توجه به اولویت های سرمایه گذاری استان منطبق با مزیت های 
منطقه ای، رعایت قواعد بررسی اهلیت و اعتبارسنجی مشتریان و مدیریت ریسک 

از جمله نقاط قوت استان خراسان جنوبی است.
عباس نجفی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون نیز خاطرنشان کرد : 
مشارکت در توسعه اقتصادی استان باعث گردیده بسیاری از راهبردهای نظام 
استان  این  در  استان های مرزی  به  رونق دهی  در موضوع  برنامه ریزی کشور 
به خوبی محقق گردیده و نقش توسعه ای بانک در انطباق با برنامه های ملی 

قرار گیرد.
حسن شریفی معاون عملیات بانکی بانک توسعه تعاون گفت: توجه به 
دو مقوله تجهیز منابع و تخصیص منابع و بهره مندی از فرصت صندوق توسعه 
ملی در اجرای بانکداری توسعه ای و رعایت خطوط کسب و کار از جمله موارد 

مهم عملکردی استان بوده است.
سعیدمعادی معاون استانها و بازاریابی بانک توسعه تعاون گفت: خودباوری 
سرمایه انسانی، توجه به جانشین پروری و شکوفایی استعداد انسانی، شناسایی 
در  استان  اقتصادی  پیرامونی  محیط  با  انطباق  و  بانک  درونی  ظرفیت های 

فعالیت های مدیریت شعب استان خراسان جنوبی قابل مشاهده است.
ایرج شیخ زاده معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات بانک توسعه تعاون 
گفت: بررسی شاخص های عملکردی استان نشان دهنده این است که همکاران 
استان با شناخت صحیح از راهبردهای بانکداری توسعه ای در ارتقاء شاخص های 

اقتصادی استان اثرگذار بوده اند.
در این جلسه رضا مالئی مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان خراسان 
جنوبی و کاملی معاون استان برنامه پیشنهادی مطابق با توسعه استان را ارائه 
نمودند و حمید البرزی مدیر امور اعتباری و سرمایه گذاری، احمد محمدی مدیر 
امور استانها و شعب و شهرام بخشا رییس اداره کل روابط عمومی نیز نقطه 

نظرات تخصصی جهت تکمیل این برنامه را مطرح کردند.

با راه اندازی سیستم احراز هویت برخط« در بانک مسکن 
انجام شد

ز  حرا ا سیستم  زی  ندا ا ه  ا ر با  مسکن  بانک 
ا  ر نکی  با عملیات  یمنی  ا ضریب  برخط،  هویت 

داد. افزایش 
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-

هیبنا، با به کارگیری خدمت الکترونیکی ارائه شده از 
سازمان ثبت احوال و در راستای هم سویی با اجرای 

و  فنی  ضوابط  اجرای  پیرامون  کشوری،  خدمات  مدیریت  قانون   ۵ ماده 
افراد  برخط  هویت  احراز  فرآیند  طراحی  الکترونیکی،  دولت  توسعه  اجرایی 
توسعه زیرساخت های  با  و  انجام رسیده  به  بانک مسکن  ایرانی در  حقیقی 
الکترونیک شامل  دولت  توسعه  اهداف  به  نیل  در جهت  نیاز  مورد  فناوری 
اسناد  جعل  و  استفاده  سوء  با  مقابله  به  کمک  الکترونیکی،  استناد پذیری 
گام   مردم،  به  خدمات  ارائه  تسهیل  و  اداری  سالمت  افزایش  هویتی، 

برداشته شده است. ارزشمندی 
افراد  احراز هویت برخط  اندازی سیستم  راه  به  در دستورالعمل مربوط 
از  استفاده  نحوه  و  شرایط  خصوص  در  و  مسکن  بانک  در  ایرانی  حقیقی 
احراز هویت  منظور  به  باید  کاربران شعب  است:  آمده  احراز هویت  خدمات 
ارائه خدماتی که در آن ملزم به اخذ تصویر مدارک هویتی  ایرانی در  اتباع 
)تصویر کارت ملی و شناسنامه( و کپی برابر اصل آنها یا نگاهداری تصویر 
مدارک هویتی به منظور بایگانی کردن آنها است، ضمن احراز هویت عرفی 
مشتریان )اخذ کارت ملی، شناسنامه و ... و تطبیق اطالعات و عکس آن با 
از  آنها  از خدمت مذکور نسبت به شناسایی  با استفاده  مشخصات ظاهری(، 
از  پایه خدمت استعالم برخط  بر  امکانات فراهم شده در سیستم که  طریق 

سازمان ثبت احوال می باشد، اقدام کنند.
عمومًا احراز هویت عرفی، به معنای مشاهده اطالعات مشتری در سیستم 
و تطبیق آن با اصل مدرک شناسایی )کارت ملی و عکس( و در ادامه بررسی 
صحت امضا برای احراز هویت است که به منظور ارائه اغلب خدمات بانکی 
کفایت می نماید. لذا در فرآیندهایی نظیر برداشت از حساب و ... که صرفًا احراز 
هویت عرفی با اخذ و کنترل مدارک شناسایی و تطبیق امضای مشتری )بدون 
نیاز به اخذ تصاویر مدارک( صورت می پذیرد، به طور معمول نیازی به احراز 

هویت برخط نخواهد بود.
همچنین احراز هویت برخط برای مشتریانی قابل انجام است که پیش تر 
اطالعات آن ها در فایل اطالعات مشتریان )CIF( ثبت شده باشد. در صورت 
مدارک،  اصل  کنترل  و  اخذ  از  پس  بدواً  باید  کاربران  اطالعات،  وجود  عدم 
مطابق رویه موجود نسبت به تعریف مشتریان جدید در فایل اطالعات مشتریان 

)CIF(، اقدام کنند.
حیات  وضعیت  و  شناسنامه ای  اطالعات  برخط،  هویت  احراز  انجام  با 
وجود  عدم  صورت  در  و  شده  به روزرسانی  احوال  ثبت  سامانه  از  مشتریان 
تصویر مشتری )عکس( در پایگاه های داده بانک، تصویر آنها از سازمان ثبت 
احوال اخذ و نمایش داده می شود. در صورت وجود مغایرت در سایر مشخصات 
مشتری، مطابق رویه جاری )اصالح مشخصات(، بایستی نسبت به اصالح در 
فایل اطالعات مشتریان )CIF( اقدام شود. سوابق احراز هویت شامل تاریخ، 
زمان و کاربر احرازکننده و ... در سیستم ثبت و بایگانی می شود و هر زمان با 
مراجعه به سیستم قابل مالحظه خواهد بود.با این اقدام ضریب ایمنی عملیات 

بانکی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

معاون وزیر نفت:
ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی به ۸۰ میلیون تن رسید

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، به ظرفیت تولید ۹ میلیون تن 
انواع پلیمر در کشور اشاره کرد و گفت: این عدد با بهره برداری از طرح های 
در حال ساخت جهش سوم صنعت پتروشیمی با ۱20 درصد افزایش به 2۱ 

میلیون تن در سال ۱404 می رسد.
بهزاد محمدی، روز گذشته )یکشنبه، ۱۹ بهمن ماه( در آیین گشایش 
چهاردهمین نمایشگاه ایران پالست با شعار کسب وکار جهانی با اشاره به 
اینکه این دوره از نمایشگاه با حضور 200 شرکت داخلی برگزار شده است، 
اظهار کرد: 6۷ شرکت در گروه مواد اولیه، 26 شرکت در گروه ماشین آالت 
و تجهیزات، ۹۷ شرکت در گروه محصوالت ساخته و پیش ساخته و ۱0 

شرکت در گروه خدمات فنی و مهندسی در این دوره شرکت کرده اند.
وی به حضور ۱4 شرکت دانش بنیان در این نمایشگاه اشاره کرد و 
افزود: 200 بازرگان از ۱0 کشور هند، ترکیه، آذربایجان، بوسنی، عراق، 
سوریه، اردن، افغانستان، کنیا، اقلیم کردستان از نمایشگاه ایران پالست 
بازید خواهند کرد، همچنین نمایشگاه مجازی با حضور ۷2 شرکت داخلی 

و دو شرکت خارجی نیز به مدت دوهفته برنامه ریزی شده است.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به اینکه مجموع ظرفیت 
تولید صنعت پتروشیمی با بهره برداری از ۱0 طرحی که امسال محقق شد 
از 6۵.۸ میلیون تن در ابتدای سال به ۸0 میلیون تن افزایش یافته است، 
ادامه داد: هم اکنون 40 میلیون تن خوراک معادل ۹00 هزار بشکه در روز 

در 60 مجتمع تولیدی کشور به مصرف می رسد.
محمدی با بیان اینکه هم اکنون 3۵ میلیون تن محصول نهایی و 
قابل فروش در کشور تولید می شود که ۷2 درصد صادر و 2۸ درصد در 
داخل مصرف می شود، تصریح کرد: ۷۷ نوع کمیکال و ۱۸ نوع انوع پلیمر 
در قالب 334 گرید در کشور تولید می شود و در پایین دست پتروشیمی 

به مصرف می رسد.
وی رشد تقاضای جهانی محصوالت پتروشیمی را 4.۵ در مقابل یک 
درصد فرآورده های نفتی اعالم کرد و گفت: در دهه های آتی، شیب مصرف 
فرآورده های نفتی کاهش می یابد، اما مصرف فرآورده های پتروشیمی با 
شیب خیره کننده ای رو به افزایش است، بنابراین الزم است در توسعه کالن 

کشور به توسعه صنعت پتروشیمی بیشتر و جدی تر توجه و تمرکز کرد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه هم اکنون ۹ 
میلیون تن انوع پلیمر در کشور تولید می شود، گفت: این عدد با بهره برداری 
از طرح های جهش سوم که در حال ساخت هستند در سال 202۵ به 2۱ 

میلیون تن با ۱20 درصد رشد می رسد.
محمدی، سهم ایران از تولید ساالنه 420 میلیون تنی پلیمرها در 
به ۵30  در جهان  پلیمرها  تولید  افزود:  و  اعالم کرد  را 2 درصد  جهان 
میلیون تن در سال 202۵ خواهد رسید و سهم ایران از این سبد در سال 

۱404 به 4 درصد افزایش می یابد.
وی در بحث پلیمرهای پرمصرف، با اشاره به اینکه اکنون ظرفیت 
تولید پلی اتیلن ۵.۱ میلیون تن است، ادامه داد: از سال ۱40۱ تولید طرح های 
پلیمری آغاز می شود و با تکمیل طرح های جهش سوم و طرح های خوراک 

ترکیبی به عدد ۱3 میلیون تن پلی اتیلن در سال ۱404 می رسیم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه ظرفیت 
از مجموع پاالیشگاه و پتروشیمی حدود یک میلیون تن  تولید پروپیلن 
است و پروپیلن خاویار صنعت پتروشیمی است، گفت: در سال ۱400 یک 
طرح پلی پروپیلن خمین به بهره برداری می رسد و به ظرفیت ۱.2 میلیون 
تن می رسیم، اما در سال ۱404 با اجرای طرح های راهبردی تولید این 

محصول به عدد 4.۵ میلیون تن می رسد.
دستیابی به دانش فنی تولید پروپیلن

محمدی یکی از گلوگاه ها در توسعه طرح های تولید پروپیلن را تأمین 
دانش فنی عنوان و اظهار کرد: دانش فنی پروپیلن از متانول و گاز طبیعی 
کسب شده و همین طور طرح PDH سلمان فارسی در حال اجراست و با 
مجموع طرح های MTP، GTP  و PDH در سال 202۵ به ظرفیت 4.۵ 
میلیون تن می رسیم، اکنون طرح های GTPP اسالم آباد غرب که روز شنبه 
  PDH ،گروه فاتح  MTP ،۱۸ بهمن ماه( عملیات اجرایی آن آغاز شد(
سلمان فارسی، PDH هیرسا پلیمر، PP ایالم در این زمینه فعال هستند.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید PET از پتروشیمی تندگویان ۹00 
هزار تن است، اظهار کرد: طرح محب در چند ماه آینده با ۸0 هزار تن 
ظرفیت و فرساشیمی در سال ۱404 به بهره برداری می رسد، در مجموع 

تولید پت به ۱300 هزار تن می رسد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی پلی استایرن را از پلیمرهای 
ویژه و گران قیمت عنوان کرد و ادامه داد: اکنون ۸۷0 هزار تن ظرفیت 
داریم و در سال ۱40۱ با بهره برداری از طرح داالهو در عسلویه و پارک 

استایرن به ۹۹0 هزار تن می رسیم.
 ABS وی با اشاره به اینکه هم اکنون از واحدهای تبریز و قائدبصیر
عملیاتی   ۱40۱ سال  در  که  پادجم  پلیمر  کرد:  تصریح  می شود،  تولید 
می شود از این تولید پایین عبور می کنیم و به ظرفیت 330 هزار تن در 

سال می رسیم.
۵0 مجتمع پلیمری تا سال ۱404

محمدی با اشاره به اینکه این سه دسته پلیمر عنوان شده وابسته به
BTX، هم بنزن و پارازایلین است که هم اکنون عمده آن در پتروشیمی 
نوری تولید می شود، گفت: برای عبور از این وضع سه طرح مهم خوراک 
ترکیبی هرمز، آریا و کیان، تعریف شده است که با اجرای این سه طرح 
پلیمرها  توسعه  و  می شود  مناسب  پارازایلین  و  بنزن  حوزه  در  ما  وضع 

سرعت بیشتری می گیرد.
معاون وزیر نفت سرمایه گذاری در واحدهای پی وی سی باالست و 
سرمایه گذاران کمتر از این طرح استقبال می کنند و اکنون ۸۵0 هزار تن 
ظرفیت در این بخش داریم، ادامه داد: به تازگی گروه تدبیر طرحی را در 

بندرعباس برای تولید PVC اعالم کرده که در حال بررسی است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه ظرفیت تولید 
الستیک )RUBBER( اکنون ۱60 هزار تن در کشور است، افزود: ظرفیت 
با بهره برداری از طرح های صدف و  تولید این محصول در سال ۱402 

پادجم به عدد 3۵0 هزار تن خواهید رسید.
فعال  تولیدی  از 60 مجتمع  اکنون 2۷ مجتمع  گفته محمدی،  به 
در کشور پلیمری هستند که در سال ۱404 با تحقق جهش سوم صنعت 
پتروشیمی، مجموع مجتمع ها به ۱۱3 مجتمع و شمار مجتمع های پلیمری 
به ۵0 می رسد. معاون وزیر نفت با بیان اینکه فروش پلیمرها اکنون از ۹ 
میلیون تن ۵4 درصد صادر و 46 درصد در داخل مصرف می شود، گفت: در 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی تالش می شود افزایش تولید و متنوع سازی 
محصول محقق شود و در سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
نیز باید بر تکمیل زنجیره ارزش در پایین دست و تکمیل زنجیره ارزش 

به منظور مصرف این مقدار از تولید تمرکز بیشتری شود.
وی با اشاره به اینکه در کل ۸۵ نوع کاتالیست به ارزش ساالنه 2۷0 
میلیون دالر در صنعت پتروشیمی مصرف می شود، گفت: سهم پلیمری ها از 
این سبد ۵0 میلیون دالر است و تا امروز 20 نوع را ایرانی سازی کردیم که 
معادل ۱2۵ میلیون دالر در سال است و تا ۱40۱، 36 نوع دیگر بومی سازی 

می شود و این عدد به ۱۹۵ میلیون دالر می رسد.
محمدی با بیان اینکه در پایان سال ۱400، ۷0 درصد کاتالیست های 
موردنیاز صنعت پتروشیمی داخلی سازی می شود، ادامه داد: در مجموع در 
این صنعت 6۵ دانش فنی فرآیند مصرف می شود که از این تعداد تا به 
امروز هفت دانش فنی بومی سازی شده است و تا سال ۱400 این عدد 

به ۱0 دانش فنی می رسد.

کارشناس بازار سرمایه:

اختالف مجلس با دولت کمکی به بهبود شرایط اقتصادی نمی کند

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

ت
صنع

زیر نظر: شاهین جالل وندی

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس:
متروی تهران-پردیس ۴ ساله ساخته می شود

هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس هزینه ساخت متروی 
تهران را چهار هزار میلیارد تومان و زمان ساخت آن را چهار ساله عنوان کرد.

به گزارش دنیای جوانان از وزارت راه و شهرسازی، مهدی هدایت مدیرعامل 
شرکت عمران شهر جدید پردیس با بیان اینکه مصوبه دولت برای انعقاد قرارداد 
مترو تهران - پردیس روز چهارشنبه صادر شد،  گفت: هم اکنون در مرحله انجام 

پیش زمینه های احداث مترو هستیم و تالش ما این است که در اسفندماه با حضور 
وزیر راه و شهرسازی و یا حضور ویدئو کنفرانسی رییس جمهور متروی پردیس را 
کلنگ زنی کنیم.  هدایت با اشاره به اینکه طول این خط مترو 2۵ کیلومتر است،  
ادامه داد: بر اساس برآوردهای انجام شده هزینه ساخت متروی تهران-پردیس حدود 
چهار هزار میلیارد تومان است و زمان بندی اجرای آن نیز چهار ساله خواهد بود.  

وی این پروژه را خاص ترین پروژه مترو کشور خواند و گفت: طوالنی ترین 
تونل متروی کشور در این خط قرار دارد.

هدایت گفت: این خط مترو دو ایستگاه دارد که یکی در فاز ۵ و دیگری در 
روبروی پارک علم و فناوری جانمایی شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس خاطرنشان کرد: این خط مترو 
عالوه بر سرویس دهی به شهرستان های شمال شرق استان تهران شامل بومهن، 
رودهن، دماوند و فیروزکوه، می تواند مورد استفاده مسافران ورودی از استان های 
گلستان و مازندران نیز قرار گیرد. به نحوی که آنان این امکان را خواهند داشت تا 
خودروی خود را در مجتمع ایستگاهی که در کنار دومین ایستگاه مترو در محدوده 
بومهن ساخته خواهد شد، پارک کنند و با استفاده از مترو به سایر نقاط تهران 

دسترسی پیدا کند.

رئیس شورای اسالمی شهر تهران 
گفت: رد کم سابقه کلیات الیحه بودجه 
اسالمی  شورای  مجلس  توسط   ۱400
بدون توافق بر سر چیستی و چگونگی 
آن، از مصادیق مخابره پیام های منفی، 

ناامیدکننده و تنش زا به جامعه است.
و  گذشته  روز  هاشمی،  محسن 
با  در دویست و هفتادمین جلسه شورا 
بیان اینکه روزشنبه گذشته بخش دوم 
ناوگان اتوبوس ومینی بوس خریداری 
شده توسط شهرداری تهران به سیستم 
اظهار  افزوده شد،  ونقل عمومی  حمل 
امسال  فجر  دهه  در  مردم  داشت: 
اقتصادی  شرایط  ترین  از سخت  یکی 
را در دهه های اخیر تجربه می کنند؛ 
تورم رکودی همراه با سقوط بورس و 
همزادی  از  ناشی  که  بیکاری  افزایش 
کرونا  و  تحریم  اقتصادی،  بحران های 
به  دیگری  دوران  هر  از  بیش  است، 
جامعه  پایین  به  متوسط  اقشار  زندگی 

فشار وارد می کند.
وی تأکید کرد: اگر از مردم انتظار 
از  بازهم  این مشکالت  با وجود  داریم 
پیام  نباید  کم  دست  کنند،  دفاع  نظام 
های ناامید کننده و تنش زا را به افکار 
عمومی مخابره کنیم که رد کم سابقه 
کلیات الیحه بودجه بدون توافق برسر 
چیستی و چگونگی رد، از مصادیق این 

پیام های منفی به جامعه است.
شرایط  این  در  افزود:  هاشمی 
مسئوالن مربوطه به جای همکاری و 
همراهی در حل مشکالت، به درگیری 
می  یکدیگر  علیه  تخریبی  و  سیاسی 

پردازند و این درگیری ها، عالمت منفی 
به اقتصاد کشور می دهد.

ید  نبا گرچه  ا کرد:  تأکید  وی 
به  چشم  داخلی  مشکالت  حل  برای 
و  دیپلماسی  اما  داشت  کشور  از  خارج 
سیاست خارجی را نیز نباید ابزاری برای 
کسب منافع سیاسی داخلی کرد و حل 
مشکالت مردم را گروگان گرفت تا در 
ها  ما، گشایش  جناح  دوران مسئولیت 

صورت گیرد.
صبر  دامنه  اینکه  بیان  با  وی 
از همیشه و مشکالت  تر  جامعه تنگ 
کرونا  از  ناشی  روحی  و  اقتصادی 
موجب فشار روانی مضاعفی روی مردم 
تحمل  مسایل  این  گفت:  است،  شده 
رفتارهای نامتناسب مسئوالن را سخت 

تر کرده است.
از  ابزاری  استفاده  وی،  گفته  به 

ارزش ها و مفاهیم حتی در اقشار سنتی و 
انقالبی جامعه نیز با بازخورد منفی مواجه 
می شود و زمان آن رسیده که مسئوالن 
و جریان های سیاسی صاحب قدرت در 

رفتار و عملکرد خود تجدید نظر کنند.
رییس شورای تهران عنوان کرد: 
همچنین مسئوالن رسانه ملی نیز باید 
توجه داشته باشند که روایتی یکسویه، 
انقالب،  از  گزینشی  و  نظرانه  تنگ 
بلکه خیانت به  خدمت به نظام نیست 
و  اجتماعی  سرمایه  کاهش  و  انقالب 
پشتوانه مردمی جمهوری اسالمی است.

اقدام  نیازمند  عمومی  حمل ونقل 
عملی، نه مصوبات کاغذی

هاشمی اظهار داشت: مسئوالن به 
جای مصوبات کاغذی و وعده های بی 
نتیجه، اقدامی عملی برای حل مشکل 
حمل ونقل عمومی پایتخت انجام دهند.

وی ادامه داد: اگرچه بخش قابل 
توجهی از مشکل کمبود شدید اتوبوس 
این تعداد  با  پایتخت  و مینی بوس در 
محدود حل نمی شود اما این اقدام که 
اوراق  از  بخشی  و  شهرداری  منابع  با 
از  نشان  است،  شده  تامین  مشارکت 
تالش مدیریت شهری برای حل مشکل 

حمل ونقل عمومی تهران دارد.
هاشمی افزود: ازدحام در حمل و 
آسیب  بزرگترین  از  یکی  عمومی  نقل 
های شیوع کرونا است و افزایش نیافتن 
خانواده های  مترو،  و  اتوبوس  ظرفیت 

بیشتری را به داغ می نشاند.
به  که  امسال  داشت:  اظهار  وی 
دلیل رعایت شیوه نامه های بهداشتی، 
نمی شود،  انجام  بهمن  راهپیمایی 22 
بهتر است همدلی و همراهی مردم در 
راهپیمایی های گذشته را با افزایش سعه 
صدر و کاهش سانسورهای رسانه ملی و 
رسانه های رسمی، در رسانه ها و فضای 

مجازی شاهد باشیم.
هاشمی همچنین با اشاره به رحلت 
آیت اهلل جاللی خمینی گفت: ایشان از 
یاران امام خمینی )ره(، رفتارشان بسیار 
مردمی و در شرق تهران پشتوانه مردم 

نیازمند بودند.
وی با بیان اینکه ایشان اثر زیادی 
اسالمی  انقالب  تثبیت  و  پیروزی  در 
حق شناس  جواد  محمد  از  داشتند، 
شورای  نامگذاری  کمیسیون  رئیس 
شهر خواست تا به خواسته مردم شرق 
این منطقه  از خیابان های  تهران یکی 
از پایتخت را به نام ایشان تغییر دهند.

