
معاون ساماندهی امور جوانان در گفتگو با دنیای جوانان:

فرار از تعهد، دلیل گرایش به ازدواج سفید!
روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
در واکنش به جدیدترین اظهارات رئیس سازمان سنجش کشور 
مبنی بر اینکه »باالخره نفهمیدیم کدام سوال کنکور مشکل دارد 
و هشت روز است که منتظر ارائه مستندات هستیم«؛ ضمن 
اعالم مشخصات نامه ارسالی و تبیین مستندات مربوطه، گفت: این ادعا که 
هشت روز است مستنداتی ارائه نشده صحیح نیست. سازمان پژوهش همچنان 
منتظر تشکیل کارگروه مشترک است و هنوز پاسخی در این زمینه دریافت 

نکرده است.اختالف میان سازمان سنجش و سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی بر سر نحوه طراحی سواالت کنکور سراسری ۱۴۰۰ در حالی هنوز به 
نتیجه قابل ذکری نرسیده است که رئیس سازمان پژوهش از وجود اشکال 
در »طراحی ۳۷ سوال خارج از کتاب و اهداف درسی در کنکور سراسری« 
سخن می گوید و  رئیس سازمان سنجش کشور در پاسخ، اعالم می کند 

که » باالخره نفهمیدیم کدام سوال کنکور ایراد داشت«.
صفحه 2

معاون وزیر آموزش و پرورش:

بکارگیری معلم مرد برای پسراِن دوره دوم ابتدایی
 موثرتر است!

شهرآورد 96 تهران و این 6 نفر!
انگیزه های  داربی  این  در  نفر   ۶
آنها  امروز برای  مضاعف دارند و مسابقه 

شرایط ویژه تری خواهد داشت.
عصر امروز پنجشنبه در حالی داربی شماره ۹۶ 
جام  نهایی  یک چهارم  مسابقه  چارچوب  در  تهران 
حذفی برگزار می شود که حساسیت های این مسابقه 
برای همه آشکار است. داربی در شرایط عادی هم 
کلی استرس و فشار و اهمیت دارد، حاال چه برسد به 
شهرآورد حذفی که حتما باید برنده داشته باشد و تازه 
در پی این همه جنگ و دعوای کالمی برگزار خواهد 
شد. با همه اینها اما ۶ نفر در این داربی انگیزه های 
مضاعف دارند و مسابقه پنجشنبه برای آنها شرایط 

ویژه تری خواهد داشت.
صفحه۶

شهردار شهریار:

کمربندی امیریه بعد از ۸ سال
 از بن بست خارج شد

5
کاهش 6۵ درصدی اسباب کشی در پایتخت با تمدید اجباری اجاره نامه ها

صفحه 3

2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
کيهان کلهر

 و برگزاري 
کنسرت آنالین

6ورزش
فغانی: بازیکنان من 
را می شناسند، بعيد 
می دانم مشکلی رخ 

دهد!

هنگ 7فر

از  کیهان کلهر نوازنده محبو، کهنه کار و شاخص ساز کمانچه 
تازه ترین کنسرت خود در بستر فضای مجازی خبر داد. کیهان 
کلهر با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، از 

تازه ترین کنسرت خود در بستر فضای مجازی خبر داد. 

این  به  اشاره  با  ایران  فوتبال  بین المللی  و  برجسته  داور 
که هفتمین شهرآورد پایتخت است که از سوی وی قضاوت 
می شود، گفت: امیدوار هستیم تماشاگران یک مسابقه زیبا 

را بین دو تیم شاهد باشند و از تماشای آن لذت ببرند.

هشتاد سال گام زدن، در راه نشر معارف اسالمی و 
مذهب حقه تشیع، دو نسل از خانواده آخوندی را تا 
امروز با خود همراه ساخته و نسل سوم این خاندان 

نیز گام در این راه گذارده اند.

کوچه حاج نایب و 
هشت دهه

 نشر معارف دینی

پاسخ سازمان پژوهش به اظهارات جدید خدایی همکاری مردم و نخبگان
 زمینه ساز توسعه پایدار است

نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در 
مجلس شورای اسالمی همکاری مردم و نخبگان را زمینه ساز توسعه 

پایدار در شهرستان کامیاران عنوان کرد.
محسن فتحی افزود: همراهی دولت، مردم و نخبگان شهرستان می تواند 

در راستای توسعه و اجرای پروژه های راهبردی اثرگذار باشد.
صفحه 2

می گوید  چین  و  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
رفتن  کنار  برای  مذاکرات  نهایی شدن  در صورت 
در  کشور  دو  تجاری  مبادالت  میزان  تحریم ها، 
کوتاه ترین زمان دو برابر خواهد شد.مجیدرضا حریری، اظهار 
کرد: اقتصاد چین همانطور که بزرگترین صادرکننده جهان به 
شمار می رود، همزمان بزرگ ترین واردکننده نیز به شمار می رود 

و این کشور در طول سال بخش مهمی از نیازهای خود از حوزه 
انرژی گرفته تا مواد اولیه و حتی مواد غذایی را وارد می کند. 
بخش مهمی از این نیاز وارداتی از طریق کشورهای آ س آن، 
اتحادیه اروپا و آمریکا تامین می شود. برای مثال بخش مهمی 
از گوشت و غالت مورد نیاز چین از طریق آمریکا وارد می شود.
صفحه ۳

حریری: تجارت با چين دو برابر می شود

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی 
مناقصه عمومی 

)نوبت دوم(
شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد درخواست شماره ۱۰۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/28 معاونت فنی وعمرانی شهرداری درخصوص )موضوعات مندرج درجدول ذیل( ازطریق مناقصه 
عمومی نسبت به انتخاب پیمانکاراقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 

پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
۱- لیست مناقصه به شرح جدول ذیل میباشد.

مبلغ سپرده شرکت درمناقصه)ریال(مبلغ اعتبار)ریال(شماره فراخوان درسامانه حداقل رتبهشرحردیف
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2- سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد. )سپرده به صورت واریزنقدی به حساب سپرده اشخاص شهرداری و یا ضمانتنامه بانکی(
۳- سایراطالعات و جزئیات مربوط به واگذاری دراسناد مناقصه درج گردیده است.

۴- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست.
5- هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.
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میر محمود حریرچی)جامعه شناس(

به ویژه دختران و  افراد  از  اعتماد به نفس  وقتی 
با  زنان گرفته می شود، ریسک پذیری آنها زیاد شده و 

قلدری خودشان را به نمایش می گذارند.
من در ابتدا که این فیلم را دیدم، تردید کردم و 
احساس کردم شاید یک حالت نمایشی داشته باشد، اما با 
حالت هایی که بروز می دادند و الفاظی که به هم می دادند 

متوجه شدم که فیلم واقعی است.
بدتر از آن تحقیر و تمسخری است که اطرافیان 
آن ها به ویژه پسرانی که در آن نزدیکی هستند با عدم 
و  ایستاده اند  کنار  و  می دادند  نشان  خودشان  مداخله 
می کنند.  تحقیر  را  شده اند  درگیر  هم  با  که  دخترانی 
این تحقیر جنسیتی در کشور ما روز به روز افزایش پیدا 
می کند و ما اشکال مختلف آن را می بینیم. در این فیلم 
نیز شکلی از همین تحقیر جنسیتی دیده می شود و این 
جز  چیزی  قهقهه هایشان  همراه  به  پسران  بی تفاوتی 

تحقیر جنسیتی نمی تواند باشد.
خشونت فقط شامل خشونت فیزیکی نیست، بلکه 
را  عاطفی  خشونت  و  مالی  خشونت  کالمی،  خشونت 
شامل می شود و ما همه این خشونت ها را در خانواده 
و جامعه می بینیم. معتقدم دخترانی که در این درگیری 
هستند قصد داشتند با استفاده از الفاظ رکیک و رفتارهای 
این چنینی ادای مردان را دربیاروند و معتقدم با این رفتار 
می توانند  باشد  الزم  اگر  دختران  بگویند  می خواستند 
مانند مردانی باشند که به آن ها می خندند و این یعنی 
الگوبرداری از رفتارهای خشونت آمیز مردانه. دلیل اصلی 
این الگوبرداری نیز این است که ما بلد نیستیم با هم 

صحبت کنیم و اهل گفتگو نیستیم.
و  دارد  وجود  مشکالتی  چنین  هم  خانواده ها  در 
افراد در خانواده نمی توانند با هم صحبت کنند، در حالی 
که گفتگو بسیاری از مسائل را حل می کند. اگر کسی 
اشتباهی را مرتکب شده است باید شهامت عذرخواهی 

داشته باشد و این موضوعی است که ما حتی در سطح 
شبکه های  در  وقتی  نمی بینیم.  هم  کشور  مسئوالن 
مسئوالن  برخی  خشونت آمیز  رفتارهای  شاهد  مجازی 
سوی  از  برخوردها  اینگونه  با  خیابان  در  یا  و  هستیم 
نوعی صدور  به  این  می شویم  مواجه  مسئوالن  برخی 
مجوز به مردم برای اعمال رفتارهای خشونت آمیز است.

بجای گفتگو برخوردهای خشن صورت می گیرد، 
چراکه یکی از مهمترین اصل های گفتگو این است که 
حق دیگری برآورده شود و به حرف دیگری نیز گوش 
وقتی  باشیم  برنده  می خواهیم  همیشه  ما  شود.  داده 
بازنده  باید طرف مقابل  می خواهیم برنده باشیم، قطعا 
باشد و این رفتارها را از خانواده تا در درون جامعه و حتی 
در سیستم نیز مشاهده می کنیم. گفتگوها نیز جنبه جدل 
به خود می گیرد یعنی هر کسی حرف خودش را می زند، 

بدون اینکه به دیگری گوش فرا دهد.
از ابتدا در خانواده و سپس در آموزش و پرورش 
به فرزندان آموزش دهیم که افراد باید به شکل درست 
باید  است  رقابت  اگر  یعنی  کنند.  مطرح  را  خودشان 
رقابت سالم باشد، اگر حق جویی و حق خواهی است باید 
حق خواهی مستدل و محکم باشد و نه با داد و فریاد. 
که  می شود  برخورد  گونه ای  به  دختران  با  خانواده  در 
کاری  خانواده هر  پسر  مقابل  در  اما  ندارند  هیچ حقی 
انجام دهد و برای دختران مدام چارچوب در  می تواند 

نظر گرفته می شود.
اشکال  در  و  درست  به شکل  آموزش ها  این  باید 
مختلف به خانواده ها داده شود و به خانواده یاد داده شود 
که افراد حقوق برابر دارند، اما وقتی قوانین ما هم چنین 
حقوقی را قائل نیست خواه ناخواه در خانواده نیز چنین 
موضوعاتی القا می شود یعنی برتری با مردان و پسران 
نادیده گرفته  بیایند و حق شان  باید کوتاه  است و زنان 
شود و وقتی بزرگ شدند، هم باید در مثلث شوهرداری، 
خانه داری و بچه داری وارد شود و این می شود که به یکباره 
زنان از رفتارهای خشونت آمیز مردان الگوبرداری می کنند.

صدا و سیما دانشگاه عمومی است، اما آیا خشونت 
در این دانشگاه تبلیغ نمی شود و آیا زنان در برنامه های 
تلویزیونی تحقیر نمی شوند و آیا حقو ق شان به انواع مختلف 
در سریال ها و فیلم ها نادیده گرفته نمی شود؟ آموزش و 
پرورش هم که صرفا در کنکور خالصه شده است. بنابراین 
افراد با حقوق خود آشنا نمی شوند و می خواهند ادای دیگران 
را در بیاروند، در حالی که باید یاد بگیریم که هر کسی 
خودش باشد و اعتماد به نفس الزم را داشته باشد و باید 
این اعتماد به نفسی که از دختران گرفته شده را به آن ها 
برگردانیم و اگر جامعه در جهتی پیش برود که حقوق خود 
را بشناسد و مطالبه گری درست داشته باشد، دیگر شاهد 

چنین رفتارهای خشونت آمیزی در جامعه نخواهیم بود.
اعتماد به نفس در این ماجرا می تواند، بسیار مهم 
باشد یعنی ما اعتماد به نفس الزم را نداریم و از همان 
درون خانواده اعتماد به نفس از افراد گرفته شده و پس 
از آن در مدرسه و جامعه این اعتماد به نفس را از اینکه 
فرد خودش باشد، گرفته شده است.  در محیط آموزشی 
نظر  در  او  برای  فراوانی  نبایدهای  و  بایدها  جامعه  و 
گرفته  دختران  و  جوانان  از  نفس  به  اعتماد  می گیریم 
فرد  برود  بین  از  نفس  به  اعتماد  این  وقتی  و  می شود 
احساس تنهایی می کند و احساس تنهایی باعث می شود 

ریسک پذیری زیاد شود.
ریسک پذیری به دلیل از بین رفتن اعتماد به نفس 
در جامعه ما باال رفته است. وقتی به اشکال مختلف جلوی 
شادی کردن گرفته می شود و هر نوع شادی لهو و لعب 
معنی می شود، ریسک پذیری در تفریحات باال می رود 
یعنی زیرزمینی می شود و به اشکال مختلف خودش را 
نشان می دهد وقتی اعتماد به نفس از افراد گرفته می شود 
دیگر به کسی گوش نمی دهند و می خواهند با قلدری 
خودشان را به نمایش بگذارند.امروز مشاهده می بینیم 
از  رفتارهایی  و  رفته  باال  در جوانان  ریسک پذیری  که 
خودشان به نمایش می گذارند که تصور می کنند جامعه 

اینگونه دوست دارد.

یادداشت

تحلیل جامعه شناختی قمه کشی دختر نوجوان؛

 »تحقیر جنسیتی« روز به روز در حال افزایش است
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»قانون مجازات اسالمی« نیاز به اصالح دارد
نماینده مردم بم در مجلس گفت: ضرورت دارد که هر چه سریع تر 
برخی از مواد قانون مجازات اسالمی و آیین دادرسی کیفری در مجلس 

اصالح شود.
کمیسیون  درباره اولویت های  غضنفرآبادی  موسی  حجت االسالم 
این  ما  هدف  داشت:  اظهار  اسالمی،  شورای  مجلس  قضایی  و  حقوقی 
است که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اولویت های قوه قضائیه را 

پیگیری کنیم.
قوه  برای  و  مانده  باقی  قبل  از  لوایحی که  و  افزود: طرح ها  وی 
قضائیه حائز اهمیت است، در اولویت بررسی ما در کمیسیون حقوقی و 

قضایی مجلس قرار خواهد گرفت.

مبارزه با فساد نباید نمایشی باشد
نماینده مردم مالیر در مجلس گفت: شفافیت آرا، اولین آزمون عملی 
مجلس یازدهم در فسادستیزی است و آنان باید تمام امور خود را به صورت 

شفاف به اطالع مردم برسانند.
هادی بیگی نژاد با تاکید بر ضرورت مبارزه با فساد از سوی هر یک 
از نمایندگان مجلس، گفت: نمایندگان نباید در حوزه فسادستیزی صرفا از 
تریبون مجلس شعار دهند و باید از این حالت به مرحله عمل تغییر کنند.

با  مبارزه  از گفتن حرف  بدانیم که مردم  باید  ما  وی تصریح کرد: 
قضاییه به  قوه  یازدهم مانند  دارند مجلس  انتظار  و  فساد خسته شده اند 
شعارهای خویش فعلیت ببخشد و بدانیم که اگر در مبارزه با فساد صرفًا 

در مرحله حرف بمانیم، قطعًا در فساد ایجاد شده سهیم خواهیم بود.

همکاری مردم و نخبگان زمینه ساز توسعه پایدار است
نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس 
شورای اسالمی همکاری مردم و نخبگان را زمینه ساز توسعه پایدار در 

شهرستان کامیاران عنوان کرد.
شهرستان  نخبگان  و  مردم  دولت،  همراهی  افزود:  فتحی  محسن 

می تواند در راستای توسعه و اجرای پروژه های راهبردی اثرگذار باشد.
وی ضمن تاکید بر لزوم خدمت رسانی به مردم، افزود: نظارت مستمر 
بر عملکرد مدیران در راستای خدمت به مردم صورت می گیرد و در این 

بین از تمام ظرفیت های موجود برای رفع چالش ها استفاده می کنیم.
نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس 
شورای اسالمی با بیان دغدغه مجلس یازدهم در خصوص معیشت مردم، 
از سرمایه  اقتصادی، حمایت  پروژه های  اجرای  اظهار داشت: تسریع در 

گذاران و توجه به اقشار آسیب پذیر باید راهبرد اجرایی دولت باشد.
وی ضمن اشاره به وضعیت کرونا در کامیاران، خواستار تسریع در 

احداث ساخت بیمارستان جدید در این شهرستان تاکید کرد.
وی ضمن اشاره به وضعیت تصفیه خانه در شهرستان کامیاران، گفت: 
رفع مشکالت مسکن، تسریع در راستای رفع مشکالت کشاورزان از دیگر 

مسائل مهم و ضروری در این شهرستان به شمار می رود.
شمال  کریدور  و  حوزه  سدهای  پایاب  روستایی،  جاده ای  وضعیت 
جنوب از موارد مهمی بود که در این جلسه با حضور دکتر فتحی مورد 

بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران همچنین 
فرماندار و مدیران  با حضور  اداری بخش موچش که  در جلسه شورای 
دستگاه های اجرایی و خدمات رسان برگزار شد، با اشاره به لزوم تالش 
مدیران برای جلب رضایت عمومی، گفت: فضایی به دور از سیاسی کاری و 
منافع مدیریتی در راستای رفع مشکالت مردم در بخش موچش ایجاد شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش:
بکارگیری معلم مرد برای پسراِن دوره دوم ابتدایی موثرتر 

است!
افت  خصوص  در  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون 
یادگیری پایه های اول و دوم، بیشترین چالش را در مناطق پرجمعیت حاشیه شهرها 
و مناطق کمتر برخوردار داریم؛ این کودکان به دلیل اینکه امکان دریافت حمایت 
یادگیری  مجازی  فضای  طریق  از  نتوانستند  نداشتند،  خانواده هایشان  از  را  موثر 

مطلوبی داشته باشند.
رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، درباره 
به  تحصیلی  افت  دارای  آموزان  دانش  یادگیری  جبران  و  آموزشی  مداخله  طرح 
خصوص در مقطع اول و دوم ابتدایی گفت: در خصوص موضوع یادگیری کودکان 
پایه اول و دوم ابتدایی، نکته ای که باید به آن توجه شود این است که کودکان 
در این سن از طریق تعامل، درس های خود را یاد می گیرند و با توجه به شرایط 
خیلی  معلم  با  مفید  ارتباط  داشتن  بدون  موثر  یادگیری  امکان  دارند  که  خاصی 

کاهش پیدا می کند. 
وی افزود: از طرفی کودکان در این سن نیاز به حمایت همه جانبه خانواده ها 
دارند. پژوهش ها نشان می دهد که اگر محیط خانواده، محیط مناسبی برای یادگیری 
باشد و خانواده امکان حمایت موثر را داشته باشند یادگیری خوبی برای کودکان 

حاصل خواهد شد. 
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: در خصوص افت یادگیری 
پایه های اول و دوم، بیشترین چالش را در مناطق پرجمعیت حاشیه شهرها و مناطق 
کمتر برخوردار داریم. این کودکان به دلیل اینکه امکان دریافت حمایت موثر را از 
خانواده هایشان نداشتند، نتوانستند از طریق فضای مجازی یادگیری مطلوبی داشته 

باشند و ما نگران ضعف مهارت های پایه ای سواد آن ها هستیم. 
وی در ادامه با بیان اینکه مهارت والدین در حوزه آموزش مهم است، گفت: 
در حالی که در این مناطق ممکن است زیرساخت های فناورانه وجود داشته باشد اما 
خانواده ای که کم سواد است و مهارت های الزم را ندارد نمی تواند کودک کالس 
اولی خود را که هیچ تجربه ای از مدرسه و معلمان ندارد را کمک و حمایت کند تا 

به طور موثری مهارت خواندن و نوشتن را بیاموزد. 
معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: ما بررسی هایی در استان های مختلف 
کشور داشتیم و همچنین ارزیابی های مستقل هم به صورت نمونه انجام شده است 
از کودکان دیدند.  این دسته  را  بیشترین آسیب  نهایت متوجه شدیم دقیقًا  که در 
زندگی می کنند علی رغم دسترسی  برخوردار  یعنی کودکانی که در مناطق کمتر 
به زیرساخت های فناوری امکان حمایت موثر از طرف خانواده هایشان را نداشتند و 

یادگیری هایشان دچار مشکل شده است. 
حکیم زاده خاطرنشان کرد: به همین خاطر با توجه به اعالم آمادگی که بسیج 
دانشجویی دانشگاه فرهنگیان مبنی بر حمایت دانش آموزان داشتند، بخشنامه ای 
برای تصحیح دوران یادگیری پیش بینی کردیم تا با ارزیابی دقیقی که استان ها دارند، 
دانش آموزانی که در یادگیری مهارت های پایه سواد دچار مشکل هستند، شناسایی 
کرده و به دانش آموزانی که در دروس شان نیازمند تالش هستند، به خصوص در 

دروس فارسی، ریاضی و علوم کمک شود. 
وی افزود: همچنین حتما برنامه های جبرانی برای آن ها در نظر گرفته شود، به 
شکلی که در شروع سال تحصیلی آینده دانش آموزان ضعف های مربوط به مهارت 
پایه خواندن و نوشتن را نداشته باشند و بتوانند امکان استفاده از مطالب پایه بعد 

تحصیلی را به دست بیاورند. 
یادگیری  افت  میزان  درصد  از  آماری  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
دانش آموزان دارید یا خیر؟ گفت: با توجه به اینکه در دوره ابتدایی ارزشیابی ها به 
صورت کیفی_ توصیفی است؛ طبق بخشنامه ای که به استان ها ارسال شده پس 
ارائه  را  آمار  تجمیع  می توانیم  شد،  تدوین  برنامه ریزی ها  و  شناسایی ها  اینکه  از 
فعالیت هستند.  ارسال شده و آن ها مشغول  زیرا در حال حاضر بخشنامه  دهیم. 
بعد از دریافت گزارش می توانیم بگوییم چند درصد از دانش آموزان مشمول این 

برنامه های جبرانی شده اند. 

معاون ساماندهی امور جوانان در گفتگو با دنیای جوانان:

فرار از تعهد، دلیل گرایش به ازدواج سفید!
تهیه و تنظیم: 
مهدی شعبانی

امور  ساماندهی  معاون 
جوانان با ابراز ابراز نگرانی از سرنوشِت 
گفت:  سفید  ازدواج  از  حاصل  فرزندان 
دارد،  وجود  که  آسیب هایی  از  یکی 
نوع  این  از  ناشی  فرزندان  سرنوشت 
ممکن  هم  ناخودآگاه  که  است  روابط 
چه  کودکان  این  بیاید.  وجود  به  است 
باالخره  آنها  داشت؟  خواهند  سرنوشتی 
ثبت نام  مدرسه  در  آینده  در  است  قرار 
حالی  در  می خواهند،  شناسنامه  و  شوند 

که ثبت رسمی نشده اند.
معاون  تندگویان  مهدی  محمد 
ساماندهی امور جوانان، در گفتگو با دنیای 
جوانان، در واکنش به قبح شکنی رابطه با 
افراد متاهل در جامعه امروزی و علت این 
نوع ارتباطات بیان کرد: این موضوع به 
هر حال یک ناهنجاری فرهنگی بوده و 
حتما کار نادرست و اشتباهی است. اصل 
موضوع و آن چیزی که مورد نیاز ما در 
اجتماعی  است، حضور مددکاران  کشور 
از  بعد  است.  ایرانی  خانواده های  برای 
مردم  برای  که  روانی  چالش های  کرونا 
ایجاد شد، صد برابر بیشتر از آسیب های 
آمار  اگر  دیگر  تعبیر  به  است.  جسمی 
فوتی های کرونا بیش از ۱۰۰ نفر در روز 
باشند، در مقابل ۱۰۰ برابر آن افرادی را 
روانی  روحی  مشکالت  دچار  که  داریم 
شده اند، در حالی که هیچ کسی هم برای 

این موضوع فکری نمی کند.
در  تاب آوری  درست  روش های 

روابط جنسی باید آموزش داده شود!
تاب آوری  متاسفانه   افزود:  وی 
کاهش  شدت  به  ایرانی  خانواده های 
مشکالت  کنار  در  زیرا  است،  کرده  پیدا 
تاثیر  آنها  روی  هم  قرنطینه  اقتصادی، 
گذاشته است، از این رو مشاوره و مددکاری 
به نوعی  یا خانوادگی می تواند  اجتماعی 
به این مسئله کمک کند. بهتر است هر 
خانواده ایرانی یک مشاور داشته باشد تا 
در زمان ناهنجاری ها به آنها کمک کند. 
مشاور باید از پیش اخالق و رفتار همسران 
را پایش کند و روش های درست تاب آوری 
در روابط جنسی و اخالقی را به آنها آموزش 
درصد    ۹۰ بیفتد،  اتفاق  این  اگر  بدهد. 

مشکالت حل خواهد شد.
در  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
پاسخ به این سوال که به نظر شما چرا 
شخص متاهل به ارتباط با افراد دیگری 
جز همسر خود سوق پیدا می کند؟ گفت: 
به  ما  توجه  عدم  دلیل  به  مشکل  این 
زندگی  مهارت های  و  روانی  موضوعات 
است، زیرا مهارت کافی در زوجین وجود 
ندارد و  زوجین پاسخگوی درخواست ها 
و نیازهای همدیگر نیستند. البته که همه 
مشکالت مادی نیست و مسائل زوجین 
مناسب  توجه  عدم  است.  روحی  عمدتا 
زوجین به خواسته های یکدیگر و عدم رفع 
نیازهای معنوی، درگیر نگاه های سنتی و 
مردساالرانه بودن و ... روی برقراری این 

نوع رابطه ها تاثیر خواهد گذاشت.
نقش خانواده ها در ارتباط جوانان با 

یکدیگر بسیار کمرنگ شده است
تندگویان با اشاره به تاثیر آموزش 
دوران  از  مخالف  جنس  با  روابط  نوع 
ما  مدارس  در  باید  کرد:  بیان  مدرسه 
مهارت های زندگی آموزش داده می شد 
که این اتفاق نیفتاد و چون این آموزش ها 
مهارت  بدون  جوانان  نمی شود  داده 
نقش  اخیرا  می شوند.  زندگی  یک  وارد 
یکدیگر  با  جوانان  ارتباط  در  خانواده ها 
یام  ا در  است.  شده  کمرنگ  بسیار 
پررنگ تر  خیلی  خانواده ها  نقش  قدیم 
آشنایی  عمده  اکنون  بود.  تاثیرگذارتر  و 

جوانان توسط خودشان انجام می شود.
معاون ساماندهی امور جوانان گفت: 
خیلی از افرادی که به مراکز مشاوره ما 
به  رابطه،  درباره  هنوز  مراجعه می کنند، 
خانواده خود چیزی نگفته اند، اما باز هم 
خوشحالیم  و  می کنیم  استقبال  آنها  از 
در  کردند.  مراجعه  امین  یک  به  که 
بدون  از جوانان هم  بسیاری  عین حال 
کنند،  مشورت  جایی  یا  کسی  با  اینکه 
نقش  که  آنجا  از  می کند.  تصمیم گیری 

مهارت های  شده،  کمرنگ  خانواده ها 
در  توانایی  عدم  ندارد،  وجود  زندگی 
برطرف کردن نیازهای یکدیگر مشاهده 
می شود و مشاور هم در کنارشان نیست 
به همین خاطر یک چنین ناهنجاری میان 

زوجین در کشور وجود می آید  .
“تعهدناپذیری« و »عدم به اشتراک 
گذاشتن دارایی » علت ازدواج سفید است 

نه مشکل مالی
تندگویان درباره آخرین آمار ازدواج 
سفید در کشور گفت: علت ازدواج سفید، 
مسائل فرهنگی و اخالقی است. کسی 
که ازدواج سفید می کند، گرفتاری مالی 
درآمد  دو طرف صاحب  هر  یعنی  ندارد 
نیستیم  حاضر  ما  می گویند  و  هستند 
طور  به  را  مان  دارایی های  یاد  درآمد 
رسمی با کسی تقسیم کنیم و این یک 
تغییر نگرش فرهنگی در کشور ماست. 
معتقدند  طرف  دو  هر  سفید  ازدواج  در 
چه لزومی دارد ما روی کاغذ خودمان را 
واگذار یا متعهد به شخص دیگری کنیم و 
همین طوری در کنار هم زندگی خواهیم 
کرد. این اتفاق یک آسیب بسیار جدی 
است؛ عدم تعهدپذیری، عدم به اشتراک 
یک  در  شدن  ثبت  از  ترس  گذاشتن، 
ازدواج سفید  عوامل  از  بلندمدت  رویداد 
بوده که کامال یک مسئله فرهنگی است.

