
گالیه رئیس کارگروه استخراج رمزارز؛

بالگردان سوء مدیریت کشور شده ایم!

نفت  انتقال  لوله  خط  اول  فاز  از  بهره برداری  با 
ایران خود را  انرژی،  امنیت  گوره به جاسک و تقویت 
برای بازپس گیری بازار نفت خود پس از رفع تحریم ها 

آماده می کند.
در دهه های گذشته عمده صادرات نفت ایران از جزیره خارک 
انجام می شد. این جزیره به دلیل موقعیت طبیعی خود به این منظور 
انتخاب شده بود با این حال برای متنوع سازی پایانه های صادراتی و 

همچنین افزایش تاب آوری صادرات نفت، جاسک به عنوان قطب 
میادین مشترک  و  در خوزستان  تولیدی  نفت  تا  انتخاب شد  دوم 
غرب کارون بعد از انتقال به وسیله خط لوله ای هزار کیلومتری از 

گوره به جاسک، صادر شود.
از همین رو، طرح راهبردی انتقال نفت از گوره به جاسک را 

می توان مهمترین طرح در دست اجرا در کشور دانست.
صفحه 3

محقق شدن طرح برق امید دولت؛

برق 30 میلیون مشترک کم مصرف
 رایگان شد!

طالق عاطفی؛ با هم اما بدون هم!
رابطه ضعیف در ارتباط عاطفی زن و شوهر 
به سردی روابطی که یک زوج می توانند با هم 
داشته باشند منجر می شود، مانند رابطه روحی، 
جسمی، عاطفی و حتی کالمی، وجود این مشکل 
در یک رابطه باعث بی مهری و کم شدن محبت در خانواده و 
در نتیجه طالق عاطفی می شود.زوج ها در بیگانگی کلمات 
و احساس یکدیگر گم شده اند و فقط برای هم حکم یک 
مصاحب که به او عادت کرده اند را دارند این افراد از لحاظ 
روحی و جسمی از یکدیگر فاصله می گیرند و مرزهایی را 
برای همدیگر مشخص کرده اند و هر کدام در خلوت و افکار 
خود دیگری را متهم می کنند و دنبال مقصر هستند، درک 
نکردن صحیح رفتار و گفتار یکدیگر، نداشتن شناخت کافی از 
روحیات طرف مقابل و عاقبت بی عالقگی و سردی نسبت به 
شریک زندگی خود، دست به دست هم می دهد تا یک طالق 

عاطفی را در زندگی زوج ها به وجود بیاورد.
صفحه 2

شهردار مشهد خبرداد؛

ایجاد مسیری مستقیم به پروژه آزادگان
 سبب برجسته شدن پروژه مهدیه می شود

4
فوتبال ایران، حرفه ای است اما فقط در اعتراض کردن!

صفحه6
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
نسیم ادبي: همیشه 

باید منتظر بحران ها 
بود!

6ورزش
بغض گواردیوال در 
روز جدایی سرخیو 

آگوئرو

5ایران زمین

شب، خارجی، یرما نام نمایشی است به کارگردانی نسیم ادبی و 
ندا شاهرخی، محصول مدرسه بین المللی تئاتر فانوس با حضور 
بازیگرانی که نخستین بار است در اجرایی عمومی روی صحنه 
می روند. در این نمایش به واسطه روایت های شخصی بازیگران 
از زندگی حقیقی شان، نگاهی انسانی به هر دو کاراکتر، یرما و 

خوآن شکل گرفته است.

گواردیوال یکشنبه  شب و پس از دریافت جام قهرمانی و مدال طالی لیگ 
برتر فوتبال انگلیس، در گفتگو با خبرنگاران شبکه اسکای، وقتی که از 
او درباره سرخیو آگوئرو و خداحافظی اش با تیم فوتبال منچسترسیتی 
سوال کردند، بغض کرد و گریست؛ این یک واکنش ویژه از این مربی 
بزرگ اهل کاتالونیا بود که احتماال در فصل بعد آگوئرو را در کنار مسی 

با پیراهن آبی و اناری خواهد دید.

»عمران خودآموز« اظهار داشت: رسانه ها باید در پیگیری 
حقوق عامه مردم توازن را رعایت کنند به گونه ای نباشد 
که رسانه ها مشکل و مطالبه برخی از افراد جامعه را پیگیری 
کنند و خواسته تعدادی دیگر را به بوته فراموشی و عدم 

پیگیری بسپارند.

رسانه ها مدعی 
العموم و پیگیر 
مطالبات مردم 

هستند

نقش خط لوله گوره- جاسک در تقویت امنیت انرژی ایران کرونای هندی 
مانع افزایش قیمت جهانی نفت

افزایش شمار مبتالیان به کرونا در هند تقاضای نفت در این کشور را 
کاهش داده و این موضوع باعث افت حدود سه درصدی قیمت در معامالت 
هفته گذشته شده است. واکسیناسیون برای مقابله با کرونا در اکثر کشورهای 
جهان آغاز شده است. با این حال، روند واکسیناسیون در همه جهان با سرعت برابر 
انجام نمی شود و این موضوع باعث شده تا تقاضا برای انرژی همچنان نامشخص باشد.
صفحه 3

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده 
رئیس جمهوری با اشاره به الیحه »تشدید مجازات پدر در 
صورت قتل فرزند«، گفت: مطابق با این الیحه وقتی فرد 
با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل شود، به حداکثر 
مجازات محکوم می شود چراکه در واقع اطالع قبلی که از عدم قصاص 
دارد او را در انجام جرم جری تر کرده است و چنین تصور کرده که به دلیل 
جایگاهی که در خانواده – به مثابه پدر – دارد، دیگر مجازات سختی ندارد.

اشرف گرامی زادگان درباره الیحه »تشدید مجازات پدر در صورت 
قتل فرزند«، اظهار کرد: هر فردی که مرتکب قتل عمد شود و شاکی 
نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد به مجازات 
محکوم می شود، اما سه تبصره این الیحه را برجسته کرده است. مورد 
اول وقتی که فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل شود که 

طبق تبصره این الیحه به حداکثر مجازات محکوم می شود. 
صفحه 2

تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند
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شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور
آگهی تجدید مزایده عمومی فروش امالک شماره 99/65

نوبت دوم 

1-مزایده گزار: اداره کل پشتیبانی امور دام کشور استان مازندرانبه شناسه ملی 14002771736 و شماره اقتصادی 411113673771
2- موضوع مزایده: فروش امالک مندرج در جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir(با شماره مزایده 2000001014000036مربوطه با وضعیت موجود و بصورت نقدی طبق 

شرایط آگهی و اسناد مزایده

 پالکردیف
ثبتی

 کاربری
 طبق اسناد

موجود

وضعیت اجارهوضعیت تصرف
وضعیت ملک

 قیمت پایه
 مزایده
)ریال(

 مبلغ
 تضمین
 شرکت

 در
 مزایده
)ریال( ندارددارد

 در اجاره غیر
 می باشد، با
 ذکر مدت،

 میزان اجاره و
مبلغ ودیعه

 در اجاره غیر
نمی باشد

 نوع ملک
 )آپارتمان،
زمین و...

طلقوقفمفروزمشاعاعیانعرصه

نشانی

1

 25فرعی
 از 4862
 اصلی

 بخش دو
ثبت بابل

-مسکونی

 در اجاره
 شخص ثالث
 بوده که مدت

 آن اتمام
 یافته و در
 حال تمدید
می باشد.

 زمین با بنای
احداثی

890 مترمربع

--

21/000/000/000

2/100/000/000

 بابل
امیرکال –

 دیوکال-جنب
مسجد-

 کوچه شهید
 اسداهلل

 تبار-پالک
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3- نوع تضمین شرکت در مزایده ) فرآیند ارجاع کار( :اصل فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب شبا IR 900100004001039806370564با کد شناسه 901203953100000000000000000009خزانه 
بانک مرکزی قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی به نام مزایده گزار )کلیه بانکها به جز بانک های سرمایه و بانک ایران زمین( و یا اوراق مشارکت بی نام تضمین 
شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سر رسید )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت( را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف الک و مهر شده قرار داده تا ساعت 17روز شنبهمورخ1400/03/29 

به مزایده گزار تسلیم نمایند.
4- مبلغ تضمین شرکت در مزایده ) فرآیند ارجاع کار(: مبلغ  تضمین 2/100/000/000 )دومیلیاردو یکصد میلیون (ریالبه نام شرکت سهامی پشتیبانی امـور دام کشـور استان مازندران با حداقل سه ماه اعتبار از 

آخرین تاریخ ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد  مندرج در بند 2-5 این آگهی
5-برنامه زمانی

1-5- مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد:تا ساعت 17 روزچهارشنبه مورخ 1400/03/12
2-5- زمان تحویل پاکت الف :ساعت 17 روز شنبهمورخ1400/03/29

3-5- مهلت بارگذاري پیشنهادات در سامانه ستاد:ساعت 17 روز  شنبه مورخ 1400/03/29
4-5- بازگشایی پیشنهادات:ساعت ده صبح روزیکشنبه مورخ1400/03/30

5-5- اعالم به برنده:روزدوشنبه مورخ1400/03/31
IR 310100004001039804006087 (  با واریز مبلغ 500,000 ریال )غیر قابل استرداد( به شماره حساب شباsetadiran.ir( 6-خرید اسناد: متقاضیان می توانندبا مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

با کد شناسه شماره 366039853203900800000000000093به صورت پایا به خزانه بانک مرکزی اسناد مزایده را دریافت نمایند.
7- کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل؛ دریافت اسناد مزایده ، تسلیم و پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، بارگذاري پیشنهادات و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از طریق سامانه ستادمی باشد.

8- اطالعات امالک و مستغالت شامل اسناد مربوطه، مشخصات، شرایط و نحوه فروش امالک در صفحه اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده و انتخاب می باشد.
9- ارائه پیشنهاد مالی توسط مزایده گر به منزله پذیرش و قبول تمام شرایط و اسناد مزایده و الحاقیات بارگذاری شده در سامانه ستاد می باشد و مزایده گر حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و اسقاط می نماید.

10- پیشنهاد دهنده می بایستی برای هر ملک )هر شماره مزایده( بصورت جداگانه تضمین معتبر براي شرکت در مزایده و اسناد پیشنهاد مربوطه را بارگذاري نماید.
شماسه آگهی : 1138606

احمد اسعدی 
جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی 

 مدرس دانشگاه شاهد

 انســان تنهــا موجــودی نیســت کــه بــه صــورت 
جمعــی زندگــی مــی کنــد ولــی تنهــا موجــودی 
اســت کــه زندگــی خــود را بــر اســاس » قانون« 
و انــواع قــراداد هــای جمعــی و اجتماعــی بنیــاد 
ــواده ؛  کــرده اســت بنیادهایــی ماننــد نهــاد خان
قانونگــذاری ؛ مجلــس ملــی و مشــورتی؛ انتخابــات و دههــا ســاختار دیگــر 
ــان  ــه انس ــمرد ک ــر ش ــوان ب ــی ت ــادی را م ــی و اقتص ــی و سیاس اجتماع
بــرای رفــع نیازهــای خــود؛ ســاخته و پرداختــه اســت.با نگاهــی بــه تاریــخ 
تفکــر بشــری مــی تــوان چهــره هــای زیــادی را مشــاهده کــرد کــه عمــر 
خــود را بــرای بهبــود زندگــی اجتماعــی همنوعــان خــود صــرف کــرده آمــد

فارابــی ؛ ابوعلــی ســینا و ابــن خلــدون در شــرق اســالمی و چهــره هایــی 

ــا  ــط ب ــار مرتب ــار آث ــا انتش ــرب ب ــو در غ ــزو روس ــکیو؛ هاب ــد مونتس مانن
ــن« ــه« و » روح القوانی ــه فاضل ــاخت» مدین ــی س چگونگ

ــارکتی و  ــی مش ــانتر و حکمران ــی آس ــه راه و کار زندگ ــد ک ــالش کرده ان ت
متکــی بــر خواســت و اراده ی مــردم را بــرای انســانها شــرح و تفســیر کننــد!

ــرای  ــت و آزادی ب ــول رای اکثری ــردم؛ قب ــر اســاس خواســت م انتخــاب ب
ــه از  ــون از نمون ــه قان ــر شــرایط زندگــی جمعــی از طریــق مراجعــه ب تغیی
کارهایــی اســت کــه امــروز مــورد قبــول اکثریــت جوامــع قــرار گرفته اســت

ــی  بهتریــن آن ؛ انتخــاب آزاد مــردم  ــرای حکمران ــان دههــا روش ب از می
ــرای دوره ی مشــخص اســت ب

قراردادی دو طرفه و بر اساس رای قانون و حقوق شهروندی0
بدیهــی اســت کــه اســتفاده از ایــن حق نقشــی اساســی در چگونگــی اداره ی 

امــور معیشــتی مــردم و مســئوالن و مدیران و کاربــران دارد
ــرات  ــرون رفــت از تغیی ــی و انســانی تنهــا راه ب ــن حــق ذات اســتفاده از ای
اســت کــه آحــاد مــردم بــا انتخــاب خــود مــی تواننــد ســکانداری کشــور را 

بــه کســی کــه بهتــر و صالحتــر اســت بســپارند

انتخاب؛ قرار داد اجتماعی است!
سرمقاله

صفحه 3
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پیش بینی یک نماینده مجلس:
جهانگیری به نفع الریجانی کنار می رود

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسالمی پیش بینی کرد که در 
انتخابات ریاست جمهوری آقای جهانگیری نهایتا به نفع آقای الریجانی از 
رقابت کناره گیری خواهد کرد و ما در نهایت شاهد یک دوقطبی بین آقای 

رئیسی و تیم آقایان الریجانی-جهانگیری خواهیم بود.
احسان ارکانی با اشاره به اینکه خوشبختانه از هر طیف و تفکری 
برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری اقدام کردند، اظهار کرد: اما 
به نظر من پس از تایید صالحیت ها، ما سه طیف اصلی را خواهیم داشت 
که با یکدیگر به رقابت می پردازند. یکی جریان جبهه انقالب که نماینده 
آن در انتخابات آقای رئیسی است. دیگری جریان اصالحات که من فکر 
می کنم آقای جهانگیری نماینده این جریان خواهد بود و سوم جریان اعتدال 

که مانند دولت فعلی است و نماینده آن نیز آقای الریجانی خواهد بود.
وی با بیان اینکه محمود احمدی نژاد به احتمال زیاد رد صالحیت 
خواهد شد، ابراز عقیده کرد: بین این سه جریانی که بعد از اعالم احراز 
یار  و  پوششی  کاندیدای  جهانگیری  آقای  می مانند،  باقی  صالحیت ها 
انتخاباتی آقای الریجانی خواهد بود و نهایتا به نفع وی کناره گیری خواهد 
آقایان  کرد و ما در نهایت شاهد یک دوقطبی بین آقای رئیسی و تیم 

الریجانی-جهانگیری خواهیم بود.
در صورت  اینکه  بیان  با  نمایندگان خراسان رضوی  رئیس مجمع 
عدم ثبت نام آقای رئیسی، احتمال به اجماع نرسیدن بین نیروهای انقالب 
وجود داشت، خاطرنشان کرد: اما حضور آقای رئیسی موجب شکل گیری 
یک اجماع بیش از 95 درصدی بین نیروهای جبهه انقالب شد. هرچند 
برخی از سایر نیروهای این جبهه نیز در انتخابات ثبت نام کردند، اما اگر 
تایید صالحیت بشوند هم من فکر می کنم در نهایت به نفع آقای رئیسی 

کناره گیری خواهند کرد.
ارکانی با تاکید بر اینکه هیچ جریانی نباید خود را پیروز قطعی انتخابات 
بداند، ادامه داد: به نظر من برای هیچ انتخاباتی نمی توان نتیجه قطعی 
را از پیش تعیین کرد. مردم ما نشان  داده اند که ممکن است تا دقیقه نود 

تصمیم خود را عوض کنند.
وی افزود: لذا اینکه ما از اآلن تصور کنیم فالن فرد پیروزی راحتی 
را در پیش خواهد داشت، پیش بینی درستی نیست و نتیجه هر رقابتی پس 
از پایان آن مشخص می شود. تمام کسانی که طرفدار هر نامزدی هستند، 
باید تالش کنند در یک فضای سالم به انجام تبلیغات برای او بپردازند و 
مردم هم به فردی که از نظر آن ها بیشترین کارامدی و مرزبندی با رانت 

و فساد را دارد، رای خواهند داد.

الیحه ای که  نهایی شد؛
تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با 
اشاره به الیحه »تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند«، گفت: مطابق با 
این الیحه وقتی فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل شود، به حداکثر 
مجازات محکوم می شود چراکه در واقع اطالع قبلی که از عدم قصاص دارد او 
را در انجام جرم جری تر کرده است و چنین تصور کرده که به دلیل جایگاهی 

که در خانواده – به مثابه پدر – دارد، دیگر مجازات سختی ندارد.
اشرف گرامی زادگان درباره الیحه »تشدید مجازات پدر در صورت قتل 
فرزند«، اظهار کرد: هر فردی که مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا 
شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد به مجازات محکوم می شود، 
اما سه تبصره این الیحه را برجسته کرده است. مورد اول وقتی که فرد با علم 
به عدم امکان قصاص مرتکب قتل شود که طبق تبصره این الیحه به حداکثر 

مجازات محکوم می شود. 
وی ادامه داد: مورد دوم نظیر پرونده »رومینا« و موارد مشابه آن؛ وقتی 
است که فرد ولی قهری و قیم است و اقدام به قتل افراد تحت سرپرستی خود 
می کند. با این جرم، قانونگذار با محدودیت در سایر حقوق سرپرست، برای اعمال 
حقوق مجرم، مانند حق مالقات، حضانت، والیت و سایر حقوق او را محدود 
می کند تا نتواند اعمال قدرت کند. قانون این محدودیت را صریح اعالم کرده 
است. قاضی به استناد این قانون بنا به شرایط ، حکم مناسب را صادر می کند. 
مورد سوم نیز عدم برخورداری قاتل از نهادهای ارفاقی مانند بخشودگی و عفو 

است. فرد باید حداقل یک چهارم حبس را گذرانده باشد.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، 
هدف از تدوین این الیحه را حمایت از خانواده به ویژه حمایت از افراد در معرض 
آسیب مانند کودکان دانست و گفت: هر زخمی به خانواده و اعضای آن زده شود، 
به سادگی ترمیم نمی شود، حال اگر آن عمل قتل فرزند باشد، شدت و درد آن 

هم عمیق و هم غیرقابل ترمیم است. 
گرامی زادگان تصریح کرد: معاونت امور زنان و خانواده در جریان حوادث 
و هم چنین مطالبات جامعه – بخصوص از طرف زنان و خانوادهها – قراردارد. 
ماجرای قتل رومینا یکی از آن حوادث تلخ بود. حادثه ای بسیار نگران کننده  که 
جامعه را دچار التهاب کرد. تماس های مکرری با معاونت انجام شد. انتظار این بود 
که معاونت اقدامی انجام دهد. راه پیش رو اصالح قانون بود. پیشنهاد اصالح ماده 
612 قانون مجازات اسالمی تنها راهی بود که توسط حقوقدانان پیشنهاد شد. 
به گفته وی، معاونت در صدد بود تا راه خشونت در خانواده بسته شود و 
خانواده ها از ابزارهای نوین برای تربیت، پرورش و بهره گیری از کارشناسان و 

مددکاران استفاده کنند. 
وی ادامه داد: از این رو اولین اقدام برای خانواده ها تدوین الیحه پیشنهادی 
اصالح ماده 612 بود و پس از آن هم از قوانین دیگر موجود که مشاوره های 
است  اجتماعی  اورژانس  یا  و  اجتماعی  مددکاری  از  مندی  بهره  و  خانوادگی 
بود.  چنین  نیز  سابق  در  دهد.  نمی  قصاص  به  حکم  الیحه  این  ببرند.  بهره 
چون در بررسیهای فقهی، امکان قصاص پدر نیست اما تشدید مجازات او و یا 
محدودیت در اعمال حق پدری و یا محرومیت از نهاد های ارفاقی در تبصره 
های الیحه، اقداماتی است که مجازات پدر را تشدید و از برخی حقوق محروم 

و یا محدود می شود. 
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، با 
اشاره به عدم امکان قصاص پدر در قتل فرزند و با اشاره به قتل های دیگری 
که پس از رومینا رخ داد، یادآور شد: معاونت برای این موضوع نشستهای فقهی 
نیز در شهر قم برگزار کرد. امیدوارم این حوادث تکرار نشود ولی باید راهکار 
تشدید مجازات بیشتر در دستور کار قرار گیرد و یا مجازاتهای جایگزین دیگری با 
محرومیت بیشتر لحاظ شود. متاسفانه مسائل و مشکالت در جامعه فراوان است. 
باید متخصصان تالش کنند تا راهکارهای مناسب برای درمان این زخمهای 
عمیق و جانگداز پیدا شود. البته کار آسانی نیست اما با همکاری و مشارکت 
همه جانبه شاید بتوان اقداماتی انجام داد. دولت ها نیز باید علت و علل این 

فشار ها و جرایم را از نگاه علمی مورد بررسی قرار دهند.
گرامی زادگان با بیان اینکه الیحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند 
از کمیسیون لوایح دولت برای دریافت نظر قوه قضاییه، به این قوه ارسال شده 
بود، خاطر نشان کرد: در معاونت حقوقی قوه، نمایندگان معاونت امور زنان و 
خانواده، نماینده معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و دو تن از اساتید و قضات 
حضور داشتند. در این نشست که بررسی موضوع را در سابقه خود داشت، کلیه 
چالشهای پیش رو مورد توجه قرار گرفت و در نتیجه متن مورد توافق نهایی شد.

وی در پایان گفت: این متن مسیر  پیش رو را همانند سایر لوایح طی خواهد 
کرد و از طریق دولت به مجلس تقدیم می شود. در مجلس شورای اسالمی تصمیم 
گرفته می شود که کدام کمیسیون اصلی و یا فرعی باید این الیحه را بررسی کند.

گم شدن احساس در پیچ و خم زندگی؛

طالق عاطفی؛ با هم اما بدون هم!
 رابطه ضعیف در ارتباط 
عاطفی زن و شوهر به سردی 
می  زوج  یک  که  روابطی 
می  منجر  باشند  داشته  هم  با  توانند 
شود، مانند رابطه روحی، جسمی، عاطفی 
در  مشکل  این  وجود  کالمی،  حتی  و 
یک رابطه باعث بی مهری و کم شدن 
طالق  نتیجه  در  و  خانواده  در  محبت 

عاطفی می شود.
و  کلمات  بیگانگی  در  ها  زوج 
فقط  و  اند  شده  گم  یکدیگر  احساس 
به  که  مصاحب  یک  حکم  هم  برای 
او عادت کرده اند را دارند این افراد از 
لحاظ روحی و جسمی از یکدیگر فاصله 
می گیرند و مرزهایی را برای همدیگر 
مشخص کرده اند و هر کدام در خلوت 
و افکار خود دیگری را متهم می کنند 
نکردن  درک  هستند،  مقصر  دنبال  و 
صحیح رفتار و گفتار یکدیگر، نداشتن 
از روحیات طرف مقابل  شناخت کافی 
و عاقبت بی عالقگی و سردی نسبت 
به شریک زندگی خود، دست به دست 
هم می دهد تا یک طالق عاطفی را در 

زندگی زوج ها به وجود بیاورد.
وجود  میزان  از  دقیق  آمار  هیچ 
طالق عاطفی در دست نیست ولی می 
توان به جرات گفت آمار طالق عاطفی 
در کشور ما از طالق قانونی بیشتر است.

علل و عوامل به وجود آمدن طالق 
عاطفی چیست؟

طالق عاطفی معمواًل از شکایت و 
گله گذاری زوج ها نسبت به هم شروع 
آورده  زبان  به  که  انتظاراتی  می شود، 
می شود ولی تحقق نمی یابد. در واقع 
نیازها و خواسته  به  رابطه  این  طرفین 
های دیگری اهمیت نمی دهند طوری 
می  را  یکدیگر  شوهر  و  زن  انگار  که 
بینند ولی صدای هم را نمی شوند و به 
وجود یکدیگر تنها عادت کرده اند. مانند 
کتابی که بارها آن را خوانده اند و دیگر 
از خواندن آن لذت نمی برند. این مرحله 

آغازین شروع طالق عاطفی است.
در مرحله بعد نزاع و دعوا میان دو 
طرف رخ می دهد و انتظاراتی که قباًل 
فریاد  با  آرامی مطرح می شد حاال  به 
آرامش  و  بیان می شود  بیداد  و  داد  و 
به  را  رابطه جای خود  ابتدای  و عشق 

خشم می دهد.
فردی که دچار طالق عاطفی شده 
است به خود و سالمت فردی و اجتماعی 
خود بی توجه می شود و حتی به سالمت 
دیگر افراد خانواده نیز اهمیت کمتری 
می دهد وظایف خود را به درستی انجام 
نمی دهد و مسئولیت های خود را در 
و  به سردی  افراد خانواده  دیگر  مقابل 
بی هیچ میل و رغبتی انجام می دهد.

روابطی که با گذشت زمان و گذر 
شدن  متفاوت  به  منجر  پروسه  این  از 
خواسته ها، نگرش ها و نیازهای زن و 
از  مرد و متعاقب آن دور شدن آن ها 
هم شده است که در چنین شرایطی تنها 
وجود انگیزه ای خاص می تواند دو نفر 
را به زندگی در کنار هم وادار کند که 
معمواًل این انگیزه نیز وجود فرزندان و 
یا در کشور ما مسائل خاص اجتماعی 
است. مسائلی که منجر به تحمل زندگی 
این  در حالی که  آن می شود  ادامه  و 
رخدادی  آماده  لحظه  هر  زندگی  گونه 

جدید خواهد بود.
شود  می  باعث  عاطفی  طالق 
میزان اعتماد افراد به یکدیگر کم شده 
تفاهم  سوء  دچار  یکدیگر  به  نسبت  و 
اشتباه  دچار  مدام  خانواده  افراد  شوند 
شده و به دلیل نداشتن تکیه گاه جدی 
در زندگی احساس یاس و سرخوردگی 
می کنند و با انواع بیماری های روانی 

و روحی دچار می شوند.

از یک سو زنانی قرار دارند که در 
فاقد  و  بوده  فرزند  زندگی صاحب  این 
پشتوانه و حمایت مادی و معنوی هستند 

و امکان تامین معاش خود را ندارند.
بنابراین ناچارند با وضعیت موجود 
سازگاری کنند و به رغم بی مهری و 
مشترک  سقف  به  شوهر  توجهی  بی 
زناشویی در کنار فرزندان تن دهند و از 
سوی دیگر مردانی هستند که استطاعت 
پرداخت مهریه را ندارند، بنابراین تحمل 
اما  دهند  می  ترجیح  را  موجود  شرایط 
پر کردن  برای  این که هر یک  غافل 
خال های عاطفی خود، فرد دیگری را 

جایگزین کرده اند.
در طالق عاطفی زوجین هیچ گونه 
حس، نشاط و درک متقابلی ندارد و در 
واقع به اجبار زیر یک سقف زندگی می 
کنند ممکن است خانمی به دلیل فشار 
اقتصادی و این که شغل و درآمدی ندارد 
کند.  زندگی  همسرش  با  است  مجبور 
نگران  فرزندش  دوری  از  مادر همواره 
شدن  جدا  صورت  در  که  این  و  است 
بگیرند  او  از  را  فرزندش  است  ممکن 
بنابراین  بیند،  می  آسیب  فرزندش  یا 
فشار  حتی  یا  جامعه  فرهنگ  دلیل  به 
در  بگیرد،  طالق  تواند  نمی  خانواده 
چنین خانواده ای زوجین مجبورند بدون 
باشند زیر یک  تفاهمی داشته  این که 
اختالفات  بنابراین  کنند.  زندگی  سقف 
و  دوری  باعث  تدریج  به  زوجین  بین 
سرخوردگی آن ها شده و طالق عاطفی 
طالق  مواد  از  بسیاری  آید  می  پیش 
عاطفی منجر به طالق قانونی می شود.

از مهم ترین راهکارها برای درمان 
طرفین،  میان  عاطفی  طالق  مشکل 
مراجعه به مشاوره و طی کردن جلساتی 
برای معالجه فردی برای درمان روحی و 
روانی و جلساتی برای معالجه دو نفره 
با حضور طرفین برای ترمیم روابط بین 

آن ها است.
راه حل دیگر پایین آوردن توقعاتی 
آن  دارند،  یکدیگر  از  زوجین  که  است 
ها باید به یکدیگر بفهمانند که در هر 
از  تر  مهم  او  برای  فرد  خود  شرایطی 
طرف  به  همین  است  طرفین  توقعات 
اطمینان می  و  آرامش  احساس  مقابل 
باالی  توقعات  که  حالی  در  بخشد، 
زوجین از یکدیگر جدا می کند و باعث 
سوء تفاهماتی غیر واقعی میان آن ها 
می شود باید اوضاع را به گونه ای تغییر 
می  کنند  احساس  طرف  دو  که  دهید 

توانند به یکدیگر تکیه کنند.
فراری  را  زوجین  که  خانه ای 

می دهد
به  نسبت  افراد  خانواده ها  این  در 
خانه خود حسی که باید داشته باشند را 
ندارند. همه افراد خانواده به هر نحوی 
خانه  در  را  کمتری  زمان  می خواهند 

سپری کنند.
بی روح و سکوت خالی  جو سرد، 

از شور و نشاط در خانه حاکم است و 
این جو همه را فراری می دهد. بچه ها 
در این خانه هیچ حس امنیت و آرامشی 
دریافت نمی کنند و بیشتر تمایل دارند 
وقت خود را بیرون از خانه و با دوستان 

خود بگذرانند!
این  پذیرش  آماده  ناامن  جامعه 
افراد است و متاسفانه این بچه ها تمایل 
ارتباط های  موادمخدر،  از  استفاده  به 
کارهای  انجام  و  نامشروع  و  ناسالم 
و  می دهند  نشان  غیرعرف  و  خالف 
هم به خود و هم به جامعه آسیب وارد 
می کنند و برخی نیز دچار افسردگی و 
در خود فرورفتن می شوند و مسلما چنین 
تشکیل  و  خود  آینده  برای  بچه هایی 
یک زندگی جدید هیچ الگوی مناسبی 
پیش رو نداشته  و شاید آن ها نیز در آینده 
دچار مشکل پدر و مادرهای خود شوند.