رییس شورای شهر تهران:

رد الیحه بودجه مخابره پیام ناامیدی به مردم است
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مد  حا  - ی  کز مر
نوروزی : مدیرعامل شرکت 
استان  صنعتی  شهرک های 
مرکزی گفت: در شهرک های صنعتی 
امکان واگذاری زمین به صنایع بزرگ 
وجود ندارد ولی با این وجود و علی رغم 
رسالت خود، این موضوع در دستور کار 
قرار گرفته تا بتوان شهرکی را برای 

استقرار صنایع بزرگ طراحی کنیم.
به  اشاره  با  میرزایی  طیب    
صنعتی  شهرک های  شرکت  تاسیس 
شرکت  داشت:  اظهار  مرکزی  استان 
شهرک های صنعتی استان مرکزی در 
سال 6۸ تاسیس شد و درحال حاضر 
3۸ شهرک و ناحیه صنعتی در استان 
داریم که 3۵ شهرک دارای زمین بوده 

قابلیت واگذاری  و 32 شهرک دارای 
است. وی افزود: میزان اراضی دراختیار 
شرکت شهرک های صنعتی استان ۱2 
هزار و ۵۱۸ هکتار زمین است که جزو 
شرکت های گروه یک کشور با بیشترین 

میزان اراضی تحت اختیار هستیم.
شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
صنعتی استان مرکزی تصریح کرد: ۵ 
هزار و ۷6۸ هکتار از این اراضی در فاز 
عملیاتی قرار گرفته و تاکنون 2 هزار و 

46۹ هکتار از این اراضی واگذار شده 
است، هزار و ۹۸۱ واحد درحال حاضر 
به بهره برداری رسیده و از این میزان 
2۷2 واحد غیرفعال و هزار و ۷0۹ واحد 

هم فعال هستند.
مشکالت  به  اشاره  با  میرزایی 
استان  صنعتی  شهرک های  شرکت 
مرکزی بیان کرد: یکی از موضوعات، 
که  بوده  صنعتی  راضی  ا کمبود 
سال  برای  توسعه ای  برنامه های 
۱400 در دستور کار قرار گرفته است 
و از جمله آنها می توان به توسعه هزار 
هکتار اراضی در ناحیه شهید سعیدی 
اشاره کرد که فاز به فاز اجرا می شود 
و 200 هکتار از آن در سال ۱400 در 

دستور کار است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی:

شهرکی برای استقرار صنایع بزرگ در استان مرکزی احداث می شود
سرانه کتابخانه های عمومی ایالم به بیش از ۸ هزار 

متر افزایش یافت

سمیه حیدری، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با اعالم این 
خبرگفت: از سال ۹2 تا کنون سرانه کتابخانه های عمومی استان ۸۸40 
متر افزایش یافته است که بر اساس سیاست این نهاد در توزیع عادالنه 
زیرساختهای کتابخوانی، بخش بزرگی از این رقم در مناطق محروم و 

روستایی صورت گرفته است.
وی افزود: عملیات عمرانی و تجهیز بخش کتابخانه سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی شهر ایالم به اتمام رسیده که با تجهیز بخش آمفی 

تئاتر، این مجتمع  افتتاح می شود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی ایالم اظهار داشت: همچنین عملیات 
ساخت کتابخانه برکت شهدای دشت عباس دهلران و کتابخانه اندیشه 
ارکواز ملکشاهی در مراحل پایانی قرار دارد و اماده بهره برداری است.

کتابخانه  پروژه  دو  تکمیل  جهت  برکت  بنیاد  داد:  ادامه  حیدری 
 4 مبلغ  دره شهر  2 شهر  کتابخانه  شماره  و  وارگه چرداول  روستای 
میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده است که با رفع موانع پیش آمده به 

زودی روند اجرایی آماده آنها از سرگرفته می شود.
تکمیل  در  کتابخانه مرکزی  تئاتر  آمفی  اینکه سالن  بیان  با  وی 
زنجیره خدمات این مجموعه به عنوان یک مرکز فرهنگی بزرگ، نقش 
ایالم و سازمان مدیریت و  استانداری  با همکاری  دارد، گفت:  مهمی 
برنامه ریزی استان، اعتبار الزم برای آماده سازی این سالن تخصیص 
یافته و پیمانکار  روند تکمیل و نصب تجهیزات آن را آغار کرده است

در  مایع  گاز  تن  هزار   ۱3 به  نزدیک  توزیع  و  تامین 
اردبیل 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت : 
از اول فروردین ماه تا آخر دی ماه سال جاری نزدیک به ۱3 هزار تن 
گاز مایع از طریق ۸ شرکت موزع و ۱2 تاسیسات و ۱۵3 عاملین فروش 

گازمایع در نواحی شش گانه منطقه اردبیل توزیع شده است 
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اردبیل ؛ سید حجت مدنی مدیر منطقه در راستای مدیریت توزیع 
الکترونیکی گاز مایع با زیر ساخت بانکی و همچنین اجرای مطلوب این 
طرح در منطقه اظهار کرد : در ۱0ماهه گذشته سال جاری به مقدار ۱3 
هزار تن گاز مایع در این استان تامین و توزیع شده است که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل هفت درصد کاهش داشته است . 
وی با اشاره به تعداد ۱0۵00 خانوار مصرف کننده نفت سفید و گاز 
مایع در منطقه اظهار داشت : گاز مایع این دسته از مصرف کنندگان از 
طریق ۸ شرکت موزع ، ۱2باب  تاسیسات  و ۱۵3 عاملین فروش گاز 

مایع توزیع می شود .
ارائه خدمات  بر  اردبیل ضمن تاکید  برهمین اساس مدیر منطقه 
بهتر به شهروندان و مصرف کنندگان گاز مایع ، از همراهی مسئوالن 
و عامالن توزیع در جهت اجرای مطلوب طرح توزیع الکترونیکی گاز 

مایع، تقدیر و تشکر کرد .

صنعتی  شهرک  حوزه  در  آبخیزداری  پروژه  آغاز 
شهرستان سمنان

 ، سمنان  شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
اجرای پروژه های آبخیزداری را در راستای مدیریت منابع خاک و 
با کنترل  آبخیزداری  دانست و تصریح کرد:  اهمیت  بسیار حائز  آب 
مهم  نقش  غیرمترقبه  حوادث  از  جلوگیری  در  ها،  سیالب  مهار  و 

و اساسی دارد.
افزود: این پروژه با هدف جلوگیری از خروج  معصومه منظمی 
روان آبهای سطحی و باال بردن نفوذ پذیری خاک منطقه از عملیات 

احداث بندهای سنگ و مالت استفاده گردید.
وی با اشاره به وضعیت بحرانی سفره های زیرزمینی در حوزه 
مالت  و  سنگ  بند  احداث  عملیات  اجرای  گفت:  صنعتی  شهرک 
میلیون   ۱3۵60۸۸۹۹44 ملی  اعتبار  با  مکعب  متر   42۸2 حجم  به 
را  این عملیات  بارز  از ویژگی های  ایشان  یکی  آغاز گردید،  ریال 
و  آبخوانها  تغذیه   ، سیالب  از  برداری  بهره   ، سیل  مهار  پیشگیری 
اکولوژیک و  تعادل  راستای حفظ  پیامدهای خشکسالی در  با  مقابله 

اراضی دانستند. اصالح کاربری 
بین  تعادل  ایجاد  تحقق  اصلی  راهکار  تنها  کرد:  بیان  منظمی 
ذخیره نزوالت و مصرف را اجرای جدی طرح احیا و تعادل بخشی 

با همکاری مردم معرفی کرد. منابع آب زیرزمینی 

افتتاح نخستین بند سرشاخه گیر گیالن با اعتبار ۲.3 
میلیاردی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  به گزارش روابط عمومی 
بند  نخستین  افتتاح  از  گیالن  طبیعی  منابع  ،مدیرکل  گیالن  استان 
و  داد  خبر  صومعه سرا  شهرستان  در  گیالن  استان  سرشاخه گیر 
اظهار کرد: همزمان با چهارمین روز از ایام اهلل دهه فجر پروژه بند 
به  چالکسر  بخش  در  پلنگ رودخان  رودخانه  روی  بر  سرشاخه گیر 
بهره برداری رسید.وی با بیان اینکه پروژه مذکور برای نخستین بار در 
استان گیالن اجرایی شده است، افزود: بعد از شهرستان صومعه سرا، 
تالش  شهرستان  در  استان  سرشاخه گیر  بند  دومین  از  بهره برداری 
بند  احداث  برای  شده  هزینه  اعتبار  وی  دارد.  قرار  کار  دستور  در 
سرشاخه گیر صومعه سرا را دو میلیارد و 300 میلیون تومان از محل 
اعتبارات صندوق ملی توسعه دانست و یادآور شد: ارتفاع سازه مذکور 
چهار متر بوده که مشتمل بر پی، بدنه و 4۱ ستون به ارتفاع یک و 
بندهای  اصلی  رسالت  گیالن،  طبیعی  منابع  است.مدیرکل  متر  نیم 
سرشاخه گیر را حذف محموالت همراه با جریان آب دانست و گفت: 
حفاظت از دیواره های رودخانه و ممانعت از خاک شویی جدار رودخانه 

بندهای سرشاخه گیر است. از دیگر مزایایی 

۱۹۶ هزار نسخه الکترونیکی در ایالم صادر شد
مدیــر درمــان تامیــن اجتماعــی ایــالم گفــت: امســال بیــش از 
۱۹6 هــزار نســخه الکترونیکــی در اســتان صــادر شــده اســت و در 
راســتای اجــرای ایــن طــرح ملــی، هــم اکنــون ۹۸ درصــد مطــب 
هــای طــرف قــرارداد ســازمان بــه زیــر ســاخت هــای مــورد نیــاز 

مجهــز هســتند.
ــد  ــران ارش ــری مدی ــت خب ــی در نشس ــا رمضان ــر علیرض دکت
ســازمان تامیــن اجتماعــی  و مدیریــت درمــان ایــالم اظهــار 
ــی از اول  ــن اجتماع ــد تامی ــه جدی ــه دفترچ ــاپ و عرض ــت: چ داش
اســفندماه جــاری متوقــف و ارائــه خدمــات درمانــی بــا کارت ملــی 

انجــام می شــود.
ــای  ــکان ه ــداد م ــالم تع ــی ای ــن اجتماع ــان تامی ــر درم مدی
درمانــی طــرف قــرارداد ســازمان  در اســتان را 3۸2 مرکــز عنــوان 
کــرد و افــزود: ایــن تعــداد شــامل 2۸ پزشــک عمومــی، 62 پزشــک 
متخصــص، ۱۹ پزشــک فــوق تخصــص، 2۵ دندانپزشــک متخصص، 
ــی، 4  ــنوگرافی، 23 فیزیوتراپ ــوژی، ۱۹ س ــه، ۱۸ رادیول ۷۵ داروخان
ــگاه و ۱3  ــی اســکن، 2 ام آر ای، 4۹ آزمایشــگاه، 4۵ درمان ســی ت

بیمارســتان اســت.
ــه داد: در حــال حاضــر 22 پزشــک عمومــی، ۹  ــی ادام رمضان
دندانپزشــک، ۹ پزشــک متخصــص، 6 داروســاز، یــک نفــر پزشــک 
آزمایشــگاهی، 3 مامــا و 24 پرســتار در مراکــز ملکــی ســازمان تامین 

اجتماعــی مشــغول ارائــه خدمــت بــه بیمــه شــدگان  هســتند.
وی اضافــه کــرد: هــم اکنــون ۷0 درصــد هزینــه هــای درمــان 
ســرپایی و ۹0  درصــد هزینــه هــای بســتری تحــت پوشــش بیمــه 
هاســت، همچنیــن هزینــه درمــان بیمارن خــاص، ســرطانی و صعب 

العــالج بــه صــورت رایــگان انجــام مــی شــود.
دکتــر رمضانــی تصریــح کــرد: روزانــه حــدود هــزار و ۸00 بیمار 
بــه ســه مرکــز ملکــی ســازمان تایمــن اجتماعــی اســتان شــامل دی 
کیلینیــک میــالد، درمانــگاه شــماره 2 و درمانــگاه شهرســتان دهلران 

جهــت ارائــه خدمــات مراجعــه مــی کنند.
مدیــر درمــان تامیــن اجتماعــی ایــالم گفــت: در حــال حاضــر 
تمــام جراحــی هایــی کــه در بیمارســتان امــام خمینــی شــهر ایــالم 
ــب  ــر حس ــرس ب ــهدای زاگ ــتان ش ــود در بیمارس ــی ش ــام م انج
تشــخیص پزشــک صــورت مــی گیــرد و تــالش مــی شــود بخــش 

ccu بــه طــور دائــم در ایــن مــکان درمانــی فعــال شــود.
مدیــر کل تامیــن اجتماعــی ایــالم نیــز در ایــن نشســت اظهــار 
داشــت: از آنجــا کــه ســازمان تامیــن اجتماعــی بیمــه بیــکاری کرونا 
را بصــورت متمرکــز در تهــران پرداخــت کــرده اســت، آمــار خاصــی 
از افــرادی کــه در زمــان کرونــا ازبیمــه بیــکاری برخــوردار شــدند در 

ســازمان تامیــن اجتماعــی در دســترس نیســت.
ــوری و  ــورت کش ــار بص ــن آم ــت: ای ــاهی گف ــهیال ملکش س
ــاون  کار و  ــق وزارت تع ــز از طری ــراد نی ــود دارد و اف ــز وج متمرک
رفــاه اجتماعــی معرفــی مــی شــوند همچنیــن آمــار اســتان نیــز از 

ــت. ــده اس ــال ش ــالم ارس ــتان ای ــاون اس ــق اداره تع طری
ــاه  ــاون، کار و رف ــط اداره تع ــکاری توس ــه بی ــزود: بیم وی اف
اجتماعــی احصــا مــی شــود و ثبــت نــام نیــز از طریــق ســامانه ایــن 

اداره صــورت مــی گیــرد.
ملکشــاهی یــادآور شــد: بــر اســاس اعــالم تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی ایــالم، پنــج هــزار و 4۷ کارگــر ایالمــی کــه همزمــان بــا 
شــیوع کرونــا از اول اســفند ۹۸ تــا پایــان تیــر مــاه ۹۹ بیــکار شــده 

انــد، مشــمول دریافــت بیمــه بیــکاری مــی شــوند.
مدیــر کل تامیــن اجتماعــی ایــالم ادامــه داد: بــر اســاس اعــالم 
ــن هفــت هــزار و ۸۹  ــالم همچنی ــاه اجتماعــی ای ــاون، کار و رف تع
نفــر از کارگــران اســتان ایــالم بــا شــیوع کرونــا بــه دلیــل مشــکالت 
ناشــی از تعطیلــی کارگاه هــا متقاضــی دریافــت مقرری بیمــه بیکاری 

در ســامانه مربوطــه شــدند.
ــت  ــر در اســتان مشــمول دریاف ــن ۵03 نف ــزود: همچنی وی اف
ــال  ــان دی امس ــا پای ــرداد ت ــدای م ــکاری از ابت ــه  بی ــرری بیم مق

ــد. شــده ان
ملکشــاهی در خصــوص نظــارت ســازمان تامیــن اجتماعــی از 
کارگاه هــا نیــز گفــت: نظــارت و تعهداتــی کــه کارفرمــا نســبت بــه 
کارگــران دارنــد از 2 طریــق بررســی مــی شــوند بــه این صــورت که 
نظــارت ابتــدا از اصنافــی صــورت مــی گیــرد کــه قانــون بــه تامیــن 
اجتماعــی اجــازه داده بــا مراجعــه بازرســان از محــل کار، وجــود یــا 
عــدم وجــود کارگــران و در خصــوص تــرک محــل کارشــان مــورد 
ــران  ــه کار کارگ ــاز ب ــد ســپس شــروع و آغ ــی گیرن ــرار م ــد ق تایی
ــن  ــان تامی ــق بازرس ــی و تحقی ــورد بررس ــان م ــط کارفرمای توس
ــر ایــن از طریــق  اجتناعــی قــرار مــی گیــرد. وی افــزود: عــالوه ب
بازرســی دفاتــر قانونــی مطابــق مــاده 4۷ قانــون تامیــن اجتماعــی 
کارفرماهــا مکلفنــد دفاتــر قانونــی خــود را در اختیــار بازرســان تامین 
اجتماعــی قــرار دهنــد و بــا اســتفاده از نظــارت و حسابرســی کــه از 
دفاتــر قانونــی ایــن کارگاه هــا انجــام مــی شــود کلیــه حــق و حقوق 
کارگــران و تعهداتــی کــه کارفرمایــان نســبت بــه کارگــران دارنــد 

مــورد بررســی قــرار مــی گیرنــد.
مدیــر کل تامیــن اجتماعــی ایــالم در خصــوص کارگاه هــای 
آســیب دیــده از کرونــا نیــز اظهــار داشــت: در شــرایط کرونــا کارگاه 
هایــی کــه لیســت بیمــه کارکنــان خــود را در فرصــت تعییــن شــده 
ــال  ــا امه ــای آنه ــه ســهم کارفرم ــد، 20 درصــد بیم ارســال نکردن
ــا   ــه از کرون ــا ۱۵ کارگاه اعــالم شــد ک ــن کارگاه ه ــه از بی شــد ک

آســیب دیدنــد.
ملکشــاهی یــادآور شــد:کارگاه هایــی ماننــد حــوزه گردشــگری، 
رســتوران هــا و  تاالرهــای پذیرایــی و کارگاه هــای آســیب دیــده 
بــا پرداخــت ۱0 درصــد از حــق بیمــه خــود و مابقــی کــه 20 درصــد 

ســهم کارفرمــا بــود تــا پایــان اردیبهشــت امهــال شــد.
ــتفاده از 20  ــت: اس ــز گف ــانه نی ــاالن رس ــوص فع وی در خص
ــاالن  ــه فع ــت ک ــی اس ــی از امکانات ــی یک ــهم کارفرمای ــد س درص
رســانه  و افــرادی کــه رابطــه مــزد بگیــری دارنــد و از آن اســتفاده 
مــی کننــد و موضــوع ســخت و زیــان آور بــودن این مشــاغل بوضوح 
در بخشــنامه اعــالم شــده  و کار خبرنــگاران بعنــوان کار ســخت و 

زیــان آور قلمــداد مــی شــود.
ملکشــاهی ادامــه داد:  ایــن افــراد 20 درصــد ســهم کارفرمایــی 
را پرداخــت نمــی کننــد و تنهــا از ۱0 درصــد حــق بیمــه اســتفاده 
مــی کننــد همچنیــن خبرنگارانــی کــه در اثــر کرونــا شــغل خــود را 
ــد  ماننــد ســایر مشــاغل از بیمــه بیــکاری کــه  از دســت داده بودن

توســط اداره کار اعــالم شــد از ایــن بیمــه بهــره منــد شــدند.
مدیــر کل تامیــن اجتماعــی ایــالم در خصــوص حــذف دفترچــه 
هــای کاغــذی نیــز اظهــار داشــت: همزمــان با سراســر کشــور از اول 

اســفند مــاه دفترچــه هــای کاغــذی حــذف می شــوند.
ملکشــاهی در ادامــه در خصــوص بازنشســتگی قبــل از موعــد 
گفــت: در ســازمان تامیــن اجتماعــی ایــن طــرح بازنشســتگی قبــل 
ــران بلکــه در تمــام  ــا ای ــن اجتماعــی ی ــا در تامی ــه تنه از موعــد ن
کشــورها نیــز بازنشســتگی هــای پیــش از موعــد، صنــدوق هــای 
بازنشســتگی را بــه مخاطــره مــی اندازنــد زیــرا بــا بازنشســگی قبــل 
ــه  ــا توجــه ب ــی شــوند و ب ــر بازنشســته م از موعــد ۱0 ســال زودت
ــه بازارهــای دیگــر  ــوان ادامــه کار روان ــه زندگــی و ت ــد ب ســن امی

مــی شــوند و مانــع اشــتغال جوانــان مــی شــوند.

  : نوروزی  حامد   - مرکزی 
نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
 2۷ گفت:  مرکزی  استان  جاده ای 
طرح راهداری در این استان همزمان 
پیروزی  سالگرد  دومین  و  چهل  با 
به  فجر  دهه  و  اسالمی  نقالب  ا

بهره برداری رسید.
»علی زندی فر«  افزود: عملیات 
بالغ  اعتباری  با  طرح ها  این  اجرایی 
بر2۸6 میلیارد ریال در شهرستان های 
مختلف استان مرکزی انجام و تکمیل 

شده است.
وی ادامه داد: بهره برداری از پل 
تعمیرات  »کوت آباد«،  و  »سلوکلو« 
دیزک«،   - »تفرش  پل های  اساسی 
»آشمسیان«،  محور  بندی  گابیون 
تکمیل زیر گذر»آوه«، روکش آسفالت 
جاده »عیسی آباد- محالت« و روکش 

از  کمیجان«  جاده»خنداب-  آسفالت 
جمله طرح هایی است که همزمان با 
چهل و دومین سالگرد دهه مبارک فجر 
در استان مرکزی به بهره برداری رسید.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
طرح  گفت:  مرکزی  استان  جاده ای 

ماسه آسفالت و روکش جاده دلیجان- 
محالت و ساوه- تهران، روکش آزاد 
راه ساوه- تهران، روکش آسفالت جاده 
خمین- رباط مراد و ایمن سازی و رفع 
نقطه پر تصادف در تقاطع صدر آباد) 
ساوه- تهران ( از دیگر طرح های اداره 

نقل جاده ای  و  راهداری و حمل  کل 
با  همزمان  که  است  مرکزی  استان 
دهه مبارک فجر به بهره برداری رسید.