معاون ساماندهی امور جوانان تاکید 
می کنند  سفید  ازدواج  که  افرادی  کرد: 
بحث مالی و اقتصادی ندارند، زیرا آنها 
همه امکانات دارند و فقط حاضر نیستند 

متعهد شوند. 
فرزندان حاصل از ازدواج سفید چه 

سرنوشتی خواهند داشت؟
معاون ساماندهی امور جوانان با این 
شرایط به حضور فرزندان ناشی از ازدواج 
سفید گفت: یکی از آسیب هایی که وجود 
دارد، سرنوشت فرزندان ناشی از این نوع 
ممکن  هم  ناخودآگاه  که  است  روابط 
چه  کودکان  این  بیاید.  وجود  به  است 
کودکان  این  داشت؟  خواهند  سرنوشتی 
مدرسه  در  آینده  در  است  قرار  باالخره 
ثبت نام شوند و شناسنامه می خواهند، در 
حالی که ثبت رسمی نشده اند. در آینده 
اگر چنین مشکلی باشد با فاجعه مواجه 
جوانان  اگر  خاطر  همین  به  می شویم. 
همه  و  کنند  مراجعه  مشاوره  دفاتر  به 
آنها  به  سفید  ازدواج  رابطه های  تبعات 
گفته شود، نسبت به آن چیزی که فکر 
می کنند، درست انتخاب کرده اند، روشن 

خواهند شد.
باید  اینکه  بر  تاکید  با  تندگویان 
مشاوران در مناطق مختلف حضور پیدا 
کنند، گفت: اگر برخی از مناطق امکانات 
ندارد، باید به آنجا مشاور اعزام می کنیم. 
در نهایت، باید همه دستگاه ها کنار هم 

باشند و بحث مشاوره را توسعه دهند. 
معاون ساماندهی امور جوانان درباره 
رابطه های ساندویچی که اصطالحا برای 
می شود،  عنوان  جنسی  رابطه های  تعدد 
اما  ندارم،  قبول  را  واژه ها  این  گفت: 
باالخره اتفاقاتی در اجتماع رخ داده است 
و ما باید فکری برای این موضوع کنیم. 
اجباری  داریم  که  توصیه هایی  از  یکی 

شدن استفاده از مشاوره است .
که  آنجا  از  متاسفانه  افزود:  وی 
در  اکنون  مشاوره  انجام  زیرساخت های 
سطح روستاها و همه شهرستان ها وجود 
و  کرد  اجباری  را  آن  نمی توان  ندارند، 
ازدواج  برای  سد  یک  خودش  همین 
خواهد شد. اگر بخواهیم این ساختار را 

فراهم کنیم و هم مسکنی برای زوجین 
تا 8۰  در نظر گرفته شود، مطمئنم ۷۰ 
آسیب های  آن  به  درصد بحث هایی که 
ازدواج سفید گفته می شود، کاهش پیدا 

خواهد کرد. 
یک  به  جوانان  امور  به  رسیدگی 

وزارتخانه نیاز دارد
وی درباره اقداماتی که دولت آینده 
باید برای بهبود اوضاع جوانان در دستور 
کار خود قرار دهد، گفت: در حوزه امور 
جوانان ما یک ایراد و ابهام اساسی رو به 
رو هستیم که از ابتدای دولت دوازدهم 
نیز مطرح بود، این مشکل جایگاه فعلی 
ما  خواست  در  است.  جوانان  معاونت 
یک  به  سازمان  این  تبدیل  و  تفکیک 
معاونت  عنوان  تحت  مستقل  سازمان 
جوانان ریاست جمهوری بود یا حتی من 
تبدیل  برای  جوانان  حوزه  می کنم  فکر 
شدن به یک وزارتخانه هم جای کار دارد. 
نظر حجم  از  کرد:  بیان  تندگویان 
این  در  که  مشکالتی  و  مطالبات  کار، 
قعا  وا ما  فعلی  جایگاه  داریم،  حوزه 
نمی تواند پاسخگو باشد. البته درخواست 
اما  بیفتد  اتفاق  این  که  بود  این  دولت 
مجلس نپذیرفت. امیدوارم اگر در دولت 
آینده شرایط فراهم شد به بحث جایگاه 

معاونت جوانان توجه شود. 
معاون ساماندهی امور جوانان تاکید 
کرد: اگر موضوع جایگاه فعلی حل نشد، 
مورد  در  اساسی  نگرش  تغییر  یک  باید 
وجود  به  جایگاه  این  مقررات  و  وظایف 
جایگاه  نوع  یک  فعلی  جایگاه  بیاید. 
هیچ  و  است  نظارتی  و  سیاست گذاری 
جوانان  مدنظر  که  اجرایی  خروجی  نوع 
ندارد مثل بحث هایی مثل  باشد،  کشور 
جوانان  با  مرتبط  که  مسکن  و  اشتغال 
می شود، اما خروجی عملیاتی ندارد، زیرا 
نه اعتبارات معاونت در اختیار این جایگاه 
است و نه از نظر اجرایی اختیاراتی به این 

جایگاه داده اند.
بنابراین مشخص است که خروجی 
آن چیزی نمی شود که جوانان کشور از 

معاونت جوانان انتظار دارند. 
وی افزود: ۳۳ دستگاه عضو ستاد 
این  هستند.  جوانان  امور  ساماندهی 
مستقلی  اعتبارات  کدام  هر  دستگاه   ۳۳
می گیرند ولی هیچ کدام از نظر اعتباری 
نبوده و هر  پاسخگو  به معاونت جوانان 
مشغول  دیگر  وزارتخانه های  در  کدام 
هستند و اعتبارات جداگانه ای می گیرند. 
آن ها  اعتبارات  فصل  در  نمی توانیم  ما 
ورود کنیم، یا اگر نظارت کنیم و گزارش 
متاسفانه  نباشد  مناسب  آن ها  عملکر 
اختیاری برای برخورد جهت جلوگیری از 

هدررفت منابع و اعتبارات نداریم. 
معاون ساماندهی امور جوانان بیان  با 
اشاره به فعالیت های این معاونت در بخش  
تشکل ها و دفاتر مشاوره ای حوزه ازدواج 
گفت: اگرچه در این سال ها اقداماتی انجام 
شده ولی وقتی بحث اصلی ازدواج؛ اشتغال 
کار  همه  این  با  عمال  است،  مسکن  و 
فرهنگ سازی و مشاوره ای که ما می دهیم 
نمی توان آنچه که مورد نظر جوانان کشور 
است را محقق کرد، زیرا مشکل اساسی در 
جای دیگر است و از اختیارات این معاونت 

هم خارج است.
حجم مطالبات جوانان در حال انبوه 

شدن است
تندگویان گفت: ما همه مشکالت 
و  کردیم  مطرح  را  اجرایی  و  ساختاری 
حتی چشم انداز و پیشنهادات خودمان را 

بهبود  نظام  و  سیاستگذاری ها  زمینه  در 
مدیریت به سازمان اداری و استخدامی، 
شورای عالی انقالب فرهنگی و نهادهایی 
که باید در تغییرات این جایگاه تصمیم 

بگیرند، ارائه کرده ایم. 
مشکالت  احصا  به  اشاره  با  وی 
جوانان بیان کرد: در حوزه جوانان ۳۰،۴۰ 
را  اینها  چالش مشخص داریم که همه 
احصا کردیم و به همه نهادها هم گفته ایم 
این  تا وقتی به سمت برطرف کردن  و 
چالش ها نرویم، حجم مطالبات جونا در 

حال انبوه شدن است. 
دغدغه  و  نیاز  ایمن«  “اشتغاِل 

جوانان است
نان  جوا امور  ساماندهی  معاون 
گفت: جوان خودش تولید ثروت می کند 
و اگر اشتغال ایمنی داشته باشد و بداند 
تا پایان عمر شغلی دارد که هیچ وقت با 
آن برخوردی نمی شود، خودش می تواند 

ثروت تولید کند. 
بتوانیم  ما  اگر  داد:  ادامه  تندگویان 
مسکن را از یک کاالی سرمایه ای خارج 
در  واقعی  قیمت  یک  آن  برای  و  کرده 
نظر بگیریم، بسیاری از مشکالت جوانان 
حل خواهد شد. ما نباید در حوزه مسکن 
طرح های خیالی مانند مسکن رایگان ارائه 
دهیم و فقط کافیست قیمت مسکن را واقعی 
کنیم و اگر جوان شغلی خوب داشته باشد 
خودش می تواند مسکن را تامین کند. اینها 
موضوعات اصلی حوزه جوانان است که ما 
در این سال ها درگیر آن بودیم اما متاسفانه 

جایگاه ما فقط سیاست گذاری است. 
این  همکاری  درباره  تندگویان 
معاونت با دولت بعدی خاطرنشان کرد: 
ما در این سازمان یکسری کارها را انجام 
دادیم اما ممکن است یک چرخش ایجاد 
شود و خیلی از این کارها یا نادیده گرفته 
شده یا از صفر شروع شوند. ما آمادگی 
که  کسی  هر  با  را  خود  تجربیان  داریم 
قرار است در دولت بعدی وزارت جوانان 
قرار  که  شخصی  یا  بگیرد  عهده  به  را 
است در ساماندهی امور جوانان فعالیت 

کند، منتقل کنیم. 
همچنین  گفت:  باره  این  در  وی 
اختیار  در  مکتوب  سند  یک  می توانیم 
آن ها قرار بدهیم تا چالش ها و راه حل ها 
را بدانند. ما در این زمینه هیچ کوتاهی 
نخواهیم کرد زیرا واقعا می خواهیم کمک 
کنیم، هر دولتی که بیاید باالخره دولت 
ماست و فرقی نمی کند زیرا همه ما در 

یک کشور زندگی می کنیم. 
انتقال تجربه در ایران باب نیست

معاون ساماندهی امور جوانان با تاکید 
بر ضرورت انتقال تجربیات به مسئوالن 
دولت بعدی گفت: متاسفانه بحث انتقال 
تجربه در ایران باب نشده و فرهنگ آن 
جا نیفتاده است. ای کاش هر مسئولی به 
هر جایی که می آید، حداقل یک هفته ای 
مشترک  صورت  به  قبلی  مدیریت  با  را 
کار کند و مشکالت را کشف کند. سپس 
کسی که در آن حوزه  چند سال کار کرده، 
راه حل های خود را به مسئول آینده ارائه 
بدهد و همین باعث می شود مسئول آینده، 

حداقل یک سال جلو بیفتد. 
من  کرد:  بیان  پایان  در  تندگویان 
و  از همه مجموعه  گذشته  ماه  در یک 
مدیران کل خواستم چالش های خود را 
احصا کرده و راهکارهایش را هم اعالم 
کنند تا اگر کسی خواست در ساماندهی 
امور جوانان کار کند ما آن را به عنوان 

یک سند در اختیارش قرار بدهیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

پاسخ سازمان پژوهش به اظهارات جدید خدایی:
سواالت اشتباه کنکور، ۲۰ تیر به سازمان سنجش ارسال شد

روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در واکنش به جدیدترین 
اظهارات رئیس سازمان سنجش کشور مبنی بر اینکه »باالخره نفهمیدیم کدام سوال 
کنکور مشکل دارد و هشت روز است که منتظر ارائه مستندات هستیم«؛ ضمن 
اعالم مشخصات نامه ارسالی و تبیین مستندات مربوطه، گفت: این ادعا که هشت 
منتظر  پژوهش همچنان  نیست. سازمان  ارائه نشده صحیح  روز است مستنداتی 
تشکیل کارگروه مشترک است و هنوز پاسخی در این زمینه دریافت نکرده است.

برنامه ریزی آموزشی  اختالف میان سازمان سنجش و سازمان پژوهش و 
بر سر نحوه طراحی سواالت کنکور سراسری ۱۴۰۰ در حالی هنوز به نتیجه قابل 
ذکری نرسیده است که رئیس سازمان پژوهش از وجود اشکال در »طراحی ۳۷ 
سوال خارج از کتاب و اهداف درسی در کنکور سراسری« سخن می گوید و  رئیس 
سازمان سنجش کشور در پاسخ، اعالم می کند که » باالخره نفهمیدیم کدام سوال 

کنکور ایراد داشت«.
طی روزهای اخیر و پس از برگزاری کنکور سراسری ۱۴۰۰ اعتراضاتی پیرامون 
سختی سواالت کنکور در رشته ریاضی و تجربی را شاهد بودیم که واکنش و موضع 

گیری مستقیم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی را نیز به همراه داشت.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در روز نوزدهم تیرماه اعالم 
رشته  در  سوال،  هشت  ریاضی  رشته  در  کتاب  از  خارج  سواالت  تعداد  که  کرد 
تجربی دو سوال و در رشته انسانی هم شش سوال بوده است. تعداد سواالت خارج 
از اهداف کتاب درسی نیز در درس ریاضی و رشته ریاضی ۱2 سوال و در رشته 

تجربی ۹ سوال بوده است.
وی همچنین در خصوص تعداد سواالت اشتباه گفت: در درس ریاضی رشته 
اگر مسئوالن سازمان  بوده است.  ریاضی یک سوال، در رشته تجربی دو سوال 
سنجش می خواهند موضوع اثبات شود ما اعالم کردیم که کارگروه تشکیل دهید 

تا کارشناسان ذیربط در آنجا حضور یافته و توضیحات الزم را ارائه کنند.
این در حالی است که امروز، خدایی، رئیس سازمان سنجش کشور در مصاحبه 
ای گفته است: دوستانی که ادعای مشکل دار بودن سواالت کنکور را دارند صرفا 
در رسانه ها حرف های خود را بیان می کنند. باالخره نفهمیدیم کدام سوال کنکور 

مشکل دارد و هشت روز است که منتظر ارائه مستندات هستیم.
روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در تماسی با ایسنا در 
پاسخ به این اظهارات اعالم کرد که »روز یک شنبه، بیستم تیرماه، نامه ای با شماره 
5۷۰۰/۱/۱۰۱ به سازمان سنجش ارسال و  نظرات مطروحه پیرامون سواالت دروس 
شیمی، ریاضی، فارسی و ریز سواالت برای آن سازمان قید شده است و این ادعا که 
هشت روز است مستنداتی ارائه نشده صحیح نیست. سازمان پژوهش همچنان منتظر 
تشکیل کارگروه مشترک است و هنوز پاسخی در این زمینه دریافت نکرده است«.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس:
الیحه همسان سازی دائمی با قید فوریت در مجلس بررسی می شود

دوفوریتی  الیحه  به  اشاره  با  مجلس  کارگری  فراکسیون  رئیس 
همسان سازی دائمی بازنشستگان کشوری و لشکری تصریح کرد که عالوه 
بر الیحه دولت نمایندگان پیگیر آن هستند که بر اساس برنامه چهارم توسعه 
۹۰ درصد حقوق شاغلین را بازنشستگان دریافت کنند که بزودی با قید 

فوریت در مجلس بررسی خواهد شد.
علیرضا بابایی کارنامی درباره الیحه دوفوریتی همسان سازی دائمی که 
دولت به مجلس فرستاده، اظهار داشت: ما بر اساس آیین نامه داخلی هنوز 
نمی دانیم که هیئت رئیسه چه تصمیمی گرفته است، اما رویکرد مجلس 
تامین عدالت  این است که رویکرد  به دنبال  این طرح مثبت است و  به 
اجتماعی در جامعه پیاده شود؛ این مسئله هدف اساسی جامعه بازنشستگان 
کشوری، لشکری و تامین اجتماعی است و بنا بود بعد از برنامه چهارم به 

بعد توجه اساسی به آن شود تا عدالت در این مورد در کشور اجرا شود. 

بازداشت جاعل مدارک دانشگاهی
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری جاعل مدارک 

دانشگاهی و تحصیالت تکمیلی و کشف چندین فقره جعل مدرک خبر داد.
از سوی  پرونده ای  اخیرا  داشت:  بیان  دستخال«  »قاسم  کارآگاه  سرهنگ 
ارائه  بر  مبنی  دانشگاه ها  از  یکی  به شکایت  تهران   ۷ ناحیه  دادسرای  دادیاری 
مدرک کارشناسی جعلی آن دانشگاه از سوی فردی به اسم محسن به شرکت 
پایگاه سوم  با جعل و کالهبرداری  مبارزه  تیم  کار  در دستور  پرونده  خصوصی 

پلیس آگاهی قرار گرفت.
را  متهم  کامل  هویت  جویی  پی  اول  گام  در  کارآگاهان  کرد:  عنوان  وی 
شناسایی و با توجه به اینکه تمامی آدرس های اعالمی متهم کذب بوده و آدرس 
دقیقی از وی در دسترس نبود کارآگاهان با بهره گیری از شیوه های نوین و علمی 
کشف جرم  توانستند آدرس محسن واقع در خیابان سهروردی را شناسایی کنند.

اخذ دستور  از  ادامه پس  در  داشت:  ابراز  آگاهی  پلیس  پایگاه سوم  رئیس 
قضائی در خصوص دستگیری متهم کارآگاهان به آدرس وی اعزام و پس از انجام 

تعقیب و مراقبت چند ساعته موفق به دستگیری محسن می شوند.
پلیس  به  تکمیلی  تحقیقات  برای  متهم  کرد:  تصریح  انتظامی  مقام   این 
آگاهی منتقل شد و از وی در خصوص بزه انتسابی تحقیق که ابتدا منکر هرگونه 
جعل مدرک بوده که در نهایت پس از مواجه با ادله متقن به جرم جعل مدرک 

امید  نام  به  شخصی  از  را  جعلی  مدارک  که  داشت  بیان  و  معترف  دانشگاهی 
دریافت کرده است.

اعتراف صریح  با  پایان گفت:  آگاهی تهران  در  پلیس  پایگاه سوم  رئیس 
جهت  صادره  قرار  با  متهم  و  ارسال  دادسرا  به  پرونده  انتسابی  بزه  به  محسن 
تکمیل تحقیقات و دستگیری همدستش در اختیار این یگان قرار گرفت که با 
شناسایی هویت همدست متواری دستگیری وی در دستور کار کارآگاهان است.

دستگیری شرور سابقه دار جنوب تهران
ماموران پلیس امنیت عمومی تهران شروری را که اقدام به عربده کشی و 

نزاع در یکی از قهوه خانه های جنوب تهران کرده بود، دستگیر کردند.
حدود یک ماه پیش بود که وقوع عربده کشی  و درگیری در یک قهوه خانه 
واقع در خیابان زمزم به پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ اعالم شد. در همین 
راستا نیز با توجه به اهمیت موضوع، ماموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی 
پایتخت رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند که در بررسی های 
اولیه، مشخص شد شروری سابقه دار با همکاری همدستش در این واحد صنفی 
حاضر شده و عالوه بر تخریب شیشه های این قهوه خانه، اقدام به عربده کشی و 

درگیری با افراد داخل قهوه خانه نیز کرده و از محل متواری شده است.  
در پی این نزاع یک نفر مصدوم و به مرکز درمانی منتقل شد و همزمان 
رسیدگی به موضوع نیز در دستورکار قرار گرفت تا اینکه کمتر از یک ماه بعد، 
او  اقدام به شناسایی مخفیگاه  این شرور به دست آورده و  از  ماموران سرنخی 
کردند. پس از آن نیز ماموران با حضور در مخفیگاه این فرد، در عملیاتی او را 

دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند که در آنجا به جرم خود اقرار کرد.
خبر  این  تایید  با  بزرگ  تهران  عمومی  امنیت  پلیس  اطالع رسانی  مرکز 
اعالم کرد که برای این شرور سابقه دار پرونده ای تشکیل شده و او برای ادامه 
روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شده است. همچنین اقدامات برای دستگیری 

همدست دیگر وی نیز در حال انجام است.  
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سفر نرم افزاری سامسونگ 
.One UI تا TouchWiz از

به گزارش Androidauthority، تقریبا همه اتفاق نظر دارند که امروزه 
سامسونگ در بخش نرم افزاری وضعیت بسیار خوبی دارد. می توان One UI ۳.۰ را 
مثال زد که دارای ویژگی های غنی است و یکی از بهترین به روزرسانی های وعده داده شده 
شناخته می شود؛ اما نرم افزار این شرکت همیشه مورد پسند نبوده است؛ به خصوص برای 

کسانی که TouchWiz و خاطرات آن را به یاد می آورند.
در این مقاله قصد داریم به شما نشان بدهیم که سامسونگ چه مسیری برای 
بهترین شدن در حوزه نرم افزار پیش رفته و چه روزهایی پشت سر گذاشته است. با ما 

همراه شوید تا تکامل نرم افزار گوشی های هوشمند سامسونگ را بررسی کنیم.
پوسته  است،  همسان  اندروید  با   TouchWiz می شود  تصور  درحالی که 
نرم افزاری سامسونگ در واقع از دوران قبل از گوشی های هوشمند معرفی شده است. 
TouchWiz ۱.۰ در سال 2۰۰۹ با Solstice سامسونگ منتشر و در سال 2۰۱۰ 

نسخه 2٫۰ آن برای Solstice 2 استفاده شد.
زمانی که TouchWiz با اندروید گوگل پیوند برقرار کرد، در نسل سوم خود 
قرار داشت. TouchWiz ۳.۰ در سال 2۰۱۰ با گلکسی اس عرضه شد. سامسونگ 
رویکردی کاماًل متفاوت به اندروید استوک داشت و ظاهری منحصر به فرد برای پوسته 
جدید خود ارائه داد. به عنوان مثال، TouchWiz اولیه از قابلیت هایی مانند تنظیم 
مجدد صفحه نمایش، میانبرهای سفارشی و مجموعه ای از ویجت های سفارشی پشتیبانی 
می کرد که در گوشی های دیگر یافت نمی شد. در آن زمان وجود چنین ویژگی هایی 

سیستم سامسونگ را با رقیبان بسیار متمایز می کرد.
سامسونگ در گلکسی اس ۳ تغییراتی نیز در نام و ظاهر پوسته خود اعمال کرد. 
نام این رابط کاربری به TouchWiz Nature UX تغییر کرد و ظاهر آن زیباتر 
شد و رنگ سبزتری به خود گرفت. یکی از جالب ترین موارد موجود در رابط کاربری 
سامسونگ وجود افکت تعاملی آب موج دار در صفحه قفل بود. شاید چنین قابلیتی اکنون 

چیز عجیبی به نظر نرسد؛ اما در آن زمان کامال جدید بود.
دو تلفن هوشمند جدید سامسونگ بسیار مورد توجه قرار گرفتند و رقبای خود را 
یکی پس از دیگری کنار زدند؛ کامال مشخص بود که قرار است شاهد تغییرات بیشتری 
باشیم. سامسونگ به حدی رسید که عالوه بر نرم افزار گوگل، گوشی های پرچم دار 
 ChatOn ،Social Hub خود را با طیف فزاینده ای از اپلیکیشن های داخلی مانند

Music Hub، و نمونه های دیگر روانه بازار کرد.
TouchWiz Nature UX 2.۰؛ آغاز تغییرات نرم افزاری

با آمدن TouchWiz Nature UX، سامسونگ اعمال طیف گسترده تری 
از اصالحات رابط کاربری را برای UX 2.۰ و گلکسی اس ۴ آغاز کرد. در این مدت 
شرکت مذکور نوآوری هایی مانند ردیابی چشم برای پیمایش خودکار صفحات وب ارائه 
داد؛ اما تمایل سامسونگ برای اضافه کردن قابلیت های گوناگون نوآورانه باعث شد توجه 
منتقدان نیز بیشتر به سوی محصوالت این شرکت جلب شده و آن ها زیر ذره بین قرار 
 Smart Pauseا،Gestures بگیرند. رفته رفته انتقادها از ویژگی های مختلفی مانند
و S Translator بیشتر شد و نباید منوی تنظیمات را که جست وجو در آن بسیار 

سخت شده بود فراموش کرد.
سامسونگ در ویرایش بعدی خود نیز ترکیبی از ویژگی های جدید را به نرم افزار 
خود اضافه کرد. سامسونگ ناکس ظاهر کامل خود را با Nature UX 2.5 نشان 
داد و حالت یکدستی برای گلکسی نوت ۳ ارائه شد. در Nature UX ۳.۰ رابط 
کاربری مرتب تر و منوی تنظیمات گلکسی اس 5 بهتر از قبل شد؛ اما سامسونگ 
نتوانست در برابر اضافه کردن منوی شناور Toolbox و اپلیکیشن گردآورنده اخبار 

My Magazine به پوسته خود مقاومت کند.
سامسونگ با TouchWiz 5.۰ که برای گلکسی اس ۶ طراحی شده بود به 
طرح نام گذاری سنتی خود بازگشت. این شرکت با طراحی سخت افزار جدید، رویکرد 
تازه ای به بخش نرم افزاری خود اضافه کرد. سامسونگ قابلیت های متعدد رابط کاربری 
پرسروصدای خود را سر و سامان داد، تنظیمات مختلف آن را ساده و آیکون های خود برای 
Multiwindow و Toolbox را حذف کرد. این شرکت همچنین برخی از اپ های 
 )Lollipop( کمتر ضروری خود را از بین برد و مستقیماً از اندروید آب نبات چوبی
الهام گرفِت البته عناصر رابط کاربری رنگ برجسته TouchWiz همچنان باقی ماند.
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ن  گا یند نما مثال  همین 
حقوق های  روی  را  خود  چشم 
و  دولت  در  مدیران  نجومی 
مثال  بسته اند؛ همین  شرکت های خصولتی 
و  نفتی  مدیران  می دهند  اجازه  نمایندگان 
یقه سفیدان آن از سقف ۱5 برابری حقوق 
قانون بودجه معاف شوند و تا 2۱ برابر کف 
حقوق بگیرند؛ همین مثال نمایندگان اجازه 
می دهند هیات علمی ها، قضات و پزشکاِن 
نجومی بگیر از پرداخت مالیات معاف باشند؛ 
همین مثال نمایندگان اجازه می دهند افرادی 
چندین شرکت، حقوق  از  نام »مشاور«  به 

نجومی بگیرند و بیت المال را غارت کنند!
واقعی،  کشاکش  سال  دو  از  بعد  اگر 
نامه نوشتن و به خیابان آمدن، دو  دوسال 
امسال  امضا کردن،  و طومار  سال عریضه 
متناسب سازی اجرایی نمی شد، یک بازنشسته 
بیست  از  بیش  بگیرید  فرض  که  کارگری 
سال در یک معدن کار کرده یا پای کوره های 
داغ ذوب فلز ایستاده، قرار بود چیزی کمتر 
این در  از ۳ میلیون تومان حقوق بگیرد و 
حالیست که خط فقر با حداقلی ترین معیارها 

امروز نزدیک به ۱2 میلیون تومان است!
حاال هم البته مستمری بازنشستگان 
بازنشسته  یک  نیست؛  چشمگیری  مبلغ 
حداقل بگیر با ۳۰ سال سابقه بعد از اجرای 
 ۴ از  بیشتر  کمی  دوم  دور  متناسب سازی 
دقیقًا  یعنی  دارد  دریافتی  تومان  میلیون 
فقر؛  یا همان خط  معیشت  یک سوم سبد 
حامیان  و  مجلس  نمایندگان  متاسفانه  اما 
حداقلی  حقوق  همین  آن ها  راستی  دست 
پیش  را  ادعا  این  اینک  و  برنمی تابند  را 
تورم  بازنشستگان  حقوق  که؛  کشیده اند 
زاست و برای دولت تعهد بیجا فراهم می کند!

الیاس  تیرماه،  میانه  روزهای  در  ابتدا 
گفتگوی  یک  در  مجلس(  )نماینده  نادران 
شبکه های  از  یکی  از  که  تلویزیونی  زنده 
صداوسیمای ملی پخش شد! ادعا کرد حقوق 
بازنشستگان تورم زاست و موجب افزایش بار 

تعهدات دولت است.
باید دقت داشته باشیم که این اظهارات 
که  شود  می  مطرح  روزهایی  در  دقیقًا 
شده  حاضر  دولت  انتظار،  مدت ها  از  بعد 
حقوق  همسان سازی  شدن  دائمی  الیحه 
بازنشستگان را به مجلس ارائه کند و اتفاقا 
الیحه  این  از  کارگری  بازنشستگان  سهم 
اعتراض  صدای  که  است  ناچیز  حدی  به 
دولت  الیحه  این  در  درآمده.  بازنشستگان 
تامین اجتماعی  به  مکلف شده بدهی خود 
را ظرف مدت پنج سال تسویه کند و قرار 
است استمرار متناسب سازی از محل همین 
بدهی های پرداخت شده تامین اعتبار شود. 
اما حال که نمایندگان مجلس قطارشان از 
پل گذشته و قبل از انتخابات به اندازه کافی 
)به  داده اند  بازنشستگان سر  از  داِد حمایت 
آن اندازه که کفایت کند و نشان بدهد که 
مثاًل عدالتخواه و حامی محرومان هستند!( 
می خواهند زیر میز بزنند و »همسان سازی« 
یا همان »متناسب سازی« را از اساس نابود 
کنند به این بهانه که برای دولت )یعنی دولت 

بعدی( تعهد ایجاد می کند.
غافل از اینکه همسان سازی از تکالیف 
روشن و سرراست برنامه ششم توسعه بوده 
و باید تا قبل از پایان سال جاری به درستی 
در  اینکه  از  غافل  و  شود  اجرایی  دقت  و 
متناسب سازی  اجتماعی  تامین  سازمان 
قرار است از محل آورده های خود سازمان 
انجام  آن  به  دولت  بدهی های  پرداخت  و 
تعهدی  هیچ  دولت  کار  اینجای  تا  و  شود 

کشور  بازنشستگان  از  درصد   ۶5 قبال  در 
برعهده نگرفته است و البته از همه مهمتر 
به  بازنشستگان  شدن  محتاج  دلیل  اینکه، 
همسان سازی و متناسب سازی، عدم اجرای 
دقیق قانون در سنوات گذشته است که اگر 
ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین 
اجتماعی به درستی اجرا می شد و هر سال 
حقوق بازنشسته به اندازه هزینه های زندگی 
افزایش می یافت، دیگر بازنشستگان نیازی 
به همسان سازی یا متناسب سازی نداشتند!

