
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای 
اسالمی گفت: تیم اقتصادی دولت سیزدهم 
فاقد سابقه اجرایی است و فضای اشتغال در 

کشور با این تیم محقق نمی شود.
به گزارش دنیای جوانان، جالل محمود 
زاده، در جلسه علنی روز گذشته) شنبه( و در 
کابینه سیزدهم  و  برنامه  با کلیات  مخالفت 
اظهار کرد: کشور مشکالت زیادی اقتصادی 
از جمله افزایش  نقدینگی، کول بری، قاچاق 
سوخت ، تکدی گری، کودکان کار، اختالف 
برای  بدن  اعضای  فروش  طبقاتی،  شدید 
که  دارد  زورگیری  و  سرقت  معاش،  امرار 
حاصل اقتصاد غلط و برنامه ریزی اشتباهات 

دولت های گذشته است.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای 

اسالمی افزود: از همه مهم تر ما در تحریم 
دلیل  به  ما  کشور  و  داریم  قرار  اقتصادی 
 FATFنپیوستن به گروه اقدام مالی یا همان
در لیست سیاه کشورهای صنعتی همچون 
فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا، ژاپن و بریتانیا 

و غیره قرار دارد.
وی خطاب به رییس جمهوری افزود: 
جناب آقای رییسی سواالتی به کابینه شما وارد 
است. از جمله اینکه چرا در تیم اقتصادی از 
دوستان نزدیک خود انتخاب کرده اید. با این 
تیم نمی توانید به جنگ اقتصادی بروید. چرا 
که تیم اقتصادی آقای رییس جمهوری فاقد 

سابقه اجرایی کافی است.
دیدگاه  اینکه  به  اشاره  با  محمودزاده 
کاماًل مخالف رییس جمهوری برای پیوستن 

به معاهده های بین المللی از جمله گروه ویژه 
اظهار داشت:  است،  مالی جای بحث  اقدام 
این موضوع سبب کاهش تعامالت اقتصادی 
با کشورهای عضو، کاهش سرمایه گذاری 
بازارهای  دادن  دست  از  ایران،  در  خارجی 
هدف برای صادرات محصوالت غیر نفتی، 
باقی ماندن کشور ما در لیست کشورهای پر 
خطر، جلوگیری از ایجاد فضای کسب و کار 

در کشور خواهد شد.
وی افزود: ایجاد فضای اشتغال در کشور 
توسط این تیم اقتصادی محقق پیدا نخواهد 
افرادی  از  اقتصادی شما متشکل  تیم  کرد. 
است که همراه با جنابعالی در آستان قدس 
رضوی یا ستاد اجرایی آن بودند. آیا نمی شد 
شما از همه اقتصاددانان کشور، از هر طیف 

و جناحی در این شرایط بد اقتصادی دعوت 
می کردید تا برنامه اقتصادی کشور را در این 

شرایط حساس ویژه تکمیل نمایند؟
نماینده مردم مهاباد با اشاره به سخنان 
بارها  وی  اینکه  بر  مبنی  جمهوری  رییس 
وفاق  و  فراجناحی  و  فراحزبی  دولت  به 
ما  به  بود، گفت: جنابعالی  تاکید کرده  ملی 
نمایندگان مجلس جواب دهید که این لیست 
معرفی شده فراجناحی است؟ البته همه نیک 
می دانند که یکی از ایرادات دولت ها این بوده 
که هر جناحی که دولت را به دست گرفته، 
اداره  سرایدار  از  مخالف  جناح  افراد  همه 
گرفته تا بخشداران، فرمانداران، استانداران و 
وزرا و معاونین وزیر از گردونه مدیریت کشور 

خارج شده اند.

رتبه 128 تاب آوری اقتصاد ایران از بین 130 کشور؛ 

ضرر سیاست های ارزی به اقتصاد ایران!
قیمت نفت روز جمعه که سرمایه گذاران در پی 
افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹ خوش بینی کمتری به 
دورنمای تقاضا برای سوخت پیدا کردند، برای هفتمین 
روز کاهش یافت و بزرگترین کاهش هفتگی در بیش از ۹ ماه 
گذشته را رقم زد.به گزارش دنیای جوانان، بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در سپتامبر با یک دالر و 

۳۷ سنت معادل ۲.۲ درصد کاهش، در ۶۲ دالر و ۳۲ سنت در هر 
بشکه بسته شد و برای کل هفته بیش از ۹ درصد کاهش داشت.

 بهای معامالت نفت برنت با یک دالر و ۲۷ سنت معادل 
۱.۹ درصد کاهش، در ۶۵ دالر و ۱۸ سنت در هر بشکه بسته 

شد و برای کل هفته هشت درصد کاهش داشت.
صفحه ۳

نماینده چابهار:

 ایرادهای جدی 
در چینش کابینه وارد است

بدترین روزهای کرونایی را می گذرانیم!
دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ 
گفت: در رابطه با ماجرای عوارض واکسیناسیون 
جلسه ای خواهیم داشت تا ارزیابی درستی ارائه 
دهیم. به گزارش دنیای جوانان، عاطفه عابدینی، دبیر کمیته 
علمی کشوری کووید ۱۹ ، با اشاره به تاثیر تعطیالت شش 
روزه بر میزان شیوع کرونا، بیان کرد: آن چه در این مدت 
متوجه شدیم، این بود که عبور و مرور بین استانی واقعا 
کمتر شده بود و طبق گزارش ها رفت و آمد بین استانی 
۵۰ درصد کاهش پیدا کرده بود.وی ادامه داد: در رابطه با 
مراسم های عزاداری هم قطعا آن جاهایی که بزرگ بوده و 
در چشم بوده، رعایت ها صورت گرفته و مشکلی نبوده است، 
اما آن صحنه هایی که از مراسم ها در فضای مجازی دیدیم، 

نمی دانم صحت سقمش چقدر بوده است!
صفحه ۲

مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان خبر داد:

صادرات نخستین محموله مقاطع فوالدی ساختمانی
 به جمهوری قزاقستان

4
سرزنش نوجوان و کنکاش در چت های خصوصی ممنوع!

صفحه 2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
ویشکا آسایش: 

نگاه بازیگر دروغ 
نمی گوید 

6ورزش
سجادی، وزیری 

از جنس ورزش و 
با تخصص و سابقه 

ورزشی

هنگ 7فر

بازيگراني كه در فيلم هايي  بوده اند  اخير كمتر  در سال هاي 
از ژانرهاي مختلف حضور داشته و درخشيده اند. درواقع در 
سينماي ايران اينطور جا افتاده است كه يك بازيگر زماني كه 
در يك ژانر خاص مي درخشد، در همان ژانر كليشه مي شود 
ولي هستند در اين بين بازيگراني كه سعي كرده اند اسير اين 

كليشه هاي رايج نشوند.

رييس جمهوری منتخب مردم با عبور از سنت حضور سياسيون 
در ورزش و پيشنهاد يك قهرمان ملی برای گزينه وزارت در 
اين بخش، قهرمانان، مديران و كارشناسان ورزشی را در يك 

جبهه متحد قرار داد.