ایمن  کرد:  خاطرنشان  زندی فر 
سازی و رفع نقاط پرتصادف در پیچ 
رباط  تقاطع  ازنا،   - اراک  نیروگاه 
ترک جاده دلیجان- اصفهان، تقاطع 
تهران(،   - ساوه  راه  )آزاد  همدان 
تقاطع نیروگاه آزاد راه ساوه- تهران 
و اراک - سلفچگان از دیگر طرح های 

این اداره کل است.
انواع  کیلومتر   400 و  هزار   6
آزاد راه، راه اصلی و راه روستایی در 
چهار  که  دارد  وجود  مرکزی  استان 
هزار کیلومتر آن را راه های روستایی 
تشکیل داده و روزانه حدود 4۹0 هزار 
استان  این  جاده های  از  نقلیه  وسیله 

تردد می کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی :

۲۷ طرح راهداری استان مرکزی در دهه فجر بهره برداری شد

مور  ا و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
ایثارگران استان اردبیل گفت: خانواده 
های شهدا و جانبازان اسوه های صبر 
مقدس  نظام  های  سرمایه  و  ایثار  و 

اسالمی هستند.
به گزارش ایثار از استان اردبیل ، 
یاسر شاهی ۱6 بهمن ماه با بیان این 
مطلب در دیدار با خانواده معظم شهید 
کریم مهدوی و جانباز کار آفرین داود 
عبدی در شهرستان پارس آباد اظهار 
کرد: برای همه ما ضروری است راه 
و  داده  ادامه  را  ایثارگران  و  شهیدان 
پیام شهدا و رشادت های جانبازان را 

به نسل آینده انتقال دهیم.
مدیرکل بنیاد استان ضمن بازدید 
جانباز  آفرین  اشتغال  واحدهای  از 
به  توجه  با  کرد:  بیان  کارآفرین 

نامگذاری سال ۹۹  به نام جهش تولید 
از سوی رهبر معظم انقالب، وظیفه ما 
مسئوالن توجه بیشتر به استعدادها و 
خالقیت های جانبازان عزیز است تا 
این قشر در  از ظرفیت های نخبگان 
بیشتر  کشور  پیشرفت  و  رشد  جهت 

استفاده شود.
بیان  با  اردبیل  بنیاد  مدیرکل 
اینکه در حال حاضر جانبازان استان 
در زمینه های مختلف علمی، ورزشی، 
هستند،  سرآمد  قرآنی  و  فرهنگی 
حوزه  در  اخیر  های  سال  در  افزود: 
بیشتری  پشتکار  عزیزان  این  تولید 
سالمتی  و  موفقیت  آرزوی  و  دارند 

برای آنان داریم.
کار  جانباز  است،  ذکر  به  الزم   
جایگاه  ایجاد  با  عبدی  داود  آفرین 

مکان  و  بنزین  پمپ  و  جی  ان  سی 
در  والیبال  و  فوتبال  ورزشی  های 
حد استاندار بین المللی با زمین چمن 
مصنوعی منشا خدمات گسترده برای 

مردم منطقه هستند.
بنیاد  مدیرکل  شاهی  همچنین 
شهرستان  به  سفر  در  اردبیل  استان 
با  باد  آ پارس  و  ر  سوا بیله  های 
مام  ا بنابی  باقری  حجت االسالم 
جمعه پارس آباد دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار مدیرکل بنیاد استان 
با ارائه گزارشی از فعالیت های بنیاد 
بیان کرد: در بحث مبارزه با بیماری 
جانبازان  و ضعیت  به  توجه  با  کرونا 
امور  و  شهید  بنیاد  شهدا  والدبن  و 
از لحاظ  ایثارگران خدمات بروزی را 
پیشگیرانه  و  درمانی  نیازهای  تامین 

انجام داد.
اکنون مشکل  داد:  ادامه  شاهی 
بیمه  پرداخت  و  پرستاری  خدمات 
درمانی جامعه هدف حل شده است و 
نیز برای راحتی عزیزان ایثارگر دیدارها 
می  تلفنی صورت  تماس  به صورت 
گیرد و تقاضا می شود در شهرستان ها 
ائمه جمعه با والدین شهدا و جانبازان 
آسیب پذیر تماس تلفنی برقرار کنند 
تاثیر  ایثارگری  جامعه  روحیه  در  که 

مثبتی دارد.
در  اردبیل  استان  بنیاد  مدیرکل 
ادامه برنامه های سفر خود در جلسه 
پارس  بنیاد شهرستان  اداری  شورای 
آباد حضور یافت و مسائل و مشکالت 
جامعه ایثارگری این شهرستان مورد 

بررسی قرار گرفت.

مدیرکل بنیاد استان اردبیل عنوان کرد:

خانواده های شهدا و جانبازان اسوه های ایثار و سرمایه های نظامند

فیدر ۱ سـرعین به مناسـبت دهه مبارک فجر 
و بـا حضور مدیر عامل شـرکت توزیـع نیروی برق 

اسـتان اردبیل و فرماندار سـرعین ، افتتاح شد.
مدیـر عامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق 
اسـتان اردبیل در مراسـم افتتـاح این فیدر ضمن 
تاکیـد بر اهمیـت پروژه فیدر ۱ سـرعین گزارش 
کاملـی از پـروژه هـای انجـام یافتـه در سـطح 

شهرسـتان سـرعین ارائـه داد.قدیمـی بـا بیـان 
اینکـه پـروژه فیـدر۱ سـرعین بـا اعتبـاری بالـغ 
بـر ۱0 میلیـارد ریـال و بـا احـداث 2.۵ کیلومتـر 
شـبکه هوایی و ۱ کیلومتر شـبکه زمینی به بهره 
برداری رسـیده اظهار داشت: هدف از اجرای این 
طـرح ،افزایـش قـدرت مانور شـبکه ، تامین برق 
شهرسـتان سـرعین بـا دو فیـدر مجـزا و کاهش 

خاموشـی ها و کاهش تلفات شهرسـتان سرعین 
مـی باشـد.وی نیـرو رسـانی بـه پیسـت اسـکی 
اوجـور ،احـداث پسـت توزیع خیابان شـهید زارع 
و تبدیـل شـبکه سـیمی بـه کابـل خـود نگهدار 
روسـتای آلـوارس را از دیگـر پروژه هـای افتتاح 
شـده ایـن شهرسـتان در دهه مبارک سـالجاری 

عنـوان کرد.

افتتاح پروژه فیدر جدید ۲0 کیلوولت شهرستان سرعین
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سرهنگ» محمدحسن 
منیت  ا  : گفت » می سال
مدیون  ما  امروز  اقتدار  و 
که  ست  ا ز  و یر د ن  ا ز سه سا حما
برای  را  اسالمی  انقالب  ارزش های 
ما به ارمغان آوردند و ما وظیفه داریم 
دیروز  جوانان  فرهنگ  و  منش  راه، 
به  تاثیرگذار  شیوه های  به  را  جامعه 

جوانان امروز جامعه انتقال دهیم.
دفاع پرس  خبرنگار  گزارش  به 
»محمدحسن  سرهنگ  سمنان،  از 
نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل  سالمی« 
در  سمنان  مقدس  دفاع  های  ارزش 
آب  شرکت  کارکنان  خانواده  جمع 
دفاع  فرهنگی  مرکز  در  منطقه ای 

اهلل  ایام  مناسبت  به  استان  مقدس 
دهه فجر اظهار داشت: استان سمنان 
استانی مجاهدپرور در دوران انقالب 
و دفاع مقدس بود که با حضور بیش از 
40 هزار رزمنده و تقدیم 3 هزار شهید 
در اغلب شاخص های ایثارگری نسبت 
جمعیت در رتبه های نخست کشوری 

قرار دارد.
وی افزود: امنیت و اقتدار امروز 
ما مدیون حماسه سازان دیروز است که 
ارزش های انقالب اسالمی را برای ما 
به ارمغان آوردند و ما وظیفه داریم راه، 
منش و فرهنگ جوانان دیروز جامعه را 
به شیوه های تاثیرگذار به جوانان امروز 

جامعه انتقال دهیم.

نشر  و  ر  ثا آ حفظ   مدیر کل 
ارزش های دفاع مقدس  سمنان ادامه 
مقدس  دفاع  فرهنگی  مرکز  داد: 
فرهنگی  مرکز  بزرگترین   سمنان 
از مصوبه های  است که  شرق کشور 
به  انقالب اسالمی  سفر رهبر معظم 
در  که  است   ۱3۸۵ سال  در  استان 
مسیر زائران امام رضا )ع( قرار دارد و 
بهترین مکان برای ترویج ارزش های 
دفاع مقدس به جوانان و نسل آینده 

جامعه محسوب می شود.
این مسئول گفت: دفاع مقدس 
رویدادی فراموش نشدنی و عظیم در 
ضرورت  که  است  ایران  ملت  تاریخ 
دارد آن فرهنگ مقدس به شیوههای 

نسل  به  نوآورانه  و  تأثیرگذار  جذاب، 
جوان  منتقل شود.

سالمی با بیان اینکه جنگ امروز 
سخت تر از دوران دفاع مقدس است، 
با  دشمنان  امروز جنگ  داشت:  بیان 
نظامی،  گاهی  است  کرده  تغییر  ما 
گاهی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی و گاهی هم ترکیبی هستند 
و امروز ما در یک جنگ تمام عیار و 
همه جانبه با دشمن به سر می بریم.

تهاجم  در  دشمن  افزود:  وی 
کردن  هویت  بی  دنبال  به  فرهنگی 
نسل جوان و نوجوان و ایجاد انحراف 
در باور و اعتقادات مذهبی این قشر 

از جامعه است.

مدیر کل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان:

امنیت و اقتدار امروز ما مدیون حماسه سازان دیروز است
شــهردار رشــت عنــوان کــرد؛ بناهــای تاریخــی 

رشــت هویــت شــهر هســتند
ــل  ــت ارتباطــات و امــور بین المل ــر مدیری ــه گــزارش واحــد خب ب
شــهرداری رشــت، ســید محمــد احمــدی شــهردار رشــت  در مراســم 
افتتــاح »نخســتین پســت مــوزه مدرســه کشــور گفــت امیدواریــم در 
ســایه تعامــالت بســیار خوبــی کــه در اســتان گیــالن در حــال شــکل 
گرفتــن اســت بتوانیــم مشــکالت مــردم را بــه ویــژه در شــهر رشــت 
بــا اولویت بنــدی کــه انجــام گرفتــه حــل و فصــل کنیم.ســید محمــد 
احمــدی ســاختمان های قدیمــی بافــت پیــاده راه، را بــه نوعــی هویــت 
ایــن شــهر خوانــد و با بیــان اینکه شــهرداری در جهت زنده  نگهداشــتن 
ایــن هویــت تــالش و برنامه ریــزی می کنــد، افــزود: همــه شــهروندان 
ــن اســت  ــا ای ــام هــدف م ــد و تم ــته ها افتخــار می کنن ــن داش ــه ای ب
کــه بتوانیــم از ظرفیت هــای ملــی و اســتانی بــرای نگهــداری از ایــن 
ــا پیگیری هــای  ــرد: ب ــم.وی خاطرنشــان ک ســاختمان ها اســتفاده کنی
ــی  ــه زودی بناهــای تاریخــی مرکــز شــهر رشــت یعن انجــام شــده ب
ســاختمان برج ســاعت و ســاختمان ســازمان فرهنگی و ورزشــی تبدیل 
ــظ و حراســت از  ــادآور شــد: حف ــوزه می شوند.شــهردار رشــت ی ــه م ب
بناهــای تاریخــی و ارج نهــادن بــه میــراث باقــی مانــده از گذشــتگان و 
رفــع مشــکالت موجــود در ایــن بخش هــا را از وظایف خود مــی دانیم و 
در همیــن راســتا جهــت ایجــاد جاذبه هــای بیشــتر برای جذب گردشــگر 

ــم. ــالش می کنی ــز ت و داشــتن شــهری توســعه یافته نی

ــگ  ــالن: فرهن ــدارس گی ــازی م ــر کل نوس مدی
ــه  ــد نهادین ــی بای ــای آموزش ــداری از فضاه نگه

ــود ش
ــر کل  ــق مدی ــی دقی ــدس عل ــی مهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس گیــالن ا بــه مناســبت والدت بــا 
ســعادت حضــرت فاطمــه زهــرا)س( و روز مادرطــی مراســمی از بانــوان 
مدیــر در آمــوزش و پــرورش مناطــق و نواحــی خمــام، لشــت نشــاء، 
رودســر، شــفت و آمــوزش و پــرورش اداره اســتثنایی گیــالن تجلیــل 
نمود.مهنــدس دقیــق بــا تبریــک والدت حضــرت فاطمــه زهــرا )س( 
ــه  ــرت فاطم ــزود: حض ــادر اف ــام واالی زن و م ــت مق و روز بزرگداش
زهــرا )س( مظهــر تجلّــي عــّزت وعظمــت خداونــدی اســت.مدیر کل 
نوســازی مــدارس اســتان تصریــح نمــود: زنــان بــه عنــوان پایــه هــای 
اساســی خانــواده هــا و جامعــه هســتند و جایــگاه واال و متعالــی آنــان 
بــرای همــگان روشــن اســت وی در ایــن مراســم راهکارهــای تحقــق 
ــاي آموزشــي  ــردم  و توســعه آن در نگــه داری از واحده مشــارکت م
پرداخــت و اظهــار داشــت: فرهنگ نگهــداری از فضاهای آموزشــی باید 
نهادینــه شــود و مــردم، مــدارس را از آن خــود بدانند.مهنــدس دقیــق بــا 
بیــان اینکــه مانــدگاری فضاهــای آموزشــی بــا مشــارکت مــردم بیشــتر 
مــی شــود، افــزود: جایــگاه و نقــش مشــارکتی مــردم  و دانــش آمــوزان 
درنگــه داری از فضاهــای آموزشــی بســیار مهــم و تاثیــر گــزار اســت.

آغــاز عملیــات اجرایــی گازرســانی بــه صنایــع 
کارگاهــی جوشــقان قالــی

ــاز  ــه آغ ــاره ب ــا اش ــان، ب ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
ــی  ــع کارگاه ــع صنای ــه مجتم ــانی ب ــرح گازرس ــی ط ــات اجرای عملی
ــرمایه گذاری ۹0  ــا س ــرح ب ــن ط ــت: ای ــار داش ــی اظه ــقان قال جوش
میلیــون تومــان بــه طــول ۷00 متــر لوله گــذاری در مــدت یکمــاه اجــرا 
ــه بهــره بــرداری  ــا پایــان ســال در صــورت عــدم وجــود موانــع ب و ت

خواهــد رســید. 
ــرح  ــرداری ط ــره ب ــس از به ــت: پ ــوی، گف ــی عل ــید مصطف س
ــدار  ــی از گاز پای ــد صنعت ــی 40 واح ــع کارگاه ــع صنای ــن مجتم در ای

می شــوند. بهره منــد 
وی،افــزود: طرح هــای گازرســانی از پروژه هــای زیرســاختی، 
اساســی و قابــل اهمیــت در ایــن شــهر اســت کــه افــزون بــر کمــک 
بــه صنایــع، حرکــت در مســیر اســتفاده از ســوخت پــاک، اشــتغالزایی، 

ــد. ــز در اقتصــاد کشــور ایجــاد می کن ــد را نی ــق و جهــش تولی رون
در ادامــه، معــاون فرمانــداری کاشــان نیــز بــا تاکیــد بــر دغدغــه 
ــرف  ــی مص ــق صرفه جوی ــان در تحق ــرکت گاز اصفه ــل ش مدیرعام
ــا رغبــت  ــرژی در ســاختمان گفــت: ب گاز و جلوگیــری از هدررفــت ان
ــل  ــه دلی ــرژی ب ــرف ان ــی در مص ــه صرفه جوی ــی ب ــترکین خانگ مش
مباحــث اقتصــادی، رعایــت مبحــث 2۱ مقررات ملــی ساختمان ایران 
ــت  ــاالن صنع ــکاران و فع ــه پیمان ــی ب ــام مهندس ــای نظ و ضرورت ه
ــاز  ــاخت و س ــه س ــی ایجــاد شــده  اســت ک ــاختمان محدودیت های س

ــر می شــود. ــت بهت ــا کیفی ــه گذشــته ب ــر روز نســبت ب ه
عبــداهلل زاده بــا قدردانــی از تعامــل و همکاری شــرکت گاز اصفهان 
و تاکیــد بــر همــکاری، همراهــی و خــرد جمعــی در اجــرای طرح هــای 
عمرانــی افــزود: معاونــت هماهنگــی امــور عمرانــی فرمانــداری ویــژه 
کاشــان بــرای ســرعت  بخشــیدن بــه اجــرای طرح هــا حتــی در برخــی 
مــوارد حفاری هــا، لوله گــذاری و توســعه شــبکه در ســطح کالن 

شهرســتان را مســاعدت کــرده  اســت.

رئیس هیئت ورزش کارگری استان اصفهان:
 چهارمیــن دوره المپیــاد ورزشــی بانــوان کارگــر 
ــر  ــه کارگ ــکاری خان ــا هم ــازی ب ــای مج در فض

اســتان اصفهــان افتتــاح شــد
ــتان  ــری اس ــت ورزش کارگ ــی هیئ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اصفهــان، قاســم ســتاری بــا بیــان خبــر افتتــاح چهارمیــن دوره المپیــاد 
ورزشــی بانــوان کارگــر در فضــای مجــازی بــا همــکاری خانــه کارگــر 
اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: روز چهارشــنبه ۱۵ بهمــن مــاه ایــن 
رویــداد ورزشــی بــا هــدف رشــد و تندرســتی جامعــه بــزرگ کارگــری 
ــور  ــرم کار و ام ــر کل محت ــی مدی ــران کالن ــور کام ــا حض ــتان ب اس
ــور  ــتغال اداره کل کار و ام ــت اش ــری مدیری ــین باق ــی حس اجتماع
ــر باشــگاه کارگــران و  ــان مدی اجتمــاع ی و مهنــدس محمــود امدادی
آقــای برشــان دبیــر اجرایــی خانــه کارگــر و خانــم زنــد دبیــر اتحادیــه 

زنــان خانــه کارگــر اســتان افتتــاح شــد.
وی در ادامــه خاطــر نشــان شــد: همچنیــن در راســتای همدلــی و 
هــم افزایــی بیــن هیئــت ورزش کارگــری اســتان اصفهان با مســئوالن 
اداره کل کار و امــور اجتماعــی نیــز جلســه ای روز چهارشــنبه ۱۵ بهمن 
برگــزار شــد کــه در ایــن نشســت مهنــدس کامــران کالنــی مدیــر کل 
محتــرم کار و مهنــدس احمدرضــا پرنــده مدیریــت فرهنگــی اجتماعــی 
اداره کل کار و آقــای شــهاب ســلطانی مســئول محتــرم حراســت اداره 
ــن جلســه پیرامــون  کل کار اســتان اصفهــان حضــور داشــتند و در ای

بســط و گســترش ورزش کارگــری بحــث و تبــادل نظــر انجــام شــد.
ــورد  ــه در م ــن جلس ــن در ای ــه داد: همچنی ــتاری ادام ــم س قاس
همــکاری هــای الزم بیــن هیئــت ورزش کارگــری اســتان و اداره کل 
ــد و  ــاء بهــره وری تولی ــور اجتماعــی اســتان در راســتای ارتق کار و ام
رشــد اقتصــادی صحبــت شــد و مقــرر شــد تــا زنــگ ورزش در مراکــز 
تولیــدی بــا قــدرت بیشــتری ادامــه یابــد و بعــد همگانــی ورزش در کنار 
بعــد قهرمانــی آن نیــز در کارخانجــات بســیار توجــه شــود و خدمــات 
ــه ای  ــزرگ و حرف ــای ب ــگاه ه ــه باش ــری ب ــوزه کارگ ــی در ح ورزش
اســتان از طــرف هیئــت ورزش کارگــری ارائــه شــود باشــگاه کارگــران 
نیــز متعهــد شــد تــا در کنــار هیئــت ورزش کارگــری بــه ارائــه خدمــات 
ورزشــی بــا اســتفاده از اماکــن ورزشــی بــه انجمــن هــای زیــر مجموعه 

هیئــت کارگــری مبــادرت ورزد.

حمایــت از صنایــع پیشــران، اولویــت راهبــردی 
بانــک اقتصادنویــن در ســال ۹۹ بــوده اســت

ــک در  ــن بان ــردی ای ــت راهب ــن اولوی ــک اقتصادنوی ــل بان مدیرعام
ــعار  ــق ش ــتای تحق ــران، در راس ــع پیش ــت از صنای ــال ۱3۹۹ را حمای س

ــد« دانســت. »جهــش تولی
ــک  ــن بان ــرد ای ــریح عملک ــن در تش ــک اقتصادنوی ــل بان مدیرعام
در ســال ۱3۹۹ گفــت: بانــک اقتصادنویــن در راســتای همگامــی و 
ــش  ــعار جه ــق ش ــادی و تحق ــت های کالن اقتص ــا سیاس ــویی ب همس
تولیــد بــا به کارگیــری تمــام تــوان و ظرفیــت خــود ســعی کــرده تــا بــا 
تمرکــز بــر تامیــن مالــی صنایــع پیشــران، اســتراتژیک و ارزآور رســالت 
خــود را در خنثی ســازی اثــرات جنــگ اقتصــادی و تــاب آوری در شــرایط 

تحریمــی به جــا آورد.
علیرضــا بلگــوری بــا اشــاره بــه عــزم ایــن بانــک بــرای نقش آفرینی 
در توســعه اقتصــادی کشــور، افــزود: بانک اقتصادنوین امســال به پشــتوانه 
اعتمــاد مشــتریان رشــد درخشــانی در منابــع داشــت و در پاســخ بــه ایــن 
ــی و  ــای مل ــا و طرح ه ــی پروژه ه ــن مال ــا تامی ــرد ب ــالش ک ــاد ت اعتم

راهبــردی رســالت و وظیفــه ذاتــی خــود را بــه منصــه ظهــور برســاند.
او تســهیالت پرداختــی توســط ایــن بانــک بــه بخش هــای مختلــف 
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــاه ۹۹ را ۵۸0 ه ــان دی م ــا پای ــی ت ــدی و صنعت تولی
عنــوان کــرد و افــزود: بــا توجــه بــه هــدف اصلــی و راهبــردی بانــک در 
ســال جــاری اغلــب صنایــع کشــور را تامیــن مالــی کردیــم امــا دو صنعت 

پتروشــیمی و خودروســازی در صــدر توجــه ایــن بانــک قــرار داشــتند.
ــه  ــیمی را از جمل ــت پتروش ــن صنع ــک اقتصادنوی ــل بان مدیرعام
ــرزدا دانســت و گفــت: نقــش  ــع اســتراتژیک، پیشــران، ارزآور و فق صنای
مهــم صنعــت پتروشــیمی در خنثی ســازی تحریم هــا، اشــتغال زایی، 
ــز جلوگیــری از خــام فروشــی کــه همــواره مــورد  محرومیت زدایــی و نی
ــن  ــا شــناخت بیشــتر ای ــا ب ــر آن داشــت ت ــا را ب ــوده اســت، م ــد ب تاکی
صنعــت و زنجیــره خلــق ارزش در آن بتوانیــم راهکارهــای موثــری بــرای 
تامیــن مالــی ایــن صنعــت ارائــه کنیــم و در همیــن راســتا ایــن صنعــت 
بــا 200هــزار میلیــارد ریــال بیشــترین ســهم در تســهیالت پرداختــی ایــن 

بانــک را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
بلگــوری همچنیــن صنعــت خــودرو را دومیــن صنعــت مــورد 
ــون در صنعــت  ــزود: هم اکن ــن اعــالم کــرد و اف ــک اقتصادنوی توجــه بان
خودروســازی به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم یک میلیــون نفــر مشــغول 
کارنــد کــه تامیــن مالــی ایــن صنعــت بــه تــداوم اشــتغال در کشــور کمک 
می کنــد. از ایــن رو از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان دی مــاه ســال جاری 
در مجمــوع حــدود ۱00هــزار میلیــارد ریــال توســط ایــن بانــک بــه ایــن 

صنعــت پرداخــت شــده اســت.
ــت دار  ــران و اولوی ــع پیش ــت از صنای ــداوم حمای ــه ت ــان ب او در پای
ــال  ــن در س ــک اقتصادنوی ــردی بان ــدی و راهب ــت کلی ــوان سیاس به عن
۱400 اشــاره کــرد و گفــت: کشــورمان ایــران برهــه حساســی را بــه لحاظ 
اقتصــادی ســپری می کنــد و در چنیــن شــرایطی بانــک اقتصادنویــن در 
ایجــاد رونــق اقتصــادی و محــدود کــردن اثــرات تحریــم از هیــچ تالشــی 

ــد. ــذاری نمی کن فروگ

بنیــاد شــهید مزایــده منــزل مســکونی خانــواده 
معظــم شــهید در لرســتان توســط بانک صــادرات 

ــب کرد ــران را تکذی ای
ــتان  ــتان لرس ــران اس ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــی بنی روابط عموم
ــتان  ــن اس ــهید در ای ــه ش ــم س ــواده معظ ــکونی خان ــزل مس ــده من مزای

ــرد. ــب ک را تکذی
ــل از  ــه نق ــران و ب ــادرات ای ــک ص ــی بان ــزارش روابط عموم ــه گ  ب
ــده  ــار« مزای ــران »ایث ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــانی بنی ــگاه اطالع رس پای
ــه  ــواده معظــم ســه شــهید در اســت ان لرســتان ب ــزل مســکونی خان من

ــدارد. ــه بانکــی صحــت ن دلیــل بدهــی معوق
در توضیحــات روابط عمومــی بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان 

لرســتان آمده اســت:
ــوان  ــا عن ــازی ب ــای مج ــری در فض ــته تصاوی ــد روز گذش در چن
مزایــده منــزل مســکونی خانــواده معظــم ســه شــهید منتشــر شــده اســت 
کــه موضــوع مــورد بررســی و پیگیــری قــرار گرفــت و خوشــبختانه اصــل 

برگــزاری مزایــده بــه هیــچ عنــوان صحــت نــدارد.
بــر اســاس اطــالع کســب شــده برابــر مســاعدت های صــورت گرفته 
و نیــز حســب مکاتبــات چنــد ماه گذشــته بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران و 
بــا دســتور رییــس کل بانــک مرکــزی و اعــالم مدیرعامل بانــک صادرات 

مقــرر شــده اســت بدهــی ایجــاد شــده از طــرق دیگــری پیگیری شــود.
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران در ارتبــاط مســتقیم بــا ایــن خانــواده 
معظــم شــهید از ماه هــای گذشــته حــل مشــکل ایجــاد شــده را پیگیــری 
ــور  ــهید و ام ــاد ش ــرکل بنی ــی، مدی ــن جوی ــود زری ــرده اســت و محم ک
ــا حضــور در منــزل  ایثارگــران اســتان لرســتان نیــز در روزهــای اخیــر ب

ایــن خانــواده شــهید از آنــان دلجویــی کــرده اســت.

