
آزاد سازی منابع ارزی، قیمت دالر را کاهش خواهد داد
رئیس اسبق سازمان سنجش آموزش کشور و عضو هیات 
علمی دانشگاه امیرکبیر انتخاب دانشجویان دکتری در شرایط 
فعلی را از میان بدترین ها دانست.دکتر عبدالرسول پورعباس، 
اظهار کرد: آزمونی که در حال حاضر برگزار می شود، متاسفانه بر 
یک مبنا و روند غلط سازماندهی شده و منجر به این می شود که افرادی جذب 
شوند، که به جای داشتن  استعداد، دانش و سطح علمی خوب، دارای استعداد 
محفوظات خوب هستند و توانایی تحلیل و به دست آوردن نتایج جدید را ندارند.

وی ادامه داد: اتفاقی که عمال در دانشگاه ها رخ داده،  این است که 
دانشجویانی که دارای عمق دانش بیشتر هستند ولی محفوظات ضعیف تری 
دارند، در آزمون های پذیرش دانشگاه که غیر استاندارد هم است،  موفقیت 
کمتری به دست می آورند. به این ترتیب، افرادی به دانشگاه ها معرفی می شوند 
که بیشتر دارای محفوظات هستند و دانشگاه ها مجبورند که از بین این افراد، 

دانشجویان خود را انتخاب کنند.
صفحه 2

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران خبرداد؛

استخدام ۲۰ هزار فرزند شهید و ایثارگر 
با دستور رییس جمهوری

خوشحالم که جایگاهم را به جوان ترها داده ام
سپیده توکلی ، گفت: هرگز تصمیم 
و  ندارم  را  ملی  تیم  به  بازگشت  ه  ب
خوشحالم تا به گونه ای دیگر در خدمت 
دوومیدانی باشم و جایگاهم را به جوان ترها بدهم.

سپیده توکلی روز گذشته )شنبه( در نشست 
سالن  داخل  قهرمانی  مسابقات  از  پیش  بری  خ
دوومیدانی کشور، اظهار داشت: باید از محمدعلی 
محمودزاده مدیر باشگاه سداد تشکر کنم که از 
ورزش زنان حمایت کرد. ما در دانشگاه آزاد ٦ سال 
در کنار دوومیدانی کاران بودیم اما دانشگاه آزاد 
به دلیل مشکالت مالی نتوانست در دوومیدانی 

تیمداری کند.
صفحه ٦

شهردار ایالم:

سرانه مکان مذهبی در شهر ایالم
 پایین تر از نرم کشوری است

4
مردم، اهدای خون را فراموش نکنند
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
چرم شير: مردان، 
زنان را دست کم 
مي گيرند و زنان 

هم مردان را

6ورزش
هدف ما قرار 

گرفتن در جمع 
چهار تيم برتر 
المپيک است

نک 1با

بسياري از اهالي هنر خصوصا تئاتري ها، محمد چرم شير را يك 
نابغه مي دانند و به واقع هم همينطور است. بی شك محمد 
چرم شير از تاثيرگذارترين نمايشنامه نويسان سال های بعد از 
انقالب و تجربه های او در شکل ها و ژانرهای مختلف مثال زدنی 
است. او دست به تجربه هايی زده که کمتر کسی شجاعت وارد 

شدن به آن  عرصه ها را داشته است. 

محمدرضا داورزنی در يك گفت وگوی تلويزيونی، اظهار داشت: 
برای فدراسيون آرمان حضور در جمع چهار تيم برتر المپيك 
و رفتن روی سکوی اين مسابقات را پيش بينی کرده ايم. با 
توجه به توانايی واليبال ايران و بازيکنانی که در ۱۰ تا ۱۵ 
سال گذشته پرورش يافته اند و البته جايگاه واليبال ايران 

در سطح جهان، به اين هدف اميدواريم.

اسکناس های  ايران،  بانك صادرات  روابط  عمومی  گزارش  ه  ب
جديد ۱۰۰ هزار ريالی و ايران چك های جديد يك ميليون ريالی 
به منظور افزايش انضباط مالی و کاهش قابل توجه امکان جعل، 
توسط بانك مرکزی منتشر شد که بهره گيری از فناوری های نوين 
چاپ اسناد امنيتی با استفاده از نخ امنيتی با قابليت تغيير رنگ، 

واتر مارک، طراحی خطی، چاپ برجسته و... 

نسل جدید ١٠ هزار 
تومانی و ایران چک 
١٠٠ هزار تومانی در 
بانک صادرات ایران

پذیرش دانشجویان دکتری،انتخاب بين بد و بدتر است افزایش قیمت دالر
قیمت نفت را کاهش داد

بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در آوریل که روز جمعه 
منقضی شد، ۷۵ سنت معادل ۱.۱ درصد کاهش یافت و در ٦٦ دالر 
و ۱۳ سنت در هر بشکه بسته شد. قرارداد تحویل مه با یک دالر و 
٦۹ سنت کاهش، در ٦۴ دالر و ۴2 سنت بسته شد. نفت برنت برای کل هفته 

۴.۸ درصد افزایش ثبت کرد.
صفحه ۳

ضرورت  به  اشاره  با  چابهار  مردم  ماینده  ن
تاکید کرد: معاندین و  حل مشکالت مرزنشینان 
توانند خدشه  نمی  که  بدانند  باید  طلبان  فرصت 
اسالمی  انقالب  با  مرزنشینان  ناگسستنی  پیوند  به  ی  ا

وارد کنند.
معین الدین سعیدی در جریان جلسه علنی نوبت دوم 

روز گذشته) شنبه( مجلس در تذکری بیان کرد: هفته تلخی 
بر مردم سیستان و بلوچستان گذشت. اما از مردم انتظار می 
رود تمایز خود را با معاندین خارجی نشان دهند. مرزنشینان 
عزیز سختی ها و مشکالت زیادی را تحمل می کنند. ان 

آنان را بشنوند. نیز صدای  پایتخت نشینان  شاءاهلل 
صفحه 2

پایتخت نشينان، صدای مرز نشينان را بشنوند

DONYAYEJAVANANMAG.IR

و  تومانـی  هـزار   ۱٠ اسـکناس   
ایران چـک ۱٠٠ هـزار تومانـی جدیـد 
در  ایـران  بانـک صـادرات  در شـعب 

حـال توزیـع اسـت.
بـه گـزارش روابط  عمومـی بانک 
صـادرات ایـران، اسـکناس های جدیـد 
۱٠٠ هـزار ریالـی و ایـران چک هـای 
جدیـد یـک میلیـون ریالـی بـه منظور 
کاهـش  و  مالـی  انضبـاط  ـش  ی ا ز ف ا
قابل توجـه امـکان جعل، توسـط بانک 
مرکزی منتشـر شـد کـه بهره گیری از 
فناوری هـای نویـن چاپ اسـناد امنیتی 
بـا اسـتفاده از نـخ امنیتـی بـا قابلیـت 
طراحـی  مـارک،  واتـر  ـگ،  ن ر ر  ـ ی ی غ ت
خطی، چـاپ برجسـته و... از مهمترین 
ویژگی هـای امنیتـی آنهـا اسـت و در 
شـعب بانک صادرات ایران در سراسـر 

کشـور در حـال توزیـع اسـت.
طراحـی تمامـی نقـوش ایـران 
ریالـی  ون  ـ ی ل ی م ـک  ی د  ـ ی جد چـک 

بـه صـورت خطـی و بـا اسـتفاده از 
نرم افزار هـای امنیتـی انجـام شـده و 
هـر خـط حامـل اطالعـات مربـوط به 

رنـگ خـود اسـت.
کاغـذ ایران چـک یـک میلیـون 
ریالـی نـور مـاوراء بنفـش را منعکـس 
نمی کنـد و در سـطح کاغـذ از الیـاف 
فلورسـنتی نامرئـی اسـتفاده شـده کـه 
زیـر نـور مـاوراء بنفش در چهـار رنگ 

قابـل مشـاهده اسـت. بخش هایـی از 
طرح و شـماره سـریال ها نیز با استفاده 
از مرکـب فلورسـنتی چـاپ شـده کـه 
زیـر نـور مـاوراء بنفـش بـه رنگ های 
سـبز و طالیـی مایـل بـه زرد قابـل 

مشـاهده است.
بـا اسـتفاده از طراحی خطی سـه 
بعـدی )متالیـن(، نقشـه ها بـه صـورت 
برجسـته بـه نظر می آینـد .طرح مکمل 

در بعضـی از ایـران چک هـا به صورت 
تصویـری با عدد ارزشـی ایران چک به 
صـورت ناقـص در دو روی ایران چـک 
چـاپ می شـود کـه در مقابـل نـور 
همدیگـر را تکمیـل می کننـد و طـرح 
واحـدی را تشـکیل می دهنـد. چـاپ 
برجسـته در اسـکناس و ایـران چـک 
جدیـد بـه آسـانی با انگشـتان دسـت، 

قابـل لمس و شناسـایی اسـت.
در پشـت ایـران چـک عـدد ۱٠٠ 
بـا اسـتفاده از مرکـب پیشـرفته ای که 
قابلیـت تغییـر رنـگ دارد چـاپ شـده 
اسـت و در صـورت حرکـت و تغییـر 
زاویـه ایـران چـک، تغییـر رنـگ عدد 
۱٠٠ از طالیـی به سـبز به راحتی قابل 
مشـاهده اسـت. همچنین نوشـته های 
بسـیار ریـز ایـران چـک کـه بـا ابـزار 
بزرگ نمایی قابل مشـاهده اسـت، تنها 
بـه وسـیله دسـتگاه های چـاپ امنیتی 

چـاپ می شـوند.

نسل جدید 1۰ هزار تومانی و ایران چک 1۰۰ هزار تومانی در بانک صادرات ایران

صفحه ۳
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نماینده چابهار:
پایتخت نشینان، صدای مرز نشینان را بشنوند

نماینده مردم چابهار با اشاره به ضرورت حل مشکالت مرزنشینان 
تاکید کرد: معاندین و فرصت طلبان باید بدانند که نمی توانند خدشه ای 

به پیوند ناگسستنی مرزنشینان با انقالب اسالمی وارد کنند.
معین الدین سعیدی در جریان جلسه علنی نوبت دوم روز گذشته) 
و  سیستان  مردم  بر  تلخی  هفته  کرد:  بیان  تذکری  در  مجلس  نبه(  ش
معاندین  با  را  تمایز خود  رود  انتظار می  مردم  از  اما  لوچستان گذشت.  ب
را  زیادی  مشکالت  و  ها  عزیز سختی  مرزنشینان  دهند.  نشان  خارجی 

تحمل می کنند. ان شاءاهلل پایتخت نشینان نیز صدای آنان را بشنوند.
وی در ادامه اظهار کرد: اما معاندین و فرصت طلبان باید بدانند که 
نمی توانند خدشه ای به پیوند ناگسستنی مرزنشینان با انقالب اسالمی 
وارد کنند. با تدبیر مجلس کمیته حقیقت یاب در منطقه حضور خواهد 

یافت و ریشه یابی خواهد کرد.
نماینده مردم چابهار تصریح کرد: ما تمام تالش خود را برای حل 

مشکالت مرزنشینان خواهیم کرد.

متولدین ۱۴۰۰ بورسی می شوند
نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند یک درصد از یک دوازدهم 
هزینه های شرکت های دولتی را به متولدین سال ۱۴٠٠ جهت خریداری 

واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در بورس اختصاص دهد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم روز گذشته در جریان بررسی 
بخش درآمدی الیحه بودجه سال ۱۴٠٠، با الحاق یک بند به ماده واحده 

این الیحه در راستای حمایت از جمعیت و خانواده موافقت کردند.
مطابق ماده واحده الحاقی دولت مکلف است به ازای هر فرزند که 
از ابتدای سال ۱۴٠٠ متولد شود، ده میلیون ریال از محل یک درصد از 
یک دوازدهم هزینه های شرکت های دولتی را به صورت بالعوض صرفا 
در  شده  پذیرفته  سرمایه گذاری  صندوق های  واحدهای  خریداری  جهت 

بورس به سرپرست فرزند تخصیص دهد.
آیین نامه اجرایی این بند توسط هیأت دولت تهیه و به تصویب مجلس 

شورای اسالمی می رسد.

با رای نمایندگان؛
تعرفه اینترنت پیام رسان های داخلی یک پنجم پیام رسان های 

خارجی می شود
اینترنت  تعرفه  نرخ  که  کردند  مکلف  را  دولت  مجلس  مایندگان  ن
پیام رسان های  تعرفه   درصد   2٠ داخلی  پیام رسان های  از  استفاده  رای  ب

خارجی تعیین شود.
برای  علنی  جلسه  نهمین  در  اسالمی  شورای  مجلس  مایندگان  ن
رسیدگی به جزئیات الیحه بودجه ۱۴٠٠ با پیشنهاد الحاقی »جعفرقادری« 
نماینده شیراز به تبصره ۱۸ ماده واحده الیحه بودجه با ۱۵۳ رای موافقت 

کردند.
نماینده مردم شیراز در مجلس در ادامه مطرح کرد: یکی از موضوعات 
مهم و کلیدی این است که بعد از کارهای خوبی که در زمینه طراحی 
نرم افزارها و پیام رسان های داخلی در کشور انجام شده متأسفانه حمایت 

الزم از ناحیه دولت برای پیام رسان های داخلی ایجاد نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد: برای اینکه این امکان 
پیام رسان های داخلی  از  و فرصت برای میزان استفاده و استقبال مردم 
بیشتر شود و مردم استفاده از پیام رسان های داخلی را ترجیح بدهند، باید 

این کاهش هزینه اتفاق بیفتد.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران خبرداد؛
رییس  دستور  با  ایثارگر  و  شهید  فرزند  هزار   ۲۰ استخدام 

جمهوری
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت:  با پیگیری های امور مربوط به 
اشتغال ایثارگران، رییس جمهوری دستور داد تا پایان امسال 2٠ هزار فرزند 

شهید و جانباز ۷٠ درصد استخدام شوند.
سعید اوحدی معاون رییس جمهوری و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
روز گذشته)شنبه( در دو نشست جداگانه در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی 
بنیاد میزبان اعضای هیئت مدیره تشکل فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش و 

رییس و اعضای هیئت مدیره انجمن فرزندان شاهد و ایثارگر بود.
اوحدی در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تسلیت 
سالروز وفات حضرت زینب)س( عنوان کرد: قطعًا هدف ایجاد این تشکل های 
ایثارگری، هدفی مقدس و در ادامه راه و رسالت شهدا و زنده نگه داشتن نام 

و یاد شهیدان است.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران یکی از رسالت های بسیار مهم فرزندان 
شهدا و ایثارگران را توجه به جریان تحریف راه و آرمان های شهدا خواند و 
تصریح کرد: یکی از ویژگی های مهم حضرت زینب)س( که در طول تاریخ 
برجسته است، این است که توانست در جامعه ای که رسانه های امروز را در 
اختیار نداشت و جریان تبلیغات در خدمت دشمن بود جریان بزرگ و سنگین 
از تحریف برهاند، که امروز این رسالت سنگین برعهده  عاشورا و اسالم را 

فرزندان شهدا است.
جلوگیری از تحریف ارزش های شهیدان

رسالت  مهم ترین  و  بزرگترین  اینکه  بر  تأکید  با  جمهور  رییس  معاون 
فرزندان شهدا، جلوگیری از تحریف ارزش های پدران شهید خود است، اضافه 
کرد: امروز همان طور که مقام معظم رهبری هم اشاره کردند، یکی از جریان های 
در دست دشمن برای تغییر مسیر انقالب اسالمی، همین جریان تحریف است 
و اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم و ... هم شکست خواهد 
خورد؛ بنابراین یک رسالت بسیار سنگین تشکل های ایثارگری – که چکیده 
از همین تحریف  و عصاره آرمان های جامعه هدف خود هستند- جلوگیری 
است. درواقع تشکل ها باید چشمان بینا و بسیار نافذی برای رصد و جلوگیری 

این تحریف باشند.
اوحدی عدم توجه به جایگاه ایثارگران و ظرفیت فرزندان شاهد و ایثارگر 
در پست های مدیریتی، اجرایی و استخدامی را یکی از مصادیق بسیار بزرگ 
و خطرناک تحریف در جامعه خواند و عنوان کرد: احکام برنامه ششم توسعه 
تأکید دارد که تمام فرزندان شهدا تا اتمام برنامه استخدام شوند. ما از زمان 
ورود به بنیاد شهید و امور ایثارگران تمامی تالش خود را برای تسریع در این 
امر به کار گرفتیم، بیش از 2٠٠ مکاتبه با دستگاه های مختلف انجام شد و 
ثمره آن این شد که رییس جمهوری دستور دادند تا پایان امسال 2٠ هزار 
این وجود تحرکاتی دیده  با  فرزند شهید و جانباز ۷٠ درصد استخدام شوند 
می شود که به شکلی در مقابل دستور رییس جمهور هم مقاومت می شود. اما 

ما پای آن ایستادیم و از این حق کوتاه نمی آییم.
مشورت و بهره گیری از اتاق فکر

وی در ادامه ارتباط بنیاد شهید و امور ایثارگران با تشکل های ایثارگری را 
یک ارتباط مستمر خواند و افزود: یکی از آموزه های پرتکرار دینی ما، موضوع 
مشورت و بهره گیری از اتاق فکر است از این منظر نشست با تشکل های جامعه 
ایثارگری که نشست با خانواده و فرزندان و جامعه شاهد و ایثارگر است، برای 
ما سراسر خیر و برکت است و جنس خدمت به خاندان شاهد و ایثارگر از جنس 
نعمت هایی است که خداوند به ما عنایت کرده و باید بیشترین بهره را از آن ببریم.

مدیرکل انتقال خون استان تهران: 

مردم، اهدای خون را فراموش نکنند
مدیـر کل انتقـال خـون 
اسـتان تهران ضمن تشـریح 
مشـکالت و چالشهای تامین 
خون مورد نیاز بیماران و بیمارسـتانها در 
طول یکسـال گذشـته به دلیـل اپیدمی 
کرونـا و کاهـش مراجعـه اهداکنندگان، 
در عین حال با اشـاره به افزایش اعمال 
جراحـی از بهمـن ماه، از مردم خواسـت 
کـه در روزهـای پایانـی سـال اهـدای 
خـون را فرامـوش نکنند چراکـه نیاز به 
خـون و فـرآورده های آن دائمی اسـت.

دکتـر محمدرضـا مهـدی زاده در 
نشسـت خبـری انتقـال خـون اسـتان 
تهـران ضمـن تبریک پیشـاپیش سـال 
نـو، گفـت: امیدوارم سـال ۱۴٠٠ سـالی 
همراه با سـالمتی، موفقیـت و خبرهای 
خـوب برای مردم باشـد و سـالی باشـد 
را  کرونـا  واکسـن  بتواننـد  مـردم  کـه 
دریافت کنند و سـالی دور از کرونا باشـد 
و بتوانیم زندگی  راحت و بدون پوشـش 

ماسـک داشـته باشیم.
وی افـزود: امسـال، سـال بسـیار 
سـختی را پشـت سـر گذاشـتیم. انتقال 
خون همیشـه در طول سـال بـا دغدغه 
هـای متعـددی روبـرو اسـت. متولـی 
تامیـن فـرآورده هـای خونـی در هـر 
کشـور، سـازمان انتقـال خـون و در هر 
اسـتان انتقال خون اسـتان است. وظیفه 
بسـیار سـنگینی که برعهده ماست. باید 
توجـه کرد که دیر رسـیدن یک فرآورده 
خونـی مـی توانـد منجـر به مـرگ  یک 
نفـر شـود کـه این فـرد مـی تواند یک 
مـادر بـاردار و... باشـد. بنابرایـن وظیفه 
سـنگینی داریـم کـه بـا کمک مـردم و 
رسـانه ها می توانیـم آن را انجام دهیم.

سـال  امسـال،  کـرد:  تاکیـد  وی 
بسـیار سـختی بـود. مـا به طـور عادی 
در طـول سـال در تامین فـرآورده های 
خونـی، دغدغه هـای زیـادی داریم. در 
ایامـی ماننـد مـاه رمضان، سـرمای هوا 
و... دغدغـه هایـی داریـم کـه میتواننـد 
مواجـه  مشـکل  بـا  را  خـون  تامیـن 
کننـد کـه امسـال کرونـا هـم مزیـد بر 

شـد. علت 
را  مـا سـال  زاده گفـت:  مهـدی 
بـا بیمـاری شـروع کردیـم کـه مهمان 
دو سـه ماهـه مـا نبـود، بلکه متاسـفانه 
کرونا اپیدمی کشـوری و پاندمی جهانی 
پیـدا کـرد و طوالنی شـد. پیـش از این 
بیمـاری هایـی ماننـد سـارس و ابوال را  
تجربـه کردیـم کـه دو سـه مـاه آمدنـد 
و همـه گیـری شـدید هـم نداشـتند، 
امـا کرونـا طوالنـی شـد و  در مواقعـی 
تامیـن خـون و فـراورده هـای خونـی 
را بـا مشـکالتی مواجـه کـرد. زیـرا از 
مردم درخواسـت می شـد کمتـر از خانه 
بیرون آیند و در قرنطینه باشـند و همین 
موضوع منجر به کاهش مراجعات شـد.

ایـن  بـر  داد:  ادامـه  زاده  مهـدی 
اسـاس مجبـور بودیـم بـه دلیـل ایـن 
موضـوع شـرایطی ایجاد کـرده و هزینه 
هایـی را انجـام دهیـم کـه مـردم بـا 
اطمینـان خاطر مراجعـه کنند. به طوری 
کـه بایـد مراکـز را فعال تر کـرده، تعداد 
مراکز را افزایش می دادیم، سـاعت کار 
بایـد افزایـش مـی یافـت، پرسـنل باید 
حضـور پررنگـی می داشـتند، همچنین 
بایـد تعـداد مراکـز بیشـتری را در ایـام 
تعطیـل فعـال مـی کردیم تا دسترسـی 
راحـت تـر باشـد، تیم های سـیار را باید 
بیشـتر مـی کردیـم تـا مـردم راحـت 
تـر بـه مـا دسترسـی داشـته باشـند. در 
عین حـال مراکـز باید به صـورت مرتب 
ضدعفونـی مـی شـد تا مردم بـا آرامش 
خاطـر مراجعه کنند که ایـن اتفاق افتاد. 
بـه عنـوان مثال تعـداد مراکزمـان را در 
روزهـای تعطیـل از یک  مرکـز به چهار 
و سـپس پنج مرکز رسـاندیم. تیم های 
سـیار حداکثـر دو تیـم بود که به سـه یا 
چهـار تیـم رسـاندیم. مراکـز غیرفعـال 
یـا نیمه فعـال را فعـال کردیم، سـاعت 
کارمـان را بیشـتر کردیـم. در روزهایـی 

کـه اجـازه داده شـد کـه ادارات تعـداد 
کارمنـدان شـان را بـه یـک سـوم یا دو 
سـوم برسـانند ما مجبور بودیم که تمام 
قد فعال باشـیم و با ۱٠٠ درصد ظرفیت 

نیروهایمـان خدمـت ارائـه کردیم.
وی افزود: از طرفی برای سـالمت 
پرسـنل و مراجعه کنندگان، در بدو ورود 
تـب افـراد مراجعـه کننده سـنجیده می 
شـد، دسـت هـا ضدعفونـی مـی شـد، 
در زمانیکـه ماسـک اجبـاری نبـود، مـا 
ماسـک را بـه مراجعـه کننـدگان مـی 
دادیـم. همچنین یک غربالگری بسـیار 
سـختگیرانه بـرای اهـدای خـون انجام 
مـی دادیـم و اگـر فـردی حتـی یـک 
سـرماخوردگی سـاده داشـت، از او خون 
گیری نمی شـد. البتـه همانطور که می 
دانیـد کرونـا از طریـق خون و فـراورده 
هـای خونی منتقل نمی شـود، اما برای 
سـالمت سـایر مراجعـه کننـدگان ایـن 
اقـدام انجـام مـی شـد. همچنین تخت 
هـا و وسـایل خـون گیری مرتبـا بعد از 

هـر اهـدا ضدعفونی می شـدند.
مهـدی زاده گفـت: بـا وجـود این 
اقدامـات باز هم شـاهد افـت در مراجعه 
بـرای اهـدای خـون بودیم. بـه هر حال 
تـرس در مـردم وجـود داشـت. بـر این 
اسـاس بـود کـه سـامانه نوبـت دهی را 
فعـال کردیم، تـا مردم بتواننـد  تاریخ و 
سـاعتی را کـه می خواهند خـون دهند، 
انتخـاب کننـد و بـدون اتـالف وقـت 
خـون اهـدا کننـد. بـا سـرد شـدن هـوا 
در نیمـه دوم سـال مجـددا بـا کاهشـی 
مواجـه شـدیم کـه کرونـا هـم مزید بر 
علت شـد تا افت ما مقداری محسـوس 
تـر شـود. بـر این اسـاس ابتـدا از مراکز 
درمانـی خواسـتیم کـه اعمـال جراحـی 
غیراورژانـس را بـه تعویـق انداختند که 
همـکاری خوبـی شـد و از ۱٦۷ مرکـز 
درمانـی اسـتان تشـکر مـی کنـم. البته 
در دو مـاه پایـان سـال یعنـی از ابتدای 
بهمن ماه شـاهد افزایش اعمال جراحی 
بودیـم که مصرف فـرآورده های خونی 
را افزایش داد؛ به طوری که درخواسـت 
فـرآورده هـای خونـی دو برابـر مواقـع 

عادی شـد.
اسـتان  خـون  انتقـال  مدیـرکل 
تهـران بـا بیـان اینکه مـا امسـال افت 
مراجعـه و اهـدای خـون را داشـتیم که 
فـراز و نشـیب داشـت، گفـت: گاهـی 
اوقـات ایـن  افـت مراجعه بـه ۳٠ درصد 
امسـال  مـاه  در ۱۱  رسـید.  مـی  هـم 
نسـبت بـه ۱۱ مـاه ۹۸ هشـت درصـد 
کاهـش مراجعه و اهدای خون داشـتیم. 
اکنون در روزهای پایانی سـال هسـتیم 
و از مـردم مـی خواهـم کـه در روزهای 
پایانی سـال مـا را یاری دهنـد و اهدای 
خـون را فرامـوش نکننـد. نیـاز به خون 
دایمـی اسـت. اعمـال جراحـی افزایش 
یافتـه، حـوادث و سـوانح بـر سـر جای 
ایـن  بـر  باقـی هسـتند. عـالوه  خـود 
یکسـری مصرف کنندگان دائمی داریم 
ماننـد عزیزان هموفیلی و تاالسـمی که 
حیاتشـان وابسـته بـه مصرف فـرآورده 
هـای خونـی اسـت. از طرفی یکسـری 
از فـرآورده هـای خونـی ماننـد پالکت 
عمـر سـه روز دارنـد و نیـاز اسـت کـه 

مـردم مراجعـه کنند.
وی تاکیـد کـرد: هرچنـد کـه مـا 
بـا افتـی هشـت درصـدی در ۱۱ مـاه 
امسـال نسـبت به مدت مشـابه در سال 

قبـل مواجـه بودیـم، اما در کشـورهای 
پیشـرفته اعـالم کردنـد که افـت ۵٠ تا 
٦٠ درصـدی داشـتند، امـا افت هشـت 
درصـدی در اسـتان تهـران نشـان می 

دهـد کـه در ایـن حـوزه کار کردیـم.
وی بـا بیـان اینکـه با وجـود همه 
فـراز و فرودهـا بـا مشـکل خاصـی در 
خونـی  فرآورده هـای  تامیـن  زمینـه 
مواجـه نبودیـم، گفـت: توانسـتیم خون 
آن  ویـژه  بـه  را  بیمـاران  نیـاز  مـورد 
بخـش کـه اورژانسـی بـود، بـه طـور 
کامـل تامیـن کنیـم و فـرآورده خونـی 
مـورد نیـاز بیمـاران تاالسـمی را ۱٠٠ 
درصد به صورت فیلتر دار در اختیارشان 

قـرار دادیـم.
مهـدی زاده بـا اشـاره بـه پویـش 
نـو،  سـال  تهران بـرای  خـون  انتقـال 
گفـت: پویـش های مختلـف راه اندازی 
شـد که جا دارد از همه تشـکر کنم.   در 
روزهای پایانی سـال پویشی را با عنوان 
»هدیـه سـرخ« راه انـدازی کردیم که 
از امـروز تـا پایـان فروردیـن مـاه اجـرا 
مـی شـود. خواهشـمندیم که مـردم در 
ایـن پویش شـرکت کنند. انتظـار داریم 
مـردم  کـه  هنرمندانـی  و  هـا  رسـانه 
دوسـت شـان دارند پـا پیـش بگذارند و 
فـردا مـا هم آسـتین ها را بـاال زده و در 
ایـن پویـش اهـدای خون شـرکت می 
کنیـم. از مـردم می خواهـم در ایام عید 
بـه صـورت خانوادگی به مراکـز اهدای 
خـون مراجعـه کننـد و بـا اهـدای خون 
سـالم، به بیماران بستری در بیمارستان 

هـا عیـدی دهند.
وی ادامـه داد: در حـوزه اهـدای 
بـه  هنـوز  متاسـفانه  بانـوان  خـون 
امـا  نرسـیدیم،  خـوب  اسـتانداردهای 
بانـوان عزیز کـه در زمینه های مختلف 
افتخـار آفرینی مـی کنند و باعث افتخار 
کشـور هسـتند، مـی طلبد کـه در بحث 
اهـدای خـون هم افتخـار آفرینـی کنند. 
مـادران  خانـواده را تشـویق بـه اهـدای 
خـون کننـد. امسـال شـعاری داشـتیم 
مبنـی بـر این شـعار »بـا اهـدای خون 
بانـوان، هـر خانـه یـک پایـگاه انتقـال 
خـون«. نقـش محوری بانـوان در خانه 
مـی توانـد در حـوزه اهدای خـون موثر 
باشـد. از اهـدای خـون هراس نداشـته 
باشـند. قطعـا اگـر کوچکترین مشـکل 
احتمالـی بـرای فـرد اهداکننـده وجـود 
داشـته باشـد، ما اجازه اهدای خون فرد 
را نمـی دهیم. زیرا اولیـن موضوع برای 
مـا سـالمت اهدا کننـده خون اسـت تا 
همانطـور کـه سـالم وارد مرکـز اهدای 