مستقل  )فعال صنفی  حسین غالمی 
بازنشستگان کارگری( در این رابطه می گوید: 
ما سالهاست که فریاد می زنیم اجرای قانون؛ 
چرا ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و ماده 
۴۱ قانون کار اجرا نمی شود؛ حال که قانون 
اجرا نشده اینها که به اصطالح نمایندگان 
ملت هستند به جای تخطئه کردن دولت ها 
ناچیز  قانون، حقوق  به  پایبندی  برای  عدم 
بازنشستگان را نشانه گرفته اند و می گویند 
تورم  فقر،  خط  زیر  سوم  یک  حقوِق  این 

زاست!
با  بسیار  گروه های  انتخابات،  از  قبل 
سرمایه گذاری تبلیغی روی طبقات فرودست 
از جمله بازنشستگان، شعارهای عدالت طلبانه 
سر دادند؛ رسانه های همسو با این گرو ها هم 
جمیعاً آستین ها را باال زده بودند و در ستایش 
لزوم نجات بازنشستگان و حداقل بگیران از 
زیر خط فقر، چکامه سر می دادند و حماسه 
سرایی می کردند! اما امروز بعد از تمام شدن 
و  برگردانده اند  کامل  را  صفحه  انتخابات، 
دولت  برای  نوحه سرایی  به  کرده اند  شروع 
بعدی و تعهداتی که قرار است بر دوش آن 
یادداشت  به  کافیست  شود!  تحمیل  دولت 
اظهارات  از  بعد  کیهان  در  شده  منتشر 
تلویزیونی الیاس نادران توجه کنیم؛ در این 
بر  شده  گذاشته  تعهدات  نقد  به  یادداشت 
دوش دولت پرداخته شده و به طور مشخص، 
الیحه دائمی شدن همسان سازی به دلیل بار 
مالی زیاد! مورد شماتت و انتقاد قرار گرفته 
همسو  و  همدست  جریاناِت  این  آیا  است! 
رنگ  زودی  همین  به  انتخابات  از  بعد  که 
عوض کرده اند، می خواهند همسان سازی و 
الیحه دائمی شدن همسان سازی را به همین 
سادگی هوا کنند؟! آیا همین نمایندگانی که 
قبل از انتخابات با هدِف »جلِب قلوب« مدام 
امضا جمع می کردند که  نامه می نوشتند و 
باید همسان سازی دائمی شود و دولت باید 
فوری الیحه را به مجلس تقدیم کند، حاال 

می خواهند دائمی شدن همسان سازی را با 
جریان سازی مدام از میان بردارند تا دولت 

بعدی بار مالی بر دوشش نیفتد؟!
نکته اینجاست که اگر همسان سازی 
است  قرار  صندوق ها  سایر  بازنشستگان 
با  ارتباط  در  شود،  تامین  دولت  بودجه  از 
هر  از  قبل  اجتماعی  تامین  بازنشستگان 
میلیارد  هزار   ۴۰۰ بدهی  پرداخت  چیز، 
که  است  مطرح  سازمان  به  دولت  تومانی 
گویا نمایندگان مجلس یازدهم می خواهند 
راه فراری بجویند تا دولت بعدی این سهم 
فرودست  کارگران  و  بازنشستگان  مسلم 

را نپردازد!
و  رفته اند  بازنشستگان  سراغ  چرا  اما 
تورم  این ها  فقر  خط  زیر  حقوق  می گویند 
مجلس  نمایندگان  مثال  همین  زاست؟! 
نجومی  حقوق های  روی  را  خود  چشم 
خصولتی  شرکت های  و  دولت  در  مدیران 
ساماندهی  است  قرار  سالهاست  بسته اند؛ 
هیچ  اما  شود  انجام  نجومی  حقوق های 
اتفاق مثبتی نمی افتد، نه تنها به حقوق های 
نجومی رسیدگی نمی کنند بلکه همین مثال 
نمایندگان مجلس یازدهم در ششم تیرماه 
اجازه می دهند مدیران نفتی و یقه سفیدان 
حقوق  برابری   ۱5 سقف  از  وزارتخانه  این 
برابر   2۱ تا  و  شوند  معاف  بودجه  قانون 
نمایندگان  مثال  بگیرند! همین  کف حقوق 
حقوق  همسان سازی  اجرای  برای  مجلس 
هیات علمی ها، سر و دست می شکنند و مدام 
طرح و برنامه می دهند و از سوی دیگر، اجازه 
می دهند هیات علمی ها، قضات و پزشکاِن 
نجومی بگیر از پرداخت مالیات معاف باشند! 
همین مثال نمایندگان ساکت و بی تفاوت به 
کرسی های خانه ملت تکیه داده اند و اجازه 
می دهند افرادی به نام »مشاور« از چندین 
شرکت، حقوق نجومی بگیرند و بیت المال 
را غارت کنند! حاال همین ها می گویند حقوق 
بازنشسته ای که سی سال خدمت صادقانه 
کرده تورم زاست! یعنی سهم یک بازنشسته 
از اینهمه ثروت، ماهی ۴ میلیون تومان هم 

نباید باشد؟!
نون  کا ئیس  ر ( کیا  ن  دهقا علی 
از  انتقاد  در  تهران(  کارگری  بازنشستگان 
متاسفم  می گوید:  نادران  الیاس  اظهارات 
را  حرف ها  این  مجلس  نماینده  یک  که 
می زند! عامل بدبختی ما بازنشستگان همین 
نمایندگان مجلس هستند که با عدم نظارت 
اینجا رساندند؛  به  را  بر اجرای قوانین، کار 

به  دولت  بدهی  چرا  که  نکردند  نظارت 
اجتماعی پرداخت نمی شود؛  تامین  سازمان 
نظارت نکردند که چرا ماده ۴۱ قانون کار 
اجرا نمی شود و اجازه دادند 2۶ قانون علیه 
برسد!  تصویب  به  اجتماعی  تامین  سازمان 
اگر هر سال حقوق بازنشسته به اندازه سبد 
هزینه های خانوار زیاد می شد امروز اینهمه 
با  نبود؛  فقر  خط  و  مستمری  میان  فاصله 
آن  منتقد  آقایان  که  متناسب سازی  همین 
هستند، حقوق بازنشسته بازهم یک سوم خط 
فقر است؛ آیا انتظار دارند متناسب سازی اجرا 
نمی شد و بازنشسته با 2 میلیون و 8۰۰ هزار 
تومان زندگی می کرد؟! اینها دست پیش را 
گرفته اند تا اصطالحًا پس نیفتند! اینها اگر 
واقعا »نماینده مردم« هستند جلوی حیف و 
میل اموال بیت المال را بگیرند و بدهی انبوه 
کارگران را بپردازند، چرا یقه ی حداقل بگیران 
درصد   ۶۰ از  بیش  وقتی  چسبیده اند؛  را 
بازنشستگان و کارگران، حداقل بگیر هستند 

چطور چنین حرف هایی می زنند!
محمد علی براتی )بازنشسته کارگری 
با  ینها  ا می گوید:  نیز  کردستان(  قروه 
مزدبگیران و حداقل بگیران دشمن هستند. 
آیا حق من بازنشسته است که با ۴ میلیون 
تومان زندگی کنم؛ آیا منی که سی سال حق 
بیمه داده ام و زحمت کشیده ام باید در تامین 
هزینه های یک درمان ساده ناتوان باشم؛ اگر 
می توانستند همه ما را به دریا می ریختند و 
از شرمان راحت می شدند!  آیا همین آقای 
نادران می تواند با چهار میلیون تومان یک 

ماه زندگی کند؟!
گویا همین متناسب سازی بدون یال و 
دم و اشکم و همین حقوق ۴ میلیون تومانی، 
است؛  مجلس  نمایندگان  چشم  در  خاری 
چه بسا اگر بازنشستگان نبودند و می شد از 
شرشان راحت شد خیلی راحت برای همین 

پول ها هم فکری می شد!
این  اینکه  بر  تاکید  با  کیا  دهقان 
نیست  دهن سوزی  آش  متناسب سازی 
خود  می گوید:  بگذارند،  سرمان  منت  که 
در  که  می کند  زیرنویس  مدام  صداوسیما 
حداقل  تیرماه۹۹  نسبت  به   ۱۴۰۰ تیرماه 
۷۹درصد تورم داشته ایم. در بخش کاالهای 
بوده  درصد   ۱5۰ تورم  خوراکی  ضروری 
بازه  بازنشسته در همین  است. مگر حقوق 
چند درصد زیاد شده؟! شما که با ایجاد تورم 
و عدم کنترل بازار، هرچه به ما داده بودید 
حقوق  همه  تورم  گرفتید!  پس  زود  خیلی 
بازنشسته را بلعیده حاال می گویید حقوق ما 
بیمه  بازنشسته، هم پول  تورم زاست! یک 
پایه می دهد، هم سی سال حق بیمه داده و 
هم پول برای بیمه تکمیلی می دهد بازهم 
باید 5۰ درصد هزینه های درمان را از جیب 
بپردازد؛ آیا این ها را نمی بینید؟! همه رنج ما 
و  دولتمردان  توسط  قانون  اجرای  عدم  از 
عدم نظارت توسط نمایندگان مجلس است؛ 
لطفًا آدرس اشتباه ندهید و مغلطه نفرمایید!

نمایندگان  مثال  برخی  تالش  همه 
زعم خودشان  به  که  است  این  بر  مجلس 
نجات  بازنشستگان  شر  از  را  بعدی  دولت 
دهند؛ نه الیحه دائمی شدن همسان سازی 
 ۴۰۰ بدهی  نه  و  برسانند  تصویب  به  را 
تامین  به  را  دولت  تومانی  میلیارد  هزار 
آنچه  اینکه  از  غافل  بپردازند؛  اجتماعی 
امروز بازنشستگان به عنوان حقوق می گیرند، 
اگر  و  است  حق شان  از  کمتر  خیلی  خیلی 
یک بازنشسته حداقل بگیر 8 میلیون تومان 
از این حقوق بگیرد تازه به مرز خط  بیش 

فقر رسیده است.

قدردانی انتقال خون استان تهران 
از طرح »فرشتگان سالمت« بانک آینده

مدیرکل انتقال خون استان تهران از بانک آینده 
برای پرداخت تسهیالت طرح »فرشتگان سالمت« 

قدردانی کرد.
دکتر محمدرضا مهدی زاده، طی نامه ای ضمن 
ابراز تشکر و سپاس از دکتر فطانت مدیرعامل بانک 
آینده ، همکاری و همراهی صمیمانه همه همکاران 

شعبه وصال شیرازی این بانک در انجام پرداخت این تسهیالت به کارکنان 
اداره کل منطقه ای آموزش انتقال خون استان تهران را ستود.

طرح حمایت از فرشتگان سالمت بانک آینده از اسفند ۱۳۹۹، با هدف 
قدردانی از تالش ها و زحمات مدافعان سالمت در مبارزه با همه گیری بیماری 
کرونا و در قالب اعطای تسهیالت خرد با شرایط آسان و نرخ ویژه برای 

کادر درمانی کشور، طراحی و عملیاتی شد.
 

تعاون  توسعه  بانک  مدیرعامل  مهدیان  حجت اله  پیام 
به مناسبت ۲۲ تیر، روز فناوری اطالعات

پیشرفت  در  فناوری اطالعات  اهمیت  و  نقش 
بانکداری الکترونیک مهم و حیاتی بوده است.

در مقطع کنونی که سامانه های ارتباطی بر بستر 
گسترش  موجبات  فناوری اطالعات،  از  پیشرفته ای 
تجارت  در عرصه های  گسترده  تحوالت  و  ارتباطات 

و اقتصاد را فراهم نموده، این فرصت مهیا شده تا با ارائه شفاف خدمات 
توسعه ای بانک برای جامعه هدف و دعوت از عموم مردم جهت حضور در 
عرصه های کارآفرینی و تعاون، زمینه ای را فراهم نماییم تا بانک توسعه 
تعاون به عنوان بانک تخصصی تعاونگران و کارآفرینان تبدیل به الگویی 

از بانکداری توسعه ای و بانکداری دیجیتال گردد.
تالش ها و تدابیر همکاران فناوری اطالعات بانک در ایجاد زیرساخت ها 
و تامین امنیت بانکداری الکترونیک و راه اندازی محصوالت و سامانه های 

متنوع بانکداری را ارج می نهم.
در واقع تالش و تدابیر مضاعف این همکاران در دوران کرونا باعث 

تداوم خدمات بانکی در شبکه شعب بانک گردیده است.
ضمن فرارسیدن روز فناوری اطالعات به همه همکاران گرامی شاغل 
در حوزه فناوری امید دارم با بهره مندی از امکانات و فرصت های موجود 
در این حوزه، موضوع فناوری اطالعات کماکان به عنوان یکی از ابزارهای 
پیش برنده بانک در نظام بانکی مطرح باشد و موجبات سرآمدی بانک در 

بخش های مختلف بانکداری توسعه ای را فراهم نماید.

تعطیلی کلیه شعب موسسه اعتباری ملل در روزهاي پنجشنبه 
تا پایان مردادماه ١٤۰۰

به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل 
حسب مصوبه هیات محترم وزیران مبنی بر تعطیلی 
تا  پنجشنبه  روزهای  در  اجرایی  دستگاههای  کلیه 
و  ملل  اعتباري  مؤسسه  شعب  کلیه  مردادماه  پایان 
شبکه بانکي در روزهاي پنجشنبه تا پایان مرداد ماه 

تعطیل می باشد. 
گفتنی است تمامی دستگاههای خودپرداز موسسه اعتباری ملل اماده 

خدمت رسانی به مردم عزیز می باشد 
برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا پیشنهاد می گردد امور بانکی  

خود را از طریق اینترنت بانک و همراه بانک ملل انجام دهید.

چگونگی تحقق بانکداری الکترونیکی در گفت و گو با معاون 
فناوری اطالعات بانک دی

زمان زاده، در خصوص محصول جدید بانک دی می گوید: »جت دی 
»فرایندگرا« است؛ یعنی زیرساخت و پلتفرمی آماده  شده که می توانید هر 
سرویس دیگری اعم از سرویس بانکی یا غیر بانکی را به صورت فرایندی 
 )widget( در دل آن تعریف و برنامه ریزی کنید یا به صورت ویجت
به آن اضافه کنید. این مهم ترین قابلیت موبایل بانک جت دی ما است 

که به راحتی همه چیز را می توان به آن اضافه کرد.
شیوع بیماری کرونا در دنیا اگرچه تجربه ای تلخ برای انسان ها بود 
باز کرد؛ به خصوص در  الکترونیک  اما دریچه ای  تازه به سوی خدمات 
کشورهای درحال توسعه ای چون ایران که روند تبدیل خدمات حضوری 
به غیرحضوری در آن ها به کندی پیش می رفت. لزوم حفظ فاصله فیزیکی 
برای مصون ماندن از ویروس کرونا باعث شد تا خدمات با جهشی به سوی 

الکترونیکی شدن، گام بردارند.
با شروع این همه گیری در ایران، بانک ها اولین نهادهای اقتصادی 
درگیر بودند که علیرغم پیشگامی شان در عرصه خدمات غیرحضوری، 
بیش از دیگر نهادها به لزوم ارائه خدمات الکترونیک به مشتریان خود 
پی بردند. بانک ها آلوده ترین مکان به ویروس کرونا شناخته شدند و 
همین امر سبب شد تا مشتریان به خدمات الکترونیک و بانک ها به 
بانکداری الکترونیک رغبت بیشتری نشان دهند. بانک ها که تا چند 
ماه پیش تر از آغاز همه گیری کرونا در ایران با چالش عدم استقبال 
سروکار  مشتریانی  با  حاال  بودند،  شده   مواجه  پویا  رمز  از  مشتریان 
داشتند که گوشی های هوشمند بخشی از کار، تحصیل و فعالیت های 
از  بخشی  الکترونیک  خدمات  دریافت  و  می داد  شکل  را  روزانه شان 

مطالبه آن ها بود.
حاال بیش از یک سال است که نقل وانتقال بین بانکی، واریز پول 
طریق  از  قبوض  پرداخت  و  حساب  اطالعات  به  دسترسی  به حساب، 
خدمات الکترونیکی بانک ها انجام می شود. برخی از بانک ها در این امر 
پیشگام ترند و پنجره های تازه ای را در بانکداری الکترونیکی گشوده اند. 
فناوری  معاون  زمان زاده،  محمود  نیست.  آن  از  گریزی  که  اتفاقی 
اطالعات بانک دی در گفت وگو با راه پرداخت می گوید: »می دانیم که 
عموم مشتریان با موبایل کار می کنند و با شیوع ویروس کرونا صنعت 
بانکداری دیجیتال رو به رشد است. از سوی دیگر بانک ها همواره در 
معرض ازدحام مشتری و شیوع بیماری بوده اند پس مسئولیت بانک است 

که مشتریان را به خارج از شعبه هدایت کند.«
احراز هویت و افتتاح حساب غیرحضوری از اقدامات بانک دی در 
راستای هدایت مشتریان به خارج از شعب بانک بوده و این خدمات را 
از طریق موبایل بانک »جت دی« به مشتریانش ارائه کرده است. موبایل 
بانکی که در نگاه اول به نظر مثل همۀ اپلیکیشن  های بانکی دیگر که 
برای تراکنش استفاده می شوند، ساده می آید. اما معاون فناوری اطالعات 

بانک دی می گوید که این موبایل بانک قابلیت های خاصی دارد.

افزایش قیمت نفت و روند بهبود شرایط جهانی 
اقتصاد

به جایگزینی  باعث سرعت بخشیدن  افزایش قیمت نفت می تواند 
وسایل نقلیه الکتریکی و بهبود شرایط اقلیمی شود.

به گزارش گاردین، تقاضای جهان برای نفت خام در ماه ژوئن به طور 
متوسط ۳.2 میلیون بشکه در روز بود که در مقایسه با ماه قبل افزایش 
یافته است، اما افزایش تولید نفت خام نتوانسته با افزایش تقاضا همگام شود 

و باعث افزایش مداوم قیمت های بازار شده است.
آژانس بین المللی انرژی )IEA( هشدار داد که قیمت نفت که در 
اوایل ماه جاری میالدی با دو سوم افزایش به باالترین سطح ۷۷ دالر 
در هر بشکه رسیده است، ممکن  است افزایش یابد و منجر به نوسانات 

بازار شود مگر اینکه تولیدکنندگان بزرگ، نفت بیشتری استخراج کنند.
IEA   اظهار کرد: درحالی که افزایش قیمت  نفت می تواند سرعت 
حرکت به سوی حمل ونقل الکتریکی را افزایش دهد و به تسریع جایگزینی 
انرژی کمک کند، اما این افزایش می تواند روند بهبود اقتصادی، به ویژه در 

کشورهای درحال توسعه را نیز تحت  تاثیر قراردهد.
در حال حاضر، شهروندان آمریکایی برای پر کردن باک اتومبیل خود، 
به دلیل افزایش قیمت نفت، با قیمت های بسیار باال مواجه هستند. قیمت 
هر گالن روز دوشنبه به باالترین رقم ۳.۱۴ دالر رسید و تحلیلگران هشدار 

داده اند که قیمت می تواند به پنج دالر در هر گالن برسد.
الکتریکی  نقلیه  وسیله  از  استفاده  قیمت  بودن  ارزان تر  نتیجه،  در 
ممکن است افراد بیشتری را ترغیب کند زودتر از زمان برنامه ریزی شده 
به سمت خودروهای الکتریکی متمایل شوند و این امر تالش برای کاهش 
آالینده های حاصل از حمل ونقل فسیلی را افزایش می دهد. اما افزایش 
قیمت سوخت می تواند باعث ایجاد تورم هزینه ای در کل اقتصاد جهانی، 

به ویژه در کشورهای در حال توسعه شود.
آژانس مستقر در پاریس در گزارش ماهانه بازار نفت خود به اعضاء 
اوپک و متحدانش )اوپک پالس( مبنی بر عدم موفقیت در مذاکرات تولید 
نفت هشدار داد. به گزارش این آژانس بازار به دلیل افزایش تقاضا شرایط 
بدتری نسبت به سال گذشته و سقوط ناشی از کووید-۱۹ پیدا خواهد کرد.

تقاضای نفت با شدیدترین شیب نرخ کاهشی خود از زمان جنگ 
جهانی دوم پس از شیوع ویروس کرونا، از ۱۰۰ میلیون بشکه در روز به 
قبلی  گزارش  اساس  بر  یافت.  کاهش  بشکه  میلیون   ۹۱ از  بیش  کمی 
IEA، افزایش تقاضا می تواند با سریع ترین نرخ ثبت شده به سطح قبل از 

همه گیری تا پایان سال 2۰22 باز گردد.
قطع  از  پس  نفت  کارتل  تولید  سرعت  تعیین  برای  پالس  اوپک 
تولیدات تاریخی در سال گذشته، در هفته گذشته در این مورد گفت وگو 
کرد و انتظار می رود میزان تولید این کارتل از ماه آگوست فقط ۴۰۰ هزار 

بشکه در روز افزایش یابد.
بین  نفت  تقاضای  است که  پیش بینی کرده   IEA در همین حال، 
سه  از  بیشتر  روز  در  بشکه  میلیون   ۳.۳ به  می تواند  سپتامبر  و  جوالی 

ماهه قبل برسد.
در اروپا، تقاضا برای حمل ونقل هوایی در ماه ژوئن به طور قابل توجهی 
رشد کرد و باعث افزایش تقاضا سوخت شد. به گفته مرکز اطالعات نفت و 
گاز OGA، تعداد صندلی های رزرو شده در انگلیس 52 درصد در مقایسه 
افزایش مشابهی در فرانسه )۴۶ درصد(،  یافته است،  افزایش  با ماه مه 

آلمان )۴۴درصد( و اسپانیا )5۳درصد( ثبت شده است.
 به گفته IEA عدم انطباق بین افزایش تقاضا و کاهش سرعت تولید 
آینده نفت اوپک پالس،  نفت در صورت عدم اطمینان در مورد عرضه 
می تواند منجر به نوسانات بازار نفت شود. در نهایت، نوسانات در بازار نه 
به اطمینان از انتقال منظم و مطمئن انرژی کمک می کند و نه به نفع 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.

اعتراض کارگران به تالش ها برای توقف همسان سازی؛

نمایندگان به جای مخالفت با حقوق ٤ میلیونی 
جلوی حیف و میل بیت المال را بگیرند!
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زیر نظر: محمد امامی

ضرورت مصرف بهینه گاز
 برای عمل به تعهدهای صادراتی

به ضرورت  اشاره  با  ایران  گاز  ملی  شرکت  دیسپچینگ  مدیر 
مصرف بهینه گاز برای عمل به تعهدهای صادراتی گفت: نظارت، 
و  تحکیم  زمینه  و  موفقیت  ضرورت های  از  کنترل  و  برنامه ریزی 

گسترش بهره وری و سرآمدی است.
محمدرضا جوالیی در حاشیه ر بازدید از پایانه های صادرات گاز در 
شمال غرب کشور،  بر حصول اطمینان از سالمت تجهیزات، بررسی 
موانع و مشکالت احتمالی در فرآیند صادرات گاز تأکید و به حمایت 
از شرکت های داخلی، نقاط قوت و پاسخگویی به نیاز مشتری اشاره 
کرد و گفت: همواره باید نسبت به روزآمدکردن تجهیزات اندازه گیری 
و آناالیزر و کیفیت و نحوه انتقال گاز به تأسیسات صادراتی توجه 

کامل داشته باشیم.
وی افزود: زنجیره تأمین گاز طبیعی شامل سه سطح اصلی تولید، 
انتقال و توزیع است که میان این زنجیره باید هماهنگی وجود داشته 
باشد و مدیریت، هماهنگی و راهبری این زنجیره عظیم به عهده مرکز 
هماهنگی، کنترل و نظارت بر تولید، انتقال و توزیع گاز )دیسپچینگ( 

شرکت ملی گاز ایران است.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، این مرکز را حلقه واسطه 
عرضه و تقاضا دانست و تصریح کرد: شرکت ملی گاز ایران همواره در 
حال توسعه و گسترش است و باید با نظارت بهتر و ایجاد دیدگاه های 

نوین، ظرفیت ها را شناخت و امور را پیش برد.
را  گاز  صادرات  پایانه های  از  بازدید  و  نظارت  روند  جوالیی 
ضروری اعالم و اظهار کرد: بهره مندی از دید ثانی و نظارت تعاملی 
سرعت  با  فرآیندها  اصالح  می شود  سبب  سازمان  فعالیت های  در 
مضاعف تحقق یابد، در این صورت بی شک ضمن حصول اطمینان 
از سالمت تجهیزات، این مهم، زمینه کاهش نارسایی ها و مشکالت 

احتمالی آتی در فرآیند صادرات گاز خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به موازنه تولید و مصرف 
این انرژی پاک اشاره کرد و گفت: مصرف بهینه انرژی گاز، مازاد 
بر عمل به تعهدهای صادراتی و مصارف صنایع و خانگی، می تواند 
افزون بر تقویت رونق اقتصادی، تأثیری بسزا بر حفظ محیط زیست 

و ارزآوری داشته باشد.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران یادآور شد: دسترسی به 
اطالعات دقیق و لحظه ای درباره وضع جریان گاز از نقطه آغاز )منابع 
تولید(، مسیر انتقال )خطوط لوله و ایستگاه ها( و توزیع گاز )شهرها، 
صنایع، صادرات و واردات( به منظور کنترل و هماهنگی و تصمیم گیری 

صحیح ضروری است.
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زیر نظر: بهنام مومنی

کاهش ۶5 درصدی اسباب کشی در پایتخت با تمدید 
اجباری اجاره نامه ها

وزیر راه و شهرسازی از کاهش ۶5 درصدی اسباب کشی در پی اجرای 
مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجاره خبر داد و گفت: ضمانت اجرایی این 
مصوبه شوراهای حل اختالف هستند و براساس گزارش این شورا حدود یک 
هزار و ۱۰۰ شکایت به آنها واصل شده که تنها حدود 2۳۰ مورد حکم تخلیه 

صادر شده است.
محمد اسالمی روز گذشته )چهارشنبه(در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع 
خبرنگاران درباره رعایت مصوبه تعیین سقف اجاره بها افزود: آمارهای رسمی 
نشان می دهد که عملکرد مصوبه مربوط به سقف اجاره بها در سال ۱۳۹۹ بیش 
از ۶5 درصد اجاره نشینی را کنترل کرده و اسباب کشی نیز اتفاق نیفتاده است. 
در سایر شهرها و کالنشهرها هم 85 درصد کاهش اسباب کشی ثبت شده است.

وی درباره اینکه برخی گزارش ها حاکی از عدم رعایت سقف اجاره بها 
بخاطر شرایط  داشتند که  بسیاری وجود  اظهار داشت: صاحبخانه های  دارد، 
کرونایی اجاره های خود را افزایش ندادند. البته کسانی هم بودند که افزایش 
نیافتن را نپذیرفتند.وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: ضمانت اجرایی این مصوبه 

شوراهای حل اختالف هستند و براساس گزارش این شورا حدود یک هزار و ۱۰۰ 
شکایت به آنها واصل شده که تنها حدود 2۳۰ مورد حکم تخلیه صادر شده است.

این مصوبه  موفقیت  از  آمار  این  اینکه  بیان  با  امید  و  تدبیر  کابینه  عضو 
حکایت می کند، گفت: امیدواریم با رفع تحریم ها و از بین رفتن کرونا بسیاری 

از مشکالت حل شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مبلغ وام ودیعه را برای موجران اضافه 
را دریافت کردند  این وام  کردیم، تصریح کرد: سال گذشته 225 هزار خانوار 
که در مجموع 5 هزار میلیارد تومان بود و امسال هم 25۰ هزار خانوار برای 
دریافت این وام ثبت نام کردند و ما حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع برای 

آن پیش بینی کردیم. 
وی درباره جزییات برنامه های فردا نیز گفت: فردا )پنجشنبه( حدود 2۹ 
هزار میلیارد تومان طرح با حضور رئیس جمهور در سراسر کشور افتتاح خواهد 
شد که شامل ۳2۱ کیلومتر راه اصلی و بزرگراه و ۱۶ پروژه بندری و تعدادی 

پروژه بهسازی راه ها و بازسازی سیالب سال ۹8 است.
اسالمی اظهار داشت: در بحث توسعه زیرساخت های حمل و نقل کشور 
این توفیق را داشتیم که در دوره فرصت خدمت دولت یازدهم و دوازدهم، حدود 
۱۱ هزار کیلومتر راه اصلی، بزرگراه و آزادراه در کشور احداث کنیم که تعداد 

زیادی از این طرح ها به افتتاح رسید.
وی ادامه داد:تعدادی از طرح ها نیز در این چند روز افتتاح خواهد شد و 

بخشی از آن نیز به دالیل گوناگون تا دو، سه ماه آینده تکمیل خواهند شد.
به گفته وزیر راه وشهرسازی حدود 5۰ درصد ظرفیت آزادراهی کشور افزایش 
پیدا کرده و حدود ۶۰ درصد طول بزرگراه های کشور بیشتر شده و همچنین طول 

خطوط ریلی هم ۴۰ درصد اضافه شده است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: 5 استان کشور به شبکه ریلی متصل شد 

و ۳ استان دیگر هم بزودی تکمیل خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می گوید در صورت 
میزان  تحریم ها،  رفتن  کنار  برای  مذاکرات  شدن  نهایی 
برابر  دو  زمان  کوتاه ترین  در  کشور  دو  تجاری  مبادالت 

خواهد شد.
مجیدرضا حریری، اظهار کرد: اقتصاد چین همانطور 
به شمار می رود، همزمان  بزرگترین صادرکننده جهان  که 
این کشور در  نیز به شمار می رود و  بزرگ ترین واردکننده 
طول سال بخش مهمی از نیازهای خود از حوزه انرژی گرفته 
تا مواد اولیه و حتی مواد غذایی را وارد می کند. بخش مهمی 
از این نیاز وارداتی از طریق کشورهای آ س آن، اتحادیه اروپا 
و آمریکا تامین می شود. برای مثال بخش مهمی از گوشت و 

غالت مورد نیاز چین از طریق آمریکا وارد می شود.
وی درباره وضعیت مبادالت تجاری چین در منطقه 
خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس نیز توضیح داد: هرچند در 
سال های نه چندان دور چین صرفا یک واردکننده نفت و 
با توجه به سرعت  اما  فراورده های نفتی به شمار می رفت 
گرفتن فرایند توسعه اقتصادی در این کشور، میزان تقاضای 
چین برای نفت چند برابر شده است و بخشی مهمی از این 
می شود.  تامین  خاورمیانه  منطقه  کشورهای  طریق  از  نیاز 

عربستان سعودی و عراق که بخش مهمی از صادراتشان 
تامین  از  بخشی  دارد،  ارتباط  نفتی  فراورده های  و  نفت  به 

کنندگان نفت چین در سال های اخیر بوده اند.
رئیس اتاق ایران و چین در پاسخ به این سوال که چرا 
دیگر ایران در بین تامین کنندگان نفت چین و شرکای اصلی 
تجاری این کشور در منطقه تعریف نمی شود، گفت: ما در سال  
2۰۱5، با تجارت مشترک بیش از 5۱ میلیارد دالر شریک 
اصلی تجاری چین در منطقه بودیم و در این آمار بیش از 
ایران و مابقی مربوط به واردات  ۶۰ درصد سهم صادرات 
بود و از این رو حتی تراز تجاری ما با چین نیز همواره مثبت 
بود اما از همان سال، تحت تاثیر تحریم های اقتصادی ایران 
آمار تجاری خود را از دست داد و امروز دیگر شریک اصلی 

تجاری چین در منطقه به شمار نمی رویم.
حریری ادامه داد: اصلی ترین رقیب تجاری ما در منطقه 
در تعامل با چین، عربستان سعودی است. کشورهایی مانند 
عراق، قطر و کویت نیز در این حوزه مطرح هستند. جدای 
از آن، آمارهای تجاری چین و ترکیه، افت و خیزهای خاص 
خود را داشته و ماجرا در پاکستان نیز متفاوت است. مانند 
سند چشم انداز 25 ساله که چندی پیش میان ایران و چین 

امضا شد، چنین برنامه ای میان چین و پاکستان نیز وجود 
دارد که به مرحله قرارداد و سرمایه گذاری کالن چین در 

پروژه های کالن پاکستان رسیده و کار ادامه دارد.
وی با بیان اینکه افزایش دوباره تجارت مشترک میان 
دو کشور، منوط به لغو یا کنار رفتن تحریم ها خواهد بود، 
توضیح داد: هرچند در سه سال گذشته از رئیس جمهوری 
گرفته تا وزرای خارجه و بازرگانی چین رسما تاکید کرده اند 
که تحریم های ترامپ را به رسمیت نمی شناسند اما به هر 
حال شرکت های چینی در حوزه های مختلف امکان ارتباط 
با آمریکا چه در بازار خرید و فروش و چه در بورس و سایر 
نقاط را دارند و از این رو ریسک ورود گسترده به ایران را 
نمی پذیرند. با این وجود به محض کنار رفتن تحریم ها، چین 
بار دیگر نفت ایران را خواهد خرید و وقتی به دست ما نیز 
ارز برسد، امکان افزایش واردات خواهیم داشت و از این رو 
می توان انتظار داشت که در کوتاه مدت این تجارت مشترک 
فعلی، دو برابر شود.آمارهای تجاری ایران نشان می دهد که 
چین همچنان اصلی ترین واردکننده کاال از ایران بوده و در 
میان صادرکنندگان نیز پس از امارات متحده عربی در رده 

دوم قرار دارد.

حریری: تجارت با چین دو برابر می شود
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ن  ما ز سا مل  عا یر مد
گفت:  دریانوردی  و  بنادر 
طرح جامع بنادر شمالی این 
استان شامل گناوه و بندریگ تصویب 
شده و طرح جامع بندر دیلم نیز هفته 

آینده به تصویب خواهد رسید.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، 
محمد راستاد روز سه شنبه در حاشیه 
بازدید از بنادر شمالی استان بوشهر در 
جمع خبرنگاران در بندر گناوه اظهار 
داشت: استان بوشهر از لحاظ حمل و 
دریا  از طریق  دریایی و تجارت  نقل 
یکی از استان های مهم ساحلی کشور 
بندر  بین  این  که  می شود  محسوب 
ناوگان سنتی  فعالیت  لحاظ  از  گناوه 
در نوع خودش بزرگ ترین بندر ایران 
و  بنادر  سازمان  کرد:  بیان  است.وی 
دریانوردی برای ساماندهی فعالیت ها 
در بندر گناوه اخیرا طرح جامع توسعه 
ساله   ۱5 افق  یک  در  را  بندر  این 

مصوب کرده است.
طرح  این  در  داد:  ادامه  راستاد 
تجاری  ناوگان  فعالیت  برای  زمینه 
بزرگ تر و با قابلیت مطلوب تر فراهم 
خواهد شد که تحقق این مهم مستلزم 
این است که فعالیت از فضای محدود 
خور خارج و در بیرون خور حوضچه 
برای  نه  پسکرا و  اسکله  آرامش، 

شناورهای بزرگ تر احداث شود.
بندر  جامع  طرح  گفت:  وی 
شده  طراحی  اساس  براین  گناوه 
احداث  به  نسبت  نخست  فاز  در  که 
موج شکن و دایک حفاظتی اقدام  و 
نیز پسکرانه  به مرور زمان  همچنین 

و سایر تاسیسات زیربنایی آن احداث 
خواهد شد.