توجــه بــه نیروهــای جــوان و متخصــص، اولویت 
اول بانــک ایــران زمین اســت

معــاون توســعه ســرمایه انســانی و پشــتیبانی بانــک ایــران زمیــن، 
در روز پنجشــنبه ۱6 بهمــن ۱3۹۹ بــا حضــور در جمــع داوطلبیــن آزمــون 
اســتخدامی ایــن بانــک در دانشــگاه عالمــه طباطبائی با اشــاره بــه اهمیت 
حضــور جوانــان در حــوزه هــای مختلــف گفــت: رویکــرد حــوزه ســرمایه 
انســانی در بانــک ایــران زمیــن توجــه بــه جوانــان و اســتفاده از نیروهــای 

متخصــص و کارآزمــوده در بخــش هــای مختلــف اســت. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ایــران زمیــن، آزمون اســتخدامی 
ایــن بانــک در هفتــه گذشــته در ایــام والدت حضــرت فاطمــه )ع( در ۵ 
حــوزه امتحانــی در شــهرهای تهــران، اهــواز، شــیراز، یــزد و کرمــان بــا 
حضــور بیــش از 2۵00 نفــر داوطلــب کــه حــدود 60 درصــد آنهــا را بانوان 

بودنــد، برگــزار شــد. 
ــتیبانی  ــانی و پش ــرمایه انس ــعه س ــاون توس ــی مع ــا دمیرچ علیرض
ضمــن بازدیــد از محــل برگــزاری آزمــون گفــت: بانــک ایــران زمیــن از 
ســالهای گذشــته چشــم انــداز خــود را پیــاده ســازی بانکــداری دیجیتــال 
قــرار داده اســت، کــه ایــن امــر مســتلزم اســتفاده از جوانــان متخصــص 

بــا دانــش بــه روز اســت. 
وی افــزود: در همیــن راســتا حــوزه آمــوزش بانــک خــود را آمــاده 
تحــول کــرده اســت و ایــن تحــول بــا اســتفاده از جوانــان و بــا رویکــرد 

شایســته ســاالری ممکــن مــی شــود.  
ــران زمیــن  معــاون توســعه ســرمایه انســانی و پشــتیبانی بانــک ای
ــا اشــاره بــه آزمــون اســتخدامی بانــک گفــت: اولویــت مــا توجــه بــه  ب
ــه  ــدام ب ــدداً اق ــک مج ــده نزدی ــتا در آین ــن راس ــت و در ای ــان اس جوان
جــذب نیروهــای جــوان در حــوزه هــای فنــاوری اطالعــات و مرتبــط بــا 

ــم نمــود.  بانکــداری نویــن خواهی
ــه  ــی ک ــه همکاران ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــان اظه ــی در پای دمیرچ
بــه خانــواده بــزرگ بانــک ایــران زمیــن مــی پیوندنــد بتواننــد همــراه و 
همــگام بــا ســایر همــکاران در جهــت اهــداف عالیــه بانــک تــالش کننــد. 
معــاون توســعه ســرمایه انســانی و پشــتیبانی بــا همراهــی مدیــر امور 
ســرمایه انســانی، رئیــس اداره ســرمایه انســانی، رئیــس اداره آمــوزش و 
رئیــس اداره روابــط عمومــی در روز پنجشــنبه بــا حضور در حــوزه امتحانی 

دانشــگاه عالمــه طباطبائــی از برگــزاری ایــن آزمــون بازدیــد کردنــد.

یسوگند رام
مال

ت 
یری

مد
س

ور
ب

محمدجواد کریمیان 
صاحبان فکر برای اینکه 
بتوانند کالمی را به گوش مردم 
مخاطبان  گستره  و  نند  ا س ر ب
های  کننده  بازدید  داد  ع ت و 
مطلبشان را باال ببرند معموال 

از تبلیغات استفاده می کنند .
آنها با تبلیغ مطلب مورد 
را  دیگران  توجه   ، ان  ش ظر ن
کرده  جلب  خود  قصود  م ه  ب
به  آن  شناساندن  در  ی  سع و 
اطرافیانشان را دارند و تالش میکنند تعداد مخاطبان خود 

را افزایش دهند .
راه های زیادی برای تبلیغ کردن وجود دارد ، از جمله 
اعالم آن خبر به صورت حضوری به دیگران ، نوشتن آن 
خبر در اماکن عمومی و در معرض دید همگان قرار دادن ،  

پخش کردن تراکت ، استفاده از مبلغان و ...
 در اینجا ما با مهمترین آنها سر و کار داریم؛ محبوب 

ترین و فراگیر ترین نوع تبلیغ یعنی تبلیغ از طریق رسانه.
همان طور که از ظاهر این واژه مشخص است مأموریت 
رسانه ، رساندن است؛  رسانه ها ، بعد غالب زندگی امروزی 
را در بر گرفته اند و همه ما نیز تا حدودی نحوه کار کردن 

با آنان را می دانیم .
همین که ما با موبایل خود عکس می گیریم و آن را در 
فضای مجازی منتشر می کنیم یعنی کار رسانه ای انجام داده 
ایم؛ اما این عمل آنچنان که باید تاثیر چندانی بر جو عمومی 
نخواهد گذاشت و تا زمانی که ما نوع صحیح استفاده از رسانه 
را ندانیم نمی توانیم عمیق تر کار رسانه ای انجام دهیم و خبر 

را به صورت عمومی منتشر کنیم .
و  در گفتگوها  به عنوان رسانه  آنچه  معمواًل  مروزه  ا
به  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  ما  های  نوشته  و  الت  ا ق م
 )Communication Media( رسانه های ارتباطی

اشاره دارد.
بهترین راه برای استفاده از رسانه و نشر حداکثری آن 
، دانستن چگونگی استفاده و به کاربردن فنون و تکنیکهای 
استفاده از آن است. به عنوان مثال نظریه تزریقی }گلوله 

جادویی{ یکی از این تکنیک هاست.
نظریۀ تزریقی یک نظریه در ارتباطات است؛ برای انتقال 
پیام که به صورت مستقیم از فرستنده به گیرنده متقل میشود.

این نظریه جزء اولین نظریات اثرهای ارتباط جمعی 
بر نگرشها، درک دنیا و رفتار است و از آن به نظریه سوزن 
تزریقی، نظریه کمربند انتقال و نظریه ارتباط گلولهای نیز 

تعبیر شده است.
این مدل در سال ۱۹30 داده شد و امروزه تا حد زیادی 
منسوخ شده است عالوه بر این، از این مدل برای تحلیل 
دادههای بزرگ ارتباطاتی استفاده میشود و به عنوان احیا 

کنندۀ نظریه های مدرن شناخته میشود.
نظریۀ تزریقی یا گلولۀ جادویی، نشان دهنده اثرات 
مستقیمی است که رسانه ها بر روی مخاطبان می گذراند. 
این نوع نظریه در تبلیغات نازی ها در دهه ۱۹40 کارایی 
پیام  گرافیکی،  تئوری  به عنوان یک  نظریه،  این  داشت. 
رسانه ها را یک گلوله شلیک شده از تفنگ رسانه میداند 
که به بیننده برخورد می کند. مطابق این نظریه پیام رسانه 
به طور مستقیم به مخاطب تزریق میشود و مخاطبان کاماًل 
جالب  بگریزند.  ها  رسانه  تأثیر  از  نمی توانند  و  اند  منفعل 
است بدانیم که پیامهای ارتباط جمعی بر همۀ مخاطبان 

اثرات تقریبًا 

یکسان و قدرتمندی دارد.
این دیدگاه از زمان جنگ جهانی اول تا سال ۱۹۵0 
مطرح بوده است؛ هنگامی که خیلی از مردم نگران این بودند 
که »هیتلر« از طریق نیروی ارتباط جمعی بتواند در آمریکا 

به قدرت برسد.
هیتلر در جنگ جهانی اول به وسیله رادیو توانسته بود اثر

جادویی بر مخاطبان گذاشته، مردم آلمان را به شدت 
به جنگ و تسخیر دنیا ترغیب کرده و برخی کشورها را به 
تمکین و قبول تسلیم واداشته بود. بنابراین، این دیدگاه تحت 
تأثیر قدرتی است که تبلیغات، در جنگ جهانی اول پیدا کرد.

یک  همانند  پیام  که  است  باور  این  بر  گلوله  یه  ظر ن
گلوله است که از دهانه یک تفنگ )یک رسانه(به مغز یک 
بر اساس  یا دریافت کننده(شلیک مي شود؛  فر )مخاطب  ن
این نظریه مي توان پیام را به نحوي تزریق کرد که در قلب 
و مغز افراد نفوذ کند و آن رفتاری که مورد نظر است را در 

مخاطبان به وجود آورد.
گر)منبع(  ارتباط  و  پویاست  غیر  و  منفعل  طب  ا خ م
نظریه  با  نزدیکی  رابطه  تزریقي  نظریه  است.  کاره  ه  م ه
محرک، پاسخ دارد و به بعد عاطفي بیشتر توجه مي شود 

تا بعد ادراکي آن.

هیتلر، موسولیني و کافلین در امریکا از پیشگامان پیدایی 
آن هستند وهمان طور که اشاره شد این دیدگاه در سال هاي 
پیش از جنگ جهاني دوم رایج بود، هنگامي که خیلي از مردم 
نگران این بودند که شخص مردم فریبی مانند هیتلر از طریق 

نیروی ارتباط جمعی در امریکا به قدرت برسد.
برای مثال می توانیم به انتخابات سال ۱3۸۸ اشاره کنیم.

در زمان اغتشاشات، فردی شعاری را با صدایی رسا در 
مأل عام بیان می کرد و مردم بدون این که روی معنا و محتوای 
آن شعار تمرکز کنند و یا حتی از صحت یا مقصود آن شعار با 

خبر باشند آن را به زبان جاری می کردند .
در این مسئله، ما با 2 کنشگر طرف هستیم.

ابتدا کسی که اولین بار شعار را با صدای بلند فریاد میزند 
و سپس کسانی که آن شعار را تکرار می کنند .

شد  خواهیم  متوجه  کنیم  نگاه  بیشتری  دقت  با  ر  گ ا
که نخستین فرد،

با دادن آن شعار یک پیام برای اذهان مخطبان ارسال 
کرده و آنان هم بدون این که به چرایی محتوا و فلسفه ی 
آن پیام بیندیشند، به صورت احساسی، شعار را بر کالم خود 
جاری می کنند و این مسئله یعنی تزریق یک پیام به مخاطب، 
به صورتی که مخاطب به چرایی آن نمیاندیشد و فقط آن 

فعل را انجام می دهد.
یا میتوانیم بگوییم که اولین فرد شعار دهنده، محتوا 
و  میکند  به ذهن مخاطب شلیک  ای  گلوله  به صورت  ا  ر
مخاطب نیز به سرعت و بدون هیچ مقاومتی مورد اصابت 

ان گلوله قرار می گیرد.
اینچنین است قدرت این تکنیک ارتباطی !

این روش، کاری با مخاطب می کند که انسان نه راه 
پس دارد و نه راه پیش . او محکوم است که این پیام را بپذیرد 

و به آن عمل کند.
در جنگ جهانی اول هم به وضوح می توان تاثیر این 

تکنیک ارتباطی را مشاهده کرد.
به نظر میآید هیتلر سالحی قوی تر از تفنگ ها و تانک 
ها و هر نوع ادوات جنگی دیگر داشت و آن سالح هم همین 

تکنیک روانی/ارتباطاتی بود .
چرا که با هر گلوله، میتوان تنها یک نفر را از پا درآورد 

و با بمب 
میتوان چند نفر را نابود کرد ولی این تکنیک ،سالحیست 
که تنها با یک پیام، میتوان ملتی را از پا درآورد و مقدمه ی 

شکست آنان را فراهم کرد.

سالح بدون مرز ، ارتباط بدون درز

مدیــران ارشــد بانــک ملی ایــران به مناســبت 
ــای  ــی روزه ــارک فجر،ط ــه مب ــت ده گرامیداش
ــا  ــاه ب ــن م ــنبه 20 و 2۱ بهم ــه ش ــنبه و س دوش
ــواالت  ــه س ــی ب ــاط مردم ــز ارتب ــور در مرک حض
مشــتریان و دغدغــه هــای طــرح شــده آنهــا پاســخ 

مــی دهنــد.
ــی  ــک مل ــی بان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــره و  ــات مدی ــو هی ــی عض ــعود خاتون ــران، مس ای
ــات  ــبکه ارتباط ــات و ش ــاوری اطالع ــاون فن مع
از   20/۱۱/۹۹ مــورخ  دوشــنبه  وز  ر ر  د ــک  ن ا ب
ــت  ــنبه پش ــح روز دوش ــا ۱0:30 صب ــاعت ۹ ت س
ــن و  ــورت آنالی ــه ص ــن ب ــوط تلف ــامانه خط س

برخــط پاســخگوی ســواالت مردمــی درخصــوص 
ــی  ــات الکترونیک ــی و خدم ــات انفورماتیک موضوع

ــود. ــد ب ــک خواه ــن بان ای
خ  ر مــو ه  ب ن ـ شـ ســه  ز  و ر ر  د ــن  ی همچن
ــات  ــد موســوی عضــو هی 2۱/۱۱/۹۹  ســید فری
مدیــره و معــاون اعتبــاری و بانکــداری شــرکتی 
ــا ۱0 صبــح در حــوزه اعتبــاری و  از ســاعت ۹ ت
محســن امیــن زارع عضــو هیــات عامــل و معاون 
امــور ارزی و بیــن الملــل نیــز از ســاعت ۱0 تــا 
ــواالت  ــخگوی س ــوزه ارزی پاس ــح در ح ۱۱ صب

ــود. ــد ب ــتریان خواهن مش
ــی  ــاط مردم ــز ارتب ــان مرک ــه کارشناس اگرچ

بانــک در همــه روزهــای کاری آمــاده پاســخگویی 
بــه ســواالت مشــتریان هســتند امــا بــا ایــن حــال 
حضــور مدیــران ارشــد بانــک در ایــن مرکــز، مــی 
ــریع  ــه س ــر چ ــری ه ــرای پیگی ــی ب ــد مزیت توان
ــون  ــای مشــتریان پیرام ــه ه ــر مســائل و دغدغ ت
ــرای  ــی ب ــن راه ــک و همچنی ــن بان ــات ای خدم

ــات دهــی باشــد. ــای ســطح کیفــی خدم ارتق
ــران  ــی ای ــک مل ــی بان ــاط مردم ــز ارتب مرک
ــن از  ــط تلف ــا 60 خ ــماره 64۱40-02۱ ب ــا ش ب
ســاعت ۸ تــا 22 پاســخگوی مســایل مطــرح شــده 
از ســوی مشــتریان درخصــوص خدمــات مختلــف 

ــن بانــک اســت. ای

پاسخگویی مدیران ارشد بانک ملی ایران به مشتریان
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سرمربی تیم ملی کشتی آزاد:
حضور هیچ آزادکاری در المپیک قطعی نشده است

هیچ  گفت:  محمدی  المرضا  غ
در  حضور  برای  پیش  از  کشتی گیری 
نشده  انتخاب  توکیو  المپیک  ازی های  ب
مسابقات  روش   2 با  ملی پوشان  ست.  ا
انتخاب  تورنمنت ها  به  اعزام  و  رو در رو 

خواهند شد.
محمدی اظهار داشت: در حال حاضر 
کسب  آن  در  که  اوزان  تمرینات  رایط  ش
اوزانی که کسب  المپیک شده و  سهمیه 
سهمیه نشده متفاوت است و ما بر اساس 
این شرایط برنامه های خود را اعالم کردیم.

وی افزود: به دلیل اینکه در وزن های ۵۷ و ۸6 کیلوگرم کسب سهمیه شده 
بود، رقابت های انتخابی را زودتر برگزار می کنیم و به همین منظور نیز در این اوزان 
کشتی گیری به رقابت های بین المللی پلیکونه ایتالیا اعزام نکردیم. البته مدنظر ما حضور 
کشتی گیران در وزن های المپیکی در این تورنمنت بود که در آن اوزان کشتی گیران 
اعزام می شوند و در مورد وزن ۱2۵ کیلوگرم نیز پس از رقابت های بین المللی و آسیایی 

قزاقستان تصمیم گیری می شود.
محمدی تصریح کرد: مالک، صرف انتخاب کشتی گیر از راه انتخابی نیست و 
شرایط اردویی، تمرینی و اخالقی کشتی گیران و حضور در تورنمنت ها تا المپیک توکیو 

بررسی می شود، تا بتوانیم بهترین تصمیم را نسبت به انتخاب ملی پوشان بگیریم.
وی اظهار داشت: دو سیاست را در برنامه خود داریم که مقصود از اجرای هر 
دوی آن محک زدن کشتی گیران با برگزاری مسابقات رو در رو و اعزام به رقابت های 

بین المللی است.
محمدی با بیان اینکه مالک انتخاب نفرات مدنظر کادر فنی برای حضور در 
رقابت های انتخابی و اعزام به تورنمنت های بین المللی عملکرد آن ها از سال گذشته 
و مسابقات انتخابی برای جام جهانی صربستان است خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه 
کشتی گیران چند ماهی را با توجه به شیوع ویروس کرونا از آمادگی دور بودند و در این 
سه اردو روی آماده سازی آن ها کار شده است، باید روی داشته های خود سرمایه گذاری 

کنیم و زمان و موقعیتی برای برگزاری رقابت های انتخابی به شکل گسترده نداریم.

ملی پوش ژیمناستیک: به سهمیه المپیک نزدیک شدیم
ایران  ژیمناستیک  ملی  تیم  عضو 
به  فدراسیون  برنامه ریزی های  با  فت:  گ
کسب سهمیه المپیک توکیو نزدیک شدیم.

عبداهلل جامعی در مورد اردوی تیم 
قزوین  در  که  هنری  ژیمناستیک  لی  م
برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به شیوع 
صورت  به  را  اردو  چند  کرونا،  یروس  و
آنالین برگزار کردیم و در ادامه هم اردوی 
تیم ملی در قزوین برگزار شد که اردوی 

خیلی خوبی بود.
وی با اشاره به اینکه در چند سال 

اخیر برنامه ریزی های خوبی برای تیم ملی ژیمناستیک هنری ایران انجام شده، گفت: 
اردوها و اعزام های زیادی در این مدت داشتیم. به خاطر مشکالت فراوان اقتصادی، 
اعزام به مسابقات واقعا کار سختی است اما مسووالن فدراسیون پای کار بودند و شرایط 
مناسبی را برای تیم ملی ایجاد کردند. همه این برنامه ریزی ها باعث شد ژیمناسیک 

ایران به کسب سهمیه المپیک نزدیک شود.
جامعی در خصوص جو تیم ملی ژیمناستیک تصریح کرد: بین ژیمناست هایی که 
در اردو حضور دارند صمیمیت و دوستی زیادی برقرار است و در عین حال که رقابت 

وجود دارد همه با هم رفیق هستند.
عضو تیم ملی ژیمناستیک در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در تیم ملی به 
ژیمناست های جوان بها داده شده و شاهد حضور آنها در اردوهای تیم ملی هستیم. 
نتایجی هم که در این چند سال به دست آمده نشان دهنده عملکرد موفق فدراسیون 
ژیمناستیک بوده است. امیدوارم در نهایت ژیمناستیک ایران بتواند سهمیه المپیک 

توکیو را به دست بیاورد.

حدادی در راه اردوی دو ماهه آمریکا
نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک 
لندن برای برگزاری اردو آماده سازی راهی 

آمریکا می شود.
احسان حدادی رکورد دار ماده پرتاب 
دیسک آسیا و نایب قهرمان المپیک لندن 
که مدتی قبل اردو آماده سازی خود را برای 
حضور در المپیک توکیو در کیش آغاز کرده 
بود، سه شنبه جهت ادامه روند آماده سازی 

راهی کشور آمریکا خواهد شد.
این مرحله از اردو آماده سازی احسان 
حدادی تا بعد از تعطیالت عید نوروز)سال 

۱400( ادامه خواهد داشت و وی زیر نظر مک ویلکینز در کمپ تمرینی چلوویستا 
تمرینات خود را ادامه خواهد داد. حدادی در جریان برگزاری این اردو تدارکاتی در چند 

مسابقه داخلی کشور آمریکا نیز شرکت خواهد کرد.
این پرتابگر دیسک ایران یکی از دو سهمیه دار دوومیدانی محسوب می شود و 

یکی از شانس های کسب مدال ایران در المپیک توکیو به حساب می آید.

به بهانه فاش شدن قرارداد مسی؛
عجیب ترین بندهای قرارداد در تاریخ فوتبال

با فاش شدن قرارداد نجومی لیونل مسی با بارسا و مورد توجه قرار گرفتن 
بندهای بحث برانگیز قرارداد او، مارکا به مرور عجیب ترین بندهایی که در قرارداد 

ستاره های فوتبال وجود داشته، پرداخته است.
با  فشاگری روزنامه ال موندو در مورد قراردادی که مسی در سال 20۱۷  ا
بارسلونا امضا کرده بود، همچنان موضوع مورد بحث رسانه ها است. شروط الزام به 
در هم آمیختگی با جامعه کاتاالن ها، آموختن زبان آنها و همچنین دو پاداش چند 
ده میلیون یورویی تمدید قرارداد و وفاداری به باشگاه از موارد بسیار مناقشه برانگیز 

در قرارداد لئو مسی و بارسلونا هستند.
هر چند قرارداد ۵۵۵ میلیون یورویی مسی از نظر خوان گاسپار، رییس سابق 
باشگاه بارسلونا، که نخستین بار در ۱4 سالگی با مسی قرارداد امضا کرد، هیچ مشکلی 
ندارد. گاسپار می گوید مسی بیش از دو برابر این مبلغ برای بارسا درآمدزایی کرده و 
هیچ کدام از شرکا و اسپانسرهای بارسلونا مشکلی با دستمزد نجومی کاپیتان کاتاالن 
ها ندارند. همچنین ستاره ها در جهان ورزش همواره شروطی برای عقد قرارداد تعیین 

می کنند که گاهی بعضی از این شروط حتی با عقل هم جور در نمی آید.
رییس سابق بارسلونا در ادامه به شروطی مانند: پاداش برای دقایق بازی، پاس 
گل، گلزنی، کسب قهرمانی و یا رکوردهای دیگر اشاره کرده است. همچنین شرط 

هایی راجع به مسکن، بیمه و از این قبیل.
در سال های اخیر موارد عجیب و غریبی نیز در قراردادهای بازیکنان دیده شده 
است، مثل درخواست دریافت پاداش بابت تشویق تماشاگران، پاداش برای الغر بودن، 
یا حتی قید شدن تعداد مهمانی های که در طول هفته برگزار خواهند کرد در قرارداد!