خـون شـده، سـالم هـم خارج شـود.
مهـدی زاده اعالم کـرد که مراکز 
اهدای خون اسـتان تهران، از ۳٠ اسفند 
تـا ۱۳ فروردیـن فعالنـد و بـه جـز یکم 
و ۱۳ فروردیـن کـه یک مرکـز )وصـال 
شـیرازی( فعـال اسـت، در سـایر روزها 
بـه طـور متوسـط پنـج تـا شـش مرکز 
در اسـتان  فعـال هسـتند کـه مـردم 
مـی تواننـد از طریـق سـایت اداره کل 
مراکـز فعـال و سـاعات فعالیـت آن ها 
را پیـدا کنند.وی در ادامـه درباره اهدای 
پالسمای بهبودیافتگان کرونایی، گفت: 
از اسـفند سـال قبـل درگیـر کووید ۱۹ 
شـدیم. از ابتـدای فروردین امسـال هم 
در دو مرکز بقیه اهلل و مسـیح دانشـوری  
بحـث اسـتفاده از پالسـمای بیمـاران 
بهبـود یافتـه مطـرح شـد، جلسـه ای 

برگزار کردیم و پنجم و ششـم فروردین 
مـاه قبـل بـود کـه بحـث جمـع آوری 
پالسـما را در قالـب کارآزمایی بالینی را 
آغـاز کردیـم. در کارآزمایـی بالینـی که 
انجـام شـد، نتایج خوبی دیده شـد. باید 
توجه کـرد که بعد از چین، ایران دومین 
کشـوری بود که این اقدام را شروع کرد 
و از اردیبهشـت ابتـدا در تهران و بعد در 
قـم این اقدامـات را آغاز کردیم. به مرور 
هـم در سـایر اسـتان هـا انجام شـد؛ به 
طـوری کـه اکنـون در 2۷ اسـتان ایـن 

اقـدام انجام می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه از اردیبهشـت 
مـاه تا پایـان بهمن ماه، تنهـا دو درصد 
افـرادی کـه شـرایط اهـدای پالسـما 
را داشـتند مراجعـه کردنـد، گفـت: بـر 
ایـن اسـاس تنهـا دو درصـد افـرادی 
کـه بـه کوویـد۱۹ مبتـال شـده، بهبـود 
یافتنـد و یـک مـاه از بهبـودی شـان 
گذشـته جهت اهـدای پالسـما مراجعه 
کردنـد. درصـد پایینـی بـود، اما بـا این 
درخواسـت  تمـام  میزان هم توانسـتیم  
هـای مراکـز درمانـی اسـتان تهـران را 
جـواب دهیـم.   در ایـن ۱۱ مـاه در کل 
کشـور  ۱۴ هـزار و ۷٠٠ واحـد پالسـما 
جمع آوری شـد و در اسـتان تهران هم 
حـدود 22۱۵ واحـد پالسـما جمع آوری 
شـد کـه دو درصـد افـراد مشـمول را 

شـامل می شـود.
اسـتان  خـون  انتقـال  مدیـرکل 
تهـران بـا بیـان اینکه ما در سـال آینده 
دو برنامه بسـیار مهم داریم، گفت: یکی 
راه انـدازی باشـگاه اهداکننـدگان خون 
و افزایـش رضایتمنـدی اهـدا کنندگان 
خون اسـت. تاکنـون اقداماتمان سـنتی 
بـود. بـه عنوان مثـال وقتـی بـا کمبـود 
شـدیم،  مـی  مواجـه  خونـی  فـرآورده 
از طریـق ارسـال پیامـک یـا فراخـوان 
تلفنـی و رسـانه هـا، سـعی مـی کردیم  
نیازمـان را برطـرف کنیـم، امـا بـه این 
انـدازی  راه  بـا  کـه  رسـیدیم  نتیجـه 
فضـای مجـازی و ظرفیـت هایـی کـه 
در ایـن فضـا وجود دارد، بایـد کم کم از 
روش های سـنتی به سـمت روش های 
علمـی رویـم. بـه ایـن نتیجه رسـیدیم 
کـه باشـگاه اهداکننـدگان خـون را راه 
انـدازی کـرده و در این زمینه از ظرفیت 
بخـش خصوصی اسـتفاده بهینـه بریم. 
تکریـم  اربـاب رجوع به صورت مسـتمر 
و افزایـش رضایتمنـدی اهداکننـدگان 
بـه طـوری کـه اهداکنندگان خودشـان 
و  کـرده  مشـارکت  خـون  اهـدای  در 
اهداکننـدگان مـا ببیننـد کـه بـه چـه 
گـروه خونی یا فـرآورده ای نیاز داریم و 
انتقال خون را جزئی از خودشـان بدانند. 
ایـن اقـدام را از ابتـدای سـال اینده آغاز 

کنیم. مـی 
وی افـزود: در ایـن زمینه با بخش 
خصوصـی صحبـت هـای اولیـه انجام 
شـده تـا به سـمت علمـی شـدن رویم. 
ایـن اقدامـات انجـام  شـود تـا از حالـت 
هیجانـی در اهـدای خون خارج شـویم 
و آن را  بـه اهـدای خـون متعهدانـه و  
مسـووالنه بدل کنیم تا مـردم با اهدای 
خـون مسـتمر و مـداوم همیشـه ذخایر 
خونـی ما را برای تامین نیاز بیمارسـتان 
ها در سـطح مناسـب خـود قـرار دهند. 
اگـر بتوانیـم جزئیـات کار را پیش بریم،   
انقالبـی در اهـدای خـون رخ می دهد.

مهـدی زاده ادامـه داد: بحـث دوم 
ایـن اسـت  که بتوانیـم  مراکزمـان را در 
اسـتان تهـران فعـال تـر کنیـم. مـا ۱٦ 
شهرسـتان در اسـتان تهـران داریـم که 
تنها شـش شهرستان مرکز خون گیری 
دارنـد. ۱2 مرکـز ثابـت خـون گیری در 
سـطح اسـتان داریـم کـه هفـت مرکـز 
در شـهر تهـران اسـت و پنـج مرکـز در 
شهرسـتان هاسـت و از بین ایـن مراکز 
فقـط مرکـز وصـال اسـت کـه بحـث 
فـرآوری و توزیع خـون را هم انجام می 
دهـد. من  سـال آینده ایـن موضوع را به 

عنـوان  مطالبـه جلو مـی برم.
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زیر نظر: علی هوشمند

رئیس اسبق سازمان سنجش آموزش کشور:
پذیرش دانشجویان دکتری،انتخاب بین بد و بدتر است

رئیس اسبق سازمان سنجش آموزش کشور و عضو هیات علمی دانشگاه 
امیرکبیر انتخاب دانشجویان دکتری در شرایط فعلی را از میان بدترین ها دانست.

دکتر عبدالرسول پورعباس، اظهار کرد: آزمونی که در حال حاضر برگزار 
این  به  می شود، متاسفانه بر یک مبنا و روند غلط سازماندهی شده و منجر 
افرادی جذب شوند، که به جای داشتن  استعداد، دانش و سطح  می شود که 
علمی خوب، دارای استعداد محفوظات خوب هستند و توانایی تحلیل و به دست 

آوردن نتایج جدید را ندارند.
که  است  این  داده،   رخ  دانشگاه ها  در  عمال  که  اتفاقی  داد:  ادامه  وی 
دانشجویانی که دارای عمق دانش بیشتر هستند ولی محفوظات ضعیف تری 
موفقیت  است،   هم  استاندارد  غیر  که  دانشگاه  پذیرش  آزمون های  در  دارند، 
کمتری به دست می آورند. به این ترتیب، افرادی به دانشگاه ها معرفی می شوند 
که بیشتر دارای محفوظات هستند و دانشگاه ها مجبورند که از بین این افراد، 

دانشجویان خود را انتخاب کنند.
دکتر پورعباس در این رابطه ادامه داد: این دانشجویان پس از ورود به 
دانشگاه با دو مشکل عمده مواجه می شوند. یکی مشکل زبان که شرط احراز 
حد نصاب زبان را کسب نکرده اند و این امر بعضا تا ۳ سال طول می کشد و 

دیگر اینکه در این مدت درگیر تقویت حافظه خود هستند.
با یک بررسی اجمالی طی  افزود:  امیرکبیر  عضو هیات علمی دانشگاه 
۳ سال اخیر درمی یابیم که تعداد افرادی که انصراف داده و یا اخراج شده اند 
و یا به هر دلیل به پایان کار نرسیده اند، نسبت به گذشته افزایش یافته است.

دکتر پورعباس با بیان اینکه دانشجویانی که در گذشته جذب می شدند،  
از کیفیت باالتری برخوردار بودند، گفت: اغلب دانشجویانی که در حال حاضر 
محفوظات  توانایی  داشتن  و  دارند  خوبی  محفوظات  بیشتر  می شوند،  جذب 
خوب چیزی نیست که در دوران دکتری کافی باشد چراکه این افراد نمی توانند 
کارهای تحقیقاتی خود را پیش ببرند و نتایج علمی جدید به دست آورند. به این 
ترتیب، روندی که طی ۴-۳ سال اخیر داشته ایم، سبب شده نقش دانشگاه ها 
عمال به صفر برسد. چون مصاحبه ای که میان داوطلبان انجام می شود، از بین 
بدترین ها بوده و انتخاب بین بد و بدتر است. چراکه دانشجویان خوب معموال 
درگیر حفظیات نیستند و معموال افرادی در این آزمون های تستی موفق هستند 

که توانایی حفظیات خوبی داشته باشند. 
وی با اشاره به اینکه اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند امکان 
دارد توسعه علمی کشور به خطر بیفتد،  ادامه داد: در دنیا یک روش استاندارد 
برای پذیرش دانشجو دکتری وجود دارد که ما در گذشته این روش را نهادینه 
کردیم ولی اجرا نشد. در این روش یک آزمون به نام »GRE« یا آزمون سوابق 
تحصیلی برگزار می شود که سنجش توانایی و معلومات دانشجویان است. زمانی  
که داوطلبان آزمون می دهند،  هر دانشگاه نمره مطلوب خود برای پذیرش را 
اعالم می کند. این آزمون به همراه یک آزمون از الزامات است و همه دانشگاه ها 

قبل از ورود دانشجو این آزمون ها را برگزار می کنند. 
دکتر پورعباس در این رابطه عنوان کرد: زبان تحقیق، »انگلیسی« است 
و اگر دانشجو بخواهد حین تحصیل به یادگیری زبان بپردازد، این امکان وجود 
ندارد، زیرا دانشجو به دلیل انجام تحقیق، زمان و تمرکز کافی برای یادگیری 
زبان ندارد. لذا به نظر من پیش شرط ورود به دانشگاه مجموع نمرات آزمون 
زبان، آزمون سنجش توانایی و مهارت و در نهایت پذیرش نیمه متمرکز است. 
سازمان سنجش این آزمون ها را برگزار می کند و دانشگاه ها مصاحبه عملی 
می گیرند. به این ترتیب دانشجو با ورود به دانشگاه دغدغه زبان ندارد و استاد 
راهنما خود را کالفه نمی کند. با چنین تغییراتی، عمال دانشجویانی به پذیرش 
دوره دکتری درمی آیند که دغدغه تحصیلی دارند. البته قطعا خطاهایی هم در این 
زمینه اتفاق می افتد ولی نباید به خاطر این خطاها کل پذیرش را زیر سوال ببریم.

کشف هزاران عدد انواع مواد محترقه در تهران 
پلیس تهران بزرگ با انجام دو عملیات جداگانه حدود ۹٠٠ هزار انواع مواد محترقه 

را کشف کرد.
تهران  اقتصادی  امنیت  پلیس  رئیس   - گودرزی  پور  ولی  علی  کارآگاه  سرهنگ 
بزرگ - اظهارکرد: دوم اسفند ماه خبری مبنی بر توزیع مواد محترقه قاچاق توسط راننده 

یک دستگاه خودروی پیکان وانت در بازار دریافت شد.
وی افزود: با دریافت این خبر، تحقیقات پلیسی آغاز شد و کارآگاهان به دست آوردند 
متهم با استفاده از یک دستگاه خودروی پیکان وانت مواد محترقه قاچاق را به مخفیگاهش 

در کیانشهر انتقال می دهد سپس آن را در سطح بازار توزیع می کند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به اینکه کارآگاهان در گشت زنی های هدفمند 
در محدوده کیانشهر خودروی متهم را شناسایی کردند، گفت: در بررسی از داخل خودرو 
۸۱٠ هزار انواع مواد محترقه قاچاق کشف و متهم به همراه مواد محترقه کشف شده به 
پلیس امنیت اقتصادی منتقل شد.وی در انتها خاطر نشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی 

اموال مکشوفه را یک میلیارد ریال برآورد کرده اند.
کشف ۸۵ هزار عدد انواع مواد محترقه در عبدل آباد

  سردار علی ذوالقدری - رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ - اظهارکرد: در 
پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری از تعداد زیادی انواع مواد محترقه در منزلی مسکونی 
در »عبدل آباد«، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پایگاه دهم پلیس امنیت عمومی 

تهران  قرار گرفت.

وی افزود: ماموران در ابتدا با انجام اقدامات پلیسی از صحت خبر مطمئن شدند 
سپس با هماهنگی مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از انبار این 

ساختمان ۸۵ هزار و ۸٠٠ عدد انواع موادمحترقه غیرمجاز را کشف کردند.
رابطه  این  در  نفر  دستگیری یک  به  اشاره  با  تهران  امنیت عمومی  پلیس  رئیس 
اظهارکرد: با هماهنگی های قضائی انبار ساختمان پلمب شد و متهم برای سیر مراحل 

قضائی در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

دستگیری عامل آدم ربایی ساختگی در بندرلنگه 
فرمانده انتظامی استان هرمزگان از دستگیری شخصی که با ترفند ادم ربایی ساختگی 

قصد اخاذی ۸٠ هزار درهمی از خانواده خود داشت شناسایی و دستگیر شد.
سردار سرتیپ دوم غالمرضا جعفری افزود: با اعالم شکایت یک خانواده بندر لنگه 
ای مبنی بر اینکه اشخاصی از طریق گوشی پسرشان با ارسال پیامک با محتوای اینکه 
فرزند شما در اختیار ماست، برای آزادی آن مبلغ ۸٠ هزار درهم مطالبه کرده اند، پیگیری 
موضوع به صورت ویژه توسط ماموران پلیس آگاهی شهرستان لنگه مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه آدم ربایان درخواست انتقال وجه از طریق خودروی شخصی با 
مشخصات معلوم به شهرستان بندرعباس کرده بودند، ادامه داد:ضمن آموزش کامل به 
از ماموران به صورت  با مراجع قضائی، گروه ویژه ای  خانواده ربوده شده و هماهنگی 

پوششی و نامحسوس در محل قرار حاضر شدند.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان اظهار داشت: پس از شناسایی دریافت کننده وجه، 

طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه نامبرده دستگیر شد.
رییس پلیس استان اضافه کرد: طی بررسی های اولیه مشخص شد وی راننده آژانس 
بوده و توسط شخصی در یکی از هتل های بندرعباس که تقاضای خودرو کرده جهت 

دریافت وجه مراجعه کرده است.
سردار جعفری تصریح کرد:بالفاصله ماموران جهت جلوگیری از فرار متهم و انجام 
هرگونه عکس العمل از سوی آدم ربایان، به محل هتل اعزام شدند که با حضور ماموران 
مشخص شد فرد آدم ربا که قصد اخاذی ۸٠ هزار درهمی را داشته همان فرد مفقود شده 
و پسر 2۳ساله  خانواده است که نامبرده در محل هتل دستگیر با تشکیل پرونده به مراجع 

قضائی معرفی شد.
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قابلیت Super Follows توییتر کسب درآمد 
از فالورها را ممکن می کند.

توییتر دو قابلیت Super Follows و Communities را معرفی کرده 
است که اولی امکان کسب درآمد از فالورها را ممکن می کند و دومی در تالش 

برای رقابت با Facebook Groups است.
توییتر ))Twitter روز گذشته در بیانیه ای اعالم کرد به زودی میزبان دو 
قابلیت مهم می شود. به لطف یکی از این قابلیت ها، افراد می توانند در ازای نمایش 
محتوای بیشتر، از فالورهای خود پول دریافت کنند. در قابلیت دوم کاربر می تواند 

گروه ها را براساس عالیقی خاص خلق کند یا به آن ها ملحق شود.
براساس گزارش خبرگزاری ورج، دو قابلیت مورداشاره جزو موردتوجه ترین 
تغییراتی هستند که توییتر در چند وقت اخیر تجربه کرده است. سابقه نداشت 
در  پیش تر  قابلیت ها  همین  اما  بیاورد،  کار  روی  سیستم هایی  چنین  توییتر 
موفقیت آمیز  عملکردی  و  گرفته اند  قرار  مورداستفاده  دیگر  اجتماعی  شبکه های 

از خود نشان داده اند. 
قابلیت دریافت پول توییتر که با نام Super Follows شناخته می شود 
محتواهای  و  بگیرند  پول  خود  فالورهای  از  می دهد  امکان  توییتر  کاربران  به 
اضافی به آن ها نشان دهند؛ محتواهایی که فالورهای عادی امکان دیدن آن ها را 
نخواهند داشت. محتوای اضافی ممکن است توییت پاداش، دسترسی به گروهی 
خاص، اشتراک در خبرنامه یا دریافت برچسبی خاص برای نمایش دادن حمایت 

از حساب کاربری باشد.
توییتر در اسکرین شاتی برای تفهیم بهتر قابلیت Super Follows، مثالی 
مطرح کرد که در آن کاربر برای دریافت یک سری قابلیت خاص ماهانه ۴٫۹۹ دالر 
پول می دهد. توییتر می گوید به لطف قابلیت Super Follows خالقان محتوا و 

ناشران می توانند مستقیما از طرفداران خود درآمد کسب کنند.
دارند  روزافزونی  اهمیت  محتوا  خالقان  برای  مستقیم  پرداخت  ابزارهای 
و این اهمیت در سال های گذشته دوچندان شده است. پلتفرم Patreon در 
این زمینه به موفقیتی چشم گیر دست پیدا کرده و دیگر پلتفرم ها مثل فیسبوک 
و یوتیوب و گیت هاب همگی قابلیت هایی برای کسب درآمد مستقیم خالقان 
این شبکه ی  تنها نیست.  این حوزه  توییتر در  بنابراین  محتوا طراحی کرده اند. 
اجتماعی احتماال بخشی از پولی را که فالورها به حساب های کاربری می دهند 

برای خود برمی دارد.
قابلیت هایی  پیاده سازی  به دنبال  بود  کرده  اعالم  پیش  ماه ها  از  توییتر 
هنوز  توییتر  می گوید  ورج  ببرد.  باال  را  درآمدهایش  تا  است  خود  پلتفرم  در 
شبکه ی  این  به  فالورها،  توسط  پرداخت شده  مبلغ  از  درصد  چند  است  نگفته 

می رسد. اجتماعی 
نام  با  که  است  کرده  معرفی  را  جدیدی  بلیت  قا همچنین  توییتر 
زطریق  ا توییتر  می رسد  به نظر   . می شود شناخته   Communities
 Facebook مثل  قابلیت هایی  مستقیما  است  تالش  در   Communities
Groups را هدف قرار دهد. به لطف قابلیت Communities، کاربران توییتر 
می توانند براساس عالیقی خاص )مثل گربه یا گیاه( در گروه ها وارد شوند یا اینکه 
خودشان گروه بسازند. با ایجاد این گروه ها، کاربران محتواهای بیشتری را درباره ی 

موضوع موردعالقه مشاهده خواهند کرد.
هم زمان  )و  بوده اند  موفقیت آمیز  بسیار  فیسبوک  برای  گروه ها  گونه  این 
می گوید  ورج  تحلیلگر  کرده اند(.  بسیار سخت تر  را  فیسبوک  مدیریتی  وظیفه ی 
قابلیت Communities برای شبکه ی اجتماعی توییتر بسیار مفید خواهد بود؛ 
زیرا ذات توییتر به گونه ای است که کاربران جدید برای شروع کردن فعالیت شان 

در آن کار ساده ای در پیش ندارند.
درحال حاضر به طور مشخص نمی دانیم که دو قابلیت جدید توییتر در چه 
به عنوان  آن ها  از  فعال  توییتر  می شوند.  اضافه  اجتماعی  شبکه ی  این  به  زمانی 
»قابلیت هایی که در آینده از راه می رسند« یاد می کند. این شبکه ی اجتماعی در 
ماه های اخیر میزبان قابلیت های جدید متعددی شده است و به نظر می رسد مدیران 

توییتر به تکامل مداوم این پلتفرم متعهد هستند.
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کره  و  یران  ا فق  توا
جنوبی بر سر آزادسازی هفت 
مسدود  دارایی  دالر  میلیارد 
نوید  کشور  این  بانک های  در  شده 
ارز  بازار  در  قیمت  نزولی  روند  شروع 
قیمتی  محدوده های  به  آن  ورود  و 
اقتصادی  با شرایط  متناسب  و  منطقی 

پسا تحریمی را می دهد.
گسترده  تحریم های  از  پیش  تا 
قالب سیاست  در  آمریکا  جانبه  و همه 
و  ایران  روابط  حداکثری«،  »فشار 
گسترده  و  عمیق  بسیار  جنوبی  کره 
بازارهای  مهمترین  از  یکی  ایران  بود. 
مقصد محصوالت کره ای در خاورمیانه 
را تشکیل می داد و بخش قابل توجهی 
از انرژی مورد نیاز این کشور را تأمین 

می کرد.
بیش  در سال ۱۳۹2 کمی  ایران 
صادرات  کره  به  دالر  میلیون   ۹۱٦ از 
داشته و بیش از ۴ میلیارد و ۷٠٠ میلیون 
دالر از این کشور کاال وارد کرده است. 
میزان صادرات ایران به کره جنوبی بعد 
از ۴ سال حضور دولت تدبیر و امید به 
بیش از ۴ میلیارد و ۳٠٠ میلیون دالر 
میزان  زمان  این  در  یافت.  افزایش 
میلیارد   ۳ حدود  کشور  این  از  واردات 
و ٦٠٠ میلیون دالر رسید. در این سال 
تراز تجاری ایران و کره جنوبی به نفع 

ایران مثبت شد.
در  آمریکا  نفوذ  که  آنجایی  از 
این کشور یکی از عوامل اصلی تعیین 
سیاست خارجی آن با ایران است کره 
خود  اقتصادی  روابط  سطح  جنوبی 
به  تحریم ها  اعمال  از  بعد  را  ایران  با 
شدت کاهش داد. بسیاری از شرکت های 
و  کردند.  ترک  را  ایران  بازار  کره ای 
میزان صادرات و واردات بین دو کشور 

کاهش پیدا کرد.
از  بعد  موجود  آمار  آخرین  طبق 
ارقام  این  آمریکا  تحریم های  اعمال 
میزان  است.  کرده  پیدا  کاه  شدت  به 
صادرات به کره جنوبی 2۸۷ میلیون دالر 
و میزان واردات نیز به ۷۸۱ میلیون دالر 

کاهش یافته است.
در  ایران  شده  مسدود  دالرهای 

کره جنوبی
به گفته رییس کل بانک مرکزی 
در  ایران  پول های  از  دالر  میلیارد   ۷
اگر  است.  مسدود  کره ای  بانک های 
این رقم را با اعداد و ارقام فوق مقایسه 
کنیم خواهیم دید که این عدد، رقم قابل 

توجهی است.
اقتصادی  حتی اگر کاهش روابط 
را نتیجه معقول تحریم ها بدانیم مسدود 
شدن دارایی های ایران توسط بانک های 
کره ای امری معقول و قابل قبول نیست. 
پول  انتقال  و  نقل  تنها  تحریم ها  زیرا 
یعنی  بود.  داده  قرار  را هدف  ایران  به 
باید  ایران  تحریمی  شرایط  در  حتی 
از دارایی های خود در کره  می توانست 
جهت خرید محصوالت مورد نیاز و به 
اقالمی که  و سایر  دارویی  اقالم  ویژه 
تحت تحریم قرار نداشتند استفاده کند. 
دادند  انجام  بانک ها  این  که  کاری  اما 
بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشت و از 
اصول و قوانین بانک داری بین المللی به 
دور بود.به همین خاطردر خردادماه سال 
جاری »عبدالناصر همتی«، رئیس کل 
بانک مرکزی در مصاحبه با »بلومبرگ« 
گفت: بانک های کره ای با خیال راحت 

به  و  پا می گذارند  زیر  را  تعهدات خود 
عمل  رایج  المللی  بین  مالی  توافقات 
نمی کنند و تصمیم گرفته اند وارد بازی 

سیاست شوند.
اکنون با رفتن ترامپ و برسر کار 
آمدن دولت جدید در آمریکا فضا برای 
به  ایران و کره و دستیابی  بین  تعامل 
است.  فراهم  شده  مسدود  دارایی های 
به نظر می رسد بانک های کره ای بهانه 
زیادی برای تداوم بازی سیاسی خود در 
اختیار ندارند. به همین خاطر امیدها به 
بازگشت این ارزها به داخل کشور زیاد 

شده است.
رئیس کل بانک مرکزی چهارشنبه 
گذشته و در حاشیه جلسه هیات دولت 
در جمع خبرنگاران درباره توافق ایران 
و کره جنوبی در زمینه انتقال منابع ارزی 
گفت: کره جنوبی خود خواستار مذاکره 
برای پرداخت شده است و راه را به آنها 
صادر  پرداخت  دستور  و  داده ایم  نشان 
بخواهند  که  زمانی  هر  بنابراین  شده، 
شده  قرار  می شود.  انجام  پرداخت  این 
میلیارد  یک  با  حداقل  پرداخت ها  که 

دالر آغاز شود.
دو کشور روز دوشنبه هفته گذشته 
»ریو  با  همتی  عبدالناصر  نشست  در 
در  جنوبی  کره  سفیر  جئونگ«  هیون 

تهران به این توافق دست یافته بودند.
توافقاتی  جنوبی،  کره  بر  عالوه 
آزادسازی دالرهای مسدود شده  برای 
ایران در ژاپن نیز صورت گرفته است. 
بدون شک زمینه برای به هم پیوستن 
زنجیره آزادسازی ها در کشورهای هند، 

عراق و غیره نیز فراهم خواهد شد.
اگر این رویداد را در کنار سلسله 
و  برجام  مسئله  به  مربوط  رخدادهای 
بازگشت آمریکا به این توافق قرار بدهیم 
شروع روند کاهشی در بازار ارز و به ویژه 
آتی  قیمت دالر در روزها و هفته های 

منطقی خواهد بود.
دولت  مناسب  مدیریت  همچنین، 
در اجرای قانون مربوط به توقف اجرای 
پروتکل الحاقی و دستیابی به توافق با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و اراده 
برای  ایرانی  و  آمریکایی  طرف های 
در  دیپلماتیک  حلی  راه  به  رسیدن 
مورد برجام احتمال رفع تحریم ها و در 
بین المللی  موانع  شدن  برداشته  نتیجه 
اقتصادکشور را بسیار افزایش داده است.

می توان  را  ژاپن  و  کره  با  توافق 
مقدمه ای بر رفع موانع موجود دانست. 
روند شروع شده و به رغم وجود موانع 
داخلی پیامدهای کاهشی ارزی آن نیز 

خود را نشان خواهد داد.

ارسال کمک های گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری به مناطق 
محروم کشور و زلزله زدگان سی سخت 

گردشگری  بانک  و  گردشگری  مالی  گروه 
بار  اجتماعی، یک  ایفای مسئولیت های  راستای  در 
دیگر در راستای فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر 
توزیع کمک های مومنانه، بسته های معیشتی را روانه 
مناطق محروم کرد ضمن اینکه به کمک زلزله زدگان 

سی سخت شتافت.
به  کمک  برای  گردشگری،  مالی  گروه  عمومی  روابط  گزارش  به 
بویراحمد بسته های  زلزله دیدگان شهر سی سخت در استان کهگیلویه و 

اقالم غذایی به ارزش 2 میلیارد ریال به این منطقه زلزله زده ارسال شد.
وارد  زلزله ۵.٦ ریشتری در شهر سی سخت و خسارت های  با وقوع 
شده به مردم آن منطقه و با توجه به شرایط سخت متاثر از زلزله در استان 
کهگیلویه و بویراحمد، اقالم غذایی تهیه شده از طریق بنیاد نیکوکاری یاس 

وابسته به گروه مالی گردشگری آماده و ارسال شد.
گروه مالی و گردشگری و بانک گردشگری همچنین در آستانه میالد 
با سعادت امام علی علیه السالم صدها بسته کمک های مومنانه به مناطق 

محروم در نقاط مختلف کشور تهیه و ارسال کرد.
و  مومنانه  های  کمک  معیشتی  بسته های  قالب  در  کمک ها  ارزش 
همچنین کمک به مردم زلزله زده شهر سی سخت، در مجموع ۷ میلیارد  
بانک  و  گردشگری  مالی  گروه  طریق  از  که  است  ریال  میلیون   ۵٠٠ و 

گردشگری تامین شده است.
گردشگری  بانک  و  گردشگری  مالی  گروه  حاکیست:  گزارش  این 
همچنین با شیوع ویروس کرونا در کشور، در اجرای فرامین مقام معظم 
رهبری مبنی بر کمک های مومنانه، از ابتدای سال جاری تاکنون هزاران 
بسته کمک معیشتی را در مناطق کمتر برخوردار کشور و آسیب دیدگان 

ناشی از کرونا از طریق بنیاد نیکوکاری یاس توزیع کرده است.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن خبر داد
پرداخت تسهیالت ۵۰ میلیارد تومانی به بزرگراه بیرجند - قائن

عضو هیأت مدیره بانک مسکن از پرداخت تسهیالت ۵٠میلیارد تومانی 
برای اتمام پروژه بزرگراه بیرجند -قائن خبر داد.