راستاد اظهار داشت: با توجه به 
جایگاه بندر گناوه در کشور امید است 
از  خارج  در  بندر  توسعه  واسطه  به 
خور و فراهم شدن شرایط برای تردد 
کشتی های منطقه ای شاهد اشتغال و 

رونق روزافزون در این بندر باشیم.
در  بنا ر  د  : کرد ن  عنوا وی 
شمالی استان بوشهر و جزیره  خارگ 
نوسازی  و  بهسازی  براز  پروژه هایی 
احداث  دست  در  روبناها  و  زیربناها 
است که در بازدید انجام گرفته روند 
اجرایی آنها مطلوب گزارش شده است.

با توجه به  وی گفت: همچنین 
از لحاظ زیرساختی  بندر ریگ  اینکه 
شرایط نامناسبی داشته طرح جامع آن 

مصوب شده که این مهم نوید بخش 
توسعه این بندر در سال های آتی است.

و  در  بنا زمان  سا مدیرعامل 
جامع  طرح  در  گفت:  دریانوردی 
می شود  فراهم  شرایطی  بندرریگ 
ناوگان  تردد  برای  موجود  معضل  تا 
تجاری برطرف شود و دبگر متاثر از 

جزر و مد و رسوب گذاری نباشد.
وی یادآور شد: طرح جامع بندر 
ریگ برای افق ۱5 ساله و در سه بازه 
پنج ساله طراحی شده که اولویت آن 
فضا  ایجاد  و  آرامش  حوضچه  ایجاد 

برای تردد ناوگان  تجاری است.
بندر  جامع  طرح  افزود:  راستاد 
آینده در هیات عامل  نیز هفته  دیلم 
سازمان بنادر و دریانوردی به تصویب 
خواهد رسید که در طرح جامع این بندر 

نیز برنامه ریزی الزم صورت گرفته تا 
شرایط برای تردد ناوگان تجاری فراتر 

از ناوگان سنتی فراهم شود.
تسهیالت  محل  از  گفت:  وی 
سازمان  شده  اداره  وجوه  منابع  از 
توان  از  استفاده  با  شناورهایی  بنادر 
یع  صنا توسط  داخلی  متخصصان 
که  شده  تولید  و  طراحی  دریایی 
صورت  به  ناوگان  سن  براساس 

اولویت بندی جایگزین خواهد شد.
راستاد بیان کرد: براساس مصوبه 
هیات وزیران از سوی سازمان بنادر و 
دریانوردی شرایطی فراهم خواهد شد 
تا ناوگان حمل و نقل دریایی کشور 
با کیفیت باالتری صادرات غیرنفتی  و 
همچنین واردات موردنیاز کشور را در 

سطح منطقه ای انجام دهد.

طرح جامع بنادر شمالی استان بوشهر به تصویب رسید   اردبیل  شهروندان  ورزشی  اردبیل:سرانه  شهردار 
افزایش می یابد 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اردبیل روز 
دوشنبه 2۱ تیر ماه  دکتر لطف اللهیان شهردار کالنشهر اردبیل و معاونین 
شهرداری با انوشیروانی مدیرکل ورزش و جوانان استان و هیئت همراه 
برای تعیین تکلیف زمین های شهری با کاربری ورزشی جهت افزایش 
پایان  در  اردبیل  پرداختند.شهردار  گفتگو  به  ورزشی شهروندان  سرانه 
جلسه با مسئوالن اداره کل ورزش و جوانان استان گفت : با همکاری 
و هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان و در راستای برنامه های 
گام دوم توسعه شهر اردبیل تالش میکنیم تا ضمن تعیین تکلیف زمین 
های شهری با کاربری ورزشی و ایجاد مراکز و امکانات ورزشی بیشتر 

، سرانه ورزشی شهروندان اردبیلی را افزایش دهیم .
 لطف اللهیان افزود : از شاخص های مهم توسعه ؛ ایجاد نشاط 
و شادابی در جامعه است و قطعًا ورزش عامل مهمی برای تحقق این 
امر خواهد بود ، بنابراین شهرداری تالش دارد تا با نیل به این مقصود 
اردبیل  افزایش دهد .شهردار  را  برای توسعه شهری  نیروی محرکه   ،
خاطرنشان کرد : حتی از زاویه امور دینی هم تاکیدات بسیاری بر انجام 
ورزش  اهمیت  هم  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  در  و  شده  ورزش 
مشهود است به همین جهت شهرداری اردبیل از چند سال قبل برنامه 
های ویژه ای در این خصوص تدارک دیده و تا کنون نیز پروژه های 

شاخصی در این زمینه انجام داده است .
   گفتنی است شهرداری اردبیل طی چند سال گذشته با استفاده 
از ظرفیت های دریاچه بزرگ شورابیل و ایجاد امکاناتی مانند رینگ 
اول مسیر سالمت ، مخصوص ورزش پیاده روی و مسیر ویژه دوچرخه 
سواری و اسکیت به طول بیش از ۷ کیلومتر؛ ) که سال گذشته و در 
مقام دوم  به کسب  پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طالیی موفق 
برترین پروژه شهری شد ( ، ایجاد رینگ دوم مسیر سالمت و مسیر 
دوچرخه سواری به طول بیش از ۱۶ کیلومتر ) که در مراحل پایانی کار 
است ( و امضای تفاهم نامه با فدراسیون های ورزش های همگانی ، 
قایقرانی و کشتی ، برای پیشبرد امور ورزشی در اردبیل ؛ اقدامات قابل 

توجهی انجام داده است .
 از دیگر اقدامات شهرداری اردبیل در سال های اخیر میتوان به 
ایجاد پیاده راه شهیدگاه ، پیاده راه بسیج و پیاده راه اسفریس ) عالی قاپو 
( اشاره کرد که در کنار امکانات تفریحی و ورزشی مجموعه شورابیل 
؛ این روزها مورد توجه و اقبال مردم واقع شده و شهروندان اردبیلی 
با استفاده از این امکانات ، اوقات خوشی را به همراه خانواده در ایام 
گرم تابستان تجربه می کنند .همچنین ساخت سالن سرپوشیده ورزشی 
با همکاری بخش خصوصی ، ایجاد زمین چمن مصنوعی و امکانات 
ورزشی در پارک ها و فضاهای سبز مناطق کم برخوردار شهر ، اجرای 
همایش پنجشنبه های ورزشی محالت با برنامه های متنوع ورزشی و 
همایش دوچرخه سواری بانوان با عنوان سه شنبه های بدون خودرو ، 
تدوین و اجرای منظم برنامه های ورزشی ساالنه در سازمان فرهنگی 
ورزشی اجتماعی شهرداری و نیز حمایت از رشته های ورزشی تحت 
پوشش از اقدامات مهم شهرداری اردبیل در سال های اخیر بوده که بنا 
به اذعان متخصصان امور ورزشی ؛ نتایج بسیار مثبتی در پی داشته است .

یکهزار کیلومتر شبکه و خط تغذیه گاز در استان ایالم 
نشت یابی شد

ایالم_  آذر یعقوبیان :  مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره 
به اینکه بیش از یکهزار کیلومتر شبکه و خطوط تغذیه در اقصی نقاط 

مختلف استان ایالم نشت یابی شده  است.
عباس شمس الهی اظهار داشت: در سه ماهه نخست سال جاری 
یکهزار و 2۹۷ کیلومتر شبکه و خط تغذیه و ۴۶۰۰۰ انشعاب علمک در 
نقاط مختلف شهری و روستایی استان توسط واحد بازرسی فنی این 

شرکت نشت یابی شده است.
وی با بیان اینکه واحد بازرسی فنی این شرکت با استفاده از علم 
روز، دانش و تخصص ، سالمت تجهیزات را برای پایداری توزیع گاز در 
سطح استان دو چندان می کند، افزود: با استفاده از سیستم های کنترلی، 
نظارتی، ایمنی و تست سالمت تجهیزات، راه برای توزیع مستمر و پایدار 

گاز مشترکین هموار می شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: در سه ماهه اول سال 
جاری واحد بازرسی فنی این شرکت از ۷۷ هزارمتر لوله پلی اتیلن، دو 
هزار و ۷۰۰ متر لوله فلزی، ۷ هزار و 2۰۰ قلم اتصاالت پلی اتیلن و 2۰۰ 
قلم اتصاالت فلزی بازدید نموده و صحت و سالمت کاالهای خریداری 

شده را از جنبه های مختلف تضمین و تُایید کرده است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴ هزار و ۴5۷ کیلومتر 
شبکه و خط تغذیه و ۱۱2۰۰۰ انشعاب علمک نشت یابی شده است، 
اظهار داشت: بازرسی فنی با اعمال بازرسی های کنترلی در مراحل خرید 
تجهیزات و قطعات و نیز انجام تست های عملکردی در زمان نصب، 
از  حضوری فعال دارد و به همین سبب احتمال بکارگیری و استفاده 

تجهیزات و قطعات غیر استاندارد به حداقل می رسد.
بازرسی  واحد  گذشته  سال  طول  در  کرد:  تصریح  اللهی  شمس 
در  علمک،  انشعاب  و  تغذیه  شبکه،  خطوط  نشت یابی  بر  عالوه  فنی 
هزار  اتیلن، 28  پلی  لوله  متر  هزار  از ۱۷۳  نیز  کاالیی  بازرسی  حوزه 
متر لوله فلزی، ۳۳ هزار قلم اتصاالت پلی اتیلن و 8 هزار و ۴۰۰ قلم 
از  اتصاالت فلزی بازرسی انجام داده است که خروجی آن جلوگیری 
نصب کاالی غیر استاندارد و عدم وقوع حوادث در پروژه های عملیاتی 

و اجرایی شرکت بوده است.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:
ــذف  ــرح ح ــف ط ــتی مخال ــازمان بهزیس س

ــت ــک اس ــری ژنتی غربالگ
ــان  ــتان اصفه ــتی اس ــرکل بهزیس ــی، مدی ــی اهلل نصراصفهان ول
ــتی،  ــه بهزیس ــت هفت ــن گرامیداش ــگاران ضم ــا خبرن ــتی ب در نشس
اظهــار کــرد: در ســال جــاری ســازمان بهزیســتی شــعار در گام دوم، 
ــواده«  ــی خان ــالمت اجتماع ــوری و س ــه مح ــازی، محل »هوشمندس
ــر ایــن  ــا تمرکــز ب را محــور کار خــود قــرار داده اســت و در آینــده ب
ــن  ــم سیاســت گذاری ها در ای ــود و امیدواری ــال خواهــد ب محورهــا فع

زمینــه مؤثــر واقــع شــود.
ــر دارای  ــزار نف ــر ۱2۳ ه ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــر ب نص
معلولیــت در اســتان شناســایی و تحــت پوشــش هســتند، گفــت: ۱۰ 
هــزار نفــر خانــواده هــای تحــت پوشــش امــور اجتماعــی هســتند کــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد،   ای ــت می کنن ــتمری دریاف ــات مس خدم
ســاالنه 2۰ درصــد توانمندســازی افــراد و 2۰ درصمدیــرکل ســازمان 
ــودک  ــوع ک ــا موض ــت: ب ــه گف ــان در ادام ــتان اصفه ــتی اس بهزیس
ــع  ــر مرج ــود و از نظ ــورد می ش ــان برخ ــتان اصفه ــری در اس همس
قضائــی در ایــن رابطــه اســتفاده می کنیــم، وقــوع کــودک همســری 

ــت. ــر اس ــتان های دیگ ــر از اس ــان کمت ــتان اصفه در اس
ــازمان  ــرد: س ــالم ک ــان اع ــتان اصفه ــتی اس ــرکل بهزیس مدی
بهزیســتی مخالــف طــرح حــذف غربالگــری ژنتیــک بــه بهانــه رشــد 
جمعیــت و حمایــت از طــرح جوانــی جمعیــت اســت و اگــر غربالگــری 
ــش  ــاهد افزای ــود، ش ــذف ش ــت ح ــش جمع ــدف افزای ــا ه ــک ب ژنتی

ــود. ــم ب ــوالن درکشــور خواهی ــار معل صددرصــدی آم
ــال ۱۳۹۹  ــود در س ــای موج ــق آماره ــرد: مطاب ــه ک وی اضاف
بحــث همســرآزاری، کــودک آزاری و اعتیــاد در رتبــه اول آســیب های 
اجتماعــی بــوده کــه بیــکاری و نبــود اشــتغال در دوران کرونــا نیــز در 
بــروز آســیب ها تأثیــر داشــته اســت.د جایگزیــن کنیــم، البتــه همیشــه 

در اجــرای ایــن برنامــه چنــدان موفــق نبــوده ایــم.
اســتان اصفهــان در مــورد ســهمیه  مدیــرکل بهزیســتی 
ــری  ــه و پیگی ــوع مطالب ــن موض ــت: ای ــوالن، گف ــتخدام معل اس
مــا در بهزیســتی اســت، امــا اشــکالی کــه وجــود دارد ایــن اســت 
ــی  ــتی م ــم  بهزیس ــوالن را از چش ــن معل ــه قوانی ــرای هم ــه اج ک
بیننــد، در حالــی کــه بهزیســتی ناظــر اقدامــات و مطالبــه گــر ایــن 
موضــوع اســت کــه قانونــی کــه بــرای حمایــت از معلــوالن نوشــه 

شــده اجــرا شــود.
ــان، گــوش ناشــنوایان،  ــا چشــم نابینای وی خاطرنشــان کــرد: م
دســت و پــای معلــوالن جســمی و ذهــن و اعصــاب بیمــاران اعصــاب 
و روان هســتیم و اگــر بــی توجــه باشــیم ظلــم در حــق آنهاســت. هرجا 
بــا مــواردی از تضییــع حقــوق آنهــا مواجــه شــویم پیگیــری مــی کنیم 
و هرجــا تــرک فعلــی در ۳ درصــد اســتخدام صــورت گیــرد نیــز وارد 

عمــل مــی شــویم.

شهردار شهریار:
پــروژه مدرســه ١۲ کالســه شــهرک المهــدی در 

فــاز یــک اندیشــه تکمیــل شــد.
ــر و  ــل از واحــد خب ــه نق ــره باغی-بشــارت نو:ب شــهریار-زهرا ق
ــد از  ــی در بازدی ــروز کاویان ــات به ــت ارتباط ــانی مدیری ــالع رس اط
ــدی در  ــهرک المه ــه ش ــه ۱2 کالس ــروژه مدرس ــی پ ــل تکمیل مراح
ــاز یــک اندیشــه گفــت: حــل معضــل کمبــود ســرانه آموزشــی در  ف
شــهریار یکــی از مطالبــات مــردم اســت و حــل ایــن معضــل بــزرگ 

ــد. ــادی می طلب ــزم جه ــک ع ی
شــهردار شــهریار بــا اشــاره بــه اینکــه ســاخت مــدارس از وظایف 
شــهرداری ها بــه شــمار نمــی رود، اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اهمیت 
ــروز شــهرداری شــهریار یکــی از  ــای آموزشــی، ام ــن ســرانه ه تامی

بزرگتریــن خیریــن مدرسه ســاز در اســتان تهــران اســت.
کاویانــی ادامــه داد: ظرفیــت مــدارس شــهر شــهریار بــرای ســال 
تحصیلــی پیــش رو بــا ۳۶ کالس درس در قالــب ۳ مدرســه افزایــش 

می یابــد.
وی بــا اشــاره بــه افتتــاح یــک مدرســه در شــهرک مریــم )فازیک 
ــا  ــر ت ــه دیگ ــام دو مدرس ــته و اتم ــال گذش ــتان س ــه( در زمس اندیش
ابتــدای ســال تحصیلــی جدیــد )تــا مهــر ماه ســال جــاری( افــزود: این 
رونــد جهــادی مدرســه ســازی در شــهریار تــا رســیدن بــه رضایتمندی 

شــهروندان همچنــان ادامــه خواهد داشــت. 
کاویانــی شــهردار شــهریار مشــخصات پــروژه مدرســه شــهرک 
المهــدی اندیشــه را ایــن چنیــن توصیــف نمود: ایــن مدرســه در زمینی 
ــی آموزشــی در  ــع شــامل ســاختمان اصل ــه مســاحت 2۰5۰ مترمرب ب
چهــار طبقــه بــه مســاحت ۱۳5۰ مترمربــع، ســاختمان ســرایداری بــه 

حت مسا
۶۰ مترمربــع و ســاختمان ســرویس بهداشــتی بــه مســاحت ۷5 

مترمربــع اســت
وی ضمــن تقدیــر از همراهی و حمایت اعضای شــورای اســالمی 
شــهر در تامیــن خواســته های شــهروندان و همچنیــن ســایر مســئوالن 
باالدســتی در فرمانــداری و اســتانداری و همچنیــن تحســین آموزش و 
پــرورش شــهریار در تحقــق ایــن امــر گفــت: مدرســه فوق در شــهرک 

المهــدی، بــرای هفتــه جــاری آمــاده افتتاح اســت.

ــران  ــان و مدی ــورای معاون ــه ش ــن جلس دهمی
شــرکت آب منطقــه ای اردبیــل در ســالجاری بــا 

ــد ــزار ش ــرکت برگ ــل ش ــور مدیرعام حض
ــه  ــن جلس ــاه ۱۴۰۰، دهمی ــم تیرم ــنبه نوزده ــروز ش ــح ام صب
شــورای معاونــان و مدیــران شــرکت آب منطقــه ای اردبیــل در ســال 
جــاری بــا حضــور رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل، اعضــای هییت 
ــو  ــاط ویدئ ــر مســتقل ســتادی و ارتب ــران دفات ــان، مدی ــره، معاون مدی

کنفرانســی م دیــران شهرســتانها برگــزار شــد.
رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای اردبیل 
در ایــن جلســه گفــت: در راســتای تکالیــف قانونی بایســتی از تجاوزات 
بــه بســتر و حریــم منابــع آب جلوگیــری کــرد تــا از تحمیــل خســارات 

ناشــی از ســیالب بــه مــردم و دولــت ممانعت شــود.
ــتادی و  ــای س ــزود: واحده ــی اف ــی مرن ــاس جنگ ــدس عب مهن
شهرســتانی در جهــت رفــع تصرفات و آزادســازی حریم و بســتر برنامه 
ــد  ــی نماین ــه و عملیات ــط تهی ــا مشــارکت دســتگاههای ذیرب جامــع ب

و گــزارش اقدامــات نیــز بصــورت دوره ای رصــد و ارزیابــی شــود.
وی در ادامــه پــس از بررســی عملکــرد دفتــر حقوقــی شــرکت در 
جهــت حفاظــت و صیانــت از حــق و حقــوق دولتــی و ارایــه خدمــات به 
مــردم اظهــار داشــت: تســریع در رســیدگی بــه امــورات مــردم بویــژه 
ــرای طــرح هــای عمرانــی بایســتی در  ــاز ب تملــک اراضــی مــورد نی
اســرع وقــت و بــا رعایــت حــق و حقــوق دولتــی انجــام پذیــرد و حقی 

از مــردم ضایــع نشــود.
مهنــدس جنگــی مرنــی بــا اشــاره به شــرایط ســخت خشکســالی 
حاکــم بــر کشــور و اســتان و محدودیــت هــای تامیــن آب در شــبکه 
ــق  ــرای کشــت دوم و ضــرورت کاهــش ســطح اراضــی طب ــان ب مغ
مصوبــات شــورای تامیــن در جهــت جلوگیــری از وارد شــدن خســارات 
بــه کشــاورزان منطقــه نیــز اظهــار داشــت: در جهــت مدیریــت بهینــه 
مصــرف آب و جلوگیــری از برداشــت هــای غیرمجــاز و توزیــع عادالنه 

آب تمامــی تالشــهای خــود را بــکار بگیریــد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر گفت: پروژه احداث اسکه شناور 
مردادماه  گناوه ۱5  بندر  در  مسافری 
تا هفته  دیلم  بندر  و شناور مسافری 
دولت امسال به بهره برداری می رسد.

اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، 
شنبه  سه  روز  ارجمندزاده  سیاوش 
بنادر  سازمان  مدیرعامل  بازدید  در 
استان  شمالی  بنادر  از  دریانوردی  و 
بوشهر اظهار داشت: مدت زمان اجرای 
این دو پروژه پنج ماه و مبلغ اولیه این 

پیمان نیز 5۰ میلیارد ریال است.
اجرایی  عملیات  کرد:  بیان  وی 
ساخت  عملیات  شامل  پروژه ها  این 
پل  احداث  شناور،  اسکله  نصب  و 
دسترسی و متعلقات، تسطیح اراضی، 
سازه  اجرای  و  زمین  استحصال 

حفاظتی است.
پروژه  داد:  ادامه  زاده  ارجمند 
سردرب  و  گارد  ساختمان  احداث 
ریال  میلیارد   ۹۰ با  نیز  گناوه  بندر 
اعتبار احداث می شود که تاکنون ۶۰ 
درصد اعتبار آن جذب شده و پیشرفت 
فیزیکی آن نیز ۷۱ درصد گزارش شده 
پروژه  این  داشت:  اظهار  است.وی 

مساحت  به  ساختمان  احداث  شامل 
تکمیل  طبقه،  دو  در  مترمربع   8۰۰
ساختمان گیت ورودی، محوطه سازی 
اطراف ساختمان گارد با مساحت حدود 

پنج هزار و ۴۰۰ متربع است.
ارجمندزاده ادامه داد: پروژه تعمیر 
اساسی منجر به pm ابنیه بنادر گناوه 
دیلم و الور ساحلی نیز از مرداد سال 

اعتبار  ریال  میلیارد   5۱ با  گذشته 
اجرایی شده و قرار شده ظرف ۱8 ماه 

به اتمام برسد.
شامل  پروژه  این  افزود:  وی 
کنترل  برج  اداره،  اساسی  تعمیرات 
و پایانه مسافربری بندر گناوه، تعمیر 
احداث  و  کنترل  برج  نهایی  اساسی 
آسانسور بندر دیلم و همچنین تعمیر 

احداث  و  کنترل  برج  نهایی  اساسی 
آسانسور بندر الور ساحلی است.

شت:   ا د ر  ظها ا ه  د ا ز جمند ر ا
شمالی  بنادر  در  پروژه  مهمترین 
استان بوشهر طرح جامع است که اجرا 
را  منطقه  تجاری  ناوگان  فعالیت  آن 
توسعه و به  اشتغال و رونق اقتصادی 

این بنادر منجر خواهد شد.

اسکله های شناور مسافری در بنادر گناوه و دیلم بهره برداری میشود

و  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  آب  شرکت  نی  همگا موزش  آ
مدیرعامل   : بوشهر  استان  فاضالب 
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
اجرای طرح فاضالب در  بر  تاکید  با 
عالیشهر اظهار داشت: مطالعات مرحله 
دو شهر جدید عالیشهر به طول ۱۳۰ 

کیلومتر در حال اجرا است.
اشاره  با  حمزه پور  عبدالحمید 
شبکه  اجرایی  نقشه های  اینکه  به 
مربوط  عالیشهر  فاضالب  جمع آوری 
به فازهای یک، دو، چهار و شش تهیه 
شده گفت: طراحی شبکه جمع آوری و 

تهیه نقشه های اجرایی فاز سوم نیز در 
مرحله پایانی قرار دارد.

اجرایی  نقشه های  افزود:  وی 
تصفیه خانه فاضالب نیز پس از تعیین 
با  آن،  احداث  محل  انتخاب  تکلیف 
جدید  شهر  عمران  شرکت  همکاری 
مدیرعامل  می شود.  تهیه  عالیشهر 
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
بیان کرد: پس از تعیین محل احداث 
آبفای  شرکت  فاضالب،  تصفیه خانه 
برای  مشاور  تعیین  به  نسبت  استان 
منظور  به   2۳ ماده  مطالعات  انجام 
تامین اعتبار اجرای طرح اقدام می کند

مطالعات مرحله دوم طرح فاضالب عالیشهر در حال اجرا است

مجری طرح  مقدم  پور  کامران 
ملی زراعت چوب سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری در حاشیه جلسه 
شوراب هماهنگی و برنامه ریزی اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
سمنان گفت: ۹۰۰ هزار هکتار عرصه 
اساس  بر  شخصی  و  دولتی  ملی، 
مطالعات موسسه تحقیقات جنگل ها 
و مراتع، مستعد برای توسعه زراعت 

چوب شناسایی شده است.
پور مقدم روز سه شنبه  کامران 
داره کل  ا طرح های  از  بازدید  در 
استان  آبخیزداری  و  منابع طبیعی 
شورای  جلسه  حاشیه  ودر  سمنان 
ره  دا ا ریزی  مه  برنا و  هماهنگی 
زراعت  توسعه  طرح  زمینه  در  کل 
توسعه  برای  داشت:  براز  ا چوب، 
در  یگان  ا ر نهال  چوب،  زراعت 
طرح  مجریان  و  متقاضیان  اختیار 

می گیرد. قرار 
وی ادامه داد: ۳۰۰ میلیارد ریال 
تسهیالت با سود ۱2 درصد و چهار 

سال تنفس در بازپرداخت تسهیالت 
چوب  زراعت  توسعه  مجریان  برای 

در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: به ازای توسعه 
زراعت چوب در هر یک هکتار ۱5۰ 
مجریان  به  تسهیالت  ریال  میلیون 

طرح پرداخت می شود.
کامران پور مقدم تصریح کرد: 
کاشت درخت از نیمه دوم سال یعنی 
در اواخر فصل پاییز و زمستان انجام 
می شود و در همان زمان متقاضیان 
جعه  مرا تسهیالت  یافت  در برای 
سازمان  شد:  یادآور  می کنند.وی 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
با صنایع مصرف کننده چوب نیز به 
خصوصی  بخش  با  و  رسیده  تفاهم  
به صورت مشارکتی در زمینه توسعه 

فعالیت می کند. زراعت چوب 
نهالستان در  افزود: هشت  وی 
جنگل ها،  سازمان  وسیله  به  کشور 
تجهیز  کشور  آبخیزداری  و  مراتع 
و برای تولید نهال و توسعه زراعت 

قرار  چوبی  صنایع  اختیار  در  چوب 
گرفته است تا درختان با چوب های 

نیاز را تولید کنند. مورد 
عت  ا ر ز ملی  ح  طر ی  مجر
تع  ا مر  ، جنگل ها ن  ما ز سا چوب 
در  کنون  ا  : فزود ا ری  بخیزدا آ و 
نهالستان های مشارکتی قلمه کاشته 

شده و نهال ها آماده کاشت است.
همراهی  با  داشت:  اظهار  وی 
مراتع  و  جنگل ها  تحقیقات  موسسه 
شدند  نژاد  اصالح  درختان  برخی 
به  تا سه سال   2 بازه زمانی  که در 
نوع  این  که  می رسند  بهره برداری 
محدویت  به  توجه  با  عموما  کشت 
منابع آبی در مناطق شمالی کشور و 

به صورت دیم انجام می شود.
 : د کر ن  طرنشا خا مقدم  ر  پو
هکتار  هزار   ۱۰ حدود  در  اکنون 
کشت  عنوان  با  زودبازده  درختان 

متمرکز در کشور کاشته است.
توسعه  طرح  شد:  یادآور  وی 
مال  کا حی  طر  ، ب  چو عت  ا ر ز

افزایش  موجب  که  است  اقتصادی 
یی  ا لز شتغا ا چوب،  لید  تو ظرفیت 
و  می شود  آن  قاچاق  کاهش  و 
ضرورت دارد بخش های مختلف در 

کنند. زمینه همراهی  این 
عت  ا ر ز ملی  ح  طر ی  مجر
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  چوب 
هر  سودآوری  گفت:  بخیزداری  آ
میلیون   ۹۰۰ چوب  زراعت  هکتار 
ریال در سال است و می تواند برای 
و  مستقیم  اشتغال  ۱۰نفر  از  بیش 

کند. ایجاد  غیرمستقیم 
به گزارش روابط عمومی اداره 
ری  ا بخیزد آ و  طبیعی  بع  منا کل 
ملی  طرح  مجری  سمنان  ستان  ا
 ، جنگل ها زمان  سا چوب  زراعت 
مراتع و آبخیزداری کشور به همراه 
ن  یا جعفر کتر  د و  بخت  نو کتر  د
جلسه  در  شرکت  و  بازدید  بمنظور 
ریزی  برنامه  و  هماهنگی  شورای 
سفر  سمنان  استان  به  کل   اداره 

کردند.

900 هزار هکتار از عرصه های کشور مستعد
 اجرای طرح توسعه زراعت چوب است
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ه  قر ا  هر ز - ر یا شهر
باغی-دنیای جوانان: به نقل 
از واحد خبر و اطالع رسانی 
کاویانی  بهروز   ، ارتباطات  مدیریت 
شهردار شهریار با تخریب دیوار ملکی 
که در مسیر اتصال کمربندی امیریه 
به بلوار شهیدان مداحی بود به انتظار 
شهرک  این  شهروندان  ساله  هشت 

پایان داد.
دومین  برای  امیریه  شهروندان 
بار در زمان مدیریت بهروز کاویانی، 
شاهد تملک و آزاد سازی معابر این 
نیست  یکسال  هنوز  شدند.  شهرک 
بخشی  سازی  آزاد  و  تملک  از  که 
میریه  ا د  ا کنژ پا شهید  بان  خیا ز  ا
برای  الزم  اقدامات  که  می گذرد 
ر  بلوا به  میریه  ا کمربندی  اتصال 

شهیدان مداحی فراهم شده است.
شهردار شهریار در این مراسم از 
صبوری شهروندان امیریه تقدیر کرد 
ترافیک  معضل  داشت: حل  اظهار  و 
شهری  توسعه  زیربناهای  اولین  از 
امیریه  و شهروندان  به شمار می رود 
همه روزه با این معضل دست و پنجه 

نرم می کنند.
از  که  امیریه  کمربندی  احداث 
اوایل شورای دوره چهارم کلید خورد 

و در اتصال به بلوار شهیدان مداحی 
ناتمام مانده بود لذا خرید قطعه 5 هزار 
متری معرف به ملک آقای صادقیانی 
توسط مدیریت شهری می توانست به 
این معضل خاتمه دهد و این کمربندی 

را از بن بستی خارج نماید.
از  سال   8 داد: حدود  ادامه  وی 
انتظار شهروندان امیریه برای تملک 
این زمین می گذشت و همچنان این 

نشده  عملیاتی  شهروندان  درخواست 
بود که خوشبختانه با موافقت اعضای 
انطباق  کمیته  تایید  و  شهر  شورای 
این ملک با ارزش 25۰ میلیارد ریال 
معوض(  ملک  واگذاری  )بصورت 

خریداری و بازگشایی شد.
ضمن  شهریار  شهردار  کاویانی 
ملک،  این  ر  دیوا تخریب  دستور 
عملیات  تا  د  ا د دستور  همزمان 

بصورت  آن  آسفالت  و  جدولگذاری 
جهادی در دستور کار معاونت عمرانی 
قرار گیرد تا طعم شیرین این بازگشایی 
به ذائقه شهروندان خوشتر آید. شایان 
از  تعدادی  مراسم  این  در  است  ذکر 
همچنین  و  فعلی  شورای  اعضای 
شورای ششم شهریار که ساکن امیریه 
بودند بهروز کاویانی شهردار شهریار را 

همراهی نمودند.