این  بعد  سال ها  یا  ازدواج  اول  یا 
اتفاق میفتد

در هرسنی و با هرشرایطی می توان 
انتظار به وجود آمدن طالق عاطفی را 
داشت؛ نمی توان گفت که علت به وجود 
به هم  خانواده ها  عاطفی  آمدن طالق 

شباهت دارد
رابطه  در  می تواند  مشکل  این 
آن ها  ازدواج  سن  که  جوان  زوج  یک 
2تا 3 سال است رخ دهد یا می تواند در 
یک خانواده ای که چند بچه کوچک و 
بزرگ دارند باشد یا حتی در خانواده ای 
که بچه هایشان به حدی رسیده اند که 
هرکدام به دنبال زندگی خود رفته اند رخ 
دهد که به اصطالح به این مرحله سندرم 

آشیانه خالی نیز گفته می شود.
اما بیشترین میزان طالق عاطفی 
می دهد،  رخ  ازدواج  اول  سال های  در 
خانواده   جمع  به  بچه ها  کم کم  وقتی 
اضافه می شوند و زوج سرگرمی بیشتری 
این مسئله کمتر  دارند.  قبل  به  نسبت 
شدن  بزرگ تر  با  ولی  دارد  احتمال 
عاطفی  طالق  احتمال  هم  باز  بچه ها 

پررنگ می شود.
در یک زندگی زناشویی زوج ها در 
وقتی  و  دارند  هدف هایی  مسیر  طول 
این هدف ها به حداقل می رسد می توان 

انتظار طالق عاطفی را داشت.
در طالق  میزان  زوجین چه  سن 

عاطفی مهم است؟
برای ازدواج در اکثر موارد باید سن 
مرد از زن بیشتر باشد ولی این اختالف 
سن نباید از 7 تا 10 سال بیشتر  باشد 
زیرا در این شرایط 2 انسان با 2 دنیای 
هم  از  زندگی  مرحله   2 در  و  مختلف 
از  درک صحیحی  مسلما  و  دارند  قرار 

دنیای هم ندارند.
به  طور مثال به احتمال زیاد مردی 
که 35 سال دارد با خانمی که 22 سال 
دارد ازدواج  کند، این 2 بعد از چند سال 
که از زندگی بگذرد تازه متوجه می شوند 
هرکدام نیازها و خواسته های متفاوتی با 

یکدیگر دارند.
زن تازه می خواهد شور و هیجان 
جوانی را تجربه کند ولی مرد این دوره 
را سپری کرده و می خواهد در آرامش 
بیشتری زندگی کند و اینجاست که از 
هم فاصله می گیرند و هرکدام غرق در 
دنیای خود می شوند. اگر سن زن از مرد 
مشکل  موارد  اکثر  در  هم  باشد  بیشتر 
دیگری را به وجود می آورد زیرا زن ها 
بلوغ می رسند،  به سن  از مردها  زودتر 
زودتر می فهمند و زودتر از لحاظ بدنی 
آماده می شوند در این شرایط یک زن 

که از شوهر خود بزرگ تر است.
از  را  خود شوهرش  فکر  در  دائم 
دست می دهد و همیشه به زن هایی که 
از او کوچک تر و زیباتر هستند حسادت 
را جلوی خود  آن ها  و همیشه  می کند 
بعد  و  می دهد  قرار  شوهرش  کنار  در 
هم  ترتیب  این  به  و  می کند  مقایسه 
روحیه خود را از دست می دهد و هم به 
خاطر شک و سوء ظن خود ساخته نسبت 
به همسرش بدگمان می شود و مرد هم 
بعد از چندسال تازه متوجه می شود که 
نباید با زنی که از خودش بزرگ تر بوده 
را دائم  این موضوع  ازدواج می کرده و 
به همسرش گوشزد می کند در این جا از 
یکدیگر فاصله می گیرند و هرکدام در 
را  خود  گمشده  نیمه  خویش  رویاهای 
می یابد و از انتخابی که داشته احساس 

ندامت و پشیمانی می کند،
در این مورد زوج ها به سرعت از 
لحاظ روحی از یکدیگر فاصله می گیرند 

و طالق عاطفی شکل می گیرد.
بیماری جسم و روح

عاطفی  طالق  دچار  که  فردی 
شده است به خود و سالمت فردی خود 
بی توجه می شود و حتی به سالمت دیگر 
افراد خانواده نیز اهمیت کمتری می دهد؛ 
وظایف خود را به درستی انجام نمی دهد 
و مسئولیت های خود را در مقابل دیگر 
افراد خانواده به  سردی و بی هیچ میل و 

رغبتی انجام می دهد.
اگر این فرد یک خانم باشد نسبت 
مربوط  امور  دیگر  و  منزل  نظافت  به 
اکثرا  و  می کند  عمل  قبل  از  کندتر 
همیشه کارهای عقب مانده یا نیمه کاره 
دارد ولی حوصله و رغبتی برای انجام 
باشد  مرد  یک  اگر  ندارد  آن ها  دادن 
نسبت به کار کردن و وظایف خود سردتر 
از قبل می شود و این مشکل موجود را 
2برابر می کند، آشفتگی روحی و ذهنی 
به آشفتگی ظاهری گره می خورد و وضع 

را بدتر از قبل می کند.
شخص از لحاظ روحی در شرایطی 
قرار دارد که هیچ رغبتی برای شاد بودن 
یا حضور در جمع های شاد ندارد و عموما 
به  تا کم کم  ترجیح می دهد  را  تنهایی 
افسردگی دچار می شود و به جز سالمت 
روحی که بیمار شده است سالمت جسم 

نیز به خطر می افتد.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

رییس دانشگاه علمی کاربردی: 
شهریه ها، 20 درصد افزایش می یابد

رییس دانشگاه علمی کاربردی از احتمال افزایش 20 درصدی شهریه دانشجویان 
این دانشگاه برای سال تحصیلی 1400-1401 خبر داد و گفت: مجازی شدن آموزش 

دلیلی برای کاهش شهریه دانشجویان نیست.
دکتر محمد حسین امید ضمن بیان این مطلب با تاکید براینکه از سال 1400 
به تمامی دانشجویان متقاضی وام تعلق خواهد گرفت، اظهار کرد: با توجه به شرایط 
دانشگاه علمی کاربردی و اینکه دانشجویان ما عمدتا از قشر آسیب پذیر جامعه هستند 
در نتیجه بر اساس توافقی که باصندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم انجام دادیم مقرر 
شد به هر دانشجوی متقاضی، وام تعلق بگیرد و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

ادامه تصریح کرد: وام های صندوق رفاه در دو بخش پرداخت می  وی در 
شود یک بخش از این وام ها توسط صندوق رفاه و بخشی دیگر نیز توسط بانک ها 
پرداخت می شود که با توجه به اینکه در بخش دوم سخت گیری هایی از سوی بانک 
ها صورت می گیرد، قرار براین شد وام دانشجویان علمی کاربردی از محل اعتبارات 
خود صندوق رفاه پرداخت شود. بنابراین دانشجویان به راحتی می توانند معادل بیش 

از 75 درصد شهریه های خود وام بگیرند.
رییس دانشگاه علمی کاربردی همچنین از احتمال افزایش 20 درصدی شهریه 
دانشجویان در سال جدید خبر داد و گفت: در صورتی که هیات امنا موافقت کند برای 
سال 1400-1401 ما تا 20 درصد شهریه را افزایش خواهیم داد. زیرا مجازی شدن 

آموزش نمی تواند مانع کاهش شهریه دانشجویان شود.
دکتر امید در پایان با اشاره به در پیش بودن انتخابات، به سیاست های دانشگاه 
علمی کاربردی برای افزایش مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: 
همواره تاکید این دانشگاه تالش برای افزایش مشارکت در انتخابات بوده ؛ اما مراکز 
علمی کاربردی حق ورود به تبلیغات انتخاباتی ندارند و فقط باید برای افزایش مردم 
در انتخابات تالش کنند. در این راستا تشکل های دانشجویی می توانند در راستای 

افزایش این مشارکت به صورت مجازی برنامه هایی را اجرا کنند.

جزئیات پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه تهران اعالم شد
نحوه و زمان پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی )Ph.D( و دستیاری دامپزشکی 

دانشگاه تهران برای سال تحصیلی جدید اعالم شد.
معاونت آموزشی دانشگاه تهران اعالم کرد که این دانشگاه در راستای تحقق 
رسالت خود مبنی بر گسترش دوره های تحصیالت تکمیلی به ویژه در مقطع دکتری 
تخصصی از بین پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت معرفی شده از سوی سازمان 
اجرایی  »شیوه نامه  در  مندرج  با شرایط و ضوابط  آموزش کشور، مطابق  سنجش 
و  دامپزشکی«  دستیاری  و   )Ph.D( تخصصی  دکتری  دوره  دانشجوی  پذیرش 
دستورالعمل های سازمان سنجش آموزش کشور از طریق ارزیابی تخصصی، مصاحبه 
و بررسی سوابق تحصیلی، برای سال تحصیلی 1401-1400 در مقطع دکتری اقدام 

به پذیرش دانشجو می  کند.
ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری مدارک از روز دوشنبه سوم خرداد آغاز شده و 
تا روز دوشنبه 10 خرداد ماه ادامه دارد و داوطلبان می توانند به سامانه جامع آموزش 
دانشگاه تهران به آدرس ut.ac.ir.ems1 مراجعه و نسبت به ثبت نام و بارگذاری 

مدارک خود اقدام نمایند.
تاریخ ارزیابی تخصصی مرحله دوم آزمون مذکور از روز شنبه 22  خرداد تا 
روز چهارشنبه مورخ دوم تیر 1400 مطابق با جدول برنامه زمانبندی صورت می گیرد. 
ضروری است داوطلبان جهت اطالع از زمان دقیق مصاحبه به سایت پردیس یا دانشکده 
مربوط و جهت اطالع از نحوه انجام مصاحبه به »راهنمای مصاحبه الکترونیکی« به 
سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران مراجعه کنند.بر این اساس انجام مصاحبه صرفا 
برای داوطلبان یک بار برگزار می شود و عدم شرکت در بازه زمانی تعیین شده به منزله 

انصراف تلقی گردیده و برگزاری مصاحبه مجدد امکان پذیر نیست.
ثبت نام الکترونیکی در هریک از کد رشته محل های معرفی شده از سوی سازمان 
سنجش، جهت مصاحبه الزامی است و کلیه داوطلبان موظف هستند در تاریخ های 
مقرر در سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران ثبت نام کنند. در غیر این صورت از 

انجام مصاحبه محروم خواهند شد.

دستگیری عامالن اغفال دختر ۱2 ساله ایالمی 
رییس پلیس آگاهی استان ایالم از دستگیری عامالن اغفال دختر 12 ساله ایالمی 

خبر داد.
سرهنگ علی مهری گفت: با تالش پلیس آگاهی استان و همکاری پلیس استان 
بوشهر، عامالن اغفال دختر 12 ساله ایالمی در فضای مجازی که 2 نفر بودند، دستگیر 

شدند  و در اختیار مقام قضایی قرار گرفتند.
وی افزود: با توجه به رصد و اقدامات پلیس آگاهی، موضوع آدم ربایی و بچه دزدی 
صحت نداشت و پیگیری برای جست و جوی این دختر ادامه داشت که در نهایت این 
افراد در عسلویه دستگیر شدند.وی از  والدین خواست: نظارت بیشتری بر فرزندان داشته 

باشند و موجبات آسایش و آرامش آنها را در منزل فراهم  آوردند.
بنا بر این گزارش، در روزهای گذشته اخباری در خصوص ربوده شدن دختری 12 ساله 
در یکی از مناطق شهر ایالم توسط سرنشینان یک دستگاه خودرو منتشر شده که موجی از 
نگرانی را بین خانواده ها ایجاد کرد اما خبر از سوی رییس پلیس آگاهی ایالم تکذیب شد.

سرهنگ مهری تاکید کرد: بررسی های انجام شده مشخص کرد که این موضوع 
صحت نداشته و تعداد معدودی از کانال های استان بدون توجه به منبع خبر و همچنین 

کسب اطالع از نیروی انتظامی اقدام به بازنشر این مطلب کرده اند.

دستگیری قاتل کرمانشاهی در کرج
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمانشاه با اشاره به حادثه قتلی که حدود 
2 ماه پیش در شهرک پردیس کرمانشاه اتفاق افتاد، از دستگیری قاتل در استان البرز در 
روز گذشته خبر داد و گفت: در این حادثه مردی 35 ساله با شلیک اسلحه همسر خواهر 

خود را به قتل رساند و از محل متواری شد.
این قتل بسرعت در فضای  “شهرام کرمی« تصریح کرد: متاسفانه صحنه وقوع 
امنیت  افکار عمومی و مخدوش شدن احساس  مجازی منتشر شد و جریحه دار شدن 

شهروندان را بدنبال داشت.

دادستان کرمانشاه افزود: به دلیل حساسیت باالیی که این حادثه ایجاد کرده بود، 
پس از وقوع جنایت بازپرس ویژه قتل دادسرا و پلیس آگاهی را مأمور به پیگیری جدی و 

شبانه روزی برای شناسایی و بازداشت متهم کردیم.
وی خاطرنشان کرد: با مجموعه اقدامات ضابطین دستگاه قضایی و پیگیری های 
مجدانه دادسرای استان مشخص شد که جوان متهم به قتل پس از ارتکاب جنایت بالفاصله 

از شهر کرمانشاه گریخته و به استان البرز عزیمت کرده و در آنجا مخفی شده است.
کرمی اضافه کرد: سرانجام به دنبال تالش های بازپرس ویژه قتل دادسرای مرکز 
استان، پلیس آگاهی کرمانشاه و همکاری مقام قضایی و پلیس آگاهی استان البرز، محل 

اختفای متهم شناسایی و وی روز اول خرداد دستگیر و به استان کرمانشاه منتقل شد.
وی اعالم کرد: متهم در بازجویی اولیه به ارتکاب قتل جوانی 30 ساله در شهرک 

پردیس کرمانشاه اعتراف و انگیزه خود را اختالفات خانوادگی با مقتول عنوان کرد.
دادستان کرمانشاه با تاکید براینکه این جوان متهم به قتل اکنون در بازداشت بسر 
می برد، گفت: با توجه به اهمیت این پرونده و تاثیری که در مخدوش شدن امنیت روانی 

مردم است، رسیدگی به آن فوری، با دقت و سرعت خواهد بود.

قتل عام خانوادگی مرد بوکسور تهرانی
در حالی که مرد بوکسور به خاطر قتل پدر و مادرزنش به قصاص و دیه 
محکوم شده بود ، وی به اتهام قتل دو دخترش از جنبه عمومی جرم محاکمه 

شد و ابراز پشیمانی کرد.
با  بامداد بیست و چهارم مهرماه سال 97 مردی هراسان     ساعت یک 
کالنتری 132نبرد تماس گرفت و از جنایات وحشتناکی که برادرش به نام حسن 

رقم زده بود پرده برداشت .
وی گفت: برادرم حسن 47 ساله سالهاست با همسرش اختالف دارد. دیروز 
ظهر چندبار با برادرم تماس گرفتم اما با حالتی خاص با من صحبت کرد. آخر شب 
بار دیگر با او تماس گرفتم اما جوابم را نداد. من که نگران او شده بودم مقابل در 
خانه اش رفتم و بعد از وارد شدن به خانه با جنایتی وحشتناکی که برادرم مرتکب 
شده بود روبه رو شدم. او دو دختر و پدر و مادر همسرش را کشته و بعد از قتل دست 
به خودکشی زده بود که او را به بیمارستان رساندم. با این تماس ماموران پلیس به 
خانه مورد نظر در خیابان نصر سوم محالتی رفتند و با جنازه های خونین سولماز 19 
و ساناز 17 ساله پدربزرگ و مادربزرگ آنها به نام های سبز علی79 و بمانی70ساله 
روبه رو شدند که گلوی هر چهار نفر بریده شده بود. جنازه ها به پزشکی قانونی 

منتقل شد و حسین بعد از درمان تحت بازجویی قرار گرفت.
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پردازنده 14 هسته ای آلدر لیک 
در گیک بنچ رؤیت شد

به  مجهز  اینتل  ترکیبی  پردازنده های  از  خانواده  نخستین  لیک  آلدر 
هسته های کوچک و بزرگ است که توانسته در بنچمارک گیک بنچ امتیاز 1287 

در آزمون تک هسته ای و امتیاز 8950 در آزمون چندهسته ای به دست آورد.
می دانید که اینتل در سال گذشته از سری پردازنده های موسوم به آلدر 
 M1 لیک رونمایی کرد که می توان آن را نقطه ی عطفی در رقابت با تراشه
اپل در نظر گرفت. پردازنده های یادشده، نخستین تالش تیم آبی برای عرضه ی 
معماری متشکل از هسته های بزرگ و کوچک در بازار کامپیوتر رومیزی به شمار 
 big.LITTLE می رود. معماری آلدر لیک شباهت انکارناپذیری به معماری
آرم دارد. به عبارت دیگر، پردازنده های مبتنی بر معماری مذکور در بطن خود 
از چند هسته ی بزرگ تر برای پردازش های سنگین و چند هسته  ی کوچک تر، 

به منظور پردازش های روزمره میزبانی می کنند.
نزدیک می شویم   Alder Lake پلتفرم  نهایی  به عرضه ی  ازآنجاکه 
و برخی نمونه های اولیه در دسترس برخی توسعه دهندگان قرار گرفته است، 
شاهد انتشار نخستین نتایج و بنچمارک های این خانواده از پردازنده ها در سطح 
اینترنت هستیم. روز شنبه، شخصی نتایج معیار پردازنده 14 هسته ای آلدر لیک 

را در پایگاه داده گیک بنچ 5 منتشر کرد.
 Golden به طور کلی، آلدر لیک یک پردازنده ترکیبی است که هسته های
بازده ی  افزایش  برای   Gracemont هسته های  و  باال  کارایی  با   Cove
انرژی مجهز شده است. این پردازنده از گرافیک Intel Xe و همچنین از 
و   LPDDR4ا،DDR5ا،DDR4 حافظه  نوع  چهار  و   5,0  PCIe رابط 

LPDDR5 پشتیبانی می کند.
برای  اینتل  ترکیبی  پردازنده  اولین  لیک  آلدر  شد،  گفته  که  همان طور 
مورد  در  هستند  مشتاق  بنابراین، عالقه مندان  بود؛  خواهد  مرسوم  رایانه های 
 AMD عملکرد و مقایسه ی آن با پردازنده های دیگر همچون سری رایزن

در حجم کاری چندمنظوره، اطالعات کسب کنند.
در بنچمارک گیک بنچ پردازنده ای با نام AlderLake-P RVP مجهز 
به 14 هسته ی پردازشی با کالک پایه 1٫40 گیگاهرتز و بیشینه ی سرعت کالک 
27٫1 گیگاهرتز کار می کند که کامال کالک بیشنه ی آن اشتباه به نظر می رسد. 
همچنین یک حافظه پنهان 24 مگابایتی به طور تصادفی در نتایج گیک بنچ ظاهر 
شده است. تراشه یادشده موفق به کسب امتیاز 1287 در آزمون تک هسته ای 

و امتیاز 8950 در آزمون چندهسته ای شده است.
نیست،  مشخص  پردازنده  واقعی  فرکانس  بیشینه ی  که  آنجایی  از 
نتیجه گیری و حتی حدس در مورد پتانسیل عملکرد دنیای واقعی جدیدترین 
پردازنده اینتل دشوار است. در همین حال، با توجه به فرکانس پایه، احتماال 
مخصوص  سیستم  یک  تا  هستیم  روبه رو  نوت بوک  کالس  پردازنده  یک  با 

کامپیوترهای رومیزی دسکتاپ.
عملکرد تک رشته ای حاکی از آن است که طراحی مرجع آلدر لیک 14 
هسته ای که در یک سرعت کالک پردازنده مرکزی ناشناخته کار می کند، با 
2، سرعت   Zen معناری  بر  مبتنی  ای ام دی   4900H  9  Ryzen پردازنده 
کالک پایه 3٫30 گیگاهرتز و بیشینه ی کالک 4٫44 گیگاهرتز قابل مقایسه 
است؛ اما به طور قابل توجهی از نتایج پردازنده ها باالرده ی تایگر لیک مجهز به 
هسته های Willow Cove عقب است. آدر لیک با فاصله نسبتا زیادی از 
پردازنده ی 5980HS 9 Ryzen مجهز به هشت هسته Zen 3 در سرعت 
کالک پایه 3٫30 گیگاهرتز و بیشینه ی 4٫53 گیگاهرتز در آزمون چندهسته ای 

پیشی می گیرد.
به طور کلی، نتایج گیک بنچ 5 پردازنده جدید اینتل نسبتا خوب به نظر 
می رسد؛ خصوصا در نظر داشته باشید که تولید تراشه های آلدر لیک در اواخر 
با  متفاوت  بسیار  می تواند  نهایی  نتایج  بنابراین  می شود؛  آغاز  جاری  سال 

نمونه های اولیه باشد.
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انتقاد  با  کارشناس  یک 
استخراج  صنعت  مقایسه  از 
خانگی  مصرف  با  بیت کوین 
برق، گفت: مصرف برق استخراج رمزارز 
در ایران، درمقایسه با تولید برق کشور 
قابل توجه نبوده و اینکه بخواهیم عدم 
مدیریت صحیح در صنعت برق را به این 

صنعت ارتباط دهیم، منصفانه نیست.
اینکه  بیان  با  شرفی،  محمدرضا 
در  بیت کوین  استخراج  به  نسبت  اگر 
سطح جامعه اقبالی صورت گرفته، نباید 
به آن بی توجه باشیم،  گفت: اگر نتوانیم 
نیاز مردم را در داخل تامین کنیم، باید 
به  نسبت  ارز  خروج  با  کشور  از  خارج 
تامینش اقدام کنیم. بنابراین عمال بحث 
استخراج رمزارزها همانطور که در سطح 
دنیا و کشورهای مطرح مورد توجه قرار 
گرفته، در کشور ما هم به همین صورت 

باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: پیش از این بیشترین 
میزان استخراج در کشور چین بوده با 
67 درصد کل استخراج جهان، اما طبق 
میزان  شده،  منتشر  که  آماری  آخرین 
استخراج در چین به 55 درصد رسیده و 
این کاهش نشان دهنده رشد استخراج 
و  کاناداست  و  آمریکا  کشورهای  در 
در  کشورها  این  در  حاضر  حال  در 
زمینه استخراج رمزارز، در سطح وسیع 
این  و  می گیرد  صورت  سرمایه گذاری 
از  بخواهیم  اگر  است  تصمیم خودمان 

این موضوع عقب بمانیم.
ما  کشور  در  اینکه  بیان  با  او 
تحقیقات  مرکز  گذشته  سال های  در 
پیش بینی  درباره  برآوردی  نیرو  وزارت 
رشد مصرف برق انجام می دهد، افزود: 
طبق دالیلی که این پژوهش ها صورت 
به  نسبت  باید  نیرو  وزارت  می گیرد، 
در  افزایش مصرف  تامین  و  پیش بینی 
سطح کشور اقدام کند. عدم تامین برق 

مورد نیاز در حال حاضر، مصادف شده 
با بروز پدیده رمزارزها و یا ظهور صنعت 
استخراج رمزارز که صنعت جوانی است 
برخوردار  الزم  حمایت های  از  هنوز  و 
دوش  به  را  تقصیرها  همه  و  نیست 

می کشد.
مصرف  کل  داد:  ادامه  شرفی 
ایران، حدود 400  صنعت استخراج در 
بخواهیم  اگر  حتی  و  است  مگاوات 
این  به  هم  را  غیرقانونی  استخراج 
میزان اضافه کنیم،  حدود 700 مگاوات 
از  ما  برق کشور  تولید  میزان  می شود. 
 100 بر  بالغ  حاضر  حال  در  نیروگاه ها 
هزار مگاوات است. باید دید آیا عدد 700 
مگاواتی تا این اندازه می تواند در مصرف 
مسووالن  باشد؟  تاثیرگذار  کشور  برق 
باید به این سوال پاسخ دهند. اما اینکه 
مطرح  را  موضوعی  مغرضانه  بخواهیم 
کرده و عدم مدیریت صحیح در صنعت 
و  جدید  صنعت  یک  به  را  کشور  برق 

نوظهور ارتباط دهیم، منصفانه نیست.
معادل  برق  فروش  نرخ  باالترین 

یک پنجم قیمت در صنعت رمزارز است
برق  قیمت  اینکه  بیان  با  وی 
ازای  به  رمزارز  استخراج  صنعت  در 
معادل  یعنی  سنت   8 کیلووات،  هر 
باالترین  گفت:  است،  تومان   1800
حدود  ما،  کشور  در  برق  فروش  عدد 
400 تومان به ازای هر کیلووات است 
و این یعنی باالترین نرخ فروش برق 
صنعت  در  قیمت  یک پنجم  معادل 
به هیچ عنوان  ما  رمزارز است. کشور 
به  8 سنت  قیمت  با  را  برق  نمی تواند 
هیچ کشوری صادر کند و این عدد در 
کشور ما اصال سابقه نداشته است. اگر 
صنعت استخراج همه برق کشور را با 
می توانیم صنعت  بخرد،  نرخ  باالترین 

برق را زیر رو کنیم.
رمزارز  استخراج  کارگروه  رئیس 
انجمن بالک چین ایران ادامه داد: صنایع 
دیگر هم برق مصرف می کنند و حتی 
به آنها یارانه هم پرداخت می شود، این 
صنعت نه تنها یارانه ای دریافت نمی کند،  
تمام شده اش هم  قیمت  از  بیشتر  بلکه 

انصاف  پس  می کند.  پرداخت  هزینه 
نیست این صنعت را هم گران حساب 
مدیریت  سوء  بالگردان  هم  و  کنیم 
دنیا  بانک های  دید  باید  کنیم.  کشور 
که اطالعات را در سرورهایشان ذخیره 
مصرف  نرژی  ا ر  مقدا چه  می کنند، 
می کنند، صنایعی هستند که به مراتب 
برق  بیت کوین  شبکه  از  باالتر  بسیار 

مصرف می کنند.
از مقایسه صنعت  انتقاد  با  شرفی 
با مصرف خانگی،  بیت کوین  استخراج 
خیلی  اصفهان  آهن  ذوب  کرد:  بیان 
برق  بیت کوین کشور  از صنعت  بیشتر 
بیت کوین  استخراج  می کند.  مصرف 
هم صنعت است و باید با سایر صنایع 
غیرمرتبط.  مصارف  با  نه  شود،  قیاس 
وزارت نیرو می تواند کارشناسی کند که 
قطع برق به چه دلیل بوده و نتایج آن 
اعالم کند. در آن صورت مشخص  را 
می شود که این قطعی ها به دلیل سوء 
سایر  به  ارتباطی  و  داده  رخ  مدیریت 

صنایع ندارد.

را  عمومی  روابط  مدیریت  ستاره  نشان  گردشگری،  مالی  گروه 
کسب کرد

عمومی  روابط  ستارگان  جشنواره  هشتمین  در 
و »  روابط عمومی«  نشان های » ستاره مدیریت  ایران، 
ستاره طالیی روابط عمومی » به گروه مالی گردشگری 

تعلق گرفت.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، در 
این جشنواره، از امیر نیکرویان مدیر روابط عمومی گروه 

»ستاره  و  عمومی«  روابط  مدیریت  »ستاره  عنوان  کسب  برای  گردشگری  مالی 
طالیی روابط عمومی« تجلیل شد.

بانک گردشگری نیز در این جشنواره، نشان های »ستاره طالیی روابط عمومی« 
و »ستارگان ملی روابط عمومی« را کسب کرد. رضا لیاقت ورز مدیر امور روابط 
عمومی و تبلیغات بانک گردشگری برای کسب نشان های »ستاره طالیی روابط 

عمومی«  و »ستارگان ملی روابط عمومی« مورد تجلیل قرار گرفت.
عملکرد  از  تجلیل  هدف  با  سال  هر  عمومی،  روابط  ستارگان  جشنواره 
در  نهاد  این  اساسی  نقش  بر  تاکید  برای  و  عمومی  روابط  حوزه  دست اندرکاران 
ساختارهای اداری و سازمانی با حضور اساتید و متخصصان روابط عمومی برگزار 

می شود. 
این جشنواره که با همیاری انجمن بین المللی روابط عمومی و جشنواره ستارگان 
روابط عمومی ایران در روز ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد، با بررسی عملکرد 
روابط  عمومی سازمان ها و شرکت های مختلف طی سال 1399، به رسم یادبود به 

برگزیدگان لوح تقدیر اهدا کرد.
»فیلیپ بورمانس« رییس انجمن بین المللی روابط عمومی نیز که به شکل 
ویدیو کنفرانس به ایراد سخنرانی در این مراسم پرداخت، ضمن اشاره بر چالش 
های پیش پای حوزه روابط عمومی بر استفاده هر چه بیشتر و هوشمندانه تر از 

تکنولوژی های ارتباطی تأکید کرد.
وی ارتباطات شفاف و با احترام را مناسب اساس تفاهم انسانی دانست و گفت: 
ما باید ضمن پیروی از اصول علمی در روابط عمومی ها، به دنبال ایجاد تغییرات 
مثبت هرچند کوچک باشیم که برای این مهم نیازمند حرکت به سمت استفاده از 

تکنولوژی های جدید ارتباطی نظیر اتوماسیون و هوش مصنوعی هستیم.
و  رییس جمهور  اجتماعی  ارتباطات  دستیار  ربیعی  علی  جشنواره،  این  در 
سخنگوی دولت هم از طریق تماس تصویری، از مدیران روابط عمومی خواست 
تداوم  برای  را  نوینی  محورهای  و  استفاده  مجازی  فضای  پتانسیل های  از  که 

فعالیت هایشان ترسیم کنند.

بهره برداری از شعبه بانک سینا در یاسوج
شعبه  افتتاح  آیین  در  سینا  بانک  مدیرعامل 
از  یکی  در  بانک  این  واحد  اولین  عنوان  به  یاسوج 
راستای  در  گفت:  ایران،  غربی  جنوب  شهرهای 
سیاست ها و برنامه های توسعه ای و بهینه سازی 
شعب و خدمات رسانی مطلوب به مردم زحمتکش 
و مهربان این منطقه، امروز شاهد افتتاح شعبه بانک 

سینا در شهر یاسوج هستیم.
به گزارش روزگا ر و به نقل از روابط عمومی بانک سینا، دکتر ایمانی 
با اشاره به اینکه استان کهگیلویه و بویر احمد از نظر اقتصادی به عنوان 
ناحیه کشاورزی و دامپروری به شمار می  رود، گفت: با وجود صنایع، استخراج 
نفت گچساران و کارخانه قند یاسوج، فعالیت های صنعتی و معدنی در این 
استان، ظرفیت های مناسبی موجود است که تاسیس شعبه در این گونه 
تسهیالت  توان  افزایش  بر  عالوه  منابعی  چنین  از  برخورداری  با  مناطق 
دهی، شرایط ایجاد کسب و کارهای تولیدی را نیز برای هموطنان غیور 

این استان فراهم می آورد.
وی با بیان اینکه رویکرد و سیاست بانک سینا، حمایت از کسب و 
کارهای کوچک و متوسط است، اظهار داشت: با افتتاح این شعبه و برنامه 
رونق  بر  امیدواریم عالوه  دارد،  این خصوص  در  بانک  که  های حمایتی 
صنایع کوچک و متوسط، زمینه اشتغالزایی جوانان جویای کار را در این 

خطه سردسیری از سرزمین ایران اسالمی فراهم آوریم.
مسئولیت  نقش  ایفای  به  اشاره  با  همچنین  سینا  بانک  مدیرعامل 
اشتغالزایی مناطق روستایی که  اعطای تسهیالت  افزود:  بانک،  اجتماعی 
چند سالی است در بانک سینا اجرایی شده در راستای کمک به توسعه پایدار 
و تحقق اجرای عدالت اجتماعی شکل گرفته که قطعا نقش همکاران پر 
تالش در شعب بویژه در شعبه جدید یاسوج برای تداوم این حرکت انسانی 

و اخالقی بسیار حائز اهمیت است.
در جریان این سفر دکتر ایمانی از شعبه “دوگنبدان” و “باجه لنده” 
نیز بازدید نمود و ضمن گفت وگو با روسا و همکاران این شعب و باجه 

رهنمودهای الزم را در خصوص بهبود فعالیتها در این مناطق ارائه داد.
گفتنی است در این سفر، معاونین امور شعب و مناطق، مهندسی و 
پشتیبانی، سرمایه های انسانی و مدیر منطقه فارس، بوشهر و کهگیلویه و 

بویراحمد، مدیرعامل بانک سینا را همراهی کردند.