وگو  گفت  در  بانک مسکن  مدیره  هیأت  علمداری، عضو  محمد حسن 
با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا با اعالم این خبر گفت: در قالب 
ماده ۵٦ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، 
تسهیالتی بالغ بر ۵٠ میلیارد تومان برای اتمام پروژه بزرگراه بیرجند -قائن از 

سوی بانک مسکن به این پروژه تزریق شده است.
وی با بیان اینکه این اعتبار با تضمین سازمان برنامه و بودجه به این پروژه 
اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: این پروژه پیشرفت فیزیکی باالیی دارد 
و ۷۵ درصد از عملیات ساخت آن به اتمام رسیده است بنابراین با استفاده از 
اختیارات و ضوابط تعیین شده در ماده ۵٦ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم 

بخشی از مقررات مالی دولت، این تسهیالت به پروژه اختصاص یافته است.
علمداری گفت: براساس این ماده قانونی، سازوکاری در نظر گرفته شده 
است که پروژه های عمرانی که بیش از ۷٠ درصد پیشرفت فیزیکی دارند بتوانند 
تسهیالت دریافت کنند و به این ترتیب از محل اعتباراتی که قرار است به صورت 
ساالنه برای تکمیل پروژه بزرگراه بیرجند-قائن اختصاص یابد، با ضمانت سازمان 

برنامه و بودجه کشور، اصل و سود تسهیالت به بانک بازپرداخت خواهد شد.
عضو هیأت مدیره بانک مسکن با بیان اینکه ساخت بزرگراه قائن -بیرجند 
به لحاظ افزایش ایمنی سفر در این محور، کاهش تصادفات جاده  ای و همچنین 
تسریع در زمان سفر به عنوان یکی از محورهای پرتردد از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار بوده و هست، خاطرنشان کرد: کل مبلغ تسهیالت مصوب طی ۴ قسط 

از خردادماه سال جاری تاکنون به پروژه پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی و سرعت تکمیل این پروژه باالست و 
به زودی این پروژه به افتتاح خواهد رسید خاطرنشان کرد: وضعیت این پروژه 
نشان می دهد محور بزرگراه بیرجند– قائن در سال ۱۴٠٠ افتتاح و به بهره برداری 

برسد و به این وسیله دشواری های تردد در این محور مهم کاهش یابد.
علمداری با بیان اینکه بانک مسکن در تامین اعتبار پروژه های حوزه راه 
و پروژه های عمرانی نیز با وزارت راه وشهرسازی همکاری می کند، توضیح داد: 
اگر چه بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی حوزه مسکن شناخته می شود ولی 
از آنجا که وزارت راه وشهرسازی یکی از اعضای مجمع بانک مسکن است و 
این وزارتخانه هم متولی حوزه راه و هم متولی حوزه مسکن است، در مواردی 
که به لحاظ تامین مالی پروژه ها، بانک مسکن بتواند کمکی به این وزارتخانه 
کند، وارد عمل شده و متناسب با امکانات بانک، تامین مالی پروژه های راه را 
نیز بر عهده می گیریم.وی ادامه داد: این در حالی است که حوزه راه بی ارتباط 
به بخش مسکن نیست و در واقع این بخش به عنوان بخش زیرساختی حوزه 
مسکن نیز شناخته می شود. به طبع سهولت دسترسی به شهرها و مراکز سکونتی 
منجر به افزایش کیفیت زندگی مردم و ساکنان مناطق منتهی به این محورها 

می شود و بنابراین دو حوزه راه و مسکن از یکدیگر جدا نیستند.
علمداری با بیان اینکه در سال های اخیر بانک مسکن در مواقع ضروری 
و تا حد امکان اقدام به همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای تامین اعتبار 
پروژه های مختلف در حوزه راه و زیرساخت کرده است، افزود: عالوه بر پروژه 
بزرگراه بیرجند-قائن، بانک مسکن در تامین مالی پروژه های آزادراهی شیراز 
– اصفهان و تهران شمال و همچنین پروژه قطعه گرمسار-سمنان آزادراه حرم 

تا حرم مشارکت داشته است.
وی همچنین از همکاری بانک مسکن با وزارت راه و شهرسازی برای 

تامین میلگرد پروژه های زیربنایی این وزارتخانه خبر داد.

خیرین  جشنواره  دومین  و  بیست  در  آینده  بانک  از  قدردانی 
مدرسه ساز

در بیست و دومین جشنواره تکریم خیرین مدرسه ساز کشور، از بانک 
آینده قدردانی شد.

در این آیین که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، 
محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، محمدباقر نوبخت، رییس 
ابتکار،  برنامه و بودجه، علی ربیعی، سخنگوی دولت و معصومه  سازمان 
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در سالن حجاب کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، با اهدای لوح تقدیر، از بانک آینده، 

قدردانی شد.
بانک آینده در عمل به مسئولیت اجتماعی خود در نگاه به روشنای 
مناطق  در  مدارسی  تأسیس  و  ساخت  به  اقدام  کشورمان،  آینده  نسل 
به  از آن جمله می توان  امکانات آموزشی کرده است که  کم تربرخورداراز 
ساخت مدارس ۱۵ گانه »امید آینده« در: »بندرعباس، روستای خون سرخ«، 
»بیرجند، روستای مهرشهر«، »تنگستان، روستای باغک جنوبی«، »ریگان در 
کرمان«، »یاسوج، روستای مادوان«، »زاهدان«، »ایالم«، »سنندج، روستای 
آساوله«، »شریف آباد فارس« و »تهران، چهاردانگه اسالم شهر« اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت پتروپاالیش کنگان خبرداد؛
بهره برداری رسمی از بزرگترین طرح تأمین خوراک پتروشیمی 

مدیرعامل شرکت پتروپاالیش کنگان با اشاره به اینکه واحد بازیابی اتان این 
شرکت به عنوان بزرگترین واحد تأمین خوراک پتروشیمی ها به زودی به بهره برداری 
می رسد، گفت: این واحد ساالنه یک میلیارد دالر برای کشور درآمدزایی خواهد داشت.

به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حمید قادری با اشاره 
به اینکه واحدبازیابی اتان پتروپاالیش کنگان با حجم سرمایه ۹۷٠ میلیون دالری 
ساخته شده است، اظهار کرد: این واحد به عنوان فاز نخست شرکت پتروپاالیش 
کنگان با ظرفیت ساالنه ۳ میلیون و ۵٠٠ هزار تن راه اندازی شده و در حال تولید 

است و به زودی به بهره برداری رسمی می رسد.
وی با اشاره به اینکه واحد بازیابی اتان، ساالنه 2۱ میلیون تن خوراک را از فاز 
۱2 پارس جنوبی دریافت می کند، افزود: ساالنه ۱.۷۵میلیون تن اتان، یک میلیون 
تن پروپان، ۵٠٠ هزار تن بوتان و 2۵٠ هزار تن پنتان در این واحد تولید می شود که 

درآمد حدود یک میلیارد دالر را برای کشور به همراه خواهد داشت.
استفاده حداکثری از توان داخل در فرآیند ساخت و اجرا

مدیرعامل شرکت پتروپاالیش کنگان با تأکید بر اینکه ۱٠٠ درصد طراحی 
و مهندسی و راه اندازی همه واحدها و بخش ها اعم از مهندسی پایه و مهندسی 
تفضیلی ازسوی شرکت های ایرانی انجام شده است، ادامه داد: در اجرای این طرح 
تالش حداکثری برای استفاده از کاالهای ایرانی انجام و ٦۵ درصد از تجهیزات از 

داخل کشور تأمین شده است.
قادری تصریح کرد: اجرای این طرح برای ۳۵٠٠ نفر در دوران ساخت و ٦22 

نفر در دوران بهره برداری اشتغالزایی داشته است.
وی به تکمیل فاز طراحی، خرید و اجرای پروژه در سریع ترین زمان مطابق 
برنامه زمان بندی شده اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی واحد بازیابی اتان در بهمن 

۹۴ آغاز و در کمتر از پنج سال تکمیل شد.
مدیرعامل شرکت پتروپاالیش کنگان با بیان اینکه شرکت سرمایه گذاری اهداف 
از شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت به عنوان سهامدار اصلی 
شرکت پتروپاالیش کنگان است، گفت: سرمایه این طرح از سوی سرمایه گذار اصلی 

و تسهیالت بانکی تأمین شده است.
پتروپاالیش کنگان  فاز دوم شرکت  قالب  الفین در  به ساخت واحد  قادری 
اشاره کرد و افزود: فاز دوم حدود ۴۵ درصد پیشرفت دارد و امیدواریم تا سال ۱۴٠۱ 

به بهره برداری برسد.
مدیرعامل شرکت پتروپاالیش کنگان، همجواری با پاالیشگاه نهم فاز ۱2 پارس 
جنوبی را از ویژگی  این طرح عنوان کرد که آن را نسبت به طرح های مشابه متمایز 
می کند و ادامه داد: دسترسی به خوراک و تولید متنوع محصوالت از ویژگی های این 

طرح در مسیر افزایش توان عملیاتی و پایداری تولید است.

پیش بینی بانک انگلیسی بارکیلز؛
قیمت نفت در ۲۰۲۱ به بیش از ۶۰ دالر می رسد

بانک انگلیسی بارکلیز پیش بینی قیمت نفت در سال 2٠2۱ را با توجه به عرضه 
ایاالت متحده آمریکا افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، بارکلیز پیش بینی خود درباره قیمت نفت در سال 
2٠2۱ را افزایش داد و دلیل آن را تولید کمتر از انتظار نفت آمریکا با وجود افزایش 
قیمت نفت و عادی شدن ذخیره سازی ها پس از سرمای شدید قطبی هفته گذشته 

در ایالت تگزاس دانست.
این بانک چشم انداز قیمت نفت خام برنت 2٠2۱ را نسبت به برآورد پیشین 
هفت دالر افزایش داد و به ٦2 دالر برای هر بشکه رساند. بارکلیز برآورد قیمت 

نفت خام دبلیوتی آی را نیز با ٦ دالر افزایش ۵۸ دالر برای هر بشکه اعالم کرد.
در  به ویژه  معمول،  حد  از  سردتر  هوای  کرد:  اعالم  انگلیسی  بانک  این 
ایاالت جنوبی آمریکا در تولید بیش از تقاضا اختالل ایجاد کرده و به عادی شدن 

 ذخیره سازی ها سرعت بخشیده است.
شرکت های انرژی آمریکا هفته گذشته برای نخستین بار از ماه نوامبر 2٠2٠ 

تعداد دکل های حفاری نفت را به دلیل یخبندان ایالت تگزاس کاهش دادند.
این بانک انتظار دارد سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش 
)ائتالف اوپک پالس( تولید مجموع خود را در سه ماه دوم امسال یک میلیون و 
۵٠٠ هزار بشکه در روز افزایش دهند و عربستان کاهش تولید داوطلبانه خود را تا 

ماه آوریل ادامه دهد.
نشست بعدی این ائتالف ۱۴ اسفندماه برگزار می شود.

بانک آمریکا و بانک گلدمن ساکس نیز هفته گذشته برآورد خود از قیمت نفت 
را برای سال جاری میالدی افزایش دادند.

اتفاق خوب یک توافق؛

آزاد سازی منابع ارزی، قیمت دالر را کاهش خواهد داد
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افزایش قیمت دالر، قیمت نفت را کاهش داد
قیمت نفت در معامالت روز جمعه گذشته تحت تاثیر رشد ارزش دالر و 
پیش بینی ها برای افزایش تولید در واکنش به بهبود قیمتها، کاهش سنگینی 

پیدا کرد اما برای کل هفته افزایش نشان داد.
بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در آوریل که روز جمعه منقضی 
شد، ۷۵ سنت معادل ۱.۱ درصد کاهش یافت و در ٦٦ دالر و ۱۳ سنت در هر 
بشکه بسته شد. قرارداد تحویل مه با یک دالر و ٦۹ سنت کاهش، در ٦۴ دالر 
و ۴2 سنت بسته شد. نفت برنت برای کل هفته ۴.۸ درصد افزایش ثبت کرد.

بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا دو دالر و سه سنت 
معادل ۳.2 درصد کاهش یافت و در ٦۱ دالر و ۵٠ سنت در هر بشکه بسته 

شد. با این حال این شاخص برای کل هفته ۳.۸ درصد رشد داشت.
دالر در پی صعود بازده اوراق قرضه دولتی آمریکا به باالترین حد یک 
سال اخیر، صعود کرد و قراردادهای نفت که به این ارز قیمت گذاری می 

شود را برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر کرد.
کاهش قیمت روز جمعه همچنین منعکس کننده سودگیری معامله گران 
پس از رشد ماهانه حدود 2٠ درصدی هر دو شاخص نفت برنت و وست 
تگزاس اینترمدیت تحت تاثیر اختالالت تولید در آمریکا و خوش بینی به 
بهبود تقاضا پس از اجرای برنامه های واکسیناسیون کووید ۱۹ بوده است.

سرمایه گذاران پیش بینی می کنند نشست هفته جاری وزیران اوپک 
از  برخی  گفته  به  شود.  منتهی  بازار  به  بیشتری  نفت  بازگشت  به  پالس 
تحلیلگران، با وجود صحبت درباره کمبود عرضه، وضعیت تقاضا در بازار به 

شکلی نیست که قیمتهای نفت در سطح فعلی را تضمین کند.
اداره اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد تولید نفت آمریکا در دسامبر 
که آخرین آمار ماهانه موجود است ۵۸ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به 

۱۱.٠٦۳ میلیون بشکه در روز رسید.
پی  در  پاالیشگاهی  تقاضای  کاهش  تاثیر  تحت  آمریکا  نفت  قیمت 
تعطیلی تاسیسات پاالیشگاهی در بحبوحه طوفانی زمستان دو هفته پیش 

قرار گرفته است.
اعالم  یادداشتی  در  گذشته  هفته  مورگان  پی  جی  بانک  تحلیلگران 
کردند ظرفیت پاالیش حدود چهار میلیون بشکه در روز آمریکا متوقف مانده 

و ممکن است احیای کامل ظرفیت پاالیشگاه تا پنجم مارس زمان ببرد.
انرژی  بیکرهیوز نشان داد شرکتهای  انرژی  گزارش شرکت خدمات 
آمریکایی در فوریه برای هفتمین ماه متوالی به شمار دکلهای حفاری نفت و 
گاز طبیعی افزودند اما این نرخ رشد آهسته شد و ۱۸ حلقه افزایش در مقایسه با 
۳۳ حلقه افزایش در ژانویه و ۳۱ حلقه در دسامبر داشت که تا حدودی به دلیل 
یخبندان اخیر در تگزاس و ادامه دیسیپلین مالی تولیدکنندگان آمریکایی بود.

بر اساس گزارش رویترز، شمار دکلهای حفاری نفت و گاز که معیاری 
برای سنجش تولید آینده است در هفته منتهی به 2٦ فوریه، با پنج حلقه 
افزایش به ۴٠2 حلقه رسید. شمار دکلهای حفاری همچنان ۳۴2 حلقه یا 
۴۹ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است اما از رکورد پایین 2۴۴ 

حلقه در اوت بهبود یافته است.
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مدیرکل حمل ونقل مسافری سازمان  راهداری:

مسافران نوروزی؛ تخلف شرکت های 
حمل و نقل را گزارش کنند

مدیرکل حمل ونقل مسافری سازمان  راهداری گفت: نوروز امسال فقط بلیت 
اتوبوس صندلی های کنار پنجره فروش می رود و مسافران می توانند تخلف در 
فاصله گذاری اجتماعی در اتوبوس و سواری کرایه را با تلفن ۱۴۱ در میان بگذارند.

گذشته)شنبه(  روز  باقرجوان  داریوش 
در گفتگو با رسانه ها افزود: تا این ساعت 
سفرهای ضروری با خودروی عمومی اعم 
از اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه برقرار 
تامین  به  موظف  راه داری  سازمان  و  است 

ناوگان سفر برای نوروز ۱۴٠٠ است.
وی ادامه داد: ۱۴ هزار و 2٠٠ دستگاه 
اتوبوس، 2۳ هزار دستگاه مینی بوس و ۳۳ 
راننده  هزار   ۱۱٠ با  کرایه  سواری  دستگاه 

و کمک راننده برای انجام سفرهای نوروزی پای کار هستند اما توصیه موکد 
سازمان راهداری منع سفر برای توقف گسترش زنجیره ویروس کرونا است.

این مسوول درباره شرایط و ضوابط فروش بلیت اتوبوس و کرایه سواری 
گفت: چه در خودروهای چهار ردیفه و چه خودروهای سه ردیفه فقط باید بلیت 

صندلی کنار پنجره به فروش برود.
وی اظهار داشت: هر مسافری که شاهد بود صندلی کناری او فروخته شده 
است، به سرعت اعتراض کند و عالوه بر آن از طریق روش های اطالع رسانی 

شکایت خود را به سازمان راه داری اطالع دهد.
بر  نظارت  راه داری خاطرنشان کرد:  مدیرکل حمل ونقل مسافری سازمان  
فاصله گذاری اجتماعی از طریق پلیس راه وجود دارد اما اطالع رسانی به موقع 

مسافران موجب جلوگیری از تخلف در لحظه سفر خواهد شد.
وی گفت: برای کرایه سواری عمومی نیز که چهار مسافر ظرفیت دارد، باید 

برای سه مسافر بلیت فروخته شود.
باقرجوان بیان داشت: استعالم کرونایی مسافران هنگام خرید بلیت انجام 

می شود و برای مسافرانی که استعالم آنان مثبت باشد بلیت صادر نمی شود.
وی درباره سوار کردن مسافران بین راهی 
نیز گفت: امکان استعالم در لحظه از طریق 
شماره ملی مسافر وجود دارد و رانندگان حق 
ندارند بدون وجود صندلی خالی کنار پنجره 
و استعالم کرونا مسافر بین راهی سوار کنند.

این مسوول از مسافران خواست تا از سه 
طریق سامانه ۱۴۱، سامانه پیامکی ۳٠٠٠۱۴ 
و از طریق شماره هایی که در کارت هایی در 
تخلف  گونه  هر  شده،   گذاشته  ها  اتوبوس 

در جریان سفر را به مسووالن اطالع دهند.

فوالدی  شمش  صادرات  میزان 
ماهه   ۱٠ در  اسلب(  و  بلوم  و  )بیلت 
امسال به رقم پنج میلیون و ۱۳٦ هزار 
مشابه  مدت  به  نسبت  که  رسید  تن 
را  درصدی   ۱2 کاهش  گذشته  سال 

نشان می دهد.
انجمن  آماری  جداول  براساس 
ماهه   ۱٠ ایران،  فوالد  کنندگان  تولید 
پارسال میزان صادرات شمش فوالدی 
تن  هزار   ۸2۱ و  میلیون  پنج  رقم  به 

رسید.
صادرات ۱.2 میلیون تنی اسلب  

بررسی آمار دوره یاد شده گویای 
سهم بیش از ۷٦ درصدی بیلت و بلوم 
با رقم سه  از صادرات شمش فوالدی 
میلیون و ۹2۷ هزار تن است، در حالی 
میزان  این  پارسال  مشابه  دوره  در  که 
که  بود  تن  هزار   ۹۵ و  میلیون  چهار 

امسال چهار درصد کاهش دارد.
براساس آمار مورد بررسی در دوره 
هزار   2٠۹ و  میلیون  یک  گزارش  این 
نیز شمش اسلب صادر شد که در  تن 

مقایسه با رقم یک میلیون و ۷2٦ هزار 
تن مربوط به ۱٠ ماهه ۹۸ کاهشی به 

میزان ۳٠ درصد را ثبت کرد.
صدور 2.۳ میلیون تن محصوالت 

فوالدی
در  فوالدی  محصوالت  صادرات 
و  میلیون  دو  رقم  به  امسال  ماهه   ۱٠
۳۷۳ هزار تن رسید و در مقایسه با دوره 

مشابه سال گذشته که دو میلیون و ۹۸۴ 
هزار تن بود افت 2٠ درصد را ثبت کرد.

قبلی  معاونت  اسماعیلی  داریوش 
امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت 
که  داد  وعده  امسال  فروردین   ۳٠ در 
پایان ۱۳۹۹  تا  معدنی  تولیدات صنایع 

به رشد 2۵ درصدی برسد.
تولید  شده  بینی  پیش  ظرفیت 

فوالد تا پایان سال ۹۸ رقم ۳٦ میلیون 
و ۸٠٠ هزار تن بود و میزان تولید شمش 
فوالدی هم به رقم 2۵ میلیون و ۳۴۴.۳ 

هزار تن رسید.
ایران اکنون در بین ۱٠ فوالد ساز 
جهان جای دارد که در افق چشم انداز 
۱۴٠۴ با دستیبابی به ظرفیت ۵۵ میلیون 
تن، انتظار می رود به جایگاه هفتم برسد.  

وعده ای که محقق شد؛

رشد صادرات شمش فوالدی در 1۰ ماه گذشته

یارانه ها  هدفمندسازی  سازمان 
یارانه  مرحله  شانزدهمین  کرد:  اعالم 
سال  ماه  اسفند  به  مربوط  معیشتی 
جاری ساعت 2۴ روزیکشنبه)۱٠ اسفند( 
واریز  خانوار  سرپرستان  حساب  به 

خواهد شد.
ن  ما ز سا طالعیه  ا ساس  ا بر 
شانزدهمین  یارانه ها،  هدفمندسازی 
روز   2۴ ساعت  معیشتی  یارانه  مرحله 
یک شنبه مورخ ۱٠/۱2/۱۳۹۹به حساب 

سرپرستان خانوار واریز می شود.
 ، قبل ی  ه ها ر و د نند  هما

خانواده های یک نفره ۵۵ هزار تومان، 
خانواده های دو نفره ۱٠۳ هزار تومان، 
خانواده های سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، 
خانواده های چهار نفره ۱۷2 هزار تومان 
و خانواده های پنج نفره و بیشتر 2٠۵ 
دریافت  معیشتی  یارانه  تومان  هزار 

خواهند کرد.
ز  ا قسط  مین  سو  ، همچنین
پرداخت دومین مرحله وام یک میلیون 
سرپرستان  حساب  از  کرونایی  تومانی 
دریافت  را  وام  این  که  خانوارهایی 

کرده اند از این ماه کسر خواهد شد.

اطالعیه سازمان هدفمندسازی یارانه ها؛

شانزدهمین مرحله یارانه معیشتی امروز واریز می شود
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آبفا  شرکت  مدیرعامل 
مراسم  در  اصفهان  استان 
تقدیر از برگزیدگان جشنواره 
خانواده آبی، پرسش شادآبی، فیلم کوتاه 
گفت:  کارکنان   هنروری  و  آموزشی 
هنری  های  های  ظرفیت  از  استفاده 
آب  بهینه  مصرف  سازی  فرهنگ  در 
شرکت  و  است  موثر  بسیار  جامعه  در 
آبفا در سالهای اخیر از این ظرفیت به 

خوبی بهره مند شده است.
هاشم امینی در مراسم رونمایی از 
طرح سه شنبه های آبی، بسته آموزشی 
اختصاصی  سرود  و  مصرف  مدیریت 
شرکت آبفا استان اصفهان افزود: شیوع 
ویروس کرونا و محدودیت های ایجاد 
آبفا  این نشد که شرکت  از  شده، مانع 
استان اصفهان موضوع فرهنگ سازی 
مصرف صحیح آب در جامعه را نادیده 
بگیرد و  با استفاده از ظرفیت  فضای 
مجازی و شبکه های مجاز با همکاری 
فرهنگ  به  اقدام  مرتبط،  دستگاههای 
سازی مصرف درست آب در بین مردم 

نموده است.
وی از همکاری و تعامل آموزش 
فکری  و  پرورش  کانون  و  پرورش  و 
کودکان ونوجوانان در موضوع فرهنگ 
سازی مصرف بهینه آب قدردانی نمود 
و اظهار داشت: در سال جاری توانستیم 
با همکاری و تعامل آموزش و پرورش 
کودکان  فکری  و  پرورش  کانون  و 

ونوجوانان، جشنواره خانواده  آبی، فیلم 
کوتاه آموزشی و پرسش شادآبی را در 
فضای مجازی برگزار کنیم و از ظرفیت 

شبکه شاد به خوبی بهره مند شدیم.
منابع  وضعیت  به  اشاره  با  امینی 
آب استان عنوان کرد: با توجه به اقلیم 
خشک کشور و استان اصفهان، فرهنگ 
جامعه  در  آب  درست  مصرف  سازی 
امری ضروری است چراکه با توجه به  
بارندگی های محدود در فصل بارش هم 
اکنون ذخیره سد زاینده رود ۱۹۹ میلیون 

متر مکعب است.
در ادامه این مراسم مدیرکل کانون 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
بفا  آ شرکت  گفت:  اصفهان  استان 
ظرفیت  از  استفاده  با  اصفهان  استان 
طرح  قالب  در  توانسته  علمی  هنری، 
آب  بهینه  فرهنگ  بستر  مختلف  های 

را در جامعه فراهم نماید.
مایه  آب  کرد:  اعالم  قلمکاریان 
غیرقابل  ماده  این  قدر  و  است  حیات 
جایگزین باید در جامعه نهادینه شود که 

شرکت آبفا با همکاری کانون توانسته در 
قالب نقاشی، موسیقی، شعر و داستان، 
را دربین کودکان و  ارزش آب  فیلم و 

نوجوانان به درستی بیان کند.
پرورش  کانون  داد:  ادامه  وی 
استان  نان  نوجوا و  کودکان  فکری 
اصفهان با برخورداری از مربیان مجرب 
در زمینه های گوناگون فرهنگی هنری، 
مانند سالهای گذشته آمادگی هر گونه 
پیرامون  آبفا   شرکت  با  را  همکاری 
فرهنگ سازی مصرف بهینه آب دارد.

استفاده از ظرفیت های هنری 
در فرهنگ سازی مصرف بهینه آب ضروریست

پیگیری های شهردار مشهد در رسیدگی به حاشیه شهر 
قابل تقدیر است

گروه خبری شهرستان مشهد سمیه باقرزاده-نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه مشهد، با اشاره به اقدامات انجام شده شهرداری مشهد درحاشیه شهر، 
گفت: پیگیری های شهردار مشهد در رسیدگی به حاشیه شهر قابل تقدیر 

است و از این بابت تشکر می کنم.
آیت اهلل سید احمد علم الهدی امروز در مراسم بهره برداری رسمی از 
بیش از ۵٠٠٠ هزار پروژه در حوزه اقتصاد مقاومتی و آغاز عملیات اجرایی 
ساماندهی کال اسماعیل آباد که با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
مسئله  سه  شهر  حاشیه  در  افزود:  شد،  برگزار  مشهد  شهردار  و  اسالمی 
فرهنگی، امنیتی و محرومیت زدایی برای ما، برای مردم و مخصوصا خود 

مقام معظم رهبری دغدغه آفرین بود.
وی اضافه کرد: خوشبختانه تا به امروز بعد از چند سال در حل مشکالت 
فرهنگی و مشکالت امنیتی با فعالیت های سپاه و سایر نهادهای مقدس 

تقریبا موفق بوده ایم .
آیت اهلل علم الهدی، بابیان اینکه اکنون به مسئله محرومیت زدایی در 
حاشیه شهر مشهد به عنوان اصل سوم توجه داریم، اظهارکرد: خوشبختانه 
عزیانمان در این حوزه وارد فعالیت شده اند و امیدواریم در فاصله نزدیکی 

در این مسئله نیز شاهد موفقیتهای بیشتری باشیم.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد تصریح کرد: از شهردار مشهد 
بسیار تشکر می کنم زیرا ایشان بر این موضوع از ابتدا اصرار داشتند و من 

نیز تاکید داشتم که حاشیه شهر جدا از شهر نباشد .
وی ادامه داد: آخرین نظر مقام معظم رهبری هم همین بود که کاری 
کنید که دیگر حاشیه ای برای شهر نباشد و حاشیه به شهر متصل شود و 
عزیزان ما در شهرداری و شورای شهر در این مدت که مسئولیت داشتند 

در این جهت خیلی تالش کردند.
وی گفت: ساماندهی کال اسماعیل آباد نیزکه امروز شاهد آغاز عمیلت 
اجرایی آن هستیم در راستای همین هدف بوده است که سپاه امام رضا)ع( 

نیز در آن موفق بوده اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم عنوان کرد :
توزیع پنج هزار و ۴۰ حلقه الستیک در استان ایالم

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم گفت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون، پنج هزار و ۴٠ حلقه الستیک بین ناوگان جاده 

ای با ارز دولتی وارد استان و تحویل رانندگان شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم گفت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون، پنج هزار و ۴٠ حلقه الستیک بین ناوگان جاده 

ای با ارز دولتی وارد استان و تحویل رانندگان شده است.
نوراهلل دلخواه در گفت و گو با خبرنگاران  با بیان اینکه توزیع 
الستیک در این استان با نرخ مصوب دولتی با هماهنگی سازمان 
نمایندگی های الستیک صورت  از طریق  تجارت  و  صنعت، معدن 
بیش  تاکنون(   ۹۷ طرح)سال  این  اجرای  آغاز  از  افزود:  می گیرد، 
از ۳٠ هزار حلقه الستیک توسط مالکان ناوگان در استان جذب و 

خریداری شده است.
وی با بیان اینکه هیچ مشکل و چالشی در توزیع الستیک وجود 
ندارد، یادآور شد: الستیک های توزیع شده دولتی در استان در اندازه 
های مختلف ۱2 – 2۴ ، ۳۸۵ و ۳۱۵ خودروهای سنگین و نیمه 
سنگین است که بر اساس ضوابط قانونی مصوب در کارگروه تنظیم 

بازار کشور و استان توزیع شده است.
به گفته مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم، تاکنون 
بیش از ۳/۸۵ درصد سهمیه الستیک در استان جذب و در اختیار 

رانندگان قرار داده شده است.
و  بار  نقل  و  ناوگان عمومی حمل  مالکان  کرد:  تاکید  دلخواه 
مسافر جاده ای سنگین و نیمه سنگین می توانند با در دست داشتن 
مدارک متعلق به خود و وسیله نقلیه شامل کارت هوشمند ناوگان، 
کارت ناوگان و برگ سبز مالکیت ناوگان نسبت به دریافت الستیک 
مورد نیاز به نرخ مصوب با مراجعه به اداره کل راهداری و حمل و 

نقل جاده ای استان اقدام کنند.
از  به میزان جابجایی کاال در سال جاری گفت:  اشاره  با  وی 
ابتدای سال جاری تاکنون 2 میلیون و ۸۵ هزار تن انواع کاال از طریق 

ناوگان حمل و نقل استان جابجا شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم ادامه داد: این 
میزان حمل کاال توسط ۱۱۹ هزار و ۵۵۵ سرویس )بارنامه( ناوگان 

حمل و نقل در سطح استان جابجا شده است.
دلخواه اضافه کرد: سیمان، گندم، مصالح ساختمانی، انواع گاز 
مایع، کلینگر، ماسه و پلی اتیلن بیشترین میزان کاالهایی بوده که در 
این مدت توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان جابجا شده است.

وی یادآور شد: ساالنه بیش از ۹۸ درصد جابجایی کاال در 
داخل استان توسط بخش حمل و نقل جاده ای صورت می گیرد 
که این بخش دارای قابلیت ها و امکانات گسترده ای در سطح 

است. کشور 
دلخواه تاکید کرد: نظارت کامل بر فعالیت ناوگان حمل و نقل 
عمومی در جهت  رعایت پروتکل های بهداشتی با استقرار و فعالیت 
۱2 تیم گشت نظارتی در سطح استان بطور مستمر درحال انجام است.

۵۳ شرکت حمل و نقل کاال در استان ایالم فعال هستند و بیش 
از سه هزار دستگاه کامیون نیز کار جابجایی کاالها را انجام می دهند.

حدود ٦ هزار و ۷۱٠ نفر راننده نیز در بخش حمل و نقل بار در 
استان ایالم مشغول کار هستند.

استان 2٠ هزار کیلومتر مربعی ایالم در غرب کشور و همسایگی 
 ۸۹۱ اصلی،  راه  کیلومتر   ٦۷٠ بزرگراه،  کیلومتر   ۱2٠ دارای  عراق 

کیلومتر راه فرعی و یک هزار و ۷۷٠ کیلومتر راه روستایی است.