شهردار شهریار:

کمربندی امیریه بعد از ۸ سال، از بن بست خارج شد
رئیس HSE شرکت ملی گاز ایران:

عملکرد شرکت گاز استان سمنان در حوزه HSE  قابل 
تقدیر است

نشست هم اندیشي مدیران عامل شرکت هاي گاز استان سمنان، 
تهران، انتقال گاز و شرکت پاالیش گاز بیدبلند با هدف اشتراک گذاری 

تجارب برتر با رویکرد HSE در عملیات برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان؛ غالمرضا بهمن 
نیا رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی گاز ایران با اشاره 
 HSE به مطالب فوق، گفت: این نشست در راستای بررسی وضعیت
و چالش های پیش رو به صورت مجازی و ویدیو کنفرانس به منظور 
هم اندیشی شرکت های گاز استانی با حضور مدیران عامل شرکت های 

تابعه برگزار شد.
در ابتدای جلسه بهمن نیا ضمن عرض خیر مقدم، اشتراک گذاری 
تجربیات و درس آموخته های حاصل از راه اندازی طرح ها و نیز حوادث 
گذشته را هدف اصلی برگزاری جلسات هم اندیشی برشمرد و گفت: هدف از 
 ،HSE برگزاري و هم اندیشي مدیران در این نشست، تشریح اهمیت نقش
تبادل تجربه و ارائه نظرات کارشناسي با استفاده از خرد جمعي بوده است.

وی در ادامه ضمن تشکر از تالش و عملکرد عالی شرکت گاز استان 
سمنان، در جمع بندی نتایج خود به نقاط قابل بهبودی همانند: ضرورت 
تعریف و پایش شاخص های کلیدی عملکرد در حوزه ایمنی،  ارائه گزارشات 
شاخص مقایسه ای زیست محیطی و مدیریت فوریت های پزشکی بر 

اساس مدل IOGP به صورت سالیانه اشاره کرد.
بهمن نیا در پایان ضمن مثبت ارزیابي کردن این نشست، افزود: 
تداوم در برگزاري جلسات هم اندیشي با حضور کلیه کارشناسان و مدیران، 

راهگشای بسیاری از مسائل در سطح ملی خواهد بود.

مدیر درمان تامین اجتماعی ایالم خبر داد؛ کمبودهای 
مرکز درمانی دهلران رفع می شود

  ایالم_مدیر درمان تامین اجتماعی استان ایالم گفت: کمبودها 
و مشکالتی در مراکز درمانی وجود دارد که تالش می شود با رایزنی 

مرتفع شود.
دکتر علیرضا رمضانی در دیدار با فرماندار شهرستان دهلران، اظهار 
بیمه شدگان در راستای سالمت خانواده  به  ارائه خدمات درمانی  کرد: 
های مهمتیرن برنامه حمایتی و  از اهمیت باالیی برای سازمان تأمین 

اجتماعی برخوردار است.
وی افزود: در راستای باال بردن سطح خدمات آزمایشگاهی درمانگاه 
دهلران یک دستگاه پیشرفته به ارزش 8۰۰ میلیون تومان تحویل این 

مرکز درمانی شده است.
مدیر درمان تامین اجتماعی ایالم در ادامه از اختصاص تعداد 25۴ 
قلم دارو به درمانگاه دهلران خبر داد و گفت: این اقالم بر اساس نیازهای 
اکثریت جامعه بیمه شدگان و برحسب دستور پزشک تجویز بین مراجعه 

کنندگان توزیع می شود.
وی ادامه داد: در بحث خدمات دندان پزشکی امکانات مورد نیاز در 
درمانگاه دهلران فراهم شده است که به محض استقرار پزشک خدمات 
مرتبط ارائه می شود و در صورت اعالم آمادگی پزشک مربوطه زمینه 

جذب آن  فراهممی شود.
مدیر درمان تامین اجتماعی ایالم یاداور شد: در بحث ارائه خدمات 
درمانی به جامعه هدف اقدامات و پیگیری های مناسبی انجام شده است.

راههای  تصادفات  برتر کشوری در کاهش  رتبه  کسب 
روستایی در ایالم

  ایالم_رئیس پلیس راه استان ایالم از کسب رتبه برتر کشوری در 
کاهش تصادفات راههای روستایی در 5 سال متوالی در استان خبر داد.

سرهنگ رضا همتی زاده اظهار داشت: برابر ارزیابی های انجام شده، 
برای پنجمین سال متوالی به جهت اقدامات و فعالیت های مثبت و سازنده، 
اداره کنترل راههای روستایی پلیس راه استان، موفق به کسب عنوان رتبه 
برتر کشوری در کاهش تلفات انسانی در جاده های روستایی شد که در 
این راستا رئیس پلیس راه کشور و فرمانده انتظامی استان از “سرگرد علی 
فتاحی” رئیس اداره کنترل راههای روستایی پلیس راه استان به جهت 
برنامه ریزی منظم ستادی، اقدامات عملیاتی، فرهنگی، مهندسی ترافیک 

و ارتقاء و توسعه انضباط ترافیکی، قدردانی کردند.
وی افزود: اهمیت کسب این عنوان از آنجایی است که قریب به 
5۰ درصد راههای استان روستایی بوده و با وجود مشکالت زیاد موجود 
در بستر راههای روستایی، و امکانات محدود برای پوشش این مناطق، 

تصادفات رانندگی و تلفات انسانی کاهش یافته است.
رئیس پلیس راه استان ایالم ادامه داد: شناسایی مناطق و جامعه 
مخاطب دارای نیاز آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی با 
هدف گذاری مناسب یکی از عوامل موثر در رعایت مقررات راهنمایی و 

رانندگی بوده است.
وی ادامه داد: این موفقیت حاصل همکاری مثبت و موثر سازنده مردم 
با پلیس و رعایت قوانین و مقررات و همچنین فعالیت های پررنگ و تالش 
های شبانه روزی پلیس راه و دستگاههای خدمات رسان در این حوزه است.

سرهنگ همتی زاده گفت: هر ساله برنامه ای مدون، برای استمرار 
کاهش تصادفات رانندگی در جاده های روستایی توسط اداره کنترل راههای 
روستایی پلیس راه استان ایالم تدوین و به مرحله اجرا در می آید و امیدواریم 
با تداوم همکاری مردم شریف و همکاری دستگاههای مسئول در این 
حوزه و توجه به ایمنی زیرساخت های راههای روستایی بتوانیم بیش از 

پیش در کاهش کشته شدگان ناشی از تصادفات رانندگی موفق باشیم.

۲۰۰ نوعروس تحت پوشش کمیته امداد اصفهان راهی 
خانه بخت شدند

عباسعلی  امداد،  رسانی کمیته  اطالع  و  روابط عمومی  به گزارش 
زارعان قائم مقام کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان، در حاشیه 
مراسم اهدای جهیزیه نوعروسان در جرقویه سفلی، اظهار داشت: مرحله 
دوم توزیع هدیه ازدواج نوعروسان، همزمان با سالروز ازدواج دو نور الهی 
حضرت علی)ع( و بانو فاطمه زهرا)س( اجرایی شد و 2۰۰ نوعروس با 

مشارکت خیران راهی خانه بخت شدند.
وی با اشاره به ارزش 5 میلیارد تومانی 2۰۰ سری جهیزیه، افزود: 
هر سری جهیزیه به ارزش 25 میلیون تومان، شامل یخچال، تلویزیون، 
ماشین لباسشویی، اجاق گاز و جاروبرقی می باشد که با مشارکت خیران 

تهیه شده است.
قائم مقام کمیته امداد اصفهان ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا 
کنون ۴۴۱ سری جهیزیه  با مساعدت نیکوکاران تهیه و به نوعروسان 

تحت حمایت اهدا شده است.
زارعان با بیان اینکه در سال گذشته، ازدواج بیش از 2 هزار و ۶۰۰ 
مددجوی تحت پوشش با ارائه جهیزیه و کمک هزینه های ازدواج تسهیل 
شد، ادامه داد: امیدواریم با مساعدت نیکوکاران در سال جاری نیز 2 هزار 

زوج جوان از مددجویان به خانه بخت روانه شوند.
وی در این مراسم با مهم برشمردن مقوله ازدواج جوانان مددجو گفت: 
یکی از اقدامات مهم کمیته امداد ارائه مشاوره پیش از ازدواج، تامین جهیزیه 
و ارائه تسهیالت مناسب به زوج های جوان تحت پوشش این نهاد است 

تا بتوانند راحت تر زندگی مشترک خود را آغاز کنند.
عباسعلی زارعان در پایان با اظهار اینکه مشارکت حامیان برای ترویج 
سنت حسنه ازدواج در تشکیل خانواده موثر است، گفت: نیکوکاران می 
توانند از طریق سایت www.emdad.ir یا با مراجعه به دفاتر این نهاد 
در سراسر استان برای ارائه کمک های نقدی و غیرنقدی به رفع مشکل 

ازدواج زوج های تحت حمایت کمیته امداد اقدام کنند.

نقل  به  جوانان:  شهریار-دنیای 
از واحد خبر و اطالع رسانی مدیریت 
ارتباطات،بهروز کاویانی شهردار شهریار 
در بازدید از پروژه گرمخانه و مددسرای 
عملیات  اینکه  اعالم  ضمن  نگار، 
عمرانی در این پروژه به پایان رسیده 
است، دستور تجهیز آن را نیز صادر کرد.

وی ضمن اظهار اینکه ساخت و 
بهره برداری از چنین پروژه ها، یکی از 
نیازهای ضروری مدیریت شهری است 
افزود: با توجه به حضور معتادان متجاهر 
و افراد بی سرپناه در برخی نقاط شهر 
و لزوم جمع آوری و ساماندهی آنها و 
و  شهریار  دادستانی  دستور  همچنین 
تمام  هم  ما  فرمانداری،  پیگیری های 
همت خود را بکار گرفتیم تا این پروژه 

را تکمیل و تقدیم مردم نماییم.
ضمن  شهریار  شهردار  کاویانی 
همه  همدلی  و  همراهی  از  تقدیر 
مسئوالن ذیربط در ساخت و تکمیل 
این پروژه، از خانواده مرحوم شهبازیان 

بابت وقف زمین این مددسرا، تقدیر و 
تشکر کرد.

این  داد:  ادامه  شهریار  شهردار 

شورای  اعضاء  حمایت  با  مجموعه 
همکاران  تالش  و  شهر  اسالمی 
خدوم شهرداری، در زمینی به مساحت 

 ۱۰8۰ زیربنای  و  285۰مترمربع 
شهریار  شهرداری  توسط  مترمربع 

احداث گردیده است.

شهردار شهریار:

گرمخانه و مددسرای نگار آماده بهره برداری می باشد

استاندار اردبیل ازفعالیتهای موثر مدیرعامل آب منطقه ای اردبیل 
برای برنامه ریزی درزمینه طرحهای توسعه واهداف بخش آب استان تقدیر کرد

استاندار اردبیل ازفعالیتهای موثر 
مدیرعامل آب منطقه ای اردبیل برای 
برنامه ریزی درزمینه طرحهای توسعه 

واهداف بخش آب استان تقدیر کرد
استاندار  بهنامجو  اکبر  مهندس 
اردبیل و رئیس شورای برنامه ریزی 
و توسعه استان اردبیل با صدور لوح 
مدیرعامل  موثر  فعالیتهای  از  سپاس 
شرکت آب منطقه ای استان اردبیل 
زمینه  در  اقدام  و  ریزی  برنامه  برای 
طرح های توسعه منابع آب و اهداف 

بخش آب استان تقدیر کرد
از  پیام،  این  در  اردبیل  استاندار 
تالشها و مساعی مهندس عباس جنگی 
مرنی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای استان اردبیل به 
تحقق  در  موثر  آفرینی  نقش  واسطه 
اهداف بخش آب استان قدردانی کرد.

آمده  تقدیرنامه  این  متن  در 

و  متعال  پروردگار  »رضایت  است: 
نتیجه  که  وجدان  آرامش  و  مردم 
است،  خالصانه  و  صادقانه  خدمت 
می  پاداش  ارزشمندترین  و  بهترین 
باشد. اینجانب ضمن تشکر از تالشها 
و مساعی ارزشمند جنابعالی به واسطه 
اهداف  تحقق  در  موثر  آفرینی  نقش 

بخش آب استان اردبیل و برنامه ریزی 
سدهای  اجرای  برای  موثر  اقدام  و 
بفراجرد  عنبران،  عمارت،  مخزنی 
و  آبیاری  های  شبکه  و  کند  تازه  و 
و سبالن  گیوی  خداآفرین،  زهکشی 
و طرح های آبرسانی اردبیل، مشگین 
شهر، خلخال، نمین و عنبران و مطالعه 

۱2 سد در استان از جمله هشجین و 
کله سر، اهل ایمان، نیارق و نیاخرم و 
منابع آب شرب ثانویه شهر اردبیل و به 
نتیجه رساندن اولین و دومین تجربه 
ملی در احداث شبکه های آبیاری از 
محل منابع مالی فاینانس داخلی تقدیر 

و تشکر می نمایم.«

مدیر امور عملیات ارزی بانک شهر خبر داد:
به  از  داخلی  تولیدی  واحدهای  و  بازرگانان  برخورداری 

روزترین خدمات ارزی

مدیر امور عملیات ارزی بانک شهر گفت: در حال حاضر و با توجه به 
دریافت مجوزهای الزم از سوی بانک مرکزی آماده ارائه تمامی خدمات 
و واحدهای  واردکنندگان کاال و خدمات  امور  در  به منظور تسهیل  ارزی 

تولیدی داخلی هستیم.
به گزارش روابط عمومی بانک شهر، میثم رشیدی با بیان این مطلب 
افزود: در پی اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشور عزیزمان، بانک شهر با 
تدابیر هوشمندانه و با بهره مندی از همکاران ساعی و کوشا در سطح شعب 

توانسته سهم بزرگی در رفع نیازهای ارزی مشتریان داشته باشد.
رشیدی تصریح کرد: در همین خصوص و بر اساس آمار و اطالعات 
منتشر شده از سوی بانک مرکزی، سهم بانک شهر در ارائه خدمات ارزی 
جهت واردات کاال و خدمات طی سال گذشته به نحوی بوده که این بانک 

را در جایگاه ۳ بانک برتر ارزی در کشور قرار داده است.
وی ادامه داد: ارائه تسهیالت ارزی به تولیدکنندگان و واردکنندگان 
کاالی های اساسی، نگهداری و مدیریت وجوه ارزهای حاصل از صادرات 
و ارائه انواع خدمات ارزی به موسسات مالی نظیر شرکت های تضامنی و 

صرافی های مجاز بخشی از مهم ترین اقدامات بانک شهر بوده است.
به  توجه  با  همچنین  گفت:  شهر  بانک  ارزی  عملیات  امور  مدیر 
نامگذاری امسال به عنوان »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« این بانک از 
ابتدای سال جاری با افزایش تعامالت با واحدهای تولیدی و بازرگانی معتبر 
برای رفع نیازهای بانکی آنها در تمام حوزه های بانکی تالش گسترده ای 

انجام داده است.
رشیدی در پایان تاکید کرد: در ماه های اخیرنیز با ارائه خدمات نوین 
در قالب تسهیالت کوتاه مدت، مشارکت مدنی ارزی و خرید دین، صدور 
فعاالن صنایع غذایی و کاالهای  به   … و  ارزی  نامه های  انواع ضمات 
اساسی، تجهیزات پزشکی، صنایع دارویی، نفتی و … بخشی از مشکالت 

مهم آنان را مرتفع ساخته ایم.

بانک سامان، سهامداران خود را به مجمع فراخواند
مجمع عمومی عادی ساالنه بانک سامان برای بررسی عملکرد سال 

۹۹ این بانک برگزار می شود.
کلیه  از  اطالعیه ای  انتشار  با  بانک سامان  رسانه،  به گزارش سامان 
سهامداران خود دعوت کرد تا در مجمع عمومی عادی ساالنه این بانک 

شرکت کنند.
قرار است در این جلسه گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال 
مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱2/2۹ و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی 
در خصوص عملکرد بانک در همین مدت قرائت شود. همچنین بررسی و 
تصویب صورت های مالی و تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی 
منتهی به 2۹ اسفند ۹۹ از دیگر دستور کارهای مجمع بانک سامان خواهد بود.

دستور کار دیگر این جلسه، انتخاب بازرس قانونی و علی البدل و تعیین 
حق الزحمه آنان، تعیین حق حضور اعضای غیرموظف و پاداش هیئت مدیره و 

درنهایت تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی ها خواهد بود.
گفتنی است، این جلسه روز دوشنبه 28 تیرماه سال ۱۴۰۰رأس ساعت 
در خیابان  واقع  تفریحی تالش  و  ۹ صبح در مجموعه فرهنگی، ورزشی 

ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی برگزار خواهد شد.
همچنین این مجمع به صورت آنالین از طریق وب سایت بانک سامان 

به نشانی ir.www.sb2۴ نیز پخش خواهد شد.
الزم به ذکر است که در راستای رعایت دستورالعمل های ابالغی ستاد 
ملی مبارزه با کرونا، این مجمع با محدودیت حضور سهامداران حقیقی و 

حقوقی )ترجیحا ۱5 نفر( برگزار خواهد شد.

تداوم ثبت نام اینترنتی کتب درسی تا شهریور
طبق تقویم زمانی ثبت سفارش کتب درسی، ثبت نام کتاب های درسی 
کالس اولی ها، پایه هفتمی ها و پایه دهمی ها از روزششم تیرماه آغازشده 

و تا شهریور ماه ادامه دارد.
ثبت سفارش و خرید اینترنتی کتاب های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۱ 
-۱۴۰۰ از بیست و دوم فروردین ماه سال جاری آغاز شد. بر این اساس 
برای گروه میان پایه )پایه های تحصیلی دوم تا ششم، هشتم و نهم، یازدهم 
و دوازدهم( فرصت ثبت سفارش به اتمام رسیده است و برای پایه های ورودی 
اول ابتدایی تا نهم شهریور ماه و برای پایه های هفتم و دهم نیز تا پانزدهم 

شهریور ماه ادامه دارد.
 قیمت خرید کتاب های درسی با میانگین 25 درصد افزایش نسبت 
به سال قبل در پایه های مختلف این کتاب ها در اختیار دانش آموزان قرار 
خواهد گرفت. امکان ثبت نام با کد ملی و اطالعات شناسنامه ای دانش آموز 
به شرط قبولی در آن پایه تحصیلی فراهم است و پرداخت ها به صورت 
irtextbook. یا     irtextbook.ir از طریق سایت  تنها  و  اینترنتی 

com  انجام خواهد شد.
دانش آموز یا اولیای دانش آموز صرفًا موظف به پرداخت هزینه کتاب 
دریافت  و  سامانه( هستند  در  )ثبت شده  جلد  پشت  قیمت  با  برابر  درسی 

هرگونه وجه اضافی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.
تحویل کتاب درسی از اداره آموزش و پرورش منطقه به مدرسه، براساس 
سفارش های )فردی یا گروهی( پرداخت شده در سامانه خواهد بود. به گفته 
علوی تبار، معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، کتاب های درسی 
دانش آموزان دوره های تحصیلی آموزش ابتدایی، متوسطه دوم شاخه های 
فنی و حرفه ای، کاردانش، رشته معارف اسالمی و کتاب های درسی تکمیلی 
دوره اول متوسطه ویژه دانش آموزان استعدادهای درخشان، از طریق مدرسه 
محل تحصیل آنان که در سفارش دانش آموز قید شده است، توزیع می شود.

از اواسط شهریورماه فرایند توزیع کتاب ها از استان به مدارس آغاز و 
توزیع کتاب ها فقط از طریق مدارس انجام می شود. امسال به دلیل شرایط 
کرونایی در کشور از همکاری کتابفروشی ها بهره نمی بریم. بعد از آنکه ثبت نام 
های دانش آموزان انجام شد و آنها کتاب های خود را در اختیار گرفتند؛ مهرماه 
ثبت سفارش تک جلدی کتاب ها آغاز می شود تا عالقمندان و فرهنگیان 

بتوانند از این طریق کتاب های مدنظرشان را سفارش دهند.
آنطور که حسن ملکی،  رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
اخیرا اعالم کرده است تا کنون ۹۰ درصد دانش آموزان خریدهای اینترنتی 
کتاب های درسی خود را انجام داده و ۱۰ درصد دانش آموزان باقی مانده 
اند که شامل دانش آموزان پایه های اول، هفتم و دهم می شوند که هنوز 

کتاب های خود را خریداری نکرده اند.
به گفته وی فروش اینترنتی کتاب های درسی تا شهریور ادامه دارد، 
اما خانواده ها هر چه سریعتر نسبت به خرید کتاب ها اقدام کنند، زیرا بعد از 
شهریور امکان خرید وجود نخواهد داشت و خانواده ها ناچار به خرید کتاب ها 

از بازار آزاد با چند برابر قیمت خواهند شد.
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منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
استانداری تهران با تاکید بر اینکه تعطیلی 
ارائه خدمات به شهروندان به بهانه قطع 
برق خط قرمز استانداری تهران محسوب 
می شود از قطع برق بیش از ۱۳۰ دستگاه 

اجرایی پرمصرف در تهران خبر داد.
تشریح  در  پاشا،  عباس  غالمرضا 
روند نظارت، پایش و رصد دستگاه های 
دولتی در حوزه مصرف انرژی گفت: بر 
شورای  و  وزیران  هیات  مصوبه  اساس 
اداری استان تهران و باتوجه به شرایط 
برق؛  مصرف  بحث  در  موجود  بحرانی 
برای  ای  ویژه  دستور  تهران  استاندار 
کنترل و نظارت بیشتر بر دستگاه ها و 

ادارات دولتی تهران صادر کردند.

وی افزود: بر همین اساس پایش بیش 
استانی و حدود  و  ملی  از ۱۳۰۰ دستگاه 
۱۰۰۰ بانک در تهران توسط 25۰ اکیپ 
بازرسی مشترک میان بازرسی استانداری 
تهران و شرکت توزیع برق تهران با هدف 
کاهش صرفه جویی برق در پیک مصرف 
در ادارات دولتی انجام شد.معاون استاندار 
تهران ادامه داد: در جریان این بازرسی ها 
ظرف سه روز گذشته یعنی روز یکشنبه 5۱ 
دستگاه، روز دوشنبه ۴5 دستگاه و روز سه 
شنبه 2۶ دستگاه اجرایی پر مصرف در تهران 

برقشان قطع شد.
این  به  باید  البته  کرد:  تاکید  وی 
نکته توجه شود که به هیچ عنوان ارائه 
خدمات به مردم نباید با بهانه قطع برق 

تعطیل شود. دو توصیه به دستگاه های 
دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی داریم 
و آن اینکه صرفه جویی کنند یا اگر صرفه 
جویی مقدور نیست حتما ژنراتور خریداری 
ارائه خدمات به شهروندان به  کنند؛ لذا 
این یک  نباید تعطیل شود و  هیچ وجه 

خط قرمز محسوب می شود.
بخش  در  تهران  استاندار  معاون 
دیگری از صحبت های خود با اشاره به 
اینکه با تعامل دستگاه های استان تهران 
نتایج خوبی حاصل شده است، افزود: بر 
اساس گزارش توزیع برق استان تهران 
خوشبختانه ۶۰ مگاوات کاهش مصرف 
انرژی در تهران را شاهد بوده ایم که به 
معنی کاهش بیش از ۳۰ درصد مصرف 

برق در ادارات استان تهران است.
در  عمل  مالک  داد:  ادامه  وی 
دستگاه های دولتی الگوی کاهش حداقل 
5۰ درصد نسبت به سال گذشته است. 
بازرسی ها در آیتم های مختلفی همچون 
کنترل دمای دستگاه های سرمایشی که 
باالتر  باشد و  تا 2۷ درجه  باید بین 25 
قرار نگیرد و خاموشی المپ های اضافی 
و همچنین بازرسی های بعد از ساعات 
اداری است تا بتوانیم پیک مصرف انرژی 
را پشت سر بگذاریم تا حداقل مشترکین 
این  در  نبینند؛  تجاری صدمه  و  خانگی 
تا  کردیم  شروع  دولتی  ادارات  از  مسیر 
ان شاءاهلل از این بحران و پیک مصرف 

عبور کنیم.

قطع برق بیش از 1۳0 دستگاه اجرایی پرمصرف در تهران

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس 
از آغاز روند رسیدگی به پرونده شکایت سهامداران بانک های 
ادغام شده در بانک سپه و تالش برای احقاق حقوق آنها 

خبر داد.
شنبه  سه  روز  نشست  توضیح  در  خضریان  علی 
کمیسیون اصل نود مجلس که با حضور وزیر اقتصاد برگزار 
شد به خبرنگاران گفت: شکایات مردمی متعددی از سوی 
سهامداران بانک های ادغام شده در بانک سپه همچون بانک 
مهر اقتصاد، بانک حکمت، انصار و غیره واصل شده بود که 

در این جلسه بررسی شد.
 : فزود ا مجلس  نود  اصل  کمیسیون  سخنگوی 
سهام  ارزش گذاری  بودند  معتقد  بانک ها  این  سهامداران 

تسویه  در  رو  این  از  است  نگرفته  به درستی صورت  آنها 
حساب با آنها حق و حقوقشان تضییع شده چرا که ارزش 
ادغام  بوده که زمان فرایند  از آن چیزی  آنها بیش  سهام 

در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم تهران  به محور دوم شکایت اشاره کرد 
سپه  بانک  به  بانک ها  این  از  که  کارکنانی  داد:  توضیح  و 
رفتند، معتقد بودند از ظرفیت آنها به درستی استفاده نشده 
و حق آنها نیز ضایع شده ضمن اینکه حقوق و مزایای آنها  

به درستی پرداخت نشده است.
کمیسیون  در  موضوع  حضورطرفین  درباره  خضریان 
موضوع  و  سهام   ارزش گذاری  نحوه  اظهارکرد:  نود  اصل 
نیز  آنها ضایع شده  شکایات سهامداران حقیقی که حقوق 

بررسی شد  و بر مخدوش بودن نحوه قیمت گذاری سهام 
آنها برای رفع مشکل پیشنهاداتی مطرح شد.

اساسی  نون  قا نودم  اصل  کمیسیون  سخنگوی 
مجلس خاطرنشان کرد: مقررشد این موضوع ظرف یک 
هفته برطرف شده و برای این مهم نیز جلسه بعدی روز 
اصل  کمیسیون  اعضای  حضور  با  جاری  هفته  پنجشنبه 
نود، نماینده وزیر، مدیرعامل بانک سپه و سایر مسئوالن 
مورد  کارشناسی  صورت  به  پیشنهادات  تا  شود  برگزار 

بررسی قرار گیرد.
در این نشست مدیرعامل بانک سپه، مسووالن مرتبط 
در ستادکل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و سازمان بسیج 

به همراه نمایندگانی از سهامداران حقیقی حضور داشتند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 :
مجلس پیگیراحقاق حقوق سهامداران بانک های ادغام شده دربانک سپه است
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دعوای الکنو – قائمی؛
بازی دو سر باخت در تیم ملی والیبال!

سرمربی تیم ملی والیبال ایران واکنش تندی نسبت به اظهارات فرهاد قائمی 
و هم چنین برخی حواشی در روزهای گذشته داشت.

شکل  ایران  والیبال  ملی  تیم  پیرامون  زیادی  حواشی  گذشته  روزهای  در 
در  برای حضور  بازیکنان  برخی  از  یا عدم دعوت  درباره دعوت  بیشتر  که  گرفته 
رقابت های المپیک است؛ جدی ترین حاشیه شکل گرفته مربوط به خط زدن فرهاد 
قائمی از فهرست تیم ملی بود که با واکنش تند این بازیکن همراه شد و جنجال 

زیادی را به پا کرد.
با این حال دومین کنفرانس خبری آلکنو، روز دوشنبه برگزار شد و مربی روسی 
درباره نحوه دعوت فرهاد قائمی به اردوهای ملی شفاف سازی کرد اما ناگفته هایی را 
باقی گذاشت چرا که به واسطه یک دوست مشترک منتظر عذرخواهی فرهاد قائمی 
به دلیل اتهامات وارد شده بود؛ قائمی که در مصاحبه خود مدعی شده بود آلکنو نقش 
عروسک خیمه شب بازی را ایفا می کند که هیچ اختیاری ندارد، با وجود شفاف سازی 
های صورت گرفته مبنی بر نحوه دعوتش به اردوی ملی از آلکنو عذرخواهی نکرد.

او حاال در گفتگویی با خبرگزاری مهر در تکمیل صحبت های خود درباره فرهاد 
قائمی و حواشی شکل گرفته، توضیحاتی را ارائه کرده است.

قائمی با آبرویم در رسانه ها بازی کرد
در حالی که قائمی را به اتاقم دعوت کردم و رو در رو، مرد و مردانه درباره 
از اردوی ملی صحبت کردیم )با یکدیگر دست دادیم و از  دالیل خط خوردنش 
با مرا نداشت و در  اما قائمی شجاعت صحبت رو در رو  هم خداحافظی کردیم( 
رسانه ها با آبرویم بازی کرد. قائمی می توانست اعتراضش را نسبت به نحوه دعوت 
به اردوی ملی و خط خوردنش مطرح کند اما او ترجیح داد به شخصیتم حمله کند.

عذرخواهی کار ساده ای بود که قائمی آن را انجام نداد
خبرنگاران، دوستان و بازیکنان سابقم از روسیه، ایتالیا و فرانسه و نقاط مختلف 
جهان با من تماس می گیرند و دلیل صحبت های قائمی را جویا می شوند. قصد داشتم 
در کنفرانس خبری پاسخ اتهامات قائمی و حمله او به شخصیتم را بدهم اما دوست 
واسطه ای گفت که قائمی پس از شفاف سازی عذرخواهی خواهد کرد در حالی که 
این اتفاق تا به امروز رخ نداد. کار ساده ای بود اگر قائمی پس از بیان حقایق در 
کنفرانس مطبوعاتی و شناختن مقصر، عذرخواهی می کرد اما این کار را انجام نداد.

برای پول به ایران نیامدم و انسان فقیری نیستم
فقیری  انسان  بازی کرد. من  والیبال  در  آبروی ۳۰-۴۰ سال من  با  قائمی 
نیستم و این موضوع بر کسی پوشیده نیست. رقم قرارداد باشگاهی ام با تیم زنیت 
بسیار رقم بزرگی بود. حتی پیشنهاداتی داشتم که قابل مقایسه با رقم قرارداد ایران 
نبود اما پیشنهاد هدایت تیم ملی والیبال ایران را پذیرفتم چرا که هدف و انگیزه ام 

حضور در چهارمین المپیک بود.
هیچ کس حق دخالت در کار من را ندارد

در تمام مدت حضورم در ایران و در تمام دوران حرفه ای کارم اجازه دخالت 
به هیچ کسی در تصمیماتم را نداده ام. خط زدن فرهاد قائمی نشان دهنده این امر 
است. قائمی با هماهنگی من به اردو دعوت نشد. از کره ماه نیامده ام و تجربیاتم 
در والیبال برای شناسایی یک بازیکن در شرایط ایده آل کافی است. با ورود یک 
بازیکن به سالن با نگاه متوجه خواهم شد که شرایط آمادگی او در چه حدی است.