هلدینگ  مدیران  با  دیدار  در  کارگران  رفاه  بانک  مدیرعامل 
پتروشیمی خلیج فارس:

بانک رفاه کارگران آمادگی همکاری با صنعت پتروشیمی را دارد
فرشته نقره – روزگار : به گزارش روابط عمومی بانک 
مدیرعامل  با  دیدار  در  گانی  هلل  اسماعیل  کارگران،  رفاه 
این  بیان  با  فارس  خلیج  پتروشیمی  صنایع  شرکت 
سازمان  کارگران  رفاه  بانک  سهامدار  گفت:  مطلب 
همکاری  کنون  تا  گذشته  از  و  است  اجتماعی  تأمین 
های  شرکت  و  شستا  مجموعه  با  ای  سازنده  های 

و  گذشته  تجربیات  پشتوانه  به  نیز  اکنون  و  است  داشته  تولیدی  و  اقتصادی 
دارد. را  پتروشیمی  صنعت  با  همکاری  آمادگی  الزم،  زمینه  شدن  فراهم   با 

مدیرعامل بانک رفاه کارگران افزود: با افزایش سرمایه ای که به تازگی اتفاق افتاد 
از محدودیت های  از نظر سرمایه هستیم و بسیاری  بانک های برتر کشور  جزو 
سرمایه گذاری و همکاری با شرکت ها و واحد های صنعتی و تولیدی بزرگ برطرف 
شده است. اکنون این آمادگی وجود دارد که با هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در 

قالب تفاهم نامه، وارد همکارهای برد – برد شود.
گفت:  کارگران  رفاه  بانک  خدمات  به  اشاره  با  مدیره  هیأت  رئیس  نائب 
توانیم  می  تجاری  شریک  یک  عنوان  به  و  متقابل  های  همکاری  قالب  در 
هلدینگ  های  پروژه  تکمیل  یا  تأسیس  برای  مناسب  ریالی  و  ارزی  خدمات 

ارائه دهیم.  خلیج فارس 
عالوه بر خدمات ریالی، در حوزه ارزی نیز صرافی بانک رفاه کارگران یکی از 
شرکت های فعال و اثر گذار است به گونه ای که 10 درصد از فعالیت های ارزی 

کشور را این شرکت انجام می دهد.
هلل گانی در ادامه به نتایج مثبت همکاری های متقابل اشاره کرد و اظهار 
و سودآوری  است  برخوردار  وری خوبی  بهره  از  پتروشیمی کشور  داشت: صنعت 
مناسبی دارد. با توجه به مزیت نسبی که در این صنعت وجود دارد و نقش مثبت و 
سازنده این صنعت در اقتصاد کشور، می توان با همکاری و همراهی این صنعت 
و نظام بانکی، گام های بزرگی برای توسعه و شکوفایی کشور و ایجاد اشتغال به 

ویژه در مناطق محروم برداشت.
در ادامه این نشست مهندس ربیعی مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس 
با اشاره به شرایط صنعت پتروشیمی گفت: پتروشیمی صنعت پیشرو کشور است و به 
واسطه تولید محصوالت متنوع، صادرات، قدرت ارز آوری و حضور در بازار سرمایه، 

نقش مهم و تعیین کننده ای در اقتصاد کشور دارد.
مهندس ربیعی ادامه داد: حجم کار و فعالیت، طراحی و اجرای پروژه ها در 
هلدینگ خلیج فارس باالست و تا کنون نیز با کمک و همراهی چند بانک بزرگ 
کشور، دستاوردهای خوبی بدست آورده ایم و خوشحال خواهیم شد که بانک رفاه 
کارگران نیز به عنوان یکی از بانک های بزرگ و خوشنام کشور در کنار ما و به 

عنوان شریک تجاری در پروژه های بزرگ، شرکت را کمک کند.
مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در پایان تأکید کرد: برای انجام 
پروژه ها به ویژه پروژه های بزرگ نیاز به تأمین مالی داریم که بخشی از این تأمین 
مالی را بانک رفاه کارگران می تواند انجام دهد و ما از این همکاری استقبال می 
کنیم؛ چرا که معتقدیم همکاری متقابل با نظام بانکی باعث رشد، توسعه و شکوفایی 

اقتصاد کشور خواهد شد که منافع آن به همه مردم می رسد.

ایران آماده بازگشت به بازار نفت می شود؛
نقش خط لوله گوره- جاسک در تقویت امنیت انرژی ایران

با بهره برداری از فاز اول خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک و تقویت 
رفع  از  پس  خود  نفت  بازار  گیری  بازپس  برای  را  خود  ایران  انرژی،  امنیت 

تحریم ها آماده می کند.
در دهه های گذشته عمده صادرات نفت ایران از جزیره خارک انجام می شد. 
این جزیره به دلیل موقعیت طبیعی خود به این منظور انتخاب شده بود با این 
حال برای متنوع سازی پایانه های صادراتی و همچنین افزایش تاب آوری صادرات 
تا نفت تولیدی در خوزستان و  انتخاب شد  نفت، جاسک به عنوان قطب دوم 
میادین مشترک غرب کارون بعد از انتقال به وسیله خط لوله ای هزار کیلومتری 

از گوره به جاسک، صادر شود.
می توان  را  جاسک  به  گوره  از  نفت  انتقال  راهبردی  طرح  رو،  همین  از 

مهمترین طرح در دست اجرا در کشور دانست.
با احداث هزار کیلومتر خط لوله از گوره درغرب استان بوشهر تا جاسک 
در حاشیه دریای عمان، ایران عالوه بر آنکه نفت خود را به بازارهای صادراتی 
نزدیک می کند، همچنین این فرصت را دارد تا با دور زدن تنگه هرمز، امنیت 

صادرات را افزایش دهد.
برای صادرات،  بندر جاسک  تاسیسات الزم در  احداث  با  از سوی دیگر، 
این فرصت ایجاد می شود تا سواحل مکران به عنوان قطب جدید نفت، گاز و 

پتروشیمی معرفی شود.
به  اتصال گوی های شناور  و  کیلومتری  لوله هزار  احداث خط  تکمیل  با 
جاسک  بندر  به  صادرات  برای  نفت  تا  دارد  وجود  آمادگی  این  اکنون  ساحل، 

ارسال شود.
امضای  آیین  حاشیه  در  اردیبهشت ماه   27 نیز   نفت  وزیر  زنگنه،  بیژن 
امسال، نخستین محموله  اعالم کرد که خردادماه  فرزاد  میدان  توسعه  قرارداد 

نفت از جاسک صادر خواهد شد.
بررسی ها نشان می دهد، فاز اول این طرح با هدف ایجاد ظرفیت انتقال 
بیش از 300 هزار بشکه نفت خام آماده بهره برداری است و در روزهای آینده 

تزریق رسمی نفت به این خط لوله آغاز خواهد شد.
نقش خط لوله گوره- جاسک در تقویت امنیت انرژی ایران

اینکه طرح  بیان  با  این  از  پیش  نیز  ایران  نفت  ملی  مدیرعامل شرکت 
است،  نفت  صنعت  پروژه  بزرگترین  جاسک،  به  گوره  خام  نفت  انتقال  ملی 
بار در مرحله  دلیل حساسیت ها چندین  به  پروژه گوره - جاسک  اظهار کرد: 
لوله، توپکرانی و...تست های بیشتری نسبت به دیگر پروژه ها  تختال، ساخت 
کیفیت  بهترین  با  و  نقص  بدون  ملی  بزرگ  طرح  این  تا  گذاشت  سر  پشت 

برسد. به سرانجام 
مسعود کرباسیان تصریح کرد: پس از رسیدن نفت به جاسک که کمتر از 
افتتاح و بهره برداری رسمی  آینده ای نزدیک مراسم  یک ماه زمان می برد، در 

این طرح ملی با حضور رئیس جمهوری برگزار خواهد شد.
نیاز، ساخت  الکتروپمپ های مورد  انتقال،  تولید شیرهای  تاکید کرد:  وی 
هزار کیلومتر خط لوله انتقال نفت در کنار ساخت مخازن، پایانه و گوی شناور در 
منطقه جاسک با استفاده از توان داخلی نشان دهنده عزم ملی برای به ثمررسیدن 

این طرح بزرگ و راهبردی است.
بیش از 95 درصد از کاالها و خدمات مورد نیاز در این طرح با بهره گیری 
از ظرفیت های داخلی تامین شده است و با داخلی سازی های تجهیزات از خروج 
بیش از 500 میلیون یورو جلوگیری به عمل آمده است و اعتبار مصوب طرح 

یک و نیم میلیارد یورو است.
احداث خط لوله گوره - جاسک و پایانه صادراتی نفت خام در بندر جاسک، 
از طرح های اولویت دار شرکت ملی نفت ایران است که با استفاده حداکثری از 
توان پیمانکاران و سازندگان داخلی در دست اجرا قرار دارد. شرکت ملی نفت 
اراضی سواحل مکران واقع در 65 کیلومتری  از  ایران، حدود پنج هزار هکتار 
غرب شهر جاسک، نزدیکی های کوه مبارک را به منظور احداث طرح های ویژه 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی تحصیل و جانمایی کرده که با توجه به تصویب 
اراضی  از  بخشی  جاسک،   - گوره  خام  نفت  انتقال  اینچ   42 لوله  خط  احداث 
احداث  و  خام  نفت  پایانه صادرات  احداث  به منظور  تحصیل شده غرب جاسک 

مخازن ذخیره سازی نفت خام تخصیص یافته اند.
لوله  خط  کیلومتر  هزار  حدود  ساخت  بخش های  بر  مشتمل  طرح  این 
مخازن  احداث  پایش،  و  اندازه گیری  تجهیزات  پمپاژ،  ایستگاه  پنج  اینچ،   42
ذخیره سازی و ساخت اسکله صادراتی است و با اجرای آن، امکان انتقال روزانه 
منطقه  به  بوشهر  استان  در  گوره  نفتی  پایانه  از  خام  نفت  بشکه  میلیون  یک 
جاسک در ساحل دریای عمان فراهم می شود و جاسک به عنوان دومین پایانه 

صادراتی نفت خام کشور، اهمیت راهبردی می یابد.
در مجموع، دریافت روزانه یک میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین از 
خط لوله 42 اینچ گوره - جاسک و ارسال به پایانه صادراتی جاسک، ذخیره سازی 
10میلیون بشکه انواع نفت خام، قابلیت گسترش ظرفیت نگهداری و صادرات 
طریق  از  خام  نفت  انواع  ذخیره  و  دریافت  قابلیت  آینده،  نیازهای  به  توجه  با 
صادراتی  پایانه  احداث  منظور  به  الزم  شرایط  ایجاد  دریایی،  شناور  گوی های 
جدید جاسک و تضمین استمرار صادرات نفت خام کشور، متنوع کردن منابع 
صادراتی نفت خام، امکان تأمین خوراک پاالیشگاه های برنامه ریزی شده برای 
احداث در بندر جاسک با هدف حضور در بازار جهانی فرآورده های نفتی و مهیا 
کردن زیرساخت های الزم در منطقه به منظور ایجاد صنایع وابسته از دستاوردهای 

طرح توسعه مکران است.

گالیه رئیس کارگروه استخراج رمزارز؛

بالگردان سوء مدیریت کشور شده ایم!
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زیر نظر: محمد امامی

کرونای هندی مانع افزایش قیمت جهانی نفت
افزایش شمار مبتالیان به کرونا در هند تقاضای نفت در این کشور را 
کاهش داده و این موضوع باعث افت حدود سه درصدی قیمت در معامالت 

هفته گذشته شده است.
آغاز  جهان  کشورهای  اکثر  در  کرونا  با  مقابله  برای  واکسیناسیون 
شده است. با این حال، روند واکسیناسیون در همه جهان با سرعت برابر 
انرژی همچنان  برای  تقاضا  تا  باعث شده  موضوع  این  و  نمی شود  انجام 

نامشخص باشد.
این موضوع با توجه به شیوع گسترده کرونا در هند به عنوان چهارمین 

واردکننده نفت جهان بیشتر بوده و قیمت نفت را کاهش داده است.
برآوردهای مؤسسه پلتس نشان از این دارد که تقاضای نفت هند در 

سال 2021، 28 درصد کاهش می یابد.
در  کرونا  ویروس  شیوع  دوم  موج  که  کرده  اعالم  پلتس  مؤسسه 
در  گسترده ای  محدودیت های  اعمال  سبب  که  اخیر  هفته های  طی  هند 
ایالت های کلیدی این کشور شده است، کاهش تقاضای نفت و گاز هند را 

در پی خواهد داشت.
افزون بر هند، برآورد تقاضای نفت سال 2021 در غرب اروپا و آمریکای 
جنوبی هم به دلیل محدودیت های اعمال شده برای مهار موج دوم و سوم 
ویروس کرونا کاهش یافته است که همین امر مانع از رشد قیمت ها در 

بازار طالی سیاه است.
این موضوع باعث شده تا قیمت نفت شاخص آمریکا در معامالت هفته 
گذشته با کاهشی 2.8 درصدی از 65 دالر و 37 سنت در روز دوشنبه به 63 

دالر و 58 سنت در پایان روز جمعه برسد.
نفت برنت نیز 3.4 درصد کاهش را در هفته گذشته تجربه کرد و از 68 

دالر و 71 سنت به 66 دالر و 44 سنت کاهش داشت.
به نظر می رسد در ماه های آینده با افزایش واکسیناسیون در جهان 
و کنترل نسبی کرونا، می توان انتظار داشت تا قیمت نفت در میانه کانال 

70 دالری تثبیت شود.
پیش از این نیز، آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد که بهبود تقاضای 

نفت در حال سبقت از افزایش عرضه آن است.
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محقق شدن طرح برق امید دولت؛
برق 30 میلیون مشترک کم مصرف

 رایگان شد!
از  جمهوری  رییس  امید«،  »برق  طرح  تصویب  با  پارسال  شهریورماه 
رایگان شدن برق نزدیک به 30 میلیون ایرانی خبر داد. اگرچه در آن زمان 
برخی این اتفاق را غیر ممکن می دانستند اما آمارها نشان می دهد که برق 

امید در رسیدن به اهداف خود موفق بوده است.
اوایل شهریورماه پارسال زمزمه اجرای طرحی به نام طرح برق امید از 
سوی متولیان صنعت برق و وزارت نیرو مطرح شد تا براساس این طرح برق 

خانوارهای کم مصرف رایگان شود.
به  تصویب  برای  نیرو  وزارت  سوی  از  تدوین  از  پس  امید  برق  طرح 
هیات دولت ارسال شد و در همان شهریورماه به تصویب هیات وزیران رسید.

رجبی مشهدی« سخنگوی  پارسال »مصطفی  و ششم شهریور  بیست 
صنعت برق درباره این طرح با بیان اینکه بررسی های اولیه و کارشناسی طرح 
برق امید از یک سال پیش آغاز شده بود، گفت: چنین طرح بزرگی نمی تواند 

خلق الساعه باشد و نیاز به بررسی های دقیق و کارشناسی دارد.
رجبی مشهدی با بیان اینکه این طرح در ادامه سایر اقدام های مدیریت 
بار توسط صنعت برق اجرا می شود، خاطرنشان کرد: تا پیش از این شرایط و 
برنامه ها به گونه ای بود که هرچه نیاز مصرف وجود داشت، برای پاسخگویی به 
آن نیروگاه ساخته می شد، اما اکنون مدیریت عرضه و تقاضا به صورت توأمان 
پیگیری می شود؛ به این معنی که اکنون مقداری از مصرف هم مدیریت و 

میزان سرمایه گذاری ها در این حوزه بهینه می شود و از این پس پاسخگویی 
به این نیاز مصرف، به اندازه تقاضای مدیریت شده خواهد بود.

خانگی کشور  اصالح مصرف مشترکان  با هدف  که  امید  برق  در طرح 
و حمایت از مشترکان کم مصرف برنامه ریزی شده، الگوی کم مصرفی برای 
غیرگرم  و  گرم  ماه های  و  جغرافیایی  مختلف  مناطق  در  خانگی  مشترکان 

تعیین شده است.
باشد  الگو )کم مصرفی(  این  از  آنها کمتر  مشترکانی که میزان مصرف 
برای سایر مشترکان  و  پاداش و تخفیف 100 درصدی خواهند شد  مشمول 
نیز راهکارهای کاهش مصرف پیش بینی شده است تا با بهینه سازی مصرف 
یا نصب مولد خورشیدی کوچک در دسته مشترکان کم مصرف یا خوش مصرف 

قرار گیرند.
میزان مصرف خانگی کشور  از  این طرح دست کم 10 درصد  اجرای  با 
کشور  مولد  بخش  برای  برق  انرژی  عرضه  میزان  همین  به  و  شده  کاسته 

فراهم خواهد شد.
30 شهریورماه پارسال نیز »رضا اردکانیان« وزیر نیرو از عملیاتی شدن 
طرح برق امید از مهرماه 99 خبر داد و گفت: مشترکان کم مصرف که دارای 

الگوی مصرف کمتری هستند، از تخفیف 100 درصدی برخوردار می شوند.
روحانی«  »حسن  دکتر  نیرو،  وزارت  سوی  از  طرح  این  اعالم  از  پس 

رییس جمهوری از رایگان شدن برق حدود 30 میلیون ایرانی خبر داد.
با واکنش های منفی عده  از سوی رییس جمهوری  این خبر مهم  اعالم 
افراد اعالم شده روبه رو شد و همواره در مقابل آن  ای و تشکیک در تعداد 

جبهه گرفته و بر نادرستی آن اصرار داشتند.
بر  که  همان ها  اعالم،  این  از  ماه  هشت  حدود  گذشت  با  و  اکنون  اما 
نادرستی این اعالم اصرار داشتند معترف شده اند که در اثر اجرای این طرح 

برق 25 میلیون ایرانی رایگان شده است.
اصالح الگوی مصرف حامل های انرژی در کشور در شرایط کنونی بسیار 
مهم است. ایران جزو پر مصرف ترین ها در حامل های انرژی است و این موضع 

عالوه بر آسیب به محیط زیست، سبب می شود تا ثروت ملی به باد برود. 
در این میان، استفاده از ابزارهای قیمتی مانند گران کردن تعرفه برای 
پر مصرفان و تخفیف به مشترکان کم مصرف می تواند تاثیر مهمی در اصالح 

مصرف داشته باشد.

اعالم  ایران  گمرک  فنی  معاون 
کرد که محموله حاوی 610 راس دام 
زنده بعد از اما و اگرهای بسیار، سرانجام 
با وساطت وزیر جهاد کشاورزی و انجام 

هماهنگی توسط گمرک ترخیص شد.
هفته گذشته بود که یک شرکت 
با توجه به ثبت سفارش انجام شده به 
واردات 1200 راس دام مولد از کشور 
به  ورود  از  بعد  و  کرد  اقدام  فرانسه 
گمرک آستارا در ترخیص با مانع مواجه 
شد، چرا که هنوز کد رهگیری بانک به 
ارز را دریافت نکرده بود  منظور تامین 
بدون  کاال  ترخیص  امکان  مشخصا  و 
از  بانک  کدرهگیری  و  سفارش  ثبت 
سوی گمرک وجود ندارد، مگر در موارد 

مشمول مصوبات خاص.
شرکت، تعهد قبلی ها را انجام نداده 

باز گوسفند آورد!
با این حال با توجه به زنده بودن 
دام ها و احتمال تلف شدن آنها، گمرک 
ایران نسبت به ترخیص محموله حاوی 
1200 راس دام اقدام کرد، ولی شرکت 
مربوطه متعهد شد در اسرع وقت نسبت 

به دریافت کد رهگیری اقدام کند.
اما هنوز کد رهگیری واردات قبلی 
صادر نشده و در فاصله یک هفته، مجددا 
در دو روز گذشته محموله دیگری شامل 
610 راس دام مولد نژاد الکن، توسط 
وارد شد  آستارا  به گمرک  این شرکت 
که باز هم کد رهگیری بانک برای آن 

صادر نشده بود.
گمرک  در  گوسفندان  حواشی 
آستارا بار دیگر تکرار شد تا اینکه تازه 
محموله  این  ترخیص  از  خبرها  ترین 

حکایت دارد.
حتی متروکه شدن گوسفندان هم 

اعالم شد تا تلف نشوند
ارونقی- معاون فنی گمرک ایران- 
در این رابطه گفت که گمرک با توجه 
به عدم ایفای تعهد قبلی صاحب کاال 
همچنین  و  رهگیری  کد  دریافت  در 
نداشتن کد برای محموله جدید، طبق 
ضوابط مانع از ترخیص شد و حتی به 
دلیل نبود زیر ساخت الزم در محوطه 
گمرک برای نگهداری این دام های زنده 
و احتمال تلف شدن، متروکه شدن آنها 
را به سازمان اموال تملیکی اعالم کردیم 

تا برای تعیین تکلیف ورود کند.
روز  حال  ین  ا با  فزود:  ا وی 
د  جها یر  ز و  ) د ا د خر وم  د یکشنبه)
کشاورزی به موضوع ورود کرده و طی 
داشت  اقتصاد  وزیر  با  که  ای  مکاتبه 

خواستار ترخیص این دام ها شد.
واردکننده  کشاورزی:  جهاد  وزیر 

تعهد را 2 ماهه انجام می دهد 
معاون فنی گمرک ایران با بیان 
اشاره  با  کشاورزی  جهاد  وزیر  اینکه  
احتمال  و  ها  دام  این  بودن  زنده  به 
ماده  اجرای   خواستار  شدنشان،  تلف 
گفت  است،  شده  گمرکی  قانون   42
امور  قانون  از  ماده  این  اساس  بر  که 
گمرکی در موارد استثناء و درخصوص 
دولتی  از  اعم  فوری  نیاز  مورد  کاالی 
یا غیردولتی، گمرک می تواند با اجازه 
تعهد  و  ن  یرا ا گمرک  کل  رئیس 
موسسه  یا  خانه  وزارت  مقام  باالترین 
دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه 
را  کاال  خروج  مجوز  حکم،  صدور  و 
وزیر  ارونقی،  گفته  .طبق  کند  صادر 
تاکید  جهاد کشاورزی در مکاتبه خود 
کرده که شرکت واردکننده این دام ها 
مکلف است ظرف مدت دو ماه نسبت 
به ارائه اسناد و مدارک الزم اقدام کند.

گمرک: پیگیری کردیم و با تعهد 

ترخیص کردیم
این مقام مسئول در گمرک ایران 
یادآور شد: در نهایت طی رایزنی های 
از  گرفته  صورت  های  هماهنگی  و 
سوی گمرک و دریافت تعهد از صاحب 
کاال، این 610 راس دام زنده ترخیص 

شده است.
این  از  وارداتی  که  است  گفتنی 
دست، بارها در حوزه تجارت اتفاق افتاده 
و واردکننده بدون تکمیل مدارک و بدون 
رهگیری  کد  یا  سفارش  ثبت  داشتن 
نسبت به ورود کاال اقدام می کند و به 
بن بست قانونی در ترخیص می خورد، 
سرانجام دست به رایزنی زده و بسته به 
شرایط مانند زنده بودن واردات صورت 
گرفته از قبیل این دام ها و چندی پیش 
گورخرها، دستگاه های مربوطه در عمل 
انجام شده قرار گرفته برای جلوگیری از 
تلف شدن آنها، به هر نحوی اقدام به 

ترخیص می شود.

یک مقام مسئول در گمرک خبر داد؛

وزیر واسطه شد، گوسفندان از گمرک ترخیص شدند!
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گروه خبری شهرستان 
- ه د ا ز قر با سمیه  مشهد 

 : گفت مشهد  ر  ا د شهر
را  خود  نقش  مهدیه  بولوار  مجموعه 
اقدام سبب  چند  اما  کرد  پیدا خواهد 
برجسته شدن آن می شود؛ نکته اول 
اینکه مسیری مستقیم و بدون چراغ 
که  کنیم  ایجاد  آزادگان  میدان  به  را 
بعد از اتمام پروژه آزادگان بهبود پیدا 

خواهد کرد.
مراسم  در  کالئی  محمدرضا 
افتتاح پروژه بولوار مهدیه به بزرگراه 
حضور  با  که  )ص(  اعظم  پیامبر 
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری مشهد، عضو هیات رییسه 
و  مشهد  اسالمی  شورای  مجلس 
جمعی از مسئولین شهری برگزار شد، 
اظهار کرد: ابتدا از تمام کسانی که در 
عملیاتی شدن این پروژه نقش داشتند 
همکاران  و  کاظمی  آقای  جمله  از 
انصافا  ایشان، آقای زینت بخش که 
با توجه به تعداد پروژه های زیادی که 
در سطح منطقه وجود دارد، انتظار این 
حجم از همکاری را نداشتم و به نظرم 
ایشان  شایسته  جهادی  جوان  صفت 
و  شهر  شورای  راهور،  پلیس  است، 
کسانی که موضوع تملک را برطرف 

کردند، تشکر می کنم.
در  کرد:  بیان  مشهد  شهردار 
روزهای  عصر  و  جمعه  روزهای 
تعطیل در بازگشت از ییالقات و باغ 
با  مشهد  غرب  شمال  و  غرب  های 
ترافیک سنگینی مواجه هستیم و این 
ترافیک در نقاط مختلف از جمله بعد 
از سه راه شاهنامه تشدید می شود که 
امیدوارم با افتتاح این بولوار شاهد این 

ترافیک نباشیم.
به   : کرد خاطرنشان  کالئی 
ورزیده  اهتمام  اگر  رسد  می  نظر 
مخصوصا  فردوسی  راه  سه  از  شود، 
دوربرگردان منزل آباد تا مهدیه اصالح 
هندسی صورت بگیرد. یکی از اقدامات 
شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک 
اصالحات هندسی در وضعیت ترافیکی 
افزایش الین ها  تاثیر  است و شاهد 
هستیم. همانگونه که می دانید بعد از 
دوربرگردان منزل آباد الین ها به 6 
تا افزایش پیدا می کند اما در ادامه به 
دلیل شانه خاکی در نقاطی به چهار 
الین می رسد اما اکنون با افتتاح این 
پروژه امکان 6 الین شدن وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه این اصالح 
هندسی خارج از حیطه وظایف مااست، 
اهتمام و تصمیم شواری همتا  با  اما 
قابل اجرا است، اضافه کرد: از شهردار 
منطقه 12 درخواست می شود موضوع 
وانت  حضور  یعنی  مسیر  معارضات 
را  جاده  کنار  فروشان  میوه  و  بارها 
به صورت جدی حل کند؛ زیرا برای 

ما قابل قبول نیست که زمان زیادی 
از  ییالقات  از  بازگشت  مسیر  در 

دست برود.
حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
وجود  دوچرخه  الین  کیلومتر   240
سایر  استاندارد  به  نسبت  میزان  این 
شهرها زیاد و نسبت به استقبال مردم 
از دوچرخه ها کم است. برخی شب 
کنم  می  بازدید  بایدو  سامانه  از  ها 
مردم  خوب  استقبال  نشاندهنده  که 
از آن بوده و وظیفه ما پاسخ به این 

استقبال است.
 168 کرد:  بیان  مشهد  شهردار 
دو  در  دوچرخه  مسیر  از  کیلومتر 
سال اخیر ایجاد شده و بدیهی است 
در  دوچرخه  الین  ایجاد  موضوع  که 
در  اما  شد،  خواهد  بررسی  مهدیه 
کلیت موضوع یک نقشه جامع شبکه 
که  دارد  وجود  دوچرخه  مسیرهای 
اولویت ایجاد مسیر با این نقشه است 
اما چنانچه این درخواست امکان پذیر 

باشد دریغ نمی شود.
مشهد-  کنارگذر  پروژه  اتمام 

چناران تا پایان تیر ماه
 کالیی در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: بولوار مهدیه یکی از درخواست 
شمال  مردم  سال   10 از  بیش  های 
غرب مشهد بود که سبب خارج شدن 

الهیه از بن بست می شود.
وی افزود: همچنین یکی دیگر 
ما  برای  پروژه  این  های  اهمیت  از 
اعظم  پیامبر  بزرگراه  که  است  این 
سمت  به  فردوسی  راه  سه  از  )ص( 
میدان قائم در روزهای تعطیل و ایام 
است  ترافیک  دارای  شدت  به  پیک 
که طبیعتا با اجرای این پروژه از میان 
خواهد رفت و خبر خوب دیگر اینکه 
نقل  و  حمل  و  عمران  معاونت  در 
شهرداری مشهد در تالش برای کنار 
هستند  چناران  مشهد-  آزادراه  گذر 
ماه  تیر  پایان  تا  بتوانیم  امیدوارم  که 
از مسیر صادقیه و کنار گذر آزاد راه 
چناران این نقطه را به تقاطع آزادگان 
از  بازگشت  مسیر  در  و  کنیم  متصل 
ترافیکی  نظر  از  شدت  به  ییالقات 

روان شود.
شهردار مشهد درخصوص جاده 
شاندیز گفت: آنچه ما می توانیم رقم 
به  را  نقطه  این  که  است  این  بزنیم 
و  راه مشهد- چناران  آزاد  کنار گذر 
تقاطع آزادگان اضافه کنیم اما جاده 
بازگشت  مسیر  به  تواند  می  فرمانیه 
فرمانیه  برای  به شاندیز کمک کند. 
به این دلیل که خارج از حریم شهر 
است، نمی توانیم کاری انجام دهیم، 
می  چناران  مشهد-  گذر  کنار  اما 
کند  تخلیه  را  فرمانیه  ترافیک  تواند 
ترافیک  از  زیادی  امیدوارم بخش  و 

شاندیز را بشکند.