ادبيات  عرصه  در  مطرح  پژوهشگر  و  شاعر  وليئی،  قربان 
عرفانی و آيينی در منظومه بلند غزل مثنوی »ضربان ذات« 
نگرش  كنار  در  كرده  تالش  عطش نامه،  فرعی  عنوان  ذيل 
عرفانی به حماسه ساز كربال، پلی از جنس ترنم و تغزل برای 
درک عطش معرفتی مخاطبان امروز به حادثه كربال و نهضت و 

قيام امام حسين )ع( بزند.

از تشنگی کربالییان 
تا عطش معرفت 

عاشقان

بیشترین کاهش قیمت نفت در 9 ماه گذشته وزیر پیشنهادی اقتصاد موجب ایجاد ثبات
 در بازار سرمایه می شود

یک کارشناس بازار سرمایه به رویکرد مثبت وزیر پیشنهادی 
گفت:  و  کرد  اشاره  سرمایه  بازار  به  نسبت  دارایی  و  اقتصاد 
بورس  معامالت  به  نسبت  از سوی وی  صحبت های مطرح شده 
نشان دهنده وجود برنامه ریزی های دقیق وی جهت نظم بخشیدن به معامالت 

این بازار است.
صفحه ۳

سوده نجفی عضو شوای اسالمی شهر تهران 
ضمن بازدید از سازمان بهشت زهرا)س( و دیدار 
مستقیم با برخی خانواده های داغدار و مراجعین 
که در مجتمع عروجیان حضور داشتند، گفت: شهروندان و 
عملکرد  از  زهرا)س(  بهشت  سازمان  به  کنندگان  مراجعه 
سازمان بهشت زهرا )س( و نحوه مدیریت بحران کرونا در 

این سازمان و پاسخگویی مناسب به شهروندان رضایت دارند.
به گزارش دنیای جوانان، سوده نجفی با حضور در بخش 
های مختلف سازمان بهشت زهرا)س( و سالن های تطهیر 
از نزدیک در جریان نحوه برنامه ریزی و ارائه خدمات این 

سازمان به شهروندان در بحران کرونا قرار گرفت.
صفحه ۲

تهران این روزها شرایط خوبی ندارد
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نماینده مردم مهاباد:

تیم اقتصادی دولت سیزدهم فاقد سابقه اجرایی است

آگهی مناقصه
 )نوبت اول( تجدید

مناقصه عمومی یک مرحله ای به روش معمولی ) ویژه سازندگان داخلی ( 
موضوع مناقصه : خرید : قطعات رینگ گسکت تقاضای 9838017

 مشخصات مناقصه :
مبلغ برآورد )ریال/ارز(شماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار

1۹۸۳۸۰۱۷۲4.4۵۶.۰۰۰.۰۰۰-شرکت ملی حفاری ایران
روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

روش ارزیابی 

	 بر اساس کسب حداقل امتیاز مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی کیفی که توسط
متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود، انجام می گردد.)حداقل امتیاز 50(.

1- داشتن تجربه و دانش در زمینه مناقصه مورد نظر و ارائه مدارک الزامی است.)داشتن  سابقه 
ساخت کاالی مشابه که به تایید مدیریت پژوهش , فناوری ساخت شرکت ملی حفاری ایران , 

شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه رسیده باشد
نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

دریافت اسناد
توسط شرکت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا 10 روز پس از آن ادامه خواهد داشتتاریخ شروع دریافت
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  کارشناس محل دریافت

پرونده تلفن تماس 34148795 -061   

تحویل اسناد به
شرکت

  14 روز پس از آخرین روز دریافت اسناد              آخرین مهلت

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به نشانی www.setadiran.ir  محل تحویل

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:                                         
      1,223,000,000         ریال  تقاضای 9838017مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول

	 ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی
بانک مرکزی 

	 اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4۰۰۱۱۱4۰۰۶۳۷۶۶۳۶  نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

	)IR ۳۵۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۱4۰۰۶۳۷۶۶۳۶ :شماره شبا(
	 مورخ  ۱۲۳4۰۲ / به شماره ۵۰۶۵۹ ت  دولتی  معامالت  تضمین  نامه  آئین  در  درج شده  تضامین  سایر   

۹4/۰۹/۲۲ مورد قبول و پذیرش می باشد.

روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد( 90مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین
 

تذکر : با توجه به بخشنامه شماره 98/138665 مورخ 98/04/03 معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بربکارگیری سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( ثبت نام کلیه متقاضیان حضوردرمناقصات ،مزایدات شرکت ملی حفاری ایران درپایگاه SETAD.IR  می باشد. 

http://sapp.ir/nidc_pr                      www.nidc.ir        کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران 
م الف:-۱                      شناسه آگهی: ۱۱۷4۲۵۷

نکته : با توجه به تعطیالت ۳۰ مرداد ماه نوبت اول ۳۱ مرداد چاپ شده است.

صفحه ۳
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نماینده چابهار: ایرادهای جدی در چینش کابینه وارد است
نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از عدم استفاده از 
ظرفیت های بانوان در کابینه گفت: در کنار برخی از وزرای کارآمد و متناسب 

با بیانیه گام دوم انقالب، ایرادهای جدی در چینش کابینه وارد است.
الدین سعیدی در جلسه علنی روز  به گزارش دنیای جوانان، معین 
گذشته)شنبه( در مخالفت با کلیات برنامه و کابینه دولت سیزدهم خطاب 
به رییس جمهور اظهار کرد: رای دشمن شکن مردم به شما رای به احیای 
ارزش های ناب انقالب اسالمی بود از شما ممنونیم که برخالف سلف خویش 
همان روز اول کار در میان مردم حضور یافتید اما در کنار ویژگی های ممتاز 

شخصیتی شما نقص های جدی بر برنامه کاریتان وارد است.
نماینده مردم چابهار خاطر نشان کرد: از موارد استراتژیک مانند کنترل 
تورم تثبیت ارزش پول ملی، اشتغال جوانان، محیط زیست و مهمتر از همه 
نحوه تامین واکسن خیلی گذرا  عبور کردید که باید توضیحات کافی در 

این موارد داده شود .
عضو کمیسیون کشاورزی در مورد گزینه های پیشنهادی دولت سیزدهم 
گفت: در کنار برخی از وزرای کارآمد و متناسب با بیانیه گام دوم انقالب،  
ایرادهای جدی در چینش وارد است. آنچه تاسف بار است عدم استفاده از 
ظرفیت های  بی بدیل بانوان در کابینه حضرتعالی است. نمی توان شعار شایسته 

ساالری داد و چشم را بر این ظرفیت بی بدیل بست.
وی با اشاره به انتخاب فرمانده نیروی ارتش گفت: رهبر معظم انقالب 
طی حکمی یکی از فرزندان والیی و اهل سنت را به عنوان فرمانده نیروی 
دریایی ارتش منصوب کردند،  از دولت آقای رئیسی انتظار داشتیم به ظرفیت 

جوانان انقالبی اهل سنت توجه شود.
سعیدی افزود: موضوع کرونا به تعبیر حضرت آقا اولویت اصلی کشور 
است و برخی اظهارات مسئولین وزارت بهداشت نمک بر زخم بی پایان مردم 
است. در تولید واکسن به وعده ها عمل نشد؛ به برادرمان  آقای مخبر هم عرض 