هیچ کاره ترین مربی والیبال ایران نیستم!
قائمی در شرایطی نبود که در 8 جلسه تمریِن باقی مانده تا المپیک بتواند 
به شرایط ایده آل برسد. مگر المپیک شوخی است؟ مگر یک بازیکن می تواند در 
8 جلسه تمرین برای میدان بزرگی مانند المپیک آماده و به فرم ایده آل برسد؟ 
المپیک آزمونی نیست که قائمی با 8 جلسه تمرین برای حضور در آن آماده شود؛ 
راجع به همکاران گذشته ام در ایران قضاوتی ندارم چرا که برای آنها احترام قائل 
هستم. مدت زمان حضور کوتاهم در ایران نشان دهنده بسیاری از موارد از جمله 

اینکه هیچ کاره ترین مربی ایران نیستم می باشد.

اختالفات خانوادگی دلیل ممنوع الخروجی دختر سوارکار!

مسعود خلیلی می گوید که به دلیل اختالف خانوادگی و مشکالت ایجاد شده 
دختر سوارکار نمی تواند به مسابقات اعزام شود و این موضوع ربطی به فدراسیون 

سوارکاری ندارد.
مسعود خلیلی در خصوص خبر ممنوع الخروجی ورزشکار دختر ۱2 سال ایرانی 
در مسابقات جهانی سوارکاری  نتواند  ورزشکار  این  باعث شد  پدرش که  توسط 
نونهاالن در روسیه شرکت کند، گفت: پدر این ورزشکار با مادرش اختالف داشته 
البته قیم اصلی این دختر مادرش است چرا  و پدرش او را ممنوع الخروج کرد. 
قیم  دهد  می  نشان  که  داده  ارائه  برگه ای  فدراسیون  به  ورزشکار  این  مادر  که 

اصلی او مادرش است.
او ادامه داد: به دلیل اختالف خانوادگی و مشکالت ایجاد شده این ورزشکار 
نمی تواند به مسابقات اعزام شود. این موضوع ربطی به فدراسیون سوارکاری ندارد 

و ما نمی توانیم به زندگی خصوصی مردم ورود کنیم.
این  مادر  بود.  فدراسیون  طرف  از  اعزام  که  گفت  باید  کرد:  اظهار  خلیلی 
ورزشکار از طریق دادگاه نامه ای را به تایید دفتر خانه رساند و آن را به فدراسیون 
تحویل داد. در آن نامه که بارضایت مادرش صادر شده بود آمده که این دختر می 
تواند به مسابقات اعزام شود اما از طرف دیگر پدر او اقدامات قانونی انجام داده و 
دخترش را ممنوع الخروج کرده و این مسئله قضایی است و ربطی به فدراسیون 
ندارد. باید گفت که به علت اختالفات خانوادگی این اتفاق افتاده است. فدراسیون 
می خواست یک ورزشکار را اعزام کند و به همین دلیل اقدامات قانونی از جمله 

ویزا و غیره را انجام داده است.
رئیس فدراسیون درباره نمایندگان ایران در این مسابقات گفت: سه سوارکار 
دیگر از ایران در این مسابقات حضور دارند و مسابقات از فردا شروع می شود که 

۳ روز ادامه خواهد داشت.

ممنوعیت های مراسم اهدای مدال المپیک توکیو
رییس کمیته بین المللی المپیک برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، 

ممنوعیت های مراسم اهدای مدال را معرفی کرد. 
به گزارش Inside the games،  شیوع ویروس کرونا نحوه اهدای 
مدال در بازی های المپیک توکیو را تغییر داد و برخالف گذشته که مسووالن 
مدال را بر گردن ورزشکاران می انداختند اکنون خود ورزشکاران باید مدال  
را از داخل سینی بردارند و بر گردن خود بیندازند.توماس باخ، رییس کمیته 
بین المللی المپیک  در این مورد گفت: این تصمیم برای جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا است و تصمیم مهمی است. کسانی که قرار است مدال اهدا 
کنند باید از دستکش ضدعفونی شده استفاده کنند و مدال ها را داخل سینی 
قرار دهند تا خود ورزشکار مدال را بردارد.  هم چنین در مراسم اهدای مدال 
دست دادن و در آغوش کشیدن هم وجود نخواهد داشت.  بازی های المپیک 

توکیو 2۳ جوالی)اول مرداد( در ۳۳۹ رشته آغاز می شود.

مسی در بارسلونا ماندنی شد

زودی  به  را  تیم  این  با  قراردادش  بارسلونا  تیم  آرژانتینی  اسطوره 
تمدید می کند.

فابریزیو رومانو تایید کرد لیونل مسی در بارسلونا می ماند و او بدون 
شک ادامه همکار ی با این باشگاه را انتخاب کرده است.

او اعالم کرد توافق همکاری بین او و باشگاه بارسلونا به زودی اعالم 
می شود ولی هیچ شانسی برای یاشگاه های دیگر وجود نخواهد داشت. 
مسی خواستار حضور در بارسلونا بوده و از همین رو باشگاه قرارداد جدید 

را به زودی آماده می کند.
نشریه گل تایید کرد مسی تا سال 2۰2۶ قراردادش را امضا می کند 
و او در قرارداد جدید همچنین 5۰ درصد از دستمزد سالیانه اش را کاهش 

داده است.

کمپس: مسی با فتح ٤ جام جهانی هم به مارادونا نمی رسد

مهاجم سابق آلبی سلسته می گوید لیونل مسی هیچگاه به جایگاه 
دیگو مارادونا نخواهد رسید.

به گزارش مارکا، پرونده رقابت های کوپا آمریکا بسته شد. در دیدار 
فینال تیم ملی فوتبال آرژانتین و برزیل به مصاف هم رفتند. این بازی که 
به میزبانی برزیل برگزار شد با یک گل به سود آرژانتین به پایان رسید 
تا آلبی سلسته در خاک حریف عنوان قهرمانی را به دست بیاورد و لیونل 

مسی اولین قهرمانی خود را با این تیم به دست بیاورد.
علی رغم اینکه لیونل مسی اخیراً قهرمان کوپا آمریکا در سال 2۰2۱ 
شده است و اولین عنوان بزرگ وی با آلبی سلسته است، برنده جام جهانی 
۱۹۷8 با آرژانتین یعنی ماریو کمپس مصمم است که نباید مهاجم ۳۴ ساله 

را با دیگو مارادونا مقایسه کرد.
ماریو کمپس مهاجم سابق آلبی سلسته می گوید لیونل مسی هیچگاه 
به جایگاه دیگو مارادونا نخواهد رسید. او در همین رابطه گفت: به نظرم 
در چند سال گذشته بحث در مورد اینکه آیا مسی توانسته بازیکن و رهبر 
بهتری نسبت به هموطن خود و اسطوره آرژانتین مارادونا باشد، ایجاد شده 
است. برای مسی بدبختی این است که او جایگزین دیه گو مارادونا شد و 

تحت الشعاع قرار دادن دیگو بسیار دشوار است.
وی افزود: اگر مسی بخواهد از مارادونا بهتر باشد، حتی اگر چهار 
جام جهانی را پشت سر بگذارد، به آن دست نمی یابد. او هنوز جام جهانی 
را برنده نشده است. مهم نیست که چه تعداد عناوین را به دست آورد یا 
چه عناوینی را بدست می آورد، هرگز قابل مقایسه با آنچه دیگو انجام 

داده، نیست.

ساوت گیت: باختن در پنالتی آن هم در فینال عذاب آور است
سرمربی تیم ملی انگلیس بار دیگر به ناکامی این تیم در کسب عنوان 

قهرمانی در یورو 2۰2۰ اشاره کرد.
به گزارش دیلی اسپورت، تیم ملی فوتبال انگلیس نتوانست به طلسم 
ناکامی خود در یورو پایان دهد. به این ترتیب طلسم قهرمان نشدن انگلیس 

در تورنمنت های معتبر از سال ۱۹۶۶ همچنان ادامه دارد.
البته نباید فراموش کرد انگلیس با هدایت گرت ساوت گیت در رده 
چهارم جهان در جام جهانی 2۰۱8 روسیه قرار گرفت و در سال 2۰2۰ 
این  با  تیم  این  پیشرفت  از  نشان  این  و  قهرمان شد  نایب  یورو  در  نیز 

مربی جوان دارد.
گرت ساوت گیت چند روز بعد از این ناکامی بزرگ گفت نزدیک 
شدن تیمش به قهرمانی در یورو 2۰2۰ باعث می شود درد شکست در 

ضربات پنالتی به ایتالیا بسیار بیشتر شود.
ساوت گیت در یک کنفرانس خبری اعتراف کرد: البته باختن در پنالتی 
خیلی خیلی ناراحت کننده است. در نهایت جایی که ما می خواستیم برسیم 
و وقتی شما خیلی نزدیک هستید، حتی دردناک تر می شود. باختن در پنالتی 
آن هم در فینال عذاب آور است.شما باید این ناامیدی را احساس کنید زیرا 

فرصت کسب جایزه هایی از این دست در زندگی شما بسیار نادر است.
پس از شکست، توهین های نژادپرستانه به بازیکنان انگلیسی به اوج 
خود رسید و همین مسئله ناراحت کننده دیگری بوده است که گرت ساوت 
گیت به آن واکنش نشان داد و گفت:  بردن و باختن فقط آن چیزی نیست 
که ما برای آن ایستادگی می کنیم. مسئله نژادپرستی خیلی مهم است 
و باید با آن برخورد جدی شود. این بازیکنان در بین بهترین پنالتی زن 
های تیم بودند و با شایستگی انتخاب شدند و متاسفانه این اتفاقات نیز رخ 
می دهد و نباید آنها را سیبل قرار دارد و این رفتار نادرست را نشان داد.

انگلیس در فینال که در ومبلی برگزار شد با یک گل از ایتالیا پیش افتاد 
اما گل تساوی را دریافت کرد و در نهایت در ضربات پنالتی شکست خورد.

واکنش جالب لواندوفسکی به توپ طال

ستاره بایرن مونیخ درباره توپ طالی 2۰2۱ اظهار نظر جالبی داشت.
به گزارش اسپورت، روبرت لواندوفسکی توانست توپ طالی سال 2۰2۰ را 
به دست آورد. او در سال 2۰2۱ هم آمار بسیار خوبی داشت اما شانس رسیدن به 

کسب توپ طال را برای خودش کم می داند.
این بازیکن لهستانی در واکنش به کسب توپ طال در سال 2۰2۱ گفت: بعد 
از آنچه که در کوپا آمه ریکا رخ داد سخت است که بتوانم توپ طال را به دست 
آورد. مشکلی ندارم اگر در رقابت کسب توپ طال با مسی که بهترین بازیکن همه 

عصرها است شکست بخورم.
هنوز نامزدهای نهایی کسب توپ طال در سال 2۰2۱ اعالم نشده اند اما 
به احتمال خیلی زیاد لواندوفسکی و مسی در این فهرست قرار گیرند که شانس 

مسی بیشتر است.

داربی  این  در  نفر   ۶
و  دارند  مضاعف  انگیزه های 
مسابقه امروز برای آنها شرایط 

ویژه تری خواهد داشت.
حالی  در  پنجشنبه  امروز  عصر 
چارچوب  در  تهران   ۹۶ شماره  داربی 
حذفی  جام  نهایی  یک چهارم  مسابقه 
این  حساسیت های  که  می شود  برگزار 
مسابقه برای همه آشکار است. داربی در 
شرایط عادی هم کلی استرس و فشار و 
اهمیت دارد، حاال چه برسد به شهرآورد 
حذفی که حتما باید برنده داشته باشد 
و تازه در پی این همه جنگ و دعوای 
کالمی برگزار خواهد شد. با همه اینها 
انگیزه های  داربی  این  در  نفر   ۶ اما 
مضاعف دارند و مسابقه پنجشنبه برای 

آنها شرایط ویژه تری خواهد داشت.
حسین حسینی

دروازه بان  که  بود  باورنکردنی 
بتواند  استقالل  فصل  ابتدای  مازاد 
اصلی  ترکیب  به  را  خودش  دوباره 
تحمیل کند اما حسین حسینی این کار 
را کرد. رکوردشکن کلین شیت در تاریخ 
لیگ برتر، پارسال فصل بسیار بدی را 
پشت سر گذاشت و واقعا امیدی برای 
اوج گیری دوباره او، الاقل در استقالل 
و  تمرین  با  حسینی  اما  نداشت،  وجود 
تمرکز، رشید مظاهری را نیمکت نشین 
یک  تنها  دریافت  با  که  حسینی  کرد. 
رسیده،  داربی  به  اخیر  بازی   ۶ در  گل 
نخستین  باالخره  است  امیدوار  بسیار 
کلین شیتش برابر سرخپوشان را تجربه 
کند. او تا به حال حضور در ۴ شهرآورد را 
تجربه کرده و هرگز نتوانسته دروازه اش 
 ۴ این  در  حسینی  دارد.  نگه   بسته  را 

مسابقه ۶ گل دریافت کرده است.
شیخ دیاباته

نوزدهم، شاید در  لیگ  آقای گل 
بدترین  گذراندن  حال  در  بیستم  لیگ 

جرأت  به  باشد.  فوتبالی اش  فصل 
شیخ   عملکرد  االن  تا  گفت  می توان 
دیاباته طوری بوده که بود و نبود او فرقی 
بعید  است.  نمی کرده  استقالل  برای 
است با شرایط فعلی شیخ فصل آینده 
جایی در استقالل داشته باشد. بنابراین 
پرونده حضور او در ادامه مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا بسته شده است. در لیگ 
هم که استقالل به  احتمال ۹۹ درصد 
شیخ  به  نیازی  دیگر  و  می شود  سوم 
نیست. تنها جایی که شاید او بتواند خودی 
نشان بدهد و حداقل یک تصویر خوب 
برای هواداران به جا بگذارد، همین جام 
حذفی و مخصوصا داربی تهران است. 
تا به حال هیچ یک از بازیکنان خارجی 
تاریخ استقالل موفق به گشودن دروازه 
پرسپولیس نشده اند و شیخ اگر این طلسم 
را بشکند، نامش را جاودانه خواهد کرد. 
بعید است او در ترکیب اصلی باشد اما به  
عنوان بازیکن ذخیره به  احتمال زیاد به 

میدان خواهد رفت.
آرمان رمضانی

در مورد او نیازی به توضیح نیست. 

به  بود،  انتقادات  آماج  پرسپولیس  در 
استقالل رفت و 2 گل مهم برای این 
تیم زد. فرهاد مجیدی به بازی اش اعتقاد 
او  از  توجهی  قابل  زمان  مدت  و  دارد 
استفاده کرده است. در داربی هم احتماال 
برای دقایقی شاهد حضور رمضانی در 
عطش  از  لبالب  او  بود.  خواهیم  زمین 
انتقام است و البته که فرهاد هم خوب 

متوجه این مسئله است.
محمدحسین کنعانی زادگان

بی  ر ا د خرین  آ ن  بی گما ین  ا
او  است.  پرسپولیس  در  کنعانی زادگان 
و  بسته  قطر  االهلی  با  را  قراردادش 
در پایان فصل جدا می شود. چند سال 
ناموفق  پیش کنعانی یک دوره حضور 
در استقالل را تجربه کرد و االن همه 
در جریان مشکالت عمیق او با آبی ها 
هستند. در نتیجه نمایش این بازیکن در 
مسابقه امروز به  شدت زیر ذره بین خواهد 
بود. کنعانی اگر بلغزد، از سوی هواداران 
حاشیه سازی های  خاطر  به   خودی 
خواهد  شماتت  شدت  به   بی موردش 
شد اما اگر روز خوبش باشد زندگی به 

با مهدی  او  رویارویی  کامش می شود. 
کل کل  سابقه  کلی  از  بعد  هم  قائدی 
در فضای مجازی می تواند جالب باشد.

شهریار مغانلو
پیش بینی  که  طور  همان  اگر 
می شود عیسی آل  کثیر به این مسابقه 
خط  در  پرسپولیس  بار  عمده  نرسد، 
حمله روی دوش شهریار مغانلو خواهد 
بازیکن خرید خوب و موفقی  بود. این 
اندازه  به  اما  بوده،  سرخپوشان  برای 
نشده  دیده  و  نزده  گل  اثرگذاری اش 
بیشتر  مغانلو  هم  حمله  خط  در  است. 
شم  و  کثیر  آل   عیسی  تأثیر  تحت  
است.  بوده  بازیکن  این  باالی  گلزنی 
استقالل  با  بازی حذفی  تفاسیر  این  با 
مغانلو  برای خودنمایی  بهترین فرصت 
است. او می تواند با گلزنی در این دیدار، 
هم ارزش هایش را بیش از پیش نشان 
بدهد، هم بین هواداران محبوب تر شود 
را برای خرید قطعی اش  باشگاه  و هم 
طور  همان  کند.  متقاعد  سانتاکالرا  از 
که می دانید قرارداد قرضی شهریار در 
پایان فصل خاتمه می یابد و ممکن است 
نادری  محمد  پرونده  مثل  پرسپولیس 
کافی  مغانلو جدیت  ادامه حضور  برای 
را به خرج ندهد. درخشش در داربی اما 
ارزش این بازیکن را آشکار خواهد کرد.

مهدی عبدی
در پرسپولیس از او به  عنوان مرد 
گلزن  می شود.  یاد  بزرگ  بازی های 
نیمه نهایی و فینال آسیا تا به حال 2 گل 
هم در داربی ها به ثمر رسانده و اصال 
اولی  گل  اثر  در  فوتبال  به  معرفی اش 
بود که در مسابقه رفت لیگ نوزدهم به 
حسین حسینی زد. او که مخصوصا در 
بسیار  نمایش  امسال  لیگ  داربی رفت 
درخشانی داشت، امیدوار است در صورت 
حضور در زمین یک برگ درخشان دیگر 

به کارنامه اش اضافه کند.«

شهرآورد 96 تهران و این 6 نفر!

داور برجسته و بین المللی فوتبال 
هفتمین  که  این  به  اشاره  با  ایران 
سوی  از  که  است  پایتخت  شهرآورد 
امیدوار  گفت:  می شود،  قضاوت  وی 
هستیم تماشاگران یک مسابقه زیبا را 
تماشای  از  و  باشند  تیم شاهد  دو  بین 

آن لذت ببرند.
با  بطه  را در   ، فغانی  علیرضا 
انتخابش به عنوان داور دیدار پرسپولیس 
و استقالل در مرحله یک چهارم نهایی 
کرد:  اظهار  ایران،  فوتبال  حذفی  جام 
امیدواریم مسابقه خوبی را از هر دو تیم 
بازی  در  خوبی  شرایط  و  باشیم  شاهد 

رقم بخورد.
ادامه داد: قطعا همگی دوست  او 
آزادی  ورزشگاه  در  تماشاگران  داشتیم 
این  تماشای  از  و  باشند  داشته  حضور 
اما متاسفانه شیوع  ببرند،  مسابقه لذت 
ویروس کرونا این فرصت را از هواداران 
عزیز گرفته است و باید از خانه نظاره گر 

باشند.
این داور برجسته فوتبال ایران در 
مورد این که آیا صرفا دیدار مرحله یک 
قضاوت  را  حذفی  جام  نهایی  چهارم 
خواهد کرد یا در فینال این مسابقات و 
سایر دیدارهای باقی مانده از هفته های 
پایانی بیستمین دوره لیگ برتر فوتبال 

ایران نیز به عنوان داور قضاوت می کند؟ 
بیان کرد: بسته به درخواست و تقاضای 
فدراسیون فوتبال در هر بازی که مدنظر 
و  کرد  خواهم  قضاوت  باشند،  داشته 

امیدوار هستم اتفاقات خوبی رخ دهد.
فغانی هم چنین در رابطه با این که 

چه توصیه ای به بازیکنان و کادر فنی 
هر دو تیم پرسپولیس و استقالل قبل از 
دیدار حساس مرحله یک چهارم نهایی 
جام حذفی خواهید داشت؟ گفت: توصیه 
کردن در چنین مسابقاتی عرف نیست 
اما هم بنده تمامی بازیکنان و کادر فنی 

تیم ها را می شناسم و هم آن ها از من 
شناخت دارند، بنابراین با توجه به این 
شناخت کافی بعید می دانم مشکلی در 

طول بازی رخ دهد.
ایران  فوتبال  بین المللی  داور  این 
در پاسخ به این که چندمین شهرآورد 
قضاوت  وی  توسط  که  است  پایتخت 
می شود؟ اظهار کرد: تصور می کنم این 
پرسپولیس  و  استقالل  تقابل  هفتمین 

است که توسط بنده قضاوت می شود.
احتمال  مورد  در  هم چنین  او 
عنوان  به  کامرانی فر  حسن  انتصاب 
فوتبال  فدراسیون  دبیرکلی  سرپرست 
جامعه  از  کامرانی فر  کرد:  عنوان  نیز، 
داوری است و با توجه به شناختی که 
AFC و FIFA از وی دارند حضورش 
را در این سمت به فال نیک می گیریم 
از  نفر  یک  که  هستیم  خوشحال  و 
جامعه داوران در چنین سمتی مشغول 

به فعالیت خواهد شد.
ضا  ر محمد  ، نی فغا ضا  علیر
منصوری، محمد رضا ابوالفضلی و محمد 
حسین زاهدی فرد به عنوان داوران دیدار 
تیم های فوتبال پرسپولیس و استقالل 
در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی 
فوتبال ایران انتخاب شده اند و براتعلی 

مولوی نیز کمک داور اضافه است. 
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محمدرضا هاشمی کهندانی

هفتمین قضاوت داور نامدار ایرانی در شهرآورد پایتخت؛

فغانی: بازیکنان من را می شناسند، بعید می دانم مشکلی رخ دهد!

باشگاه الدحیل قطر یکی از چند باشگاه 
مطرح قاره کهن برای جذب ستاره ملی پوش 

تیم استقالل تهران است.
در فرصت کم باقی مانده از مسابقات 
و  نقل  پنجره  رسیدن  فرا  و  بیستم  لیگ 
انتقاالت تابستانی لیگ برتر ایران، شایعات 
بازیکنان  وضعیت  پیرامون  زنی ها  گمانه  و 
رو  مطرح  تیم های  بازیکنان  خصوص  به 
به افزایش است و مقاصد زیادی برای این 

بازیکنان در نظر گرفته می شود.
ز  ا یکی  عنوان  به  قایدی  مهدی 
بازیکنان طراز اول لیگ ایران که عملکرد 
او دراگان اسکوچیچ را مجاب کرد تا نام تو 
در مسافران به بحرین و مسابقات انتخابی 
بازیکنان  از  یکی  اکنون  باشد،  جام جهانی 
ملی پوشی است که وضعیت او در باشگاه 
استقالل و شرایط قراردادش برای مشتریان 

بزرگ او، بسیار مورد توجه است.
یکی  ستقالل  ا له  سا  22 مهاجم 
مشکالت  دلیل  به  که  بود  بازیکنانی  از 
حضور  تمرینات  در  مدتی  برای  قراردادش 
نمی یافت. اسفندماه سال گذشته اصالح مبلغ 
قرارداد او موجب شد تا به نشانه اعتراض به 
مبلغ قراردادش، چند روزی را در تمرینات 
شرکت نکرد. قایدی که خواهان اصالح مبلغ 
۹۰۰ میلیونی قراردادش بود و گفته می شد با 
اینکه تا سال ۱۴۰2 با باشگاه قرارداد دارد، اما 
خواهان بند فسخ در ازای مبلغی بوده است، 
به صورت ضمنی موافقت خود را با پیشنهاد 

باشگاه اعالم کرد.
طی ماه های اخیر هر زمان از قایدی 
سوال شده که تصمیم به جدایی دارد یا خیر 
او خودش را پسر استقالل معرفی کرده و 
تمایل نشان داده که در صورت فراهم بودن 
تمامی امکانات حاضر به ادامه همکاری است 
ندارد. وضعیت  این خصوص  و مشکلی در 
استقالل  به خصوص در فصل اخیر اکنون 
این  می رسد  نظر  به  که  است  گونه ای  به 
باشد  داشته  تمایل  تکنیک  خوش  مهاجم 
تا در بهترین فرمش در سال منتهی به جام 

جهانی چالش بزرگتری را تجربه کند.
قایدی  برای  که  مقاصدی  میان  در 
از اروپا و آسیا نامبرده شده به نظر می رسد 
مشتری  جدی ترین  قطر  الدحیل  باشگاه 
اوست که برای جذب این ستاره جوان ارقام 

از  کرد.  خواهد  پرداخت  را هم  باورنکردنی 
آنجا که دو فصل دیگر از قرارداد پنج ساله 
قایدی و استقالل  باقی مانده در حال حاضر 
برای جدایی دریافت  او  جدی ترین مشکل 
بحث  که  قبلی  تابستان  است.  رضایت نامه 
جدایی این بازیکن و پیشنهاد الدحیل مطرح 
بود باشگاه استقالل بند جدایی سه میلیون 
موجب  که  بود  کرده  درخواست  را  یورویی 
بازیکن  این  جدایی  با  کلی  به صورت  شد 

مخالفت شود.
اکنون باشگاه الدحیل که فصل اخیر 
حضور در رقابت های جام باشگاه های جهان 
از  یکی  عنوان  به  بود  کرده  تجربه  هم  را 
است  حاضر  آسیا  قاره  مطرح  باشگاه های 
از  قایدی  رضایت نامه  دریافت  برای  تنها 
استقالل نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان هزینه 

کند و این مبلغ به غیر از پیشنهاد دستمزد 
بازیکن خواهد بود.

در واقع نسبت به تابستان گذشته در 
صورت  به  قطری  باشگاه  جاری  تابستان 
پیگیری  را  قایدی  وضعیت  جدی تر  بسیار 
کرده و به دلیل اینکه تمایل دارد در کورس 
رقبای قایدی موفق به رضایت این بازیکن 
تا  بیفزاید  شده  عنوان  رقم  به  شاید  شود، 
این بازیکن را به لیگ ستارگان قطر منتقل 
برای  بازیکن  رضایت  کسب  مطمئنا  کند. 
دستمزد ساالنه و همینطور پاداش ها و سایر 
بود  بعدی مذاکرات خواهد  مزایا در مرحله 
کلید  که  چرا  نیست  مشخص  اکنون  که 
باشگاه  رضایت  جلب  مذاکرات  پیشرفت 

استقالل خواهد بود.
به  اخیر  فصل  طی  استقالل  باشگاه 
دلیل بدهی های زیاد به خصوص بازیکنان و 
مربیان خارجی با محرومیت نقل و انتقاالتی 
رو به رو شد و اکنون هم شکایت لکیچ و 
مبلغ  پرداخت  زمان  تا  شده  موجب  دیاباته 
جریمه آنها از فعالیت در نقل و انتقاالت منع 
شوند. پیشنهادات تابستانی برای ستاره های 
جلب  توانایی  استقالل  حالیکه  در  تیم  این 
رضایت آنها را ندارد می تواند فرصت خوبی 
برای این باشگاه باشد تا با ترانسفر کردن 
بازیکنی مانند قایدی هم درآمدزایی خوبی 
بدهی ها  پرداخت  و هم ضمن  باشد  داشته 
تراز مالی  انتقاالت  فعالیت در نقل و  برای 

داشته باشد.

فرصت درآمدزایی استقالل؛

 الدحیل قایدی را می خواهد، 40 میلیارد+دستمزد بازیکن!

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: شهرآورد جام 
حذفی سخت تر است زیرا دیگر جای جبران وجود ندارد و 
کوچکترین اشتباه ممکن است به قیمت از دست رفتن جام 

تمام شود اما پرسپولیس برنده این جدال حساس است.
تیم فوتبال پرسپولیس در حالی به استقبال شهرآورد 
جام حذفی و تقابل با استقالل خواهد رفت که در لیگ ایران 
شرایط خوبی داشته و همچنان صدرنشین لیگ برتر است.

ی  روزها  این  شرایط  مورد  در  خوردبین،  محمود 
پرسپولیس، شهرآورد جام حذفی، تفاوت دربی لیگ با جام 

حذفی و ... صحبت هایی را انجام داد که در زیر می خوانید.
شرایط این روزهای پرسپولیس را چطور می بینید؟

فکر نمی کنم در حال حاضر هوادار و یا پیشکسوتی باشد 
که از عملکرد خوب این تیم ناراضی باشد. پرسپولیس هم 
از نظر فنی و هم از نظر تاکتیکی شرایط خوبی دارد و برای 
مسابقه مهم پیش رو برابر استقالل آماده است.این روزها 
هم استقالل شرایط خوبی دارد و هم پرسپولیس. هر دو تیم 
در مسابقات قبلی خود نتایج خوبی گرفتند. این موضوع می 

تواند نوید یک شهرآورد جذاب را بدهد؟

شهرآورد یک بازی خاص است و نمی توان آن را با 
در  شاید  که  بوده  اوقات  خیلی  کرد.  قیاس  مسابقات  سایر 
االن  بردیم.  را  استقالل  اما  نداشتیم  خوبی  شرایط  جدول 
شرایط هر دو تیم خوب است و فکر می کنم بازی زیبایی از 
کار در خواهد آمد اما باز هم می گویم این موضوع ارتباطی 

به شرایط قبلی تیم ها ندارد.
شما بیش از 5۰ سال به عنوان بازیکن و سرپرست در 
پرسپولیس بودید و شرایط گوناگونی را تجربه کردید. دربی 

جام حذفی سخت تر است یا لیگ؟

خوردبین: شهرآورد جام حذفی سخت تر از لیگ است
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سفیر بلژیک در ایران با رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی دیدار 
و بر تداوم همکاری های فرهنگی و به انجام رساندن فعالیت های مشترک 

بین دو کشور تاکید کرد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی ایران، ورونیک پتی سفیر بلژیک در ایران با حضور در 
کتابخانه ملی ایران با اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران دیدار و ضمن تاکید بر تداوم تعامالت فرهنگی میان دو کشور، 

درباره سازوکار ترجمه و انتشار اثری مشترک گفت وگو کرد.
بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: پیشبرد 
تعامالت فرهنگی باید با اثرات و نتایج مطلوبی همراه باشد تا در آثار 

فرهنگی برای آیندگان به یادگار باقی بماند.
او یادآور شد: تالش سفیر بلژیک در پیشبرد اقدامات مربوط به 
انتشار و ترجمه یک کتاب مشترک قابل تقدیر است و سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران، همکاری و تعامل الزم برای به سرانجام رساندن 

این اقدام بزرگ را خواهد داشت.
بروجردی ادامه داد: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، خانه امن 
برای افرادی است که دل شان برای ماندگاری فرهنگ در این سرزمین 
می تپد و معتقدم تعامالت فرهنگی با کشورهای مختلف اثرات قابل 

توجهی در ماندگاری فرهنگ میان ملت ها دارد. به همین دلیل تعامالت 
فرهنگی با سایر کشورها باید به یک رویه تبدیل شود تا بتواند گفتمان 

میان کشورها و ملت ها را تسهیل کند.
بروجردی با اعالم آمادگی برای همکاری سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران با کشور بلژیک گفت: در گذشته نمایشگاه اسناد و تصاویر با 
عنوان »ایران در آغاز قرن بیستم« میان کشورهای ایران و بلژیک 
برگزار شد و آمادگی داریم ُکرنر بلژیک را در تاالر بین الملل ایجاد کنیم 
و در عین حال خواستار ایجاد ُکرنر اختصاصی برای ایران در کتابخانه 

ملی بلژیک هستیم.
ورونیک پتی سفیر بلژیک در ایران ضمن ابراز خوشحالی از دیدار 
با ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: ترجمه و انتشار کتاب 
در جهت توسعه همکاری های بین دو کشور ایران و بلژیک موثر است و 

امید است تعامالت گسترده تری را در آینده شاهد باشیم.
سفیر بلژیک در پایان خاطرنشان کرد: از پیشنهاد ریاست سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران برای ایجاد ُکرنر اختصاصی کشور بلژیک در 
تاالر بین الملل کتابخانه ملی ایران و نیز ایجاد ُکرنر اختصاصی از ایران در 
کتابخانه ملی بلژیک استقبال می کنم و این پیشنهاد را به ریاست کتابخانه 

ملی بلژیک منتقل می کنم.