شهردار مشهد خبرداد؛

ایجاد مسیری مستقیم به پروژه آزادگان، سبب برجسته شدن پروژه مهدیه می شود
نیـروی انتظامی در کنـار رسـانه ها می تواند نقش 

تأثیرگذاری در پیشـگیری از جرایم داشـته باشد
فرمانـده انتظامـی اسـتان ایالم با بیـان اینکه نیـروی انتظامی در 
کنار رسـانه ها می تواند نقش تاثیرگذاری در پیشـگیری از جرائم داشـته 
باشـد، گفـت: الحمـداهلل رسـانه های اسـتان بـا پلیس همراه هسـتند و 

تالششـان بی بدیل اسـت.
بـه گزارش خبرنـگار پایگاه خبـری پلیس، سـردار “دالور القاصی 
مهـر” در جمـع  خبرنـگاران بـا تبریـک سـالروز آزادسـازی خرمشـهر 
اظهـار داشـت: مـردم اسـتان ایـالم به واسـطه تـالش و کوششـان در 
هشـت سـال دفـاع مقـدس، دین بزرگـی بر گـردن نظام دارنـد و همه 

مـا بایسـتی خـادم و خدمتگـزار این مردم باشـیم .
وی بـه نقـش رسـانه ها و خبرنگاران در پیشـگیری از آسـیب های 
اجتماعـی اشـاره کـرد و گفـت: اطالع رسـانی به مردم نقـش مهمی در 

کاهـش جرائم و آسـیب ها دارد.
فرمانـده انتظامـی اسـتان ایالم خاطرنشـان کرد: اصحاب رسـانه 
بیشـترین نقـش را در بحـث آمـوزش همگانی در راسـتای پیشـگیری 

از جرائـم دارند.
وی بـا بیـان اینکـه امـروز جرائم مـا از حقیقی به فضـای مجازی 
منتقل شـده اسـت و امروزه شـاهد بیشـترین آمار در این زمینه هستیم 
، گفـت: رسـانه ها در ایـن زمینـه نیـز می تواننـد بـا اطالع رسـانی و 
آگاه سـازی نقـش خـود را بـرای پیشـگیری از آسـیب های اجتماعـی 

ایفـا کنند.
سـردار دالور القاصـی مهر بـه عملکرد نیروی انتظامـی در دو ماه 
گذشـته اشـاره کـرد و گفـت: بـا اشـرافیت اطالعاتـی و تالش شـبانه 
روزی کارکنـان فرماندهـی انتظامـی اسـتان ایـالم 172 قبضه سـالح 

در اسـتان کشـف شـده است.
وی بـا بیـان اینکه امنیـت و آرامش مردم اسـتان خط قرمز پلیس 
اسـت گفـت: بـا اجـرای طرح های مختلـف انتظامـی، 22 نفـر از اراذل 
و اوبـاش سـابقه دار دسـتگیر و جهـت سـیر مراحـل قانونـی تحویـل 

مراجـع قضائی شـده اند.
فرمانده انتظامی اسـتان ایالم به افزایش 185 درصدی کشـفیات 
جرم کالهبـرداری در اسـتان اشـاره کـرد و گفـت: شـهروندان عزیـز 
بایسـتی بـا اطالعات و آگاهـی الزم، در معامالت خـود ورود پیدا کرده 

تـا در دام کالهبـرداران قـرار نگیرند.
وی به تالش پلیس برای پیشـگیری از سـرقت در سـطح اسـتان 
اشـاره کرد و گفت: در 2 ماه اخیر، شـاهد 15 درصد افزایش کشـفیات 

سـرقت بوده ایم.
فرمانده انتظامی اسـتان ایالم یادآور شـد: از ابتدای سـال تاکنون 
بیـش از 18 هـزار مـورد تمـاس تلفنـی با سـامانه فوریت های پلیسـی 
110 برقـرار شـده کـه این نشـان دهنـده اعتماد مردم به پلیس اسـت.

وی گفـت: رسـیدگی بـه مشـکالت و نیازهـای پلیسـی مـردم در 
سـریعترین زمـان ممکـن موضوعی اسـت که بـه صـورت روزانه رصد 

می شـود و در دسـتور کار قـرار دارد.
وی در بخش دیگری از سـخنان خود به حضور مشـاور و مددکار 
در تمامـی کالنتری هـا و پاسـگاه های اسـتان اشـاره کـرد و گفـت: به 
منظـور کاهـش تردد بین کالنتری و دادسـرا ، کارشناسـان خبره ای در 
ایـن حـوزه به صورت شـبانه روز فعالیت می کنند و کارنامه درخشـانی 

نیـز برای مصالـح پرونده ها داشـته اند.
سـردار القاصـی مهـر تصریـح کـرد: از مجمـوع 10 هـزار پرونده 
ارجاعـی بـه مراکـز مشـاوره و مـددکاری کالنتری ها و پاسـگاه ها، 78 

درصـد ایـن پرونده هـا بـه صلح و سـازش ختم شـده اسـت.
وی بـا قدردانـی از مـردم اسـتان گفـت: حـدود 98 درصـد مـردم 
اسـتان قانـون و مقـررات را رعایـت می کننـد و حـدود 2 درصـد اسـت 
کـه بـه صـورت آگاهانه و یـا ناآگاهانه قوانین و مقـررات را رعایت نمی 
کننـد کـه پلیـس نیـز بـر حسـب وظیفـه و بـر اسـاس قانون بـا این 2 

درصـد برخورد مـی کند.
فرمانـده انتظامی اسـتان ایـالم در بخش پایانی خـود به انتخابات 
پیش رو اشـاره کرد و گفت: مردم فهیم ، انقالبی و والیت مدار کشـور 
و اسـتان ایـالم حافـظ آرمان هـای انقالب هسـتند و با حضور باشـکوه 
خـود و انتخابـات نشـان خواهند داد که در صحنه حضور دارند و نقشـه 

دشـمنان را بـرای کمرنگ کـردن انتخابات نقش بـر آب می کنند.
وی گفـت: نیـروی انتظامـی هـم در ایـن مأموریـت مهـم کـه 
همـان امنیـت و آرامـش انتخابـات اسـت آمادگـی کامـل دارد و برای 
حضـور باشـکوه مـردم در پـای صندوق هـای رای تمهیـدات الزم را 

اندیشـیده اسـت.

بهره منـدی 43هزار مشـترک گلپایگانی، از نعمت 
طبیعی گاز 

مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان اصفهـان گفـت: در حـال حاضـر 
حـدود 40 هـزار مشـترک خانگـی و 3 هزار مشـترک در بخش صنعتی 

و عمومـی در شهرسـتان گلپایـگان از نعمـت گاز بهـره مند هسـتند. 
به گزارش روابط عمومی شـرکت گاز اسـتان اصفهان، مدیرعامل 
ایـن شـرکت، در مراسـم تودیـع و معارفـه رئیـس اداره گاز شهرسـتان 
گلپایـگان، گفـت: در حـال حاضر با اجـراي 984کیلومتر شـبکه، نصب 
ایـن  انشـعاب، حـدود 43هـزار مشـترک در سـطح  25هـزار و 543 

شهرسـتان از نعمـت گاز طبیعـی بهـره مندند.
سـید مصطفـی علـوی، بـا بیان ایـن که در اسـتان اصفهـان تمام 
شهرسـتان ها و حتی روسـتاهای دارای شـرایط از نعمت گاز برخوردار 
هسـتند، تصریـح کـرد: هـم اکنـون در شهرسـتان فریدونشـهر تعـداد 
معـدودی روسـتا وجـود دارد کـه گازرسـانی بـه ایـن مناطق در دسـت 

اجـرا قـرار گرفتـه کـه مطابق بـا برنامـه پیش خواهـد رفت.
وی، افـزود: در سـال جـاری در قالـب مصوبـه شـورای اقتصـاد، 
تـالش داریـم کـه بر اسـاس برنامـه بـه واحدهـای صنعتـی باقیمانده 

نیـز گازرسـانی انجام شـود.
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان اصفهـان، با بیان این که در سـال 
گذشـته با بهره برداری و توسـعه شـبکه در بخش های مختلف، بیش 
از 13 میلیـون متـر مکعب گازرسـانی در سـطح اسـتان اصفهـان انجام 
گرفـت اسـت کـه این توسـعه در  واحدهـای صنعتی و مرغـداری ها و 
گاوداری های پراکنده سـطح اسـتان در قالب بند) ق( انجام شده است.

مهنـدس علـوی، با اشـاره به اینکه، درحال حاضر به طور متوسـط 
روزانـه  حـدود60 میلیـون متـر مکعب گاز طبیعی در سـطح اسـتان به 
مصـرف مـی رسـد و این میزان در فصل زمسـتان باالتر می رود گفت: 
ایـن میـزان در واقع نقطه تعادل مصرف گاز در اسـتان اصفهان اسـت، 
کـه در صورت حفظ این رقم در فصول سـرد سـال، بـرای تامین پایدار 

گاز طبیعی مشـکلی نخواهیم داشت.
وی، تاکیـد کـرد: درسـال جـاری تمامـی ادارات ملـزم بـه رعایت 
الگـوی مصـرف بهینـه گازهسـتند و  اجـرای این مهم را بایـد با نصب 

سیسـتم هوشـمند و سـایر اقدامات اجرایـی نمایند.
مدیرعامـل شـرکت گازاسـتان اصفهان،خاطـر نشـان سـاخت: بـا 
توجـه بـه وسـعت و پراکندگی شـبکه گاز درسـطح اسـتان، امسـال به 
گونـه ای برنامـه ریـزی گردیده کـه در فصل گرم سـال، اقدامات الزم 
بـرای گازرسـانی مسـتمر انجـام شـود تـا در فصـل زمسـتان، خدمات 

گازرسـانی بـدون محدودیـت قطـع گاز صـورت پذیرد.
الزم بـه ذکـر اسـت، طـی ایـن مراسـم، از خدمات 7 سـاله سـید 
رضـا میرهنـدی قدردانی و سـید مهدی خاتمی به عنـوان رئیس جدید 

اداره گاز شهرسـتان گلپایـگان معرفی شـد. 

گیالنیان مصرف آب شرب را مدیریت کنند
و  آب  آموزش همگاني شرکت  و  روابط عمومي  دفتر  به گزارش 
فاضالب استان گیالن؛ مازیار غالمپور معاون بهره برداری و توسعه آب 
شرکت آبفای گیالن گفت: به دلیل کاهش بارش برف که تغذیه کننده 
اصلی چشمه هاست، پیش بینی می شود در برخی از مناطق استان در 
تابستان پیش رو با بحران کم آبی مواجه باشیم.وی با اشاره به بهسازی 
تعدادی از چاه ها و چشمه ها به منظور مقابله با کم آبی در روزهای 
گرم سال افزود: رعایت الگوی صحیح مصرف آب توسط مردم فهیم 
و با فرهنگ استان، بیش از هر چیزی در پشت سر گذاشتن تابستان 

امسال حائز اهمیت است.
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای گیالن با تاکید بر 
عدم استفاده از آب شرب برای آبیاری مزارع و باغات گفت: مردم عزیز 

همچنین از آب شرب برای شستن حیاط و ماشین استفاده نکنند.
غالمپور با بیان اینکه در برخی از نقاط استان افرادی با شکستن 
خطوط انتقال شرکت آب و فاضالب گیالن و از طریق انشعاب غیرمجاز از 
آب شرب برای آبیاری مزارع، باغات کیوی، چای و صیفی کاری استفاده 
می کنند، افزود: مردم در صورت مشاهده چنین مواردی، با شماره 122 
تضییع  از  تا  بگیرند  تماس  آبفا  روزی شرکت  شبانه  پاسخگویی  مرکز 

حقوق مشترکین قانونی این شرکت جلوگیری شود.

دو پروژه برق رسـانی در شهرسـتان گتونـد افتتاح 
شـد زنی  کلنگ  و 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از بهره برداری و 
کلنگ زنی دو پروژه برقرسانی در شهرستان گتوند خبر داد.

چهار  پروژه خط  گفت:  این شرکت  مدیرعامل  علی خدری  دکتر 
مداره شهرستان گتوند در سطح ولتاژ 33 کیلو ولت برای اولین بار در 

سطح کشور افتتاح شد.
خدری در تشریح این پروژه گفت: این خط چهار مداره، با کابل 
فاصله دار به صورت دو معبره و به طول حدود 800 متر و با اعتبار حدود 

4 میلیارد ریال احداث شده است.
محدود  ظرفیت  با  خط  یک  گذشته  در  مسیر  این  افزود:  وی 
داشت و به همین دلیل باید خطوط جدید احداث میشد؛ خوشبختانه 
امروز برای اولین بار این پروژه با ولتاژ 33 در سطح کشور به بهره 

برداری رسید. 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان 
همچنین از کلنگ زنی پروژه خطوط ایستگاه عقیلی و گتوند خبر داد و 
گفت: این پروژه در سه بخش و با اعتبار  820 میلیارد ریال در 5 ماه 

اجرایی می شود.
مسیر  در  پروژه  اول  بخش  افزود:  پروژه  این  تشریح  در  خدری 
و  ولتاژها  افت  این خط،  اجرای  با  که  است  عقیلی  انتهای  روستاهای 
خاموشی های ناشی از گرمای شدید یا بارش باران جبران می شود و از 

پایداری نسبی و قدرت انتقال بار برخوردار است.
وی ادامه داد: خط دوم که در گذشته یک خط پایه چوبی فرسوده 
داشته و مدام به علت شرایط جوی دچار خاموشی های مکرر میشد، 
روستاهای شهر ترکالکی را تامین برق می کند و ارتباط بین عقیلی و 
گتوند است تا در مواقع ضروری بتوانیم بار مناطق را از ایستگاه های 

مجاور تامین کنیم. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان اضافه کرد: با اجرای 
خط سوم  پایداری خطوط روستاهای مسیر کیارس ) بیش از 14 روستای 
بزرگ( و پایداری خطوط برق روستاهای آبیده را به دنبال دارد و باعث 

رفع افت ولتاژ و رفع قطعی های مکرر می شود.
گفتنی است این پروژه با حضور نماینده مردم گتوند و شوشتر در 
مجلس شورای اسالمی ،فرماندار و مسئوالن محلی این شهرستان عصر 

امروز در شهرستان گتوند کلنگ زنی شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور خبر داد؛
 ایجـاد 6 هـزار فرصـت شـغلی جدیـد در منطقه 

ویـژه اقتصادی پتروشـیمی ماهشـهر
معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور گفت: بیش 
از 40 واحد پتروشیمی در حال تاسیس است که اگر این واحدها تکمیل 
شوند، 6 هزار فرصت شغلی جدید به مجموع اشتغال موجود در منطقه 

ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر اضافه خواهد شد.
بابک دین پرست در حاشیه جلسه با مدیران پتروشیمی ماهشهر که 
امروز )2 خردادماه( در ماهشهر برگزار شد، در جمع  خبرنگاران اظهار کرد: 
امروز بازدیدی از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ماهشهر انجام شد 

که یکی از مناطق بزرگ پتروشیمی در کشور است.
وی افزود: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر با دارا بودن 
حداقل 20 واحد پتروشیمی و سهم 30 درصدی در تولید محصوالت 

پتروشیمی کشور، دارای جایگاه بسیار ویژه ای است.
معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور گفت: در این 
منطقه، حدود 19 میلیارد دالر سرمایه گذاری شده است و تولید ساالنه 

آن نیز حدود 18.5 میلیون تن محصوالت پتروشیمی است.
واحدهای  برخی  فعالیت  در  مشکالتی  کرد:  بیان  دین پرست 
پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر وجود دارد که باید 

به آن ها رسیدگی شود.
است  تاسیس  حال  در  پتروشیمی  واحد   40 از  بیش  افزود:  وی 
به  جدید  شغلی  فرصت  هزار   6 شوند،  تکمیل  واحدها  این  اگر  که 
مجموع اشتغال موجود در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر 

اضافه خواهد شد.
در  مستقر  پتروشیمی  واحدهای  به مشکالت  اشاره  با  دین پرست 
مهمترین  از  اولیه  مواد  تامین  گفت:  ماهشهر  اقتصادی  ویژه  منطقه 
مشکالت این واحدها است و در این زمینه قرار است گزارشی تهیه و در 

ستاد تسهیل ملی پیگیری شود.
معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور افزود: یکی 
دیگر از مسائل، تامین منابع مالی برای تکمیل پروژه های در دست اقدام 

در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر است.
پتروشیمی  مالی  گردش  و  سپرده ها  محل  از  گفت:  دین پرست 
ویژه  منطقه  نیاز  مورد  اعتبارات  تامین  برای  بانک ها  تعهد  متقابال  و 
در  طرح های  تکمیل  برای  را  مالی  تامین  مشکل  می توان  اقتصادی، 

دست اجرا حل کرد.

ارتقاء کیفیت آب ۱8 هزار مشترک صومعه سرا
به منظور ارتقاء کیفیت آب شرب 18 هزار مشترک در صومعه سرا 
مخزن ذخیره آب این شهرستان شستشو شد.به گزارش دفتر روابط عمومي 
و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب استان گیالن ، مدیر امور آبفاي 
صومعه سرا از شستشو و گندزدایي واحد هوادهي و مخزن ذخیره آب 
صومعه سرا خبر داد . علی روح االمین مدیر امور آبفاي صومعه سرا در 
این مورد گفت : به جهت بهره مندي 18000 مشترک صومعه سرا از 
آب شرب با کیفیت و مطلوب، مخزن 2000 مترمکعبي تاسیسات شهید 

بقایي و واحد هوادهي آن شستشو و گندزدایي شد .
وی اظهار داشت: تامین کیفیت مناسب آب آشامیدني از وظایف 
خطیر و اهداف عالیه شرکت مي باشد ، که در انجام این فرایند و به 
منظور ارتقاء کیفیت آب شرب، بر اساس برنامه زمانبندي و هماهنگي 

هاي صورت گرفته، نسبت به شستشوی مخزن اقدام شد.
روح االمین هزینه انجام این پروژه را حدود 60 میلیون ریال اعالم 

کرد که از محل اعتبارات جاری تأمین شد.

عنوان  به  تاراز  فوالد  شرکت 
ه  گرو یرمجموعه های  ز ز  ا یکی 
امسال  اردیبهشت  در  فوالدمبارکه 
تولید ورق  به رکوردشکنی در  موفق 
در  شرکت  مدیرعامل  شد.  گالوانیزه 
میزان  افزایش  گفت:  خصوص  این 
تاراز،  فوالد  در  رکوردزنی  و  تولید 
داشت؛  خواهد  بازار  در  مثبتی  نقش 
در  و عرضه  تولید  اندازه  هر  که  چرا 
بازار افزایش یابد، قیمت محصوالت 

متعادل تر خواهد شد.
سعید رشیدی با بیان این مطلب، 
خوب  روند  ادامه  در  کرد:  اظهار 
فوالد  شرکت  درخشان  عملکرد  و 
تولید  رشد  با  که   99 سال  در  تاراز 
 98 سال  به  نسبت  15.4درصدی 
همراه شده بود، خوشبختانه با تالش 
و همدلی کارکنان پر تالش شرکت 
فوالد تاراز در اردیبهشت 1400 موفق 
شدیم رکورد تولید ماهانه را به مقدار 
18هزارو937تن محصول با کیفیت و 
ابعاد متنوع به خصوص ضخامت پایین 

به ثبت برسانیم.
اردیبهشت  در  داد:  ادامه  وی 
تن  و یک  18هزار  ماه سال گذشته 
رکورد  آخرین  البته  داشتیم،  تولید 
بود   99 در دی ماه  تاراز  فوالد  تولید 
ثبت  به  18هزارو549تن  تولید  که 
اردیبهشت  در  واقع  در  بود؛  رسیده 
درصد   2 قبلی  رکورد  به  نسبت  ماه 

رشد تولید داشتیم.
و  محدودیت ها  وی،  گفته  به 
بسیار  تاراز  فوالد  در  تولید  موانع 

این  مشکل  بزرگ ترین  و  است  زیاد 
شرکت، تامین مواداولیه و کالف سرد 
است؛ این درحالیست که با توجه به 
در  ما  از  انتظارات  شده  ثبت  رکورد 
ماه های آتی بیشتر از قبل خواهد شد؛ 
البته تالش و برنامه ریزی برای اینکه 
 20 باالی  به  را  خود  تولید  بتوانیم 
هزارتن در ماه برسانیم وجود دارد، اما 
نگرانی اصلی در خصوص شیوه نامه 
آبان سال  از  ابالغیه فوالد است که 
قبل اجرا شد و با توجه به اینکه تامین 

نیاز شرکتهای تولیدی ورق گالوانیزه 
مواد  تامین  بود  نشده  گرفته  نظر  در 
اولیه شرکت فوالد تاراز که به عنوان 
حلقه آخر زنجیره فوالد می تواند ارزش 
افزوده زیادی برای کشور داشته باشد 
را با مخاطره جدی روبرو کرده است.   
رشیدی افزود: بزرگترین چالش 
و  بوده  اولیه  مواد  تامین  تاراز  فوالد 
سرد  کالف  که  است  حالی  در  این 
دلیل  به  عرضه  زیاد  محدودیت  با 
مصرف  سایر  سوی  از  باال  تقاضای 

خودرو  شرکتهای  ویژه  به  کنندگان 
سازی و لوازم خانگی، در عمل امکان 
خرید کالف سرد برای فوالد تاراز در 
نداشته و کالف  4 ماه گذشته وجود 
گرم بصورت محدود جایگزین آن شده 
است؛ البته در سامانه بهین یاب برای 
فوالد تاراز 20هزارتن سهمیه ماهانه 
در  در عمل  اما  گرفته شده،  نظر  در 
بورس کاال امکان تامین بسیار محدود 
بوده و تنها  حدود 25 درصد تقاضای 

ما محقق شده است.

مدیرعامل فوالد تاراز از رکوردی دیگر در گروه فوالدمبارکه خبر داد:

بزرگترین مشکل فوالد تاراز، تامین مواد اولیه است 

می  عمو بط  ا و ر ش  ر ا گز به 
دادگستری استان ایالم، سومین جلسه 
جرائم  به  رسیدگی  و  پیشگیری  ستاد 
ریاست  به  استان  انتخاباتی  تخلفات  و 
دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری 
ایالم و با حضور اعضاء ستاد در سالن 
جلسات حوزه ریاست دادگستری استان 

برگزار شد.
در  دهقانی  دکتر  جلسه  این  در 
دانستن  مهم  ضمن  ستاد  اعضاء  جمع 
در  ما  افزود: هدف  پیشگیرانه  اقدامات 
ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و 
تدابیر  اتخاذ  استان،  انتخاباتی  تخلفات 
از جرائم و  الزم در راستای پیشگیری 
که  نحوی  به  است  انتخاباتی  تخلفات 
این اقدامات پیشگیرانه منجر به کاهش 

مشارکت مردم نشود.
استان  دادگستری  کل  رئیس 
با  رو  پیش  انتخابات  در  گفت:  ایالم 
توجه به این که رسانه ها و کانال های 
مختلف  های  روش  به  معاند  خبری 
و  دلسرد  را  مردم  که  کنند  تالش می 
مشارکت در انتخابات را پایین بیاورند، 
لذا همه مسئولین در حوزه انتخابات باید 
مشارکت حداکثری مردم را در اولویت 

برنامه های خود قرار دهند.

وی با پر رنگ دانستن نقش رسانه 
ها و فضای مجازی در انتخابات تاکید 
کرد: باید یک آگاهی بخشی عمومی هم 
در بحث انتخابات و هم در بحث رعایت 

قانون شکل بگیرد.
استان  دادگستری  کل  رئیس 
ایالم ادامه داد: در رسانه ها مخصوصا 
فراهم است که  زمینه  این  رسانه ملی 
کارشناسان مختلف حضور پیدا کنند و 
حساسیت و اهمیت مشارکت مردم در 

انتخابات را تبیین نمایند.
استان  قضایی  مقام  ترین  عالی 
ایالم افزود: یکی از آسیب های مهم در 
استان مخصوصا در انتخابات شوراهای 

شهر و روستا، بحث خرید و فروش آراء 
است که این موضوع هم قابل رصد و 
هم قابل شناسایی است که باید با آن 
برخورد و در این زمینه به مردم اطالع 

رسانی شود.
دکتر دهقانی اظهار داشت: خرید 
و فروش رای موجب بی اعتمادی مردم 
می شود لذا تاکید بر این است که در این 
ایام صدا و سیمای استان محتوا هایی که 
هم جنبه پیشگیرانه و هم جنبه مشارکتی 

داشته باشد تولید و پخش نماید.
از  ای  عده  که  این  افزود:  وی 
و  شهرها  از  انتخابات  هنگام  در  افراد 
روستاهای مختلف به شهر یا روستای 

دیگر گسیل شوند برای رای دادن، این 
یک تقلب است که باید این موضوع را 
مدیریت و آگاهی بخشی و اطالع رسانی 

الزم در این زمینه انجام شود.
ن  و معا ه  بخشند ب  ها لو ا عبد
اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری 
به  رسیدگی  و  پیشگیری  ستاد  دبیر  و 
نیز  استان  انتخاباتی  تخلفات  و  جرائم 
جلسات  مصوبات  گفت:  جلسه  این  در 
حال  در  و  شده  اجرایی  ستاد،  گذشته 
پیگیری است و تا روز انتخابات هر 10 
اعضاء  همه  حضور  با  جلسه  یک  روز 
جدیت  با  مصوبات  پیگیری  و  تشکیل 

صورت می گیرد.

سومین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان ایالم برگزار شد

رئیس کل دادگستری استان ایالم
 بر پیشگیری مبتنی بر مشارکت تاکید کرد
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و  فرهنگ  مدیرکل 
ایالم  استان  اسالمی  ارشاد 
و  نماینده  ها  رسانه  گفت: 
پیگیر  و  افکار عمومی  العموم  مدعی 

حقوق مردم هستند.
ر  ظها ا موز«  خودآ »عمران 
پیگیری  در  باید  ها  رسانه  داشت: 
رعایت  را  توازن  مردم  عامه  حقوق 
کنند به گونه ای نباشد که رسانه ها 
مشکل و مطالبه برخی از افراد جامعه 
تعدادی  خواسته  و  کنند  پیگیری  را 
عدم  و  فراموشی  بوته  به  را  دیگر 

پیگیری بسپارند.
در  ها  رسانه  افزود: هرچند  وی 
بیان مطالب و نقدهای خود آزاد هستند 
اما باید محتوای منتشر شده از سوی 
رسانه ها مخالف موازین شرعی، ملی 
و قانون نباشد و رسانه ها به عنوان 
مدیران و هدایتگران افکار عمومی باید 

از انتشار اخباری که موجب سردرگمی 
یا تشویش جامعه می شود، بپرهیزند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ها  رسانه  اینکه  بیان  با  ایالم  استان 
هستند،  مردم  عمومی  حقوق  پیگیر 

نمایندگان  عنوان  به  آنها  یادآور شد: 
به  مکلف  جامعه  از  وسیعی  طیف 
از مسئوالن  و مطالبه گری  پیگیری 
در قبال خواسته های جامعه هستند.

»خودآموز« تصریح کرد: باتوجه 

به در پیش بودن انتخابات، رسانه ها 
در ایجاد شور انتخاباتی نقشی موثر و 
راستا  این  در  و  دارند  انکار  غیرقابل 
باید شور انتخاباتی توسط رسانه ها به 

صورت پررنگ ایجاد شود.
وی تاکید کرد: رسانه ها همواره 
در برهه های مختلف ابزارهای جریان 
به  باتوجه  اکنون هم  اند و  بوده  ساز 
زمینه  ها  رسانه  خرداد   28 انتخابات 
انتخاباتی و مشارکت حداکثری  شور 
مردم را در دستور کار خود قرار دهند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان ایالم خاطرنشان ساخت: طبق 
دستگاه  این  ابالغی،  های  بخشنامه 
رصد  و  پیگیری  به  موظف  نظارتی، 
محتواهای منتشر شده از سوی رسانه 
های رسمی و شناسنامه دار است و در 
صورت هرگونه تخلفی، با رسانه مذبور 

برخورد می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی ایالم:

رسانه ها مدعی العموم و پیگیر مطالبات مردم هستند
انعقـاد تفاهم نامه همـکاری آموزشـی فرهنگی و 
هنری بین سـپاه حضـرت ولیعصر )عج( خوزسـتان 

و اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی استان
تفاهـم نامـه همـکاری آموزشـی فرهنگـی و هنـری بیـن سـپاه 
حضرت ولیعصر )عج( خوزسـتان و اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
اسـتان بـه منظـور آمـوزش سـربازان وظیفـه در طـول مدت سـربازی 

منعقد شـد.
،مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی خوزسـتان در ایـن نشسـت 
کـه صبـح امـروز 2 خـرداد در سـالن جلسـات ایـن اداره کل برگـزار 
شـد گفـت: سـپاه حضـرت ولیعصر )عـج( خوزسـتان یک کار قشـنگ 
و آینـده دار بـرای جوانـان اسـتان تـدارک دیـده که در طـول مدت دو 
سـال سربازی،سـربازان یـک سـری آمـوزش هـا ببیننـد و بـه فـن و 

حرفه ای مسـلط شـوند.
محمـد جورونـد افـزود: این قضیـه از لحاظ روحـی و روانی نیز به 
سـرباز کمـک مـی کنـد و با توجه بـه فرمایش مقام معظـم رهبری که 
بـر امیدآفرینـی تاکیـد کرده اند، امیدبخشـی بـرای وی ایجاد می کند.