کردم اگر مشکلی هست و کارشکنی وجود دارد صادقانه به مردم بگویید.
نماینده چابهار در مجلس شورای اسالمی گفت: با این ساختار نظام 
فاسد بانک ها چه می کنید؟ فساد از هیچ دولتی پذیرفته نیست و به طریق 

اولی در دولت شما هم پذیرفته نیست.
سعیدی  با اشاره به حفاظت برخی شخصیت ها گفت: این حجم از 
محافظ چرا؟ از چه چیزی حفاظت می کنید؟ مثل رئیس جمهوری نباشید که 
دوسال از ولنجک خارج نشد. من در مالزی دیدم شخص اول مملکت بدون 

محافظ در میان مردم حاضر می شد.  
سعیدی خطاب به رییس جمهوری گفت: در مقابل بدعهدی دوستان ما، 
روسیه و چین در تامین واکسن کرونا چه می کنید؟ حضرت روح اهلل فرمود 
چین و شوروی مانند آمریکا از خون ملت ایران تغذیه می کنند. در برابر اقدام 
سفیر روسیه رئیس مجلس واکنش نشان دادند شما هم باید واکنش نشان 
دهید. طبل رسوایی غرب در افغانستان بر زمین افتاد اما از دامن غرب به 

دامن شرق پناه بردن مثل پناه بردن از عقرب به مار است.  
رییس جمهور گفت:  به  کمیسیون کشاورزی مجلس خطاب  عضو 
آقای رئیسی دولت شما دولت محرومین است و زیباترین تعریف را موالی 
متقیان فرمودند که عدالت یعنی هرچیزی را در جای خودش قرار دادن. اگر 
در مناطقی از کشور بیمارستان تامین اجتماعی داشته باشیم اما بیمار کنارکی 
باید برای رسیدن به اولین بیمارستان تامین اجتماعی ۸۰۰ کیلومتر راه برود.  
سعیدی گفت: دیدن صف های طویل دختران سرزمین من برای آوردن 
آب، هر وجدان بیداری را آزار می دهد. رویا را از مردم سرزمین من گرفتند.
امروز اگر از هر ۱۰ نفر دختر و پسر استان من بپرسید آرزوی شما چیست، 
۹ نفر به شما جواب نخواهند داد. این بار مردمان نقاط محروم دولت انقالبی 

را انتخاب کردند که ان شااهلل این امید را ناامید نکنید.

عضو شورای شهر تهران:
تهران این روزها شرایط خوبی ندارد

سوده نجفی عضو شوای اسالمی شهر تهران ضمن بازدید از سازمان بهشت 
زهرا)س( و دیدار مستقیم با برخی خانواده های داغدار و مراجعین که در مجتمع 
بهشت  سازمان  به  کنندگان  مراجعه  و  گفت: شهروندان  داشتند،  عروجیان حضور 
زهرا)س( از عملکرد سازمان بهشت زهرا )س( و نحوه مدیریت بحران کرونا در این 

سازمان و پاسخگویی مناسب به شهروندان رضایت دارند.
به گزارش دنیای جوانان، سوده نجفی با حضور در بخش های مختلف سازمان 
بهشت زهرا)س( و سالن های تطهیر از نزدیک در جریان نحوه برنامه ریزی و ارائه 

خدمات این سازمان به شهروندان در بحران کرونا قرار گرفت.
نجفی درباره عملکرد سازمان بهشت زهرا )س( در مقابله با کرونا اظهارداشت:  
این روزها تهران شرایط خوبی ندارد و نیاز بود که با پرسنل سازمان بهشت زهرا)س( 
که ۱۸ ماه است در بحران هستند و بی وقفه و شبانه روزی در حال خدمات رسانی 

هستند دیدار کنم و خداقوت بگویم.
پرسنل سازمان بهشت  تعطیلی  بدون  و  فعالیت چند شیفته  به  اشاره  با  وی 
زهرا)س(، تصریح کرد: نیروهای فعال در سازمان بهشت زهرا )س( از ابتدای کرونا 
قعالیت های زیادی داشتند و یکی از مشکالتی که باید حل شود مشکل قرار دادهای 
پرسنل سازمان بهشت زهرا)س( است که با توجه به شرایط سختی که تحمل می کنند 
و در صف اول مبارزه با این بحران قرار دارند الزم است در کمیسیون خدمات شهری 

و محیط زیست شورای اسالمی شهر تهران این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.
نجفی گفت: خدمات ارائه شده توسط پرسنل سازمان بهشت زهرا)س(  واجب 
کفایی است و موضوعی تخصصی است و  نگاه اعضای شورای اسالمی شهر تهران 
به ویژه اعضای کمیسیون خدمات شهری نسبت به توجه ویژه به پرسنل این سازمان 

مثبت ارزیابی می گردد و ما خود را موظف به حمایت از این عزیزان می دانیم.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان بهشت زهرا)س(، در ابتدای این دیدار 
سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( و شهردار حرم مطهر حضرت امام 
خمینی)ره( ضمن تقدیر از سوده نجفی عضو محترم شورای اسالمی شهر تهران  
برای حضور در سالن های تطهیر گفت: سازمان بهشت زهرا)س( از ابتدای اسفند 
۱۳۹۸ بیش از ۱۸ ماه است که وارد بحران غیر قابل تصور و بی سابقه ای به نام 
کنار مردم  در  اولیه  از همان ساعات  بهشت زهرا)س(  پرسنل  و  است  کرونا شده 
داغدار حضور داشتند و در شرایطی که در بسیاری از سازمان ها و دستگاهها دور 
کار و یا تعطیل شدند اما به حول و قوه پروردگار و با تالش شبانه روزی پرسنل 
ایثارگر بهشت زهرا)س( تا این ساعت تمام متوفیان کرونایی شهر تهران با تکریم 

رتق و فتق شده اند.

تکمیل واکسیناسیون کادر مدارس تا قبل از مهر
فعلی  پوشش  بهداشت  وزارت  واگیر  های  بیماری  مدیریت  مرکز  رییس 
واکسیناسیون در کشور در جمعیت باالی ۱۸ سال را ۲۷.4۶ درصد خواند و گفت: 
تصمیم بر آن شده که پوشش دو نوبت واکسیناسیون معلمان و سایر کارکنان مدارس 
تا قبل از آغاز مهرماه به پایان برسد، در مورد اساتید دانشگاه ها نیز به همین منوال 

خواهد بود و امیدواریم سال تحصیلی جدید با اطمینان خاطر بیشتری آغاز شود.
محمدمهدی گویا در پاسخ به سوالی مبنی بر صحت و سقم آخرین گزارش 
سازمان جهانی بهداشت که پوشش واکسیناسیون نوبت اول در ایران را ۱۳ درصد 
اعالم کرده است، بیان کرد: به نظر می رسد که گزارشی که توسط سازمان جهانی 
بهداشت اعالم شده است، دقیق نبوده و تا تاریخ ۲۵ مرداد ۱4۰۰ )۱۶ اگوست( از 
حدود ۶۰ میلیون جمعیتی که الزم است برای آنها واکسیناسیون انجام شود، دقیقا 
۱۵4۵4۳۵۱ نفر نوبت اول و 4۳۸۱۲۸۸ نفر نیز دو نوبت واکسن را دریافت کرده 
اند که اگر جمعیتی از کشور را که باید واکسینه شوند )جمعیت باالی ۱۸ سال( ۶۰ 
میلیون نفر در نظر بگیریم، این پوشش ۲۵.۷۵ درصد می شود و اگر کل جمعیت 
کشور را محاسبه کنیم، با بیش از ۸4 میلیون نفر جمعیت، این درصد ۱۸.۱۸ درصد 
است و به دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران و منطقه امرو اطالع داده شده تا 

گزارش خود را اصالح کنند.  