تیم ها نیز به نوبه خود، سعی می کنند که با آوردن شروطی در قراردادها خود 
را در برابر احتمال رخ دادن دوپینگ بیمه کنند. به عنوان مثال بندهایی این نکات 
را برای ورزشکاران ممنوع می کنند: استفاده از داروها بدون اطالع باشگاه، شرکت 
در فعالیت های خطرناکی مثل موتورسواری، اسکی، مشت زنی، دوچرخه سواری 

و... و حتی سفر به فضا!
از عجیب ترین شروطی که تاکنون باشگاه ها در قراردادهای خود ذکر کرده اند، 
شرطی است که باشگاه لوانته در سالهای گذشته برای یکی از بازیکنان خود گذاشت که 
به موجب آن، این بازیکن حق نداشت با بیش از سه نفر در آپارتمان خود زندگی کند!

باشگاه دیگری دو تن از بازیکنان خود را که بیش از همه به مهمانی گرفتن 
و مهمانی رفتن عالقه داشتند را از بیرون رفتن با یکدیگر در روزهای سه شنبه و 

پنجشنبه منع کرد.
باشگاه سویا در قرارداد خود با یکی از بحث برانگیزترین ستاره هایش، نوشت 

که اگر این بازیکن را در حال دعوا ببینند، قرارداد را لغو می کنند.
شرط تشویق از سوی تماشاگران

طبق گزارش شبکه فرانس 2، نیمار در سال 20۱۸ بابت تشویق تماشاگران 
در انتهای مسابقه، طلب 3۷۵ هزار یورو را کرده است. البته نیمار این موضوع را 
تکذیب کرد. تیاگو سیلوا، هم تیمی سابق او در PSG نیز به همین دلیل 33 هزار 

یورو در جیب گذاشت.
وقتی این موضوع فاش شد، PSG عنوان کرد که این بازیکنان چنین شرطی 
را در قرارداد خود داشتند، این پاداش ها همچنین شامل مواقعی می شد که بازیکنان 
با داوران خوب رفتار می کردند، وقت شناس بودند و یا اینکه درگیر شرط بندی 

نمی شدند.
نپوشیدن کفشی با استوک قرمز

فوتبال لیک افشا کرده بود که رافائل فان درفارت در ۱4 ماه حضورش در 
رئال بتیس بیش از ۱۱4 هزار یورو پاداش دریافت کرد، فقط به خاطر اینکه رنگ 
استوک هایش قرمز نباشد. این موضوع به دلیل رقابت بتیس و سویا به عنوان تیم 

های همشهری بود.
سواحل اختصاصی، مهمانی ها و داشتن پیش خدمت!

ازکوییل الوتزی پاری سن ژرمن را به مقصد فوتبال چین ترک کرد. در قرارداد 
او عالوه بر شرط دریافت دقیقه ای ۵۵ یورو، همچنین درخواست کرده بود دو خانه 

مبله، دو خودرو شخصی، یک آشپز و یک راننده شخصی داشته باشد.
همچنین جروینهو وقتی برای بازی به چین رفته بود، از باشگاه درخواست 
کرده بود که یک ساحل اختصاصی، یک عمارت بزرگ برای زندگی خانواده اش، 
یک هلیکوپتر و همچنین بلیط هواپیما برای هر وقت که هوس دیدار از کشورش را 

می کرد، برای او فراهم کنند.
اجازه برای مهمانی

ال ناسیون گزارش کرده بود که زمانی که رونالدینیو در سال 20۱۱ به فالمنگو 
پیوست، بندی در قرارداد او وجود داشت که به او اجازه می داد هفته ای دو بار به 

میهمانی برود.
رونالدینیو همچنین وقتی برای ادامه فوتبال به مکزیک رفت، درخواست کرده 
بود یک خانه استخردار، زمین فوتبال ساحلی، زمین فوتبال ۷ نفره و انواع و اقسام 

نوشیدنی ها را برای او فراهم کنند.
خانه ای رو به شمال

یکی از بازیکنان سابق رئال مادرید تنها در صورتی تن به امضای قراداد می داد 
که برای او خانه ای جدید و رو به شمال آماده کنند تا نور خورشید را در خانه داشته باشد.

پاداش برای اخراج نشدن
لیورپول در قرارداد خود با بالوتلی قید کرده بود که یک میلیون پوند بیشتر 
به او پرداخت خواهد کرد اگر بیش از سه بار به دلیل رفتار غیر ورزشی از زمین 

بازی اخراج نشود.
همچنین فیرمینیو شرطی در قرارداد خود دارد که طبق آن می تواند در قبال 

۹۸ میلیون پوند لیورپول را ترک کند، به شرط اینکه به آرسنال نپیوندد!
هر فصل یک خانه تازه ساز

زش  ر و سعه  تو ن  و معا
حرفه ای و قهرمانی وزیر ورزش 
و جوانان گفت: امیدواریم عرضه 
سریع ترین  در  سرخآبی ها  اولیه 
واگذاری  هدف  شود؛  انجام  ممکن  زمان 
۱00درصدی سهام تا پایان دولت فعلی است 
اما اگر این فرآیند در این دولت انجام نشد، باید 

دولت بعدی این کار را انجام دهد.
مهدی علی نژاد اظهار داشت: یکی از 
بخش هایی از جامعه که متر و معیار خوبی 
بخش  دارد،  وجود  آن  کار  ارزیابی  برای 
ورزش است زیرا همه موضوعات آن خیلی 
شفاف بوده و به اصطالح روی میز قرار دارد 
و با عدد و رقم هم می توان آن را ارزیابی کرد. 
بهترین جایی که در ورزش قهرمانی می توان 
روند آن را ارزیابی کرد، بازی های المپیک و 
آسیایی  بازی های  افزود:  است.وی  آسیایی 
در  و  دارد  متعدد  رشته های  که  بازی هایی 
عالی ترین سطح برگزار می شود و بهترین جا 
برای محک خوردن ورزش کشور است. وقتی 
المپیک ۱۹4۸ شرکت  در  تیمی  به صورت 
کردیم، از گذشته تاکنون روند صعودی قابل 
توجهی داشتیم. به ویژه عملکرد ملی پوشان 
در دو یا سه المپیک اخیر اصال قابل قیاس با 

گذشته نبوده است.
و  حرفه ای  ورزش  توسعه  معاون 
قهرمانی وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: 
در المپیک لندن و ریو توفیقات فوق العاده ای 
این  در  گذشته  اندازه  به  و  آوردیم  بدست 
دولت توفیق داشتیم. برای اولین بار هم در 
بازی های آسیایی ۱۹۵2 شرکت کردیم تا به 
امروز در بازی های آسیایی 20۱0، 20۱4 و 
20۱۸ اتفاقات خوبی برای ایران افتاد و خارج 
از آن، بازی های آسیایی ۱۹۷4 تهران اتفاق 

خاصی به خاطر میزبانی ایران بود.
در  بازیکنان  عملکرد  شد:  یادآور  وی 

قابل  اخیر  بازی های آسیایی  با  بازی ها  این 
به  نسبت  مثبتی  دیدگاه  و  نیست  قیاس 
عملکرد ملی پوشان در سال های اخیر دارم. 
در المپیک 20۱۸ جوانان رتبه هفتم را کسب 
کردیم و بهترین نتیجه ای بود که در تاریخ 
در  نشان می دهد،  این  و  داشتیم  المپیک ها 
رده سنی پایه که آینده ساز هستند، اتفاقات 

خوبی رقم می زنیم.
در  موفقیت  برای  داد:  ادامه  علی نژاد 
ورزش قهرمانی باید مولفه های زیادی فراهم 
شود و یکی از آن مولفه های بسیار مهم و 
مغفول در کشور ما بحث کرسی های موثر 
بین المللی است. امروز 300 کرسی بین المللی 
داریم اما شاید 20 یا 30 کرسی  موثر در کشور 
المللی  بین  کرسی های  درباره  وقتی  باشد. 
حرف می زنیم باید درخصوص تاثیرگذاری آن 
هم حرف بزنیم. چرا مهم است؟ زیرا بسیاری 
از اتفاقات ورزش در میدان اتفاق نمی افتد و 

خارج از میدان روی می دهد.
خوشبینانه ترین  در  کرد:  اضافه  وی 
حالت آن بحث قوانین است و در جایی که 
این  نوشتن  در  می توانند  می نویسند  قانون 
قانون برخی از موضوعاتی که مزیت نسبتی 

بر آن دارند، رعایت کنند و کمیته های فنی 
در فدراسیون های جهانی و هیات روسا نقش 
اساسی در این کار دارند. ما در ووشو بارها 
قوانینی نوشتیم که با شاکله ورزشکاران ما 
از  برخی  جلوی  یا  داشت  همخوانی  بیشتر 
قوانینی را که با ورزشکاران ما خیلی هماهنگی 

نداشت، گرفتیم.
و  حرفه ای  ورزش  توسعه  معاون 
افزود: مثال  و جوانان  وزیر ورزش  قهرمانی 
در جودو یک تغییر قانون بود که باعث افت 
جدی بیش از یک دهه شد. این قانون این 
بود که در شروع تکنیک ها جودوکاران بتوانند 
دست به پا بزنند یا خیر. این باعث شد که کلی 
نتوانستند  از جودوکاران که چوخه کار بودند 
روز  آن  اگر  کنند.  استفاده  چوخه  فرمول  از 
می توانستیم جلوی آن قانون را بگیریم آن 
روند روبه رشد جودوی ما از لحاظ فنی انجام 
می شد. این موضوع چقدر می تواند تاثیرگذار 
باشد یا در کشتی یک سری قوانین در فیال 
تصویب شد که با سبک کشتی ایران مغایر بود 
و این خوشبینانه ترین حالتی است که می گویم. 
در بحث داوری، تقسیم مدال ها و موارد دیگر 
اگر ما حضور نداشته باشیم نمی توانیم در آن 

بخش ایفای نقش کنیم.
راستا  همین  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
ابتدای  که  کردیم  تدوین  را  نامه ای  آیین 
حمایت  در جهت  فدراسیون ها  به  سال ۹۹ 
المللی و کسانی که صاحب  بین  از کرسی 
این کرسی ها هستند، ابالغ شد. در ذیل این 
آیین نامه علی رغم کرونا توانستیم دو یا سه 
کرسی را بگیریم و وضعیت انتخابات شرایط 
خاص و حضوری نبود و خیلی از اقدامات را 
می توانستیم انجام دهیم اما در حالت کرونایی 
نمی شد. با این وجود کار را به گونه ای پیش 
بردیم که وزارت ورزش حمایت کرد و برخی 
از فدراسیون ها توانستند کرسی های خوب بین 

المللی کسب کنند.   
اظهار  جوانان  و  ورزش  وزیر  معاون 
زیرساخت  درباره  زیادی  مشکالت  داشت: 
و  استقالل  باشگاه  دو  خصوصی سازی 
پرسپولیس وجود داشت. نزدیک به یک سال 
و نیم است که می خواهیم کارهای زیرساختی 
را انجام دهیم و با اقدامات متعددی که انجام 
شد، دو ورزشگاه برای هر دو باشگاه استقالل 
و پرسپولیس در نظر گرفته شده است. ۷۱0 
میلیارد تومان سرمایه باشگاه استقالل است 
و این ارزش گذاری در حال به روز رسانی است. 
وی افزود: هفته پیش جلسه معارفه را 
داشتند. پرسپولیس به لحاظ سال مالی یک ماه 
از استقالل جلوتر است. امیدواریم که بتوانیم 
در سریع ترین حالت ممکن عرضه اولیه دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس را ارائه دهیم. 
ما در حال حاضر یک ریال هم نمی توانیم 
ورزش   برای  هزینه کرد  چون  کنیم،  هزینه 
حرفه ای ممنوع است. ما صددرصد سهام را 
می خواهیم واگذار کنیم و قرار است تا پایان 
دولت فعلی این موضوع صورت بگیرد، اما اگر 
این فرآیند در این دولت انجام نشد، باید دولت 

بعدی این کار را انجام دهد.

علی نژاد:  عرضه اولیه دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
به زودی صورت می گیرد

تیم فوتبال پرسپولیس ترافیک عجیب 
تجربه  خود  میانی  خط  در  را  غریبی  و 

می کند.
دو  فاصله  در  پایتخت  سرخپوشان 
هفته تا شروع نقل و انتقاالت، مهدی ترابی 
را به خدمت گرفتند تا احتماال یکی از پنج 
خرید بزرگ زمستان لیگ برتر ایران را رقم 
زده باشند. با این انتقال، قرمزها، پرستاره تر 
از هر زمان دیگری درخط میانی، به استقبال 
نیم فصل دوم لیگ بیستم و همچنین لیگ 

قهرمانان آسیا 202۱ خواهند رفت.
را  شیرینی  دردسر  ترابی  خرید  اما 
کرد.  خواهد  ایجاد  کادرفنی  برای  هم 
پرسپولیس اکنون ۱2 بازیکن در خط میانی 
خود دارد و این در حالی است که در طول 
بازی 4 بازیکن می توانند در این پست ها 
به میدان بروند و دیگر بازیکنان مجبور به 
نیمکت نشینی یا تغییر پست خواهند بود. 
در  های شاخص  چهره  همچنین حضور 
پست هافبک، امکان استفاده از بازیکنان 
جوان را محدود خواهد کرد که البته باتوجه 
به هدف قرمزها برای قهرمانی در لیگ 
برتر و موفقیت در آسیا، این موضوع قابل 

توجیه خواهد بود.
* هافبک دفاعی و میانی؛ سه ستاره 

و دو مهره جوان
پست  ترین  باثبات  احتماال  این 
بوده  ها  سال  این  تمام  در  پرسپولیس 
است. احمد نوراللهی و کمال کامیابی نیا 
زوج  ایوانکوویچ  برانکو  نخست  فصل  از 
سرلک  میالد  حاال  و  اند  ساخته  را  خود 
را به عنوان ستاره ای تمام عیار در کنار 
حضورش،  با  که  بازیکنی  می بینند.  خود 
این اختیار عمل را به یحیی داده تا کمال 
را عقب تر بیاورد یا احمد نوراللهی را در 
پست خط حمله به کار گیرد. به جز این سه 
ستاره، محمد شریفی و سعید حسین پور 

نیز به عنوان مهره های جوان حضور دارند. 
از این جمع شریفی، نوراللهی و حسین پور 
توانایی بازی در یک پست جلوتر را هم از 

خود نشان داده اند.
* هافبک کناری؛ شاید بهترین های 

لیگ برتر
پرسپولیس بازیکنان بسیار خوبی را در 
پست هافبک کناری و وینگر در اختیار دارد 
که البته بیشتر آن ها چپ پا هستند. امید 
عالیشاه قدیمی ترین بازیکن پرسپولیس در 
این منطقه از زمین است و وحید امیری هم 
با 33 سال، مسن ترین بازیکن محسوب 
می شود که البته همچنان در زمره بهترین 
فصل  این  او  دارد.  قرار  ایران  لیگ  های 
به عنوان مهاجم کاذب هم بازی کرده و 
عملکرد خوبی داشته است. سیامک نعمتی، 
احسان پهلوان، علی شجاعی و حاال مهدی 
ترابی دیگر هافبک کناری های تیم یحیی 

گل محمدی هستند.
* هافبک هجومی و بازیساز؛ حضور 

مهره های جایگزین
پرسپولیس  تخصصی  بازیکن  تنها 
و  شریفی  محمد  شاید  پست  این  برای 
مهدی مهدی خانی باشند و اساسا یحیی 

گل محمدی در سیستم 4-4-2 خود چنین 
پستی را تعریف نکرده است. موقعیت سازی 
برای مهاجمان، اغلب توسط هافبک های 
از  یکی  حتی  یا  و  کاذب  مهاجم  کناری، 
شاید  می شود.  انجام  ها  دفاعی  هافبک 
هم فقدان یک بازیساز در دسترس برای 
محمدی  گل  تا  شده  سبب  پرسپولیس 
تیمش را به این شکل تغییر دهد. زمانی 
که نوراللهی زوج عبدی در خط حمله بود، 
او بیشتر نقش بازیساز و منتقل کننده توپ 
به مهاجم سرخ ها را انجام می داد اما در 
کل حضور چهره هایی چون وحید امیری 
و از این پس مهدی ترابی سبب شده تا 
بازیکنی  چنین  به  نیازچندانی  پرسپولیس 

نداشته باشد.
غیرضروری  هافبک؛  یک  خرید   *

و شاید اشتباه
در بخشی ازنشست خبری ابراهیم 
درباره  خبرنگاران  ز  ا یکی  شکوری، 
اشکان دژاگه از او پرسید که البته پاسخ 
به  باتوجه  اما  نکرد.  دریافت  روشنی 
کردن  مطرح  و  دژاگه  اشکان  استوری 
های  شبکه  در  او  نام  جدایی،  موضوع 
اجتماعی بارها برای انتقال به پرسپولیس 

چندان  انتقال  این  شاید  اما  شده  مطرح 
دژاگه  نباشد.  ضروری  پرسپولیس  برای 
های  هافبک  بهترین  از  یکی  اگرچه 
فوتبال ایران است اما 34 سال دارد و در 
ماه های اخیر نیز مصدومیت های متوالی 
داشته و از این ها گذشته، پرسپولیس با 
۱2 هافبک، اساسا به بازیکن دیگری در 
این پست نیازمند نیست و باید به سراغ 

خط دفاع و حمله برود.
فهرست هافبک های پرسپولیس:

دفاعی،  )هافبک  نیا  کامیابی  کمال   .۱
دفاع میانی(

2. میالد سرلک )هافبک دفاعی(
3. احمد نوراللهی )هافبک دفاعی، مرکزی، 

کناری، مهاجم کاذب(
4. سعید حسین پور )هافبک دفاعی، مرکزی 

و هجومی(
۵. محمد شریفی )هافبک دفاعی، مرکزی 

و هجومی(
6. مهدی ترابی )هافبک کناری، هجومی 

و مهاجم کاذب(
مهاجم  کناری،  )هافبک  عالیشاه  امید   .۷

کاذب(
دفاع  کناری،  )هافبک  شجاعی  علی   .۸

کناری(
مهاجم  کناری،  )هافبک  امیری  وحید   .۹

کاذب(
۱0. احسان پهلوان )هافبک کناری(

۱۱. سیامک نعمتی )هافبک کناری، دفاع 
راست، مهاجم کاذب(

۱2. مهدی خانی )هافبک کناری، مهاجم 
کاذب(

مهاجم  امیری  وحید  که  روزی  در 
کاذب بود، کمال کامیابی نیا در پست دفاع 
قرارداد  ترابی  مهدی  و  داشت  قرار  وسط 
امضا نکرده بود، پرسپولیس ۵ عنصر خط 

میانی را روی نیمکت خود می دید.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱3۹۹603۱۷۱۸000۱۵36- ۹۹/۱۱/۱۵ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اداره سه اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
خانم سارا شریفی فرد فرزند رمضان به شماره شناسنامه ۵۱0 صادره از گچساران در 
یک باب ساختمان بمساحت ۱۵2/۵۹ متر مربع پالک فرعی 3۵ از ۱۵۷۵ باقیمانده 
واقع در بخش 3 اهواز بنشانی چنیبیه علیا خیابان حامدین خریداری از مالک رسمی 
شرکت فالحتی اصفهانیها محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرض حال 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱3۹۹/۱۱/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۹/۱2/0۵

شناسه آگهی: ۵/2۱۹۷/م-الف
یاور مرادی گراوند

رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

قطعه یک ایالم 
 برابر رای شماره ۱3۹۹603۱۵00۱003۸3۹ مورخ ۱3۹۹/۱0/2۹ هیات اول 
و هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا 
مرامی ، فرزند علی نجات ، به کد ملی 22۸02۵364۱ )ششدانگ( یک باب ساختمان 
، به مساحت ۱4۷/۱3 متر مربع ، پالک شماره 36 فرعی از ۱422 اصلی، واقع در 
ایالم- بلوار شهدای چالسرا – کوچه موجود ، خریداری شده از محمد گل نظری و 

منتسب به مالکیت عباس رشیدی تنگ آبی.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند ظرف مدت دو ماه و در مورد آگهی های اصالحی ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی، 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 نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت  مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

 تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۹/۱۱/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۱2/0۵ 

 صفری- رئیس ادراه ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم 

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت کاشمر 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱3۹۹603060۱2003236 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم اسماعیل 
صلواتی فرزند عبدالرحیم به شماره شناسنامه 2400 صادره از کاشمر در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 2۱۸/۸4 متر مربع از پالک ۷4 فرعی از 3026 اصلی 
واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان امام موسی صدر 3۵ پالک ۱۸ 
خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم صفرعلی شرقی محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۱۱/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۱2/0۵

محمد محمدزاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت کاشمر 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱3۹۹603060۱2002۹34 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم حسین 
رجایی فرزند رحمت اله به شماره شناسنامه ۱۵6 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت ۱۱۸ متر مربع از پالک ۱6۹۵ فرعی از ۵۸ اصلی واقع در بخش 
سه کاشمر خیابان نقابی خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم بی بی آغا علوی محرز 

گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۱۱/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۱2/0۵

محمد محمدزاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت کاشمر 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
برابر رای شماره ۱3۹۹603060۱20033۱۹ و ۱3۹۹603060۱2003320 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای / خانم علی اکبر رازقی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۱۸۸ صادره 
از مینودشت در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و سکینه رازقی فرزند 
حسین به شماره شناسنامه ۱۱6۹۸ صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت ۱۱4/6۵ متر مربع از پالک ۱6۷ فرعی از 3026 اصلی 
واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان نسیم 3۵ پالک ۱۵ خریداری از 
مالک رسمی آقای / خانم علی اکبر رازقی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت مقتضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۱۱/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۱2/۵

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  و  تعیین  قانون  ۸03۵۸2۷ سال ۹۸.40۱۷ موضوع 

و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن 
تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی محمدرضا شیری درینسو به شماره کد 
ملی ۱60۱6۵۵6۹۱ صادره از هشترود فرزند میرزاعلی ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر ساختمان به مساحت 2۹3.40 مترمربع دارای پالک ۷۸2 فرعی از پالک 
4۸ اصلی بخش 3 واقع در قریه سیاورز خریداری شده از مالک رسمی لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول 
: ۱3۹۹.۱۱.06 تاریخ انتشارنوبت دوم : ۱3۹۹.۱۱.20 هادی مالحسینی سرپرست 

ثبت اسناد و امالک تنکابن
م الف ۱۹۹0۹۱0۸

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون 
تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره ۸03۵۸2۹ سال ۹۸.3۷0۷ موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی فوزیه رئوفی 
به شماره کد ملی 22۱۸۵223۵۷ صادره از تنکابن فرزند حسین ششدانگ 
یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱6۸6.33 مترمربع دارای پالک ۷۹۱ 
فرعی از پالک ۵ اصلی بخش 4 واقع در قریه نسیه محله خریداری شده 
از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی 
انقضاء مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت  نمایند  تقدیم 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول 
مالحسینی  هادی   ۱3۹۹.۱۱.20  : دوم  انتشارنوبت  تاریخ   ۱3۹۹.۱۱.06  :

سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
م الف ۱۹۹0۹۱02

1۲ هافبک در پرسپولیس؛

 خط میانی؛ امید یحیی برای پنجمین قهرمانی
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جشنواره ملی با عنوان »مادرم فاطمه)س(« از عالقه مندان خواست 
آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت روح الجنان در راستای تحقق منویات 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در بیانیه گام دوم انقالب و ترویج جایگاه 
واالی مادر، با عنایت به توصیه های مکرر معظم له مبنی بر تبلیغ و اشاعه 
فرهنگ فرزندآوری و تبیین جایگاه واالی مادر بودن، جشنواره ملی با 
عنوان »مادرم فاطمه)س(« را با همکاری سازمان تبلیغات اسالمی، واحد 

خواهران دانشگاه امام صادق)ع( و بنیاد فرهنگی کوثر برگزار می کند.
فراخوان ارسال آثار به  جشنواره همزمان با ایام میالد با سعادت 
حضرت فاطمه)س( و روز مادر آغاز شده و عالقه مندان باید آثار خود را تا 
پایان خرداد ۱400 ارسال کنند. اختتامیه جشنواره و اعالم نتایج در سالروز 

ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه)صلوات اهلل علیهما( خواهد بود.
دکتر مجتبی فائق دبیر جشنواره ملی »مادرم فاطمه« در این باره 
گفت: »جشنواره ملی »مادرم فاطمه« در سه بخش؛ داستان نویسی و 
شعر)برای رده سنی بزرگسال( مداحی، دکلمه و شعرخوانی)سه رده سنی 
کودک، نوجوان و بزرگسال( و طراحی، نقاشی، فیلم کوتاه، موشن گرافیک 

و کلیپ)سه رده سنی کودک، نوجوان و بزرگسال( برگزار می شود.
وی افزود: جشنواره دارای دو محور اصلی؛ الگوسازی و تبیین 

جایگاه واالی حضرت فاطمه)س( در خانواده به عنوان الگوی مادران، و 
جایگاه مادر در خانواده است. ۵ محور؛ نقش مادر در تربیت فرزندان، نقش 
مادر در استحکام حیات خانواده، نقش مادر در پیشرفت و تعالی فرزندان، 
نقش مادر در آرامش خانواده و نقش مادر در شکوفایی استعدادهای 
فرزندان از محورهایی است که ذیل دو محور اصلی در این جشنواره 

مدنظر قرار گرفته است.
و  مداحی  حوزه  در  جدید  استعدادهای  پرورش  و  کشف  وی، 
شعرخوانی در رده های مختلف سنی،ترویج و تبلیغ اهمیت جایگاه 
حقیقی مادر در خانواده و جامعه از دیدگاه اسالم و آشنایی بیش از 
مهم  موضوع  به  بانوان  ترغیب  و  مفاهیم  این  با  جوان  نسل  پیش 
العالی(  فرزندآوری که بر اساس منویات مقام معظم رهبری)مدظله 
از نیازهای ضروری کشور است، شناسایی نیروهای جوان انقالبی در 
موضوعات هنری نظیر؛ طراحی، فیلم کوتاه، داستان نویسی و .... و به 
کارگیری این استعدادهای جوان در پروژه های گوناگون فرهنگی و 
تبیین جایگاه حضرت فاطمه)س( به عنوان مادر امامان)ع( و مادر همه 
شیعیان و الگوسازی و آشنایی نسل جوان با سیره و زندگانی ایشان در 
قالب شعر و داستانهای کوتاه برای مخاطب کودک، نوجوان و بزرگسال 

را از  اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد.