وی ضمـن تشـکر از سـپاه حضـرت ولیعصـر )عـج( خوزسـتان و 
دوسـتان در تهران برای تدارک چنین برنامه ای ادامه داد: از دوسـتانی 
کـه در کنـار دوره هـای فنـی، دوره هـای فرهنگـی و هنـری را نیز به 

ایـن طـرح اضافه کردند تشـکر مـی کنم.
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی خوزسـتان در بخش دیگری 
از سـخنانش ضمن تبریک پیروزی شـیرین غزه بر صهیونیسـم گفت: 
ایـن اتفـاق مبـارک را در ابتـدا بـه سـپاه تبریک مـی گویم.مـردم غزه 
کـه بزرگتریـن سالحشـان سـنگ بود و االن به موشـک تبدیل شـد و 
صهیونیسـم جهانـی را به زانـو درآوردند و یاد و خاطره شـهید بزرگمان 

سـردار سـلیمانی را گرامی مـی داریم.
جورونـد بـه تـالش هـای معاونـان و مجموعـه اداره کل فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی خوزسـتان بـرای حضـور پرشـور مـردم در انتخابات 
سـال جـاری اشـاره کـرد و گفـت: ایـن اداره کل فـارغ از موضع گیری 
هـای سیاسـی برنامـه هـای فراوانـی را در حـوزه های بصـری و تولید 
محتـوا تـدارک دیـده تـا زمینـه برای حضور پرشـور و بیشـتر کسـانی 
کـه بـا مـا و حـوزه هـای مرتبط با مـا در ارتباط هسـتند،فراهم شـود و 
اسـتان خوزسـتان یکبـار دیگر در حـوزه نظام والیی و پیـروی از تفکر 

دینی شـهره باشـد.
وی سـوم خـرداد سـالروز فتـح خرمشـهر و 4 خـرداد روز مقاومت 
و پایـداری دزفـول را بـه بـرادران و خواهـران در دزفول مقـاوم تبریک 
گفـت و یـاد و خاطـره همه شـهدای جنگ تحمیلی و انقالب اسـالمی 

را گرامی داشـت.
معـاون هماهنگ کننـده سـپاه ولی عصـر )عـج( خوزسـتان در این 
نشسـت بـا بیـان اینکه اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی خوزسـتان 
قطـب فعالیـت هـای فرهنگی هنری در اسـتان اسـت گفـت: امروز در 
آسـتانه عملیـات پیـروزی شکسـت اسـرائیل در غـزه در اینجـا حضور 

داریـم کـه ایـن اتفـاق را تبریک مـی گویم.
عبدالرضـا حاجتـی افـزود: خودشـان مـات و مبهوت مانـده اند که 
غـزه ای کـه در محاصـره صددرصـدی اسـت امـروز چگونـه توانسـته 
امکانـات موشـکی را بـه داخـل منتقـل کنـد و امـروز اتفاقـی بیفتد که 
تمـام دنیا انگشـت بـه دهن بماند. اسـرائیل دیگر تمام شـد. اسـرائیلی 
کـه مـی خواسـتند محـور قـدرت طلبـی و گفتگـوی بیـن یهودیـان و 

مسـلمانان بشـود دیگـر تمـام شـد و تمام معادالتشـان بهـم ریخت.
وی بـا توجـه بـه آمـوزش سـربازان در زمـان سـربازی گفـت: با 
فنـی حرفـه ای،ورزش و جوانان،هـالل احمـر و IT تفاهم نامه بسـتیم 
و خیلـی خـوب عمـل شـد و امسـال ابالغـی آمد کـه از ظرفیـت اداره 
کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی در موضوعـات فیلمبـرداری و تدویـن، 
طراحـی، عکاسـی،خبرنگاری، فتوشـاپ و ایندیزایـن تا سـهمیه 82 نفر 

اسـتفاده کنید.
حاجتـی اضافـه کـرد: انشـاء ا.. ایـن دوره ها را تا شـش ماهه اول 
سـال جـاری بـه اتمـام برسـانیم و اگـر بتوانیم بـه این ظرفیـت اضافه 

کنیـم کمـک بسـیاری بـه جوانان کـرده ایم.
معـاون هماهنگ کننـده سـپاه ولی عصر )عج( خوزسـتان باالبردن 
سـطح دانـش سـربازان وظیفه و ایجـاد انگیزه و مهارت بـرای ورود به 

بـازار کار را از جملـه اهـداف این طرح برشـمرد.
در پایـان تفاهـم نامـه همـکاری آموزشـی فرهنگـی هنـری بین 
سـپاه ولیعصـر )عـج( خوزسـتان و اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 

اسـتان منعقد شـد.

بنیـان  دانـش  شـرکت های  انجمـن  رئیـس  زرافشـان 
اسـتان البـرز: 

مختلـف  شـاخه های  در  فناورانـه  رویدادهـای 
تولیـدی در البـرز برگـزار شـود

رئیـس انجمـن شـرکت های دانـش بنیان اسـتان البرز با اشـاره 
بـه ظرفیـت هـای خالقانـه در حـوزه دانش بنیـان و اسـتارتاپ گفت: 
رویدادهـای فناورانـه در شـاخه های مختلـف تولیـدی اسـتان برگـزار 

. شود
فائـق زرافشـان در ارتبـاط با برگزاری نخسـتین رویداد اسـتارت 
آپـی اسـتان در حـوزه صنعـت سـاختمان و بتـن که در محل شـرکت 
آپتـوس ایـران برگـزار شـد،عنوان کـرد:در ایـن رویـداد طرح هـای 
فناورانـه در زمینـه صنعـت سـاختمان از جملـه فـرآورده هـای بتنـی 

شـد. ارائه 
 رئیـس انجمـن شـرکت های دانـش بنیـان اسـتان البرز با اشـاره 
بـه ظرفیت هـای مـورد توجـه در قالـب 10 ایـده فناورانه ارائه شـده در 
ایـن رویداد،اظهارداشت:بیشـتر ایـن طرح ها ایده هایی از سـوی جوانان 
مـا و طرح هایـی مکمـل بـرای اقداماتی اسـت کـه تاکنـون در صنعت 
سـاختمان سازی کشـور در زمینه تولید مصالح ساختمانی، فرآورده های 

بتنـی و دیگـر ملزومات این صنعت اسـتفاده شـده اسـت.
زرافشـان بـا تاکید بر اهمیت برگزاری چنیـن رویدادهایی در دیگر 

شـاخه های تولیدی اسـتان اذعان کرد: 
در سـایه انجـام چنیـن رویدادهایـی شـرکت های فعـال در صنایع 
مختلـف از جملـه بتن اسـتان فرصت هـای الزم در قالب بهـره برداری 
از تـوان علمـی ایـن ایـده هـای فناورانـه را در مجموعه تولیـدی خود 

کنند. مـی  فراهم 
رئیـس کمیسـیون جوانان،کارآفرینـی و دانـش بنیان اسـتان البرز 
بـا اشـاره بـه اینکـه در پـارک علـم و فنـاوری هـم مقـرر شـده کـه با 
راه انـدازی یـک مرکـز همایش هـا رویدادهایی فناورانه در شـاخه های 
مختلـف برگـزار شـود،تصریح کرد:بکارگیـری تمامـی امکانـات موجود 
در قالـب حمایـت از دانـش بنیـان هـا و گـروه هـای اسـتارت آپـی 

اسـت. مدنظر 
زرافشـان خاطرنشـان شـد:در اتـاق بازرگانـی البـرز هـم بـا توجه 
بـه ظرفیـت کمیسـیون های تخصصـی و از طرفـی آغـاز بـه فعالیـت 
انجمـن شـرکت های دانـش بنیـان اسـتان ایـن فرصـت فراهم اسـت 
کـه حمایت هـای الزم از برگـزاری رویدادهای فناورانه در شـاخه های 

مختلف را داشـته باشـیم.
رئیـس انجمـن شـرکت های دانـش بنیـان اسـتان البـرز در پایان 
اضافـه کـرد:در انجمـن شـرکت های دانـش بنیان اسـتان هـم فعاالن 
بخـش خصوصـی از صنایـع مختلـف حضـور دارنـد، از طرفـی ایـن 
انجمـن رابطـه ای مسـتقیم با صنـدوق پژوهش و فناوری اسـتان دارد 
و بـا انتخـاب ایده هـای فناورانـه،در نهایـت طـرح هـای توجیهـی را با 
صنـدوق در میـان خواهـد گذاشـت تا به مرحله تجاری سـازی برسـند.

علی اکبر عربعامری مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
شاهرود طی پیامی  فرارسیدن سالروز 
حماسه آزاد سازی خرمشهر را تبریک 

و تهنیت گفت .
حماسه  لروز  سا د  خردا سوم 
و  نماد  خرمشهر  سازی  آزاد  باشکوه 
رشادت  و  مقاومت  شجاعت  مظهر 
ملتی است که از جان خویش گذشتند 
به  بوم  این مرز و  از خاک  تا ذره ای 
امام  فرموده  به  نیافتد.  بیگانه  دست 
خاک  فتح  خرمشهر  »فتح  راحل 
اسالمی  رزش های  ا فتح  نیست، 
است« ارزشهایی، چون وحدت غیرت 
و مقاومت و ایستادگی در مقابل قلدری 
مستکبرین و ایمان و توکل به خدا .

  حماسه آزادسازی »خرمشهر« 
دفاع  تاریخ  وقایع  مهمترین  از  یکی 

و  الهی  الطاف  با  که  است  مقدس 
در  راحل  امام  عالمانه  رهبری های 
ازخودگذشتگی های  و  صالبت  کنار 
به  بوم،  و  مرز  این  قهرمان  فرزندان 

وقوع پیوست.

اتحاد  از  نمادی  خرمشهر  فتح   
و  آگاهانه  حضور  و  ملی  همدلی  و 
دفاع  عرصه های  در  مردم  عاشقانه 
اسالمی  یران  ا ارضی  تمامیت  ز  ا
و  خرمشهر  آزادسازی  تقارن  بود، 

عملیات طریق القدس با پیروزی ملت 
مظلوم فلسطین در مقابل اشغالگران 
صهیونیسم انشااهلل نوید بخش پیروزی 
این ملت مظلوم و فرو   پاشی رژیم 
خواهد  جعلی صهیونیستی  و  متجاوز 

بود .
اینجانب ، فرارسیدن سوم خرداد 
، سالروز آزاد سازی خرمشهر قهرمان 
و روز مقاومت ، ایثار و پیروزی را به 
عموم مردم شهید پرور استان سمنان 
و مردم غیور خرمشهر خصوصاً خانواده 
و  آزادگان  ایثارگران،  شهدا،  معظم 
از  و  می گویم  تبریک  عزیز  جانبازان 
درگاه پروردگار قادر متعال برای ملت 
روز  سربلندی  و  اقتدار  ایران  بزرگ 
آزاد  واالمقام  برای شهدای  و  افزون 
و  کران  بی  رحمت  خرمشهر،  سازی 

علو درجات مسالت می نمایم.

پیام مدیر منطقه به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر

روز بهره وری و بهینه سازی مصرف
پخش  ملی  کت  شر یر  مد
شاهرود  منطقه  نفتی  های  فرآورده 
بهینه  و  وری  بهره  روز  مناسبت  به 
ساعی  کارکنان  با  مصرف  سازی 
خدمات  از  و  دیدار  مجموعه  این 

آنان قدردانی کرد.
ضمن   ، عربعامری  اکبر  علی 
اینکه  به  اشاره  با  روز  این  تبریک 
امروزه در کلیه ي کشور ها، بهره  وري 
به اولویتي ملي تبدیل شده است، بر 
ارتقاي  که  کرد  تاکید  نیز  اصل  این 
بهره وري جزء جدا نشدني مدیریتي 
در کشور است و همه طراحان، تولید 
کنندگان و مدیران کشور به نحوي با 

آن سروکار خواهند داشت.
وی افزود : بهره وري مي تواند 
بیشترین استفاده از کمترین امکانات 
و  رشد  به  رسیدن  راه  در  منابع  و 
انسان  زندگی  جانبه  همه  شکوفایي 

باشد .
عربعامری تاکید کرد ،  اگر مي 
خواهیم در دنیاي پر رقابت امروزي، 
زندگي  و  اجتماعي  اقتصادي،  رونق 
است  الزم  باشیم،  داشته  بهتري 
زیرا   ، برسیم  باالیي  وري  بهره  به 
صحنه  در  حیات  تداوم  و  ایستادگي 
تري  افزون  دقت  و  سرعت  جهاني، 

مي طلبد.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی اعالم کرد:
بیمه البرز دستگاه برتر ساماندهی اسناد و مدارک کشور شد

ملی  نه  کتابخا و  اسناد  سازمان 
شرکت  ن،  ا یر ا سالمی  ا ی  ر جمهو
در  برتر  دستگاه  عنوان  به  را  البرز  بیمه 
کرد. معرفی  مدارک  و  اسناد  ساماندهی 

البرز،  بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به 
ملی  اسناد  معاون  طالب زاده،  خسرو 
ریاست  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان 
بیمه  شرکت  این که  اعالم  با  جمهوری 
اسناد  مقررات  و  قانون  اجرای  در  البرز 

ملی ایران، ساماندهی اسناد و مدارک به عنوان دستگاه برتر انتخاب شده 
است، این شرکت را شایسته قدردانی دانست.در همین راستا، سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی با صدور تقدیرنامه هایی از مجید نادری، 
علی  محمد  سید  پشتیبانی،  و  منابع  توسعه  معاون  و  مدیره  هیات  عضو 
نمازی، معاون اسناد و دبیرخانه و ناهید بیگ زاده، رییس اداره اسناد شرکت 

بیمه البرز، قدردانی کرده است.

با مدیریت روابط عمومی در  بیمه رازی  دیدار مدیرعامل 
روز ملی ارتباطات و روابط عمومی

دکتر جباری در دیدار با مدیر و همکاران روابط عمومی این شرکت 
که به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی انجام شد، از اقدامات و 
فعالیت  ها ، تحرک ، پویایی و نشاط مشهود در این واحد قدردانی و تشکرکرد.

که  دیدار  این  در  رازی  بیمه  الملل  بین  و  روابط عمومی  گزارش  به 
روز  تبریک  رازی، ضمن  بیمه  برگزار شد، مدیرعامل  در فضایی صمیمی 
ارتباطات و روابط عمومی ، در خصوص اقدامات و فعالیت های روابط عمومی 
با همکاران این مدیریت به گفتگو پرداخت و همکاران این حوزه نیز نظرات 

ودیدگاه های خود را مطرح کردند.
دکتر علی جباری با تاکید براینکه مدیریت روابط عمومی، به درستی 
دچار بازنگری و تحول در رویکرد شده است و شروع خوبی در راستای تحقق 
برنامه های کالن شرکت برای تحول و اوج بیمه رازی داشته است ، کسب 
روابط عمومی برتر صنعت بیمه کشور در مدت زمان کوتاه را تبریک گفت.

وی با تاکید بر جایگاه ویژه و پر اهمیت روابط عمومی در صنعت بیمه 
کشور افزود : برنامه ریزی درست ، تالش هدفمند ، انگیزه ، خالقیت و 
وفاداری و تعهد سازمانی است که سبب می شود یک سازمان به اهداف و 
راهبردهای خود دست یافته و موفق شود و یا یک حوزه ای از سازمان به 

جهت این عناصر اثربخشی خود را در زنجیره ارزش نشان دهد.
وی تاکید کرد : این مولفه های مهم امروز در مدیریت روابط عمومی 
به وضوح مشهود است و جا دارد از تالش و همت آقای دکتر اسالمی فرد 

تقدیر و تشکر نمایم .
نامه ساخت 3000  تفاهم  امضای  آیین  بانک مسکن در   مدیرعامل 
واحد مسکونی برای دانشگاهیان واحد علوم پزشکی اظهار داشت:ما در بانک 
این  مسکن، هم وظیفه قانونی و هم وظیفه اجتماعی خود می دانیم، در 

شرایط سخت در کنار کارکنان کادر درمان باشیم.

مدیرعامل بانک مسکن:
در کنار کادر درمان هستیم

تفاهم نامه همکاری بانک مسکن و 
با  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 
حضور محمود شایان و دکترعلیرضا زالی 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
به منظور تامین تسهیالت ساخت 3 هزار 
واحد مسکونی ویژه دانشگاهیان و کارکنان 
این دانشگاه در محل دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی تهران امضا شد.
این  امضای  آیین  در  شایان  محمود 

درمان  کادر  کارکنان،  با  ها  دستگاه  همه  همکاری  انتظار  گفت:  نامه  تفاهم 
و همکاران وزارت بهداشت و درمان در سطوح مختلف که حدود 15 ماه در 
خط مقدم مقابله با این ویروس قرار دارند، به حق و به جا است. ما در بانک 
مسکن هم وظیفه قانونی و هم وظیفه اجتماعی خود می دانیم،در این شرایط 
سختی که کادر درمان و کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی با این ویروس 
منحوس کرونا دست و پنجه نرم می کنند و از جان خود به عنوان با ارزش 

ترین سرمایه هر انسان می گذرند، در کنار آن ها باشیم.
وی با بیان اینکه همکاری بانک مسکن برای تامین مالی ساخت مسکن 
برای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یک قدم کوچک در برابر 
از دغدغه  تاکید کرد: یکی  از خودگذشتگی مدافعان سالمت است،  این همه 
های کارکنان هر سازمان که بخش عمده ای از هزینه را در سبد خانوار دارد، 

مسکن است.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: اگر ما بتوانیم مشکل مسکن کارکنان یک 
سازمان را برطرف کنیم عمال توانستیم به درآمدزایی خانوار کمک کنیم چرا که 

اگر سبد هزینه کاهش یابد، سبد درآمد خانوار افزایش پیدا می کند.
شایان افزود: بانک مسکن با توجه به وظیفه تخصصی خود در حوزه مسکن 
و همچنین تکلیف و مسوولیت اجتماعی، بر خود واجب دانست تا سهمی از بابت 

تشکر و قدردانی داشته باشد.
واحد  هزار  تسهیالت ساخت 3  نامه  تفاهم  این  قالب  در  داد:  ادامه  وی 
مسکونی برای کارکنان دانشگاه تا سقف 300 میلیون تومان برای هر واحد از 
طرف بانک مسکن تامین می شود، اما فارغ از این تفاهم نامه، دانشگاه علوم 
پزشکی می تواند از تسهیالت 450 میلیون تومانی ساخت مشروط به استفاده 

از فناوری های نوین در فرایند ساخت بهره مند شود.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به دستورالعمل اخیر بانک برای افزایش 
هدف صرفه  با  نوین  های  فناوری  روش  به  مسکن  ساخت  تسهیالت  سقف 
جویی در انرژی گفت: بر اساس این دستور العمل انبوه سازانی که از فناوری 
های نوین ساخت استفاده کنند می توانند تا سقف 450 میلیون تومان برای 
هر واحدتسهیالت دریافت کنند در حالی که تسهیالت ساخت برای واحدهای 
مسکونی عادی 200 میلیون تومان است. به عبارتی بانک مسکن در شرایط 
تنگنای مالی سقف تسهیالت ساخت به روش فناوری های نوین را بیش از 

100 درصد افزایش داده است.
پزشکی  علوم  دانشگاه  اگر  دهیم  می  شما  به  را  قول  این  گفت:  شایان 
نوین در  فناوری های  از  استفاده کند که  پیمانکارانی  از  برای ساخت مسکن 
فرایند ساخت بهره ببرند، عالوه بر تسهیالت 300 میلیون تومانی تفاهم نامه، 
می توانند از مابه التفاوت تا سقف تسهیالت 450 میلیون تومان برای هر واحد 

هم استفاده کنند.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: هدف ما این است که در قالب شهرک سازی 
با رایزنی با وزارت راه و شهرسازی همکاری الزم را با دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی داشته باشیم.

یسوگند رام
مال

ت 
دیری

سم
ور

ب

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای / خانم   شا رضا غالمیان فرزند علی اکبر دارای شناسنامه شماره 3 به شرح 
دادخواست به کالسه 1164/99/6 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان سکینه صید باقری فرزند علی اکبر به شناسنامه شماره 
4746 در تاریخ 1390/6/23 در اقامتگاه دائمی خدو بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم 

منحصر ست به : 
علی اصغر غالمیان به شماره شناسنامه 5243 فرزند علی اکبر متولد   -1

1344 کد ملی 4500388214 فرزند متوفی 
علی نظر غالمیان فرزند علی اکبر و سکینه به شماره شناسنامه 8 متولد   -2

1348 کد ملی 4500979360 فرزند متوفی 
3-  شارضا غالمیان فرزند علی اکبر و سکینه به شماره شناسنامه 3 متولد 

1353 کد ملی 4529936570 فرزند متوفی 
جعفر غالمیان فرزند علی اکبر و سکینه به شماره شناسنامه 1009 متولد   -4

1361 کد ملی 4500847741 فرزند متوفی 
اکبر غالمیان فرزند علی اکبر و سکینه به شماره شناسنامه 4 متولد 1358   -5

کد ملی 4500998225 فرزند متوفی
حمزه غالمیان فرزند علی اکبر و سکینه به شماره شناسنامه 1608 متولد   -6

1364  کد کلی 45001114010  فرزند متوفی 
فریده غالمیان فرزند علی اکبر و سکینه به شماره شناسنامه 7 متولد   -7

1346  کد ملی 4500978534 فرزند متوفی
محمد غالمیان فرزند علی اکبر و سکینه به شماره شناسنامه 139  متولد   -8

1367کد ملی 4501266554  فرزند متوفی 
9-  شا نظر غالمیان فرزند علی اکبر و سکینه به شماره شناسنامه 113 

متولد 1352 کد ملی 4529824659 فرزند متوفی 
اکبر غالمیان فرزند ناصر و نصرت به شماره شناسنامه 2 متولد  علی   -10

1316 همسر متوفی 
نوبت آگهی می  را در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ 
نشر نخسیتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال  گواهی صادر خواهد شد. 

      دفتر پنجم شورای  حل اختالف شهرستان ایالم  

 رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای / خانم قنبر باقریان پور فرزند علی اکبر دارای شناسنامه شماره 68 به شرح 
دادخواست به گالسه 1183/99/5 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
به  بانو   زاد فرزند محمد و شاه  و چنین توضیح داده که شادروان تمامه خانم ملک 
شناسنامه شماره 1863 در تاریخ 1390/10/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته  و ورثه آنمرحوم منحصر است به : 
مصطفی باقری فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 4677 متولد 1340   -1

کد ملی 4500382569 فرزند متوفی 
ربابه باقی پور فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 17828 متولد 1324   -2

کد ملی 4500162852 فرزند متوفی 
گلی صید باقری فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 3747 متولد 1330   -3

4500373241 فرزند متوفی 
4-  حیدر صید باقری فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 3748 متولد 1332 

کد ملی 4500373251  فرزند متوفی 
متولد  به شماره شناسنامه 3746  اکبر  فرزند علی  باقری  سکینه صید   -5

1328 کد ملی 4500373233 فرزند متوفی 
علی باقری صید باقری فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 4676رونوشت   -6

متولد 1323 کد ملی 4500382550 فرزند متوفی 
7-  مرتضی صید باقری فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 6514 متولد 

1346 کد ملی 4500400923 فرزند متوفی
علی اصغر باقرنیا فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 6589 متولد 1319    -8

کد ملی 4500401679 فرزند متوفی 
9-  قنبر باقریان پور فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 68 متولد 1328 

کد ملی 4500404252  فرزند متوفی
آگهی می  نوبت  را در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ 
نشر نخسیتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال  گواهی صادر خواهد شد. 

      دفتر پنجم شورای  حل اختالف شهرستان ایالم  

 رونوشت آگهی حصر وراثت 
 آقای / خانم محمد بازتاریان فرزند بسام بگ  دارای شناسنامه 5957 به شرح 
دادخواست به کالسه 1184/99/5  از این شورا درخواست گواهی خصر وراثت نموده 
به  و خاور خانم  فرزند علی محمد  داده که شادروان سوسن گالبی  توضیح  و چنین 
شناسنامه شماره 2749 در تاریخ 1395/10/28 در اقامتگاه دائمی خودد بدرود زندگی 

گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به :  
علیرضا بازتاریان فرزند بسام بگ  به شماره شناسنامه 206 متواد 1354    -1

کد ملی 4500320784  فرزند متوفی 
صباح بازتاریان فرزند بسام بک و سوسن به شماره شناسنامه 207 متولد   -2

1355 کد ملی 4500320792 فرزند متوفی
فریبا بازتاریان فرزند بسام بگ و سوسن به شماره شناسنامه 5959 متولد   -3

1348 کد ملی 4500395377 فرزند متوفی
رضا بازتاریان فرزند بسام بگ و سوسن به شماره شناسنامه 208 متولد   -4

1358 کد ملی 4500320806 فرزند متوفی
5-  ثریا بازتاریان فرزند بسام بکگ و سوسن به شماره شناسنامه 5958 

متولد 1345 کد ملی 4500395369 فرزند متوفی 
سکینه بازتاریان فرزند بسام بگ و سوسن به شماره شناسنامه 205 متولد   -6

1354 کد ملی 4500320776 فرزند متوفی 
مریم بازتاریان فرزند بسام بک و سوسن بهشماره شناسنامه 21 متولد   -7

1361 کد ملی 45001011335 فرزند متوفی 
محمد بازتاریان فرزند بسام بک و سوسن به شماره شناسنامه 5957متولد   -8

1343 کد ملی 4500395350 
بازتاریان فرزند حاتم  بگ و عنبر خانم  شماره شناسنامه  9-  بسام بگ 

2153 متولد 1309 همسر متوفی 
نوبت آگهی می  را در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ 
نشر نخسیتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال  گواهی صادر خواهد شد. 

      دفتر پنجم شورای  حل اختالف شهرستان ایالم  

رونوشت آگهی حصر وراثت 
 آقای /خانم  هاجر زند خانی فرزند رستم بگ دارای شناسنامه شماره 45068 به شرح 
دادخواست به گالسه 1166/99/5 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان شاهیچه ملک پناه فرزند عین شاه  و زهرا به شناسنامه شماره 1858 در 
تاریخ 1390/11/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به : 
قاسم زند خانی فرزند رستم بگ به شماره شناسنامه 45072 متولد 1321کد   -1

ملی 4720602479 فرزند متوفی 
جاسم زند خانی فرزند رستم بک به شماره شناسنامه 45070 متولد   1334کد   -2

ملی 4720602452 فرزند متوفی 
رقیه زند خانی فرزند رستم بگ به شماره شناسنامه 45069 متولد 1332 کد   -3

ملی 4720602444 فرزند متوفی
زهرا زند خانی فرزند رستم بگ به شماره شناسنامه 71 متولد 1342 کد ملی   -4

4529806642 فرزند متوفی
هاجر زند خانی فرزند رستم بگ به شماره شناسنامه 45068 متولد 1323  کد   -5

ملی 4720602436 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ نشر نخسیتین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال  گواهی صادر خواهد شد. 
      دفتر پنجم شورای  حل اختالف شهرستان ایالم



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1747-سه شنبه 4 خرداد 61400 ورزش دنیای 

مزایای ورزش های رزمی برای کودکان

هنرهای رزمی به دلیل جذابیت هایی که دارد همواره مورد توجه بسیاری از مردم 
در گروه های سنی مخلتف می باشد.

برخی اوقات والدین دوست دارند که فرزندشان ورزش رزمی را فرابگیرد، زیرا 
انرژی سالمی در این ورزش وجود دارد که عالوه بر مسائل فیزیکی باعث شکوفایی 
و تقویت فکر و ذهن کودکان نیز میشود. اما مطئمنا در مقابل والدینی وجود دارند 
که باور دارند که هنرهای رزمی برای کودکان مناسب نیست و نباید از همان ابتدای 
کودکی و نوجوانی با آن روبرو شوند. زیرا براین عقیده اند که میتواند شخصیت کودک 
را به سمت و سوی خشونت طلبی بکشاند و یا باعث شود رفتارهای بد و پرخاشگرانه 

را در کودک تقویت کند.
با توجه به تحقیقات علمی و به گفته کارشناسان رزمی کال ورزشهای رزمی بر رشد 
شخصیت کودکان تاثیر مستقیم میگذارد. به آنها در به دست آوردن نظم و دیسیپلین 
، روابط اجتماعی و توانایی مبارزه و کنترل خود را آسانتر میکند. این مسئله بسیار مهم 
است که برخی قوانین اخالقی که کودکان در کالس رزمی یاد میگیرند، درخانه نیز 

تمرین میکنند و در مواردی والدین نیز در تحقق آنها کمک میکنند.
نمونه ای از قوانین اخالقی عبارتند از:

1. آنها باید نسبت به والدین و اعضای خانواده خود احترام بگذارند.
2. آنها هنگام ورود به خانه به والدین خود احوالپرسی کنند و هنگام خروج از 

آنها خداحافظی کنند.
3. آنها باید در همه حال صادق باشند.

4- آنها باید رابطه خوبی با خواهر و برادر خود داشته باشند.
5- آنها باید در کارهای خانه کمک کنند.

6-آنها باید اتاق های خود را تمیز ، مرتب و منظم نگه دارند.
7-آنها باید بدن ، مو و دندان های خود را همیشه تمیز نگه دارند.

8- آنها نباید مکالمات بزرگساالن را قطع کنند.
9-آنها باید تکالیف خود را هم در مدرسه و هم در خانه مطالعه کنند.

10-آنها باید نسبت به مربیان و همساالن خود احترام بگذارند. 
در مورد مزیتهای ورزشی هنرهای رزمی برای کودکان اولین مزیت این است 
که آنها نحوه دفاع کردن از خود را یاد میگیرند.مربیان عزیز متوجه این موضوع باشند 
که هنرهای رزمی را هیچوقت نباید به منظور شروع دعوا و انجام کارهای خشونت 
آمیز آموزش داد ، اما گاهی اوقات الزم است که کودک بتواند در موقعیتهای خشونت 

بار از خود دفاع کند.
هنرهای رزمی نه تنها به کودک می آموزد که چگونه مبارزه کند بلکه به آنها 
درسهایی اساسی برای پیشرفت خود می اموزد.هنرهای رزمی به بچه ها می آموزد 
که چگونه در موقعیتهای استرس زا رفتار کنند و در عین حال اعتماد به نفس خودرا 
نیز حفظ کنند.در حالیکه کودکان می آموزند که چگونه مبارزه را یادبگیرد کشف میکند 
که حتی الزم نیست تکنیکهایی را که در باشگاه می آموزد به دیگران نیز در بیرون از 

باشگاه نشان دهد  و به گونه ای به آنها فخر بفروشد.
هنرهای رزمی ابزاری شگفت انگیز است که نه تنها راههای دفاع از خود را به 
آنها می آموزد بلکه به آنها امکان میدهد که در حل مشکالت، انجام وظایف کامل، 
رشد کرده و با دیگر کودکان ارتباط برقرار کند. آنچه کودکان در کالسهای رزمی می 
آموزند در هیچ جای دیگر یادنمیگیرند .چیزهایی که یاد میگیرند نه تنها در میادین 
ورزشی به دردشان میخورد بلکه در زندگی روزمره شان نیز میتوانند از آنها بهره ببرند.

اما این نکته بسیار مهم است که نحوه آموزش اصول هنرهای رزمی به کودکان توسط 
مربیان زحمتکش بایستی از مدلهای استاندارد به روز ورزشی در دنیا تبعیت کند چرا که 

این نوع آموزش بسیار خاص و از حساسیت پیچیده ای برخوردار می باشد. 
چگونگی نحوه آموزش و ارتباط بین کودک و مربی بایستی فضایی مملو از تشویق 
و ترغیب و انگیزه و هیجان و شادی باشد به صورتیکه در کنار فراگیری عمیق اصول 
مهم ورزشهای رزمی حالت دلزدگی و سرخوردگی در کودکان ایجاد نگردد.از دیگر 
مزایای بارز هنرهای رزمی برای کودکان این است که یاد میگیرند چگونه فعال بمانند 
، تنفس صحیح داشته باشند ، تمرکز خود را حفظ کرده و درعین حال ذهنی آرام داشته 
باشند. همه اینها مهارتهای مهمی هستند که کودکان میتوانند از هنرهای رزمی بیاموزند.