تلفن همراه و رمز آن حریم خصوصی نوجوان نیست؛ 

سرزنش نوجوان و کنکاش در چت های خصوصی ممنوع!
تخصصی  تیم  عضو 
انجمن  در  نوجوان  و  کودک 
ازدواج و خانواده کشور با بیان 
اینکه احترام والدین به حریم خصوصی 
نوجوان منجر به دریافت حس استقالل 
در نوجوان از سوی خانواده می شود در 
عین حال گفت: رمز تلفن همراه نوجوان 
حریم خصوصی او محسوب نمی شود و 
والدین این حق را دارند که رمز تلفن 
همراه نوجوان را بدانند، البته این به آن 
دارند جزء  والدین حق  که  نیست  معنا 
به جزء فعالیت ها و چت ها و گفتگوی 
اما  بخوانند  را  دوستانش  با  نوجوان 
می توانند از کلیات محتوای تلفن همراه 

نوجوان با خبر شوند.
دکتر  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
آسیه اناری اظهار کرد: والدین پیش از 
خرید و در اختیار قرار دادن تلفن همراه 
برای نوجوان باید به او بگویند که تلفن 
همراه و رمز آن حریم خصوصی نوجوان 
گوشی  رمز  باید  مادر  و  پدر  و  نیست 
نوجوان را تا حدود سن ۱۷، ۱۸ سالگی 
داشته باشند. این به آن معنا نیست که 
والدین حق دارند جزء به جزء محتوای 
چت  و  کرده  چک  را  نوجوان  گوشی 
بخوانند  را  دوستانش  با  نوجوان  های 
اما باید از کلیات محتوای تلفن همراه 

او آگاه باشند.
کودک  لینی  با نشناس  روا این 
حریم  مصادیق  تشریح  در  نوجوان  و 
ینکه  ا بیان  با  نان  نوجوا خصوصی 
خود  اتاق  در  کردن  قفل  بر  نوجوانها 
چون  می کنند  تصور  و  حساس اند  نیز 
محسوب  آنها  خصوصی  حریم  اتاق 
می شود میتوانند در اتاق را قفل کنند، 
تصریح کرد: اگرچه حریم خصوصی به 
اتاق نوجوان برای  این معنا است که  
او است و این اتاق می تواند بهم ریخته 
و  شود  چیده  نوجوان  سلیقه  به  باشد، 
نوجوان  اجازه  بدون  نمی توانند  والدین 
و  اجازه  بدون  یا  و  بگردند  را  او  کمد 
بدون در زدن وارد اتاقش شوند اما این 
حریم خصوصی به این معنا نیست که 
را داشته و  اتاق  نوجوان می تواند کلید 
اتاق خود را قفل کند. به والدین توصیه 
می کنیم کلید را از روی در اتاق بردارند 
و به طور کلی در دوران نوجوانی بهتر 
است اتاق نوجوان کلید نداشته باشد تا 
داشته  دسترسی  او  به  بتوانند  والدین 
باشند. در عین حال فراموش نکنیم که 
پیش از ورود به اتاق نوجوان که حریم 
حتما  می شود  محسوب  او  خصوصی 

باید در بزنیم.
انجمن  رییسه  هیئت  عضو  این 
نوجوان  و  کودک  بالینی  روانشناسی 
معتقد است که اتاق، کمد، چیدمان اتاق، 
دفترخاطرات،  اتاق،  تمیزی  و  کثیفی 
دوستانش  با  نوجوان  گفتگوی  و  چت 
در تلفن همراه همگی حریم خصوصی 
نوجوان محسوب شده و اگرچه والدین 
اما  باشند  باخبر  آنها  »کلیات«  از  باید 
»کنکاش« و جستجوی بیش از حد در 
جزئیات موارد یاد شده، مصداق ورود به 

حریم خصوصی نوجوان محسوب شده 
و  بی اعتمادی  دلخوری،  به  منجر  و 
حساسیت بیش از اندازه نوجوان می شود.
وی در عین حال این را هم گفت 
فعالیت  به  نسبت  نگران  والدین  که 
برای  می کنند  تصور  که  خود  نوجوان 
جلوگیری از به خطا رفتن نوجوان باید 
داشته  نظر  تحت  و  چک  را  او  دائما 
از  بیش  »کنکاش«  بجای  باشند، 
اندازه در حریم خصوصی نوجوان بهتر 
خانوادگی  قوانین  و  کلی  قوانین  است 
نظیر ساعت مشخص برای استفاده از 
اینترنت، قرار دادن تلفن همراه خارج از 
اتاق خواب هنگام خوابیدن، مدت زمان 
از تلفن همراه و... وضع کرده   استفاده 
تا تمام اعضا خانواده آنها را رعایت کنند.
تخصصی  کمیته  عضو  ین  ا
نوجوان  و  کودک  بالینی  روانشناسی 
ره  با در نشناسی،  روا نظام  سازمان 
والدینی که به دلیل نگرانی از ارتباطات 
نصیحت  به  خود  فرزند  نوجوانی  دوره 
نشان  خاطر  می آورند،  روی  او  کردن 
کرد: نصیحت کردن والدین در دوران 
نوجوانی کمترین اثر را خواهد داشت و 
بهتر است والدین از همان ابتدا قوانینی 
خانوادگی وضع کنند و در صورت عدم 
رعایت قوانین تبعاتی نیز برای نوجوان 
در نظر بگیرند. نمی توان ناگهان برای 
کرد.  وضع  قوانینی  ساله   ۱۶ نوجوان 
باید قوانین مناسبی برای ساعت خواب 
و گرفتن گوشی از نوجوان، استفاده از 
اینترنت و... وضع شود و والدین نسبت 
به این قوانین بسیار سخت گیر باشند 
های  نشانه  اولین  دیدن  با  اینگونه  تا 
هوشیاری  آن  به  نسبت  قوانین  نقض 

به خرج دهند.
این   که  کرد  تاکید  وی همچنین 
نباید  و  قوانین خانوادگی هستند  موارد 
آنها را حریم خصوصی نوجوان دانست. 
مهم است ما در خانه قوانین خانوادگی 
داشته باشیم تا این قوانین از اشتباهات 
نوجوان پیشگری کند. این قوانین باید 
شود  وضع  کودکی  در  خاصی  سن  از 
انتظار  نوجوان ۱۶ ساله  از  نمی توان  و 