فراخوان ارسال آثار به جشنواره »مادرم فاطمه)س(«

بیان  با  فالح فر  سعید 
تاثیری که گذر زمان و تغییر 
بر  جامعه  و  زندگی  وضعیت 
کلمات رایج در شعر هر زمان می گذارد 
در شعر  امروزی  کلمات  از جای خالی 

امروز می گوید.
این شاعر و دکترای پژوهش هنر 
در یادداشتی با عنوان »زبان - زمان« 
داده،  قرار  ایسنا  اختیار  در  را  آن  که 
شمشیر،  اسب،  »صوفی،  است:  آورده 
چنگ، کشتی، نارنج، ناوک، هزار و بلبل، 
مشک ختن، تریاک، مطرب، آبگینه، قلم 
و مرکب، مغبچه، پیک و چاپار، میخانه، 
سرخاب، مرهم، زنار، کاروانسرا، شحنه، 

داروغه، اسکندر، جرس و...
این کلمات را که کنار هم بچینیم، 
شعر کالسیک  واژگانی  دایره  به  الزامًا 
ارجاع خواهد داد. این اسامی و صفات 
زمانه  از متن کالم روزگار جاری   ... و 
شاعران  دوره  در  و  شده اند  انتخاب 
روزمره  زندگی  در  کاربردی  استفاده 
داشته اند. مردم اسب سواری می کردند. 
و  سرمه  با  می جنگیدند.  شمشیر  با 
سرخاب آرایش می کردند. داستان »لیلی 
و مجنون« می خواندند. مطربان چنگ 
می نواختند. طبیبان برای بیماران، مرهم 
و تریاک تجویز می کردند. با کشتی به 

سفر می رفتند.
بعضی از این کلمات، مثل کشتی، 
پنجره، بربط، جام شراب، آینه، قفل و 
واژگان  در فهرست  و... همچنان  کلید 
همان  با  و  فعلی  زندگی  در  کاربردی 
هم  بعضی  هستند.  استعاری  معانی 
مثل گرز، دینار، کمند و... تنها در متون 
کهن و در گنجینه زبان محفوظ مانده اند. 
بعضی هم مثل چراغ، تیر و کمان، سکه، 
اجاق،  عکس،  قیر،  کاله خود،  گنج، 
معنی  تغییر  اندکی  با  و...  پرواز  زندان، 
امروزی  زبان  در  همچنان  مصداق،  و 
به کار می روند. بعضی هم مثل مدرسه، 
در  تغییر  با  و...  زاهد  درویش،  کافور، 
در  می شوند.  استفاده  استعاری  معانی 
مفاهیم و مضامین هم این تقسیم بندی 
ملموسی  به  اگرچه  به چشم می خورد، 

این اسامی نباشند.
شتاب  در  می رسد  نظر  به  اما 
مانده  جا  زمان  از  زبان  تغییرات عصر، 

است.
داده  تفنگ  به  را  جایش  شمشیر 
و  ضماد  به  را  جایش  مرهم  است، 
مشعل  و  شمع  جای  به  خانه ها  دارو. 
رفت  می شوند.  روشن  المپ  با  و... 

با  شهری  بین  و  شهری  آمدهای  و 
زاهدان  از  انجام می شود. غیر  اتومبیل 
مشرب های  و...  قلندران  و  صوفیان  و 
اجتماعی  نمایش های  و  متنوع  فکری 
در  و...  پانک  هیپی گری،  مثل  زیادی 
آرایش  قلم  هفت  شده اند.  رایج  جهان 
افزایش پیدا کرده  به ده ها قلم آرایش 
متحول  کلی  به  زندگی  سبک  است. 
شده و ابزارهای تازه ای به بدیهی ترین 
ملزومات زندگی تبدیل شده اند. یخچال، 
آب لوله کشی، برق، اینترنت، تلویزیون، 
از  جزئی  و...  نفت  پالستیک،  روزنامه، 
است.  زمانه  این  مردم  روزمرگی های 
سینما، بانک، موزه، قهوه خانه، اتوبوس، 
تفلون،  ظروف  غیربومی،  میوه های 
دوچرخه، فوتبال، راهپیمایی های مدنی 
و... در ساخت جامعه امروزی و روحیات 
از  میزان  چه  دارند.  نقش  شخصی 
امروزی  زبان  در  زندگی  واقعیات  این 
جایگاه پذیرفته شده ای دارند؟ نمی شود 
میانه  در  هم  آن  تقلیدی،  برداشتی  در 
سوار  همیشه  را  عاشق  فناوری،  عصر 
فرستاد که  معشوقی  دیدار  به  اسب  بر 
زیبایی صورتش با خال لب و کمان ابرو 
نمایش داده می شود. نمی شود پهلوانی 
را به قطر بازو گره زد. چرا مردان داخل 
شعر  در  اجدادشان  که  همچنان  شعر، 
به  می خورند،  سفر  در  لقمه ای  فارسی 
نمی روند؟  امروزی  ساندویچی های 
وقتی حیات باقی است و وقایع اجتماعی 
می گذرد،  جهانی  جامعه  بر  دیگری 
به  نه  شاعرا تلمیحات  می شود  مگر 
و  دور  وقایع  و  تکراری  داستان های 

دوره های تاریخی خاصی بسنده کند؟
بگوییم  بهتر  )یا  امروز  شعر  در 
هفتاد  تا  چهل  دهه  شعری  میراث  در 
توانسته اند  که  کلماتی  تعداد  شمسی( 
پیدا کنند  نقد  از طعنه و  جایی مبرای 
از  می شوند.  محدود  نمونه  چند  به 
جمله می توان به قطار، گلوله، خیابان، 

چای و... اشاره کرد. به اضافه کلماتی 
مثل کافه، ساعت، سیگار، نیمکت و...  
با اندکی تردید در این جمع جای  که 
قاعده  این  از  تخطی  و  تعدی  دارند. 
بود  جرمی  کالسیک  قالب های  در 
وحشتناک و غیرقابل گذشت و نشانه ای 
صریح برای بی سوادی و بیماری طبع 
برخی  که  آن جا  تا  سراینده.  قریحه  و 
از  استفاده  و  تصنع  حتی  افراطیون 
مایه ای  را  مرده  و  مهجور  کلمات 
خود  شاعرانگی  غنای  به  تفاخر  برای 
می دانستند. اما شعر نو و سپید همزمان 
تا  توانست  به مضامین جدید،  با ورود 
حدودی خود را از این قید نانوشته رها 
کند. با این وجود وقتی فروغ فرخزاد از 
کلماتی مثل »چرخ خیاطی« در یکی از 
شعرهایش استفاده کرد، آن قدر غریب 
بود که مجبور شد در مصاحبه ای از این 
نیما کسی  از  انتخاب دفاع کند. پیش 
»مرغ  برای  می شود  نمی کرد  تصور 
شعر  در  جایی  »داروک«  و  آمین« 
فارسی پیدا کرد. یا وقتی بعد از چندین 
شناسنامه  و  سجل  به  مردم  که  دهه 
شناسنامه«  »جلد  بودند،  کرده  عادت 
بدیع  بسیار  امین پور  قیصر  شعر  در 
تعبیرات  حضور  که  جایی  تا  می نمود. 
»اکسیژن«،  »بانک«،  مثل  کلماتی  و 
و...  »حوض«  »موسیقی«،  »سنجد«، 
مثل  کهنه تری  واژه های  حتی  و  ـ 
ـ  و...  »پاسبان«، »قایق«، »فانوس« 
که از کلمات رایج گفتار روزمره مردم 
سهراب  شعر  در  می شود،  محسوب 
آمد.  شمار  به  تشخص  نوعی  سپهری 
سیو«  کا »ساعت  است  همین طور 
»استفراغ«،  یا  قزوه  علیرضا  شعر  در 
»چراغ قرمز«، »گذرنامه« و... در شعر 

سپانلو. محمدعلی 
در موارد بسیاری هم شاعران برای 
و  کذایی  قداست  این  شکستن  درهم 
عادت ادبی، تالش هایی انجام داده اند. 

»کوشش«  شعر  در  که  آن جا  از  اما 
مغلوب »جوشش« است، این تالش ها 
و  جاری  و  سیال  امری  به  نتوانسته اند 
طبیعی و مقبول تبدیل شوند و همچنان 
به شکل وصله ای ناجور به قامت شعر به 
چشم آمده اند. در یک محاسبه عددی، 
روز  واژگانی  دایره  میان  تناسبی  انگار 
نیست.  برقرار  شعر  واژگانی  دایره  و 
جای انبوهی از کلمات مرسوم امروزی 
شاعران  و  مانده  خالی  امروز  شعر  در 
نتوانسته اند از ظرفیت کالمی و عاطفی 
این واژه ها برای بیان شاعرانه و ارتباط 
طبیعی با مخاطب، خوب استفاده کنند. 
کافی است نگاهی به اطراف بیندازیم و 
عدم حضور شاعرانه اسباب و صفات و 
را  پیرامونی خود  اسامی و کارکردهای 
شماره کنیم. این مقایسه نه دفاعی است 
از »توهم جسارت« بعضی جوان ترها و 
نه به این معنی که دایره واژگانی شعر 
الزامًا باید منطبق با الگوی زبان رسمی 
و یا محاوره ای باشد. منظور ذکر آزادی 
ورود طبیعی اجزاء زبان به »زبان و شعر« 
تاریخ  قاعده  که  همچنان  است  شاعر 
ادبیات بوده، به جای اکتفا به گذشته و 
تبعیت از مجوزهایی که شاعران گذشته 

صادر کرده اند.
در این میان نمی شود از آورده های 
شاعران نوپرداز هم غافل شد. مخصوصًا 
ورود  به  موضوع  این  در  است  الزم 
مثل  کرد.  اشاره  هم  بیگانه  واژه های 
کلمات »پیانو«، »سونات« و... در شعر 
احمد شاملو و یا مثل اسامی اشخاص 
از جمله »شوپن« در شعر رضا براهنی 
»می شوپند«.  جنجالی  ترکیب  آن  و 
به  ثالث  اخوان  مهدی  که  همان طور 
و  نونوار  هیئت  گذشته  کلمات  بعضی 
هم  شاملو  مثل  شاعرانی  داد،  امروزی 
به  خودساخته،  ترکیبات  با  توانستند 
کنند.  کمک  فارسی  شعر  زبان  توسعه 
نمادسازی از کلمات و نشانه سازی هم 
نمونه هایی در شعر امروز دارد. استفاده 
از تعابیر کنایی با »سرب«، »شقایق«، 
»جنگل«، »خروس«، »فنجان« و... از 

ابداعات همین دوره اند.
اما با پذیرش این مهم که شاعران 
خود  روزگار  و کالم  زبان  با  کالسیک 
ثقیل گویی،  قصد  به  نه  گفته اند  شعر 
غیاب  در  کنیم  اعتراف  باید  ناگزیر 
غریب و صد البته گسست آفرین کلمات 
و اسامی جدید، همه این دستاوردها با 
سرعت تغییرات زندگی و تطورات کالم 

و زبان رایج قابل قیاس نیست.«

تاثیرگذر زمان و تغییر وضعیت زندگی و جامعه در شعر

 »گزیده و حس و حالی از نهج البالغه« منتشر شد
حالی  و  حس  و  »گزیده  کتاب   
منتخب  گزیده هایی  نهج البالغه«  از 
نهج  نامه های  و  حکمت ها  خطبه ها  از 
افروغ  البالغه است که به همت عماد 
و  فکر  و  توان  فراخور  به  و  انتخاب 
تفسیر  و  شرح  در  متونی  خود  اندیشه 

آن ها نگاشته است.
این برداشت ها در واقع حس و حال 
و اندیشه ای است که افروغ در مواجهه با 
این فراز های نهج البالغه در خود شکل 

گرفته دیده و آنها را تألیف کرده است.
این کتاب تالشی است در راستای بیان این باور نویسنده که نهج البالغه 
نماد و نمایشی از شخصیتی است که نسبت به درد ها، مشکالت، بی عدالتی ها 
و بی دینی های حاکم بسیار ناآرام و از نظر محتوایی همانند اسپند روی آتش 
است و نمی تواند با خونسردی از کنار مشکالت مردم بگذرد. این در حالی است 
که این چنین منش ها و سلوکی در کشور ما در حال حاضر زیر سؤال می رود و 

بی توجهی به دردمندی مخاطبان مورد ستایش قرار می گیرد.
در این اثر فراز هایی از نهج البالغه انتخاب و تشریح شده است که توأمان 
با حس حال و نیاز نویسنده و عامه مخاطب ارتباط برقرار کند. افروغ بر اساس 
ترجمه مرحوم دشتی از نهج البالغه دست به انتخاب زده است و تأکید دارد که 

همه آنچه از آن سخن گفته متعلق به بک خطبه یا نامه یا حکمت نیست.
یادآور می شود، کتاب »گزیده و حس و حالی از نهج البالغه« به همت 
انتشارات کتاب نیستان روانه بازار نشر شده و در دسترس عالقه مندان قرار 

گرفته است.

کتاب »من زن هستم« منتشر شد
از سوی  بصیری  مریم  تألیف  زن هستم«  کتاب »من  نخست  چاپ 

بازار  روانه  و  منتشر  سروش  انتشارات 
نشر شد.

درباره  هستم«  زن  »من  کتاب 
اجتماعی  آسیب های  و  زن  زندگی 22 
دربرگیرنده  این کتاب  شد.  منتشر  زنان 
درباره  که  است  اپیزودیک  یک رمان 
تا  بی سواد  زنان  از  زن،   22 زندگی 
متعلق  این زنان  است.  تحصیل کرده 
درگیر  و  اجتماعی  مختلف  طبقات  به 
مشکالت، فردی، خانوادگی و اجتماعی 

هستند.
اجتماعی، مشکالت  این کتاب درباره آسیب های  مریم بصیری گفت: 
حقوقی و جنسیتی است و هر فصل اش به زندگی یکی از زن ها می پردازد؛ 
اما در کل داستان زندگی  هر شخصیت با زندگی دیگر زنان رمان گره خورده 
است. در واقع هرکسی خواسته و ناخواسته روی زندگی دیگری تأثیر مخربی 
گذاشته است. نسبت به اغلب کارهای من که سوژهای دینی و تاریخی دارند، 
این کار کاماًل متفاوت است؛ یک رمان اجتماعی با انبوهی از شخصیت های 

زن که یا مورد ظلم واقع شدند و یا دارند به دیگری ظلم می کنند.
 این داستان نویس درباره عالقه خود به نوشتن درباره زنان گفت: ادبیات، 
زندگی و جامعه، زنانه مردانه ندارد. اما قبول دارم همیشه به موضوعات مرتبط 
به زنان بسیار عالقه مند هستم و در اغلب کارهایم شخصیت های اصلی، زن 
هستند. خواه ناخواه در خیلی از موارد، زنان جامعه اجازه و قدرت انتخاب هر 
کاری را ندارند و این همسران، کارفرمایان، قانون گذاران و... هستند که برایشان 
بایدها و نبایدها را مشخص کرده و قانون وضع می کنند. در طول سال هایی 
که سردبیر ماهنامه پیام زن؛ و بیش از امروز درگیر مسائل و معضالت زندگی 
زنان و اخبار موجود بودم، به فکرم رسید روی این سوژه کار کنم. روزی نبود که 
شاهد اخبار عجیب و غریب در رسانه های مکتوب و مجازی در مورد مشکالت 
زنان نباشم. در نشریه هم گزارش هایی از دادگاه ها و زندان داشتم و پرونده هایی 
که وکال درگیر آن بودند. بعید می دانم کسی با حجم وسیعی از مشکالت و 
دردهای اجتماعی روبه رو باشد و نخواهد گوشه ای از آن زخم ها را نشان ندهد.

 چاپ نخست این اثر در 32۵ صفحه رقعی، شمارگان هزار نسخه و 
با قیمت ۵۵ هزار تومان توسط انتشارات سروش در اختیار عالقمندان این 

حوزه قرار گرفته است.
 عالقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند از طریق فروشگاه با شماره 
۸۸3۱06۱0 و یا فروشگاه اینترنتی با شماره 664۱۵40۱ تماس حاصل نمایند.

گزیده شعرهای سیدعلی موسوی گرمارودی منتشر شد
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به تازگی گزیده شعرهای 
سیدعلی موسوی گرمارودی را در قالب مجموعه ای با عنوان »گزیده شعر 

ما« منتشر کرد.
 گزیده شعر سیدعلی موسوی گرمارودی با تصویرگری جلِد مرتضی 
یزدانی در ۸۷ صفحه برای نوجوانان باالی ۱۵ سال به چاپ رسیده است.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با بهره گیری از تجربیات و 
پیشینیه گران بهای خود در صدد برآمده است تا در این عرصه برای نوجوانان 
صاحب ذوق و دارای استعداد شاعری و نیز نوجوانان عالقه مند به شعر امروز 
و چه بسا طیف گسترده تری از دوست داران شعر، امکان برخورداری از این 

آثار را فراهم آورد.
کتاب گزیده شعر سیدعلی موسوی گرمارودی شامل 3۷ قطعه شعر 
کوتاه و بلند هم چون »روزهای کودکی، شیر مست، ابر و خاطره، دیگر بگو 
با من ای دوست، وفای رهیاری، تکیده، دسِت تهی، از سکوِت سالیان، ُگِل 

خدا، پدر، ساقِی حق، طرِز غزل، جهان در کودکی و...« است.
این کتاب به انتخاب فاطمه ساالروند در قطع پالتویی، سه بار هم زمان 

منتشر شده و شمارگان آن به ۷هزار و ۵00 نسخه رسیده است.
با قیمت ۱3هزار  کتاب گزیده شعرهای سیدعلی موسوی گرمارودی 
تومان در فروشگاه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فروشگاه 
اینترنتی محصوالت کانون به سایت و فروشگاه های محصوالت فرهنگی 

هنری در دسترس عالقه مندان قرار دارد.
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زیبایی شناسی را به زیبایی گویی تبدیل کنیم
با  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبیر 
و  است  جهانی  زبان  یک  »هنر  اینکه  بیان 
می تواند ملت های جهان و سلیقه های گوناگون 
را به هم پیوند بزند«، خاطرنشان کرد: یکی از 
مهمترین عناصر در هر جامعه ای تعلق اجتماعی، 
احساس افتخار کردن به سرزمین و تقویت امید 
است که از زبان هنر به وجود می آید. گاهی این 
هنر با ظرافت های اجتماعی تبدیل به یک رفتار 
اجتماعی و در واقع زیبایی شناسی به زیبایی گویی 

تبدیل می شود.
مراسم افتتاحیه نمایشگاه فناوری و صنایع 
فرهنگی به همت پارک ملی علوم و فناوری های 
نرم و صنایع فرهنگی عصر روز چهارشنبه )۱۵ بهمن ماه( با حضور حمیدرضا طیبی )رئیس 
جهاد دانشگاهی(، پرویز کرمی )معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری(، غالمرضا منتظری 
)نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس(، محمد حسین ایمانی خوشخو )عضو هیات علمی 
و سرپرست پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی(، علی متقیان 

)مدیرعامل خبرگزاری ایسنا( و ... در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.
در ابتدای این مراسم محمدحسین ایمانی خوشخو، سرپرست پارک علوم و فناوری در 
سخنانی ضمن تبریک دهه فجر و والدت حضرت فاطمه )س( اظهار کرد: چهل سال دوم 
انقالب را با امید شروع کردیم و می رویم که آنچه در 40 سال نخست مغفول مانده بود را 
مورد توجه قرار دهیم؛ از جمله این موضوعات توجه به فرهنگ به عنوان منبعی مولد است.

او ادامه داد: نزدیک به سه سال از عمر پارک علم و فناوری می گذرد و شاکریم 
که جهاد دانشگاهی بار دیگر ثابت کرد آن چیزی را که مورد توجه نبوده را در نظر گرفته 
است. امیدواریم سال دیگر نیز جریان توجه به صنایع فرهنگی ادامه داشته باشد و شاهد 

افزایش میزان شغل در این حوزه باشیم.
ایمانی خوشخو خاطرنشان کرد: یکی از چالش های اساسی ما در حوزه صنایع فرهنگی 
این است که هنر باید از حاشیه به متن زندگی مردم وارد شود. موضوعی که پیشتر در 
فرهنگ عمومی جامعه وجود داشته و باید بار دیگر زنده شود. امید است که دست به 
دست هم دهیم و این امر را محقق کنیم که صنایع خالق فرهنگی در کشور شکل بگیرد.