در پایان  بازهم تاکید میشود برخالف باور عمومی نه تنها خشونت را ترویج 
نمیدهد بلکه قطعا با آن مخالفت نیز میکند. هنرهای رزمی باعث پرورش صلح شده 
و تمرین کنندگان را ترغیب میکند که نه تنها به مربیان خود بلکه به همساالن شان 

نیز احترام بگذارند و نکات اخالقی را سر لوحه زندگی قرار دهند.

پیشکسوت کشتی ایران:
در همه وزن ها شانس رسیدن به مدال المپیک را داریم 

یک پیشکسوت کشتی ایران با تاکید بر این که نفرات بسیار خوب و با انگیزه ای 
در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی حضور دارند، گفت: قول می دهم کشتی فرنگی 

دست پر از المپیک به ایران بازگردد.
بهرام مشتاقی، درباره وضعیت تیم ملی کشتی فرنگی در راه حضور در المپیک 
توکیو، اظهار کرد: تیم بسیار خوب و جوانی داریم و قول می دهم این تیم دست پر به 
ایران بازگردد. کشتی فرنگی پس از المپیک ریو پوست اندازی کرد و ای کاش فقط 
همین تیم 4 سال پیش به ریو می رفت تا امروز به تیمی کامال با تجربه و پخته تبدیل 
شود. به هر حال عقیده سرمربی تیم ملی 4 سال پیش این بود که آن تیم به المپیک 

ریو برود و آن نتایج تلخ رقم بخورد.
این پیشکسوت کشتی فرنگی ایران، افزود: ما در همه وزن ها شانس رسیدن 
به مدال المپیک را داریم اما این که بتوانیم به مدال طال برسیم را نمی دانم. البته 
این دوره المپیک نیز مثل سایر دوره های قبل نیست چرا که کرونا باعث شده کشتی 
گیران همه کشورها در سطح خیلی ایده آلی نباشند و به اعتقاد من هر کشتی گیری 

که آماده تر باشد می تواند موفق شود.
او درباره از دست رفتن سهمیه وزن 87 کیلوگرم کشتی فرنگی و حضور ایران با 5 
فرنگی کار در المپیک توکیو، گفت: متاسفانه سهمیه این وزن از دست رفت و حیف شد 
که نتوانستیم با تیم کامل به توکیو برویم. حسین نوری در رقابت های گزینشی اشتباه 
فاحشی مقابل حریف چینی داشت و مربیان کنار تشک نیز آنطور که باید نتوانستند او 
را مدیریت کنند. به نظر من نمی توانیم بگوییم فقط او اشتباه کرده چرا که قطعا کادر 
فنی هم در این شکست مقصر بود. به نظر من 70 درصد خود نوری مقصر بود و 30 
درصد هم مربیان تیم ملی نقش داشتند. او کشتی گیر کم تجربه ای نبود و نباید در 
40 ثانیه پایانی اینطور کشتی می گرفت. مربیان در ثانیه های پایانی می توانستند به او 

کمک کنند. به اعتقاد من نوری کم نگذاشت اما اشتباه کرد.
مشتاقی تصریح کرد: نوری شانس حضور در المپیک را خیلی راحت از دست داد 
و تا 4 سال دیگر مشخص نیست در چه وضعیتی باشد، همانطور که من 4 سال پیش 
گفتم اگر علیاری به المپیک نرود معلوم نیست 4 سال دیگر بتواند و امروز می بینیم 
که اصال او شانسی برای رفتن به المپیک ندارد. به هر حال دیگر کاری نمی شود کرد 
و ایرادی هم ندارد چرا که روس ها هم مثل ما با 5 فرنگی کار به توکیو می روند. باید 

از این شکست ها برای کسب نتایج بهتر درس بگیریم.
وی در پایان گفت: در سنگین وزن می توانستیم 3 کشتی گیرمان را در همین 
جام تختی به میدان بفرستیم تا دیگر نیازی نباشد با این اوضاع بی پولی فدراسیون که 
حق هم دارد، آن ها را به تورنمنت خارجی ببریم. معلوم نیست آنجا چه شرایطی پیش 
بیاید و اصال آن ها با هم کشتی بگیرند یا نه. به نظر من جام تختی بهترین فرصت 

برای کادر فنی بود تا در سنگین وزن به جمع بندی نهایی برسد.

بغض گواردیوال در روز جدایی سرخیو آگوئرو
بی  مر سر ال  یو د ر ا گو پپ 
تراز  مربی  تنها  احتماال  منچسترسیتی 
اول دنیاست که برای جدایی یک بازیکن 

خود به گریه می افتد.
گواردیوال یکشنبه  شب و پس از 
طالی  مدال  و  قهرمانی  جام  دریافت 
لیگ برتر فوتبال انگلیس، در گفتگو با 
خبرنگاران شبکه اسکای، وقتی که از او 
درباره سرخیو آگوئرو و خداحافظی اش با 
تیم فوتبال منچسترسیتی سوال کردند، 
بغض کرد و گریست؛ این یک واکنش 
ویژه از این مربی بزرگ اهل کاتالونیا بود 

که احتماال در فصل بعد آگوئرو را در کنار مسی با پیراهن آبی و اناری خواهد دید.
آگوئرو در آخرین هفته رقابت های لیگ برتر انگلیس، در آخرین بازی خود با 
پیراهن منچسترسیتی در خانه مقابل اورتون به عنوان یک بازیکن تعویضی به زمین 
آمد و با مهارت استثنایی اش در گلزنی، دو بار دروازه حریف را باز کرد؛ کیفیتی که 

البته قبال از او سراغ داشتیم و دیده بودیم.
وقتی گواردیوال بعد از جشن قهرمانی مقابل میکروفون اسکای قرار گرفت، ابتدا 
صحبت هایی را درباره جام امسال به زبان آورد و سپس مقابل سوالی قرار گرفت که 
درباره آگوئرو از او پرسیده شد؛ گواردیوال خیلی سریع در پاسخ به این سوال احساساتی 
شد و با گفتن چند جمله بریده بریده در ال به الی صحبت ها، بغض و اشک خود را 

با آستین لباسش پاک کرد.
گواردیوال درباره آگوئرو گفت: او یک فرد ویژه برای همه ما بوده است؛ او 
آدم خوبی ست. او آدم خیلی خوبی ست. او کمک زیادی به من کرده است )شکستن 

بغض و گریه(.
گواردیوال در مصاحبه مطبوعاتی امشب درباره سرخیو آگوئرو گفت: احتماال او 
به عقد قرارداد با بارسلونا، باشگاهی که دوستش دارد، نزدیک و نزدیک تر شده است؛ 
او کنار بهترین بازیکن تمام تاریخ بازی خواهد کرد، لئو مسی. من مطمئنم که او از 

آینده خود لذت خواهد برد و بارسلونا را قوی و قوی تر خواهد کرد.
در این جا مجری اسکای از او پرسید که برای فصل آینده چه کسی را جایگزین 
آگوئرو خواهد کرد؛ گواردیوال خیلی سریع پاسخ داد: ما نمی توانیم کسی را برای 
جانشینی او پیدا کنیم؛ هیچکس نمی تواند جانشین او بشود. بازیکنان زیادی هستند 
در این باشگاه مثل جو هارت و داوید سیلوا که به کمک کردند تا این باشگاه در 
جایی قرار بگیرد که امروز است. او کیفیت خود را فقط در 20 دقیقه نشان داد و ما 

باید از میراث او محافظت کنیم.
آگوئرو با دو گلی که وارد دروازه اورتون کرد، با عبور وین رونی رکورددار بیشترین 
گل زده در پیراهن یک باشگاه در لیگ برتر فوتبال انگلیس شد؛ او در دوران حضورش 

در منچسترسیتی 184 گل وارد دروازه حریفان کرده است.

اخراج محترمانه گتوزو از ناپولی 
رئیس  لورنتیس،  دی  آئورلیو 
باشگاه ناپولی، پس از ناکامی این تیم 
در کسب سهمیه چمپیونزلیگ، جنارو 
گتوزو را از هدایت تیمش برگنار کرد.

سری  هفته  آخرین  در  ناپولی 
از  بهتر  ای  نتیجه  به  ورونا  مقابل  آ 
تساوی 1-1 دست پیدا نکرد و پایین 
رتبه  یووه در  آتاالنتا و  از میالن،  تر 
به  که  ای  نتیجه  گرفت؛  قرار  پنجم 
برکناری گتوزو منجر شد. در حالی که 
می توانستند با کسب پیروزی، راهی 

لیگ قهرمانان شوند و این یوونتوس بود که راهی لیگ اروپا می شد.
توئیترش  در  ورونا،  مقابل  ناپولی  بازی  پایانی  از  بعد  دقایقی  لورنتیس  دی 
نوشت:« رینوی عزیز، به خاطر دو سالی که با تو سپری کردم، خوشحالم. به خاطر 
کارهایی که انجام دادی، متشکرم. هرجا که بروی، برایت آرزوی موفقیت می کنم.”

این اتفاق در حالی رخ داد که از مدت ها قبل رابطه گتوزو و دی لورنتیس تیره 
شده بود و گفته می شد تحت هر شرایطی او از هدایت ناپولی کنار خواهد رفت.

 لیل قهرمان فرانسه شد
لیل با پیروزی 2-1 مقابل آنژه، باالتر از پاری سن ژرمن عنوان قهرمانی این 

فصل لیگ فرانسه را به دست آورد.
شاگردان مائوریسیو پوچتینو امیدوار بودند که با لغزش لیل بتوانند بار دیگر 
قهرمانی در لیگ 1 را جشن بگیرند اما علی رغم پیروزی 2-0 مقابل برست، این 

لیل بود که به لطف برتری مقابل آنژه جشن قهرمانی برگزار کرد.
در دیدار یکشنبه شب پاریسی ها در دقیقه 18 صاحب یک ضربه پنالتی شدند 
اما نیمار آن را به بیرون زد. ولی در دقیقه 37، دی ماریا موفق شد از روی ضربه 
کرنر، دروازه حریف را باز کند. البته توپ در بین راه به یکی از بازیکنان حریف هم 

برخورد کرد.
این نتیجه تا دقیقه 71 پایدار بود تا اینکه روی پاس عمقی دی ماریا، امباپه 
موفق شد از دروازه حریف عبور کند و به راحتی گل دوم را به ثمر برساند. این نتیجه 

تا پایان پابرجا ماند و پی اس جی 2-0 پیروز شد.
اما لیل با گل های جاناتان دیوید و بوراک ایلماز، موفق شد 2-1 آنژه را شکست 
بدهد و به لطف یک امتیاز برتری، قهرمان لیگ 1 شود. این تیم آخرین بار در سال 

2011 قهرمان فرانسه شده بود.
به این ترتیب بعد از سه قهرمانی پیاپی، پارس سن ژرمن این فصل به نایب 
قهرمانی رضایت داد. آخرین بار که تیمی به جز پی اس جی در لیگ 1 قهرمان شده 
بود به فصل 17-2016 برمی گشت که موناکو توانست جام قهرمانی را باالی سر ببرد.

مانه؛ لیورپول در لیگ قهرمانان ماندنی کرد 

مهاجم سنگالی تیم فوتبال لیورپول با نمایشی درخشان در هفته های پایانی 
لیگ جزیره، ستاره تیمش در مسیر رسیدن به سهمیه لیگ قهرمانان اروپا بود.

پیروزی شاگردان یورگن کلوپ در هفته پایانی لیگ جزیره در شرایطی رقم 
خورد که سادیو مانه ستاره سنگالی تیم فوتبال لیورپول توانست دو گل برتری 
تیمش را بزند و حکم صعود قطعی لیورپول به مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
اروپا را امضا کرد؛ تیم تحت هدایت کلوپ در شرایطی توانست به سهمیه لیگ 
قهرمانان اروپا برسد که در 10 هفته پایانی روزهای بدون شکست را گذراند و 

نتایجی فوق العاده را به دست آورد.
این تیم توانست با کسب 8 پیروزی و تنها دو تساوی روندی فوق العاده را 
بگذارند که در ثبت این آمار درخشان هم رد پای سادیو مانه دیده می شود؛ چرا 
که او توانست 4 گل بزند و 4 بار هم همبازیان خود را در موقعیت گلزنی قرار 
دهد تا در واقع درخشش امشب او تکمیل کننده مسیر رویایی مانه در هفته های 

پایانی لیگ جزیره باشد.
تعداد گل های سادیو مانه در لیگ جزیره امسال به عدد 11 رسید و در کارنامه 
او هم چنین 7 پاس گل دیده می شود تا یکی از سه ضلع مثلث MSF یا همان 
مانه، صالح و فیرمینو با کارنامه موفق فصل 20-21 را به پایان برساند و در مسیر 
کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا فصل آینده برای تیمش نقش آفرین بوده باشد.

با درخشش مانه و سایر نتایجی که در هفته پایانی لیگ جزیره رقم خورد، 
تیم فوتبال لیورپول توانست باالتر از چلسی و لسترسیتی در جدول قرار گیرد و در 
جایگاه سوم جدول با 69 امتیاز به کار خود پایان داد تا بتواند با سهمیه لیگ قهرمانان 

اروپا فصل آینده، فصل 2020-2021 لیگ جزیره را این چنین به پایان برساند.

 24 از  کمتر  فاصله  در 
ساعت از آرای کمیته انضباطی 
باشگاه  دو  فوتبال،  فدراسیون 
پرسپولیس و استقالل اعتراض خود را 
نسبت به این رای اعالم کردند و قرار 
 14 اعتراض  نیز  سپاهان  باشگاه  بود 
بندی خود را به کمیته انضباطی ارسال 
کند. همچنین در رابطه با دیدار تیم های 
فوتبال سایپا و پیکان، هرچند هنوز رای 
کمیته انضباطی صادر نشده اما هجمه و 
اظهارات عجیبی از سوی مسئوالن دو 
تیم و حتی دیگر تیم ها مطرح می شود!

استعدادهای بی نظیر فوتبال ایران 
را که کنار بگذاریم، از هر نظر که به آن 
بنگریم در مقایسه با سطح اول فوتبال 
دنیا و آسیا، واژه ای بهتر از عقب افتاده 
بعد فنی  بعد فرهنگی و چه در  چه در 
کنیم  نمی  پیدا  آن  برای  زیرساختی  و 
و درست نمی دانیم که چه زمانی این 
اصالح  آزاردهنده  و  ملتهب  فضای 
خواهد شد تا ما نیز همانند سایر کشورها 
از تماشای فوتبال و فضای خارج از زمین 
مسابقه لذت ببریم. اعتراض و وارد کردن 
هجمه در فوتبال ایران، ترفندی است که 
را در هیچ کجای دنیا شاهد  نمونه آن 
نیستیم، گویی آقایان نمی دانند که گاهی 
اوقات باید با برخی مسائل کنار بیایند و 
همیشه اعتراض، اولین و آخرین راه حل 
نیست؛ اعتراضاتی که بعضا جنبه منطقی 
هم ندارند و صرفا برای همراه و راضی 

کردن هواداران صورت می گیرند.
آرای انضباطی پرسپولیس، استقالل 

و سپاهان
به تازگی کمیته انضباطی رای دیدار 
تیم های فوتبال سپاهان و پرسپولیس و 
همچنین پرسپولیس و سپاهان را اعالم 
کرد که بر اساس آن در دیدار نخست، 
سید جالل حسینی و عزت اهلل پورقاز به 
یک جلسه محرومیت قطعی از همراهی 
تیم های خود در مسابقات رسمی و سعید 
آقایی و محمد رضا حسینی به یک جلسه 
محرومیت تعلیقی که مدت تعلیق تا پایان 
فصل جاری ادامه خواهد داشت و تمام 
این افراد و هم چنین محمد حسین کنعانی 
زادگان نیز هر یک به پرداخت مبلغ 750 
میلیون ریال جریمه نقدی و باشگاه های 
به  کدام  هر  نیز  پرسپولیس  و  سپاهان 
پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جریمه 
احسان  همچین  شدند.  محکوم  نقدی 
کوراهیه و یاسر جمال بافقی نیز هر یک 
به ترتیب به شش ماه و سه ماه محرومیت 
از ورود به ورزشگاه های فوتبال کشور و 
نیز پرداخت مبلغ 200 و 100 میلیون ریال 

جریمه نقدی محکوم شدند.
ضمنا با توجه به وقوع حوادث تلخ 
در چند بازی متعدد در مسابقات گذشته 
دو تیم پرسپولیس و سپاهان در مقابل 
یکدیگر و از باب تکمیل مجازات، حکم 
شده  یاد  تیم  دو  مسابقات  برگزاری  به 
در فصل آتی لیگ برتر اعم از رفت و 
برگشت در خارج از ورزشگاه های خانگی 
این دو تیم و در شهر و استان بی طرف 
به  مستند  لیگ،  سازمان  تشخیص  به 
ماده 118 از مقررات انضباطی موصوف 

صادر شد.
تیم  دیدار  برای  انضباطی  کمیته 
های فوتبال پرسپولیس و استقالل نیز 
اعالم کرد، بهزاد غالمپور و فرشاد فرجی 
هر کدام به دو جلسه محرومیت قطعی از 
مسابقات رسمی و یک جلسه محرومیت 

تعلیقی و مهدی ترابی و محمد نادری هر 
کدام به یک جلسه محرومیت تعلیقی و 
تمام این افراد و سید احمد موسوی هر 
یک به پرداخت مبلغ 750 میلیون ریال 
مبلغ  پرداخت  به  پرسپولیس  باشگاه  و 
یک میلیارد و 500 میلیون ریال و باشگاه 
استقالل نیز به پرداخت مبلغ یک میلیارد 

ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
نقطه ضعف کمیته انضباطی

اولین چالش به وجود آمده از سوی 
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکل 
گرفت چراکه اگر در رابطه با پرونده دیدار 
تیم های فوتبال سپاهان و پرسپولیس، 
قبل از دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس 
بیشترین  کرد،  می  اقدام  استقالل  و 
رقم  را  انضباطی  و  اخالقی  بازدارندگی 
می زد و از ایجاد هرگونه شائبه، جانبداری 
و حاشیه ممانعت به عمل می آورد. هرچند 
رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 
در یک برنامه تلویزیونی اعالم کرد که 
به دلیل »پیچیده بودن مساله و مشخص 
نبودن مقصران اصلی، نمی شد در عرض 
چند روز درباره بازی پرسپولیس و سپاهان 

رأی صادر کرد.”
پرسپولیس و اولین اعتراض

پرسپولیس اولین باشگاهی بود که 
کمیته  رای  به  نسبت  را  خود  اعتراض 
حقوقی  معاونت  کرد.  اعالم  انضباطی 
کمیته  به  نامه  ارسال  با  باشگاه  این 
استیناف نسبت به رای های صادر شده 
در خصوص اتفاقات دیدار با سپاهان و 
استقالل، مراتب اعتراض خود را اعالم 
کرد. این باشگاه در نامه 9 بندی خود، 
تمام موارد مورد اعتراض را عنوان کرد 
قضایی  عالی  رکن  در  صادره  آرای  تا 
فدراسیون مورد بررسی دوباره قرار گیرد.

پرسپولیس  باشگاه  بیانیه  ادامه  در 
آمده بود، طبق خواسته هواداران و اعضای 
تیم و با دستور صریح مدیریت باشگاه، 
رسیدگی به این پرونده تا ایجاد تغییر در 
آرا توسط تیم حقوقی پرسپولیس ادامه 

خواهد داشت.
اعتراض استقاللی ها

ز  ا پس  دقیقه   30 فاصله  به 
استقالل  باشگاه  پرسپولیس،  باشگاه 
این زمینه صادر  را در  بیانیه خود  نیز 
و اعالم کرد، جهت اعتراض به احکام 
صادر شده در داربی و پیگیری حقوق 
ه  باشگا ین  ا استقالل،  فوتبال  تیم 
اعتراض خود را به احکام صادر شده 

اعالم خواهد کرد.

ماجراهای عجیب و حاشیه ساز دیدار 
خودروسازان!

پیکان در دیداری که با حساب 2 
بر یک موفق به شکست سایپا شد، اقدام 
به انجام شش تعویض در خالل مسابقه 
کرد و همین موضوع با اعتراض تیم بازنده 
پیکان  قوانین،  است. طبق  همراه شده 
مرتکب تخلف شده و سایپا خواهان 3 
بر صفر شدن نتیجه بازی است، هرچند 
نبود  از  قوانین داخلی و خارجی، حاکی 
است،  تخلف  این  برای  روشن  پاسخی 
هرچند در مورد مشابهی در ایتالیا، اشتباه 
آ. اس رم مقابل اسپتزیا در جام حذفی 
ایتالیا و انجام شش تعویض، به قیمت 
حکم  با  جالوروسی  صفر  بر   3 باخت 
فدراسیون فوتبال ایتالیا تمام شده است.

در این بین اما باز هم شاهد تعلل کمیته 
تصمیم  در  فوتبال  فدراسیون  انضباطی 
از  یکی  که  ای  مساله  هستیم؛  گیری 
عوامل ایجاد حاشیه هرچه بیشتر است و 
در عین حال اقتدار این کمیته در تصمیم 

گیری را زیر سوال می برد.
واکنش  در  مدیرروستا  اصغر  علی 
به اینکه پیکان در جریان بازی با سایپا 
این  کرد:  اظهار  داده  انجام  تعویض   6
اتفاق رخ داده و ما هم نمی خواهیم آن 
را کتمان کنیم اما آیا ناظر و داور چهارم 
های  تعویض  تعداد  به  نباید حواسشان 
تارتار،  مهدی  همچنین  باشد؟  ها  تیم 
می گوید  پیکان  فوتبال  تیم  سرمربی 
سایپا  برابر  مسابقه  زمین  در  تیمش 
نباید  بازی  نتیجه  و  رسیده  پیروزی  به 
تغییر کند. عالوه بر این اکبر محمدی، 
عنوان  تهران  پیکان  باشگاه  مدیرعامل 
کرد که برخی تالش ها در پشت پرده 
در حال انجام است تا »انشای حکم به 

کمیته انضباطی تلقین شود.”
پس از این دیدار اما باشگاه سایپا 
نیز بیانیه ای صادر کرد که در آن آمده 
بود: اوج اشتباهات سریالی داوری لیگ 
برتر امسال که گمانه زنی تاثیر گذاری 
رنگ  پر  را  نتیجه  بر  بیرونی  عوامل 
می کند، در بازی سایپا مقابل پیکان به 
عجیب ترین روش خودنمایی کرد و در 
شرایطی که فراز کمالوند، سرمربی تیم 
سایپا در خصوص نحوه چینش داوران این 
بازی ابراز نگرانی کرده و تذکرات خود 
را به کمیته صیانت از اخالق فدراسیون 
ارایه داده بود با بی توجهی به تذکرات 
صورت  به  داوری  چیدمان  شده،  داده 
غیر عادالنه انجام شد و اتفاقات عجیب 

همچون شش تعویض در یک بازی رخ 
داد. دقیقا زمانی که داور چهارم مشغول 
راضی کردن داور وسط برای ثبت پنالتی 
پیکان  با غفلت وی  بود  به ضرر سایپا 
ششمین تعویض خود را نیز انجام داد که 
بر اساس آیین نامه فدراسیون فوتبال این 
تخلف بزرگ به منزله حضور بازیکن غیر 
مجاز در بازی است و به موجب قانون، 
باید نتیجه دیدار 3 بر صفر به سود سایپا 

تغییر یابد.
بیانیه چند باشگاه لیگ برتری

نکته قابل تامل اما چند باشگاه لیگ 
برتری درباره تصمیمات انضباطی فدراسیون 
فوتبال بیانیه مشترک صادر کردند. در بیانیه 
باشگاه نساجی آمده بود: »تیم های نساجی 
مازندران، نفت مسجدسلیمان، پدیده خراسان 
و ذوب آهن اصفهان طی یک بیانیه مشترک 
نسبت به برخی تحرکات انجام شده توسط 
عوامل مرتبط با فدراسیون برای تغییر نتیجه 
مسابقه سایپا و پیکان از خود عکس العمل 
نشان داده اند. ضمن احترام به جناب آقای 
دکتر عزیزی خادم، ریاست محترم فدراسیون 
آقای دکتر حسن زاده محمدی،  و جناب 
رئیس محترم کمیته انضباطی به اطالع 
می رساند که فدراسیون فوتبال متولی و 
برگزارکننده مسابقات است و وظیفه دارد 
برابر ذات خود در کلیه تصمیماتش بی طرف 
بوده و منافع یک باشگاه را به سرنوشت 
سایر تیم ها ترجیح ندهد و به جدول طبیعی 

مسابقات آسیب نرساند.«
بیانیه  این  انتشار  از  پس  البته 
مسجدسلیمان،  نفت  باشگاه  مسئوالن 
را  بیانیه  این  امضای  و  انشا  در  دخالت 

تکذیب کردند.
چرا این قدر اعتراض می کنید؟

کمیته  انتقاد  قابل  رفتار  کنار  در 
های  باشگاه  سوی  از  آنچه  انضباطی، 
تاسف  مایه  دهد  می  رخ  ایران  فوتبال 
است و آن ها هرگز نسبت به هیچ مساله 
تنها  و  آورند  نمی  فرود  تعظیم  سر  ای 
راهکار آن ها در قبال مسائل به وجود 
آمده اعتراض است. آن ها سعی دارند با 
ایجاد هجمه شرایطی را به وجود آورند 
که فضای هواداری را با خود همراه کنند؛ 
اتفاقی که تنها نتیجه آن تنش بیشتر در 
برای  را  شرایط  و  است  ایران  فوتبال 
این  مراجع قضایی سخت می کند. در 
زمینه رئیس کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبال نیر معتقد است که باشگاه ها برای 
بیانیه  احساسات هواداران خود،  ارضای 

منتشر می کنند.

فرهنگ؛ فقط یک پیشوند بر نام باشگاه ها؛

فوتبال ایران، حرفه ای است اما فقط در اعتراض کردن!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

فصل فوتبالی پرتغال در 6 ماه به 
سرانجام رسید و طارمی در 3ماه آن به 
عنوان بهترین فوروارد و یک بار به عنوان 

بهترین بازیکن انتخاب شده است.
زندگی برای بوشهری ها جبر زیبایی 
دارد. جاشوها باید قوت و روزی  خود را از 
دهان بمبک و از دل موج های سهمگین 
خلیج فارس بیرون بکشند. برای کسی که 
خانواده ای چشم انتظار دارد، این مبارزه 
مبارزه  پیروزی ختم شود.  به  باید  فقط 
ناعادالنه ای که در خون بوشهری هاست.

تقریباً 10-12 سال پیش، تمرینات 
تیم های پایه ایرانجوان در زمین این تیم 
در خیابان چمران بوشهر انجام می شد. 
زمین ناهمواری که یا قوزک  پایت می 
از فوتبال  از رده نوجوانان  باید  پیچید و 
خداحافظی می کردی، یا به پدیده ای در 
سطح ماهینی ها )حسین و دانیال(، قایدی 
یا طارمی تبدیل می شدی. این فوتبالیست 
ها، وارد مسیری شدند که باید در آن پیروز 
می شدند و البته یکی از آنها چنان به تاخت 
این راه را طی کرد که روزهای حضورش 
در بوشهر خیلی دورتر از زمان طبیعی - ده 

سال پیش- به نظر می رسد.
یک فصل درخشان دیگر برای ستاره 
مهدی  رسید.  پایان  به  پورتو  بوشهری 
طارمی در این فصل با به ثمر رساندن 16 
گل و 11 پاس گل، در رده سومین گلزن 
برتر ایستاد و به عنوان برترین پاسور فصل، 
کفش طالی لیگ برتر پرتغال را به دست 
آورد.این عملکرد خارق العاده باعث شد تا 
طارمی به عنوان یکی از گزینه های قطعی 
حضور در تیم منتخب فصل لیگ پرتغال و 
کاندیدای برترین بازیکن فصل این لیگ 
معرفی شود.البته رسیدن به این جایگاه 

برای مهدی، خیلی آسان نبوده. طارمی در 
2 سال از بهترین روزهای عمرش، به جای 
پوشیدن لباس باشگاهی، در لباس سربازی 
سپری کرد. 4 ماه محرومیت از فوتبال را 
به دلیل تصمیم عجوالنه اش در پیوستن 
به ریزه اسپور ترکیه تجربه کرد. بدترین 
و شدیدترین فشارها از سوی رسانه ها و 
هواداران )حتی خودی( تحمل کرد و دست 
آخر، مثل تکه کربنی که قرن ها زیر فشار 

بوده، تبدیل به الماس لیگ پرتغال شد.
پسر بوشهری، پله های فوتبال را 
هیچ  اما  گذاشت  سر  پشت  یکی  یکی 
وقت برای آرزوهایش سقفی قائل نبود. 
با لباس آقای گلی گروه ب از کارخانه 
 ،1 دسته  در  ایرانجوان  سازی  بازیکن 
برتر  لیگ  جدولی  صدر  پرسپولیس  به 
پیوست. تنها یک سال بعد آقای گل لیگ 

برتر شد و سال بعد هم این عنوان را برای 
خود تمدید کرد.اما اینها، اوج طارمی نبود. 
او پس از قهرمانی با پرسپولیس، به تیم 
الغرافه در لیگ ستارگان قطر پیوست و 
نیز  را  این تیم  قهرمانی جام حذفی در 
تجربه کرد تا فرودگاه قطر، محل ترانزیت 

او به اروپا باشد. 
روزگاری تیم ناشناخته آرمینیا بیله 
فلد، محبوب ترین تیم اروپایی در ایران 
محسوب می شد. جایی که علی دایی 
را به بایرن مونیخ فرستاد تا اولین گل 
های ایرانی چمپیونز لیگ در باواریا رقم 
بخورد. ریوآوه 2019 هم برای ایرانی ها 
در  که  بود.تیمی   1997 فیلد  بیله  مثل 
عین گمنامی، محبوب دل ایرانی ها شد 
و طارمی، پایه های رویای اروپاییش را در 
آن بنا گذاشت. مهدی که حاال با تجربه 

شده بود، نیازی به فرصت سوزی نداشت 
و در فصل اول حضورش در پرتغال، آقای 

گل لیگ برتر این کشور شد.
بعد از کسب توپ طالی پرتغال، 
اروپا  انتقاالت  و  نقل  بازار  در  طارمی 
مشتریان زیادی پیدا کرد. پسر بوشهری 
از ویال دکنده به پورتو اسباب کشی کرد 
تا ادامه زندگی فوتبالیش در پرتغال ادامه 
پیدا کند.مسیر برای طارمی مثل کاشف 
او »علی دایی« ادامه یافت. مهدی در 
یک  دروازه  کردن  باز  به  موفق  پورتو 
ایتالیایی )یوونتوس( و چلسی شد. همان 
کاری که اسطوره فوتبال آسیا در لباس 
تیم هرتابرلین انجام داده بود. شاید اگر 
طارمی در تورین اخراج نمی شد، نتیجه 
بازی پورتو-چلسی در بازی اول هم به 

گونه دیگری رقم می خورد.
طارمی برای رسیدن از بندر بوشهر 
تا بندر پورتو 10 سال صرف کرده. سال 
او  نتوانسته  ای  حاشیه  هیچ  که  هایی 
خواهد  می  که  چیزی  به  رسیدن  از  را 

متوقف کند.
فصل فوتبالی پرتغال در 6 ماه به 
آن  3ماه  در  طارمی  و  رسید  سرانجام 
به عنوان بهترین فوروارد و یک بار به 
عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد. برای 
فوتبالیستی با این سطح از توانایی، لیگ 
برتر پرتغال اوج لذت نیست و همیشه 
یک پله دیگر برای فتح کردن وجود دارد.