رعایت این قوانین را داشت.
بچه ها  چقدر  هر  اناری،  گفته  به 
بزرگ می شوند و به »پیش نوجوانی« 
می شوند  نزدیک  اولیه«  »نوجوانی  و 
پیدا  نیاز  خصوصی  حریم  به  بیشتر 

فکر  والدین  که  تصور  این  و  می کنند 
مسائل  تمام  ز  ا نند  می توا می کنند 
است  غلطی  تصور  باشند  آگاه  نوجوان 
به  را  تمام مسائل خود  نوجوان  چراکه 

والدین نخواهد گفت.
کودک  تخصصی  تیم  عضو  این 
خانواده  و  ازدواج  انجمن  در  نوجوان  و 
با  بتوانند  باید  والدین  افزود:  کشور، 
رابطه دوستانه و حفظ حریم خصوصی به 
نوجوان نزدیک شوند و بر اساس رابطه 
درستی که با او برقرار می کنند شرایطی 
مسائل  برخی  نوجوان  که  شود  ایجاد 
غیر  در  کند.  مطرح  والدین  با  را  خود 
این صورت ما نمی توانیم برای نزدیک 
شدن به نوجوان و پی بردن به مسائل 
نوجوان در کیف و لباس و کمد و اتاق 
او کنکاش کنیم چراکه این کارها منجر 
به حساسیت و ناراحتی نوجوان می شود؛ 
بنابراین هرچه والدین بیشتر رابطه خوبی 
با نوجوان داشته باشند، نوجوان به آنها 

بیشتر اطالعات خواهد داد.
حس  ست  ر د ل  نتقا ا ی  و
را  نوجوان  به  خانواده  از  »استقالل« 
خصوصی  حریم  حفظ  فواید  جمله  از 
نوجوان توسط والدین دانست و گفت: 
نوجوانان به حس استقالل نیازمندند و 
اگر این حس استقالل و »بچه نبودن« 
کارهای  دنبال  به  بگیرند  از خانواده  را 
از  بیرون  در  نمایی  قدرت   و  خطرناک 
به  والدین  هرچقدر  نمی روند،  خانواده 
حریم خصوصی نوجوان احترام بگذارند 
و به او اجازه دهند درباره اتاق و وسایلش 
تصمیم بگیرد، حس »بزرگ شدن« و 
استقالل را از درون خانواده به نوجوان 
منتقل خواهند کرد و دیگر نوجوان به 
طریق  از  که  داشت  نخواهد  نیاز  این 
همسن و ساالن خود و با رفتارهای پر 
از خانواده حس بزرگ  بیرون  خطر در 
شدن و استقالل پیدا کنند. درواقع حریم 
خصوصی نوجوان مترادف با بزرگ شدن 

و حس استقالل در نوجوان است.
به گفته وی، درمواقعی که والدین 
نوجوان  فعالیت  و  ارتباطات  نگران 
هستند این حق را دارند که در وسایل 
و تلفن همراه او »کنکاش« کنند اما 
این »کنکاش« نباید به صورت علنی 
و محسوس باشد بلکه باید غیر مستقیم 
نوجوان  بی اعتمادی  از  تا  شود  انجام 

جلوگیری شود.

در  والدین  افزود:  اناری همچنین 
غلط  رفتار  و  عمل  از  آگاهی  صورت 
نوجوان نباید اصطالحا بهم بریزند و کار 
خطای نوجوان را به رویش آورند بلکه 
باید خود را کنترل کرده، بر احساسات 
خود مسلط بوده و غیر مستقیم از طریق 
شخص سوم قابل اعتمادی نظیر دوست 
خانوادگی، عمو، خاله و یا یک روانشناس 
نوجوان  با  اشتباه  عملکرد  آن  درباره 

صحبت کنند.
نوجوان  و  کودک  روانشناس  این 
تاکید کرد: بعضا برخی خانواده ها آنقدر 
حریم خصوصی نوجوانان خود را نقض 
می کنند که این نوجوانان پس از رسیدن 
به سن ۲۰ سالگی در پی انجام رفتارهای 
نوجوانان هستند. درواقع بعضا جوانان ۲۰ 
اشتباهات  انجام  پی  در  دانشجو  ساله 
بنابراین  هستند.  ساله   ۱4 نوجوانان 
نوجوانان  به  خصوصی  حریم  دادن  با 
می توانیم این کمک را به آنها کنیم که 
نوجوانان به موقع بزرگ شده، نوجوانی 
کرده و از نوجوانی بگذرند و در انتهای 
را  نوجوانی  ابتدای  کارهای  نوجوانی 
انجام ندهند. درواقع هرچقدر این حریم 
بیشتر  خانواده  محیط  در  خصوصی 
و  بلوغ  به  بیشتر  نوجوان  شود  رعایت 

پختگی می رسد.
اناری در پایان سخنان خود تاکید 
دوستان  به  نسبت  والدین  اگر  کرد: 
نباید  می کنند  خطر  احساس  نوجوان 
مستقیم این مساله را به نوجوان بگویند. 
بهتر است در این موارد موضوع را از 
اعتماد  مورد  طریق یک شخص سوم 
به نوجوان منتقل کرد چراکه نصیحت 
جواب نمی دهد و نوجوان از ما باهوش 
والدین  میرسد.  هدفش  به  و  است  تر 
دهند،  تمیز  کودک  از  را  نوجوان  باید 
با  را  او  بردارند،  او  سرزنش  از  دست 
القاب مثبت صدا کنند، بیش از اندازه 
نکنند  تاکید  نوجوان  بر درس خواندن 
و توانمندی دیگر او را هم ببینند. الزم 
قوانین  با  ارتباط  در  مادر  و  پدر  است 
تقریبا هم  نوجوان  تربیت  و  خانوادگی 
سو با هم باشند و رابطه خوبی با هم 
بتوانند نوجوان  اینگونه  تا  باشند  داشته 
او  با  خوبی  رابطه  و  کرده  کنترل  را 
برقرار کنند که این کنترل غیر مستقیم 
بر مبنای رابطه مثبت والدین و نوجوان 

برقرار میشود.
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امروز، آخرین مهلت ثبت نام در جشنواره جوان خوارزمی
ــت و  ــدارک در بیس ــال م ــام و ارس ــت ثبت ن ــن مهل ــروز، آخری ام

ــت. ــی اس ــوان خوارزم ــنواره ج ــومین جش س
ــوان  ــنواره ج ــن دوره از جش ــان، در ای ــای جوان ــزارش دنی ــه گ ب
خوارزمــی طرح هــای ارســالی در شــانزده گــروه تخصصــی فناوری هــای 
ــاری و شهرســازی،  ــر، معم ــر، هن ــرق و کامپیوت ــک، ب شــیمیایی، مکانی
کشــاورزی و منابــع طبیعــی، علــوم پایــه، عمــران، مهندســی صنایــع و 
مدیریــت فنــاوری، مــواد، متالــورژی و انرژی هــای نــو و زیســت فنــاوری 
و علــوم پایــه پزشــکی، محیــط زیســت، فناوری نانــو، هوافضــا، مهندســی 
نــرم افــزار و فنــاوری اطالعــات و مکاترونیــک و همچنیــن در پنــج محور 
پژوهشــی و فنــاوری شــامل طرح هــا و پژوهش هــای بنیــادی، طرح هــا 
ــوآوری  ــراع و ن ــعه ای، اخت ــای توس ــردی، طرح ه ــای کارب و پژوهش ه