در ادامه حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی نیز در سخنانی با بیان اینکه 
یکی از وظایف ما در جهاددانشگاهی تولید علم و فناوری در همه حوزه ها است، اظهار 
کرد: یقیناً ما برای اینکه در موضوعات مختلف خودمان را به صدر دنیا برسانیم مشکلی 
نداریم، اما باید این نکته را نیز در نظر داشته باشیم که تولید برخی از قطعات و المان ها 
برای ما اقتصادی نیست. بر همین اساس می توان گفت که در برخی از حوزه های علمی 

و فناوری وابسته هستیم.
او افزود: اما مقوله صنایع فرهنگی اینچنین نیست؛ چراکه صنایع فرهنگی در 
تاریخ این مملکت ریشه دارد و اگر نقصی داریم می توانیم خیلی سریع آن را برطرف 
کنیم. در واقع ما در حوزه صنایع فرهنگی حداقل وابستگی را داریم و در بسیاری 
بخش ها نیز اصاًل وابستگی نداریم؛ بنابراین صنایع فرهنگی صنعتی است که در کشور 
ما بسیار زود به بازدهی می رسد و امی دواریم که بتوانیم خدمت خوبی به این صنعت 

گران قدر داشته باشیم.
پرویز کرمی، نیز به نمایندگی از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری در سخنانی 
با اشاره به نقش پراهمیت هنر در جامعه، خاطرنشان کرد: متاسفانه به غلط در اذهان عمومی 
جا افتاده است که فرهنگ و هنر، صنعتی هزینه ساز است؛ این در حالی است که هنر ثروت 

و ثروت ساز است. بنابراین باید بتوانیم این تصویر را به درستی به جامعه معرفی کنیم.
او با طرح این پرسش که چرا نباید فرهنگ و تمدن ۸ هزار ساله ما خودش را به 
درستی به جهان نشان دهد؟ اظهار کرد: این امر محقق نمی شود مگر آنکه مجلس در بودجه 
سال جاری و طرح توسعه خود نقش فناوری های خالق را به درستی ارزیابی کند و ارج نهد. 
ما نیز در معاونت علمی، مسیری را ایجاد کرده ایم تحت عنوان توسعه زیست بوم فرهنگی 

به کمک شرکت های ملی دانش بنیان که در راستای همین هدف تعریف شده است.

میان  تمایز  شرح  با  دری  نجمه 
استفاده از اغراق در آثار ادبی و تاریخی، 
موجب  اغراق  که  می گوید  مواردی  از 
مجعول  تاریخی  داستان  یک  می شود 
و ساختگی به وجود بیاید که به اصل و 

اساس مقدسات توهین می کند.
این استاد دانشگاه تربیت مدرس 
درباره حدود استفاده از اغراق در ادبیات 
و نیز تحریف تاریخ در آثار ادبی اظهار 
از  استفاده  )حدود  اول  مسئله  کرد: 
است  کلی  خیلی  ادبی(  آثار  در  اغراق 
آن  به  نمی شود  آن صورت کلی  به  و 
پاسخ داد، چون حوزه شعر و نثر کامال 
از هم جداست؛ حوزه شعر می طلبد که 
هر  و  باشد  قوی  خیلی  آن  در  خیال 
خیال انگیزتر  شعر  و  بیشتر  اغراق  چه 
و  داشت  خواهد  بهتری  نتیجه  باشد، 
مواجهه  از  مردم  که  شگفت آفرینی ای 
با شعر انتظار دارند، طبعا بیشتر است؛ 
و  نیست  شعر  اصال  تخیل  بدون  شعر 
تخیل می تواند منجر به مبالغه و اغراق 

در ارائه مضامین شود.
نثر  در  اغراق  درباره  سپس  او 
گفت: در دنیای نثر اما با انواع مختلفی 
ند  می توا که  داریم  سروکار  نثر  ز  ا
یک  یا  و  گزارش  خاطره،  داستان، 
باشد.  آن  دیگر  انواع  و  علمی  نوشته 
اگر از داستان صحبت می کنیم، فضای 
نوآوری  و  با تخیل  مانند شعر  داستان 
نواع  ا ز  ا یکی  و  است  خورده  گره 
وهم  و  خیال  داستان های  آن،  جذاب 
اغراق  آن  هم  در  که  است  فانتزی  یا 
افسانه  و  اسطوره  در  باشد،  زیاد  باید 
در خصوص  ماجرا  اما  هم همین طور. 
روایات تاریخی یا اصال مکتوب کردن 

تاریخ فرق می کند.
یک  با  ما  وقتی  فزود:  ا دری 
قرار  و  هستیم  مواجه  تاریخی  رویداد 
است تاریخ را مکتوب کنیم و به اطالع 
آیندگان برسانیم، دیگر همه چیز فرق 
بودن  دور  صورت،  این  در  و  می کند 
کار  اصلی  امتیاز  اغراق  هرگونه  از 
بیهقی  ابوالفضل  مثال  برای  می شود. 
تاریخ نویسی  برترین های  از  یکی  که 
است و اثر او از طرفی یک اثر ادبی نیز 
بیهقی«  »تاریخ  جای جای  در  هست، 
می کند  تاکید  اصل  این  بر  می بینیم 
چشم  به  می نویسد،  ا  ر آن چه  که 
به  و  شنیده  استادش  از  یا  دیده  خود 
می کند  سعی  لحظه  هر  ترتیب  این 
حالت  خیلی  مطلب  وقتی  )مخصوصا 
با  می گیرد(  خود  به  شگفت انگیزی 
را  آن  کسانی  چه  از  این که  گفتن 
را  آن  تا  دهد  اطمینان  ما  به  شنیده 
را  تواریخی  این،  مقابل  در  بپذیریم. 
هم داریم که معتقدیم در بیان روایات 
است،  داده  رخ  بی عدالتی هایی  آن ها 
جهانگشا«  »تاریخ  درخصوص  مثال 
می خواست  جوینی  که چون  معتقدیم 
مغول  یلخان  ا ه  دلخوا به  تاریخش 
روایت  بسیاری  بخش های  در  باشد، 
کرده  تحریف  گونه ای  به  را  تاریخی 
از  تاریخ  این  از  جایی  در  مثال  است. 
نام  »تارابی«  نام  به  ایرانی  شخصی 
بخاراست و در زمان  اهل  می برد که 
حمله مغول ها به ایران در برابر آن ها 
می ایستد و سعی می کند از ایران دفاع 
اما  نبرد کشته می شود  این  کند و در 
جلوه  طوری  »جهانگشا«  تاریخ  در 
داده شده که انگار او فرد بدی است، 

از  و  ایستاده.  مغول ها  برابر  در  چون 
به  وطن  از  دفاع  در  او  برحق  قیام 
معنایی  بار  که  می شود  تعبیر  خروج 
دیگری دارد. در حالی که کسانی که 
می بینند  می کنند،  لعه  مطا را  تاریخ 

نبوده است. این طور 
این مدرس زبان و ادبیات فارسی 
برای  نویسنده  دست  است  معتقد  که 
اغراق در داستان پردازی باز است ولی 
کرد:  بیان  نیست،  این گونه  تاریخ  در 
نداشته  تعهد  و  قلبی  باور  مورخ  اگر 
را دگرگون کند.  باشد، می تواند وقایع 
برای همین تفاوت میان متن تاریخی 
و داستان پردازی در کاربرد اغراق خیلی 
داستان پردازی  در  چون  است،  مهم 
می تواند  و  است  باز  نویسنده  دست 
را  تخیلش  دامنه  بخواهد  که  قدر  هر 
کند  اغراق آمیز  را  مطالب  و  گسترده 
تا تاثیر بیشتری بر خواننده بگذارد. اما 

بر  می تواند  تاریخی  متن  که  تاثیری 
حقیقت نمایی  با  فقط  بگذارد،  خواننده 
و واقع گرایی شکل می گیرد، هر چقدر 
نثر محکم تر و بیشتر به واقعیت نزدیک 
و بی طرفانه تر باشد، بیشتر بر مخاطب 

تاثیر می گذارد.
پاسخ  در  همچنین  دری  نجمه 
به سوالی درباره امکان تحریف تاریخ 
تاریخی  وقایع  به  که  ادبی ای  آثار  در 
همین  ممیز  خط  گفت:  برمی گردند، 
ادبی  اثر  به  اثر  یک  وقتی  که  است 
تبدیل می شود دیگر آن لزومی که حتما 
باید دقیقا حقایق را آن طور که هست 
جلوه بدهد، از گردن نویسنده برداشته 
نیست  مجبور  دیگر  او  یعنی  می شود 
عینا همان چیزی را که وجود داشته یا 
به چشم دیده بگوید و برعکس برای 
ایجاد شگفتی و ابتکار در آفرینش ادبی 
تخیل  قوه  از  بیشتر  هرچه  دارد  سعی 

به  را  تصاویر  و  کند  استفاده  خودش 
دیگر  پس  بیافریند،  انتزاعی  صورت 
که  می داند  حق  این  صاحب  را  خود 
هرچه در توانش هست، عناصر تخیل 
را برای جذابیت و تاثیرگذاری بیشتر به 

متن اضافه کند.
است  همین  برای  داد:  ادامه  او 
یا  مه  عا منظومه های  در  مثال  که 
حکایت های عاشقانه می بینیم تصویری 
یک  با  که  می شود  آفریده  زنی  از 
یا  مبارزه می کند  لشگر چهارصدنفری 
پا  از  را  هزارنفری  لشگری  که  مردی 
درمی آورد. البته خیلی از این ها ممکن 
است با معیارهای عقلی باورپذیر نباشد 
ولی به نوعی جنبه سرگرم کنندگی کار 
را باال می برد و قهرمان را خارق العاده و 
ابرقهرمان می کند که همه می خواهند 
می شود  باعث  این  و  باشند  او  جای 

داستان جذاب تر شود.
دری سپس با بیان این که وقتی با 
اثر ادبی مواجه هستیم، اغراق و تالش 
از  جزئی  بیشتر  اعجاب انگیزی  برای 
در  می شود،  محسوب  نویسنده  هنر 
دیگر  این جا  در  کرد:  اظهار  این باره 
مبالغه  به خاطر  را  نویسنده  نمی شود 
خصوصا  ببریم،  ل  سوا زیر  کردن 
هرچند  می آفریند،  خالقه  اثری  وقتی 
واقعه  یک  هم  آن  اصلی  مبنای  که 
مذهبی،  وقایع  در  مثال  باشد.  تاریخی 
بارها دیده ایم که »قیام مختار« را به 
صورت منظوم یا منثور روایت کرده اند 
یا در موارد اسطوره ای، »بهمن نامه« یا 
آثار دیگری که به تقلید از »شاهنامه« 
کرده اند  سعی  شده،  آفریده  فردوسی 
بزرگ  را  آن  و  بپرورانند  را  قهرمانی 

ریشه  این ها  ز  ا خیلی  گرچه  کنند، 
تاریخ شخصی  تاریخی دارد، یعنی در 
به این نام پیدا می کنیم ولی آن نام و 
اثر  در  آن چه  با  بوده  تاریخ  در  آن چه 
خیلی  پرورانده  شده،  و  آفریده  ادبی 
خالق  و  نویسنده  این  است.  متفاوت 
هنرمند بوده که به روایت تاریخی که 
معموال کوچک تر و کوتاه تر است، پر و 
بال داده و آن را به یک اثر شگفت انگیز 

تبدیل کرده است.
یان  پا در  ه  نشگا دا د  ستا ا ین  ا
را  جواز  این  موارد  بعضی  در  گفت: 
شاعر  یا  نویسنده  به  کامل  به طور 
روایت  در  را  خود  خیال  که  می دهیم 
ه ای  ر پا در  ما  ا بدهد  ثیر  تا اصلی 
ه  همرا احتیاط  با  باید  رد  موا دیگر 
با  داستان ها  وقتی  مخصوصا  باشد، 
همراه  مذهبی  و  تاریخی  روایت های 
می شود که به نوعی با اعتقادات مردم 
سر و کار دارد، در این جا میزان دخالت 
بسیار  بسیار  نویسنده  تخیل  و  اغراق 
حساس است، چه بسا که دخیل کردن 
اغراق و مبالغه و دور شدن از حقیقت 
یخی  ر تا ن  ستا ا د یک  شود  باعث 
مجعول و ساختگی به وجود بیاید که 
به اصل و اساس آن مقدسات توهین 
وارد کند و موجب وهم و سستی در آن 
روایت شود، در نتیجه موجبات ضعف 
کند،  ایجاد  مردم  اعتقاد  و  باور  در  را 
در این جاست که خیلی مهم می شود. 
به خصوص در جهان امروز که ذهن 
پویای بشر هیچ نکته ای را جز با اسناد 
نمی پذیرد  منطقی  و  عقلی  مدارک  و 
باید با نظارت کامل بر این روایات جلو 
انحراف و برداشت های غلط را گرفت.

حدود استفاده از اغراق در ادبیات و تحریف تاریخ در آثار ادبی
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تصویری دیده نشده از جوانی میرزاده عشقی در لباس درویشی
اختصاصی دنیای جوانان

ای طبیعت گر نبودم من
جهانت عیب داشت؟

میرزاده عشقی

خلقِت من در جهان یک وصله ناجور بود
من که خود راضی به این خلقت نبودم زور بود؟

خلق از من در عذاب و من خود از اخالِق خویش
از عذاِب خلق و من یارب، چه ات منظور بود؟

حاصلی ای دهر از من غیِر شّر و شور نیست
مقصدت از خلقِت  من سیر شّر و شور بود؟

ای چه خوش گر چشم می پوشیدی از تکویِن  من
فرض می کردی که ناقص خلقِت یک مور بود

ای طبیعت گر نبودم من، جهانت عیب داشت؟
ای فلک گر من نمی زادی اجاقت کور بود؟

قصد  تو از خلق عشقی یقین دارم فقط
دیدن هر روز یک گون رنج جوراجور بود

گر نبودی تابش  استاره من در سپهر
تیر و بهرام و خور و کیوان و مه بی نور بود؟



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه 
رسولی،فرید توانارضا بهشتی

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

دوشنبه 20 بهمن 1399  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1674

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک ۲۷۵، طبقه پنجم، واحد 1۷

 تلفن: 66۵6۲801-6691۷31۲ -6691۵۲68      
فکس:661۲6139

پیام استاد علي نصیریان به جشنواره تئاتر فجر

و  بازیگر  نصیریان  علی  استاد 
و  تئاتر، سینما  پیشکسوت  کارگردان 
و  هنرمندان  به  پیامی  در  تلویزیون 
استان ها  تئاتر  جشنواره های  دبیران 
نوشت: تئاتر چراغ راه است و روشنایی 
زندگی. از چگونه بودن سخن می گوید 

و چگونه به فراز عقل و احساس رسیدن. پس 
یک ضرورت است که هرگز نباید از آن غافل شد. 

شرایط اجتماعی جهان در سالی که گذشت، این ضرورت و نیاز 
بیماری،  بحران  این  در  تئاتر  روشنایی  کرد.  عیان  پیش  از  بیش  را 
به  هنر  عرصه  دلباختگان  شما  که  عاشقی،  و  می خواهد  شهامت 
سختی و با صبوری مدیریت کردید. الزم دانستم شکوه این رویداد 
هنرمندان  و  شما  به  را  خود  قلبی  سپاس  داشته،  گرامی  را  هنری 

کنم. ابالغ  ایران  تئاتر 

علي انصاریان مهمان برنامه همرفیق مي شود

فیق  همر نتی  ینتر ا مه  نا بر
یک  حضور  با  هفته  هر  پنجشنبه 
او  رفیق  بهترین  و  سرشناس  چهره 
یک  برنامه  این  در  می شود.  پخش 
چهره سرشناس مهمان اصلی شهاب 

چهره ای  دوم،  بخش  در  و  است  حسینی 
دیگر به انتخاب مهمان روی صحنه می آید 
و همرفیق با حضور و گفتگوی این دو ادامه می یابد. قرار است همرفیق، 
مرحوم  درگذشت  روز  هشتمین  با  همزمان   ۹۹ بهمن   23 پنجشنبه 
انصاریان با حضور این بازیگر فقید و ستاره پیشین تیم های پرسپولیس 

و استقالل پخش شود. 
انتظار می رود با توجه به شوخ و خنده رو بودن انصاریان، این یکی 
از بهترین و پربیننده ترین برنامه های همرفیق باشد که گفته مي شود با 

اجازه از خانواده و مادر او این قسمت پخش خواهد شد.

اردوان جعفریان و دعوت از هنرمندان خارجي

سی  که  شد  اعالم  گذشته  روز 
فجر  موسیقی  جشنواره  ششمین  و 
شد.  خواهد  برگزار  مجازي  شکل  به 
اردوان جعفریان مدیر بخش بین الملل 
طی  گفت:  فجر  موسیقی  جشنواره 

رایزنی که برای دعوت از هنرمندان خارجی 
و  سی  بین الملل  بخش  در  حضور  برای 
بارسلون  فستیوال موسیقی  با  داشتیم،  ششمین جشنواره موسیقی فجر 
امضا  را  تفاهمی  اسپانیا است  در  از فستیوال های شناخته شده  که یکی 
کردیم که بر اساس آن 2 طرف در طول سال هنرمندان کشورشان را 
در مناسبت های فستیوالی و غیرفستیوالی به کشور دیگر بفرستند و برای 
حضور هنرمندان موسیقی ایران در اسپانیا و هنرمندان آن کشور در ایران 
تفاهم شد. ضرورت دارد که جشنواره به صورت یک دروازه فرهنگی دیده 

شود و ما براي این همه تالش خواهیم کرد.
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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

سکه هایي که عبدالرضا کاهاني رد کرد

ز  فیلمسا نی،  ها کا لرضا  ا عبد
کشور  سینماي  پرحاشیه  و  جنجالي 
بار دیگر با انتشار یک پست جنجالي 
در صفحه شخصي اش، به صدر اخبار 
سینما آمد. او که یکي از فیلمسازاني 
توقیف  ثارش  آ معموال  که  است 

مي شود، خودش هم از حواشي چندان دوري 
نمي کند و بعضا با اظهارنظرهاي عجیب و غریب باعث مي شود تا بیش از 

پیش فیلم هایش دچار مشکل و چالش شوند.
در  او  است،  داغ  فجر  فیلم  جشنواره  تنوز  که  روزها  این  اما   
جدیدترین پست اینستاگرامی خود روایت جالبی از نپذیرفتن داوری در 
دوبار  است:  نوشته  کاهانی  عبدالرضا  است.  کرده  بازگو  فجر  جشنواره 
به داوری جشنواره فیلم فجر دعوت شدم و نپذیرفتم. تصمیم سختی 

بود. سکه زیاد می دادند!

ما
سین



همراه با جشنواره تئاتر فجر
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محمد حسین زاده
جشــنواره تئاتــر فجــر بــه روزهــاي پایانــي خود 
نزدیــک مي شــود و در ایــن میــان نمایش هــاي 
ــه  ــده ک ــرا ش ــا اج ــوي تئاتري ه ــته اي از س برجس
برخــي از آنهــا شایســته و بایســته تقدیــر هســتند و 
قطعــا از شــانس هاي اصلــي برنــده شــدن ســیمرغ... 
ایــن در حالیســت کــه اهالــي تئاتــر در یــک ســال 
ــالن هاي  ــاري س ــي اجب ــطه تعطیل ــه واس ــر ب اخی
تئاتــر بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا بــه شــدت 
ــل  ــي را متحم ــختي هاي فراوان ــد و س ــیب دیدن آس
شــدند. نمایــش پنهان خانــه پنــج در نوشــته حســین 
کیانــی بــه کارگردانــی آرش فالحت پیشــه پانزدهــم 
و شــانزدهم بهمــن مــاه در پنجمیــن و ششــمین روز 
ــر  ــر در تئات ــر فج ــنواره تئات ــن جش ــی و نهمی از س
مولــوی اجــرا شــد. ایــن نمایــش کــه پیــش از ایــن 
در همیــن تماشــاخانه اجــرا شــده، در بخــش رقابتــی 
ایــن رویــداد حضــور خواهد داشــت. حســین کیانی در 
ایــن اثــر نگاهــی بــه وضعیت جامعــه زنــان در دوران 
ــز  ــا نی ــن روزه ــه ای ــری ک ــران دارد، اث تاریخــی ای
می توانــد حلقــه اتصالــی باشــد بــه بازشناســی روزگار 
معاصــر و مشــکالت زنــان در جامعــه امــروزی، آرش 
فالحت پیشــه کــه ســال ها پیــش بــه عنــوان بازیگــر 
در همیــن نمایشــنامه بــازی کــرده، ایــن روزهــا بــه 
همــراه جمعــی از بازیگــران جــوان کــه هنرجویــان 
او هســتند، بازخوانــی جدیــدی از پنهان خانــه پنــج در 

داشــته اســت.

-ابتــدا دربــاره رونــد شــکل گیری نمایــش 
ــد؟ ــح بفرمائی توضی

ادامــه پروســه  *حــدود 2ســال پیــش در 
ــن  ــه ای ــاور ب ــا ب ــز ت ــری تمرک ــای بازیگ کارگاه ه
نتیجــه رســیدم تــا یــک اثــر نمایشــی را بــا حضــور 
هنرجویانــم بــه صــورت حرفــه ای روی صحنــه آورم. 
نمایشــنامه های متفاوتــی پیشــنهاد و مطــرح شــد تــا 
در نهایــت بــه پنهــان خانــه پنــج در نوشــته حســین 

ــی رســیدیم. کیان

-دلیل انتخاب این متن چه بود؟
*یکــی از دالیــل انتخــاب ایــن نمایشــنامه این 
بــود کــه مــن 20 ســال پیــش در دوران دانشــجویی 
یکــی از بازیگــران همیــن اثــر بــه کارگردانی حســین 
ــر  ــنواره تئات ــش در جش ــن نمای ــودم و ای ــی ب کیان
ــد و  ــرا ش ــز اج ــا نی ــنواره ای در ایتالی ــر و و جش فج
ــش در نظــر داشــتم  ــن نمای ــا اجــرای ای ــدا ب در ابت
ــور آن   ــجویی ام و ش ــال دوران دانش ــس و ح ــا ح ت
ــن  ــه ای ــه ک ــفانه آنچ ــم. متاس ــا کن ــا را احی روزه
ــجویان  ــان و دانش ــان هنرجوی ــر در می ــا کمت روزه
ــور و  ــا ش ــه ب ــت ک ــن اس ــود ای ــده می ش ــر دی تئات
شــعف وارد حیطــه نمایــش می شــوند امــا متاســفانه 
بــه درســتی هدایــت نمی شــوند. از دالیــل دیگــری 
کــه مــرا بــر آن داشــت تــا پنهــان خانــه پنــج در را 
روی صحنــه آورم ایــن بــود کــه ایــن اثــر ایرانــی بــا 
فاکتورهــای نمایــش ایرانــی قابلیــت ویــژه ای بــرای 
بازیگــر ایجــاد می کنــد تــا پیچیدگی هــای بازیگــری 

را تجربــه کنــد.

ــول  ــه ط ــش ب ــات نمای ــدت تمرین ــه م -چ
انجامیــد؟

*از دو ســال و نیــم پیــش پروســه تولیــد ایــن 
نمایــش آغــاز شــد امــا تمرینات ایــن نمایــش از یک 
ســال پیــش بــه صــورت متمرکــز و بــا آموزش هــای 
مختلــف شــروع شــد. در ابتــدا مــدت زمانــی را بــه 
ــه  ــم و در پروس ــف نکردی ــات تعری ــور تمرین منظ
شــکل گرفتــن ایــن نمایــش بســیاری از هنرجویــان 
بــه دالیــل مختلــف آمدنــد و رفتنــد. فــارغ از هیاهــو 
در تولیــد نمایــش عجلــه ای نکــردم و معتقــد بــودم 

بایــد کار درســتی ارائــه شــود.