بارها آرزوی خود  بوشهری پورتو، 
را بازی کردن برای رئال مادرید اعالم 
کرده. او در نزدیکترین فاصله به پایتخت 
اسپانیاست و کسی نمی داند که تابستان 
فوتبال  غافلگیرکننده  انتقال  او  امسال 

ایران خواهد بود؟

مهدی ستاره جنوبی؛

مسیر موفقیت طارمی از بندر بوشهر تا بندر پورتو!
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شورای کتاب کودک برای دومین دور متوالی »جمشید خانیان« 
ترویج  در بخش  را  بهار«  و »عبدالحکیم  نویسندگان  در بخش  را 
خواندن، برای دریافت جایزه آسترید لیندگرن )آلما 2022( معرفی کرد.

جمشید  کرد:  اعالم  ای  اطالعیه  در  کودک  کتاب  شورای 
خانیان به دلیل نقش پررنگ و تأثیرگذار در روند شکل گیری ادبیات 
داستانی نوجوان امروز، تأکید بر مفاهیم انسانی چون صلح، مدارا، 
احترام به دیگری، دوستی، عشق، پرداختن به مسائل و بحران های 
انسانی چون انواع تبعیض، جنگ، مهاجرت، تنهایی، مرگ، هویت، 
ارتباط بین نسل ها، زندگی شهری، توجه به فرم و تکنیک در کنار 
محتوای غنی، بیان نمایشی و تشخص زبانی و هویت داشتن سبک 
نوشتاری، تأکید بر جنبه های زیبایی شناسانه و هنری و عدم نگاه 
آسترید  جایزه  نویسندگان  بخش  نامزد  به عنوان  تربیتی  و  تعلیمی 

لیندگرن معرفی شد.
سال ها  دلیل  به  بهار  عبدالحکیم  خواندن،  ترویج  بخش  در 
فعالیت مستمر، خستگی ناپذیر و خودجوش درزمینٔه ترویج کتابخوانی 
در مناطق دورافتاده از  جمله منطقه صفر مرزی، تجهیز و راه اندازی 
کتابخانه، راه اندازی شبکه  مروجان در 70 روستا باهدف فعال کردن 
کتابخانه و کتابخوانی، تبدیل شبکه ی مروجان روستایی به پایگاه 

کمک رسانی به مردم در دوران خسارت های پس از سیل نامزد دریافت 
جایزه یادبود آسترید لیندگرن )آلما( شد.

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان نیز امروز با صدور بیانیه ای 
فریدون عموزاده  خلیلی )نویسنده( و شهال افتخاری )مروج کتاب و 
جایزه  دریافت  برای  ایرانی خود  نامزدهای  به عنوان  را  کتابخوانی( 

آسترید لیندگرن 2022  معرفی کرد.
معرفی نامزدهای شورای کتاب کودک برای جایزه آلما 2022 
 Astrid Lindgren لیندگرن  آسترید  یادبود  جایزه 

Memorial Award
آسترید لیندگرن، نویسنده محبوب سوئدی کودکان و یکی از 
پرطرفدارترین نویسندگان جهان است. او درسال 2002 در سن 92 
سالگی در گذشت، اما داستان هایش جاودانه شده اند. در بزرگداشت 
نام و یاد او و با هدف ترویج ادبیات ناب کودکان و نوجوانان جهان، از 
سال 2002 دولت سوئد جایزه ای بین المللی به نام او بنیان نهاده است.

جایزه نقدی آسترید لیندگرن به مبلغ 5 میلیون کرون سوئد، 
بزرگترین  یورو،  امریکا و 580 هزار  با 800 هزار دالر  برابر  تقریبا 
جایزه ادبیات کودکان و نوجوانان و دومین جایزه بزرگ ادبیات در 

جهان است.

معرفی نامزدهای شورای کتاب کودک برای جایزه آلما ۲0۲۲

ن  گا یسند نو نجمن  ا
صدور  با  نوجوان،  و  کودک 
عموزاده  فریدون  بیانیه ای 
افتخاری  شهال  و  )نویسنده(   خلیلی 
)مروج کتاب و کتابخوانی( را به عنوان 
دریافت  برای  خود  ایرانی  نامزدهای 
2022  معرفی  لیندگرن  آسترید  جایزه 

کرد.
به گزارش دنیای جوانان از انجمن 
برپایه  نوجوان،  و  کودک  نویسندگان 
کمیته  اعضای  مطلق  اکثریت  رأی 
برای  انجمن  این  نامزدهای  انتخاب 
جایزه آسترید لیندگرن )آلما(، فریدون 
عموزاده  خلیلی را در بخش نویسندگان 
و شهال افتخاری را در بخش مروجان 
کتاب و کتابخوانی به عنوان نامزدهای 
ایرانی خود برای دریافت جایزه )آلما( 

 به دبیرخانه این جایزه معرفی کرد. 
فریدون  کرد:  اعالم  انجمن  این 
ر  چها طر  به  خا خلیلی،  ه   د ا ز عمو
کودکان  برای  دبی  ا آفرینش  دهه 
یی  ستان ها دا نوشتن  نان،  ا نوجو و 
که  ندنی  خوا و  ر  ندگا ما درخشان، 
حامل صدای بی صدایان هستند، طرح 
در  بکر  موضوعات  و  جدید  ایده های 
داستان ها، فعالیت های مؤثر در آموزش 
جدیدی  نسل  تربیت  و  داستان نویسی 
از نویسندگان کودک و نوجوان ایرانی، 
بنیان گذاری نهادها، نشریات، جوایز و 
رویدادهای مهم ادبی و تأثیرگذاری و 
ادبیات کودک  جریان سازی در حوزه 
فرهنگ  به  هم زمان  توجه  نوجوان،  و 
ارزش های  و  جامعه  مسائل  بومی، 
دوستی،  مانند  انسانی  شمول  جهان  
و  دیگران  به  اهمیت  مدارا،  و  صلح 
زیست،  محیط  و صداها،  نگاه ها  تکثر 
فاصله  تبعیض،  با  مقابله  مدنی،  رفتار 
طبقاتی و بی عدالتی در داستان ها، آثار 
کمک  خود،  متنوع  ادبی  و  مطبوعاتی 
به ارتقای سطح ادبیات روزنامه  نگاری 
کودک و نوجوان و پدیدآوردن فضای 
میان  در  ادبی  خالقیت  رشد  و  بروز 
کودکان و نوجوانان و همچنین فعالیت 
به  منظور  اجتماعی  و  ادبی  فرهنگی، 
فراهم ساختن بسترهای مناسب برای 
ایران،  نوجوان  و  کودک  ادبیات  رشد 
لیندگرن  آسترید  جایزه   دریافت  نامزد 
)آلما( در بخش نویسندگان شده است.

به   ری  فتخا ا شهال  همچنین 
پیگیر،  پنج دهه تالش  از  بیش  خاطر 
و  کتاب  ترویج  در  مؤثر  و  وم  مدا
کتابخوانی، به ویژه در مناطق محروم، 
روستاهای دورافتاده و در میان اقشاری 
و  کتاب  به  کمتری  دسترسی  که 
محصوالت فرهنگی داشته اند، فعالیت 
 120 تجهیز  طرح  مجری  به عنوان 
کتاب  شورای  آموزشگاهی  کتابخانه 
کارگاه های  برپایی  بم،  در  کودک 
آموزشگاه   این  در  کتابخوانی  ترویج 
موزشگاهی  آ های  نه   بخا کتا و  ها 
بم،  شهر   1383 سال  زلزله  از  پس 

تجهیز  طرح  در  همکاری  و  مشارکت 
کودک  کتاب  شورای  کتابخانه   15
افغانی  و  عراقی  شهرهای  مهمان   در 
زی  ندا ه ا ا ر و  یی  ا جر ا مدیریت  و 
و  آموزشگاهی  کتابخانه   50 از  بیش 
غیرآموزشگاهی در مناطق روستایی و 
کم برخوردار در برنامه بامداد کتابخانه  
ها از سال 1380 تا کنون، نامزد دریافت 
جایزه  آسترید لیندگرن )آلما( در بخش 

مروجان کتاب و کتابخوانی می شود.
و  کودک  نویسندگان  انجمن   
نوجوان براساس شیوه  نامه  مصوب خود، 
آلما،  جایزه  نامزدهای  برگزیدن  برای 
مرکب  نفره   11 کمیته  ای  نیز  امسال 
از 5 تن از اعضای هیئت مدیره انجمن 
کارشناسان  و  نویسندگان  از  نفر   6 و 
داد  تشکیل  نوجوان  و  کودک  ادبیات 
تا اعضای این کمیته با بررسی آثار و 
فعالیت های افراد مطرح و پس از بحث 
مد  نامزدهای  اقناعی،  گفت گوی  و 
نظر خود را برگزینند و به هیئت مدیره 

انجمن معرفی  کنند. 
بخش  دو  هر  در  کمیته  اعضای 
جعفری  ریحانه  انصاریان،  معصومه  را 
ه  شکو  ، ) لما آ ه  یز جا کمیته   بیر  د (
بادی،  سیدآ علی اصغر  حاج نصراهلل، 
یوسفی  مهدی  و  فوالدوند  مرجان 
مدیره(  هیئت  از  خارج  عضو  )شش 
بادی،  برآ محمود  امینی،  افسون  و 
هجری  محسن  شاه آبادی،  حمیدرضا 
هیئت  عضو  )پنج  یحیی پور  مناف  و 

مدیره( تشکیل می دهند. 
مرحله،  چند  طی  کمیته  اعضای 
براساس شاخص  های 16 گانه  ای چون 
تعداد  کودک،  ادبیات  در  جریان  سازی 
مستمر  فعالیت  سابقه  شده،  چاپ  آثار 
در ادبیات کودک، دریافت جوایز ادبی 
کارگاه  ها  در  تدریس  و هنری، سوابق 
ادبیات کودک  آموزشی  و کالس  های 
و  نویسندگان  پرورش  و  نوجوان  و 
فرهنگ  به  توجه  جوان،  هنرجویان 
بومی و ارزش  های جهان  شمول و... به 

نویسندگان  فعالیت های  و  آثار  بررسی 
و مروجانی می پردازند که در مراحل و 
نامزدی  منظور  به  اولیه  بررسی  های 
برای این جایزه مطرح می شوند. سپس 
راه  نهایی  مرحله  به  شاخص  تر  افراد 
بحث  از  پس  نهایت  در  و  می یابند 
به  راه  یافتگان  باره  در  نظر  تبادل  و 
با  آلما  جایزه  نامزدهای  نهایی  مرحله 
رأی گیری مخفی و رأی اکثریت قاطع 

اعضای کمیته انتخاب می  شوند.
و  کودک  نویسندگان  نجمن  ا
نوجوان یکی از چهار نهاد ایرانی است 
نامزد  جایزه  این  برای  می تواند  که 

معرفی کند.
لیندگرن  آسترید  یادبود  جایزه 
 A s t r i d  L i n d g r e n

Memorial Award
ه  یسند نو  ، ن گر لیند ید  ستر آ
از  یکی  و  کودکان  سوئدی  محبوب 
پرطرفدارترین نویسندگان جهان است. 
او درسال 2002 در سن 92 سالگی در 
جاودانه  هایش  داستان  اما  گذشت، 
شده اند. در بزرگداشت نام و یاد او و 
با هدف ترویج ادبیات ناب کودکان و 
از سال 2002 دولت  نوجوانان جهان، 
او  نام  به  المللی  بین  ای  جایزه  سوئد 

بنیان نهاده است.
به  لیندگرن  آسترید  نقدی  جایزه 
مبلغ 5 میلیون کرون سوئد، تقریبا برابر 
با 800 هزار دالر امریکا و 580 هزار 
یورو، بزرگترین جایزه ادبیات کودکان و 
نوجوانان و دومین جایزه بزرگ ادبیات 

در جهان است.
لیندگرن،  آسترید  یادبود  جایزه 
به  تنها  نه  که  است  ادبی  جایزه  یک 
می  داده  تصویرگران  و  نویسندگان 
و  مروجان  گویان،  قصه  بلکه  شود، 
و  کودکان  دبیات  ا حوزه  نهادهای 
به  توانند  می  نیز  کتابخوانی  ترویج 
آن دست یابند. این جایزه، سالیانه به 
یک یا بیش از یک هنرمند صرف نظر 
از زبان و ملیت آن ها اعطا می شود. 

کیفیت  دارای  باید  هنرمندان  این  آثار 
باالی هنری و ارزش های انسانی ای 
ها  آن  به  لیندگرن  آسترید  که  باشند 

باور داشت.
قصه  توجه  تواند  می  جایزه  این 
گویان، نویسندگان و تصویرگران خالق 
برانگیزد.  ناب  ادبیات  آفرینش  به  را 
که  شود  می  سبب  جایزه  این  اهدای 
جهان  سراسر  های  سازمان  و  نهادها 
و  کودکان  خوب  ادبی  آثار  ارزش  به 

نوجوانان هر چه بیشتر پی ببرند.
ز  ا یزه  جا ین  ا ن  ا ور ا د هیئت 
بیات  د ا برجسته  رشناسان  کا میان 
شوند.  می  برگزیده  سوئد  کودکان 
یک  برای  ن  ورا دا هیات  اعضای 
ملی  شورای  سوی  از  ساله   4 دوره 
 Swedish( امور فرهنگی  سوئد در 
 National  Council  for
گزینش   )Cultural Affairs
می شوند. آن ها هر ساله از سراسر دنیا 
سازمان هایی را که دارای گسترده ترین 
و بیشترین اطالعات درباره نویسندگان، 
تصویرگران، قصه گویان و فعاالن ادبیات 
کودک هستند، به عنوان سازمان های 
 Nominated Body نامزدکننده
را  نامزدهای خود  تا  منصوب می کنند 
از سراسر دنیا به هیئت داوران معرفی 
کنند. جایزه یادبود آسترید لیندگرن را 
فرهنگی  امور  در  سوئد  ملی  شورای 

سرپرستی می کند.
شورای  ایران  در  حاضر  حال  در 
فکری  پرورش  کانون  کودک،  کتاب 
کودکان و نوجوانان، مؤسسه پژوهشی 
نجمن  ا و  کودکان  بیات  د ا یخ  ر تا
به  ن  نوجوا و  کودک  نویسندگان 
این  از  نامزدکننده  عنوان سازمان های 

امتیاز برخوردارند.
ه   یسند نو  ، ا لو ر مو د  کلو ن  ا ژ
آسترید  یزه  جا برگزیده  نسوی،  فرا
ماه  دو  که  شد   2021 سال  لیندگرن 

قبل برگزار گردید.
نادر موسوی   عبدالحکیم بهار و 
کودک  نویسندگان  انجمن  سوی  از 
جایزه  این  نامزد  عنوان  به  نوجوان  و 
بودند.  شده  معرفی   2021 سال  برای 
انتخابی  گزینه  شاه آبادی  حمیدرضا 
و  کودکان  فکری  پرورش  نون  کا
جایزه  این  دریافت  برای  نوجوانان 
همراه  به  که  بود  نیز   2021 سال  در 
عنوان  به  کانون  سیار  کتابخانه های 

نامزد این جایزه جهانی معرفی شد.
شورای کتاب کودک نیز جمشید 
خانیان را در بخش نویسندگان، فرشید 
و  تصویرگران  بخش  در  را  شفیعی 
ترویج  بخش  در  را  بهار  عبدالحکیم 
آسترید  جایزه  دریافت  برای  خواندن، 
از  بود.  کرده  معرفی   2021 لیندگرن 
ادبیات  تاریخ  پژوهشی  مؤسسه  سوی 
کرمانی  مرادی  هوشنگ  نیز  کودکان 
برای جایزه این دوره آسترید لیندگرن 

معرفی شده بود.

عموزاده خلیلی و شهال افتخاری نامزد جایزه آستریدلیندگرن 

»سوسنگرد قطعه ای از بهشت«؛ تاریخ شمار وقایع جنگی این شهر 
در سال 59

از  قطعه ای  »سوسنگرد  کتاب   
بهشت« نوشته محسن بیگدلی جهادگر 
هشت سال دفاع مقدس به عنوان تاریخ 
شماری از وقایع جنگی این شهر در سال 

59 منتشر شد.
سوسنگرد قطعه ای از بهشت نوشته 
محسن بیگدلی، تاریخ شمار وقایع جنگی 
سوسنگرد در سال 59 منتشر شد، نویسنده 
خاطرات خود از سوسنگرد در این کتاب 

به رشته تحریر درآورده است.
است:  آمده  کتاب  این  مقدمه  در 
یکدلی و از خودگذشتگی رزمندگان، جبهه 

های نبرد را قطعه ای از بهشت کرده بود و هر کس که به میل خود وارد مناطق جنگی 
می شد، امکان نداشت به راحتی از آن دل کنده به آسایش پشت جبهه فکر کند. 
من سعی کردم در این نوشتار با ذکر خاطرات تلخ و شیرین از آن دوران که بخش 
اندکی هم جنبه تحلیل نظامی و سیاسی دارد، یادآور آن دوران دوست داشتنی باشم.

خوزستان پر از حماسه های ملی است که غیورمردان و زنان ایرانی با مقاومت 
و اراده، همچون نی زارهای هور بر جای گذاشته اند. جنگ هشت ساله عراق و ایران 
که با خیال باطل صدام مبنی بر تصرف سه روزه خوزستان آغاز شد، هرچند ویرانی 
هایی برجای گذاشت و موجب نابودی زیرساخت های هر دو ملت شد اما حماسه ها 
و دالوری هایی را به وجود آورد که تاریخ ایران زمین در گذشته پرشکوه خود بسیار 

شاهد آن بود. دلیرانی که تاریخ را شرمنده خود کردند.
جوان ها و نوجوانانی که مانند شیر ژیان فقط با نیروی ایمان خود در مقابل 
سالح غربی، زر سعودی و تزویر اسراییلی تا آخرین نفس ایستادگی کردند و از تمام 
آرزوها و امیال خود در راه وطن گذشتند. شاید اگر فردوسی زنده بود، شاهنامه ای 

دیگر می سرود. 
نویسنده که به عنوان نیروی امدادی در بیمارستان سوسنگرد برای رسیدگی به 
وضعیت مجروحان خدمت می کرد، در بخشی از کتاب تاریخچه ای از وضعیت جنگی 

سوسنگرد و حمالت ناجوانمردانه صدام را ذکر کرده و می نویسد:
عملیات آزادسازی سوسنگرد پس از فرمان امام خمینی )ره( مبنی بر این که 
سوسنگرد تا فردا )26 آبان 1359( آزاد شود و تدبیر و مدیریت مقام معظم رهبری که 
آن زمان عضو شورای عالی دفاع بودند، انجام شد و با رشادت های شهید مصطفی 

چمران و پایمردی رزمندگان سپاه، ارتش و نیروهای مردمی به پیروزی رسید. 
با تمام سختی های و بمباران و  از بهشت بود و  سوسنگرد واقعا قطعه ای 
خستگی ها یک لذت روحی خاصی برای انسان داشت. من در تمام عمرم همیشه 
فکر می کنم فقط همان دوران دو ساله حضور در سوسنگرد را در عمرم لذت بردم 

و برای خدا کار کردم و برای خدا زندگی کردم. 
بسیاری از مجروحان را که به بیمارستان می آوردند، یک یا دو پای خود را به 
خاطر رفتن بر روی مین از دست می دادند. البته پاهای آنها کامال قطع نشده بود ولی 
پاها خونریزی شدید داشت و گاهی در همان اورژانس بیمارستان پای برخی مجروحان 
را از باالی محل زخم قطع می کردیم و یک روز که به پشت بیمارستان رفتم، دیدم 

که پشت دیوار پر از پوتین هایی بود که یک روز پای رزمنده در آن قرار داشت. 
از  یکی  زبان  از  امام  پیرو خط  دانشجویان  روایت حماسه هویزه و شهادت 
همرزمان شهید حسین علم الهدی، احداث خاکریز اطراف شهر سوسنگرد، عملیات 
کرخه کور،  شهادت مصطفی چمران در دهالویه،  عملیات طریق القدس و آزادسازی 
شهر بستان،  عملیات فتح المبین،  عملیات آزادسازی بلندی های میمک )عملیات 
عاشورا( و عملیات کربالی پنج از دیگر مطالبی است که نویسنده با خاطرات خود 

به آن پرداخته است. 
 بعد از پایان جنگ و با تایید ستاد کل نیروهای مسلح، احکام فرماندهان جنگ 
صادر شد ولی هیچ وقت کسی از ما نخواست تجربیات و خاطرات خودمان در هشت 
سال دفاع مقدس را مکتوب کنیم تا هم ماندگار شود و هم در آموزش های نظامی 
و تجربیات دفاع مردمی به کار گرفته شود. فقط هر سال گردهمایی برای تجلیل از 
فرماندهان جنگ برگزار می شود. بیش از 30 سال از پایان جنگ تحمیلی می گذرد 
ولی هنوز بهترین و لذت بخش ترین دوران عمر من و امثال من همان دوران دفاع 
مقدس بود که همه خالصانه برای خدا، اسالم و دفاع از میهن تالش می کردند و از هیچ  
ایثاری دریغ نداشتند. امیدوارم روزی برسد که بتوانیم این تجربیات خوب و ایثارگرانه 
جهادگران جهاد سازندگی در جنگ را برای آیندگان به تصویر بکشیم تا ماندگار شود.

کتاب سوسنگرد قطعه ای از بهشت در 184 صفحه از سوی انتشارات ارشدان 
در هزار نسخه منتشر شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

لیلی کریمان نویسنده و مترجم کشور درگذشت
انجمن  عضو  کریمان  لیلی   
منتقدان و نویسندگان سینمای ایران 
در سن 58 سالگی بر اثر مرگ مغزی 

دار فانی را وداع گفت.
 پرویز پرستویی با انتشار پستی 
کریمان  لیلی  گذشت  در  پی  در 
نوشته است: »سرکار خانم دکتر لیلی 
کریمان، رمان نویس و نویسنده کتاب 
بنده ستاره بی نقاب براثر مرگ مغزی 

دارفانی را وداع گفتند.«
لیلی کریمان متولد 1342 تهران، فارغ التحصیل رشته مامایی، عضو 

انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران است.
از آثار این نویسنده می توان به اگر فقط شش ماه، بیشعورهای ضدگلوله 
از خاویر  به ضوابط اخالقی(، کوچ مانکن، ترجمه چرا بی شعوری  )هجوم 
کرمنت، هیچ کس گلی برایم نفرستاد از ساندرا براون، زندگی زیباست از 

روبرتو بنینی، راه دراز خانه از دانیل استیل و ... اشاره کرد.
زمینه گردآوری  در  فیلمنامه،  ترجمه  و  فیلمنامه نویسی  در حوزه  وی 
آثار، ترجمه رمان و ترجمه کتاب های روانشناسی کارنامه ای پربار دارد و در 
هر حوزه چندین عنوان کتاب به بازار عرضه کرده است. از جمله دانشنامه 
سینمایی ابراهیم حاتمی کیا در پنج جلد، تا ترجمه در قلمرو سکوت نوشته 
وی.جی. اسواران. در زمینه زندگینامه نویسی نیز کتاب ستاره بی نقاب بیوگرافی 

پرویز پرستویی را تألیف و منتشر کرد.

آغاز طرح فصلی »بهارانه کتاب ۱400« از چهارم خرداد

سه شنبه  از   »1400 کتاب  »بهارانه  طرح  در  کتابفروشی ها  ثبت نام   
)چهارم خردادماه( در سراسر کشور آغاز می شود.

به گزارش دنیای جوانان از خانه کتاب و ادبیات ایران، کتابفروشی های 
سراسر کشور می توانند از سه شنبه )چهارم خردادماه 1400( با مراجعه به سایت 
tarh.ketab.ir نسبت به ثبت نام در طرح »بهارانه کتاب1400« اقدام کنند.

کتابفروشی های مشارکت کننده در طرح های قبلی، برای تایید شرکت 
در بهارانه کتاب 1400 نیاز به ثبت نام مجدد ندارند و کافی است با مراجعه 
را  اطالعات خود  و  تایید  را  در طرح  کاربری خود شرایط شرکت  پنل  به 

کنترل و ویرایش کنند.
وزارت  فرهنگی  امور  معاونت  حمایت  با  ایران  ادبیات  و  کتاب  خانه 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به منظور رونق بخشیدن به بازار کتاب و ترویج 
کتابخوانی، تسهیالتی را در قالب یارانه خرید کتاب از طریق کتابفروشی 

های سراسر کشور، مستقیمًا به خریداران کتاب پرداخت می کند. 
طرح کتابفروشی هایی که شرایط الزم را دارا باشند، پس از ثبت نام، 
می توانند کتاب های خود را که با شرایط تعیین شده مطابقت داشته باشند 

به خریداران بفروشند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از سال 1394 برای هدفمندکردن یارانه 
نشر طرح های فصلی فروش کتاب را آغاز کرد؛ در این طرح ها کتابفروشی 
ها می توانند روی فروش کتاب به خریداران تخفیف بدهند و مبلغ تخفیف 
داده شده را از وزارت خانه دریافت کنند.در این طرح ها که با نام طرح های 
فروش فصلی مشهور شده اند، کتابفروشی هایی که شرایط الزم را داشته 
باشند، پس از ثبت نام، می توانند کتاب های خود را که با شرایط تعیین 

شده مطابقت داشته باشند به خریداران بفروشند.

۷8 طرح با حضور وزیر میراث فرهنگی در مازندران افتتاح می شود
حوزه  در  پروژه   78 که  گفت  مازندران  دستی  و صنایع  گردشگری   
با سفر وزیر میراث  گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی همزمان 

فرهنگی به این استان بهره برداری می شود.
گذاری  سرمایه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  دوشنبه  روز  فرزانه  سیف اهلل 

انجام شده برای این طرح ها را بیش از 9 هزار میلیارد ریال اعالم کرد.
وی با اعالم این که دکتر علی اصغر مونسان برای سفر 2 روزه عصر 
امروز وارد مازندران می شود ، هدف از این سفر را افتتاح چند طرح گردشگری، 
از برخی زیرساخت های این حوزه در مازندران و شرکت در جلسه  بازدید 

شورای اداری استان برشمرد.
فرزانه گفت : در این سفر قرار است عالوه بر حضور وزیر در نشست 
و  پروژه ها  برخی  از  بازدیدی  انجام می شود،  فردا صبح  اداری که  شورای 
نیز به طور  انجام شود و ده ها طرح  نیز  زیرساخت های گردشگری استان 

همزمان به بهره برداری برسد.
مدیرکل میراث فرهنگی مازندران با اعالماین که پروژه های آماده افتتاح 
مربوط به شهرستان های گلوگاه، بهشهر، نکا، ساری، قائمشهر، سوادکوه، 
سوادکوه شمالی، بابل، آمل، بابلسر، چالوس، نور، تنکابن و رامسر است ، 
افزود: بخش قابل توجهی از این پروژه ها مراکز اقامتی گردشگری و بومگردی 
هستند که در توسعه گردشگری روستایی و اشتغال زایی نقش بسزایی دارند.