مدیر منطقه ۵ شرکت توزیع برق اصفهان ازهوشمند 
سازی شبکه های برق خبر داد

ایـرج مصـب  گفت :نصب ٦ دسـتگاه سکسـیونر هوایی موجب شـده 
کـه مانیتورینگ شـبکه هـای به خوبی صـورت گیرد 

وی در ادامه افزود:به دنبال سـند چشـم انداز شـرکت با اجرایی شـدن 
ایـن پـروژه کاهـش زمـان خاموشـی های مشـترکین و و نصـب تجهیزات 
اتوماسـیون روی کلیدهـای قـدرت بـا قابلیـت مانیتورینـگ  ایجـاد شـد تا 
در کمتریـن زمـان و بـه طـور مکانیـزه بتـوان بـا مانـور فیدرهـا خاموشـی 

مشـترکین را رفـع نماییم  
 وی بـه دیگـر اهـداف ایـن پروژه اشـاره کرد و گفـت :افزیش قابلیت 
اطمینـان شـبکه ،کاهـش انـرژی توزیـع نشـده ،بهینه سـازی شـبکه های 

فرسـوده ،رفع حرایم شـبکه و ایمنی شـهروندان محقق شـده اسـت 
وی تصریـح کـرد :کاهـش شـاخه بـری هـا بـا عملیاتـی شـدن این 
پـروژه زیبایـی هـر چـه بیشـتر  شـهر اصفهـان  بـه نمایش گذاشـته شـد 

ومحیـط زیسـت  حفـظ گردیـد 
مصیـب خاطـر نشـان کـرد :تـا کنـون 2۵ نقطـه هوایی و نیـز ۷ باب 
پسـت زمینی به تجهیزات اتوماسـیون تجهیز شـده اسـت که  در مدیریت 
زمـان خاموشـی و مدیریـت بحران اثر گـذار خواهد بود و مارا به خاموشـی 

هـای توزیـع بـه ازا هر مشـترک به زیـر ۳٠ دقیقه می رسـاند .
وی عنـوان کـرد : هزینـه  ایـن پـروژه بالـغ بـر ۹٠٠ میلیـون تومـان 

اسـت  بوده 
وی در ادامـه گفـت : هـدف اصلـی در شـرکت هـای توزیـع بـرق، 
بررسـی جنبـه هـای فنـی و اقتصـادی طـرح های پیشـنهادی در راسـتای 
بهبـود کیفیـت وضعیـت شـبکه تخـت اختیار می باشـد  به همیـن دلیل در 
سـال هـای اخیـر بیش از پیش درکنار برق رسـانی اصالح سـاختار شـبکه 

نیـز در اولویـت هـای کاری قـرار گرفته اسـت 
وی تاکید کرد : پروژه های اصالح سـاختار شـبکه های فشـار ضعیف 
بـا هـدف افزایـش قابلیـت اطمینـان شـبکه ،کاهـش میـزان خاموشـی ها 
،ایمنـی شـهروندان و ...در ایـن منطقـه صورت گرفت اسـت بـه طوری که 
نزدیـک بـه ۱۵2 کیلومتر از شـبکه های فشـار ضعیف هوایـی اصالح و در 
سـال جاری نیز حدود ۴٠کیلومترشـبکه دیگر اصالح سـاختار شـده اسـت 
وی بـه هزینـه ایـن پروژه اشـاره کرد و گفـت :هزینه این پـروژه بالغ 

بـر ۷۵٠٠٠ میلیون ریال بوده اسـت

بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز در استان 
گیالن برگزار شد

در ایـن مراسـم اسـتاندار گیـالن بـا بیـان اینکـه خیـران مدرسه سـاز 
عـالوه بـر عرصه آمـوزش و علم آمـوزی، در عرصه فرهنگ نیـز گام هایی 
اعتمادآفریـن برداشـته اند، گفت: طی سـال جاری؛ گیـالن در پویش مردمی 
سـاخت فضاهـای آموزشـی دارای رتبـه دوم کشـوری اسـتوی با اشـاره به 
اینکـه اقدامـات خیران مدرسـه سـاز، امروز به یـک الگو برای آحـاد جامعه 
تبدیل شـده، شـمار این نیک اندیشـان که الزامًا از توانمندان استان نیستند؛ 

روز بـه روز، رو به فزونی اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مهندس علـی دقیق مدیر کل نوسـازی، 
توسـعه و تجهیز مدارس گیالن در این آئین باشـکوه با بیان اینکه یکی از 
مولفه های توسـعه پایدار در هر کشـوری بدون تردید نظام تعلیم و تربیت 
در آن کشـور اسـت، افـزود: ایـن نظـام بـدون زیـر سـاخت های آموزشـی 
نمـی توانـد در توسـعه پایـدار موثـر باشـد و خیریـن عنصر فعـال در تامین 

این زیرسـاخت ها و در نهایت توسـعه پایدار کشـور هسـتند.
وی با اشـاره به اینکه خیرین با درک صحیح و درسـت از محدودیت 
منابـع مالـی دولتـی  و بـا هـدف ایجـاد فرصـت برابـر آمـوزش و پـرورش 
بـرای دانـش آمـوزان وارد میـدان شـده انـد، تصریـح نمود: تاریخ بشـریت 
بـه وفـور اقدامـات اینچنیـن انسـانی هـای پـاک سرشـت را در خـود ثبت 
کـرده کـه بـا ایثـار و از خودگذشـتگی اقداماتـی مانـدگار را بـرای جامعـه 

بشـریت رقـم زده اند.
دقیـق بـا اشـاره به اینکه اقدامـات خیرین در تاریخ جاودانه می شـود، 
ابـراز داشـت: اهـداء زمین برای سـاختن مدرسـه توسـط بانوی سـالخورده 
گیالنـی کـه خـود بـه همـراه تنها دخترش در سـیاه چـادری زندگـی کرد، 
مدرسـه سـازی خانـواده هـای معظـم شـهداء کـه روزی عزیزتریـن فرد را 
خـود تقدیـم آرمـان هـای ایـن نظـام نمـوده و امـروز به یـاد آنان مدرسـه 
مـی سـازند، خیـری که پـاداش بازنشسـتگی خود را عاشـقانه بـرای تامین 
زیـر سـاخت هـای ایـن مـزر و بـوم تقدیم مـی کند و مـوارد بسـیار زیادی 

از ایـن قبیـل  هرگـز در تاریـخ فراموش نخواهند شـد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایالم:
فرهنگ  ترویج  ساز  زمینه  شهدا  های  خانواده  تکریم 

ایثار و شهادت است
تولیـده بـا بیـان اینکـه بنیاد شـهید و امـور ایثارگـران و کارکنان این 
سـازمان، بدون واسـطه با شـهدا، یادگاران شـهدا و دفاع مقدس در ارتباط 
هسـتند، گفـت: تکریـم خانـواده هـای معزز شـهدا موجب ترویـج فرهنگ 

ایثـار و شـهادت در جامعه می شـود.
مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان ایـالم در  سـفز یـه 
شهرسـتان آبدانـان  و دیـدار بـا حجـت االسـالم و المسـلمین » محمـد 
سـوری« امام جمعه آبدانان،با گرامیداشـت یاد و خاطره شـهدا، اظهار کرد: 
دیـدار بـا خانواده های معظم شـهدا و ایثارگران، بررسـی فعالیت های بنیاد 

شهرسـتان آبدانـان از مهمتریـن اهداف این سـفر اسـت.
» اسـداهلل تولیـده« بـا بیـان اینکه در این سـفر مسـائل و مشـکالت 
جامعـه ایثارگـری شهرسـتان آبدانان بـه ویژه در حوزه درمان مورد بررسـی 
قـرار خواهـد گرفت، افزود: پایش سـالمت ایثارگران در نقاط و روسـتاهای 
محـروم شهرسـتان آبدانـان توسـط تیم تخصصـی جهادی و با اسـتفاده از 
ظرفیـت موسسـه فرهنگی ورزشـی و توانبخشـی ایثار اسـتان ایـالم انجام 

خواهد شـد.
 امـام جمعـه آبدانـان نیـز  در ایـن دیـدار اظهـار کـرد: بنیاد شـهید و 
امـور ایثارگـران و کارکنـان این سـازمان، بدون واسـطه با شـهدا، یادگاران 
شـهدا و دفـاع مقـدس در ارتبـاط هسـتند و خدمـت در بنیـاد شـهید و امور 

ایثارگـران، کار خیر اسـت.
حجت االسـالم سـوری با بیان اینکه  بنیاد یک مکان مقدس اسـت 
چـرا کـه هـم نـام شـهید را بـر خـود دارد و هم یـاد و نام شـهدا سـرلوحه 
فعالیـت هـای این سـازمان اسـت، گفـت: خدمـات مجموعه بنیـاد ماندگار 

اسـت و قطعـًا کارکنانـش مأجـور خواهند بود.
مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان ایـالم در ادامـه این 
سـفر بـا خانـواده هـای معظـم شـهیدان واالمقـام »صـارم طهماسـبی«، 
»خیـراهلل صیـدی« و »داریـوش رضائی نژاد« و جانبازان گرانقدر »اسـداهلل 
رضائـی«، »ولـی اهلل یاری«، »مراد مرادی«، »حسـین محمدی« و مرحوم 

»عبدالکریـم نیکخـواه« دیـدار و از مقـام واالی ایشـان تجلیل کرد.
اسـداهلل تولیـده در ایـن دیدارهـا که سـیروس مـراد حاصلـی فرماندار 
آبدانـان را نیـز بـه همـراه داشـت، ضمن گرامیداشـت یاد و خاطره شـهدا و 
تبریـک اعیـاد مـاه رجب، اظهار کرد: مـردم آبدانان همـواره در برنامه های 

ترویـج فرهنـگ ایثـار و شـهادت، فعـال و یاور بنیاد بـوده اند.
وی در دیدار با خانواده معظم شـهید واالمقام حاج صارم طهماسـبی، 
وصف شـهید صارم را در کالم بسـیار سـنگین عنوان کرد و گفت: شـهید 
حـاج »صـارم طهماسـبی« در دوران پیـش از انقـالب یکـی از یـاران امام 
و انقـالب بـود و پـس از آن نیـز دوشـادوش شـهید چمـران، در آنسـوی 
مرزهـای ایـن سـرزمین جهـاد کرد و در خوزسـتان، کردسـتان نیـز مردانه 
جنگیـد امـا تـا پایـان عمـر هیچـگاه در اراده آهنیـن ایـن مرد بـزرگ، ذره 

ای تردیـد و خللی وارد نشـد.
تولیـده بـا تاکیـد بـر اینکـه بـر همـه واجب اسـت کـه خانـواده های 
معظـم شـهدا را تکریـم کننـد، تصریح کرد: همـه آحاد جامعه از مسـئوالن 
تـا مـردم بایـد خالصانـه خدمت گـزار ایثارگـران باشـند و همـواره در مقـام 
تکریـم و تجلیـل آنهـا برآییـم، چـرا کـه تکریـم ایـن قشـر عزیـز، موجب 

ترویـج فرهنـگ ایثـار و شـهادت در جامعه اسـت.

مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
سمیه باقرزاده-شهردار مشهد با اشاره به 
اینکه، دستاوردهای همکاری شهرداری 
و سپاه بی نظیراست گفت: اتفاقی که 
اینکه  از  بیش  آن هستیم  امروز شاهد 
پروژه  هزار   ۵ از  بیش  رونمایی  آئین 
موفق  الگوی  یک  از  رونمایی  باشد، 

ارائه خدمت به مردم است.
محمد رضا کالئی افزود: این الگو 
چیزی است که جامعه به آن نیاز دارد 
معظم  مقام  منویات  درآن  واقع  در  و 
معیشت  به  توجه  درخصوص  رهبری 
مردم ، توجه به اقتصاد مقاومتی، توجه 
به موضوع فرهنگی و اجتماعی در یک 

الگو قابل تعمیم درحال انجام است.
کنارپروژه  در  اینکه  بیان  با  وی 
های متعددی که امروز به بهره برداری 
دیگری  زیاد  بسیار  های  پروژه  رسید، 
نیز در حال اجرا است، اظهارکرد: همه 
اینها حاکی از یک نگاه راهبردی ناشی از 
برگشت به ارزش های انقالب اسالمی 
است که یکی از آنها خدمت بی منت به 
مردم و اولویت دادن به خدمت به مردم 
و توجه به عناصری است که امروز مورد 

نیاز انقالب اسالمی است.
کالئی تصریح کرد: اینکه امروز 
خدمت  دستگاه  عنوان  به  شهرداری 
دستگاه  ه  همرا به  مردم  به  رسان 
توانیم  می  هستند،  ما  کنار  که  هایی 
حافظ  عنوان  به  پاسداران  سپاه  با 
همکاری  اسالمی  انقالب  موجودیت 
که  یی  وردها دستا و  باشیم  شته  دا
نظیر  بی  بگویم  نم  توا می  قاطعانه 
نگاه  یک  حاصل  دهیم،  انجام  است 

است. راهبردی 
شهردار مشهد با بیان اینکه اکنون 
نگاه گذشته اصالح شده و تغییر کرده 
شود  می  گفته  وقتی  اظهارکرد:  است، 

مشهد مقدس، این تقدس صرفا خاص 
حرم حضرت رضا)ع( نیست، زیرا صاحب 
این حرم بخلی ندارد همه این سرزمین را 
از تقدس خودش بهره مند کند، مناطق 

کم برخوردار شهر نیز مقدس هستند.
درموضوع  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  مشهد  شهرداری  متجاهر  معتادان 
سپاه وظیفه ای ندارند، خاطرنشان کرد: 
این مسئله، درحال حاضر  با وجود  اما 
همکاری  با  سپاه  و  مشهد  شهرداری 
هم و تحت مدیریت ستاد حاشیه شهر 
و آیت اهلل علم الهدی در حال ساخت 
یک اردوگاه بسیاربزرگ، همان چیزی 
به  رهبری  معظم  مقام  خواسته  که 
هستیم.  بود،  اردوگاه  الگوی  عنوان 
پزشکی  حوزه  در  تنها  معتادان  به  تا 
و ترک کردن نگاه نشود، بلکه در این 
اردوگاه معتادان درکنار ترک اعتیاد کار 
به آغوش خانواده و  یاد بگیرند و  هم 

جامعه برگردند.
اینکه سپاه می  داد:  ادامه  کالئی 
فرهنگی  اقدامات  که  ای  اراضی  آید 
درآن انجام می شود را در اختیار همه 
مردم شهر قرار می دهد، در ساماندهی 
مسیل و محله اسماعیل آباد با مدیریت 

شهری همکاری می کند، بیش از ۱٠٠٠ 
خانه افراد تنگدست با همکاری مدیریت 
شهری و سپاه بازسازی می شود و در 
طرح مواسات با مدیریت آیت اهلل علم 
های  دستگاه  مساجد  دبیری  و  الهدی 
آن چیز که  برابر  پنج  از  بیش  مختلف 
می  توزیع  معیشتی  بسته  شده  تعیین 
نگاه  همین  حاصل  اینها  همه  شود 

راهبردی است.
شهردارمشهد با بیان اینکه درکنار 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی جایی 
هم که نیاز به کار تخصصی است سپاه 
است،  فعال  شهری  مدیریت  درکنار 
بسیاری  حاضر  حال  در  اظهارکرد: 
زیر مجموعه های  را  بزرگ  ازکارهای 
سپاه در مشهد در دست اجرا دارند، از 
جمله احداث خطوط قطار شهری مشهد 
تومان  میلیارد  ۵٠٠٠هزار  از  بیش  با 
آزادگان  تقاطع چهار سطحی  و  هزینه 
که توسط قرارگاه خاتم االنبیا)ص( در 

حال کار است.
کالئی افزود: شهرداری مشهد در 
چارچوب رویکرد یک حاشیه کمتر صدها 
فرصت بیشتر با تمرکز بر شهرک های 
شهید رجایی و با هنر پروژه های بزرگی 

را در دست اجرا دارد که قرارگاه خاتم 
مشغول  ها  پروژه  این  در  االنبیا)ص( 

کار است.
پروژه  اضافه کرد: درمجموع  وی 
های ما با قرارگاه در سطح شهرمشهد 
بالغ بر ۷٠٠٠ میلیارد تومان هدف گذاری 
شده است که این ناشی از همان نگاه 

راهبردی است.
 : د کر تصریح  مشهد  ر  ا د شهر
و  رود  کشف  ساماندهی  موضوع  در 
درختکاری بالغ بر ۳٠٠هکتار از اراضی 
های  سالن  احداث  در  کشف،  حاشیه 
از حوزه های دیگر  ورزشی و بسیاری 
شاهد همکاری هستیم، که این همکاری 
و نگاه است که نقش حفاظت از انقالب 
اسالمی سپاه را در تعامل با سایر دستگاه 
ها نشان می دهد، لذا در حوادث سال 
گذشته می بینیم که مشهد در آرامش 
و امنیت کامل قرارداشت و این را مردم 

می فهمند و می دانند.
کالئی گفت: معتقدم اگر بپذیریم 
که نفس حق حضرت رضا)ع( به عنوان 
مالک این شهر برمشهد ساری و جاری 
است، اگرکم و کاستی است از عملکرد 

ما است.
شهردارمشهد ادامه داد: برای این 
موقعیت بی نظیری که در حال حاضر در 
شهر مشهد مقدس است، از حضور سپاه، 
از تالش های سپاه،از مدیریت سپاه و 
از حمایت های همه جانبه بخش های 

مختلف آن تشکر می کنیم .
ای  بهانه  هیچ  اکنون  افزود:  وی 
لذا  بیشتر،  تالش  جز  ما  برای  نیست 
امیدوارم این راهبرد الگویی باشد قابل 
تعمیم به سایر نقاط کشور در زمانی که 
برداشته  انقالب اسالمی  باید گام دوم 
نگاه  و  اقدامات  نیازمند  اینکار  و  شود 

جهادی است.

دستاوردهای همکاری شهرداری و سپاه بی نظیر است

اینکـه  بیـان  بـا  صادقیـان 
فعالیـت  و  هـا  برنامـه  محوریـت 
های فرهنگی شـهرداری در سـطح 
گفـت:  اسـت،  مسـاجد  محـالت 
و  جوانـان  حضـور  بـا  سـتادهایی 
اعضـای کانـون مسـاجد در سـطح 
پـل  کـه  شـده  تشـکیل  محـالت 
ارتباطی شـهرداری با مردم هسـتند.

نشسـت  در  ایـالم  شـهردار 
هـای  کانـون  هماهنگـی  شـورای 
فرهنگـی و هنـری مسـاجد اسـتان 
ایـالم، اظهـار کـرد: در طـرح جامع 
شـهری بافـت هـای کـم برخـودار 
مـورد توجه قـرار گرفته انـد، در این 
مناطق، زمینه آسـیب های اجتماعی 
بیشـتر از سـایر نقاط شـهری اسـت 
و در نتیجـه  بـا همـکاری سـازمان 
شـهرداری  اجتماعـی  و  فرهنگـی 
تـالش شـده نـگاه ویژه ای بـه این 
مناطق داشـته باشیم و اجرای برنامه 
هـای فرهنگـی  در این مناطق را در 

اولویـت کاری خـود قـرار دهیـم.
» طالب صادقیان« یادآور شـد: 
برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی از 
احتـرام بـه والدین، آمـوزش مهارت 
هـای زندگی، بحـث ازدواج و طالق 
در مناطـق کـم برخودار شـهر ایالم 
انجـام شـود و در همـه ایـن برنامـه 
هـا از همـکاری و مشـارکت کانون 
هـای فرهنگی و هنری مسـاجد و  با 

محوریت خود مسـاجد اسـتفاده  می 
شـود و در ایـن حـوزه نیـز موفقیت 

هـای خوبی حاصل شـده اسـت.
وی با اشـاره به  اجرای فعالیت 
کاهـش  راسـتای  در  ویـژه  هایـی 
افسـردگی در مناطـق شـهری، بیان 
کـرد: افسـردگی در مناطق شـهری 
یکـی از خطـرات و معضالتی اسـت 
کـه جامعـه شـهری را تهدیـد مـی 
کند و  سـعی شـده اسـت با برگزاری 
مسـابقات ورزشی، مسـابقات هنری 
و فعالیـت های فرهنگی با محوریت 
هنـری  و  فرهنگـی  هـای  کانـون 
مسـاجد، ایـن برنامـه هـا اجرا شـود 
و شـور و نشـاط در میـان جوانـان 
محـالت مناطق آسـیب پذیـر ایجاد 

گردد.
کـرد:  بیـان  ایـالم  شـهردار 

محوریـت برنامـه هـا در محـالت 
مسـاجد اسـت و سـعی کـرده ایـم 
کـه در مناسـبت های مختلـف ملی 
و مذهبـی، شـور و نشـاط معنـوی 
را در سـطح محـالت ایجـاد کنیـم 
کـه بسـیاری از ایـن فعالیـت هـا با 
همکاری کانون های مسـاجد استان  

برگـزار شـده اسـت.
صادقیان  یادآوز شد: ستادهایی 
بـا حضور جوانـان و اعضـای کانون  
مسـاجد به منظور تسـهیل گری در 
فعالیت زیربنایی  در سـطح محالت 
تشـکیل شـده اسـت که بـه عنوان 
پـل ارتباطـی شـهرداری بـا مـردم 
عمـل می کننـد و تالش کـرده ایم 
کـه تعامـل ویژه ای یـا جوانان فعال 
در مسـاجد و کانـون هـای فرهنگی 
و هنری مسـاجد داشـته باشـیم و از 

ایـده هـای جوانان فعال در مسـاجد  
در حـوزه امـور شـهری نیـز حمایت 

شـده است.
وی بـا بیـان اینکه یکـی دیگر 
از فعالیـت های شـهرداری، توسـعه 
اسـت،  مسـاجد  در  هـا  زیرسـاخت 
گفت: سـرانه مکان مذهبی در شـهر 
ایـالم با نرم کشـوری، خیلی فاصله 
دارد کـه ایـن میزان به صـورت ایده 
آل در کشور  بین ۵ تا ۷ متر است و 
این در حالی اسـت که سـرانه مکان 
مذهبی در شـهر ایـالم کمتر از یک 
متر اسـت، بایسـتی در طـرح جامعه 
شـهری، افزایش سطح سرانه مکان 
مذهبـی مورد توجه ویـژه قرار گیرد.

شـهردار ایـالم افزود: پیشـنهاد 
می شـود که سـرانه هـای  دیگری 
از حیـث فضـای مکانـی در طـرح 
جامـع شـهری داریـم کـه در برخی 
موارد بیشـتر از نرم کشـوری اسـت 
کـه می تـوان تغییـر کاربـری داد و 
به سـمت سـاخت مسـجد و فضای 

مذهبی سـوق داد.
کـرد:  خاطرنشـان  صادقیـان 
هـر چـه نـگاه ویـژه ای بـه حـوزه 
زیرسـاخت هـای عمرانـی در حوزه 
داشـته  و مسـاجد  اماکـن مذهبـی 
باشـیم می توانیـم در تحقق اهداف 
فرهنگـی که دنبال می شـود موفق 

تـر عمـل کنیم.

شهردار ایالم:

سرانه مکان مذهبی در شهر ایالم پایین تر از نرم کشوری است
محور برنامه های فرهنگی شهرداری مساجد است
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کت  شر مل  عا یر مد
استان  صنعتی  های  شهرک 
ابتدای سال  از  اردبیل گفت: 
واحد   ۸۵ حضور  از  تاکنون،  جاری 
و  داخلی  های  نمایشگاه  در  تولیدی 
خارجی حمایت مالی شده است که این 
بازدیدها نقش بسزایی در افزایش تولید 

واحدهای صنعتی دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
اردبیل،  استان  صنعتی  های  شهرک 
ی  ا ر شو نشست  ر  د هلی  ا محمد 
همه  حمایت  داشت:  اظهار  معاونین 
جمله  از  تولیدی  واحدهای  از  جانبه 
های  شهرک  شرکت  تشکیل  اهداف 
صنعتی است که در این راستا تالش 
می شود تا با ارائه بسته های حمایتی، 
میزان دانش و تولید واحدهای صنعتی 

یابد. افزایش 
حضور  از  حمایت  فزود:  ا وی 

های  نمایشگاه  در  صنعتی  واحدهای 
نوع  این  از  یکی  خارجی  و  داخلی 
حمایت بوده که بدین منظور از ابتدای 
سال جاری تاکنون از حضور ۸۵ واحد 
و  داخلی  های  نمایشگاه  در  تولیدی 

خارجی حمایت مالی شده است.
اهلی ادامه داد: از این بین، تعداد 
۱2 نفر از مدیران واحدهای تولیدی در 

۳ نمایشگاه خارج از کشور حضور داشته 
اند که این موضوع در کسب دانش روز 
فروش  و  کاری  ارتباطات  افزایش  و 

محصوالت بسیار کارگشا بوده است.
حمایت،  نوع  این  در  افزود:  وی 
غرفه،  اجاره  های  هزینه  از  بخشی 
اختصاصی،  های  نمایشگاه  از  بازدید 
تخصصی، توانمندی، اکسپو، نمایشگاه 

هزینه های  و همچنین کمک  فروش 
از  خارج  به  تجاری  های  هیات  اعزام 
کشور به صورت یارانه ای و بالعوض 
به واحدهای تولیدی پرداخت می شود.

های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
حضور  از  هدف  اردبیل  استان  صنعتی 
های  نمایشگاه  در  صنعتی  واحدهای 
داخلی و خارجی را نمایش محصوالت، 
تامین  زنجیره  از فرصت های  استفاده 
تجاری  های  نشست  برگزاری  بازار، 
و  ها  ایده  اطالعات  تبادل  رودررو، 
فناوری ها، نوآوری و بین المللی سازی 
نمندسازی  توا و  تقویت  همچنین  و 
بازار  حوزه های  در  صنعتی  واحدهای 
اعالم کرد و افزود: با حمایت از حضور 
واحدهای تولیدی در این نوع نمایشگاه 
ها، تجربیات و دانش این واحدها ارتقا 
یافته و باعث افزایش بازدهی تولیدات 

آنان می شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد:

حمایت از حضور 8۵ واحد صنعتی در نمایشگاه های داخلی و خارجی
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های شورای 

اسالمی شهر سمنان:
از  را  شهری  هویت  و  منظر  نماسازی  به  توجهی  بی 

بین می برد
اسالمی  شورای  های  مشارکت  و  گذاری  سرمایه  کمیسیون  رئیس 
شهر سمنان گفت: کمیته نما برای شهر ضروری است زیرا بدون بررسی 
و نظارت در نماسازی ساختمان ها، منظر و هویت شهری از بین می رود. 
 محمد زحمتکش در نشست با اعضای کمیته بررسی نما شهر سمنان 
در محل شورای اسالمی شهر ابراز داشت: ممکن است در ابتدا همراه شدن 
برخی سازندگان با ضوابط های تعیین شده سخت باشد و اعتراضاتی به 
وجود آید  اما باید قوانین را تعدیل کرد تا به تدریج  اعتماد و اجرای تایید 

شده کمیته رایج شود . 
وی با اشاره به هزینه های زیادی که امروز برای طراحی نما انجام 
می شود بیان کرد: بسیاری از سازندگان با ایجاد نماهای مجلل زمینه ای 
را برای استقبال خریدار ایجاد می کنند ولی اگر بدانند با نماهای معماری 
آجری فاخر نیز می توانند این ارزش افزوده را  ایجاد کنند بیشتر از نماهای 

با هویت معماری ایرانی استقبال می کنند. 
در  پیشرفتی  به  رو  اتفاق  نما  تاکید کرد: تشکیل کمیته  زحمتکش  
فرهنگی  غیرمتعارف  نماهای  جلوی  باید  و  است  ها  ساختمان  نماسازی 

را گرفت .
عضو شورای اسالمی شهر سمنان پیشنهاد داد : کمیته نما توجه ویژه 
به طراحی ها در مسیرهای تردد اصلی شهر داشته باشد اما در کوچه ها و 

فرعی ها می تواند حساسیت را کاهش دهد.

اشرفیه  آستانه  شهرستان  در  سفیدرود  رودخانه  بستر  از  چهارهکتار 
رفع تصرف شد.

 به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیالن، محمد حسین کریمی 
سرپرست اداره منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه گفت: در راستای حفظ 
حقوق انفال و  بیت المال و آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها، انهار و کانالها، 
برکه های طبیعی، با شناسایی ۱ مورد از تصرف بستر رودخانه سفیدرود در 
اقدامات حقوقی  با  اشرفیه  آستانه   توابع شهرستان  از  پایین  منطقه کیسم 

رفع تصرف گردید.
سرپرست اداره منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه افزود: این اداره پس 
از طی مراحل حقوقی با  حکم قضایی و همراهی عوامل انتظامی، موفق به 

آزادسازی زمین مذکور به مساحت ۴ هکتار گردید.

تبلور اقتصاد مقاومتی در بانک پارسیان
شرکت های  توانمندسازی  و  اشتغال  تعمیق  و  توسعه 
اقتصاد  درتحقق  پارسیان  اقدامات  از  دانش بنیان 

مقاومتی

مدیـر آینـده پژوهـی و تحقیقـات بانکداری اسـالمی بانک پارسـیان 
از عملکـرد درخشـان پارسـیان در حـوزه اقتصاد مقاومتی در هفتمین سـال 

روز صـدور دسـتور تاریخـی مقام معظـم رهبری)مدظله العالـی( خبر داد.
دکتـر مهـدی فراهانـی با اشـاره به این نکتـه که 2۹بهمن ماه سـال 
روز ابـالغ دسـتور تاریخـی مقام معظم رهبری)مدظلـه العالی( در خصوص 
سیاسـت های کلـی اقتصـاد مقاومتـی اسـت.، ادامـه داد : در مـدت هفـت 
سـالی کـه از ابـالغ دسـتور تاریخـی می گـذرد اقدامات قابـل مالحظه ای 
در سـطح کالن بـه منظور فرهنگ سـازی، تبییـن چارچوب ها، سـاختارها، 
راهبردها و سیاسـت های اجرایی از سـوی کارشناسـان و مسـئولین صورت 

پذیرفته اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه سیاسـت هـای پولـی و مالـی بانک پارسـیان در 
راسـتای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تنظیم شـده اسـت، افزود : آرامش 
و ثبات  بازار پول و ارز، رقابت سـالم و شـفاف شـبکه بانکی، بهبود ترازنامه 
بانک هـا بـا تخصیـص مناسـب منابـع بـه طرح های تولیـدی و اشـتغال زا، 
تقویـت مولفـه هـای حاکمیـت شـرکتی، مدیریـت صحیح منابـع و کنترل 
ریسـک های عملیاتـی از مولفـه هـای اساسـی در تحقق اقتصـاد مقاومتی 

در حـوزه بـازار پولی و بانکی محسـوب می شـوند.
در ایـن راسـتا بانـک پارسـیان نیـز بـا هـدف قـرار دادن سـر فصـل 
هایـی همچـون حمایـت از تولیـد ملـی، توجـه بـه ظرفیت هـای داخلـی، 
فاصلـه گرفتـن از اقتصـاد تک محصولـی، توانمنـد نمـودن بنـگاه هـای 
تولیـدی کوچـک و متوسـط، حمایـت از اقتصـاد دانش بنیـان، اسـتفاده از 
فناوری هـای نویـن، توجـه به منابع بیـن نسـلی و ارزآوری پروژه ها، کمک 
بـه تأمیـن امنیـت غـذا و دارو، ایفـای مسـئولیت های اجتماعـی و توجه به 

اقشـار آسـیب پذیر، کارنامـه درخشـانی از خـود بـر جای گذاشـته اسـت.
فراهانـی ادامـه داد: بـا توجـه بـه ظرفیـت بی نظیـر بانک پارسـیان، 
رویکردهـای اصلـی اقتصـاد مقاومتـی در ۹ بخش اسـتراتژیک مورد توجه 

قـرار گرفتـه اسـت که به شـرح ذیل اسـت:
۱- توسـعه و تعمیق اشـتغال در مناطق روستایی و ایجاد فرصت های 

مولد شغلی 
2- محرومیت زدایی و کمک به ارتقاء عدالت اجتماعی

۳- کمک به تأمین امنیت غذا و دارو
۴- حمایت از تولید داخلی

۵- سرمایه گذاری و توسعه کارآفرینی
٦- توسعه صادرات

۷- حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط
۸- توانمندسازی شرکت های دانش بنیان

۹- ایفـای مسـئولیت های اجتماعـی از بخش های هدفگذاری شـده 
ایـن مجموعـه به شـمار می رود.