ــد. ــرار می گیرن ــی و داوری ق مــورد ارزیاب
متقاضیــان شــرکت در بیســت و ســومین جشــنواره جــوان خوارزمــی 
www. مــی تواننــد از طریــق پایــگاه اطالع رســانی جشــنواره خوارزمــی

ــی  ــوان خوارزم ــنواره ج ــانی جش ــگاه اطالع رس khwarizmi.ir و پای
جامــع  ســامانه  قســمت  در   http://www.irost.org/young
جشــنواره های خوارزمــی نســبت بــه ثبت نــام و ارائــه مشــخصات 

فــردی اقــدام کننــد.
تمامــی شــرکت کنندگان کــه قبــال ثبت نــام کرده انــد، بایــد تمامــی 
مســتندات الکترونیکــی، فیزیکــی و هزینــه ثبــت نــام را تا امــروز۳۱ مرداد 

مــاه از طریــق ســامانه ثبــت نــام ارســال کنند.
ــران  ــی ای ــی و صنعت ــای علم ــازمان پژوهش ه ــن س ــش از ای پی
اعــالم کــرده بــود کــه مســتنداتی کــه امــکان ارســال آنهــا بــه صــورت 
الکترونیکــی وجــود نــدارد، بایــد بــه صــورت پســتی و یــا حضــوری بــه 
نشــانی تهــران، بزرگــراه آزادگان)جنــوب(، بعــد از پــل فتــح، احمــد آبــاد 
مســتوفی، بعــد از میــدان پارســا، انتهــای خیابــان انقــالب، خیابان شــهید 
ــران، اداره  ــی ای ــی و صنعت ــای علم ــازمان پژوهش ه ــانی راد، س احس
کل امــور بیــن الملــل و جشــنواره هــا ارســال شــوند و یــا بــه مســؤول 

دبیرخانــه تحویــل داده شــوند.

حرمت شکنان و عامالن توهین به مردم شمال توسط پلیس گیالن شناسایی 
شدند

شریف  مردم  به  توهین کننده  نفر   ۲ شناسایی  از  گیالن  استان  انتظامی  فرمانده 
شمال کشور که با فحاشی و انتشار یک فایل ویدئویی در فضای مجازی، موجب رنجش 
خاطر هموطنان شمالی شدند خبر داد و گفت: با حرمت شکنان قاطعانه و بدون اغماض 

برخورد می کنیم.
سردار عزیزاله ملکی با ابراز تاسف از اقدام ۲ جوان که با توهین به مردم شریف 
شمال کشور و انتشار فایل آن در فضای مجازی، موجب رنجش خاطر هموطنان را فراهم 
کردند ، افزود: پلیس در برخورد با عوامل تشویش اذهان عمومی و اینگونه جرائم در فضای 

حقیقی و مجازی اشرافیت و قاطعیت کامل دارد.
وی خاطر تاکید کرد: اهانت به هموطنان به هیچ عنوان قابل قبول نیست و پلیس 

در برخورد با اینگونه جرایم به هیج عنوان کوتاه نخواهد آمد.
فرمانده نیروی انتظامی گیالن گفت: پس از انتشار ویدئو اهانت ۲ جوان به مردم 
شریف شمال کشور، شناسایی و دستگیری عوامل موثر این جریان در دستور کار پلیس 

فتا گیالن قرار گرفت.
سردار ملکی ادامه داد: پس از پیگیری های فنی و انجام اقدامات تخصصی پلیسی، دو 
فردی که مرتکب این عمل شده بودند شناسایی و متهم اصلی با هماهنگی مقام قضایی و 

اخذ نیابت در یک عملیات غافلگیرانه، در استان البرز دستگیر شد.
از  متهم پس  داشت:  بیان  استان  از همکاری خوب دستگاه قضایی  تقدیر  با  وی 

دستگیری، ابتدا منکر بزه انتسابی شد اما پس از مواجه شدن با دالیل ، مدارک و مستندات 
موجود در پرونده ، چاره ای جز اعتراف پیش روی خود ندید و از عمل مجرمانه  خود ابراز 
به اشخاص و  قانون هرگونه توهین  اینکه طبق  به  اشاره  با  پشیمانی کرد.سردار ملکی 
قومیت ها چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی، جرم محسوب می شود، خاطرنشان 
کرد: پلیس با اشرافیت بر فضای مجازی و قاطعیت در برخورد با جرائم، در کمترین زمان 
ممکن با اشخاص خاطی که به هر ترتیب باعث تشویش اذهان عمومی و یا ایجاد نگرانی 

در بین شهروندان شوند برخورد می کند.
فرمانده انتظامی گیالن به مردم اطمینان داد پلیس در برخورد با جرائم و مخالن 
نظم، آسایش و امنیت مردم قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد 
عده ای با سوء استفاده از فضای مجازی، امنیت روانی شهروندان را به  مخاطره بیندازند.

سردار ملکی در پایان از تالش برای دستگیری متهم دوم این پرونده خبر داد و گفت: 
نتیجه اقدامات تکمیلی به زودی به اطالع عموم خواهد رسید.

مرگ پدر و پسر در حادثه رانندگی در محور اسالم آبادغرب
رئیس پلیس راه استان کرمانشاه از سانحه رانندگی در محور اسالم آبادغرب - حمیل 
در روز شنبه خبر داد و گفت: در این سانحه ۲ نفر که پدر و پسر بودند، جان خود را از 
دست دادند و یک نفر هم زخمی شد.  به گزارش خبرنگار دنیای جوانانف سرهنگ »محمد 
حیدری« افزود: این حادثه در کیلومتر سه محور اسالم آبادغرب به حمیل میان خودرو 
پراید و کامیون رخ داد.وی افزود: در این سانحه راننده 4۵ ساله پراید به همراه پسر پنج 

ساله خود جانشان را از دست دادند و راننده کامیون نیز زخمی شد.
به چپ  تجاوز  را  مرگبار  حادثه  این  وقوع  کرمانشاه علت  استان  راه  پلیس  رئیس 

خودرو پراید اعالم کرد.
سرهنگ حیدری، سبقت و سرعت های غیرمجاز را عامل اصلی بیشترین سوانح 

رانندگی منجر به فوت در محورهای استان کرمانشاه اعالم کرد.
وی در پایان گفت: از ابتدای سال جاری تا نیمه مرداد، ۱۰۲ نفر در سوانح رانندگی 
محورهای کرمانشاه جان خود را از دست داده اند و یک هزار و ۶4۳ نفر هم زخمی شده 
اند که به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد کاهش و ۱۲ درصد افزایش 

داشته است.
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مایکروسافت تغییر مرورگر اج در ویندوز 11 
را سخت کرده است