رونوشت آگگهی حصر وراثت 
 آقای / خانم حمید رضا باقری فرزند علی دارای شناسنامه شماره 4875 به شرح 
دادخواست به کالسه 1161/99/5  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی باقری فرزند علی اکبر و تمام  به به شناسنامه 4676 در تاریخ 
1391/1/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه آنمرحوم منحصر است به : 
1-  محمد رضا باقری فرزندعلی شماره شناسنامه 1483 متولد 1360  کد ملی 

4500835873  فرزند متوفی 
طوبی باقری فرزند علی به شماره شناسنامه 1312 متولد 1362 کد ملی   -2

4500862218  فرزند متوفی 
متولد 1371  به شماره شناسنامه 4490196318  فرزند علی  باقری  میترا   -3

فرزند متوفی 
وحید باقری فرزند علی به شماره شناسنامه 4490294859 متولد 1373   -4

متولد  به شماه شناسنامه 4875  فرزند علی  باقری  حمید رضا حمید رضا   -5
1366 کد ملی 4501210672 فرزند متوفی 

6-  فریبا باقری فرزند علی  به شماره شناسنامه 1568 متولد 1364 کد ملی 
4501113618 فرزند متوفی 

7-  نظیره  شوکتی فرزند قنبر بگ به شماره شناسنامه 4 متولد 1338  کد ملی 
450097374همسر متوفی 

 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ نشر نخسیتین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال  گواهی صادر خواهد شد. 
      دفتر پنجم شورای  حل اختالف شهرستان ایالم  

رونوشت آگهی حصر وراثت 
به  دارای شناسنامه شماره  45088  فرزند رستم بگ  زند خانی  آقای/خانم هاجر   
شرح دادخواست به کالسه 1158/99/5   از این شورا گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروتن رستم بگ زند خانی فرزند منصور بگ و دختر بس به شناسنامه 
شماره 14656 در تاریخ 1375/2/11 در ااقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

آنمرحوم منحصر است به : 
شاهیچه خانم ملک پناه فرزند عین شاه به شماره شناسنامه 1858 متولد   -1

1303  کد ملی 4500354980 همسر متوفی 

قاسم زند خانی فرزند رستم بگ به شماره شناسنامه 45072متولد 1321کد   -2
ملی 4720602479 فرزند متوفی 

جاسم زند خانی فرزند رستم بک به شماره شناسنامه 45070متولد   1334کد   -3
ملی 4720602452 فرزند متوفی 

رقیه زند خانی فرزند رستم بگ به شماره شناسنامه 45069 متولد 1332 کد   -4
ملی 4720602444 فرزند متوفی

زهرا زند خانی فرزند رستم بگ به شماره شناسنامه 71 متولد 1342 کد ملی   -5
4529806642 فرزند متوفی 

هاجر زند خانی فرزند رستم بگ به شماره شناسنامه 45068 متولد 1323    -6
کد ملی 4720602436 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ نشر نخسیتین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال  گواهی صادر خواهد شد. 
      دفتر پنجم شورای  حل اختالف شهرستان ایالم  

تعاونی  اول شرکت  نوبت  آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه مرحله دوم  
مرزنشینان 3233 گلستان دهستان رزاب 

به اطالع کلیه نمایندگان منتخب مرحله اول تمام حوزه ها میرساند مجمع عمومی 
عادی سالیانه مرحله دوم نوبت اول شرکت تعاونی مرزنشینان 3233 گلستان دهستان رزاب 
بنا به تصمیم اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی در ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 
1400/03/26در محل دفتر شرکت تعاونی واقع در سروآباد خیابان آموزش و پرورش کوچه 
نیروی انتظامی  تشکیل میگردد بدینوسیله از کلیه نمایندگان منتخب حوزه های شرکت 
تعاونی در مرحله اول دعوت می شود که در مکان و موعد مقرر در جلسه متشکله حضور 
بهم رسانند تا نسبت به موضوعات زیر  اخذ تصمیم بعمل آید در ضمن اعضائی که مایلند 
حق حضور خود را به نماینده تام الختیار واگذار نمایند تا تاریخ 1400/03/10 جهت تایید 

و صدور برگ نمایندگی به دفتر تعاونی مراجعه نمایند
دستورات جلسه:

انتخاب بازرسان شرکت تعاونی  برای یک سال مالی
طرح و تصویب و رسیدگی به صورتهای مالی 99 و گزارشهای هیأت مدیره و بازرسان 

و تصمیم گیری در مورد آن
طرح و تصویب برنامه و بودجه 1400

تصمیم گیری در باره پرداخت حق عضویت سالیانه به اتحادیه و اتاق تعاون استان
تصمیم گیری در مورد واگزاری سهمیه ارزی سالهای 1397 و 1398و 1399

مدارک الزم برای کاندیداتورهای سمت بازرس به شرح ذیل میباشد:
بازرسان 2- فتوکپی صفحه اول  داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم برای 
شناسنامه 3- فتوکپی کارت ملی 4- فتوکپی کارت پایان خدمت وظیفه عمومی برای آقایان 
5- یک قطعه عکس 4*3 برای هر کاندیداتور 6- کلیه متقاضیان برای بازرسی شرکت 
تعاونی  به دفتر شرکت  تاریخ 1400/03/15  تا  را کامل و  تعاونی میبایست مدارک خود 
مرزنشینان 3233 دهستان رزاب واقع در سروآباد خیابان آموزش و پرورش کوچه نیروی 
انتظامی تحویل نمایند و در صورت بسته بودن دفتر شرکت تعاونی با شماره 09181764179 

تماس حاصل فرمایند.
هارون احمدی 

مدیرعامل شرکت تعاونی مرزنشینان 3233 دهستان رزاب

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 140060306012000071 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم ابوالفضل دانا فرزند عزیز به شماره 
شناسنامه 10 صادره از بردسکن در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 67/60 متر مربع 
از پالک 5230 فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان 
شهید مفتح 3 خریداری از مالک رسمی آقای / خانم علی اکبر مالکی، معصومه واعظی و 
طیبه واعظی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
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: 1400/03/04
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/19

احمد جهانگیر 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی 
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میرمحمود تکیار لنگرودی،  سید احمد سید صالحی،  کریم رجب زاده 
لنگرودی  و میثم علیزاده لنگرودی  اختصاصی دنیای جوانان

هی صدا می کنی مرا اما
من جواب تو را نخواهم داد

ناهید سلطانی

هی صدا می کنی مرا اما، دفترم پر شده است از آیا
خلوتم را اجازه بده دیگر، که بماند برای خودم تنها

بار اول که نیست تنهایم، سهم شاعر همیشه این بوده
بنشیند کنار خاطره ها، و بگرید به قد یک دریا

آی...باور نکن که روزی تو، اتفاقی دل مرا ببری
نگو از اتفاق ها با من، نگو از شاید و نشایدها

به تو آشفته حال می آید؟ باز در من جوانه ای بزنی
بگذاری که سبز بنویسم، شعرها و ترانه هایم را؟

هی صدا می کنی مرا اما، من جواب تو را نخواهم داد
نه نمی گویمت، نمی گویم ، دوست می دارمت تو را اما...
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حسین علیزاده و تکذیب یا نامه عجیب

و  ز  هنگسا آ ه  د ا علیز حسین 
موسیقی  کهنه کار  و  محبوب  نوازنده 
ایرانی با ارسال متنی به رسانه ها نامه 
مجازی  فضای  در  خود  به  منتسب 
خطاب به ایرج و گلپا را تکذیب کرد. 
علیزاده روز گذشته با ارسال متنی به 

رسانه ها انتشار هرگونه نامه منتسب به خود 
در فضای مجازی خطاب به حسین خواجه امیری )ایرج( و اکبر گلپایگانی 
)گلپا(، در طرفداری از زنده یاد محمدرضا شجریان را تکذیب کرد. طی 
مجازی  فضای  در  علیزاده  حسین  به  متنسب  متنی  گذشته  روزهای 
منتشر شد که در قالب نگارشی گالیه آمیز و تند ضمن دفاع از عملکرد 
محمدرضا شجریان در عرصه موسیقی، برخی از خوانندگان پیشکسوت 
موسیقی ایرانی از جمله حسین خواجه امیری و اکبر گلپایگانی را در معرض 

انتقاداتی تند قرار داده بود!

آغاز فروش بلیت جشنواره جهاني فجر

راه یافته  بلیت فیلم های  فروش 
جهانی  جشنواره  سی وهشتمین  به 
می شود.  آغاز  امروز  از  فجر  فیلم 
سی وهشتمین  بلیت فروشی  فرآیند 
جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری 

صبح   9 ساعت  از  عسگرپور  محمدمهدی 
آغاز  سینماتیکت  سایت  طریق  از  امروز 
می شود. بر این اساس، افرادی که دارای کارت جشنواره هستند، با شماره 
تلفنی که پیش از این، در پرتال جشنواره ثبت نام کرده اند، از طریق سایت 
سینماتیکت می توانند بلیت فیلم های مورد نظر خود را تهیه کنند. اعضای 
باشگاه مخاطبان جشنواره جهانی فیلم فجر هم با همان شماره تلفنی 
از طریق سایت سینماتیکت می توانند  ثبت  نام کرده اند،  باشگاه  در  که 
بلیت های خود را به صورت نیم بها خریداری کنند. قیمت هر قطعه بلیت 

30 هزار تومان تعیین شده است.

نشان درجه یک هنري به سیمون آیوازیان

نظارت  شورای  جلسه  نخستین 
در  موسیقی  آزاد  آموزشگاه های  بر 
اعطای  و  اعضا  با حضور  جدید  سال 
سیمون  به  هنری  یک  درجه  نشان 
این  ابتدای  در  شد.  برگزار  آیوازیان 

جلسه با حضور سیدمجتبی حسینی، معاون 
امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
لوح درجه یک هنری سیمون آیوازیان هنرمند موسیقی و عکاس که از 
شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران است، به این هنرمند 
اعطا شد. در جلسه شورای نظارت بر آموزشگاه های آزاد موسیقی، آزمون 
4 متقاضی دریافت مجوز آموزشگاه برای تهران برگزار شد و 11 پرونده 
افراد متقاضی برای دریافت مجوز آموزشگاه های موسیقی در استان ها 
ارزیابی شد تا در صورت تایید به این متقاضیان مجوز تاسیس آموزشگاه 

موسیقي داده شود.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

فاطمه معتمدآریا در جشنواره شانگهاي

 ، یم ر مجبو یی  سینما فیلم 
دهمین  در  رضادرمیشیان  ساخته 
حضور جهانی خود در جشنواره فیلم 
شانگهای 2021 به نمایش درخواهد 
آمد. بیست و چهارمین دوره جشنواره 
خرداد   30 تا   21 از  شانگهای  فیلم 

مجبوریم  فیلم  و  می شود  برگزار  چین  در 
ساخته رضا درمشیان به این رویداد سینمایی دعوت شده است. مجبوریم 
پربازیگرترین و پر لوکیشن ترین فیلم درمیشیان است که فاطمه معتمدآریا، 
بابک  احمدیه،  پردیس  فرمان آرا،  بهمن  پیروزفر،  پارسا  نگار جواهریان، 
کریمی، همایون ارشادی، پریوش نظریه، رضا بهبودی، احمد حامد، مریم 
بوبانی و ژاله علو بازیگران این فیلم هستند. مجبوریم پیش از این 3 جایزه 
اصلی بهترین فیلم، بهترین تماشاگران و بهترین فیلم هیات داوری نتپک 

در جشنواره آستیکای رم به خود اختصاص داده بود.
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از اجرا تا بازیگري...

کیوان ساکت اف: صداوسیما باید خطوط قرمز خود را بردارد!
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امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

یک  که  دارند  اعتقاد  بسیاري 
مجري باید قابلیت هاي یک بازیگر را 
هم داشته باشد چرا که درواقع با اجرا 
بازیگري  از  دیگري  وجهه  یک  دارد 
همین  به  و  مي دهد  نشان  خود  از  را 
دلیل است که بارها شاهد بوده ایم که 
و  بازیگري مي آیند  به سمت  مجریان 
موفق  هم  بسیار  آنها  از  برخي  اتفاقا 
بوده اند که مي توان به شهاب حسیني، 
حتي  و  حسني  فرزاد  غزالي،  عباس 
نوید محمدزاده اشاره کرد. حاال کیوان 
ساکت اف دیگر مجري موفقي است که 
در بازیگري نیز موفق عمل کرده است. 
با این جال مي گوید به دلیل اینکه کار 
اجرا قالب ثابتی دارد آن را دوست ندارد 
که  بازیگری  مقابل  نقطه  درست  و 
امکان تجربه کردن فضاهای متفاوت 

را به شما می دهد، قرار دارد.
سریال روزهای آبی، به کارگردانی 
محمدرضا حاجی غالمی و تهیه کنندگی 
از   23 ساعت  روز  هر  امیری  پرویز 
موضوع  می شود.  پخش  پنج  شبکه 
خانوادگی  ژانر  در  که  مجموعه  این 
تولید شده، به داستان زندگی خانواده ای 

اختصاص دارد که به دلیل قرار گرفتن 
اقتصادی،  و  مالی  سخت  شرایط  در 
در  مادری شان  روستای  در  ر  ناچا
شمال ساکن شوند و این سرآغار یک 
داستان جذاب و شیرین می شود. اکبر 
رجبی،  مهران  سلیمانی،  نادر  عبدی، 
ویدا  نوذری،  ایرج  متخصص،  فریبا 
جوان، سامان صفاری، امیر غفارمنش، 
 ، نصیر ناصر مین  ا ر نی،  سلیما علی 
علیرضا جاللی تبار، افشین سنگ چاپ، 
مهسا  پتکی،  مجید  ساکت اف،  کیوان 
غفوری، مرتضی زارع، عاطفه چوپانی، 
پریا  موحدی،  پرهام  شهریاری،  مجید 
مهدوی و امین علی شهسواری از جمله 
بازیگرانی هستند که در این مجموعه 

ایفای نقش می کنند.
ین  ا در  که  ساکت اف  کیوان 
دارد،  حضور  اقبال  نقش  در  سریال 
درباره  نان  جوا دنیاي  با  گفتگو  در 
یک  ابتدا  در  اقبال  گفت:  خود  نقش 
نوشته  خوب  و  محترم  درونگرای  آدم 
نباید  کردیم  حس  بعد  اما  بود،  شده 
اینگونه باشد چرا که در نقطه مقابل او 
امیرغفارمنش و نادر سلیمانی یک تیم 

قوی تشکیل دادند که توازن کار برهم 
می خورد، بنابراین با مشورت کارگردان 
این کاراکتر درونگرا را تغییر دادیم و به 
یک کاراکتر بیرونی که کمی اهل دعوا 

و چالش است تبدیل کردیم.
او در ادامه درباره تفاوت نقشش و 
چالشی که با آن مواجه شد، بیان کرد: 
کارهای قبلی من معموال کاراکترهای 
این  خودم  و  بودند  درونگرایی  و  آرام 
دارم  دوست  بیشتر  را  بیرونی  کاراکتر 
چون پتانسیل این را دارم که بتوانم در 
این قالب به ایفای نقش بپردازم و طبق 
دریافت  از مخاطبان  بازخوردهایی که 
بوده  موفقیت آمیز  می کنم  فکر  کردم 
و  دارد  وجود  المان ها  یکسری  است. 
بازیگران دوست دارند کارشان ماندنی 
تیک  پذیرش  باشد.  منحصربه فرد  و 
بود،  بزرگی  ریسک  نیز  اقبال  کالمی 
کار،  این  انجام  راکورد  حفظ  که  چرا 
اگر  بسیار سخت است و ممکن است 
شود.  گاف  به  تبدیل  نباشد  حواستان 
به  را  او  گذاشتم  که  کالمی  تیک  اما 
بتواند  مخاطب  با   که  واقعی  کاراکتر 
ارتباط برقرار کند نزدیک کرد و رنگ 

لب ها  دهان،  زبان،  داد.  کار  به  خوبی 
و بینی هرکدام  کارکردی دارند و اگر 
یکی مشکل دار شود، بقیه عملکردشان 
دوستانم  بین  من  بود.  نخواهد  خوب 
نک  اوقات  گاهی  که  دارم  کاراکتری 
شده  خلق  این  و  می زند  حرف  زبانی 
تخیالت خودم است که در این سریال 

از آن بهره گرفتم.
پاسخ  در  همچنین  بازیگر  این 
جای  اندازه  چه  تا  که  سوال  این  به 
در  نی  هیجا و  کشن  ا سریال های 
تلویزیون خالی است، توضیح داد: ما در 
فیلمسازی و سریال سازی از دنیا عقب 
هستیم، بخصوص در حوزه فنی و ژانر 
ما  مهم  فیلمسازان  هیجانی.  و  اکشن 
چون کیارستمی و فرهادی  آثاری در 
در  که  ساخته اند  انسانی  روابط  حوزه 
جشنواره های معتبر دنیا نیز مورد توجه 
واقع شده است اما هیچ وقت فیلمی در 
برای  حرفی  که  نداشتیم  اکشن  حوزه 
وارد  نیز  ما  باشد. سریال  داشته  گفتن 
فرهنگ  در  چون  نمی شود،  فضا  این 
ندارد.  وجود  یک  فرمول  مسابقات  ما 
جزو  اسکی  ورزش  مثال  که  همانطور 

فعالیت های روزمره ما نیست، بنابراین 
ما  نداریم.  زمینه  این  در  اثر  ساخت 
را  فوتبال  یا  ورزش هایی چون کشتی 
داریم، اما مسابقات فرمول یک نداریم 
ساخته  زمینه  این  در  هم  اثری  پس 
در  فیلمسازی  دغدغه  چون  نمی شود، 
در  هم  اطالعاتی  و  نداریم  حوزه  این 

این حوزه وجود ندارد.
عدم  چرایی  درباره  ادامه  در  او 
ن  عنوا به  تلویزیون  در  حضورش 
به  ل ها  سا من  گفت:  نیز  مجری 
عنوان بازیگر تئاتر و تلویزیون فعالیت 
داشتم و بعد به فضای اجرا وارد شدم، 
به  نکنم،  اجرا  اینکه صرفا  برای  اما  
در  کمی  و  رفتم  هم  بازیگری  سراغ 
انتخاب هایم سختگیر شدم تا آنچه که 
ارائه می دهم در ذهن مخاطب بنشیند 
و من را از قالب مجری در ذهنش پاک 
کند. از سوی دیگر در حوزه اجرا آدم 
دوست  را  کار  این  اما  هستم،  مدعی 
نداشتم چرا که به عنوان بازیگر دوست 
دارم نقش های متفاوتی را تجربه کنم. 
مجری در تلویزیون قالب ثابتی دارد و 
من در صداوسیما نمی توانم باشم چون 

با یکسری از مسائل آن مشکل دارم. 
دارم  که  پیشنهاداتی  میان  در  شاید 
تلویزیون  فضای  اما  شوم،  وسوسه 
خوب  خیلی  ترکیبی  برنامه های  در 
برای  نمی خواستم  ین  برا بنا نیست. 
را  آن  چون  بگذارم،  انرژی  فضا  این 

دوست نداشتم.
این بازیگر همچنین درباره رقابت 
میان تلویزیون و شبکه نمایش خانگی 

این  در  تلویزیون  مخاطب  کرد:  بیان 
شبکه  و  است  شده  کم  بسیار  سال ها 
کیفیت  ز  ا ثارش  آ نگی  خا نمایش 
تلویزیون  است.  برخوردار  باالتری 
حتی  جا  همه  در  که  است  رسانه ای 
به  نیز  مرزی  نقطه  دورافتاده ترین  در 
آن دسترسی راحتی وجود دارد، اما اگر 
قرار بر رقابت با شبکه نمایش خانگی 
باشد با این رویه بازنده خواهد بود. به 

نظرم  صداوسیما یک روزی باید جدی 
به این مسئله فکر کند و خطوط قرمزی 
که مانند تارعنکبوت دورش پیچیده و 
کم  را  است  کرده  محصور  را  خودش 
به  نهایت  در  اینصورت  درغیر  کند، 
هرچه  باید  زد.  خواهد  ضربه  خودش 
زودتر این اتفاق رخ دهد تا در رقابت 
حضور  بتواند  خانگی  نمایش  شبکه  با 

جدی داشته باشد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

شـب، خارجـی، یرما نام نمایشـی 
اسـت بـه کارگردانی نسـیم ادبـی و ندا 
شـاهرخی، محصول مدرسه بین المللی 
تئاتـر فانـوس بـا حضـور بازیگرانی که 
نخسـتین بـار اسـت در اجرایی عمومی 
روی صحنـه می رونـد. در ایـن نمایش 
شـخصی  روایت هـای  واسـطه  بـه 
حقیقی شـان،  زندگـی  از  بازیگـران 
نگاهی انسـانی به هـر دو کاراکتر، یرما 
و خـوآن شـکل گرفتـه اسـت. نگاهـی 
کـه عاطفـه و احسـاس همذات پنداری 
را هـم نسـبت بـه یرمـا و هـم نسـبت 
بـه خـوآن برمی انگیزد. البته که نسـیم 
ادبـی تنهـا بـا درخشـش روی صحنـه 
تئاتـر، چـه در مقـام کارگـردان و چـه 
بـه عنـوان بازیگـر شـناخته نمی شـود 
بازی هـای  بـا  را  او  تماشـاگران،  و 
درخشـانش در قـاب تلویزیـون، پـرده 
سـینما و شـبکه نمایـش خانگـی هـم 
بـه یـاد می آورنـد. او کـه چنـدي پیش 
همسـرش، ابراهیـم اثباتي را از دسـت 
داد کـه یکـي از هنرمنـدان شـاخص 
عرصـه موسـیقي بود، این روزها سـعي 
مي کنـد بـا کارکـردن فضـاي روحـي 

خـود را عـوض کند.

-یـک سـال گذشـته، یک سـال 
عجیـب براي همه مـا بود و کرونا همه 
چیـز را تحت الشـعاع خود قرار داده بود. 
در شـغل شـما هم تعطیلي هاي متوالي 
و طوالني مـدت زیادي وجود داشـت و 
از طـرف دیگـر حمایـت خاصـي هم از 
سـوي مسـئوالن صورت نگرفت! شما 
بـه عنوان یک تئاتـري قدیمي عملکرد 
اداره کل هنرهـای نمایشـی را در ایـن 

وضعیـت چگونه دیدید؟
کـه  نیسـت  چیـزی  *بحـران 
بتوانیـد بگوییـد انتظـارش را نداشـتیم 
و همـواره ممکـن اسـت پیـش بیایـد. 
بـه عنـوان مثـال در دوران جنـگ هم، 
سـالن های نمایش مدتی بسته شدند و 
بسـیاری از هنرمندان به کارهای دیگر 
روي آوردنـد. پـس ایـن قبیـل اتفاقات 
در طـول تاریـخ در قالـب دورانـی گذرا 
اهمیـت  آنچـه  و  می دهـد  و  داده  رخ 
آن  در  مدیـران  کـه  اسـت  ایـن  دارد 
دوره کوتـاه یـا بلند بحران چـه کردند. 

مدیران دولتی بسـته به بـودن تئاتر در 
گروه شـغلی 2 و پـس از آن 3 و میزان 
شـیوع کرونـا، کاری جـز بسـتن یـا باز 
کـردن سـالن ها نداشـتند در حالـی که 
انتظـار مـن تعریـف سـازوکاری بـرای 
تئاتـر  هنرمنـدان  از  مالـی  حمایـت 
بـود. بایـد تاکیـد کنـم کـه خانـه تئاتر 
بـه عنـوان نهـادی صنفـی و شـهرام 
گیل آبـادی بـه عنـوان مدیرعامـل آن، 
حامـی اهالـی تئاتـر بودنـد امـا انتظـار 
حمایـت از سـوی دولت چیـزی بود که 

بـرآورده نشـد. نکته دیگـر تالش خود 
اهالـی تئاتر بـود که قابل تقدیر اسـت. 
هنرمندانـی کـه رو بـه اجـرای نمایش 
آنالیـن آوردنـد و سـعی کردنـد گذر از 
ایـن بحـران را بـه گونه ای بـرای خود 
آسـان تر کننـد. ایـن دوره یـک سـاله، 
در  کـه  بسـیاری  مشـکالت  از  فـارغ 
پـی داشـت، بـه مـا یـادآوری کـرد که 
قـدر آنچـه را در دسـت داریـم بدانیـم، 
قـدر روی صحنـه رفتن را، قـدر مواجه 
بدانیـم در  را و...  بـا تماشـاگر  رودررو 
دوران بحـران، کسـی را نداریـم کـه 
حمایت مـان کنـد و خودمـان هسـتیم 
کـه بایـد کاری بـرای خودمـان کنیم.  

-اواخر سـال 98 انجمن هنرهای 
نمایشـی از افتتاح فاز نخست تلویزیون 

تئاتـر ایـران خبر داد. پـروژه ای که قرار 
بـود طـی 4 فـاز بـه مرحلـه تولیـد اثر 
بـرای فضـای مجازی برسـد اما پس از 
فاز یـک که پخش اجراهای جشـنواره 
تئاتـر فجـر و تهـران مبـارک بـود در 
فـاز دو کـه مستندسـازی نصفه ونیمـه 
بـود متوقـف شـد. چیـزی  اطالعـات 
در  نظـری  یـا  شـنیدید  مـوردش  در 

دارید؟ مـوردش 
*راسـتش من چیـزی در موردش 
نشـنیدم و نمی دانـم چیسـت. احتمـاال 

آغـاز بـه کار کرده اما رها شـده اسـت.

-شـما از جملـه هنرمنـدان تئاتـر 
هسـتید کـه جایگاه شـان را در سـینما، 
خانگـی  نمایـش  شـبکه  و  تلویزیـون 
ایـن  بـا  آورده انـد...  دسـت  بـه  هـم 
موضـوع موافـق هسـتید کـه بسـیاری 
از بازیگـران تئاتـر اگرچـه روی صحنه 
می درخشـند امـا پیشـنهادی از دنیـای 
تصویـر ندارند و در نتیجـه عموم مردم 

نمی شناسـند؟ را  آنهـا 
*اتفاقـا به نظرم، تئاتری ها نسـبت 
سـینما  در  را  جایگاه شـان  گدشـته  بـه 
و تلویزیـون و شـبکه نمایـش خانگـی 
پیـدا کرده انـد و شـاهدش اینکـه حضور 
بیشـتری در دنیـای تصویـر دارنـد. بـه 
فهرسـت بازیگـران سـریال های شـبکه 

نمایـش خانگی نگاه کنیـد تا ببینید چند 
نفرشـان از تئاتـر شـروع کرده انـد. مثال 
می زنـم. کرگدن، را ببینید کـه بازیگران 
درجه یکـی در آن جلـوی دوربیـن رفتند 
کـه از صحنـه تئاتر آمـده بودند. آقـازاده، 
را ببینیـد کـه بـه عنـوان مثـال پردیس 
نمایـش  در  مـن  بازیگـر  پورعابدینـی، 
قصـه ظهـر جمعـه، نقـش اصلـی اش را 
بـازی می کـرد. بـر ایـن نکته هـم تاکید 
دارم کـه من عبـارت بچه هـای تئاتری، 
بازیگران تئاتری و... را نمی پسـندم. چون 

بـه نظـرم بازیگـر، بازیگـر اسـت، چه از 
تئاتـر شـروع کرده باشـد، چه از سـینما، 
چـه از تلویزیون. پـس آنها که اصطالحا 
می زنیـم  صدایشـان  تئاتـر  بازیگـران 
فرقـی بـا دیگـران ندارنـد جـز ایـن که 
تمرین هـای بازیگری بیشـتری را از سـر 
گذرانده انـد و بـه واسـطه آن متبحرترند.

در  حضورتـان  بـه  توجـه  -بـا 
تسـلط  و  تلویزیونـی  سـریال های 
دقیق تـان بـه ویژگی هـای یـک متـن 
خـوب، پیـش آمـده اسـت کـه ضعـف 

دهـد؟ آزارتـان  فیلمنامـه 
*ضعـف فیلمنامـه چیزی نیسـت 
کـه بتـوان کتمانش کرد و بـه نظر من 
بخشـی از آن بـه خاطر محدودیت های 
موجـود و این نکته اسـت که بسـیاری 

کنـار  در  زد.  نمی تـوان  را  از حرف هـا 
حـوزه  در  کـه  کنـم  تاکیـد  بایـد  آن 
تصویر فیلمنامه های درخشـان بسیاری 
هـم داریـم. بـه عنـوان مثـال االن در 
اثـری سـینمایی از فرنـاز امینـی بازی 
می کنـم که فاطیمـا اباحمـزه فیلمنامه 
بـه  اسـت.  نوشـته  را  آن  درجه یـک 
نظـرم مشـکل ایـن اسـت کـه گاهـی 
دسـت تان بسـته اسـت و حرف هایـی 
مطرح شـان  نمی توانیـد  کـه  هسـت 
کنیـد و در نتیجـه فیلمنامـه به سـمتی 
مـی رود کـه از خودتـان می پرسـید چرا 
می توانیـد  االن  مثـال  شـد؟  اینطـور 
بـه  را تبدیـل  بابـک خرمدیـن  قصـه 
فیلمنامـه کنید!؟ طبیعتا پروانه سـاخت 
نمی گیریـد. قصه های بسـیاری هسـت 
کـه مـا نمی توانیـم در مـوردش فیلـم 
بسـازیم و بـرای همیـن اسـت کـه به 
تکـرار می افتیـم. نگاه بـه زمان پخش 
سـریال هایی کـه در کارنامـه کاری تان 
اسـت نکتـه جالبـی را نشـان می دهد. 
نکتـه ای کـه البته شـاید تصادفی پیش 
آمـده باشـد و آن اینکـه در مناسـبت ها 

روی آنتـن رفته انـد.

برادرجـان   ،99 محـرم  -سـرزده 
و...   96 محـرم  عقیـق   ،98 رمضـان 
می تـوان یکی از دالیـل انتخاب هایتان 
ه شـدن  ید د بیشـتر  بـه  علـم  ا  ر

دانسـت؟ مناسـبتی  سـریال های 
دادن  رخ  در  *به شـخصه دسـتی 
ایـن اتفـاق ندارم اما اگر دسـتی داشـته 
باشـم سـریال هایی را انتخـاب می کنم 
کـه در مناسـبتی پخـش شـوند. چـون 
تماشـاگران بیشتری درگیر آن می شوند. 
البتـه که به عنوان مثال باید به سـریال 
حلقـه سـبز ابراهیـم حاتمی کیـا اشـاره 
کنم که اگرچه در مناسـبتی پخش نشد 
امـا دیده شـد. مـن در تلویزیـون پرکار 
نیسـتم و از خوش شانسـی ام اسـت کـه 
همـان تعـداد سـریالی هـم کـه در آنها 
جلـوی دوربیـن رفتـه ام، دیـده شـده و 

مـورد اسـتقبال قـرار گرفته اند.

-اینکه همچنان بسـیاری از مردم 
بـا حمیـرا سـعادت  و خیابـان  کوچـه 
را می شناسـند  سـریال شـهرزاد شـما 

چـه احساسـی بـه شـما می دهـد؟
*البتـه کـه االن به نسـبت زمان 
پخـش سـریال و هفته هـا و ماه هـای 

پس از آن کمی کمتر شـده اسـت ولی 
طبیعتـا افتخـار می کنـم کـه نقشـی با 
بـازی من، بتوانـد آنقدر مورد اسـتقبال 
قـرار بگیـرد کـه مرا بـا اسـم آن نقش 
صـدا بزننـد یـا بـه خاطـر بـازی در آن 
نقش بشناسـند. این ماندگاری در ذهن 
تماشـاگر موجب خوشـحالی ام اسـت و 
هـر نقشـی کـه باعث شـود آدم هـا در 
ذهن شـان مـرا بـا آن به خاطـر بیاورند 

نشـانه ای از درسـت بودن کار اسـت.

بـرای  اثباتـی  ابراهیـم  -فقـدان 
دوسـتانش و در گام بعـد، کسـانی کـه 
حتـی مـراوده ای دورادور بـا او داشـتند 
سـنگین بـود. اندوهی کـه طبیعتا هزار 
برابـرش در جان شـما نشسـت. پس از 
آن اتفـاق، شـور زندگـی و انگیزه ادامه 
دادن را کـه اکنون از شـما بـه دیگران 
هـم منتقـل می شـود از کجـا آوردید؟  
ابراهیـم. همـه کسـانی کـه  *از 
می شناسـند  نزدیـک  از  را  ابراهیـم 
می داننـد کـه ابراهیـم عاشـق زندگـی 
کـردن و سرشـار از شـور زندگـی بـود 
و تـا لحظـه آخر عاشـقانه زندگـی کرد. 
ابراهیم هیچ وقت سرسـپرده بیماری اش 
نشـد و خـودش می گفـت مـن بـه این 
مریضـی رو نمی دهـم، چـه مـرا ببـرد، 
کـه  جایـی  آن  تـا  حتـی  نبـرد.  چـه 
می توانسـت کار می کـرد و قطعـه ای را 
کـه قرار بود بـا هم ضبط کنیم و من در 
نبـودش ضبط کردم، بـا یکدیگر تمرین 
می کردیـم. ابراهیم عاشـق کارش بود و 
آنقـدر باورهایـش در طـول سـال های 
زندگی مـان بـه من منتقل شـد که االن 
انـگار در حـال زندگـی کـردِن باورهای 
ابراهیـم هسـتم. بـه خاطر همین اسـت 
کـه نبـودن ابراهیـم بـرای مـن نبودن 
نیسـت و انـگار هسـت. چـون معتقـدم 
ایـن راهـی اسـت کـه همـه مـا در هر 
صـورت باید برویم و کسـی نیسـت که 
جاودانـه باشـد و بمانـد. همه مـا به این 
مرحلـه باالتر کـه من نامـش را تکامل 
سـفر  و  رفتـن  می رسـیم،  می گـذارم 
کـردن از نظـر من یک مرحلـه تکاملی 
از زندگی اسـت. من همیشـه ابراهیم را 
کنـار خـودم احسـاس می کنـم و ماننـد 
گذشـته در هـر کاری بـه مـن کمـک 
فیزیکـی  فقـط حضـور  مـن  می کنـد. 
از نظـر روحـی  امـا  ابراهیـم را نـدارم 

همیشـه کنارم اسـت.

سال عجیب براي یک تئاتري محبوب

بود! باید منتظر بحران ها  ادبي: همیشه  نسیم 