تاکید بر همکاری های فرهنگی ایران و بلژیک

به  ی  د ا حد هلل  ا نصر
سالگشت  هشتادمین  مناسبت 
لکتب  ا ر ا د ت  ا ر نتشا ا حیات 
و  ایبنا  اختیار  در  یادداشتی  االسالمیه، 
روزنامه دنیای جوانان قرار داده است که 

در ادامه می خوانید.
دهه  هشت  االسالمیه؛  دارالکتب 

نشر معارف دینی
برای من که عاشق و شیدای طهران 
و  کوچه ها  در  قدم زدن  هستم،  قدیم 
خیابان های محله های قدیمی تهران، هم 
فال است و هم تماشا و از یک کرشمه 
که  روزگاری  به  رفتن  برمی آید:  کار  دو 
تعلق خاطر به آن دارم و دیدن آنچه که 

عاشقش هستم: کتاب.
بان  خیا در  دهه  یک  ز  ا بیش 
توفیق  نایب،  حاج  کوچه  و  ناصرخسرو 
و  بفروشم  کتاب  که  داشتم  را  امر  این 
هنوز نیز در پیرانه سر، آرزومندم به دوران 
جوانی بازگردم و در کنار دوستان همدل 
که  افسوس  و  بفروشیم،  کتاب  همراه  و 
در  قدیمی  و کتاب فروش  ناشر  از صدها 
محدوده بازار تهران و خیابان ناصرخسرو، 
معدودی از آن خیل دوست داشتنی باقی 
عرصه  این  از  پا  که  هرکدام  و  مانده اند 
به هر دلیلی بیرون گذاردند، کسی جای 
روا ن شاد  مغازه  امروز  نگرفت.  را  آنها 
ده ها  که  )مرتضوی(  چیت چیان  بیوک 
سال مملو از کتاب بود، خالی از »دوست 
مهربان« است و همان گونه حاج بیت اهلل 
سرنوشت  و  رفت  )مشمعچی(  رادخواه 
پیوند  امروز به هم  ناشر قدیمی،  این دو 
خورده، و جایشان، بسیار خالی است، مثل 
مغازه هایشان، که در روزگاری نه چندان 
از  پر  قفسه،  آخرین  و  زیر سقف  تا  دور، 

کتاب بود.
دیدن  به  و  می دهد  دست  توفیقی 
مرتضی  آقا  حاج  دیرین،  ناشر  و  دوست 
شاهی  حیاط  کوچه  در  بروم.  آخوندی 
حق پرست  شهید  به  موسوم  امروز  که 
است و کوچه ای منشعب از آن، که قبال 
حوله باف ها بود و امروز شهید بنی هاشمی 
است، در خیابان پامنار، اندکی پایین تر از 

منار معروف این خیابان قدیمی طهران.
بازار  به  قدم  اگر  پیش  دهه  چهار 
سلطانی می گذاشتید و چشمتان در همان 
»دارالکتب  کتاب فروشی  به  بازار  ابتدای 
االسالمیه« می افتاد، دو چیز روح پروری و 
چشم نوازی می کرد: کتاب و طالباِن کتاب، 
حاج  مرحوم  که  می افتاد  اتفاق  کمتر  و 
شیخ محمد آخوندی را در مغازه مشاهده 
کنید، اما حاج آقا مرتضی همیشه حی و 
حاضر بود. با درگذشت آن مرحوم در 28 
تیرماه سال ۱۳8۴، آن مغازه دو دهنه نیز 
می باید میان ورثه تقسیم می شد و حاج آقا 
مرتضی آخوندی، راِه پدر را که از دوران 
در  باالخانه ای  به  بود،  گرفته  پی  جوانی 
در  تنها  امروز  و  داد  کوچ  محل  همان 
محل قدیمی انبار این انتشارات در انتهای 
کوچه شهید بنی هاشمی، می توانیم ایشان 

را مالقات کنیم.
محمد  شیخ  حاج  مرحوم  بارها، 
آخوندی را در کسوت روحانیت و عصابه 
امام  مسجد  حیاط  محوطه  در  دست 
خمینی دیده بودم که به سمت »دارالکتب 
االسالمیه« می رفت و گه گاه نیز در جمع 
ناشران قدیمی از نزدیک  ایشان را مالقات 
کرده بودم، اما از حاج آقا مرتضی، بارها 
کتاب خریده بودم و در جمع های صنفی 
و غیر صنفی با هم بودیم و یکی از آنها، 
پنج سال پیش، در حسینیه شهدای هفتم 
دعوت  به  بنا  که  بود  سرچشمه  در  تیر 
حجت االسالم محمدرضا زائری، مدعو به 
افطار بودیم و قبل از افطار، اقامه نماز و به 
صورت تصادفی، کنار یکدیگر قرار گرفتیم 
و خوش و بش و در آن روز، مشاهده کردم، 
رکوع و سجود و نشستن و برخاستن برای 
ایشان سخت است و سه چهار هفته پیش 
از سه سال عدم سعادت دیدار،  که پس 
مالقاتی دست داد، عصایی را بر کف دست 
ایشان دیدم و به مزاح گفتم: حاج  آقا، پیر 
شدید، ها، و جواب: الهی، الحمداهلل، بود.

به  نیاز  مستندی،  ساختن  برای 
سلطان  مرحوم  بدانم،  که  داشتم  آن 
کتا ب های  نویسنده  ـ  شیرازی  الواعظین 
و  سلطانی  مقاله  صد  پیشاور،  شب های 
گروه رستگاران ـ در کدام نقطه از خیابان 
ری سکونت داشته و تنها راه، گفت وگو با 
می دانستم،  چراکه  بود،  مرتضی  آقا  حاج 
ایام جوانی به خانه آن مرحوم آمد و  در 
از  مالقات، صحبت  هنگام  و  داشته  شد 
هشتادمین سالگشت تأسیس »دارالکتب 
االسالمیه« شد و بر آن شدم که همزمانی 
پدر  که  نشری  با  ایشان،  سال  و  سن 
را، قلمی  بودند  پایه گذار آن  مرحومشان، 

داشتم،  را  توفیق  این  که  چند  هر  کنم. 
قباًل در جلد دوم »تاریخ شفاهی کتاب« 
در روزهای سه شنبه ۱۶ و 2۳ خرداد ۱۳۹۶ 
پذیرای او در سر سرای خانه کتاب بوده و 
گفت وگوی مفصلی با وی داشته باشم، اما 

جاِن کالم ایشان.
وقتی  بود  مرحومشان  پدر  یادمان 
و  مصائب  همه  این  پرسیدم:  ایشان  از 
سختی در کار، بخصوص در دهه پنجاه 
کارخانه  از  حاصل  مالی  گرفتاری های  و 
مرحوم  مشکالت،  دیگر  و  پاکت سازی 
پدرتان را ناامید نمی ساخت، بدون درنگ 
باز  راه  ادامه  از  ایشان  تنها  نه  فرمودند: 
نمی ایستادند، بلکه سرسخت تر و محکم تر 
و امیدوارتر، راه رفته را دوباره و چندباره 

طی می کردند، تا به مقصد برسند.
سرای  همت  به  پیش  سال  سه 
نهاد دیگر،  اهل قلم و شهرداری و چند 
شایسته  تجلیلی  ماه،  مرداد  هفتم  در 
همایِش   سالن  در  ایشان  از  بایسته  و 

عمل  به  دانشگاهی  جهاد  پژوهشگاه 
نیز تحت عنوان: کهنه  آمد و کتابچه ای 
سرباز، که حاوی گفت وگو با ایشان است، 
به چاپ رسید و با آنچه که من، در تاریخ 
شفاهی کتاب آوردم، سِر جمع، تاریخچه 
کاملی از چگونگی شکل گیری دارالکتب 
االسالمیه شد و در این فرصت، بار دیگر 
با شیخ محمد آخوندی و  تجدید عهدی 
مطالبی، برگرفته از کتابچه »ویژه سالگرد 
ارتحال حضرت حجت االسالم والمسلمین 
کتابچه،  این  در  آخوندی«.  محمد  شیخ 
است:  آمده  چنین  ایشان،  زندگی نامه 
»مرحوم آقای حاج شیخ محمد آخوندی، 
آخوندی  احمد  شیخ  حاج  مرحوم  فرزند 
سال  بهمن ماه  سوم  و  بیست  در  یزدی، 
۱28۹ هجری شمسی، مطابق با سیزدهم 
صفر ۱۳2۹ هجری قمری در مشهد، در 
و  پدر  گردید.  متولد  روحانی  خانواده ای 
ابوالقاسم  حاج  مرحوم  تا  ایشان  اجداد 
کرمانی، همگی اهل قلم بودند که از راه 
امرار معاش می کردند. مشارالیه  تجارت، 
زمین  باغ،  صورت  به  را  زیادی  امالک 
شاِه  موقوفه  عنوان  به  آب  و  کشاورزی 

نجف در یزد وقف نمودند.
محمد  شیخ  حاج  قای  آ مرحوم 
مرحوم  راهنمایی  با  مشهد  در  آخوندی 
به  حائری  عبدالکریم  شیخ  حاج  آیت اهلل 
حوزه علمیه وارد شد و مقدمات و سطح 
را در مشهد نزد علمای بزرگ نظیر مرحوم 
حاج شیخ مجتبی قزوینی و مرحوم شیخ 
کاظم دامغانی و معارف را نزد مرحوم حاج 
میرزا مهدی اصفهانی گذراند و از فیوضات 
اصفهانی  حسنعلی  شیخ  حاج  مرحوم 

)نخودکی( بی بهره نبود.
پس از طی مقدمات و سطح، همراه 
علی  شیخ  حاج  مرحوم  خود،  برادر  با 
مرحوم  مشهد،  از  بزرگانی  و  آخوندی 
آیت اهلل مروارید و مرحوم آیت اهلل حاج شیخ 
ذبیح اهلل قوچانی و مرحوم آیت اهلل سامت 
مهاجرت  نجف  علمیه  حوزه  به  قزوینی 
نمود و در محضر اساتید بزرگی همچون 
آیت اهلل  مرحوم  نایینی،  آیت اهلل  مرحوم 
و  شاهرودی  سیدمحمود  حاج  العظمی 
مرحوم آیت اهلل العظمی حاج سیدابوالحسن 
اصفهانی )قدس سره( تلمذ نمود. همچنین 
ابوالحسن اصفهانی،  از مرحوم حاج سید 

موفق به اخذ اجازه اجتهاد گردید.
احمد  ایشان مرحوم حاج شیخ  پدر 
آخوندی که از علما و تجار مشهد بودند، 
مسجد  و  مشهد  مردم  قیام  جریان  در 
گوهرشاد به علت برقراری ارتباط با مرحوم 
شیخ محمدتقی بهلول که قهرمان مبارزه 
گوهرشاد  مسجد  جریان  در  رضاخان  با 
بود، به عنوان محرک و سامان دهنده این 
مبارزه تحت تعقیب حکومت قرار گرفته 
و در نتیجه با فروش مایملک خود و جمع 

نمودن کلیه فرزندان و بستگانـ  که حدود 
یک اتوبوس بودند ـ به صورت قاچاق به 

کشور عراق مهاجرت نمودند.
با  قم،  راه  از  مهاجرت  مسیر  در 
صاحب  قمی،  عباس  شیخ  حاج  مرحوم 
مالقات  مفاتیح الجنان  و  لبحار  سفینۀ ا
موجبات  یشان  ا مهاجرت  ید.  می نما
شگفتی آن مرد بزرگ را فراهم ساخته و 
دعای خیر وی، بدرقه راه ایشان می گردد. 
در هر حال با وارد شدن عائله ای بزرگ 
از  بعد  و  کربال  در  سکونت  و  عراق  به 
چند سالی اقامت در نجف اشرف، فصل 
جدیدی در زندگانی ایشان شکل گرفت. 
در  آقا،  علی  قیصریه  در  مغازه ای  وی 
خود  فرزند  و  نمود  اجاره  اشرف  نجف 
مرحوم حاج شیخ محمد  آخوندی که در 
آن ایام در نجف مشغول به تحصیل بود 
را به ایران فرستاد، تا با ارسال کتاب و 
کاالهای بازرگانی به نجف، وسیله امرار 
معاش این عائله بزرگ را فراهم نمایند«.

هنگامی  نجف،  در   ۱۳۱۷ سال  در 
که مرحوم حاج شیخ عباس قمی مشغول 
به  بودند،  سفینۀ البحار  چاپ  و  تدوین 
انجام  برای  کافی  سرمایه  نداشتن  علت 
محمد  شیخ  حاج  آقای  از  کتاب،  طبع 
می نمایند،  همکاری  درخواست  آخوندی 
این موضوع مقدمه ای برای ورود ایشان 
به عرصه نشر می گردد. بدون شک دعای 
و  بزرگ ترین  خداجوی،  رادمربزرگ  آن 
باالترین پشتوانه ای برای تأسیس مؤسسه 
انتشاراتی دارالکتب االسالمیه و خدمات 
چاپ   ۱۳2۰ سال  در  است.  بوده  وی 
رساله صراط النجاة مرحوم سیدابوالحسن 
اصفهانی )قدس سره( و صحیفه سجادیه 
به  در قطعی کوچک  بار  اولین  برای  که 
خط استاد شیخ احمد زنجانی ]معصومی 
زنجانی[ و با تصحیح بسیار دقیقی، توسط 
خود آن مرحوم از روی نسخه های معتبر و 
مقابله شده، توسط مرحوم عالمه مجلسی 
بسیار  مقدمه ای  با  و  سره(  )قدس  اول 
تحقیقی از مرحوم استاد سیدمحمد مشکوة 
و عالمه مرحوم آیت اهلل العظمی مرعشی 
نجفی انجام گرفت، زمینه ساز ورود ایشان 
به صورت کاماًل جدی به عرصه نشر بود. 
هر  سال ۱۳2۹،  تا  بعد،  به  زمان  این  از 
یکی دوسال یک مرتبه به کشور عراق و 
شهر نجف مشرف می شدند، ولی کارهای 
مربوط به چاپ و نشر کتاب را در ایران 

انجام می دادند«.
جامعه  سازمان دهی  و  راه اندازی 
شیخ  م  حو مر با  می  سال ا ت  تعلیما
توضیح  بازنویسی  اسالمی،  عباسعلی 
المسائل براساس فتاوای مرحوم آیت اهلل 
بروجردی،  قا آ حسین  ج  حا لعظمی  ا
ن  ستا ر بیما ری  ا ن گذ بنیا و  سیس  تأ
 ۱۳52 سال  در  )عج(  ولی عصر  خیریه 
کاماًل  محله های  )از  بخارایی  خزانه  در 
از جمله  روزگار(،  تهران در آن  محروم 
آثار  چاپ  کنار  در  مرحوم  آن  کارهای 
امینی،  عالمه  الغدیر  چون:  بی نظیری 
و  ده ها  و  طباطبایی،  عالمه  المیزان 
که  است  دیگر  رزنده  ا کتاب  صدها 
برای اولین بار از سوی ایشان، به چاپ 
رسیدند. نکته جالب توجه وصیت ایشان، 
مرحوم  است.  تدفین شان  محل  برای 
حیات،  زمان  در  آخوندی،  محمد  حاج 
در جوار حرم مطهر حضرت عبدالعظیم 
حسنی )ع( قطعه ای را خریداری کرده و 
وصیت نموده بودند، در این محل به خاک 
سپرده شوند، اما پس از پیروزی انقالب 
کردند.  وصیت  تحمیلی،  جنگ  شروع  و 
چنانچه در مکانی غیر از اماکن زیارتی، از 
دار دنیا رفتند، در کنار شهدای جنگ، در 
بهشت زهرا )س( به خاک سپرده شوند 
که، این وصیت از سوی ورثه و حاج آقا 
مرتضی آخوندی، مرعی داشته شد و پیکر 

مطهر ایشان در این مکان آرام گرفت.
در فهرستی که در سال ۱۳5۳، تحت 
و  انتشارات  از  قسمتی  فهرست  عنوان: 
تهران،  االسالمیه،  دارالکتب  مطبوعات 
بازار سلطانی به چاپ رسیده، به کتب اربعه 
شیعه، آثار عالمه مجلسی، جواهر الکالم 
نهج البالغه،  االسالم،  شرایع  شرح  فی 
در  شیعه  نماها،  فیلسوف  اسفاراالربعه، 
اسالم، العروة الوثقی، اصول فقه، و ده ها و 
صدها کتاب دیگر در زمینه معارف دینی 

و مذهب حقه تشیع، اشاره شده است.
مرتضی  حاج  با  مالقات  هنگام 
کتاب  انبار  در  هم  با  قدمی  آخوندی، 
»عدل  برای  دلم  چقدر  می زنیم.  ایشان 
کردن کتاب« تنگ شده است. کاری که 
برای عموم ناشران قدیمی، در انبار کتاب، 
امری عادی بود و با افت شمارگان کتاب، 
دیگر خبری از »عدل زدن« نیست و آن 
دویست و یا سیصد جلد را در قفسه جاداده 

و نیازی نیست تا کتاب، عدل شود.
از  بیش  که  انبار،  از  بخش  یک 
و  ـ  می رسد  نظر  به  مترمربع  چهارصد 
منزل  روزگاری  می گوید،  مرتضی  حاج 
 ۱۳۳5 سال  از  و  بود  کوچه  این  در  ما 
تمام  کردیم،  خریداری  را  محل  این  که 
ـ  می شد  انجام  محل  همین  در  کارها، 
ده ها هزار جلد، به صورت عدل های بلند 
و کوتاه در کنار یکدیگر، منتظر خواهان و 
خواننده هستند و لبخند حاج مرتضی، با 
این تاکید همراه می شود: هر کتابی را که 
بفروشیم، به جایش بالفاصله کتاب چاپ 
می کنیم و پولی در کار نیست و هر چه 
هست کتاب است و دلی که در گرو اهل 
بیت علیهم السالم است و جای دیگری به 
گرو ننهاده ایم و طی هشت دهه گذشته، 
که  روزی  تا  و  بوده  همین  بوده،  هرچه 
توان داشته باشیم، به حول و قوه الهی، 
این راه را که مرضی خداوند متعال است، 

با استقامت بیشتری، ادامه خواهیم داد.
حاج مرتضی آخوندی، میل ندارد از 
خود بگوید و مخلص کالم او، پای بندی 
راه  این  در  پایداری  و  تشیع  و  اسالم  به 
خاطراتتان  چرا  می گویم:  وقتی  و  است 
از  و  دوستان  می گوید:  نمی نویسید،  را 
از  بخشی  و  کرده اید  لطف  شما،  جمله 
آنها ثبت شده و ترجیح می دهم با کارم، 
در  آیا  می گویم:  وقتی  بزنم،  را  حرفم 
دارالکتب  کتاب های  عظیم  خیل  میان 
االسالمیه، تاکنون مقدمه و یا حاشیه ای 
کتاب  و  کم،  خیلی  می گوید:  نوشته اید، 
در  پژوهشی  توحید«  »دلدادگان  ارزنده 
زندگانی، آثار و اندیشه عالمه طباطبایی، 
سیدعلی  جعفری،  عالمه  امینی،  عالمه 
قاضی و میرزا جواد ملکی تبریزی ـ که 
جملگی از بزرگان خطه آذربایجان و شهر 
تبریز می باشند ـ را به من نشان می دهد 
پیرامون  دارد،  آن  مقدمه  به  اشاره  و 
عالمه  مرحوم  که  بحاراالنوار  کتاب 
و  می نگاشت  حاشیه  آن  بر  طباطبایی 
آقا  حسین  حاج  العظمی  آیت اهلل  مرحوم 
آن  غیر  نظری  که  بروجردی،  طباطبایی 
شهر  در  شخصی  که  خلطی  و  داشت 
قم، طی مقاله ای در یک مجله دینی به 
ایشان، ضرورتًا به آن  عمل آورده بود و 
همین،  می گویم:  وقتی  و  داده اند،  پاسخ 
می فرمایند: بله، به قدر کفایت باید گفت.

نشر  راه  در  زدن،  گام  سال  هشتاد 
معارف اسالمی و مذهب حقه تشیع، دو 
نسل از خانواده آخوندی را تا امروز با خود 
همراه ساخته و نسل سوم این خاندان نیز 

گام در این راه گذارده اند.
آخوندی می پرسم:  از حاج مرتضی 
در  فروشگاه،  تعطیلی  از  بعد  آقا  حاج 
در  امروز  و  بودید،  مشغول  باالخانه  آن 
انتهای کوچه بنی هاشم در محله پامنار، و 
چگونگی ادامه این راه؟ می گوید: شصت 
و پنج سال پدر و شصت خودم، در این راه 
بوده ایم و تا روزی که خداوند متعال قوت 

و قدرت دهد، این راه ادامه دارد.
ایشان می پرسم: چرا، در فضای  از 
مجازی فعال نیستید؟ می فرمایند: حق با 
شماست، و باید حاال که رویه فروش کتاب 
تغییر کرده، ما نیز این کوتاهی را جبران 
کنیم، تا معارف اسالمی و الهی، بهتر و 

بیشتر به دست اهلش برسد.
یایی  پا و  پویایی  آرزوی  ضمن 
ج  حا و  السالمیه  ا لکتب  ا ر ا د ی  ا بر
هشتادمین  تبریک  و  آخوندی  مرتضی 
سالگشت حیات انتشارات ایشان. چهره 
متبسم و خندان حاج آقا مرتضی، بدرقه 
راهم می شود و از ایشان تشکر می کنم 
برای  غفران  متعال ، طلب  از خداوند  و 
و  عزت  با  عمر  طول  و  مکرمشان  پدر 
مسئلت  ایشان  برای  سالمتی  با  توأم 

می نمایم.

کوچه حاج نایب و هشت دهه نشر معارف دینی

کتاب گویای »امدادگر کجایی« منتشر شد 

کتاب گویای »امدادگر کجایی« تهیه و بر روی پایگاه کتاب گویای 
ایران صدا در دسترس عالقه مندان قرارگرفته است.

و  اسناد  مرکز  عمومی  روابط  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
نویسندگی  به  کجایی«  »امدادگر  گویای  کتاب  مقدس  دفاع  تحقیقات 
معصومه رامهرمزی و به تهیه کنندگی فرزاد شریفی، صداپیشه گی و روایت 
نورالدین جوادیان و در 22۱ دقیقه تهیه شده است، این کتاب گویا که با 
همکاری مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجموعه ایران صدا تهیه 
شده امروز رونمایی شد و بر روی پایگاه کتاب گویای ایران صدا در دسترس 

عالقه مندان قرار گرفت.
کتاب »امدادگر کجایی« دربردارنده ی خاطرات یکی از امدادگران دوران 
دفاع مقدس، علی ِعچِرش، است. وی ایثارگری های امدادگران را در دوران 

جنگ تحمیلی شرح می دهد.
»علی ِعچِرش« اهل آبادان است. او فرد آگاهی است، چون در زمان 
جنگ، مدیر ستاد امداد و درمان ماهشهر بود. وی همچنین مدتی مدیریت 

ستاد امداد جبهه ی اهواز و نیز هالل احمر ماهشهر را بر عهده داشت.
رسمی  آغاز  از  )پیش   ۱۳5۹ سال  شهریور  در  دوستانش  و  عچرش 
جنگ(، به علّت درگیری هایی که در شلمچه وجود داشت، به آنجا رفتند و 

در منطقه ی کمپ ولی عصر مستقر شدند.
وی در ابتدا کارش را با امدادگری شروع کرد و بعد، در جریان حمالت 
هوایی عراق به اروندکنار، به این نتیجه رسید که امدادگر به تنهایی نمی تواند 
به مجروحان رسیدگی کند و باید خودش نیز راننده ی آمبوالنس باشد، چون 
سرعت امدادگر برای رساندن مجروح به بیمارستان نقش تعیین کننده ای در 
نجات او دارد. وی سپس راننده ی آمبوالنس شد و این نقش ادامه پیدا کرد.

کتاب »امدادگر کجایی« در هشت فصل و »فهرست منابع« و »اسناد 
و تصاویر« تنظیم شده است. آنچه این کتاب را شنیدنی می کند، فقط بیاِن 
فرهنگِی  مردم شناسِی  قبیل  از  موضوعاتی  نیست.  امدادگر  یک  خاطرات 
شهر آبادان، عالیق و سبک زندگی مردم، زندگی عشایر عرب، فاجعه ی 
آتش سوزی سینما رکس و نگاهی عمیق به زندگی مهاجران جنگ تحمیلی 

در اردوگاه ها و مشکالت و مسائل آنان، در خاطرات راوی نهفته است.
کتاب »امدادگر کجایی« در سال ۱۳۹۷ توسط انتشارات مرکز اسناد 

و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شده است.

»زندگی با دورریختنی های کمتر« منتشر شد

ترجمه   با  باتن  تارا  نوشته  دورریختنی های کمتر«  با  کتاب »زندگی 
سعید نصیری منتشر شد.

 این کتاب در ۱2۶ صفحه با قیمت 2۹هزار تومان توسط نشر صاد 
منتشر شده است. در معرفی کتاب »زندگی با دورریختنی های کمتر« توسط 
ناشر آمده است: این کتاب مصرف آگاهانه را به خوانندگانش می آموزد. تارا 
باتن می گوید: »خانه و زندگی مان پر شده از چیزهایی که ناامیدمان می کنند«.

اگر می خواهید کمتر خرج کنید و بفهمید چه چیزهایی را واقعاً نیاز دارید 
و چه چیزهایی به دردتان نمی خورد، این کتاب می تواند برایتان مفید باشد.

یکی از بهترین ویژگی های این کتاب، کاربردی بودن آن است. تارا باتن 
در این اثر، عالوه بر شرح فلسفه  »گردآوری آگاهانه« و خرید هدفمند، در 
بخش های مختلف آن اختصاصًا به توضیح برنامه ریزی برای خرید، مقاومت 
در برابر خرید بدون فکر، یافتن سلیقه  شخصی خود به جای پیروی از مد، 
و اموری از این دست می پردازد. او نکات مفیدی را در مورد نحوه  شناسایی 
محصوالت مرغوب و بادوام مطرح کرده است و توصیه های معقول زیادی 
ارائه می کند. در طول کتاب با تمرین های ساده و آزمایش های ذهنی ای 
نباشید،  آدم های معروف  تأثیر  آشنا خواهید شد که کمک می کنند تحت 
از اشیائی  بتوانید  چیزهایی را که به دردتان نمی خورند شناسایی کنید، و 
که به خاطر ارزش احساسی نگهشان داشته اید اما نهایتًا جز به هم ریختن 

خانه  و زندگی تان کاربرد دیگری ندارند، بگذرید.
زندگی  سبک  متخصص  زیست،  محیط  طرفدار  نویسنده   باتن،  تارا 
برند »BuyMeOnce« است که کار آن کشف و معرفی  و مؤسس 
مرغوب ترین و بادوام ترین محصوالت دنیا و تالش برای تغییر نحوه  خرید 
کردن مردم جهان است. او در اولین کتاب خود »زندگی با دورریختنی های 
کمتر« که یکی از پرفروش ترین های آمازون بوده، به نقد فرهنگ مادی گرایی 
پرداخته است و روش ساخت یک زندگی خلوت اما باکیفیت را به خوانندگان 
را  دورریختنی های کمتر«  با  کاغذی »زندگی  معرفی می کند.نسخه   خود 
Saadpub. می توانید با قیمت 2۹هزار تومان از سایت نشر صاد به نشانی

ir تهیه کنید و نسخه  الکترونیکی آن نیز با قیمت ۱۴5۰۰ تومان از پلتفرم 
طاقچه قابل دریافت است.
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پروانه رسولی خوشبخت

درگذشت حمید علی دوستی ده روز بعد از دریافت قلم زرین

حمید علی دوستی شهرکی که هفته گذشته به صورت مشترک برگزیده 
جایزه قلم زرین شده بود در سن 5۱ سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت.

حمید علیدوستی شهرکی نویسنده رمان »بُرشکن« که هفته گذشته 
در نوزدهمین جشنواره قلم زرین موفق به کسب عنوان برتر بخش داستان 
بزرگساالن شده بود، سه شنبه شب بر اثر عارضه قلبی و در سن 5۱ سالگی 

در بیمارستان آیت اهلل کاشانی شهرکرد درگذشت.
های  کتاب »وضعیت  و  »برشکن«  رمان  انتشار  خود  سابقه  در  وی 

نمایشی در شاهنامه فردوسی« را توسط سوره مهر دارد.
از مدرسان دفتر شهرکرد انجمن سینمای  حمید علیدوستی شهرکی 
جوان است و رمان »بُرشکن« را با الهام از رسم قدیمی بُرشکن در فصل 
دروی زمین های کشاورزی نوشته است. وی در این اثر به برهه ای از تاریخ 
که تأثیر فراوانی در زندگی مردم استان داشته می پردازد و با نمایش دادن 
سبک زندگی مردم آن زمان برخی از مناسبت های نادرست در زندگی مردم 

را روایت می کند.
روزنامه دنیای جوانان درگذشت این نویسنده را به خانواده و مخاطبانش 

تسلیت می گوید.

ضرورت ارائه برنامه هایی برای پایه ریزی تئاتر خالق

تئاتر  به سوی  این که در کتاب »گام به گام  به  اشاره  با  فیاضی  رضا 
خالق« نمایش خالق با تئاتر خالق تفکیک شد، عنوان کرد: یعنی کار من 
و مراحلی که بنده طی می کنم به تئاتر خالق منتج می شود و ما می توانیم 
اجرای نمایشی هم داشته باشیم و این که ما چگونه می توانیم تئاتر و تئاتر 

خالق اجرا کنیم و پایه آن را چگونه بگذاریم.
 »گام به گام به سوی تئاتر خالق« یکی دیگر از آثار مجموعه کتاب 
شش جلدی »تجربه نامه های نمایش خالق« است که رضا فیاضی آن را به 
نگارش درآورده است؛ این اثر کتابی کاربردی و عملی است و با استفاده از 
این کتاب مربیان می توانند کودکان و نوجوانان را برای رسیدن به یک اجرا 
آماده کرده و به یک نمایش خالق برسند. با نویسنده این اثر گفت وگویی 
در خصوص تئاتر خالق و کتاب »گام به گام به سوی تئاتر خالق« انجام 

دادیم که در ادامه می خوانید.
 رضا فیاضی اظهار کرد: من کتاب های زیادی نوشته ام؛ اما معتقدم تالیف 
چیزی که به نفع بچه ها باشد و چیزی به آن ها بیاموزد، در حوزه تئاتر است؛ 
از این رو این اثر را نوشتم. پیش از انقالب اسالمی، دان الفون به ایران آمده 
بود و ما نزد او در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آموزش دیدیم؛ 

بعد به شهرستان ها رفته و شروع به کار کردن با بچه ها کردیم.
وی افزود: سال ۱۳5۴ یا ۱۳55 در کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان بدون این که بدانیم این کاری که انجام می دهیم یک نوع نمایش 
خالق است به عنوان مربی تئاتر به شهرستان می رفتیم و شروع به فعالیت 
در این زمینه کردیم. یکسری رئوس هم داشتیم که طبق آن کار می کردیم.