نمایــش  مضمــون  و  موضــوع  -دربــاره 
بدهیــد؟ توضیــح  کمــی  پنــج در  پنهان خانــه 

*ایــن نمایــش دربــاره هجمه هایــی  اســت 
ــده اســت.  ــان، وارد ش ــر زن ــخ ب ــول تاری ــه در ط ک
ــک  ــن مل ــه ای از ای ــش در زمان ــن نمای ــتان ای داس
روایــت می شــود کــه تحصیــل بــرای زنــان قدغــن 
بــوده و از ایــن رو برخــی از آن هــا در نهان خانــه ای 
بــه صــورت مخفیانــه بــه تحصیــل مشــغول هســتند. 
ــام عطــری  ــه ن ــه متعلــق بــه شــخصیتی ب نهان خان
ــال و پــر خــود  جــان اســت کــه او زن هــا را زیــر ب
گرفتــه. مردهــا در ســه نوبــت، شوهران شــان، 

ــا  ــر آنه ــا ب ــران و مغول ه ــان و تجاوزگ حکومت ی
وارد می شــوند و زن هــا تــالش می کننــد تــا در 

ــل آنهــا بایســتند. مقاب

ــی  ــنامه اصل ــه نمایش ــال ب ــرا کام ــا در اج -آی
وفــادار بوده ایــد؟

ــچ  ــم هی ــاز کردی ــات را آغ ــه تمرین *زمانی ک
چیــز از پیــش تعییــن شــده ای را در نظــر نداشــتیم 
و ایــن نمایــش و محصــول نهایــی در پروســه 
ــاخته  ــف و س ــا تعری ــی و از دل فض ــت جمع زیس
ــا  ــه ب ــود ک ــن ب ــتم ای ــه می دانس ــه ک ــد. آنچ ش
مواجــه  ایرانــی  نمایــش  اصلــی  شــاخصه های 
ــا نمی خواســتم تکــرار مکــرارات باشــد،  هســتیم ام
بنابرایــن بــا حفــظ شــاخصه های نمایشــنامه، فضــای 
ــون روی  ــه اکن ــد. نمایشــی ک ــاخته ش ــی س متفاوت
صحنــه اســت، رویکــردی جهــان شــمول دارد کــه 
تنهــا مختــص زن هــای جغرافیــای خاصــی نیســت.

-چــه نیــازی باعــث شــد کــه بعــد از ایــن همه 
دوره بازیگــری بــه ســراغ کارگردانــی رفتید؟

ــم.  ــردان نمی دان ــودم را کارگ ــوز خ ــن هن * م
علی رغــم اینکــه االن همــه بــه هــر نحــوی 
می آینــد کارگــردان می شــوند، امــا مــن بــه کمــک 
دوســتان از جملــه آقــای محمــد امیریاراحمــدی کــه 
تاثیــر بســیار زیــادی در شــکل گیری ایــن اثــر 
ــیدجواد  ــد س ــر مانن ــتان دیگ داشــت و کمــک دوس
ــران،  ــا کام ــه، فریب ــان فالحت پیش ــینی، احس حس
شــیما مهــدوی و ... کــه هــر تیمــی عالقمنــد اســت 
ــش را  ــن نمای ــته باشــد، ای ــود داش ــار خ ــا را کن آنه
ــش  ــن کار را دو ســال پی ــا ای ــردم. م ــی ک کارگردان
بــه پیشــنهاد بچه هــای دوره هــای قدیمی تــر کارگاه 
بازیگــری از تمرکــز تــا بــاور، در مهرمــاه ســال ۹6 
تمرین هــای نمایــش را آغــاز کردیــم. مــن همیشــه 
در کالس هایــم بــه هنرجوهــا می گویــم مــن هیــچ 
ــد  ــد از دوره ای کــه می گذرانی تعهــدی نمی دهــم بع
حتمــًا شــما را بــه جایــی معرفــی می کنــم تــا بــازی 

ــی اســت  ــن دروغ های ــا بزرگتری ــون این ه ــد. چ کنی
ــط  ــانه فق ــده، کالش ــک ع ــود. ی ــه می ش ــه گفت ک
ــن  ــرف م ــد. ح ــول بگیرن ــو پ ــد از هنرج می خواهن
ــه  ــال بی وقف ــد دو س ــو بای ــه هنرج ــت ک ــن اس ای
آمــوزش ببیننــد. بچه هایــی کــه یــک ســال و 
ــا را  ــد م ــن گفتن ــه م ــم ب ــر بودی ــا همدیگ ــم ب نی
رهــا نکنیــد و بیاییــد بــا هــم کار کنیــم. گفتــم شــما 
ــار شــما  ــو بگیریــد و مــن هــم در کن ــان پالت خودت
کمــک می کنــم و جلــو می رویــم ولــی بدانیــد کــه 
ــون  ــد. چ ــنهاد را می دهی ــن پیش ــی ای ــد کس ــه ب ب
ــدم.  ــه کاری را ببن ــه دو ماه ــی نیســتم ک ــن آدم م
گفتــم مــا جلــو می رویــم و هــر وقــت بــه ســرانجام 
رســیدیم نمایــش را روی صحنــه می بریــم. بچه هــا 
یــا علــی گفتنــد و با هــم جلــو آمدیــم و االن از آن ها 
فقــط علیرضــا رشــیدی در گــروه مانــده اســت. مــا 
ــن  ــم. م ــی را بررســی کردی ــای مختلف ــدا متن ه ابت
ــم از  ــه می خواه ــتم ک ــم می دانس ــان اول ه از هم

آقــای امیــر یاراحمــدی کمــک بگیــرم. در نهایــت به 
ایــن رســیدیم کــه متن هــای ایرانــی بــرای بازیگــر 
ایــن قابلیــت ویــژه را دارد کــه بتوانــد مهارت هایــی 
ــر نشــان بدهــد.  ــرده را بهت ــون کســب ک ــه تاکن ک
ــج در  ــه پن ــن پنهان خان ــه مت ــه ب ــد ک ــور ش این ط
ــول  ــا در ط ــه بچه ه ــل هم ــم مث ــن ه ــیدیم. م رس
پروســه بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه ایــن نمایــش 
را بایــد چطــور اجــرا ببریــم. هیــچ موضــوع از پیــش 
مشــخص شــده ای بــرای مــا وجــود نداشــت و فقــط 
می دانســتیم در اتمســفر جهــان ایــن نمایــش یــک 
ــاس آن  ــن اس ــر ای ــود دارد. ب ــر وج ــونت و تنف خش
ــا  ــر هنرجوه ــزاد جاویدان ف ــک به ــه کم ــان ب زم
ــد و  ــرار گرفتن ــپانیایی ق ــرکات اس ــم ح ــت تعلی تح
بــا فــرزاد برهمــن آواز و ســولفژ کار کردنــد. جلوتــر 
ــتند  ــا نمی توانس ــری از بچه ه ــک س ــم ی ــه آمدی ک
ــی  ــکل خانوادگ ــم مش ــی ه ــد و برخ ــل کنن تحم
ــار کار  ــه ب ــا س ــدند. م ــدا ش ــروه ج ــتند و از گ داش
ــم  ــار تی ــه ب ــی س ــم. یعن ــروع کردی ــر ش را از صف
ــد  ــد. حمی ــر آمدن ــای جدیدت ــد و آدم ه ــی ش متالش
باهــوش از بچه هــای دوره اول کالس بازیگــری 
ــان  ــا ایش ــس از مدت ه ــود. پ ــاور ب ــا ب ــز ت از تمرک
ــت  ــی؟ گف ــه کار می کن ــیدم االن چ ــدم و پرس را دی
ــی  ــم ول ــی کار می کن مــن در حــوزه معمــاری داخل
هنــوز حســم ایــن اســت کــه دوبــاره تئاتــر کار کنــم. 
یکــی از دوســتانم اصرار داشــت ســارا عالقمنــد بیاید 
ــی  ــد ول ــا کار کن ــار م ــه کن ــوان منشــی صحن به عن
وقتــی دیدیــم یــک جــای خالــی وجــود دارد بــه او 
گفتیــم بــازی کنــد. در نهایــت کســانی که حق شــان 
بــود و صبــوری داشــتند، ســر جــای خودشــان قــرار 
ــتی از  ــم بهش ــوروزی و مری ــدا ن ــط آی ــد. فق گرفتن
بچه هــای کارگاه بازیگــری نیســتند و بقیــه بچه هــا 
ــک  ــا ی ــا تنه ــد. م ــک دوره را در کارگاه گذرانده ان ی
ــم  ــه می خواهی ــود ک ــن ب ــز می دانســتیم و آن ای چی
کار درســت را انجــام بدهیــم. قــرار گذاشــته  بودیــم 
هــر زمــان کار درســت اتفــاق افتــاد بــه دنبــال ارائــه 
آن برویــم. در ایــن مســیر خــدا هــم بــا مــا بــود. مــا 

ســعی کردیــم اگرهــا را رعایــت کنیــم و در نهایــت 
آن اتفــاق افتــاد.

ــه  ــا ب ــج در از کج ــه پن ــنامه پنهان خان -نمایش
شــما پیشــنهاد شــد؟

*آن موقــع مــن بــا همــه، از جملــه آقــای امیــر 
یاراحمــدی، مشــورت می کــردم و در نهایــت بــه ایــن 
نتیجــه رســیدیم کــه حتمــا باید یــک نمایــش ایرانی 
ــا  ــم آدم ه ــی ه ــش ایران ــوزه نمای ــم. در ح کار کنی
مشــخص بودنــد. در نهایــت بــه ایــن رســیدیم کــه 
متــن حســین کیانــی شــاخص اســت. مــن تقریبا 20 
ــج  در را  ــه پن ــش پنهان خان ــودم نمای ــش خ ــال پی س
بــازی کــرده بــودم. آن موقــع مــا دانشــجو بودیــم. 
کار مــا در جشــنواره آنقــدر ســروصدا کرد که حســین 
کیانــی جایــزه بهتریــن نمایشنامه نویســی را گرفــت 
ــای  ــد. گروه ه ــان دادن ــی زم ــب بیضای ــه او لق و ب
ــا  ــش م ــد نمای ــده بودن ــران آم ــه ای ــه ب خارجــی ک

را انتخــاب کردنــد و مــا بــه جشــنواره پارمــا ایتالیــا 
رفتیــم. دوبــاره آن را در ســالن ســایه اجــرا کردیــم و 

اتفاقــات بســیار خوبــی بــرای مــا افتــاد.

ــا  ــما و روی ــد ش ــران مانن ــیاری از بازیگ -بس
ــدید... ــناخته ش ــا ش ــی از آنج میرعلم

*بلــه، دقیقــا. ایــن حــس هــم تأثیرگــذار بــود 
ــج در را  ــه پن ــش پنهان خان ــم نمای ــن بیای ــه م ک
ــش  ــگاه نمای ــم. ن ــر کار کن ــرد دیگ ــک رویک ــا ی ب
ــی،  ــین کیان ــود حس ــکل را خ ــن ش ــه ای ــی ب ایران
ــا  ــتند و ت ــر داش ــتان دیگ ــد و دوس ــادر برهانی مرن ن
ــز  ــه چی ــردم چ ــر ک ــن فک ــد. م ــای آن رفته ان انته
جدیــدی می توانــم بــه ایــن نمایــش تزریــق کنــم؟ 
ــن  ــه ای ــن واداشــت ک ــر ای ــن را ب ــن موضــوع م ای
نمایــش را کار کنــم. شــما نمی توانیــد بــا بازیگــران 
حرفــه ای این طــور بــاال و پاییــن کنیــد بنابرایــن باید 
ــه  ــی کار می کــردم کــه شــش دانــگ ب ــا بازیگران ب
حــرف مــن گــوش می دادنــد. همــه چیــز در لحظــه 
ــک  ــم ی ــا روز اول فکــر می کردی ــت. م شــکل گرف
ــه  ــی یک دفع کار کارگاهــی جمــع و جــور باشــد ول
بــه ایــن رســیدیم کــه کار ابعــاد تــازه ای پیــدا کــرده 
و مــا نمی توانیــم ســاده بــه آن نــگاه کنیــم. بچه هــا 
کاتاکالــی، کابوکــی و حتــی ســماع کار کردنــد. همــه 
اینهــا جــزو شــیوه های نمایشــی مشــرق زمین اســت 
ــی  ــین کیان ــت. حس ــط اس ــر مرتب ــه همدیگ ــه ب ک
ــت و  ــی اس ــه حقیق ــرب صحن ــر غ ــت تئات می گف
ــه اســت. یــک چــوب  ــر شــرق، حقیقــت صحن تئات
ــه  ــل ب ــد تبدی ــه بع ــت و لحظ ــای شماس االن عص

ــاق شــما می شــود. ــا چم اســب ی

ــا بــه کار  ــرق دور از کج ــش ش ــده نمای -ای
ــد؟ ــما وارد ش ش

*در وهلــه اول براســاس تجربــه و شــناختی که 
ــی قابلیت هــای  ــل داشــتم، می دانســتم کاتاکال از قب
ــتیم  ــا می خواس ــرد. م ــاال می ب ــی را ب ــی و ذهن بدن
ــازیم.  ــونت را بس ــرت و خش ــر از نف ــان پ ــک جه ی

ــه  ــل ب ــا تبدی ــان کــه در آن آدم ه جهــان پیرامون م
جریاناتــی شــدند کــه خودشــان هــم بــه خودشــان 
ــوری  ــتم ط ــن سیس ــا در ای ــد. آدم ه ــم نمی کنن رح
ــم  ــی ه ــک فضای ــر ی ــه اگ ــوند ک ــت می ش تربی
ــا را  ــان آن فض ــود، خودش ــم ش ــا فراه ــرای آن ه ب
نابــود می کننــد. رقــص ســماع هــم از یــک جنــس 
ــه آن  ــا ب ــا همیشــه در کالس ه ــه م ــود ک ــر ب دیگ
می پردازیــم. ایــن رقــص، بازیگــر را بــه یــک 
آنــی می رســاند. شــما می خرچیــد ولــی گویــی 
جهــان اســت کــه می چرخــد. بازیگــر روی صحنــه 
می ایســتد و بایــد احســاس کنــد تمــام نگاه هــا بــه 
ــه  ــا از هم ــود. م ــه ش ــک هال ــب ی ــت و صاح اوس
این هــا اســتفاده کردیــم. حتــی آن جریانــی کــه بــه 
عرفــان نزدیــک می شــود هــم کمــک می کنــد کــه 
بازیگــر بتوانــد اتمســفر را بهتــر درک کنــد و حافظــه 
حســی او تقویــت شــود. ایــن چیزهــا در تئاتر مشــرق  

زمیــن بیشــتر وجــود دارد.

-آقــای اســالمی بــه عنــوان آهنگســاز چطــور 
وارد کار شــد؟

ــیقی  ــه موس ــتم ک ــن از روز اول می دانس *م
ایــن کار بایــد جزئــی از کار و بــه مثابــه یــک بازیگــر 
باشــد. انــگار یــک جادوگر آن گوشــه نشســته اســت. 
ــد روح  ــه می توان ــم ک ــف کردی ــرای او تعری ــی ب حت
ــی فکــر  ــه فرشــاد فزون ــدا ب ــرزا باشــد. ابت خــان می
کردیــم ولــی ایشــان درگیــر بــود. مــا نــه اسپانســر 
ــر  ــن خاط ــه همی ــره، ب ــر چه ــه بازیگ ــتیم و ن داش
ــد.  ــا را نپذیرن ــنهاد م ــتند پیش ــق داش ــتان ح دوس
آن موقــع هیچ کــس بــاورش نمی شــد ایــن کار 
ــت  ــد و در نهای ــی آمدن ــای مختلف ــد. آدم ه بدرخش
ــیقی  ــت موس ــرد و پذیرف ــف ک ــزی لط آرش عزی
نمایــش مــا را در جشــنواره برعهــده بگیــرد. ایشــان 
ــه  ــه ای ک ــاه دو هفت ــت کوت ــان فرص ــم در هم ه
داشــتیم چیزهــای زیــادی بــه مــا اضافــه کــرد ولــی 
ــا باشــد.  ــار م ــًا نمی توانســت در کن پــس از آن واقع
ــی  پی  ــای می سی س ــش ازدواج آق ــال در نمای ــا قب م
ســابقه  فالحت پیشــه،  احســان  کارگردانــی  بــا 
ــم  ــن ســمت او نمی رفت ــی م ــتیم ول ــکاری داش هم
چــون احســاس می کــردم محمــد دســتمزدش بــاال 
اســت و نمی توانــم از پــس دســتمزد او بربیایــم. روز 
اولــی کــه محمــد اســالمی آمــد، یــک گروه ارکســتر 
ــره  ــا خــودش آورد. روز اول دای ســمفونی قشــنگ ب
ــک  ــان ی ــا دایره هایش ــا ب ــد و خانم ه ــی آوردن زنگ
ــن  ــه ای ــد ب ــد. بع ــرا می کردن ــا را اج ــری فرم ه س
نتیجــه رســیدیم کــه بایــد آن هــا را کنــار بگذاریــم. 
محمــد هنــوز هــم گران اســت ولــی ارزشــش را دارد. 
هنــوز هــم مــا آن چیــزی کــه حقــش هســت را ادا 
ــش از آن  ــی بی ــا خیل ــیقی م ــی موس ــم ول نکرده ای
چیــزی کــه در ذهنــم بــود کارش را انجــام می دهــد. 
وقتــی محمــد اســالمی وارد فضــا شــد، بــرای هــر 
ــد  ــی از محم ــن حت ــرد. م ــر موســیقی کار ک کاراکت
اســالمی پیشــنهاد گرفتــم. مثــال بــه مــن گفــت این 
نــوع بیــان تــو بــا موســیقی مــن نمی خوانــد. بــذای 
ــم. او  همیــن مــا گــوش دادن مــان را تقویــت کردی
میزانســن مــا را بــر اســاس موســیقی اش تغییــر داد.

-در واقــع در موســیقی از ملودیــک بــه افکتیــو 
رســیدید. درســت اســت؟

ــه  ــه  نظــری اش ب ــدی در پایان نام ــعید اس *س
ــش در  ــن بخ ــه مهم تری ــه ک ــئله پرداخت ــن مس ای
تولیــد یــک اثــر دراماتیــک، اتمســفر اســت. چــه در 
حــوزه نمایشنامه نویســی و چــه در حــوزه کارگردانــی 
و بازیگــری. در صحبت هــای مــا مســتتر اســت کــه 
چــه چیــزی باعــث می شــود مــا بــه همدیگــر وصــل 
شــویم. وقتــی آن اتمســفر ســاخته شــود همــه چیــز 
ــه  ــرای اینک ــی ب ــک جاهای ــما ی ــود. ش ــل می ش ح
ــد  ــازه وارد، بفهمانی ــران ت ــه بازیگ ــفر را ب آن اتمس
ناگزیــر هســتید از فــرم شــروع کنیــد. مــا می آییــم 
یــک فرمــی را در کار ارائــه می کنیــم و بچه هــا 
می گوینــد چــرا بایــد ایــن کار را کنیــم؟ کــم کــم از 
جهــان معمــول خودشــان فاصلــه می گیرنــد و جهان 
ــر  ــن فک ــه ای ــی ب ــد. زمان ــی را درک می کنن متفاوت
می کردیــم کــه آدم هــای اصلــی کــه در ایــن خانــه 
ــد  ــا دارن ــا هســتند. آن ه ــد نوازنده ه ــی می کنن زندگ

نت هــای خــود را تمریــن می کننــد و روی آن فکــر 
می کننــد و مــا فکــر آن هــا را می بینیــم. بســیاری از 
چیزهــا را شــاید خــود بچه هــا نداننــد ولــی مــا گاهی 
جریانــی را می ســاختیم کــه ایــن فضــا بــرای آن هــا 
ســاخته شــود. یــک جاهایــی موســیقی آمــد، جــور 
ــه در  ــور ک ــید. همان ط ــا را کش ــازی بچه ه فضاس
تمــام دنیــا صحبــت آن شــد کــه کرونــا آمــد ترمــزی 
را کشــید ولــی مــا در ایــن فاصلــه فرصــت بیشــتری 

بــه دســت آوردیــم تــا کار کنیــم.

ــا یکــی  ــن کمــدی و ی -چــرا ســراغ یــک مت
از متن هــای خــود آقــای امیــر یاراحمــدی نرفتیــد؟

*مــن دنبــال ایــن بــودم کــه یــک اتفــاق بســیار 
جــدی رقــم بخــورد. نمایشــنامه پنهان خانــه پنــج در 
فــراز و فرودهــای زیــادی داشــت کــه ایــن امــکان را 
بــه مــا مــی داد تــا بازیگــران بــه شــکل جــدی محک 
ــیاری از  ــت بس ــوز اس ــه هن ــم ک ــوز ه ــد. هن بخورن
ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــه ای آرزوی ش ــران حرف بازیگ
یکــی از ایــن نقش هــا را بــازی کننــد. ســام کبودونــد 
آمــد همیــن مســئله را بــه خــود بچه هــا هــم گفــت. 
همــه چیــز حســی بــود. مــا جــدا از زمانــه خودمــان 
نیســتیم. آن اتمســفری کــه داریــم دربــاره آن صحبت 
می کنیــم، ناخواســته برگرفتــه از اتمســفر پیرامون مان 
ــن  ــن ســمت می کشــاند. ای ــه ای ــا را ب ــه م اســت ک
روزهــا بحــث خشــونت زنــان وجــود دارد و در همــه 
ــه نظــرم  جــای دنیــا در مــورد آن حــرف می زننــد. ب

ــه هــم متصــل اســت. همــه این هــا ب

-آقای کیانی هم تمرینات شما را دیدند؟
* ایشــان ســر تمرینــات نیامدنــد ولــی یک روز 

آمدنــد اجــرای عمومــی مــا را دیدند.

-صحبت پایاني شما...
*مــن فقــط دوســت دارم از دوســتان و عزیزانــی 
کــه در کنــار مــا بودنــد یــاد کنیــم. آقــای یاراحمــدی 
در صــدر ایــن ماجــرا هســتند و همسرشــان هــم در 
ــل  ــن، عس ــرزاد برهم ــتند. ف ــور داش ــا حض ــار م کن
ــن  ــدوی در ای ــیما مه ــران، ش ــا کام ــچی، فریب لباس
نمایــش تأثیرگــذار بودنــد. آرش عزیــزی هــم در حوزه 
موســیقی بــه مــا کمــک کــرد. بهــزاد جاودان فــر هــم 
همین طــور. ســیدجواد حســینی هــم کارهــای اداری را 
بــه خوبــی هنــدل کــرد. همــه ایــن دوســتان بــدون 
هیــچ چشمداشــتی در کنــار ما حضــور داشــتند. امیدوار 
هســتم کــه در آینــده بتوانیــم یــک هدیــه بــه  آنهــا 
بدهــم. واقعــا حضورشــان ارزشــمند بــود. مــن خیلــی 
خوشــحالم کــه اولیــن اجــرای ایــن کار در تئاتر مولوی 
اتفــا افتــاد کــه پایــگاه تئاتــر دانشــگاهی اســت. من از 
ایــن ســالن خاطــرات زیــادی دارم. حــس اجــرا رفتــن 
ــاید  ــه ش ــت ک ــی اس ــس خوب ــوی، ح ــاالر مول در ت
بچه هــا متوجــه آن نشــوند ولــی مــا کــه ســال ها در 
ــم.  ــش می کنی ــر درک ــم بهت ــرا رفته ای ــالن اج آن س
ــه  ــردم و ب ــا را رد ک ــه کاره ــن ســال گذشــته هم م
ــم  ــق می کن ــی االن دارم عش ــبیدم ول ــن کار چس ای
ــودم  ــی از وج ــک بخش ــم ی ــاس می کن ــون احس چ
کامل تــر می شــود. مــن ایــن حــس را تاکنــون لمــس 
نکــرده بــودم. تــک تــک بچه هــا می درخشــند و ایــن 

جــذاب اســت.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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