ایـن مقـام مسـئول در بانـک پارسـیان افـزود بـا اعتقاد راسـخ بانک 
پارسـیان بـر تحقـق اهداف »اقتصاد مقاومتی« و دسـتیابی بـه مولفه های 
»جهـش تولید«،گفـت : بانک پارسـیان با مشـارکت در تامیـن مالی پروژه 
هـای عظیـم ملـی، نقش بزرگی در مقاوم سـازی اقتصاد و رشـد و توسـعه 

کشور داشـته است.
فراهانی در ادامه افزود : مشـارکت در طرح هایی همچون انتقال آب 
خلیـج فـارس به کویر مرکزی ایران، اکتشـاف واسـتخراج نفـت از میادین 
مشـترک در جهـت تکمیـل فازهـای پـروژه پـارس جنوبی و خطـوط لوله 
سراسـری انتقال گاز، احداث پاالیشـگاه نفت و اکتشـاف و اسـتخراج نفت 
در میادیـن مشـترک، تأمیـن مالـی پـروژه پاالیشـگاه گاز بیـد بلنـد خلیج 
فـارس نشـان مـی دهد که بانک پارسـیان توجـه ویژه ای به پیاده سـازی 

رویکردهـای اقتصاد مقاومتی داشـته اسـت.
حمایـت از شـرکت هـای دانـش بنیـان در سـه حـوزه زیرسـاخت 
نوآورانـه، خدمـات نوآورانـه و مشـارکت نوآورانـه، تامیـن غـذا و دارو، 
محرومیـت زدایـی و ارتقـا عدالـت اجتماعـی و ... کـه منجـر بـه ایجـاد 
۱٦۵ هزار فرصت شـغلی معادل تقریبی ۵درصد اشـتغال در سـطح کشـور 
شـده اسـت، نشـان از توانمنـدی و حضور پررنـگ مجموعه پارسـیان در 
پیشـبرد اهـداف نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران در تمامـی حـوزه های 

اسـتراتژیک دارد.
مدیـر آینـده پژوهی و تحقیقات بانکداری اسـالمی بانک پارسـیان 
مجموعـه  جهـادی  مشـارکت  بـا  کردکـه  امیـدواری  ابـراز  همچنیـن 
پارسـیان در ادامـه سـال جـاری کـه بـه تدبیـر مقـام معظـم رهبـری 
)مدظلـه العالـی( مزیـن بـه نـام » جهـش تولید » اسـت، ایـن کارنامه 

درخشـان تر شـود.

مدیر برق پارس آباد از کشف 39 دستگاه رمز ارز غیر مجاز خبر داد
کشف 39 دستگاه رمز ارز غیرمجاز توسط همکاران مدیریت برق پارس آباد

گفـت:  آبـاد  پـارس  بـرق  مدیـر 
طـی گزارشـات واصله و بررسـی های 
صـورت گرفته در مدیریت برق مغان و 
هماهنگـی های الزم بـا عوامل نیروی 
انتظامـی و هنـگ مـرزی شهرسـتان 
پـارس آبـاد امروز دوشـنبه۴ اسـفندماه 
، ۳۵ دسـتگاه بیت کوئین در مشـترک 
شـهر  زنـی  بلـوک  کارگاه  دیمانـدی 
اسـالم آبـاد و ۴ دسـتگاه در محلـه زیر 
نهرتراب مشـترک خانگی کشـف شـد.

پرویـز اخـوان اظهـار داشـت: بـا 
احتسـاب ایـن تعـداد درمجمـوع ۱۱۵ 
دسـتگاه رمـز ارز غیرمجـاز در چهـار 
مـاه گذشـته در شهرسـتان پـارس آباد 

جمـع آوری شـده اسـت.
در  الزم  اهتمـام  افـزود:  وی 
بارگیری سـرزده پسـت های مشترکین 
دیمانـدی و خانگـی مشـکوک و رصـد 
شـکافت کابـل هـا و...توسـط ماموران 
کنتورنویـس و اکیپ های بهره برداری  
به صورت مداوم در دسـتورکار مدیریت 
بـرق مغـان جهت  مقابله بـا برق های 
غیرمجـاز خصوصـا بیـت کوئیـن های 

قـراردارد. غیرمجاز 
مدیـر برق پـارس آباد از همکاری  

عوامـل نیـروی انتظامی و هنگ مرزی 
شهرسـتان پـارس آباد جهت کشـف و 

جمـع آوری مراکـز غیرمجاز اسـتخراج 
رمـز ارز تقدیرو تشـکر نمود.

نسل جدید ۱۰ هزار تومانی و ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی 
در بانک صادرات ایران

 اسکناس ۱٠ هزار تومانی و ایران چک ۱٠٠ هزار تومانی جدید در شعب 
بانک صادرات ایران در حال توزیع است.

به گزارش روابط  عمومی بانک صادرات ایران، اسکناس های جدید ۱٠٠ 
افزایش  به منظور  ریالی  میلیون  ایران چک های جدید یک  و  ریالی  هزار 
انضباط مالی و کاهش قابل توجه امکان جعل، توسط بانک مرکزی منتشر 
شد که بهره گیری از فناوری های نوین چاپ اسناد امنیتی با استفاده از نخ 
امنیتی با قابلیت تغییر رنگ، واتر مارک، طراحی خطی، چاپ برجسته و... از 
مهمترین ویژگی های امنیتی آنها است و در شعب بانک صادرات ایران در 

سراسر کشور در حال توزیع است.
طراحی تمامی نقوش ایران چک جدید یک میلیون ریالی به صورت 
خطی و با استفاده از نرم افزار های امنیتی انجام شده و هر خط حامل اطالعات 

مربوط به رنگ خود است.
کاغذ ایران چک یک میلیون ریالی نور ماوراء بنفش را منعکس نمی کند 
و در سطح کاغذ از الیاف فلورسنتی نامرئی استفاده شده که زیر نور ماوراء 
بنفش در چهار رنگ قابل مشاهده است. بخش هایی از طرح و شماره سریال ها 
با استفاده از مرکب فلورسنتی چاپ شده که زیر نور ماوراء بنفش به  یز  ن

رنگ های سبز و طالیی مایل به زرد قابل مشاهده است.
صورت  به  نقشه ها  )متالین(،  بعدی  سه  خطی  طراحی  از  استفاده  ا  ب
برجسته به نظر می آیند .طرح مکمل در بعضی از ایران چک ها به صورت 
تصویری با عدد ارزشی ایران چک به صورت ناقص در دو روی ایران چک 
چاپ می شود که در مقابل نور همدیگر را تکمیل می کنند و طرح واحدی را 
تشکیل می دهند. چاپ برجسته در اسکناس و ایران چک جدید به آسانی با 

انگشتان دست، قابل لمس و شناسایی است.
که  پیشرفته ای  مرکب  از  استفاده  با  ایران چک عدد ۱٠٠  پشت  در 
قابلیت تغییر رنگ دارد چاپ شده است و در صورت حرکت و تغییر زاویه 
ایران چک، تغییر رنگ عدد ۱٠٠ از طالیی به سبز به راحتی قابل مشاهده 
بزرگ نمایی  ابزار  با  که  ایران چک  ریز  بسیار  نوشته های  است. همچنین 

قابل مشاهده است، تنها به وسیله دستگاه های چاپ امنیتی چاپ میشوند

امکان ارائه خدمات جدید چک، در سامانه بانکداری مجازی 
بانک توسعه تعاون هم فراهم شد

آمدن  فراهم  با  تعاون  توسعه  بانک  بانکداری مدرن  زنجیره خدمات 
امکان ثبت و تائید چک های صیادی در سامانه بانکداری مجازی تکمیل شد.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، با توجه به الزام بانک 
ابتدای  از  انتقال چک در سامانه صیاد  و  تائید  ثبت،  مرکزی در خصوص 
سال ۱۴٠٠، بانک توسعه تعاون با هدف ارتقای سطح خدمات و سهولت 
دسترسی کاربران به خدمات بانکداری غیرحضوری، ضمن بهره گیری از 
ظرفیت های قابل توجه زیرساختی و فنی، سامانه های مدرن این بانک 
را برای ارائه خدمات جدید ثبت چک های صیادی تجهیز کرده است و از 
این پس مشتریان بانک توسعه تعاون می توانند عالوه بر اینترنت بانک، از 
سامانه بانکداری مجازی بانک توسعه تعاون نیز برای ثبت، تائید و انتقال 

چک های جدید صیادی استفاده کنند.
سامانه بانکداری مجازی بانک توسعه تعاون در واقع شکل جدیدی 
بانک و مبتنی بر  اینترنت  قابلیت های  امکانات و  بانک،  ز نسخه همراه  ا
تکنولوژی PWA است که این امکان را برای کاربران و مشتریان بانک 
بدون  بانکی  خدمات  از  متنوعی  طیف  از  که  نموده  فراهم  تعاون  وسعه  ت
حضور به شعبه و به صورت مجازی بهره مند شوند. از جمله امکانات این 
سامانه می توان به مدیریت سپرده ها، کارت ها، تسهیالت و پرداخت اقساط، 
پرداخت قبوض، انتقال وجه درون بانکی و بین بانکی، پایا، ساتنا، دریافت 
رمز دوم پویا و دریافت انواع گزارشات مالی و بانکی اشاره کرد که امکانات 
و قابلیت های این سامانه، بانک توسعه تعاون را به عنوان بانکی پیشرو در 
قیاس با سایر بانکها در حوزه بانکداری مجازی قرار داده است.گفتنی است 
فرآیند ثبت، تأئید و انتقال چک در سامانه صیاد در حال حاضر به صورت 
اختیاری بوده اما بر اساس الزامات جدید بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴٠٠ 
کارسازی چک های جدید صیادی منوط به ثبت و تائید در سامانه صیاد 
خواهد بود که دسترسی به این سامانه برای مشتریان بانک توسعه تعاون از 
طریق اینترنت بانک و سامانه بانکداری مجازی به صورت رایگان و بدون 

اخذ کارمزد، فراهم شده است.

انتقاد یک مسئول انجمن صنفی کارگران؛
جامعه۴۲ میلیون نفری کارگران؛ چشم انتظار تعیین دستمزد 

 ۱۴۰۰
ایران  کارگران  صنفی  انجمن های  عالی  کانون  مدیره  هیأت  عضو 
داریم هر  انتظار  دولت  از  کارگران گفت:  معیشت  به هزینه سبد  اشاره  ا  ب
چه سریعتر جلسه شورای عالی کار را برگزار کند تا برای دستمزد ۱۴٠٠ 

تصمیم گیری شود.
ناصر چمنی، عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
ایران، درباره هزینه سبد معیشت کارگران گفت: رقمی که برای سبد معیشت 
تعیین شده است, رقم اصلی سبد معیشت نیست،اگر هزینه اجاره بها, آموزش, 
درمان به هزینه سبد معیشت افزوده می شد،هزینه سبد معیشت بیشتر از 

۸میلیون تومان می شد.
 وی ادامه داد:با توجه به اینکه مقام معظم رهبری برای سال ۹۹ و 
دستمزد آن ورود کردند, به نظر می رسید که وزارت کار با برنامه ریزی 
ریزی  برنامه  تعیین دستمزد سال ۱۴٠٠  برای  تر  و حساب شده  دقیق تر 
کند, اما متُأسفانه برای اولین بار است که حدود ۱٠روز از اسفند ماه گذشته 
است و هنوز بحث شورای عالی کار برای ورود به بحث دستمزد ۱۴٠٠آغاز 
نشده است. رقم سبد معیشت تعیین شد تا شرکای اجتماعی بتوانند به بحث 
دستمزد سال آینده ورود کنند. چمنی بیان کرد:انتظار می رود که در هفته 
جاری حتماً جلسه شورای عالی کار برای ورود به دستمزد آغاز به کار کند. 
اگر امسال هم جلسه شورای عالی کار تشکیل نشود, ورود به بحث دستمزد 

برای سال آینده بسیار حساس است.
ایران  کارگران  صنفی  انجمن های  عالی  کانون  مدیره  هیأت  عضو 
گفت:اگر درباره افزایش دستمزد منطقی فکر کنیم, باید ۱٠٠درصد افزایش 
دستمزد برای سال آینده داشته باشیم, اما در کنار این مسئله قانون کار داریم. 
مطابق ماده ۴۱ قانون کار, دستمزد باید بر اساس ماده ۴۱قانون کار و تأمین 

سبد معیشت کارگران تعیین شود.
وی اظهار داشت: قانون کار راهکارهای افزایش دستمزد را مطابق تورم 
اعالمی از سوی مراجع رسمی و معیشت کارگران اعالم کرده است. درحال 
حاضر سبد معیشت حدود ٦میلیون و ۸۹۵هزار تومان تعیین شد.انتظار می 
رود دولت یکبار برای همیشه نگاه کارفرمایی خود را کنار بگذارد و با توجه 
به افزایش هزینه ها در سال جاری, رقم دستمزد را به گونه ای تعیین کند 

که کارگران با مشکل مواجه نشوند.
 چمنی بیان کرد:باید راهکاری از سوی شورای عالی کار مشخص شود 
ا عقب ماندگی مزدی طی سال های گذشته جبران شود,فاصله ای که  ت
بین سبد معیشت و خط فقر به وجود آمده است, به تناسب باید جبران شود 
تا در چند سال آینده بتوانیم,این فاصله را پر کنیم. وی با بیان اینکه انتظار 
تعیین  به گونه ای  این است که دستمزد  نفری کارگران  جامعه۴2میلیون 
شود که جوابگوی هزینه های زندگی باشد گفت: متأسفانه تعیین دستمزد 
در شورای عالی کار فقط برای کارگران نیست. دستمزدی که در شورای 
عالی کار تعیین می شود به دستمزد بازنشستگان تأمین اجتماعی گره خورده 
است. در هیچ کجای قانون نیامده است که دستمزدی که تعیین می شود 

برای بازنشستگان هم باشد, اما در عمل چنین اتفاقی می افتد.
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و  طبیعی  بع  منا کل  یر  د م
آبخیزداری استان اردبیل گفت:   سند 
۳۸ هکتار از اراضی ملی تصرف شده 
و  ابطال  شهر  مشگین  شهرستان  ر  د
باز  المال  بیت  به  راضی تصرف شده  ا

گردانده شد
منابع  کل  مدیر  هدایت  شهامت 
طبیعی و آبخیزداری استان با اعالم این 
خبر گفت: با پیگیری اداره منابع طبیعی 
یت  حما و  شهر مشگین  ن  هرستا ش
قضایی  دستگاه  قاطع  رای  صدور  و 
استان اردبیل ۳۸هکتار از اراضی ملی 
سند  با  که   ، شهر  مشگین  شهرستان 
سازی به تصرف افراد فرصت طلب در 
و  بود،از دست سودجویان خارج  مده  آ

به بیت المال باز گردانده شد.
پیگیریهای مستمر  با  افزود:  وی 

حقوقی و ارائه مستندات و اسناد متقن 
در  واقع  ملی  اراضی  از  هکتار   ۳ ۸
که  شهر)الهرود(  مشکین  شهرستان 
توسط سوداگران طبیعت و متجاوزین 

به انفال مورد تعدی و تصرف قرارگرفته 
و اقدام به اخذ سند شده بود، شعبه یکم 
حکم  استان  دادگستری  نظر  جدید  ت
ابطال سند مالکیت به نام فرد خاطی) 

الف/الف( را صادرنموده و اراضی مذکور 
به دامن بیت المال باز گردانده شد.

بدون  برخورد  فزود:  ا یت  دا ه
و  طبیعت  ن  ا گر ا د سو با  غماض  ا
کار  دستور  در  نفال  ا به  تجاوزین  م
حافظان منابع طبیعی استان قرار دارد 
که  کسانی  و  فرصت طلب  افراد  با  و 
میکنند  درازی  دست  ملی  اراضی  ه  ب

قاطعانه برخورد خواهد شد.
طبیعت  ن  ا ر ا ستد و د ز  ا ی  و
گونه  در صورت مشاهده هر  خواست 
تخریب و تصرف اراضی ملی و منابع 
طبیعی و قاچاق فرآورده های جنگلی 
مراتب را به شماه تلفن رایگان ۱۵٠۴ 
منابع  حفاظت  یگان  فرماندهی  رکز  م
عته  سا  2۴ بصورت  ستان  ا بیعی  ط

اطالع دهند

ابطال سند 38هکتار از اراضی ملی تصرف شده در استان اردبیل

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ۴۵2/2۱ اصلی 
آقای مجتبی علیرضاییان طی درخواست وارده شماره 2۳۱٦۳ مورخ ۹۹/۱۱/2٠ 
منضم به دو برگ اتشهاد محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی شماره ۴۷ ایالم رسیده 
مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک باب مغازه پالک ۴۵2/2۱ اصلی واقع در ایالم 
به علت جابجایی گم شده است که برابر پرونده ثبتی سند مالکیت ششدانگ پالک 
مذکور اصلی ذیل ثبت ۸2۳22 دفتر جلد ۵۱٠ صفحه ۱۹۳ صادر و تسلیم گردیده 
است لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده ۱2٠ آیین نامه قانون ثبت اعالم تا هر 
کس که سند مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی انجام معامله می باشد ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت و یا سند معامله را به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان ایالم ارائه نماید در غیر این صورت پس از انقضای مهلت قانونی 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم 

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

برابر رای شماره ۱۳۹۹٦٠۳۱۷٠٠۱٠٠۳۱۵۱ – ۹۹/۱۱/2۵ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ناجی ساکی 
فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 2۴۷۳ صادره از خرمشهر به شماره ملی ۱۸2۸٠۸۸۸۳۸ 
در یک باب ساختمان به مساحت 2٠۵/۴٠ متر مربع در قسمتی از پالک ۹2۷  بخش 
۷ اهواز خریداری شده موضوع سهمی آقای سید عبدالغفور داودی زارع صاحب نسق 
شماره ۹٠۳- ۴۵/2/۴ دفترخانه 2۷ اهواز )مالک رسمی( که به متقاضی واگذار گردید، 
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 مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۱2/۱٠
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۱2/2٦

شناسه آگهی: ۵/2۳٠٦/م-الف
اکبر افشین – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
سند رسمی 

برابر آرای شماره ۱۳۹۹٦٠۳٠٦٠۱2٠٠۳۹2۳ و ۱۳۹۹٦٠۳٠٦٠۱2٠٠۳۹2۴ 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 بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان رضوی به شماره شناسه 
۱۴٠٠٦۴۷۵۹٠۳ در ششدانگ دو باب ساختمان به مساحت های 2۳۹/۳٠ متر مربع، 
2۳۷/۱۷ متر مربع، از پالک 2۴۹٦ فرعی از ۳٠2۷ اصلی واقع در بخش یک حومه 
کاشمر به آدرس نبش ظهوری ترشیز ۹ خریداری از مالک رسمی آقای /خانم مالکیت 
مشاعی متقاضی 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: ۱۳۹۹/۱2/۱٠
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱2/2۵

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

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳۹۹٦٠۳٠٦٠۱2٠٠۳۸۹٦ شماره  رای  رابر  ب
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم هادی محب علی 
فرزند محمد به شماره شناسنامه ۵۸ صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت ۱۷۸/۸۸ متر مربع از پالک ۵۳۵۳ فرعی از ۳٠2۷ اصلی واقع در بخش یک 
حومه کاشمر به آدرس خیابان شبنم ۵ خریداری از مالک رسمی آقای / خانم شرکت 
تعاونی تولیدی فرش هنردوستان کاشمر 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: ۱۳۹۹/۱2/۱٠
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱2/2۵

محمد محمدزاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳۹۹٦٠۳٠٦٠۱2٠٠۳۷۴۵ و ۱۳۹۹٦٠۳٠٦٠۱2٠٠۳۷۴٦ 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 جواد غیور مقدم فرزند حسین به شماره شناسنامه 2۱۴ صادره از کاشمر در 
ششدانگ یکباب ساختمان و اکرم پور عباس فرزند علی محمد به شماره شناسنامه ۷۸٠ 
صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت های 22/۳۸ متر مربع 2۳/۱2 
از پالک 2۴ فرعی از 2۱2۳ اصلی واقع در بخش یک شهر کاشمر به آدرس خیابان ۱۵ 
خرداد روبروی اداره کار خریداری از مالک رسمی آقای / خانم مالکیت غالمحسین نادری 
فدافن 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: ۱۳۹۹/۱2/۱٠
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱2/2۵

محمد محمدزاده 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشمر
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رییس فدراسیون والیبال:
هدف ما قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر المپیک است

رییس فدراسیون والیبال گفت: 
المپیک  در  که  است  این  ما  تالش 
2٠2۴ پاریس کادر فنی ایرانی تیم 

ملی را هدایت کند.
یک  در  داورزنی  حمدرضا  م
گفت وگوی تلویزیونی، اظهار داشت: 
برای فدراسیون آرمان حضور در جمع 
چهار تیم برتر المپیک و رفتن روی 
پیش بینی  را  مسابقات  این  سکوی 
کرده ایم. با توجه به توانایی والیبال 
ایران و بازیکنانی که در ۱٠ تا ۱۵ 

سال گذشته پرورش یافته اند و البته جایگاه والیبال ایران در سطح جهان، 
به این هدف امیدواریم.

ایران از سال 2٠٠٦ رشد کمی داشت  وی خاطرنشان کرد: والیبال 
اما از 2٠۱۱ و سپس از سال 2٠۱2 که وارد لیگ جهانی شدیم، رشد قابل 
توجهی داشته که زعم فدراسیون بین المللی رشدی موشکی را تجربه کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا والدمیر آلکنو فقط تا المپیک هدایت 
تیم ملی را بر عهده دارد یا فدراسیون برنامه بلندمدتی با او دارد؟ گفت: وقتی 
شرایط مختلف را بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که تیم ملی ایران به 
یک رهبر برای هدایت در المپیک نیاز دارد. از میان گزینه های مختلف به 
آلکنو رسیدیم و با او برای المپیک به تفاهم رسیدیم. در حال حاضر او لیگ 
ما را رصد می کند و اردوهای تیم ملی نیز از هفتم فروردین آغاز می شود.

رییس فدراسیون والیبال در پاسخ به این سوال که مربیان ایرانی کادر 
فنی چه کسانی هستند؟ گفت: عالوه بر پیمان اکبری و سعید رضایی،  رحمان 
محمدی راد و رضا تندروان نیز در این دوره با تیم ملی کار می کنند. فرصت 

خوبی است که شرایط را برای پس از المپیک آماده کنیم.
وی افزود: والیبال ایران با مربیان ایرانی به قهرمانی نوجوانان و جوانان 
جهان رسید. اما نمی توانستیم در این دوره المپیک خطر کنیم و تیم را با 
سرمربی ایرانی به توکیو بفرستیم زیرا ممکن بود روند حضور مربیان ایرانی 
را به تعویق بیاندازد. تالش ما این است که در المپیک 2٠2۴ پاریس کادر 

فنی تیم ملی ایرانی باشد.
والیبال  میادین  از  درباره دوری طوالنی مدت سعید معروف  داورزنی 
گفت: معروف پارسال به تیم بایک موتور چین پیوست اما لیگ این کشور 
به همین دلیل  افتاد و  تعویق  به  بارها  ه دلیل همه گیری ویروس کرونا  ب

مدت هاست که این بازیکن نتوانسته به میدان برود.
داورزنی افزود: کاپیتان تیم ملی تجربه باال و زندگی کامال حرفه ای 
دارد و مطمئن هستم که در طول لیگ ملت های والیبال، کمبودی که به 

دلیل مدت طوالنی بازی نکردن دارد جبران می شود.
وی درباره کیفیت برگزاری لیگ برتر گفت: امسال یکی از فنی ترین 
لیگ ها در طول ۴٠ سال گذشته بود. نبودن تعدادی از بازیکنان ملی پوش 
از سوی دیگر  باالیی دارد.  ایران ظرفیت  والیبال  در لیگ،  نشان داد که 
متمرکز برگزار شدن مسابقات و استفاده از سیستم ویدئوچک، هم کیفیت 

فنی مسابقات را باال برد و هم حاشیه ها را کمتر کرد.
رییس فدراسیون والیبال درباره حضور تعدادی از مدیران پروازی در 
فدراسیون گفت: موضوع استفاده از برخی مدیران را که در خارج از تهران 
سکونت دارند بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بهره بردن از آنها 

در مقابل هزینه ای که برای سفر به تهران دارند، سود بیشتری دارد.
وی ادامه داد: طبیعی است که این کار برای فدراسیون هزینه دارد 
توانمند  نیروهای  از  استفاده  برای  باید  فدراسیون  که  است  طبیعی  لی  و
والیبال  از همه ظرفیت  ستان های دیگر هزینه کند. تالش می کنیم که  ا

کشور استفاده کنیم.
داورزنی درباره سرمایه گذاری روی رده های پایه والیبال خاطرنشان 
کرد: برای آینده والیبال کشور باید روی بازیکنانی سرمایه گذاری کنیم که 
میانگین قدی باالی 2 متر داشته باشند. برای همین منظور کادر فنی را 

برای تیم زیر ۱٦ سال تشکیل داده ایم.
وی گفت: برای والیبال زنان هم برنامه های زیادی داریم و به دنبال 
استخدام یک مربی خارجی هستیم. فدراسیون این شرایط را فراهم می کند 

که در چهار سال آینده در میان چهار تیم برتر قاره آسیا باشیم.
رییس فدراسیون والیبال در پاسخ به این سوال که اگر المپیک لغو 
المپیک  اگر  آلکنو چه می شود؟ گفت:  با والدیمیر  شود، تکلیف همکاری 

برگزار نشود کل برنامه های ما تغییر می کند.

ملی پوش سابق دوومیدانی:
خوشحالم که جایگاهم را به جوان ترها داده ام

هرگز  گفت:   ، توکلی  پیده  س
را  ملی  تیم  به  بازگشت  به  صمیم  ت
ندارم و خوشحالم تا به گونه ای دیگر 
در خدمت دوومیدانی باشم و جایگاهم 

را به جوان ترها بدهم.
سپیده توکلی روز گذشته )شنبه( 
مسابقات  از  پیش  خبری  نشست  ر  د
نی  دوومیدا سالن  داخل  هرمانی  ق
کشور، اظهار داشت: باید از محمدعلی 
تشکر  سداد  باشگاه  مدیر  محمودزاده 
از ورزش زنان حمایت کرد.  کنم که 
کنار  در  سال   ٦ آزاد  دانشگاه  در  ا  م

در  نتوانست  مالی  مشکالت  دلیل  به  آزاد  دانشگاه  اما  بودیم  وومیدانی کاران  د
دوومیدانی تیمداری کند.

ورزشکاران  به  مبلغی  تیمداری می کرد،  آزاد  دانشگاه  اگر هم  افزود:  وی 
این رشته نمی داد، زیرا بودجه الزم را نداشت و دوست نداشتم دوومیدانی کاران 
رایگان برای ما مسابقه دهند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا با باشگاه دیگری 
مذاکره کنیم. ۵ سال با دانشگاه آزاد قهرمان کشور شدیم و امیدوارم امسال هم 

به قهرمانی برسیم.
نوجوانان  و  جوانان  از  تیم  این  اصلی  بدنه  کرد:  عنوان  سداد  تیم  ربی  م
رکورددار ملی هستند و تنها دو یا سه رکورددار اول در تیم خود داریم. این تیم 
در لحظه آخر بسته شد. در مسابقات باشگاه های کشور تیم پلیمر خلیح فارس 
و سپاهان عملکرد درخشانی داشتند و می توانم بگویم ما در کنار این دو تیم، از 

جمله قوی ترین تیم ها در مسابقات قهرمانی کشور  است.
وی اضافه کرد: تیم پلیمر بیشتر با با رکوردداران اول قرارداد بسته است. 
از پارسال سقف قراردادها دو برابر شده و امسال هم همین روند ادامه دارد. هر 
چند برای رکوردداران اول تا چهارم پاداش های جداگانه ای در نظر گرفتیم و 
دو و میدانی کاران هم قرارداد ثابتی ندارند و اگر پنجم شوند هم مبلغی به آنان 
تعلق نمی گیرد. توکلی در پاسخ به این پرسش که با تغییر تحوالت ایجاد شده به 
تیم ملی باز می گردد یا خیر؟ گفت: هرگز به تیم ملی برنمی گردم. هرچند هاشم 
صیامی نگاه ویژه ای به حوزه زنان دارد و برای اولین بار کمیته زنان را تشکیل 

داد و نگاه به آینده دارد. 
سداد  باشگاه  مدیرعامل  محمودزاده«  »محمدعلی  نشست  این  ادامه  ر  د
عنوان کرد: بخشی از مسوولیت اجتماعی سداد را در این دیدیم تا به تیم داری در 
دوومیدانی بپردازیم و همکاری بلند مدتی با این ورزشکاران زن و جوان داشته 
باشیم. به طور اتفاقی متوجه شدیم که تیم زنان نیاز به حمایت دارد و به عنوان 
و  است  حمایتی  ما  نگاه  پرداختیم.  تیم داری  به  اجتماعی  مسوولیت  از  خشی  ب
امیدواریم اتفاقات خوبی رقم بخورد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا به حمایت 
از ورزش زنان در رشته های دیگر هم می پردازید، گفت: تیم داری در حوزه های 
دیگر بستگی به تجربه اول دارد. ما یک شرکت پیشرو در حوزه فناوری اطالعات 

هستیم و این رسالت را در خود می بینیم تا فرهنگ سازی کنیم.