او با اشاره به این که کار ما نام های متعددی داشت که این روزها به 
آن نمایش خالق می گویند، مطرح کرد: خالقیت بچه ها را در بازی، بدون 
تماشاگر و بدون این که قصد اجرای تئاتر داشته باشند به کار می گرفتیم. 
من جایی خواندم که در کشور ژاپن یا چین چند کودک را انتخاب می کنند 

و با آن ها کار می کنند و از آن ها دولت مردان آینده درست می کنند.
 این نویسنده همچنین تصریح کرد: یعنی با همین شیوه نمایش خالق 
به کودک کمک می کنند و به او جهت می دهند که به سمت حرفه ای برود 
که در نهایت قرار است آنجا قرار گیرد. یعنی این فعالیت تا این اندازه دارای 
اهمیت بوده و تاثیرگذار است. بچه ها نمایش را بازی می کنند و با بازی آن ها 

نمایش  ها شکل می گیرد و احتیاجی به تماشاگر نیست.
 وی با اشاره به این که در کتاب »گام به گام به سوی تئاتر خالق« 
نمایش خالق با تئاتر خالق تفکیک شد، عنوان کرد: یعنی کار من و مراحلی 
اجرای  ما می توانیم  و  منتج می شود  تئاتر خالق  به  بنده طی می کنم  که 
نمایشی هم داشته باشیم. اگر دوستان در آثار خود تعریفی از نمایش خالق 
ارائه کردند من از تئاتر خالق صحبت کردم و این که ما چگونه می توانیم 

تئاتر و تئاتر خالق اجرا کنیم و پایه آن را چگونه بگذاریم.
انجام  تعریف دوستان، من کار عملی  با  ادامه تصریح کرد:   وی در 
دادم و اگر نوشته سایر نویسنده های مجموعه کتاب »تجربه نامه های نمایش 
خالق« تئوری باشد و تفکرات تئوری را شامل شود، بنده در کتاب خود تفکر 
عملی ارائه کردم. همچنین در این اثر دو شیوه دارم که گروه سنی کودکان 
و نوجوانان از یکدیگر تفکیک شده اند. یعنی ۱۳ برنامه برای کودک و ۱۳ 

برنامه برای نوجوان ارائه کردم.
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از چپ سعید فیروزآبادی، امیرحسین چهل تن، محمد محمدعلی، محمود 
دولت آبادی، ناهید طباطبایی  اختصاصی دنیای جوانان

خراب می شوم از
دیدن و ندیدن تو

بهمن صباغ زاده

هزار فلسفه دارد کسی که مجنون است
به  ویژه آن که جنون را به عشق مدیون است

طال که هیچ، که از اشک نیز پاک تر است
حساِب هرکه سرش از حساب بیرون است

خراب می شوم از دیدن و ندیدن تو
که چشم های خماِر تو مست و میگون است

غم ِ تو خون ِ دلم را به شیشه ریخته است
تو الک می زنی آرام و من دلم خون است

»ز گریه مردم چشمم نشسته است به خون
ببین که در طلبت حال مردمان چون است«
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سعید پورصمیمي روي صحنه تئاتر

پریزاد سیف قصد دارد نمایش 
شرایط  پایان  از  بعد  را  خوشدالن، 
استاد سعید  با حضور  تئاتر  کرونایی 
پورصمیمی روی صحنه ببرد. اثری 
با فضای طنز که توسط پورصمیمی 
در حال نگارش است. پریزاد سیف 

درباره تولید و اجرای اثری جدید با حضور 
آقای  توسط  خوشدالن  نمایش  گفت:  ایران  تئاتر  مطرح  بازیگر  این 
سعید پورصمیمی در دست نگارش است و هنوز به پایان نرسیده و به 
طور کامل نوشته نشده است. خوشدالن اثری کمدی است که اولویت 
شرایطی  و  ما  زمانه  به  توجه  با  معتقدم  است.  اجرا  و  تولید  برای  ما 
که به دلیل کرونا بر جامعه حاکم شده، برای کم کردن بار سختی ها 
تئاتر  آثار کمدی و طنز بر صحنه  اجرای  از دوش مردم  و مشکالت 

باشد. تأثیرگذار  می تواند 

جشنواره بین المللي تئاتر عروسکي

دومین جشنواره بین المللی تئاتر 
بهرام  دبیری  به  مجازی  عروسکی 
زبان  به 2  را  فراخوان خود  بهبهانی 
این  کرد.  منتشر  انگلیسی  و  فارسی 
جشنواره که سال گذشته در پی شیوع 

ویروس کرونا کار خود را آغاز کرده است، 
امسال با رویکردی بین المللی، پذیرای آثار 
تمام نمایشگران عروسکی از سرتاسر جهان بی هیچ محدودیتی خواهد 
بود تا ثابت کند هنرمندان همانند تمام اقشار دیگر جامعه و چه بسا بیشتر 
از آنان می توانند خود را با تغییر شرایط وفق دهند و بستری برای ارائه 

آثار خود پیدا کنند. 
این دوره جشنواره در ۳ بخش بزرگسال، کودک و نوجوان و طراحی و 
ساخت عروسک با موضوع اساطیر کهن و شخصیت های داستانی کالسیک 

ایران و جهان، برگزار می شود.

کیهان کلهر و برگزاري کنسرت آنالین

 ، محبو نده  ز ا نو کلهر  ن  کیها
نچه  کما ز  سا شاخص  و  ر  کهنه کا
بستر  در  خود  کنسرت  تازه ترین  از 
ن  کیها  . د ا د خبر  زی  مجا فضای 
صفحه  در  مطلبی  ر  نتشا ا با  کلهر 

شخصی خود در اینستاگرام، از تازه ترین 
مجازی  فضای  بستر  در  خود  کنسرت 
خبر داد. این کنسرت با همراهی اردال ارزنجان، نوازنده ترکیه ای 
ساز باغالما روز ششم مردادماه پخش می شود. متن پیام منتشرشده 
شما  اطالع  به  است:  شرح  این  به  کلهر  کیهان  رسمی  صفحه  در 
آنالین کیهان کلهر در موزه  ۳ کنسرت  از  عزیزان می رسانیم پس 
اردال  به همراهی  بار  این  اتحادیه  آبگینه و کاخ چهلستون و خانه 
2۱:۳۰ در خدمت شما  ارزنجان به تاریخ ششم مرداد راس ساعت 

هستیم. نقدر  گرا مخاطبان 
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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

اکران آخرین فیلم زنده یاد علي انصاریان

فوری،  قطع  یی  سینما فیلم 
لعلومی  بحرا مریم  ساخته  سومین 
نمایش  آماده  فنی  مراحل  پایان  با 
موسیقی  شدن  نهایی  از  پس  شد. 
متن توسط یوگنی گرینکو، آهنگساز 
اهل روسیه و انجام امور البراتواری، 

فیلم سینمایی قطع فوری به کارگردانی و 
تهیه کنندگی مریم بحرالعلومی آماده نمایش شده است و پس از دریافت 
برنامه ریزی  آن  کشور  از  خارج  و  داخلی  پخش  برای  الزم،  مجوزهای 
نظر، علی کیان ارثی،  افسانه کمالی، غزال  خواهد شد. سامان صفاری، 
محمدرسول صفری، یاسمن ترابی، سادیا جاللی پور، سیاوش چراغی پور، 
الهه منصوریان،  سوگل طهماسبی، شقایق فراهانی، روشنک عجمیان، 
سیداحمد حسینی و ساسان کریمی بازیگران این فیلم سینمایي هستند و 

آخرین نقش آفرینی زنده یاد علی انصاریان در این فیلم مي باشد.
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مدعیان در کن به جان هم افتادند...

شانس اصغر فرهادي براي نخل طال چقدر است!؟
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محمد حسین زاده

درحالی کــه بیمــاری همه گیــر 
نتوانســت فصــل جوایــز ســینمایی در 
ســال 2۰2۰  را کال از بیــن ببــرد، امــا 
یــک جایــزه مهــم را از تصویــر خــارج 
ــرای بســیاری از فیلمســازان،  ــرد. ب ک
ــن افتخــار روی  نخــل طــال معتبرتری
کــره زمیــن اســت و در ســال 2۰۱۹، 
ایــن جایــزه بیــش از همیشــه اهمیــت 
خــود را نشــان داد. بعــد از اینکه انگل، 
ســاخته بونــگ جون هــو، جایــزه برتــر 
بخــش مســابقه اصلــی کــن را گرفــت 
و در ادامــه بــه موفقیت هــای تجــاری 
و انتقــادی گســترده دســت پیــدا کــرد، 
بگذریــم از ایــن کــه بــا دریافــت جایزه 
ــاق  ــک اتف ــم، ی ــن فیل ــکار بهتری اس
تاریخــی را رقــم زد، بســیاری انتظــار 
ــار  ــم کــره ای، ب داشــتند موفقیــت فیل
ســکوی  به عنــوان  را  کــن  دیگــر 
ــی  ــینمای بین الملل ــی س ــاب اصل پرت
زیــر ذره بیــن قــرار بدهــد. ایــن اتفــاق 
ــه  ــرا ک ــداد، چ ــال 2۰2۰ رخ ن در س
جشــنواره نســخه فیزیکــی خــود را لغو 
ــل  ــز مث ــه چی ــال هم ــا امس ــرد، ام ک
ــارم  ــاد و چه ــت. هفت ــده اس ــل ش قب
ایــن رویــداد از سه شــنبه ۶ ژوئیــه 
ــنبه ۱۷  ــا ش ــد و ت ــاز ش ــر( آغ )۱5 تی

ــر( ادامــه دارد. ــه )2۶ تی ژوئی

ــج  ــب و نتای ــات داوران عجی هی
عجیب تــر

لــی  اســپایک  حضــور  بــا 
به عنــوان  آمریکایــی  کارگــردان 
ــی  ــا یک ــر ب ــه نظ ــس داوران، ب رئی
یــن  بل پیش بینی تر قا غیر ز  ا
در  اصلــی  بقه  مســا بخش هــای 
ســال های اخیــر روبــرو هســتیم. او بــه 
یــک گــروه بین المللــی از فیلمســازان 
و بازیگــران پیوســت کــه اکثــر آنها زن 
هســتند و کارهایشــان نشــان دهنده 
طیــف گســترده ای از حساســیت در 
بــازی اســت. کارگردانــان دیگــر عضو 
هیــات داوری، ماتــی دیــوپ کارگردان 
و بازیگــر ســنگالی فرانســوی، جســیکا 
هاوســنر کارگــردان و فیلمنامه نویــس 

اتریشــی، مالنــی لــوران بازیگــر و 
کارگــردان فرانســوی و کلبــر مندونســا 
ــم و  ــز فیل ــردان، برنامه ری ــو کارگ فیلی
منتقــد برزیلــی هســتند. میلــن فارمــر 
کانادایــی،  ترانه ســرای  و  خواننــده 
طاهــر رحیــم بازیگــر فرانســوی و 
ــره ای،  ــر ک ــو بازیگ ــونگ کانگ ه س
فهرســت داوران ایــن بخــش را کامــل 
می کننــد. یــک حقیقــت صادقانــه 
وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه 
ــرای پیش بینــی  ــم دقیقــی ب هیــچ عل
ــدارد،  ــود ن ــال وج ــل ط ــدگان نخ برن
چــرا کــه داوران در ۱۰ روز جشــنواره 
ــد  ــد و می توانن ــم می بینن روزی 2 فیل
ــر  ــاس ه ــر اس ــود را ب ــات خ تصمیم
دهنــد.  شــکل  می خواهنــد  آنچــه 
ممکــن  داوران  رئیــس  درحالی کــه 
ــدای  ــد ص ــته باش ــق داش ــت ح اس
بلندتــری داشــته باشــد، درنهایــت همه 
یــک رای دارنــد و گاهــی اوقــات بــه 
می رونــد.  غیرمنتظــره  مکان هــای 
ــی  ــد برخ ــر می رس ــه نظ ــع، ب درواق
دارنــد  تمایــل  بیشــتر  فیلمســازان 
ــه  ــد ک ــزه بدهن ــی جای ــه فیلم های ب
خودشــان  فیلم هــای  بــا  متفــاوت 
ــس داوران  ــچ رئی ــد لین ــتند. دیوی هس
جشــنواره کــن 2۰۰2، جایــزه اصلــی را 
بــه فیلــم نســبتا کالســیک پیانیســت، 
ــه  ــپیلبرگ ب ــتیون اس ــرد. اس ــدا ک اه
داد.  رای  رنــگ،  گرم تریــن  آبــی 
ــردان  ــر کارگ ــرج میل ــه ج ــالی ک س
ســری فیلم هــای مکــس دیوانــه، 
رئیــس هیــات داوران کــن را بــر عهده 
داشــت، شــایع شــد او طرفــدار تونــی 
اردمــان فیلــم محبــوب منتقــدان نبــود 
و نخــل طــال بــه ســایر آثــار محبــوب 
ــی  ــز آمریکای ــا عزی ــن ی ــد پترس مانن
هــم نرســید. در عــوض، فیلــم بیشــتر 
ســنتِی مــن، دانیــل بلیــک ســاخته کن 
ــا  ــوچ برنــده شــد. خالصــه اینکــه ت ل
ــنبه ۱۷  ــال ش ــه امس ــه ک روز اختتامی
ژوئیــه اســت و اعطــای جایــزه نخــل 
ــد.  ــزی نمی دان ــس چی ــال، هیچک ط
بهانــه ای  گمانه زنی هــا  بااین حــال، 
ســرگرم کننده بــرای درگیــر شــدن بــا 

ــت. ــابقه اس ــش مس بخ

نخســتین روایــت از قهرمــان 
اصغــر فرهــادي

اصغــر فرهــادی در چهارمیــن 
حضــور در بخــش مســابقه رســمی 
ــا  ــار ب ــن ب ــن ای ــم ک ــنواره فیل جش
قهرمــان، در پــی بــه دســت آوردن 
نخســتین نخــل طالیــی بهتریــن 
ــا  ــه ت ــت ک ــب اس ــت. جال ــم اس فیل
اولیــن نمایــش قهرمــان،  از  قبــل 
در ســالن بــزرگ لومیــر در شــهر 
ســاحلی کــن در جنــوب فرانســه، 
ــت  ــت نمی دانس ــق و درس ــی دقی کس
داســتان فیلــم چیســت!؟ بــا ایــن حال، 
ــی  ــتن متن ــا نوش ــاوارد ب ــارلوت پ ش
کوتــاه بــرای ســایت رســمی جشــنواره 
کــن جزئیــات ناگفتــه از نهمیــن تجربه 
کارگردانــی فرهــادی ارائــه داده اســت 
کــه می توانــد سینمادوســتان را بــا حال 
ــد.  و هــوای قهرمــان بیشــتر آشــنا کن
فرهــادی در ۳ تجربــه حضــور پیشــین 
ــته،  ــا گذش ــن ب ــابقه ک در بخــش مس
ــش  ــد، ۳ نق ــه می دانن ــنده و هم فروش
اصلــی برجســته بــه بیننــدگان معرفــی 
کــرد. اینجــا در قهرمــان، قهرمــان 
داســتان جوانــی اســت بــه نــام رحیــم 
)امیــر جدیــدی( کــه بــه خاطــر ناتوانی 
در بازپرداخــت بدهــی بــه زنــدان افتاده 
اســت. رحیــم 2 روز بــه مرخصــی 
متقاعــد  را  او  نامــزدش  و  می آیــد 
ــه  ــی ک ــا پول ــا را ب ــد بدهی ه می کن
پیــدا کرده اســت بپــردازد امــا تصمیمی 
کــه رحیــم می گیــرد، پیامدهایــی دارد و 
از او یــک قهرمــان می ســازد. کارگردان 
ــردن  ــش ب ــن و پی ــا بافت ــان ب همزم
داســتان ایــن درام اجتماعــی، تصویری 
شــفاف از نظــام اداری بســیار پیچیــده 
ــه  ــد ک ــان می ده ــه و نش ــران ارائ ای
در  می تواننــد  چگونــه  شــهروندان 
ســاختار آوردن شــاهد بــرای هــر ادعــا 
ــادی، در  ــاور فره ــه ب ــوند. ب ــیر ش اس
ــت  ــر نظــر مدیری ــه از ه ــه ای ک جامع
و کنتــرل می شــود، فقــط یــک نکتــه 
بســیار ریــز و جزئــی کافــی اســت تــا از 
یــک قهرمــان چهــره ای منفــور بســازد 
یــا برعکــس. فیلمســاز ایرانــی روایــت 
واقعگرایانــه خــود را روی شــکاف های 
جامعــه ایــران بنیــان نهــاده و بــر ایــن 

نکتــه تاکیــد می کنــد کــه اینجــا 
ــرای همــه چیــز گفتگــو کــرد.  بایــد ب
ــش  ــه فیلم های ــه در هم ــادی ک فره
چنیــن کــرده، اینجــا در قهرمــان هــم 
شــخصیت اصلــی را در تنگنــای حــق 
داشــتن و تصمیــم گرفتــن می گــذارد. 
ــد کــه  ــردی جــوان و سرشــار از امی م
بــاور دارد همــه چیــز درســت می شــود 
و بــه تجربــه در جریــان دام هــای 
ــرار  ــدازه رســانه ها ق توجــه بیــش از ان
ــی  ــه در جدای ــردان ک ــرد. کارگ می گی
ــود کار  ــر خ ــا دخت ــیمین، ب ــادر از س ن
کــرده بــود، در قهرمــان هــم بــار دیگــر 
ــن  ــش نازنی ــادی را در نق ــارینا فره س
کنــار خــود دارد. فیلــم در شــیراز جلوی 
ــت  ــی پایتخ ــه زمان ــه ک ــن رفت دوربی
ــی  ــروز یک ــود و ام ــی ب ــتانی ایران باس
ــران  ــری ای ــی و هن ــز فرهنگ از مراک
اســت. فیلــم ۱2۷ دقیقــه ای قهرمــان، 
5 نمایــش در جشــنواره کــن دارد کــه 
ــالن  ــته در س ــب گذش ــا ش ــن آنه اولی

ــود. ــر ب ــزرگ لومی ب

رژه قهرمانــان روي فــرش قرمــز 
جشــنواره کــن

فیلــم  قرمــز  فــرش  مراســم 
ســینمایی قهرمــان، پیــش از نخســتین 
نمایــش آن در بخــش مســابقه هفتــاد 
و چهارمیــن جشــنواره فیلــم کــن روز 
ــادی  ــر فره ــور اصغ ــا حض ــته ب گذش

ــر  ــه امی ــش از آن ک ــد. پی ــزار ش برگ
ــر  ــادی و دیگ ــارینا فره ــدی، س جدی
ــکل  ــه ش ــان ب ــد قهرم ــل تولی عوام
رســمی روی فــرش قرمــز برونــد، 
ــنواره  ــن جش ــوی دوربی ــادی جل فره
ــاه دو  رفــت و در یــک گفتگــوی کوت
ــه ای از حــس و حــال بازگشــتن  دقیق
بــه کــن گفــت. او بــه ســوال خبرنــگار 
ســاختن  از  هدفــش  دربــاره  کــن 
قهرمــان چنیــن پاســخ داد: هــدف 
اول و مهم تریــن هدفــم ایــن بــود 
کــه بتوانــم یــک قصــه را خــوب 
تعریــف کنــم. همیشــه بــا ایــن شــروع 
ــم را  ــه درون ذهن ــه قص ــم ک می کن
ــا  ــم ت ــه بهتریــن شــکل روایــت کن ب

ــود. ــته نش ــال خس ــاگر اص تماش
امیــر جدیــدی هــم کــه همزمان 
ــوی دوربیــن  ــا حضــور فرهــادی جل ب
ســرگرم گرفتــن عکــس و ســلفی 
ــار  ــراد حاضــر کن ــا تماشــاگران و اف ب
فــرش قرمــز بــود، در گفتگــو بــا 
ــت: کار  ــن گف ــنواره ک ــن جش دوربی
کــردن بــا آقــای فرهــادی کــه قطعــا 
فوق العــاده اســت. هــم آدم از او هنــر 
ــر از  ــتر و مهمت ــرد و بیش ــاد می گی ی
آن اخــالق اســت کــه مــن از ایشــان 
ــرای  ــیار ب ــم. بس ــم آموخت ــالق ه اخ
ــت  ــار اس ــث افتخ ــش و باع لذت بخ
ــور دارم،  ــن حض ــنواره ک ــه در جش ک
ــای فرهــادی. ــم آق ــا فیل ــژه ب ــه وی ب

ــرغ  ــوای م ــا ن ــن لحظه ه در ای
ســحر اســتاد زنده یــاد محمدرضــا 
ــید. در  ــوش می رس ــه گ ــجریان ب ش
ــرش  ــان روی ف ــروه قهرم ــه، گ ادام
عکاســان  دوربیــن  بــرای  قرمــز 
ایســتادند و ســپس از پله هــای کاخ 
بــزرگ  ســالن  ورودی  و  جشــنواره 
لومیــر بــاال رفتنــد جایــی کــه تیــه ری 
ــن  ــنواره ک ــری جش ــر هن ــو، دبی فرم
ــو  ــود. فرم ــتاده ب ــر ایس ــا منتظ آنج
ــوب  ــردان محب ــرم از کارگ ــیار گ بس
کــن اســتقبال کــرد و بعــد همگــی بــا 
هــم وارد ســالن پر از تماشــاگر شــدند. 
تماشــاگران بــا دیدن فرهــادی و گروه 
قهرمــان بــه احتــرام آنهــا ایســتادند و 
ــد.  ــت زدن ــه دس ــرای هم ــی ب دقایق
کارگــردان برنــده اســکار بــرای همــه 
دســت تــکان داد و در حالــی کــه بــه 
ــب شــده اســت،  نظــر می رســید منقل

ــت. ــود نشس ــی خ روی صندل
ایــن بــار هــم فــرش قرمــز 
ــه  ــده ب ــن تنابن ــد و محس ــزار ش برگ
علــت تاخیــر در صــدور ویــزا از ســوی 
ســفارت فرانســه موفــق بــه حضــور در 
ــرش  ــی نشــد. ف ــن جشــنواره جهان ای
در  قهرمــان  از  رونمایــی  و  قرمــز 
فســتیوال فیلــم کــن در حالــی برگــزار 
شــد کــه غیبــت تعــدادی از عوامــل و 
بازیگــران فیلــم بــه خصوص محســن 
تنابنــده در ایــن مراســم ســوال برانگیز 

شــد. طبــق شــنیده ها علــت ایــن 
از  تاخیــر در صــدور ویــزا  غیبــت 
ــی  ــه و طوالن ــفارت فرانس ــوی س س
شــدن مراحــل اداری صــدور ویــزا 
بــوده، تــا از بازیگــران قهرمــان تنهــا 
ــدی در  ــر جدی ســارینا فرهــادی و امی
ــند. ــته باش ــم حضــور داش ــن مراس ای

وقتــي فرهادي ایســتاده تشــویق 
ــود مي ش

ســاخته  تازه تریــن  قهرمــان 
اصغــر فرهــادی در جشــنواره کــن 
بــه نمایــش درآمــد.  ســالن پــر از 
تماشــاگران بــود کــه در پایــان آن 
ــدان  ــم از زن ــد. رحی ــویق کردن را تش
ــش  ــتقیم پی ــده و مس ــا آزاد ش موقت
یکــی از اقــوام نزدیــک خــود مــی رود 
کــه درحــال بازســازی بخشــی از آثــار 
قدیمــی تخــت جمشــید اســت، کمــی 
طــول می کشــد تــا تماشــاگر به شــکل 
قطــره چکانــی اطالعاتــی بــه دســت 
آورد امــا از دقیقــه 25 بــه بعــد ســرنخ 
واضح تــری فیلمســاز بــه دســت او 
می دهــد، داســتانی طوالنــی و گاه 
کشــدار شــروع می شــود، تــا فیلمســاز 
بــا ریزه کاری هایــی در ســناریو، بیشــتر 
تماشــاگرش را در جریــان قــرار دهــد. 
گویــی فیلمســاز همــواره تشــویش این 
را دارد کــه تماشــاگر متوجــه روابــط و 
ماجــرا نشــود، دائمــا اطالعــات کمتــر 
هوشــمندانه در اختیــار تماشــاگرش 
قــرار می دهــد. نمایــش فیلــم قهرمــان 
ســاخته اصغــر فرهادی روز گذشــته در 
ــل  ــیاری از عوام ــد. بس ــاز ش ــن آغ ک
فیلــم از جملــه بازیگــران و خانــم 
در  تدوینگــر  صفی یــاری  هایــده 
ــم  ــتند. فیل ــور داش ــز حض ــرش قرم ف
بازی هــای  و  خــوب  ی  فیلمبــردار 
و  اســت  داده  ارائــه  قبــول  قابــل 
در پایــان نمایــش اول ایــن فیلــم 
ــتقبال  ــم اس ــیار از فیل ــاگران بس تماش
کردنــد و در پایــان بــراي دقایقــي 
را  گروهــش  و  فرهــادي  ایســتاده 
تشــویق کردنــد. ایــن فیلــم همچنــان 
از پیچش هــای سناریونویســی جذابــی 
برخــوردار اســت. امــا حیــف کــه کمی 
ــش از  ــت و بی ــرف اس ــدار و پرح کش
ــل  ــت مای ــردان  و سناریس ــد کارگ ح
بــوده اطالعــات بــه تماشــاگر بدهند و 

کمــی فیلــم کشــدار جلــوه می کنــد و 
چــه حیــف! امــا در مجمــوع از 2 فیلــم 
قبلــی اصغــر فرهــادی موفق تــر عمــل 
ــر اســت. حــال  ــل لمس ت کــرده و قاب
بایــد منتظــر نظــرات منتقدین باشــیم.

نخــل  ندیــد  کا اصلي تریــن 
طــالي کــن پیــدا شــد

در  همچنیــن  گذشــته  شــب 
منتقدیــن  بــرای  دوبوســی  ســالن 
ــه  ــا ب ــم مســابقه ت درخشــان ترین فیل
امــروز نشــان داده شــد. ایــن فیلــم بــه 
نــام تیتــان )Titane( ســاخته ژولیــا 
دوکورنــو، از فرانســه بــه حق شایســته 
نخــل طالی جشــنواره امســال اســت. 
تیتــان یک شــوک شــدید به جشــنواره 
و تماشــاگران آن وارد کــرد و همــه را 
ــر  ــم در ژان ــرد. فیل ــدار ک از خــواب بی
ــمندی در  ــا هوش ــتیک ب ــار فانتاس آث
ــر،  ــی، تصویرســازی بی نظی صحنه آرای
ــه در  ــردازد ک ــی می پ ــی زن ــه زندگ ب
۱۰ ســالگی ناپدیــد شــده بــود و امروزه 
ــت،  ــده اس ــتاره ای ش ــه س ــل ب تبدی
ــده،  ــوان رقصن ــه عن ــونگری او ب افس
طرفدارانــی را برایــش بــه همــراه 
آورده  و کســانی را عاشــق او کــرده 
امــا ایــن زن فقــط بــا اتومبیل هــا 
می توانــد رابطــه حســی  برقــرار کنــد، 
قتل هــای  یکســری  مرتکــب  وی 
غیرقابــل وصــف می شــود کــه پلیــس 
ــد،  ــردرگم می مانن ــران از آن س و دیگ
امــا تماشــاگر شــاهد ماجراســت. پــدر 
ــانی  ــت اداره آتش نش ــه مدیری وی ک
را بــه عهــده دارد، بعــد از ســالها 
ســرانجام فرزنــد گمشــده خــود را 
ــرای  ــش را ب ــام تالش ــد و تم می یاب
حفاضــت از فرزنــد بــه شــدید آســیب 
دیــده خــود بــه عمــل مــی آورد. ایــن 
زن کــه کودکــی در تصادفــی شــدید تا 
مــرگ پیــش رفتــه بــود، بــا جراحی در 
ســرش فلــز متــال کار گذاشــته اند، تــا 
بتوانــد بــه حالــت عــادی بــه زندگــی 
ادامــه دهــد امــا رفتــه رفتــه فلــز تیتان 
در وجــود او رشــد و نمــو می کند و آرام 
آرام دگرگــون شــده و از نظــر عاطفــی 
و حتــی جنســی تنهــا بــا ماشــین آالت 
ــم  ــد، فیل ــرار کن ــاط برق ــد ارتب می توان
ــر  ــادآور اث ــگفت انگیزي ی ــور ش به ط
کرونبــرگ بنــام تصــادم اســت. البتــه 
ــر از آن قــرار  ــه نظــر درســطح باالت ب
دارد. ایــن زن کــه همه رابطــه عاطفی 
ــت داده،  ــران از دس ــا دیگ ــود را ب خ
روزی از یــک ماشــین بــاردار می شــود 
و فرزنــدی غیرهــادی و ماورایــی در او 
ــای  ــش بج ــرد و از بدن ــکل می گی ش
خــون، مــاده ای شــبیه نفــت )آنچه که 
از ماشــین هــا خــارج می شــود( جــاری 
حادثــه  طــی  ســرانجام  می شــود. 
ــر  ــد و وی را زی ــدرش وی را می یاب پ
ــه در  ــه رفت ــرد، رفت ــود می گی ــال خ ب
اثــر عطوفــت پــدر، ایــن زن یــا بهــتر 
اســت بگوییــم ماشــین، روح و روان 
ــا  ــد و تنه ــول می کن ــانی در او حل انس
بــه کمــک پــدر موفق بــه بدنیــا آوردن 
ــه  ــود، ک ــود می ش ــب خ ــد غری فرزن
نــوزادی اســت کــه درســتون فقراتــش 
نــور جــاری اســت. خــود فیلــم نیــز بــا 
فضاهــای خارق العــاده غریــب، نشــاطی 
بــه زبــان ســینمایی می بخشــد، کــه آن 
 را از بقیــه فیلم هــای جشــنواره کامــال 
ــرات  ــر ج ــی پ ــد، فیلم ــز می کن متمای
، کــه صحنه هــای شعله ورشــدن در 
ــینمایی  ــر س ــا تصاوی ــکانس هایی ب س
ــرده اســت. شــغل  ــق ک ــی را خل غریب
ــه درآتش نشــانی کار  ــن زن، ک ــدر ای پ
ــوم  ــا مفه ــذاب و ب ــد ج ــد، پیون می کن
ــرش و  ــی دخت ــدن زندگ ــا شعله ورش ب
آنچــه در درون او می گــذرد، ارتبــاط 

ــد. ــرار می کن برق
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