از  پیش فـرض سـخت تر  مرورگـر  تغییـر   ،۱۱ وینـدوز  انتشـار  بـا 
قبـل خواهـد شـد و در بخش هـای جدیـد سیسـتم عامل نادیـده گرفتـه 
می شـود. درحالی کـه مایکروسـافت تغییـرات مثبتـی در رابـط کاربـری 
وینـدوز ۱۱ اعمـال کـرده اسـت، در نحوه تغییـر برنامه هـای پیش فرض 
یـک گام بـه عقـب برداشـته اسـت. ایـن موضوع باعـث نگرانـی فراوان 
رقبـای مایکروسـافت در زمینـه مرورگرهایـی ماننـد موزیـال و اوپـرا و 

ویوالدی شـده اسـت.
در وینـدوز ۱۱، مایکروسـافت روش تغییـر برنامه هـای پیش فـرض 
را عـوض کـرده اسـت. ماننـد وینـدوز ۱۰ هنـگام نصـب مرورگـر جدید، 
صفحـه ای بـاز می شـود کـه از کاربـر می خواهـد مرورگـر پیش فـرض را 
انتخـاب کنـد. ایـن تنهـا فرصتـی اسـت کـه کاربـر می توانـد به راحتـی 
 Always مرورگـر را تغییـر دهـد؛ امـا بـا فراموشـی فعال کردن گزینـه

Use This App، مرورگـر پیش فـرض تغییـر نمی کنـد.
اگـر فرامـوش کنیـد مرورگـر پیش فرضتـان را در ابتـدای راه اندازی 
وینـدوز ۱۱ تغییـر دهید، تجربـه تغییر برنامه های پیش فـرض ویندوز ۱۱ 
در مقایسـه با وینـدوز ۱۰ بسـیار گیج کننـده خواهـد بود. کروم و بسـیاری 
دیگـر از مرورگرهـای رقیـب اغلـب کاربـران را ترغیب می کننـد آن ها را 
به عنـوان مرورگـر پیش فـرض انتخـاب کننـد و بـرای فعال کـردن ایـن 
تغییـر، مرورگرهـا کاربـران را بـه قسـمت تنظیـم برنامه هـا در بخـش 

تنظیمـات وینـدوز راهنمایـی می کنند.
بااین حـال، مایکروسـافت نحـوه تغییـر نرم افزارهـای پیش فرض در 
وینـدوز ۱۱ را تغییـر داده  اسـت. ایـن یعنـی کاربـران به جای اسـتفاده از 
یـک کلیـد بـرای تغییـر مرورگر پیش فـرض، بایـد فایل   ها یا نـوع لینک 
را نیـز تنظیـم کننـد. برای مثـال، به منظـور تغییر کروم به عنـوان مرورگر 
پیش فـرض وینـدوز ۱۱ تمامـی فایل هـا و لینک هایـی کـه از فرمت های 
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به صـورت دسـتی بـرای اجـرا با گـوگل کـروم باید تغییـر کنند.
سـلنا دکلمـن، معـاون ارشـد فایرفاکـس، در بیانیـه ای بـه ورج 
گفتـه اسـت: »به طـور فزاینـده ای نگـران رونـد وینـدوز هسـتم... از 
زمـان انتشـار وینـدوز ۱۰، کاربـران گام های اضافـی و غیرضروری را 
بـرای تغییـر مرورگـر پیش فرض بایـد بردارنـد. این موانـع در بهترین 
حالـت گیج کننـده هسـتند و به نظـر می رسـد بـرای تضعیـف انتخـاب 
کاربـر بـرای مرورگری غیر مایکروسـافت طراحی شـده اند.«موزیال در 
ایـن زمینـه تنها نیسـت و سـال ها اسـت نگرانی های خـود را به گوش 
مایکروسـافت رسـانده اسـت.  سـخن گوی ویوالـدی نیـز در بیانیـه ای 
بـه ورج اعـالم کـرده اسـت: »مایکروسـافت در گذشـته سـابقه انجام 
ایـن کار را دارد و به نظـر می رسـد آن هـا به تدریـج بدتـر می شـوند. 
آن هـا فهمیده انـد تنهـا راهـی کـه می تواننـد مـردم را بـه اسـتفاده از 
مرورگرشـان وادار کننـد، ایـن اسـت که تغییـر مرورگـر پیش فرض را 

سـخت تر از قبـل کننـد.
اپرا، رقیب دیگر مایکروسـافت اج، تحت تأثیر تغییرات مایکروسـافت 
در برنامه هـای پیش فـرض وینـدوز ۱۱ قـرار نگرفتـه اسـت. کریسـتین 
کولوندرا، رئیس مرورگر اپرا، در بیانیه ای به ورج گفته اسـت: »این بسـیار 
تأسـف بار اسـت وقتی فروشنده  پلتفرمی شـیوه سختی برای تغییر مرورگر 
پیش فـرض انتخـاب می کند تا روشـی بـرای بهبود وضعیـت محصولش 
ایجـاد کنـد. می خواهیـم تمـام فروشـندگان پلتفـرم را تشـویق کنیم که 
بـه انتخـاب کاربـران احترام بگذارنـد و رقابت را در پلتفرم هایشـان مجاز 
سـازند. دورکـردن کاربـران از انتخـاب برنامـه پیش فـرض گامـی رو بـه 

عقب اسـت.«
هنوز مشـخص نیسـت مایکروسـافت رونـد وادارکـردن کاربران به 
اسـتفاده از اج را ادامه خواهد داد یا از طریق به روزرسـانی های ویندوز این 
محدودیـت را لغـو خواهـد کـرد. ردموندی ها ایـن تغییـرات را بدین دلیل 
توجیـه می کننـد که بـه کاربـران ویندوز اجـازه می دهد کنترل بیشـتری 

بـر برنامه های پیش فرض داشـته باشـند.
یکـی از سـخن گویان مایکروسـافت ورج می گوید: »بـا ویندوز ۱۱، 
در حال پیاده سـازی دقیق تر بازخورد مشـتریانمان هسـتیم. همان طور که 
ایـن تغییـرات را مشـاهده می کنیـد، به طور مـداوم به بازخورد مشـتریان 
گـوش می دهیـم و از بازخورد هایی اسـتقبال می کنیم که به شـکل گیری 
بهتـر وینـدوز کمـک می کنـد. وینـدوز ۱۱ در طـول زمـان بـه تکاملـش 
ادامـه خواهـد داد. اگـر از بازخـورد کاربـران متوجـه  شـویم کـه راه هایی 

بـرای بهبـود وجـود دارد، ایـن کار را خواهیم کرد.«

دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ گفت: در رابطه 
با ماجرای عوارض واکسیناسیون جلسه ای خواهیم داشت 

تا ارزیابی درستی ارائه دهیم.
به گزارش دنیای جوانان، عاطفه عابدینی، دبیر کمیته 
علمی کشوری کووید ۱۹ ، با اشاره به تاثیر تعطیالت شش 
روزه بر میزان شیوع کرونا، بیان کرد: آن چه در این مدت 
متوجه شدیم، این بود که عبور و مرور بین استانی واقعا 
کمتر شده بود و طبق گزارش ها رفت و آمد بین استانی 
۵۰ درصد کاهش پیدا کرده بود.وی ادامه داد: در رابطه با 
مراسم های عزاداری هم قطعا آن جاهایی که بزرگ بوده 
و در چشم بوده، رعایت ها صورت گرفته و مشکلی نبوده 
است، اما آن صحنه هایی که از مراسم ها در فضای مجازی 