ادعای توتو میرکاتو؛
یوونتوس هافبک لیون را می خواهد

هافبک  جذب  برای  وونتوس  ی
دو  است  حاضر  لیون  قیمت  ران  گ
فرانسوی  تیم  این  به  را  خود  ازیکن  ب

بدهد.
حسام  میرکاتو،  توتو  گزارش  ه  ب
عملکرد  خاطر  به  لیون  هافبک  وار،  ع
بسیار خوب در این تیم مشتریان زیادی 
دارد اما رقم فروش او بسیار باال است.

این  فروش  برای  لیون  اشگاه  ب
خواهد  می  یورو  میلیون   ۵۵ افبک  ه
مالی  بحران  با  رقم  این  پرداخت  ه  ک
هر  برای  آورده  وجود  به  کرونا  ه  ک

باشگاهی سخت است.
یوونتوس مشتری جدی این بازیکن است اما توانایی پرداخت چنین رقمی 

را در این شرایط ندارد.
این  جذب  به  لیون  کردن  متقاعد  برای  یووه  میرکاتو،  توتو  اعالم  طبق 
ماتیا دیچلو  و  پرداخت رقمی حاضر است که داگالس کاستا  بر  هافبک عالوه 

را هم به این تیم بدهد.
از بارسلونا هم به عنوان یکی از مشتریان حسام عوار سخن به میان می آید 

و این باعث شده تا کار یووه برای جذب این بازیکن سخت شود.

اتلتیکومادرید و چالش چهار دیدار سخت در اللیگا
ر  دیدا از  پیش  تلتیکومادرید  ا
برگشت برابر چلسی در لیگ قهرمانان 
اروپا باید چهار بازی سخت در اللیگا 

انجام دهد.
اتلتیکومادرید  آس،  گزارش  ه  ب
اروپا  قهرمانان  لیگ  و  اللیگا  رای  ب
بازی می کند. یک روند بد می تواند 
هر دو جام را از روخی بالنکو بگیرد با 
وجود اینکه یک فصل تقریبا درخشان 
داشته است. آمار، حکمرانی تیم دیگو 
دهد.  می  نشان  را  سیمئونه  بلو  ا پ
درست است که در چند هفته اخیر تیم 
مادریدی نتایج خوبی کسب نکرده است 

اما نباید فراموش کرد یورنته، کاراسکو، کوکه، سوارس، کورئا و دیگر بازیکنان در 
سطح فوق العاده ای به سر می برند و نشان داده اند در بازی های سخت امتیازها 

را به دست آورده اند. 
اتلتیکو تا دیدار برگشت برابر چلسی )۱۷ مارس( بازی های سختی را در اللیگا 
پیش رو دارد. ابتدا یکشنبه به مصاف ویارئال می رود. سپس برابر رئال مادریدی 
قرار می گیرد که در بازی رفت مغلوبش شده بود. بدون هیچ استراحتی به مصاف 

اتلتیک بیلبائو می رود و در نهایت مهمان ختافه خواهد بود.

رئیس باشگاه دورتموند:
جانشین هالند را پیدا کردیم!

در باشگاه دورتموند به دلیل شر 
ایط نه چندان خوب اقتصادیف فروش 
ارلینگ هالند را گزینه ای مطلوب برای 

بهبود وضعیت مالی می بینند.
در  دورتموند  باشگاه  ئیس  ر
مصاحبه ای که اخیرا انجام داد، راجع 
به فروش احتمالی بازیکنان این تیم و 
وضعیت اقتصادی باشگاه صحبت کرد 
تا زمزمه های جدایی ارلینگ هالند نیز 

بیشتر شود.
در   « گفت: تسکه  ا و وآخیم  ی
کرونا  ویروس  گیری  همه  حبوحه  ب

نمی توانم هیچ احتمالی را رد کنم. هر چند این لزوما هدف ما نیست. الزم است 
که یک تعادل مادلی برقرار کنیم: ما باید تیمی قدرتمند در زمین داشته باشیم و 

در عین حال از نظر اقتصادی نیز پایدار و با ثبات باشیم.
به فروش  باید  بازی کنیم، مطمئنا  را بدون تماشاگر  آینده  گر کل فصل  ا
بازیکنان فکر کنیم. تقاضای وام و اعتبار از بانک به جای فروش بازیکن قطعا 

راهی نخواهد بود که ما در پیش خواهیم گرفت.«
طبق ادعای رسانه های آلمانی باشگاه بوروسیا دورتموند باتوجه به احتمال 
انتخاب  او  جایگزینی  برای  را  سوئدی  جوان  مهاجم  یک  هالند،  جدایی  االی  ب

کرده است. 
دورتموند برای فروش هالند ۱٠٠ میلیون یورو می خواهد و به نظر می رسد 

که مشتریان بزرگ این پدیده نروژی قصد پرداخت این رقم را دارند.
دورتموند تبحر خاصی در جذب و پرورش استعدادهای بزرگ و فروش آنها 
به رقم های بسیار باال دارد. سوالی که وجود دارد این است که این باشگاه آلمانی 

قصد دارد کدام بازیکن را به عنوان جایگزین هالند انتخاب کند.
برای  بازیکنی است که دورتموند  رئال سوسیداد  ایساک مهاجم  لکساندر  ا
جایگزینی هالند او را زیر نظر دارد. این بازیکن 2۱ ساله سوئدی سابقه حضور در 
دورتموند را دارد. او بعد از این تیم راهی رئال سوسیداد شد و توانست در فصل 
جاری ۱2 گل برای تیمش به ثمر برساند.در قرارداد این بازیکن جوان سوئدی 
ذکر شده است که دورتموند می تواند در ازای پرداخت ۳٠ میلیون یورو او را دوباره 
به تیم برگرداند و  این باعث شده تا این باشگاه آلمانی باتوجه به درخشش او در 

فصل جاری اللیگا به دنبال بازگرداندنش باشد.
میشائیل زورک مدیر ورزشی بوروسیا دورتموند در واکنش به جذب دوباره 
ایساک گفت:» او ابتدا در سوسیداد نیمکت نشین بود اما رفته رفته خود را به ترکیب 
اصلی رساند و در فصل جاری بهترین گلزن تیمش بوده است. ما این بازیکن را 

از نزدیک زیر نظر گرفته ایم اما فعال هالند را داریم.«

ستاره ایتالیایی سابق رم:
یوونتوس در جذب رونالدو اشتباه کرد

آنتونیو کاسانو ستاره ایتالیایی سابق رم، میالن و اینتر معتقد است 
یوونتوس در جذب کریستیانو رونالدو مرتکب اشتباه شده است.

کریستیانو رونالدو تابستان 2٠۱۸ از رئال با قراردادی به ارزش ۱۱2 
میلیون یورو راهی یوونتوس شد. در دو فصل گذشته او دو قهرمانی سری 

آ را با بیانکونری کسب کرده است.
رونالدو فصل جاری در 2۸ بازی در همه رقابت ها توانسته 2۵ گل 
آ محسوب  گلزنان سری  با ۱۸ گل صدرنشین جدول  و  برساند  ثمر  ه  ب
می شود. رونالد همچنان رهبر پروژه یوونتوس برای رسیدن به قهرمانی 
چمپیونزلیگ است؛ جامی که از ۱۹۹٦ دیگر نتوانست آن را به دست بیاورد.

آنتونیو کاسانو منتقد همیشگی کریستیانو رونالدو در مصاحبه با کوریره 
دلو اسپورت، بار دیگر به فوق ستاره پرتغالی تاخت و انتقال او را شکست 
خورده عنوان کرد:» یوونتوس رونالدو را برای فتح لیگ قهرمانان جذب 
کرد اما عمال در دو فصل گذشته نتوانسته حتی به نیمه نهایی برسد. با 
رونالدو عملکرد یوونتوس در اروپا تفاوتی با گذشته نکرده است. یووه بدون 
رونالدو هم می توانست در دو فصل اخیر، بی دردسر فاتح اسکودتو شود.«

کاسانو ادامه داد:» پروژه یوونتوس به نظر اشتباه است. در ۱2٠ سال 
گذشته یوونتوس همیشه عاشق موفقیت به هر قیمتی بوده ولی با انتخاب 
مائوریتزیو ساری و سپس پیرلو به عنوان مربی، به دنبال تغییر سبک بودند 
و هستند. یووه حاال می خواهد زیبا بازی کند و قهرمان شود و در چنین 

شرایطی رونالدو با ایده های پیرلو هماهنگ نیست.
رونالدو همچنان گل خواهد زد و همه این را می دانیم. او شاید در 
زمین بنشیند و گل هم بزند؛ چون راه گل زدن را خوب بلد است. رونالدو 
از چپ به سمت دروازه می آید و با پای راست توپ را درون دروازه جا 
می دهد اما پیرلو سبک بازی دیگری را از تیمش می خواهد که رونالدو 
کمتر مشارکتی در آن دارد. اگر امسال هم یووه قهرمان چمپیونزلیگ نشود، 

انتقال رونالدو را قطعا باید یک ناکامی مطلق لقب داد.«

حمید مطهری می گوید 
که پرسپولیس در سال جدید 
لیگ  قهرمانی  کسب  رای  ب
برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا 

وارد زمین خواهد شد.
تیم پرسپولیس در حالی نیم فصل 
اول را به پایان رساند که پس از نتایج 
نامطلوب در ۱٠ هفته نخست، بازیکنان 
این تیم با کسب ۵ پیروزی متوالی خود 
را به عنوان قهرمان نیم فصل معرفی 
کردند. در این بین شاید سواالت زیادی 
که  بود  مطرح  پرسپولیس  کادرفنی  ز  ا
مطهری،  حمید  با  را  ها  آن  از  بخشی 
میان  در  گل محمدی  یحیی  ستیار  د

گذاشتیم؛ گفتگو با او را می خوانید:
* بعد از یک استراحت دو روزه، 
آیا بازیکنان آمادگی مورد نظر شما را در 

تمرینات داشته اند؟
طوالنی  دوره  ما  که  این  از  عد  ب
مدتی را بدون این که استراحتی داشته 
واقعا  کردیم،  بازی  همینطوری  اشیم،  ب
تیم نیاز داشت که چند روزی استراحت 
کند. ما فقط ۴۸ ساعت استراحت دادیم 
وجود  بود  تیم  نیاز  مورد  که  چیزی  و 
نداشت اما این ۴۸ ساعت باعث شد که 
بازیکنان بازسازی شوند. حاال بعد از آن 
با تمام  با نشاط  دو روز بچه ها خیلی 
تعهدشان در حال کار هستند که انشاهلل 

برای بازی سایپا آماده شویم.
چه  به  ترابی  مهدی  آمادگی   *

شکلی است؟
که  زمانی  ز  ا بی[  ]ترا هدی  م
و  داده  انجام  را  تالشش  تمام  ماده  آ
ما خوشحالیم که او را در اختیار داریم. 
اول  بازی  در  او  که  بگویم  می توانم  ن
اما خودش  نه  یا  داشت  خواهد  حضور 
تالش زیادی انجام می دهد تا در قالب 

تیمی پرسپولیس قرار بگیرد.
* پرسپولیس نیم فصل پرفراز و 
نگاه  عقب  به  که  حاال  داشت.  شیبی  ن
می کنید از عملکرد تیم راضی هستید؟

و  پرفراز  از  منظورتان  می دانم  ن
را در  تیم  باید عملکرد  نشیب چیست. 
پایان نیم فصل ببینید، درست است تیم 
یک سری مشکالت مدیریتی داشت اما 
این مشکالت غلبه کنیم.  بر  وانستیم  ت
کوتاه  اهداف  جزو  فصل  نیم  هرمانی  ق
مدت و با ارزشمان بود اما می دانیم که در 
نیم فصل به کسی جامی داده نمی شود. 
ما با تمام قوا تالش می کنیم و تیممان 
نشان داده که تالشگر است و با تمام 
قوا می جنگد و ذهن همیشه برنده خواه 
قهرمانی  پرسپولیس   DNA در  ارد.  د
وجود دارد و در نیم فصل دوم هم تالش 
خواهیم کرد که قهرمان شویم. آن فراز 
و نشیب هم بیشتر مشکالت مدیریتی 
با گروه جدید، آرامش به  بود که حاال 

تیم تزریق شد.
* پرسپولیس در نیم فصل اول به 
تیم های مدعی نباخت. چه رازی پشت 

این نکته وجود دارد؟
ما هر بازی برایمان مثل یک فینال 

بود. البته تمام تیم ها قابل احترام هستند 
و هر بازی سختی خاص خودش را دارد 
اما ما سعی کردیم بازی به بازی پیش 
باخت  یک  ما  که  است  درست  رویم.  ب
دادیم اما همان باخت به آلومینیوم نقطه 
عطف تیم ما شد چون درس های خوبی 
از آن گرفتیم و روی نقطه ضعف هایمان 
بازی  آن  از  بعد  ما  کردیم.  کار  یشتر  ب
بردهای متوالی کسب کردیم اما اینطور 
نبود که یک استراتژی برای بازی های 
بزرگ داشته باشیم. کادرفنی پرسپولیس 
همیشه یک پلن برای بازی ها دارد و 
برنامه ریزی می کند و تالش می کنیم 
که بازیکنان تمام انرژی شان را بگذارند.

* یک بار آقای گل محمدی گفتند 
که پرسپولیس باید روی دفاع تیمی کار 
کند و بعد از آن دیدیم که عملکرد تیم 
بهتر شد. در این مدت کادرفنی چه کرد؟

پیشرفت دفاعی ما راز خاصی نبود. 
از  ما بیشتر تالش کردیم و در بعضی 
یتم ها هم وقت بیشتری گذاشتیم و  آ
انتقال  بحث  در  ما  کردیم.  کار  یشتر  ب
از دفاع به حمله هم بیشتر کار کردیم. 
مالکیت پایه و اساس تیم ماست و تالش 
داشته  اختیار  در  را  توپ  که  ی کنیم  م
باشیم. ما رکوردهای زیادی را داشتیم 
و این نشان می دهد که خیلی زیاد کار 
کرده ایم. به نظرم این قابل احترام است، 
ما پارسال با ۱۴ امتیاز اختالف قهرمان 
و  رفتیم  آسیا  فینال  به  و  شدیم  یگ  ل
االن هم قهرمان نیم فصل هستیم و 
واقعا می خواهم بگویم که فوتبال ایران 
باید قدر یحیی گل محمدی را بداند. اگر 
این نتایج را یک مربی خارجی کسب 
می کرد، خیلی در بوق و کرنا می کردند 
اینطور نیست.  ما برای مربیان داخلی  ا
البته من مخالف حضور مربیان خارجی 
نیستم و اتفاقا دوست دارم که بیایند و 

به فوتبال ما چیزی اضافه کنند.
این عملکرد خوب دفاعی،  * در 
پست  ر  د هم  نیا  بی  میا کا ل  ما ک

غیرتخصصی عملکرد خوبی داشت.
شما یک نمونه کمال را گفتید، او 
در پست غیرتخصصی آمد و بازی کرد و 
ما خیلی از او راضی بودیم. این در پست 
های دیگر هم وجود دارد، ما بازیکنان 

زیادی از دست دادیم اما تیم فعلی فوق 
العاده کار کرد و نهایت تالشش را انجام 
داد. شما کمال را گفتید اما مثال های 
زیاد دیگری هم وجود دارد که آمدند در 
پست های غیرتخصصی عملکرد خوبی 
را از خود نشان دادند و ثابت کردند که ما 
یک تیم هستیم و همه بچه ها خودشان 
را در قالب پازل تاکتیکی قرار می دهند.

مهاجم  دو  با  پرسپولیس  چرا   *
بازی  امیری(  و  )عالیشاه  غیرتخصصی 

می کرد؟
زندگی  تیممان  با  نزدیک  از  ا  م
می کنیم و بازیکنان را تمرین می دهیم. 
هواداران ما همیشه منطقی بودند و ما 
را حمایت کردند و این حمایت با تمام 
کمبودهای تیم ما بوده است. ما باید به 
تفکرات مربیان احترام بگذاریم چون آن 
ها از نزدیک با تیم کار می کنند و از تمام 
زوایای تیمی اطالع دارند. من همیشه 
خط  درباره  سوالی  با  ها  کنفرانس  ر  د
حمله مواجه بودم و می گفتم که به کار 
تیمی ما احترام بگذارید. ما می خواستیم 
که بچه ها را زیر فشار نگذارند و دیدید 
که تمام بچه ها در کار تیمی عملکرد 

خوبی داشتند.
نشینی  نیمکت  مدت  این  در   *
مهدی عبدی سوال برانگیز بوده است.

شما بارها دیدید که مهدی ]عبدی[ 
توانمندی اش را نشان داده و گل های 
حساسی را زده اما ما برای بازی های 
داریم.  متفاوتی  های  تاکتیک  ختلف  م
مهدی همیشه نهایت تالشش را کرده 
و در اختیار تیم بوده و موضوع خاصی در 
این زمینه وجود ندارد. کادرفنی تصمیم 
کنند.  بازی  کسانی  چه  که  ی گیرد  م
مهدی ]عبدی[ بازیکن جوانی است و 
زیر این همه فشار و انتقاد، توانسته کار 

خودش را انجام دهد.
* شایعات زیادی هم برای نقل و 

انتقاالت پرسپولیس وجود دارد.
گرفتن  بازیکن  فصل،  نیم  ر  د
ها  تیم  چون  است  سخت  العاده  وق  ف
بازیکن های خوبشان را از دست نمی 
اگر  بنابراین  دارند.  هم  حق  و  هند  د
ازیکنی باشد که واقعا لیاقت پوشیدن  ب
از  پیراهن پرسپولیس را داشته باشد و 

لحاظ قرارداد اوکی باشد یعنی مشکلی 
نداشته باشد ما تالشمان را می کنیم ولی 
بازیکن گرفتن خیلی سخت است و ما با 
همین موجودی که داریم بچه ها نهایت 
تالششان را کردند و  زحمت کشیدند 
و خوب کار می کنند. در یکی دو پست 
کمبود داریم اگر کسی که واقعا لیاقت 
پرسپولیس را داشته باشید بتوانیم حتما 
انجام میشه ولی همه بازیکنان ما فوق 

العاده هستند.
* کار شهریار مغانلو با پرسپولیس 

تمام شده؟
درباره نفر خاصی صحبت نمیکنم. 
ما یکی دو بازیکن مد نظرمان بوده. اگر 
واقعا از لحاظ رضایتنامه و مراحل قانونی 
اضافه  تیم  به  هم  آنها  نباشد  شکلی  م
می شوند. چون در جام حذفی هستیم، 
در لیگ هستیم، در لیگ قهرمانان آسیا 
نکرده  خدایی  است  ممکن  و  هستیم 
آسیب دیدگی پیش بیاید و اگر هم نشود 

با همین تیم ادامه می دهیم.
ویژگی  چه  باید  بازیکن  یک   *
ای داشته باشد که مورد توجه کادرفنی 

پرسپولیس قرار بگیرد؟
آیتم های گوناگونی هست که ما 
سراغ یه بازیکن میرویم و دوست داریم 
آن  به  موقع  به  که  باشد  تیممان  ر  د
اشاره میکنیم. شاید االن در فصل نقل 
و انتقاالت بازگو کردن آن درست نباشد.

چه  حسینی  سیدجالل  درباره   *
نظری دارید؟

ماست  تیم  لیدر  و  ستون  ید  س
زندگی  یک  که  کسی  میبینید  شما  و 
خوب و حرفه ای داشته باشد میتواند در 
این  سطح هم کار کند و بهترین باشد. 
سید بزرگتر تیم ماست و به وظایفش به 
خوبی عمل میکند به عنوان کاپیتان تیم.

ران  دا هوا جدید  سال  در   *
پرسپولیس منتظر چه چیزی باشند؟

ما از روز اولی که آمدیم آقا یحیی 
در جلسه ای که با بچه ها داشت گفت 
در لیگ ایران که واقعا باید تالش کنیم 
و قهرمان هم شدیم ولی مهم ترین چیز 
لیگ قهرمانان آسیا است که خداروشکر 
آن جا به فینال رسیدیم و متاسفانه در 
فینال علی رغم اینکه شایسته قهرمانی 
بودیم آن اتفاقات افتاد و تیممان قهرمان 
فینال که  به  برای رسیدن  نشد. خیلی 
خودتان می دانید کار بزرگی است، تالش 
کردیم. بردن تیم های بزرگ در آسیا در 
آن فشردگی خیلی سخت بود. خیلی بچه 
ها تالش کردند بنظر من مزد زحماتشان 
را نگرفتند. درست است که رسیدن به 
فینال آسیا واقعا کار بزرگی است ولی 
واقعا حق پرسپولیس قهرمانی بود که آن 
اتفاقات بازی فینال افتاد ولی چیزی از 
ارزش های تیم ما کم نمی کند. خیلی با 
برنامه میخواهیم برای آسیا برویم ضمن 
اینکه هدفمان قهرمانی در لیگ ایران 
هم هست علیرغم اینکه نیم فصل دوم 
خیلی سخت است و خیلی باید تالش 

کنیم که بتوانیم قهرمان شویم.

سیدجالل حسینی ستون تیم ماست؛

مطهری: هدف اصلی ما قهرمانی در آسیا است

از  پرسپولیس  خرید  دیدترین  ج
پرتغال می آید و شهریار مغانلو به جمع 
اضافه  محمدی  گل  یحیی  اگردان  ش
ها  مدت  از  که  شد.همانطور  واهد  خ
درخصوص  زنی  گمانه  و  بحث  یش  پ
آینده کاری شهریار مغانلو مهاجم ایرانی 
سانتاکالرا پرتغال و بازگشت او به فوتبال 
ایران مطرح شده بود، این بازیکن بلند 
به  زمستانی  انتقاالت  و  نقل  در  امت  ق
نیم  در  تا  پیوست  خواهد  رسپولیس  پ
فصل دوم در جمع شاگردان یحیی گل 

محمدی حضور پیدا کند.
قرارداد شهریار مغانلو با پرسپولیس 
این  است.  ماه   ٦ مدت  به  و  رضی  ق
بازیکن که در فصل گذشته عضو تیم 
پیکان بود، با لباس خودروسازان عملکرد 
 ۱۴ شد  موفق  و  داشت  توجهی  ابل  ق
این  این تیم به ثمر برساند.  گل برای 
درخشش مغانلو باعث شد تا او در نقل 
و انتقاالت تابستانی راهی فوتبال پرتغال 

و تیم سانتاکالرا شود.
مغانلو  از حضور  پیش  حالیکه  در 
یحیی  مدنظر  او  پرتغال،  فوتبال  ر  د

سرمربی  و  داشت  قرار  محمدی  گل 
بازیکن  این  از  پرسپولیس قصد داشت 
در تیمش استفاده کند اما مغانلو راهی 
پرتغال شد و پس از اینکه ۱۳ بار برای 
جام  و  لیگ  های  رقابت  در  تیم  ین  ا
به میدان رفت، موفق شد یک  حذفی 

بار با پیراهن سانتاکالرا گلزنی کند.
مغانلو  بازگشت  بحث  حالیکه  ر  د
به فوتبال ایران به اوج خود رسیده بود، 
باشگاه تراکتور نیز یکی از عالقه مندان 

علیرضا  ولی  بود  مهاجم  این  ه جذب  ب
رحیمی معاون باشگاه تراکتور با ارسال 
خود  در صفحه شخصی  استوری  یک 
نوشته بود که با وجود ارائه یک پیشنهاد 
عالقه  دلیل  به  او  مغانلو،  به  خوب 
کرده  انتخاب  را  دیگری  تیم  شخصی 
باشگاه  مدیران  مذاکرات  از  ست.پس  ا
پرسپولیس با همتایان خود در پرتغال، 
سرانجام حضور مغانلو در پرسپولیس تا 
اتفاق  اگر  و  شده  قطعی  زیادی  حدود 

مهدی  از  پس  او  ندهد،  رخ  اصی  خ
ترابی، دومین خرید زمستانی سرخپوشان 
تا ساعات  باید منتظر ماند  بود.  خواهد 
پیش رو خبر عقد قرارداد رسمی مغانلو 

با پیراهن پرسپولیس منتشر شود.
دادن  قرار  با  مغانلو  شهریار  رادر  ب
فرودگاه  در  خود  صفحه  در  کسی  ع
مهاجم  بازگشت  از  خبر  خمینی،  مام  ا
تا  است  داده  یران  ا به  انتاکالرا  س
توافق  و  نهایی  مذاکره  حول  ایعات  ش

با پرسپولیس افزایش یابد. 
برای  پیش  چندی  از  رسپولیس  پ
تقویت خط حمله خود اقدام به مذاکره 
رابطه  این  در  که  است  کرده  مغانلو  ا  ب
توافق با باشگاه سانتاکالرا برای دریافت 
رضایتنامه و همچنین این بازیکن برای 
مدت قرارداد و مبلغ آن به چالشی برای 
نهایی شدن آن تبدیل شده است. با این 
حال با حضور سرزده مغانلو در ایران، به 
نظر می رسد طرفین به توافقات نسبی 
دومین  منتظر  باید  و  یافته اند  ست  د
پنجره  در  سرخ ها  توجه  جالب  نتقال  ا

زمستانی بود.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

با احتمال 99 درصد صورت می گیرد؛

مغانلو، صید دوم پرسپولیس در نیم فصل

مهدی قایدی مهاجم استقالل بعد از ۱۱ روز غیبت غیر 
موجه به تمرینات استقالل برگشت و مورد استقبال بازیکنان 

و کادر فنی قرار گرفت تا شاهد پدیده ای جدید باشیم.
برگزار  حالی  در  استقالل  )شنبه(  گذشته  روز  مرین  ت
از ۱۱  بعد  این تیم  شد که مهدی قایدی، ستاره 22 ساله 
روز غیبت، سرانجام تصمیم گرفت در آن حضور پیدا کند 
و به شایعات جدایی اش از این تیم پایان دهد. این بازیکن 
بوشهری به دلیل مشکالتی که در قراردادش وجود داشت 
چند روز به تمرینات نیامد و حتی جواب مدیران باشگاه را 
هم نداد؛ با این وجود بازگشتش به جمع آبی پوشان با استقبال 

کادر فنی و هم بازی هایش همراه شد.
باشگاه  با  قایدی  قرارداد  دارید.  خبر  ماجرا  از  تما  ح
استقالل حدود ۹٠٠ میلیون تومان بود و این بازیکن به یک 
باره در اعتراض به پایین بودن میزان قراردادش نسبت به سایر 
نفرات، در تمرینات حضور پیدا نکرد و جواب هیچ کس را هم 
نداد. قایدی از طریق مدیر برنامه هایش خواستار افزایش چند 
برابری دستمزدش شد و در نهایت هم گویا به خواسته اش 

رسید.در اینکه مهدی قایدی یکی از بهترین بازیکنان حال 
حاضر فوتبال ایران است، هیچ شکی وجود ندارد. در اینکه او 
می تواند یکی از بزرگترین بازیکنان چند سال آینده کشورمان 
شود و در تیم های اروپایی بازی کند هم تردیدی وجود ندارد. 
در اینکه او باید جزو گران قیمت ترین بازیکنان استقالل باشد 
هم تعجبی وارد نیست. اما اینکه او ناگهانی قید حضور در 
تمرینات را بزند و خواستار افزایش حقوقش، در میانه فصل 

باشد به هیچ عنوان قابل اغماض نیست.
او در کوران مسابقات تیمش را به حاشیه برده و بعد از 
بی اعتنایِی چند روزه و پس از به بار نشستن اعتصابش، پستی 
در صفحه اینستاگرامش گذاشته و با گفتن یک جمله ی به 
اصطالح هوادارپسند خواسته همه چیز را حل و فصل شده 
از  ابتدای فصل و پیش  مطرح کند. قایدی می توانست در 
شروع مسابقات با مدیریت باشگاه مشکلش را در میان بگذارد 

و نه به این شکِل غیر حرفه ای.
در سوی دیگر باید به باشگاه استقالل هم نقدی جدی 
وارد کنیم. چرا این باشگاه جریمه ای را برای بازیکنی که 

تمرینات را ترک کرده قائل نشد؟ چرا به خواسته غیرقانونی 
بازیکنش اعتنا کرد و آن را قبول کرد و قدرت خود را زیر 
سوال برد؟ آنها می توانستند با مراجعه به کمیته تعیین وضعیت 
فدراسیون فوتبال، بابت عدم حضور قایدی شکواییه ای تنظیم 
کنند تا جلوی این اپیدمی را در تیم شان بگیرند. کاری که 
قایدی انجام داد در گذشته به طرقی دیگر توسط یکی 2 
بازیکن دیگر انجام شده بود و بدون شک در آینده توسط 
نفرات دیگری هم انجام خواهد شد. جالب این است که قایدی 
پس از حضور امروزش در تمرین، با استقبال گرمی هم روبرو 
شد؛ انگار نه انگار که در حساس ترین برهه ممکن، تیمش 
را تنها گذاشته است.حاال هم شنیده می شود »باشو« قرار 
است همراه با کاروان آبی ها به رفسنجان برود و در صورت 
لزوم حتی به بازی هم گرفته شود. یک تصمیم بحث برانگیز 
دیگر از محمود فکری که مشخص نیست چرا اتخاذ شده 
با جریمه روبرو نشد بلکه قرار است  است. قایدی نه تنها 
بدون مشکل تیمش را هم در بازی برابر مس رفسنجان در 

هفته شانزدهم لیگ برتر همراهی کند.

بازگشت قائدی به تمرینات استقالل؛

غیبت 11 روزه و نمایش بازیکن ساالری!
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه 
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده ۳قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳۹۹٦٠۳۱٦٠٠۱٠٠۵۵۱٦مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ هیات 
اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی فعله گری فرزند عباسعلی بشماره 
شناسنامه ۷۱2 کد ملی ۳۳۵۹٠۴۳٠22صادره ازسنقر درسه دانگ ازششدانگ 
پالک  اراضی  درمحدوده  مترمربع   ۸٦/۹٠ مساحت  به  ساختمان  باب  ک  ی
۳۵۷و۳۵۸ –اصلی واقع دربخش یک حومه کرمانشاه به آدرس کرمانشاه ده 
پهن خیابان اصلی )شورا (کوچه سرو ۱2خریداری ازمالک رسمی مشاعی آقای 
عزیزاله ملکی فرزند علیرضا محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار 
ازاخذ  اداره تسلیم وپس  این  رابه  اعتراض خود  به مدت دوماه  ولین آگهی  ا
رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
شماره :2٦٦۱/م الف /۱2

تاریخ انتشار نوبت اول :٠۹/۱۳۹۹/۱2
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۳۹۹/۱2/2۵

محمد عباسی رئیس اسناد وامالک 

زل
ل ع

ص
ف

از راست دکتر عبدالمجید ارفعی، فخرالدین فخرالدینی، دکتر ژاله آموزگار، دکتر 
زهره زرشناس، دکتر امید بهبهانی و مهناز گرجی  اختصاصی دنیای جوانان

واقعیٌت باش یا رویا
چه فرقی می کند؟

مهدی میچانی فراهانی

من که دیگر نیستم حاال چه فرقی می کند؟
بی حضور یک نفر دنیا چه فرقی می کند؟

ال به الی ازدحام این همه بود و نبود
هستی ام با نیستی آیا چه فرقی می کند؟

با شما هستم شمایی که مرا نشنیده اید!
با شما خانم و یا آقا چه فرقی می کند؟

این که هر شب یک نفر از خویش خالی می شود
واقعًا در چشم آدم ها چه فرقی می کند؟

من به هر حال آمدم تا با تو باشم مهرباِن
واقعٌیت باش یا رویا چه فرقی می کند؟

واقعیت باش، رویا باش یا اصاًل نباش!
من که دیگر نیستم حاال چه فرقی می کند؟

جامعه مطبوعات و رسانه ای کشور 
از  را  پیش کسوتش  همکاران  از  یکی 

دست داد.
و  روزنامه نگار  راد،  صفر خواجوی 
طنزپردازی که سابقه سال ها فعالیت در 
روزنامه های مختلف را داشت، دار فانی 

را وداع گفت. 
سال  راد  خواجوی  یاد صفر  زنده 
۱۳۱۹ به دنیا آمد و چندی پیش برای 
روزنامه نگار  شد.  بدی  ا سفر  راهی 
قلم  اهالی  از  بسیاری  پیش کسوتی که 
و رسانه او را با مطلب های طنزآمیزش 

می شناختند. البته نگارش چنین نوشته هایی برای روزنامه نگاری که 
سابقه فعالیت در نشریه »توفیق« را داشت، چندان هم دور از انتظار 
نبود. هرچند او عالوه بر نشریه »توفیق«،  سابقه همکاری با روزنامه 
های دیگری همچون »اطالعات«، »ایران« و »همشهری محله« را 
داشت.همکارانش از او با برشمردن صفات خوب یاد می کنند. مردی 
که به گفته نزدیکانش به ساده زیستی و باایمانی شهره بوده است.

نیز  نگار  روزنامه  فرزام شیرزادی، 
در پی درگذشت زنده یاد صفر خواجوی 
راد، با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: »صفر خواجوی راد، یکی از 
نگاران  روزنامه  ترین  داشتنی  دوست 
از  مطبوعات،  پیشکسوت  ویراستاران  و 
مدرسه  از  بکری  رفت.خاطرات  ما  بین 
روزنامه  در  ها  سال  داشت.  دارالفنون 
و  ویراستار  توفیق  مجله  و  اطالعات 
طنزپرداز بود و از سال ۸2 تا ۹۵ با او در 

همشهری محله همکار بودم.
بسیار با مرام و فروتن بود. با اینکه 
من از او سی و هفت سال کوچکتر بودم، هر دو سه ماه یک بار زنگ 
می زد و حال و احوال می پرسید و مرا شرمنده می کرد. دوست داشتنی، 
بی ادعا و خوش حافظه و طناز بود. یادش گرامی و روح نازنینش شاد.«

عضو  و  پیش کسوت  این  درگذشت  جوانان  دنیای  روزنامه 
وی  خانواده  و  مطبوعاتی  جامعه  به  را  مطبوعات  خانواده  شریف 

تسلیت می گوید. 

در سوک یک پیش کسوت

اشکوری  سادات  کاظم 
همیشه  َمَثل ها  است،  معتقد 
از  برخی  اما  می شوند  ساخته 
آن ها به خاطر تغییر جامعه کاربرد خود 
با  او در عین حال  داده اند.  از دست  را 
انتقاد از غرق شدن جوانان در تکنولوژی 
می گوید جای تاسف دارد که جوانان به 
جای یاد گرفتن مثل ها، از واژه هایی مثل 
سلبریتی و الکچری استفاده می کنند که 

به ما ربطی ندارند.
ادبیات  پژوهشگر  و  نویسنده  این 
عامه درباره ساخته شدن مثل ها که به 
نظر می رسد در دهه های اخیر کمتر شده 
است، گفت: در مقدمه باید بگویم خود 
زیرا  است  غلط  »ضرب المثل«  گفتن  
کار  به  که  زمانی  و  است  مثل  نامش 
»ضرب المثل«،  می شود  می شود،  برده 
به همین دلیل عالمه دهخدا نام کتابش 
را »امثال و حکم« گذاشته و یا امیرقلی 
»داستان های  را   کتابش  نام  امینی 

امثال« گذاشته است.
او با بیان این که هرکدام از این مثل ها 
که به کار می بریم داستان و ریشه ای دارند، 
اظهار کرد: باید حادثه ای اتفاق افتاده باشد 
که مثلی خلق شود. به نظرم مثل در هر 
شرایطی خلق می شود دو صورت دارد. هم 
در گذشته و هم امروز جنبه کتبی دارد که 
در آثار ادیبان و شاعران به کار برده شده 
و یک سری هم در میان مردم رواج دارد 
و جزء فرهنگ عامه است. البته مسئله ای 
که وجود دارد این است که آیا مثل هایی 
که شاعران و ادیبان در آثارشان به کار 
برده اند از افکار خودشان ریشه گرفته و یا 
از فرهنگ عامه وارد ادبیات رسمی شده 
که بررسی این مشکل است و چه بسا 
نتیجه ای عاید نشود. فرض کنید سعدی 
می گوید »آن را که حساب پاک است از 
محاسبه چه باک است«. ما نمی دانیم این 
را سعدی به کار برده و یا این که در بین 
مردم رواج داشته و سعدی آن را از مردم 

گرفته است. 
متاسفانه  افزود:  اشکوری  سادات 

روش مند  و  درست  شکل  به  امروزه 
این  از  ما  و  نمی گیرد  صورت  تحقیق 
گاهی  و  هستیم  بی اطالع  مثل ها 
می شنویم؛  و  می خورد  گوش مان  به 
کار  »سر  و  کردن«  »خالی بندی  مثال 
که  است  مثل هایی  این ها  گذاشتن«؛ 
در همین سال ها ساخته شده و از این 
دست نمونه ها بسیار داریم. یا در ادبیات، 
شعر سپهری که »چشم ها را باید شست، 
جور دیگر باید دید« مثل است یا »تنها 
از فروغ فرخزاد  صداست که می ماند« 
مثل  تنهایند،  و  هم اند  با  »کوه ها  یا  و 
شاملو.  احمد  از  تنهایان«  همان  با  ما 
در  و  هست  مثل  گفتم  که  همان طور 
زمان،  شرایط  مثل  مسائلی  زمانی  هر 
در  که  مسائلی  و  هم  با  افراد  برخورد 
مثل  خلق  باعث  می آید  پیش  جامعه 
می شود که برخی مربوط به گذشته دور 
مثال  نزدیک؛  گذشته  برخی  و  هستند 
برخی در دوره قاجاریه و اوایل ورود تلفن 
ساخته شده اند. مثال »حرف مفت زدن« 
ریشه اش به تلفن برمی گردد. اوایل که 
تلفن آمده بود هرکسی می خواست تقاضا 
می کرد و برایش تلفن وصل می کردند، 
بعدها دولت فکر کرد نمی شود ما تلفن 
را وصل کرده ایم و مردم حرف می زنند، 
به  کنیم،  تعیین  نرخی  آن  برای  پس 
حرف  دیگر  کسی  گفتند  دلیل  همین 

مفت نمی زند و باید پول بدهد. 
مه  عا بیات  د ا پژوهشگر  ین  ا

گذشته  در  مثل ها  کرد:  خاطرنشان 
نقش مهمی داشتند که امروزه کمرنگ 
حکم  مثلی  هر  گذشته  در  است.  شده 
را داشت و زمانی که  قانون  یک ماده 
افراد دچار اختالف و مشکل می شدند و 
می خواستند با کدخدامنشی مشکل شان 
به  با  ریش سفید  شخص  شود،  حل 
را  مشکل شان  مثل،  یک  بردن  کار 
داشتند،  دعوا  اگر  مثال  می کرد؛  حل 
می توانست چند مثل استفاده کند؛ ِمثل 
االن  نمی شویند«.  را  خون  خون،  »با 
هم در مناطق دور و مناطقی که ارتباط 
کمتری با شهر دارند همین حالت وجود 
دارد. پس مثل  یکی از شاخه های مهم 
فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی ماست.

او درباره به فراموشی سپرده شدن 
برخی از مثل ها نیز گفت: گمان می کنم 
کاربردی  مثل ها  از  برخی  امروزه  اگر 
ندارد به خاطر این است که دیگر آن نوع 
زندگی وجود ندارد و جامعه تغییر کرده 
است. مثال در گذشته سوخت مردم هیزم 
بود و وقتی کسی بدی می کرد، می گفتند 
یا  فروختم؟«  به شما  تری  »چه هیزم 
جامعه  برای  میش«  و  گرگ  »هوای 
از  زمانی  و  است  دامداری  و  چوپانی 
را  گرگ  که  می رفت  کار  به  شبانه روز 
از میش نمی توانستند تشخیص بدهند. 
برخی از مثل ها با توجه به تغییری که 
در جامعه به وجود آمده،  کاربردشان را 
از دست داده اند و جای شان را مثل های 

جدید گرفته؛ مثال »خالی بندی کردن« 
بسته بندی  صنعت  رواج  زمان  از  که 
با  و  نداشت  وجود  گذشته  در  و  آمده 
تغییر جامعه کاربرد پیدا کرده یا ساخته 

شده است.
گفت:  ادامه  در  اشکوری  سادات 
متاسفانه بسیاری از مردم ما به خصوص 
و  هستند  تکنولوژی  در  غرق  جوانان 
می شود مثل شان را تحویل خودشان داد، 
تکنولوژی همه آن ها را سر کار گذاشته 
جامعه شان  در  این که  جای  به  و  است 
بیاورند،  دست  به  آگاهی  و  کنند  تامل 
از  آگاهی  هستند.  تکنولوژی  در  غرق 
زیرا   می آید  دست  به  مطالعه  طریق 
وسایل ارتباطی جمعی مانند تلویزیون، 
منظور  ماهواره ای  شبکه های  و  رادیو 
خاصی از طرح مباحث دارند، در حالی 
مطبوعاتی  حدودی  تا  و  کتاب  در  که 
خاصی  منظور  نیستند،  نی  رگا ا که 
ندارند.  اگر جوانان مطالعه داشته باشند، 
آگاهی  کسب می کنند. آگاهی در میان 
هست.  هم  بی سوادها  و  کم سوادها 
با  کردن  برقرار  رابطه  طریق  از  آن ها 
آدم های دیگر که آگاهی دارند، اطالعات 
کسب می کنند. مادرم سواد نداشت اما 
دایره المعارف مثل و اصطالحات بود و 
کردم  اِشکور جمع  از  که  را  مثلی  صد 
مادرم گفت زیرا چپ و راست یک مثل 
به کار می برد که نه از طریق کتاب بلکه 
از طریق ارتباط با آدم های مختلف به 
گرفتار  امروز  جوانان  بود.  آورده  دست 
و  شده  هوشمند  اصطالح   به  گوشی 
می کنند؛  آن  صرف  را  وقت شان  تمام 
چیزی هم به آن ها نمی دهد که چهارتا 
مثل هم یاد بگیرند و در گفتارشان به 
کار ببرند. جای تأسف دارد که واژه هایی 
کار  به  را  سلبریتی  و  الکچری  مانند 
می برند که به ما ربطی ندارند. تکنولوژی 
چنان آن ها را تسخیر کرده که آن چه را 
در ذهن دارند، از آن ها می گیرد. ما چه 
توقعی داریم که کاربرد این مثل ها در 

جامعه رواج داشته باشد؟

امروزه تحقیق به شکل درست و روش مند صورت نمی گیرد

رِدپای عشق در آثار شاعرانه زنان جهان
چاپ تازه کتاب »رِدپای عشق 
هزاره های  از  جهان؛  زنان  شعر  در 
قبل از میالد تا امروز« ترجمه فریده 

حسن زاده منتشر شد.
از  شعرهایی   حاوِی  کتاب  این 
مارگارت آتوود،  شاعر شهیر کانادایی، 
 ،)2٠۱۳ پولیتزر  )برنده  الدز  شارون 
لشعرای  )ملک ا فی  دا آن  کرول 
انگلیس(، لوئیز الیزابت گلوک )برنده  
برونته،  آن   ،)2٠2٠ امسال نوبل 
ِن  سلطا به  )ملقب  نسن  سوا می 
)برنده  جنینگز  الیزابت  شاعران(، 

جایزه سامرست موام(، سارا تیز دیل )برنده پولیتزر ۱۹۱۸(، لیدی مری ُورت 
لی مونتاگیو )جالب ترین زِن قرِن هفدهم و هجدهم انگلستان( و بسیاری 
از شاعران زن ِ سرشناس کشورهای مختلِف جهان از ژاپن و چین تا هند 

و آمریکای التین است.   
در این کتاب عالوه بر شعر، زندگی نامه  هر یک از شاعران همراه با 
داستان هاِی پشِت پرده  بسیاری از شعرها آمده است. مخاطباِن این شعرهای 
عاشقانه تنها در نقش معشوق ظاهر نمی شوند؛ دیگران از پدر و مادر گرفته 
تا فرزند و نوه، رنجبراِن دوران و محرومان از حقوق اجتماعی و انسانی نیز 

از مخاطباِن فراموش نشدنِی این شعرهای عاشقانه اند.
فریده حسن زاده، مترجم این کتاب در مقدمه  چاپ دوم نوشته: عنواِن 
»عاشقانه« برای کتاِب شعر عنوانی ست فاقد دَقت و صَحت. چرا؟ زیرا شعر 
تنها رشته  هنر است که بی واسطه از عشق حرف می زند. یعنی مترادف و 
معادلی جز عشق ندارد. اما اگر بخواهیم از سلیقه  ویترین برای فروش بهتر 
و برداشِت تبلیغاتی از شعر رضایت دهیم و بگوییم عاشقانه ها، آن وقت حق 
تقدم فقط با عاشقانه هایی  خواهد بود که از تفاهم بین دو قلب حرف می زنند. 
چیزی بس نادر و رشک برانگیز. باقی همه حکایت وصال و فراق است که 

هر دو برای  نشان دادِن عظمِت تنهایِی جانکاه آدمیزاد است. 

افتتاح کتابخانه عمومی »ماموستا قانع«  در سنندج

کتابخانه عمومی »ماموستا قانع« در روستای تنگی سر شهرستان سنندج، 
با حضور استاندار کردستان به بهره برداری رسید.

استاندار کردستان در آئین افتتاح کتابخانه عمومی »ماموستا قانع« روستای 
تنگی سر اظهار داشت: راه اندازی این مکان فرهنگی که با تالش کتابخانه های 

عمومی و مشارکت خیرین و مردم روستا میسر شده، قابل تقدیر است.
وی با اشاره به اینکه ایجاد کتابخانه عمومی روستای تنگی سر در ارتقای 
با جدیت هرچه بیشتر  باید  افزود: مدیران  اثرگذار است،  شاخص های فرهنگی 

نسبت به رفع مشکالت و نیازمندی های مردم تالش کنند.
مرادنیا با درخواست از اهالی روستا مبنی بر مشارکت در جهت بهبود وضعیت 
و توسعه روستای خود، اظهار کرد: در حال حاضر شرایط اعتباری کشور به واسطه 
تحریم مناسب نیست، ولی علی رغم این شرایط، در راستای تأمین اعتبار پروژه های 
عمرانی و طرح های زیرساختی تالش کرده، کما اینکه همه مدیران نیز در راستای 

توسعه کردستان گام بر می دارند.
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پروانه رسولی خوشبخت

اعتراض کامیار عابدی 
به جایزه گرفتن محمدرضا باطنی

کامیار عابدی با انتقاد از اعطای جایزه موقوفات افشار به محمدرضا باطنی، 
می گوید، »او ضدیتی آشکار با معیارهای ادبی در زبان فارسی دارد. همچنین ایشان 
ایران عقاید به خصوصی  درباره موقعیت زبان فارسی در کشور، و نیز وحدت ملی 
دارد که آن نیز با هدف واقِف موقوفات دکتر افشار و هدف های اصلی و اساسی 

جایزه اش به کلی متفاوت است«.
این منتقد ادبی نوشته: »جایزه موقوفات دکتر محمود افشار از اندک جایزه های 
ادبی و فرهنگی ایران است که از اواخر دهه ۱۳٦٠ هر سال یا گاه هر دو - سه سال 
یک بار به یکی از استادان و ادیبان و پژوهشگران ایرانی یا فارسی دان، که در حوزه های 
زبان فارسی، ادبیات و تاریخ ایران تکاپوی عمده ای داشته اند، اعطاء می شود. این 
جایزه، بر اساس نّیت واقف، گامی است در راه اعتالی وحدت ملی ایران، و کوششی 

در راه شناخت قلمرو فرهنگ ایرانی، و شعر و ادبیات فارسی.
موقوفات  این  جایزه  و هفتمین  بیست   ، افشار  موقوفات  اعالم رسمی  طبق 
زبان شناسی، و  پژوهشگر رشته  و  استاد  باطنی،  آقای دکتر محمدرضا  به   )۱۳۹۹(
نکته تردید نیست  این  اعطاء شده است. در  انگلیسی- فارسی،  زبان  فرهنگ نگاِر 
که آقای دکتر باطنی پژوهشگری فرهیخته است. اما این استاد گرامی بر اساس 
مقاله ها، کتاب ها و گفت وگوهای متعدد خود، از هر نوع عالیق ادبی دور بوده است. 
افزون بر این، ایشان ضدیتی آشکار با معیارهای ادبی در زبان فارسی، و مخالفتی 
عمده با کوشش برای احیای جلوه های ادبِی زبان دارد. در واقع، نگاه دکتر باطنی به 
زبان، درست در روبه روی نگاه استادان همکارش مانند دکتر علی محمد حق شناس 
بوده است. صرف نظر از آرای افراطی در حوزه زبان، ایشان درباره موقعیت زبان 
فارسی در کشور، و نیز وحدت ملی ایران عقاید بخصوصی دارد که آن نیز با هدف 
واقِف موقوفات دکتر افشار و هدف های اصلی و اساسی جایزه اش به کلی متفاوت 
است. آقای دکتر باطنی، نخست در سال ۱۳۸٦ در گفت وگویی در مجله »بخارا« 
)ش٦۳، مهر-آبان ۱۳۸٦، صص 2۸-۱٦( از آرای تند و بنیادستیز و رادیکال خود پرده 
برداشت. صاحب این قلم در همان روزها طی متن کوتاهی آرای ایشان را بررسی و 
نقد کرد. بدبختانه، انتشار این نقد و بررسی  در مجله محترم »بخارا« میّسر نشد )از 
این رو، ناگزیر شدم آن را در شکل بسیار محدودی در مجله »اندیشه و هنر« )شماره 
۱۷، بهار ۱۳۸۸، صفحات ۴۸-۴۷( منتشر کنم. نیز در همان اوان، در دیداری که به 
مناسبت تکمیل تحقیق خود درباره زندگی و شعر غالمعلی رعدی آذرخشی با استاد 
فقید، ایرج افشار، از دوستان رعدی، داشتم،  به مناسبتی به گفت وگوی آقای دکتر 
باطنی در »بخارا« اشاره کردم. از سخن صریح استاد افشار دریافتم  که ایشان نیز 

این گفت وگو را دیده و از آن بسیار ناخشنود است.
با تاسف بسیار، آقای دکتر باطنی پس از انتشار این گفت وگو، در سفرهایی 
به کانادا در طی چند سخنرانی به نحو گسترده ای به بیان آرای خود برای کم رنگ 
کردن اهمیت زبان فارسی و برخی وجوه ملی آن پرداخت که البته این سخنرانی ها 

در همان هنگام مورد انتقاد شماری از ایرانیان هم قرار گرفت.
صاحب این قلم تردید ندارد که آقای دکتر باطنی انسانی است در رشته خود 
درس خوانده، ُپرتکاپو و البته صاحب آرای خاص. از این رو، اگر در َمثل، جایزه مخصوص 
زبان شناسی یا فرهنگ نگاری به این استاد محترم اعطا شود، جای هیچ گونه شک و 
شبهه ای نخواهد بود. اما این نکته به این معنا نیست که اهل ادب با همه آرای وی 
موافق باشند. گذشته از این، اعطای جایزه ای که هدف های واقِف جایزه چیز دیگری 
است و خود نیز این هدف ها را به صراحت بر شمرده و مسئوالن سابق و الحِق این 
بنیاد، هدف های او را در ابتدای هر کتاب منتشرشده بنیاد درج می کنند، به استادی 
که این هدف ها را به هیچ وجه قبول ندارد و از آن ها فرسنگ ها دور است، به راستی 
چه معنی دارد؟ آیا این نکته نشان از آن ندارد که بنیاد موقوفات افشار در این زمینه 
از هدف های خود عدول کرده است؟ بسیار بعید می دانم اگر استاد ایرج افشار در قید 
حیات بود، با اعطای این جایزه به آقای دکتر باطنی موافقت می کرد. به نظر می رسد 
رییس و اعضای محترم، محقق و فاضِل بنیاد موقوفات افشار باید در هنگام انتشار 
کتاب و اعطای جایزه، تمام جوانب هدف های واقف فقید، زنده یاد دکتر محمود افشار، 

را در نظر آورند تا دچار خطاهای آشکاری از این نوع نشوند.

کرونا متخصص زبان های باستانی را
 به بیمارستان فرستاد

یکی از نزدیکان و دوستان پروفسورعبدالمجید ارفعی خبر داد که این متخصص 
زبان های باستانی در طول هفته گذشته به ویروس کرونا دچار شده و از دوم آبان 

در بیمارستان بستری است. 
هادی صدیقی با بیان این که پروفسور ارفعی در هفته گذشته به ویروس کرونا 
مبتال شده و در منزل تحت مراقبت بوده است، اظهار کرد: ایشان متاسفانه به دلیل 
بدتر شدن حال شان، از روز گذشته )جمعه، دوم آبان( در بخش مراقبت های ویژه 

بیمارستان مسیح دانشوری بستری شده اند.
و  نیست  ارفعی چندان مناسب  متاسفانه حال دکتر  افزود: در حال حاضر  او 

برایشان آرزوی بهبودی داریم.
ارفعی زاده ۹ شهریور ۱۳۱۸ در کوه گنو در بندرعباس و اصالتا  عبدالمجید 
اهل اوز در استان فارس است. او  پژوهشگر و متخصص زبان های باستانی اکدی 
و ایالمی، ایالم شناس و از آخرین مترجمان بازمانده خط میخی ایالمی در جهان و 
از مهم ترین کتیبه خوانان ایرانی است. برخی از لوح های گلی تخت جمشید با تالش 
ارفعی ترجمه شده  است. او نخستین مترجم استوانه کوروش از زبان اصلی بابلی نو 
به فارسی است. ارفعی در سال ۱۳۹۴ جایزه سرو ایرانی در زمینه  میراث فرهنگی را 

به عنوان یک عمر کوشش فرهنگی دریافت کرد.
عنوان  به  هنر  فرهنگستان  محل  در  نیز  حاضر  حال  در  عبدالمجید ارفعی 
و خزانه تخت  بارو  پژوهش روی گل نوشته های  و  آزاد مشغول مطالعه  پژوهشگر 

جمشید است.

شهریار هدایتی از انتشار رمانی با محور 
زندگی استاد شجریان خبر داد و گفت: این 
روایت من است از استاد! نه کمتر و نه بیشتر!

تکان دهنده ترین  از  یکی  روزها  این 
کشورمان،  فرهنگ  و  هنر  در  تفاقات  ا
درگذشت استاد محمدرضا شجریان، خسرو 
آواز ایران و از مهم ترین چهره های هنری 
تاریخ ایران بود. ستارگانی مانند محمدرضا 
شجریان، محصول یک خانواده یا تالش یک 
انسان نیستند؛ بلکه سال ها تاریخ و فرهنگ و 
هنر با تالش و کوشش و بخت باید دست به 
دست هم دهند تا چنین ستاره ای در مکان 
بیراه  بدرخشد.  درستی  کیفیت  و  زمان  و 
بگوییم  شجریان عصاره غنای  اگر  نیست 
قرن  در  ایرانی  فرهنگ  ادبی  و  موسیقایی 

اخیر بوده است!
مطلع شدیم شهریار هدایتی، نویسنده 
آلوده«  آبهای  »ماهی  چون  کتاب هایی 
گرگان  نوروزی  نشر  سوی  از  »آنا«  و 
را  شجریان  زندگینامه  تا  یافته  ماموریت 
با  زمینه  درآورد. در همین  به رشته تحریر 
این مولف گفت وگویی انجام داده ایم که در 

ادامه  می خوانید:
سختی  و  پیچیدگی  به  توجه  با   *
را  زندگینامه  این  نوشتن  چیزی  چه  کار، 
برای شما جذاب می کند که سبب شد این 

پیشنهاد را بپذیرید؟
افراد  چه  زندگی نامه  هر  نوشتن   **
به  گمنام،  افراد  حتی  چه  جامعه  سرشناس 
لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی و کاراکتر 
مفید  تاریخ  در  ثبت  برای  و  ارزشمند  ملی 
که  افرادی  میان  تفاوت  یک  البته  است. 
پرچمداران هنر و روشنفکری اند با افراد دیگر 
یا فرهنگ عامه این است که هنگام بررسی 
و  سیاسی  وضعیت  ناخودآگاه  آن ها  زندگی 
 هنری و فرهنگی کشور نیز بررسی می شود.

در این مورد خاص، پیشنهاد انتشارات محترم 
نوروزی و همچنین اصرار فراوان دوستان و 

نیز  و  استاد  طرفداران  و  هنرمندان  برخی 
بسیاری از مخاطبان در شبکه های اجتماعی 

باعث شد این وظیفه را به جان بپذیرم.
برای  شما  تکیه گاه  اصلی ترین   *
استاد  زندگی  جزئیات  اطالعات  استخراج 
یا  نقل قول ها  کتاب ها،  خاطرات،  چیست؟ 

خانواده؟
از  پژوهشی  منابع  تمام  بی شک   **
پژوهش های  مصاحبه ها،  ویدیو ها،  جمله 
و  شاگردان  استاد،  محترم  خانواده  پیشین، 
دوستان... باید لحاظ شود ولی کاری بسیار 

زمان بر و شیرین و مهم خواهد بود.
ایام  این  در  است  ممکن  خیلی ها   *
شجریان  استاد  زندگی  مضمون  با  کتابی 
کتاب  چیزی  چه  می کنید  تصور  بنویسند. 

شما را متفاوت خواهد کرد؟
** قطعا بسیاری از دوستان هنرمند، 
و  دوستان  حتی  و  پژوهشگر  نویسنده، 

شاگردان استاد چنین کتاب هایی را خواهند 
متفاوت  مرا  کتاب  که  آنچه  اما  نوشت 
خواهد کرد این است که احتماال به سبک 
به صورت  آنا  و  آلوده  آب های  ماهی  کتاب 
رمان خواهد بود و همان طور که در کتاب 
»جستاری در ادبیات افسانه« ذکر کردم با 
خود  یعنی  مساله  وجه  سه  گرفتن  نظر  در 
مساله، تاریخ مساله و مساله تاریخی... حتما 
به جنبه های جامعه شناسانه و روانشناسانه اثر 
اینکه در »مکافات  نمود کما  توجه خواهم 
در  و  جهانی  پارانویایی  مساله  به  بازی« 
ماهی آب های آلوده به مساله تولید خشونت 
سرمایه داری  در  اضافی  تولید  همچنین  و 
پرداختم...یا همانطور که در آنا به امر برده و 

ارباب هگلی رو کردم.
* با توجه به اینکه زندگی استاد ابعاد 
مختلفی مثل سیاست، هنر، موسیقی، خانواده 
و زندگی شخصی و اخالق و... دارد کدامش 

در کتاب شما پررنگ تر خواهد بود؟
ابعاد پرداخته  ** خواه ناخواه به همه 
می شود اما بعضی برای من پررنگ ترند؛ مثال 
به علت اینکه من روانشناسی خواندم و همیشه 
خودم را دانشجوی کوچک این رشته می دانم 
از  برایم  اجتماعی  روانشناسی  بحث  مسلما 
بود...  خواهد  مهم تر  مساله  جنبه های  دیگر 
اینکه چگونه یک فرد تبدیل به پدیده می شود 
و پدیده بدل به مساله می گردد و یا برساخت 
اجتماعی می تواند مساله برساخت زبانی_روانی 
را در مطابق میل هدایت کند آنگونه که کارن 
هورنای به آن معتقد بود و یا آن طور که صاحبان 
کتاب ضد ادیپ، سرمایه داری و اسکیزوفرنی 
پسامدرنش  هویت  به  انسان  هستند  معتقد 

دست اندازی می کند.
شجریان  استاد  اینکه  به  توجه  با   *
دوستان زنده  بسیاری دارد و همه اطالعاتی 
درباره ایشان دارند نوشتن زندگینامه بسیار 
را  آن  زیادی  آدم های  و  می شود  سخت 
چطور  سختی  این  با  می کنند،  قضاوت 

کنار می آیید؟
همان  به  برمی گردد  مساله  این   **
چیزی که من پیشتر در کتاب جستاری در 

ادبیات افسانه نوشته بودم:
۱- خود مساله

2- تاریخ مساله
۳- مساله تاریخی

سوال شما برمی گردد به تاریخ مساله، 
براساس  موضوع  حول  در  فربه گری  یعنی 

تاویل و تحلیل و تفسیر و نقد و....
ی  شکل گیر عث  با ی  نمند ما ز
روایت های متفاوت و حتی متضاد و متناقض 
از پدیده، اتفاق و یا مساله در امر اجتماعی یا 
سیاسی و... می شود!هرکس روایت خودش 
را از مساله دارد و چون بحث رمان و ادبیات 
بدون  و  عین  به  عین  تناظر  خیلی  است 
روایت  این  یعنی  ندارد.  معنا  واقعیت  برش 

من است از استاد!

تصویری رمانتیک از زندگی استاد شجریان در قالب یک رمان 

شهرستان  عمومی  کتابخانه های  اداره  رئیس 
وجود  با  شهرستان  این  کتابخانه های  گفت:  مهاباد 
زیرساخت های مناسب و تجهیز به یک هزار جلد کتاب 

گویا، کتاب بریل ندارند.
این  کتابخانه های  داشت:  اظهار  قادری،  چیا 
شهرستان با وجود زیرساخت های مناسب و تجهیز به 
یک هزار جلد کتاب گویا، کتاب بریل در کتابخانه های 
ندارند.وی افزود: در سال های گذشته »ناصر آغابرا« 
تخلص  که  مهاباد  اهل  روشن دل  نویسنده  و  شاعر 

نابینای  فعال  عضو  تنها  بود،  »ژاکاو«  وی  شعری 
کتابخانه های مهاباد بوده که اوایل سال جاری بر اثر 

ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی مهاباد با بیان 
لوح  به صورت  اکنون یک هزار جلد کتاب گویا  اینکه 
فشرده در سه کتابخانه عمومی این شهرستان موجود 
است، گفت: این کتاب های گویا در قالب موضوع های 
مختلف موجود بوده و در در صورت درخواست در اختیار 

افراد نابینا و کم بینا قرار می گیرند.

مهابادی  روشندالن  استقبال  داد:  ادامه  قادری 
از کتاب های گویا بسیار ضعیف بوده و طی یک سال 
گذشته هیچ کتاب گویا و لوح فشرده از طرف روشندالن 
و کم بینایان این شهرستان امانت گرفته نشده است.

و  نابینایان  بخش  مطالب  تنوع  افزایش  وی 
کم بینایان، حمایت از آنان و فراهم کردن امکانات الزم 
و زیرساخت ها برای دسترسی آسان را ازجمله عواملی 
عنوان کرد که می تواند عالقه این قشر از جامعه را به 

فرهنگ کتابخوانی و مطالعه بیشتر کند.

نابینایان  مهاباد امکان مطالعه  ندارند
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اعتراض علي نصیریان به وضعیت تئاتر شهر

هنرمندان بسیاری در سال های 
شهر  تئاتر  مجموعه  در  خود  فعالیت 
حضور داشته و آثار خود را روی صحنه 
برده اند و یا بر صحنه سالن های تئاتر 
شهر به ایفای نقش پرداخته اند. این 
از هنرمندان  مجموعه برای بسیاری 

تئاتر دارای جایگاه و اهمیت بسزایی است. 
نبود حریمی مشخص برای این بنای مهم تئاتری و آسیب ها و شرایطی که 
برای مجموعه رقم زده، معضلی است که مورد انتقاد بسیاری از هنرمندان 
تئاتر قرار گرفته است. علی نصیریان یکی از چهره های مطرح، تاثیرگذار 
و ماندگار بازیگری و تئاتر ایران که موسس گروه تئاتر مردم و از اعضای 
اصلی گروه تئاتر هنر ملی است معتقد است که مجموعه تئاتر شهر به 
عنوان یکی از سمبل های فرهنگی و هنری شهر تهران باید دارای حریمی 

مشخص باشد و مسئوالن باید هرچه زودتر به آن رسیدگی شود.

حضور حمیدرضا آذرنگ در سریال مستوران

حمیدرضا آذرنگ بازیگر شاخص 
امسال  که  تلویزیون  و  سینما  تئاتر، 
اولین تجربه کارگرداني خود در سینما 
را هم پشت سر گذاشت، بازیگر سریال 
سیدجمال  کارگردانی  به  مستوران 

سیدحاتمی و تهیه کنندگی عطا پناهی شد. 
سریال مستوران تازه ترین محصول سازمان 
هنری رسانه ای اوج به تازگی در شهرک سینمایی مستوران کلید خورده 
است. فصل اول سریال مستوران که برگرفته از قصه های کهن ایرانی است 
در 2٦ قسمت تولید خواهد شد و مجری طرح این مجموعه استودیو بادبان 
است. سازمان هنری رسانه ای اوج سریال مستوران را برای پخش از تلویزیون 
می سازد. سیدجمال سیدحاتمی تجربه کارگردانی فیلم سینمایی الک قرمز 
و همچنین سریال های محکومین و سرگذشت را در کارنامه کاری خود دارد 
ولي به نظر مي رسد این سریال تجربه اي خاص و متفاوت براي او خواهد بود.

کتاب علي اکبر شکارچي منتشر شد

کتاب هفتاد نغمه در برابر باد، آواز 
سالگی  هفتاد  در  شکارچی  علی اکبر 
بختیاری  لری،  آوازهای  دربرگیرنده 
و لکی به همراه دی وی دی صوتی از 
کمان  هنری  فرهنگی  موسسه  سوی 

آوای آرش منتشر شد. علی اکبر شکارچی، 
ردیفدان، نوازنده کمانچه، آهنگساز و استاد 
موسیقی سنتی و لری درباره عنوان کتاب توضیح داد: این ۷٠ ترانه از 
موسیقی لکی، لری و بختیاری که در زادگاهم با آنها ارتباط داشتم، موجب 
شد با این موسیقی و این اشعار از دوران کودکی تا به امروز آشنا باشم. 
اینها دانسته های من از آواهای این قوم است نه تمام آن. این مجموعه 
شامل اطالعات، دانش و آهنگ هایی است که آنها را از حفظ بوده ام. به 

همین خاطر به نظرم رسید این مجموعه را ثبت و ضبط کنم.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  4۰

نکوداشت علي انصاریان در جشنواره ورزشي

علوی  سیدمجتبی  گذشته  روز 
بین المللی  جشنواره  دوازدهمین  دبیر 
به  اشاره  با  ایران  ورزشی  فیلم های 
اینکه مراسم پایانی دوازدهمین دوره 
این جشنواره روز 2۱ اسفند همزمان 
با مبعث حضرت رسول)ص( با حضور 

سالن  در  داوران  و  برگزیدگان  حداقلی 
اظهار  برگزار می شود،  انقالب،  همایش های مجموعه فرهنگی ورزشی 
کرد: تاخیر یک ساله به دلیل صادر نشدن مجوزهای الزم و شیوع ویروس 
کرونا، اکران آثار و مراسم اهدای جوایز بوده است. در این دوره نکوداشت 
زنده یاد علی انصاریان که عضو هیات داوران در یکی از بخش های اصلی 
جشنواره بود و تکریم مقام مادر که شاخصه اخالقی وی محسوب می شد، 
برگزار خواهد شد. همچنین بزرگداشت 2 چهره مطرح ماندگار در حوزه 

سینما، ورزش و رسانه طبق سنوات قبل برگزار می شود.
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همراه با نمایشي که بیش از 3۰ سال درخشیده است
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محمد حسین زاده

تئاتري ها،  اهالي هنر خصوصا  از  بسیاري 
به واقع  نابغه مي دانند و  را یک  محمد چرم شیر 
از  چرم شیر  محمد  بی شک  است.  همینطور  هم 
بعد  سال های  نمایشنامه نویسان  تاثیرگذارترین 
از انقالب و تجربه های او در شکل ها و ژانرهای 
مختلف مثال زدنی است. او دست به تجربه هایی 
آن   به  شدن  وارد  کسی شجاعت  کمتر  که  زده 
حوزه  در  چرم شیر  آثار  است.  داشته  را  عرصه ها 
نمایشنامه های  ماندگارترین  جزو  جنگ  ادبیات 
دفاع مقدس است و یکی از آنها خواب بی وقت 
داستان سه  نمایشنامه ای سه پرده ای که  حوریه، 
بازگو  تهران  موشکباران  زمان  در  را  شخصیت 
می کند. حوریه، شمسی و سرهنگ در یک خانه 
را  خود  دغدغه های  و  مستاجرند  شهری  جنوب 
اما  دارد  دراین خانه جریان  زندگی  دارند. ظاهرا 
این  باریدن هستند! چرم شیر  در حال  موشک ها 
یک  درست  و  نوشت   ۱۳۷2 سال  را  نمایشنامه 
سال بعد خواب بی وقت حوریه، در جشنواره دفاع 
و  داوران  هیات  ویژه  جایزه  و  شد  اجرا  مقدس 
ربود.  را  زن  دوم  نقش  بازیگر  بهترین  همچنین 
در  نمایش  این  دیگر  بار   ۱۳۸۷ سال  در  بعدها 
حاال  رفت.  به صحنه  تئاتر شهر  نمایش  کارگاه 
و  نمایش  این  اجرای  از  سال ها  گذشت  از  بعد 
به بهانه دریافت جایزه بهترین نمایشنامه از سی 
و نهمین جشنواره تئاتر فجر، گفتگویی داریم با 

محمد چرم شیر، نابغه عرصه تئاتر...

-شما چند متن دارید که حول محور جنگ 
می گذرد و خواب بی وقت حوریه، یکی از آنهاست... 
قصه این نمایشنامه درباره یک خانه استیجاری 
است که سه مستاجر به نام های شمسی، حوریه 
این خانه  و سرهنگ در آن زندگی می کنند. در 
رانندگی  یعنی  شغلش  خاطر  به  شمسی  شوهر 
کامیون مدام در سفر است و شوهر حوریه هم به 
جبهه اعزام شده که در دیالوگ های نمایش این 
اتفاق استنباط می شود. تنها شخصیت مردی که 
در آن خانه رفت و آمد دارد، شخصیت سرهنگ 
است که گمان می شود او هم آنچنان مردانگی 
ندارد و یک شخصیت ابتر است و شاید فقط دارد 
نامی از یک مرد را یدک می کشد. او مدام از اینور 
و آنور در حال جمع کردن خوراک و مایحتاج روزانه 
است. سرهنگ به بهشت زهرا یا ختم شهدا سر 
می زند و انگار که همیشه مثل یک موش کور در 
حال جمع کردن خوراکی است و گویا اصال سیری 
ندارد. شما این فقدان حضور مرد در آن خانه را 
ناشی از اتفاقات جنگ می دانستید یا آنکه در آن 
فضا یک نگاه فلسفی به نبود نرینگی وجود دارد؟

*من ابتدا بگویم این نوع پرداختن به متن 
را از طرف خودم به عنوان نویسنده خواب بی وقت 
نویسنده  معتقدم  و  نمی دانم  جایز  اساسا  حوریه، 
نباید به این شکل وارد اثر خودش شود. دلیلش 
نوشته  مقطعی  یک  در  متن  یک  که  است  این 
می شود که ممکن است به مرور زمان نوع نگاه 
به آن متن تغییر کند. شاید متن خواب بی وقت 
از این نگاه ها  حوریه در زمان خودش هیچ کدام 
که شما گفتید نداشت و حاال که داریم در مورد آن 
صحبت می کنیم، الیه های مختلفی از آن کشف 
شده باشد. برای همین است که چندان قائل به 
صحبت کردن در مورد این شکل از نگاه به اثر 
نیستم. ترجیحم این است که در مورد چیزهایی 
صحبت کنیم که باعث می شوند این الیه ها به 
وجود بیایند. بنابراین ما باید به این بپردازیم که 
از لحاظ تکنیکی چه اتفاقاتی در اثر خواب بی وقت 
حوریه افتاده که ماحصل آن اتفاقاتی شده که ما 
دنبال کشف شان هستیم. گرچه همچنان معتقدم 
صحبت کردن در مورد خود اثر کار خود نویسنده 
نیست و این کار را حداقل مخاطبان یا حداکثر 
منتقدان باید انجام دهند ولی برای آن که به سوال 
شما پاسخی داده باشم، اعتقاد دارم باید به دوره 

نوشته شدن این متن برگردیم و آن را در زمینه 
رئالیسم دوره خودش نگاه کنیم.

برایمان  دوران  همان  در  را  متن  -پس 
تفسیر کنید...

حوریه  بی وقت  خواب  که  دوره ای  *در 
بر  ساله   ۸ جنگ  رسید،  اجرا  به  و  شد  نوشته 
از  اعم  ایرانی  یک  چیز  همه  و  بود  وارد  ایران 
افکار، گفته ها  تا خورد و خوراک،  زندگی روزانه 
و فرهنگ او درگیر جنگ بود. در نتیجه جنگ، 
یکباره  همین  برای  و  بود  مردان  از  خالی  شهر 
زنان وارد گفتگوهایی شدند که شاید تا آن زمان 
لزومی دیده نمی شد در آن گفتگوها دخیل باشند. 
آن گفتگوها در سطح باالتر مربوط به چیزی بود 
که آرمان های فمنیستی خوانده می شد و در سطح 
خیلی پایین هم در زندگی عادی معمولی آدم ها 
روزهای  اصلی  دغدغه  بنابراین  می افتاد.  اتفاق 
مردان  بدون  زنان  حضور  شهر  سطح  در  جنگ 
و اندیشه و گفتگوهای زنان در آن شرایط ویژه 
بنابراین قراردادن شمسی و حوریه در متن  بود. 
نمایش خواب بی وقت حوریه روبروی یکدیگر یک 
فرمول ساده بود. یک طرف زنی وجود دارد که 
غیاب همسرش دائمی است و این غیاب باعث 
پیدا کند و آن طرف  او یکسری کارآیی ها  شده 
نیست و  دائمی  زن دیگری که غیاب شوهرش 
تازه اتفاق افتاده و به همین خاطر هنوز آن زن 
بی دست و پایی هایی در کارش دیده می شود. در 
واقع خواب بی وقت حوریه نزدیکی ها و دوری های 
زنانی باتجربه و بی تجربه از دوری شوهر را زیر 
سایه جنگ و در روبروی یکدیگر نشان می دهد.

نوشته  زمان  وهمان  جنگ  دل  در  -متن 
و  موقعیت  به  نمایشنامه  شخصیت های  و  شده 
را  موشکباران  و  هستند  مبتال  جنگ  وضعیت 
برای  مدام  دارد  جنگ  شاید  گذرانده اند.  سر  از 
به  جدیدی  قصه های  نمایش،  شخصیت های 
وجود می آورد و در زندگی روزمره  شخصیت های 
نمایش درام اتفاق می افتد. چه اتفاقی باید بیفتد 
تا یک نمایشنامه نویس قصه هایی را که اطراف 
موقعیت جنگ اتفاق می افتد به یک درام نمایشی 
تبدیل کند و مخاطب امروزی در سال ۹۹ هم هنوز 

آن را تازه ببیند؟
*صحبت ما در مورد موقعیت جنگ است 
ولی واقعیت این است که در هر مشکل و معضلی، 
به  که  آدم هایی  اول  عنصر  درگیرند.  عنصر  دو 
طور مستقیم با آن معضل درگیرند و عنصر دوم 
افرادی که با واسطه با آن ماجرا برخورد می کنند. 
روزهای جنگ هم همینطور بود. یک عده اسلحه 

دست شان بود و مستقیما در حال جنگیدن بودند و 
یک عده هم خانواده آن افراد بودند که جنگ را از 
خانه هاشان با پوست و جان احساس می کردند. در 
آن دوره بیشتر تمایل بر این بود که به آدم های 
درگیر در خود جنگ پرداخته شود و حماسه آنها 
به نگارش دربیاید، بنابراین خانواده این افراد که به 
اتفاقات جنگ متصل بودند، کمتر دیده می شدند. 
اتفاقاتی که در خواب بی وقت حوریه افتاد این بود 
که این نمایش جنگ را از آن منظری که همه 
می دیدند ترک کرد و به آدم هایی پرداخت که به 
طور غیر مستقیم با جنگ درگیر بودند. به نظرم 
ماجرای آن آدم ها حتی تراژیک تر یا به قول شما 
دراماتیک تر هم هست چون آدم هایی که جلوی 
گلوله سینه سپر کردند، به هر حال خودشان به 
ولی  کردند  انتخاب  را  تقدیر  آن  مستقیم  طور 
انتخاب  تقدیر شمسی و حوریه به طور مستقیم 
انتخاب نکردند  خودشان نبود. این دو هیچوقت 
که شوهرشان پیش شان نباشد پس ماجرای آنها 
ولی  نداشتند  انتخاب  حق  آنها  است.  تراژیک تر 
می توانید  شما  حاال  بودند.  انتخاب  یک  درگیر 
به جای جنگ، هر چیز دیگری بگذارید. در آن 
صورت هم دوباره کسانی که خودشان تقدیرشان 
را انتخاب نکردند، دراماتیک تر و تراژیک تر به نظر 
می آیند چون بی  گناهانی هستند که در یک موج 
بتوانند  خودشان  آن که  بدون  آنها  شدند.  گرفتار 
قدمی بردارند، باید در این موج برای زنده  ماندن 
و  افتاد  اتفاق  این  انقالب  و  جنگ  در  بجنگند. 
افرادی مستقیما در آن شرکت نکردند ولی مجبور 

شدند پیامدهایش را به دوش بکشند.

ین  ا هنوز  که  فتد  می ا قی  تفا ا -چه 
نسل  دو  ما  چون  هستند؟  ملموس  شخصیت ها 

داریم که اتفاقات جنگ را ندیده...
که  بگویم  می خواستم  را  همین  *من 
جنگ  وقتی  شما  نیست.  جنگ  صرفا  موضوع 
را از ماجرای خواب بی وقت حوریه بردارید و هر 
موضوع دیگری را جای آن بگذارید، باز هم همین 
اتفاق می افتد. برای همین است که همچنان به 
حتی  می شود.  نگاه  آن  به  موضوع  یک  عنوان 
نسل  دو  قول شما  به  و  نیست  که جنگ  امروز 
جدید هیچ اثری از جنگ در ایران ندیده اند ولی 
اتفاقات دیگری می افتد که می شود گفت جوانان 
امروزی هم همچنان با آن معضل درگیرند. برای 
خاطر  به  شخصی  خانواده   یک  در  وقتی  مثال 
فساد مالی، دزدی و هر اتفاق ناپسند دیگر زندانی 
می شود، خانواده او هم درگیر یک اتفاق تراژیک 
می شود. بنابراین شاید تازگی متن »خواب بی وقت 
حوریه« به خاطر این است که ما همچنان به طور 

ناخواسته درگیر آن اتفاقات هستیم.

-موقعیت زن دیگر آن موقعیت دوره جنگ 
نیست و زن فقط در یک همسر یا مادر خالصه 

نمی شود و دارد وارد عرصه تولید می شود...
وجود  ماجرا  همین  هم  جنگ  از  *قبل 
داشت. ما به دلیل جامعه شناسی محدود که فقط 
طبقه میانی به باالی جامعه را مورد ارزیابی قرار 
در  زنان  که  بودیم  رسیده  گمان  این  به  می داد 
و  جنگ  ولی  هستند  هیچ کاره  اجتماعی  پروسه 
انقالب این فرصت را به وجود آورد که ما یکبار 
با  و  ترک  را  جامعه شناسی  از  شکل  آن  دیگر 
ایران  کدام شهرستان  در  کنیم.  برخورد  واقعیت 
مردان نقش اصلی و تعیین کننده دارند؟ از مناطق 
کردستان  تا  گرفته  مشهد  و  مازندران  گیالن، 
تولید  در  زنان  اتفاقا  این کشور،  دیگر  و جاهای 
نقش گردن کلفت تری داشته اند. درست است که 
در عرصه خانواده مردان حرف شان را به کرسی 
می نشاندند ولی زنان هم مادری کردند و اقتصاد 
خانواده را با قناعت و خوش فکری چرخاندند. به 
آن  روی  از  را  پرده  فقط  و جنگ  انقالب  نظرم 
برداشت. پس از جنگ ما یکباره با این واقعیت 
عریان برخورد کردیم که زنان چه نقش ویژه ای 
دارند. می خواهم بگویم اگر معضل نمایش خواب 
بی وقت حوریه جنگ نبود و هر معضل دیگری 
جای آن قرار می گرفت همچنان همین حسرت 
تولیدکننده حسرت در  بود چون مردان  زنان  در 
بی جنگ  با جنگ چه  ما چه  زنان  زنان هستند. 
همیشه حسرت خوار و ستم کش بوده اند و همواره 
اگر شما  نادیده گرفته شده اند. در حالی که  هم 
زنان  این  می بینید  شوید،  جامعه  عمق  وارد 
می کنند،  اداره  را  حیات  این  دارند  که  هستند 
محوریت  همچنان  و  می جنگند  روزمره  طور  به 

خانواده شان را دارند.

-و به این اعتقاد دارید که در غیبت نرینگی 
امکان شکل گیری گفتمان وجود دارد؟

*به نظرم قرن هاست که نرینگی سایه ای 
ا ست بر مادینگی. این سایه سبب شده ما متوجه 
نشویم در پس این اتفاق آن نرینگی نیست که 
با مادینگی گفتگو می کند بلکه این گفتگو میان 
که  آنقدر  واقع  در  است.  مادینگی  و  مادینگی 
جنس های موافق با یکدیگر در حال گفتگو هستند، 
هیچوقت چنین گفتگویی میان جنس مخالف رخ 
نداده است. مثال امروز به نظر می رسد میان زنان 
و مردان در سطوح متفاوت یکسری گفتگو وجود 
این گفتگو مسدود و  دارد ولی واقعیت می گوید 
سطحی است. آنچه که عمق پیدا می کند، گفتگوی 
زن با زن یا مرد با مرد است. ما مردها حرف های 
مهم مان را با خودمان می زنیم و حرف های فان 
را با جنس مخالف. زنان هم همین کار را با مردان 
می کنند. در حالی که باید برعکس باشد. ما زنان 
را دست کم می گیریم و زنان هم ما را. گفتگوی 
میان زن و مرد هم قرن هاست دارد اتفاق می افتد 
قدرت  مرد  که  انگار  آن  بیرونی  شکل  در  ولی 
غالب دارد و زن هم مطیع است و می شنود. این 
که اسمش گفتگو نیست. برای همین در نمایش 
گفتگوی  که  می بینید  حوریه  بی وقت  خواب 
اساسی تر دائما میان شمسی و حوریه اتفاق می افتد 
و گفتی های سطحی تر میان سرهنگ و شمسی. 
احساسی  عمق  به  نمی توانیم  هیچوقت  ما  البته 
که سرهنگ به شمسی دارد نزدیک شویم چون 
سرهنگ توانایی بروز عالقه اش را ندارد. بنابراین 
بین سرهنگ با حوریه و شمسی گفتگویی که به 
کندوکاو ختم شود اتفاق نمی افتد. سرهنگ یک 
لحن تحکم آمیزی دارد که این لحن تحکم آمیز 

مانع گفتگو است نه ترغیب کننده آن.

-بنابراین می شود گفت شخصیت سرهنگ 
را به نمایش وارد کرده اید تا مخاطب به اهمیت 

گفتگوهای میان حوریه و شمسی پی ببرد؟
تابلوی  مثل  نمایشنامه  ببینید  قطعا.  *بله 

فقط  بوم  وسط  نمی توانید  شما  است.  نقاشی 
بی معناست  همه  برای  چون  بکشید  بلبل  یک 
و می گویند که این چیست؟ ولی اگر برای بلبل 
یک بک گراند رسم کنید، آن وقت کنشی که بلبل 
دارد انجام می دهد، خودش را نشان خواهد داد. 
باشد، بک گراند  از آن که کسی  سرهنگ بیشتر 
کار ما برای اتفاقات روی صحنه است. موضوع 
ما در خواب بی وقت حوریه قطعا گفتگوی میان 
زنان، موقعیت زنان و بررسی آدم هایی است که 

مجبورند پای انتخاب دیگران بمانند.

-شما معتقدید مردها با یک اطمینان خاطر 
از سمت زن شان به سفر یا جنگ می روند چون 
می دانند در نبودشان همچنان چرخ زندگی زن شان 
می چرخد ولی این اتفاق این خطر را هم به وجود 
ذاتی  ماهیت  زنان  آنها،  نبود  در  که  نمی آورد 

خودشان را از دست بدهند؟
*باألخره این ناچارها یک تغییری را هم در 
فرماسیون به وجود می آورند. مثل جنگ جهانی 
دوم که وقتی مردان در انگلستان و آمریکا به جنگ 
رفتند، زنان جای آنها را گرفتند. باالخره نوع زندگی 
باید در آن  ناچاری دارد که زن  مردان یکسری 
جای خالی مرد را پر کند. به جنگ رفتن مردان 
عمال  زنان  که  شد  سبب  دوم  جهانی  جنگ  در 
روحیاتی پیدا کنند که بتوانند از خودشان مراقبت 
کنند. نقطه تراژیک در اینجا به زمانی برمی گردد 
که مردان از جنگ می آیند و جایگاه قبلی خودشان 
را پر می کنند ولی زنان دیگر زنان قبل از جنگ 
باید بداند که  نیستند. برای مثال شوهر شمسی 
وقتی بخواهد برگردد، دیگر با زنی مواجه نمی شد 

یا همسر حوریه هم همینطور.  ترکش کرد.  که 
علی القاعده مالیمات و نامالیمات زندگی بر این 
تازه ای  شخصیت  آن ها  از  و  تاثیرگذاشته  زنان 
بنابراین نوع و جنس زندگی زنان  ساخته است. 

پس از جنگ تغییر خواهد کرد.

-بنابراین دیگر مرد پس از جنگ نمی تواند 
موقعیت قبلی خودش را به دست بیاورد؟

*خیر. این اتفاق پس از جنگ جهانی اول 
دیگر رخ نداد. پس از جنگ جهانی اول، زمانی 
جنبش های  زنان  برگشتند،  جنگ  از  مردها  که 
از  بخشی  به  و  کردند  علم  را  آزادی خواهی 
یافتند.  دست  خودشان  نادیده   نایی های  توا
بنابراین دیگر هیچوقت هیچ چیزی به سر جای 
از جنگ  اول خودش برنمی گردد کمااینکه پس 
اول  خانه  به  زنان  نگاه  دیگر  ایران هم  ساله   ۸

خودش برنگشت.

-یک تفاوتی میان زنان ایران و زنان اروپا 
وجود دارد و این تفاوت این است که بسیاری از 
زنان اروپایی به خط مقدم جبهه هم می روند و 
دوشادوش مردان حضور دارند و می جنگند ولی 
نظرتان  به  می افتد.  کمتر  اتفاق  این  ایران  در 

دلیلش چیست؟
*در این زمینه دو نکته وجود دارد. نخست 
دیدگاه  یک  از  برخاسته  ایران  جنگ  آن که 
حضور  اجازه  دیدگاه  این  که  بود  ایدئولوژیک 
از  گسترده و مستقیم زنان در جنگ را نمی داد. 
وجود  اخالقیاتی  ما  فرهنگ  در  باالخره  طرفی 
دارد که این اخالقیات هم اجازه چنین چیزی را 

نمی دهد. در ایدئولوژی و فرهنگ ما جنگ یک 
کار مردانه است و زن ها نباید یا نمی توانند حضور 
گسترده داشته باشند. دوم آن که در جنگ جهانی 
به  هیچوقت  جمعی  ارتباط  وسایل  دوم،  و  اول 
اگر  نداشت.  وجود  بعدی  جنگ های  گستردگی 
مجروحین  گاهی  دوم  و  اول  جهانی  جنگ  در 
حال  از  مردم  به  و  بازمی گشتند  شهر  به  جنگ 
با  شما  امروز  می دادند،  خبر  جنگجویان  دیگر 
یک دوربین انگار وسط جنگ هستید و می توانید 
حجمی از اخبار و اطالعات تصویری را با آن به 
فاصله  علیرغم  ما  که  امروز  مثل  بیاورید.  دست 
خیلی دور با سوریه، انگار که وسط ماجرای جنگ 
سوریه هستیم. همچنین ما نباید فراموش کنیم 
دارد،  که  قدمتی  همه  علیرغم  سرزمین مان  که 
هنوز دارد خیلی چیزها را آرام آرام تجربه می کند. 
از  یکی  در جنگ هم  زنان  مستقیم  غیر  حضور 
این تجربه ها بود که در مورد آن می توان گفت 
که زنان نقش ویژه ای داشتند و همزمان چند نقش 

را بازی می کردند.

دشمن  با  مقدم  خط  در  مردان  -اگر 
روبروی شان می جنگند، ناچارها با دشمنی مواجهند 

که حتی با آن برخورد هم نداشته اند!
*اگر آن دشمنی که شما می گویید ممکن 
انجام  را  کار  این  هم  کند  حمله  شهر  به  است 
می داد، به نظرم اگر شمسی وسیله ای برای جنگ 
با دشمن داشت، قطعا به طور مردانه از آن استفاده 
می کرد. مشکل اینجاست که شمسی و حوریه در 
مقابل خطر احتمالی هیچ وسیله ای برای دفاع از 
خودشان ندارد. به همین خاطر در این صورت هم 

زنان بیشتر قربانی می شوند.

وضعیت  که  گفت  می شود  واقع  -در 
زندگی  جبهه  پشت  در  که  آدم هایی  تراژیک 
می کنند خیلی بیشتر از مردانی است که مستقیما 

در جنگ هستند؟
*لزوما اینطور نیست ولی من اعتقاد دارم 
که در چنین شرایطی باید به هر دوی آنها پرداخته 
ما  اطراف  و  دور  در  امروز هر معضلی که  شود. 
صورت  دو  که  باشد  یادمان  باید  می افتد،  اتفاق 
دارد. یک عده وجود هستند که مستقیمًا در آن 
دخالت دارند و عده ای دیگر دخالت مستقیمی در 
آن ندارند ولی آن عارضه بر روی آن ها هم عمل 
می کند. ببینید وقتی یک نفر مبتال به یک بیماری 
صعب العالج است، یک صورتش آن فردی است 
نرم می کند و  پنجه  بیماری دست و  با  دارد  که 
صورت دیگرش کسانی هستند که نه آن بیماری را 
انتخاب کرده و نه مستقیمًا در آن نقشی دارند ولی 
مجبورند که در کنار بیمار بمانند. مثال دیگرش این 
است که شخص در حال تحصیل هم دو صورت 
دارد. صورت نخست خودش است که دارد درس 
می خواند و مدارج علمی را طی می کند و صورت 
تحصیل  از  منفعتی  که  اوست  خانواده  دومش 
فرزندشان نمی برند ولی با معضل او دست و پنجه 
نرم می کنند. اشکالی که وجود دارد این است که 
نگاه  با یک  و  را نمی بینیم  ما گاها صورت دوم 
می نگریم.  موضوع  به  مکانه  یک  و  سویه  یک 
آن  می خواست  حوریه  بی وقت  خواب  نمایش 
صورت دوم را نشان دهد که به مراتب تراژیک تر 

از صورت اول است.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

آگهی 
مزایده حضوری 

بنیاد مسکن انقالب استان ایالم در نظر دارد خودروهای مشرحه ذیل را از طریق 
مزایده حضوری بفروش برساند. 

1- وانت میسیوبیشی یک دستگاه 
2- پژو پارس Elx یک دستگاه 

3- پژو 405 5 دستگاه 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید به نشانی: ایالم بلوار 
شهید قاسم سلیمانی )جاده مهران( جنب اداره تعویض پالک – اداره امور اجرایی 
ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ایالم مراجعه و یا با شماره 

تلفن 09183448823 آقای سهرابی تماس حاصل فرمایند. 
زمان بازدید: 99/12/11 لغایت 99/12/20 از ساعت 9 الی 13 

زمان برگزاری مزایده: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1399/12/23

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان ایالم 