دیدیم، نمی دانم صحت سقمش چقدر بوده است!
عابدینی افزود: این تعطیالت باعث کاهش رفت و 
آمد بین استانی شد، اما متاسفانه عده ای هم به شهرهای 
شمالی رفتند، در کل کنترل ها بهتر بود، ولی فکر نمی کنم 
تعطیالت تمدید شود، چون باید شرایط اقتصادی و مسائل 

دیگر را هم در نظر گرفت و به احتمال زیاد تعطیالت تا 
همین روز شنبه باقی می ماند. وی در مورد بازگشایی 
کالس های دانشگاه گفت: قرار است تا همه چیز فراهم 
نشده باشد، برای کالس های حضوری فعال تصمیمی 
گرفته نشود، چرا که همه تمهیداتی برای این امر باید 
در نظر گرفته شود.عابدینی در واکنش به انتشار گزارشی 
مبنی بر عوارض باالی واکسیناسیون در کشور افزود: یک 
نامه دکتر شریفی مسئول آمار و اطالعات وزارت بهداشت 
جمع آوری کردند که مربوط به عوارض واکسن است، البته 

ما در کمیته درمان جلسه داریم تا بررسی کنیم که این 
آمارها چگونه جمع شده است، چون هیچ نظارت بالینی 
کمیته واکسن یا کمیته عوارض واکسن در آن نیست و 
نظردهی ما در آن وجود ندارد و  آن چیزی که دکتر از 

سامانه ها جمع آوری کرده باید تحلیل شود.
عابدینی گفت: در حال حاضر همه ی مراکز درمان 
پر از بیمار کرونایی است و هنوز یک سری از استان ها به 
پیک نرسیدند، فکر می کنم فقط استان سیستان بلوچستان 
وضعیت کنترل شونده دارد و بقیه استان ها اینطور نیستند، 

بیشترین ابتال را در این برهه داشتیم.
وی افزود: دلیل این موضوع هم تغییر نوع ویروس 
است که واقعا با ویروس ووهان اسفند ۹۸ زمین تا آسمان 
فرق دارد، از نظر سرعت سرایت، سرعت عفونت پذیری 
می گذرانیم،  را  روزها  بدترین  ما  و  است  متفاوت   ... و 
درصد  که  آنهایی  کنید  نگاه  هم  دیگر  کشورهای 
واکسیناسیون قابل توجه داشتند هم ابتال در آنها زیاد شد، 

اما مرگ و میرشان به دلیل واکسیناسیون کنترل شد.

همه  مراکز درمان پر از بیمار است؛

بدترین روزهای کرونایی را می گذرانیم!
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وزیر پیشنهادی صنعت، 
با  )صمت(  تجارت  و  معدن 
بیان اینکه بعد از بازیابی تراز 
ارزی، رقابت در صنعت خودرو و لوازم 
خانگی می تواند مفید باشد، گفت که به 
و  نیست  وزارتخانه  این  تفکیک  دنبال 
برای مدیریت بازار در شش ماهه دوم 
توزیع،  نظام  اصالح  دنبال  به  امسال 
زندگی  با  که  کاالهایی  تولید  افزایش 
صادرات  افزایش  و  دارد  ارتباط  مردم 

برای کنترل نرخ ارز است.
به گزارش دنیای جوانان، سید رضا 
فاطمی امین، در پاسخ به سوالی درباره 
موضوع چالش برانگیز در حوزه تنظیم 
بازار، یعنی تفکیک وزارت صمت اظهار 
کرد: اتفاقی که در وزارت صنایع و معادن 
و وزارت بازرگانی افتاد، عماًل ادغام نبوده 
بلکه تجمیع بوده است. این کار بسیار 
درستی بود که حوزه تولید و تجارت با 
هم ادغام شوند؛ چرا که در بحث تنظیم 
بازار، بازار را کسی می تواند مدیریت کند 
که تولید را مدیریت کند اما تاکنون ادغام 
واقعی صورت نگرفته و فقط شاهد یک 

تجمیع ساده سازمانی بودیم. 
وی در ادامه وعده داد که حداکثر 
در ۱۰ ماه اول دولت جدید، یک ساز و 
حوزه  در  یکپارچه  کاماًل  فرایند  و  کار 
مدیریت صنعت معدن و تجارت ایجاد 
شود و ادغام واقعی خود را نشان دهد؛ 
چراکه برای تنظیم بازار این ادغام الزم 
است و این طور نیست که اگر وزارتخانه 
را تفکیک کنیم، تنظیم بازار بهتر انجام 

می شود. 
درباره  ادامه  در  امین  فاطمی 
برنامه هایی که برای تنظیم بازار طراحی 
کرده است گفت: ۳۶ پروژه طراحی شده 
یکپارچه  عملکرد  آن ها  طریق  از  که 
تورم  کلی  طور  به  اما  می شود  محقق 
شامل سه مولفه اصلی رشد نقدینگی، 
خارجی  قیمت های  رشد  و  تولید  رشد 
است. تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران 
ماه  شش  طی  نمی رود  انتظار  و  است 
در  نیز  رئیسی  آقای  شود.  برطرف 
برنامه های خود یک افق دو ساله برای 
به سال  نسبت  تورم  نرخ  نصف کردن 

۱۳۹۹ اعالم کرده است. 
برای  ما  ویژه  برنامه  افزود:  وی 
بازار، ساماندهی و اصالح نظام  تنظیم 
توزیع است . هرچه نظام توزیع قابل رصد 

و مدیریت بیشتر باشد، اثر نقدینگی را 
نقدینگی،  افزایش  با  می دهد.  کاهش 
تورم  و  بیشتر  عرضه  به  نسبت  تقاضا 
ایجاد می شود، اما اگر بتوان نظام توزیع 
را کنترل، مدیریت و حرفه ای کرد، اثر 
نقدینگی کاهش پیدا می کند؛ بنابراین در 
کوتاه مدت به دنبال تمرکز بر اصالح 
نظام توزیع برای کنترل نقدینگی و دوم 
به  که  هستیم  محصوالتی  تولید  رشد 

معیشت خانواده مربوط است. 
و  معدن  پیشنهادی صنعت،  وزیر 
تجارت با بیان اینکه مسکن، مواد غذایی 
و حمل و نقل به ترتیب بیشترین سهم را 
در افزایش نرخ تورم دارند، تصریح کرد: 
که  اقالمی  تولید  حوزه  در  شده  مقرر 
مربوط به حوزه وزارت صمت می شود، 
تولید  رشد  تا  شود  انجام  ویژه ای  کار 
تولید،  به خاطر کاهش  باشند و  داشته 
تورم ایجاد نشود. حتی برای تامین مواد 

اولیه نیز برنامه ریزی شده است. 
امین،  فاطمی  گفته  به  همچنین 
برنامه ریزی  رابطه  این  در  سوم  برنامه 
برای افزایش ۵ میلیارد دالری صادرات 
در شش ماهه دوم امسال است که این 
کمک  ارز  بازار  توازن  ایجاد  به  مبلغ 
خواهد کرد و اثر نرخ ارز بر تورم کاهش 

پیدا می کند. 
ینکه  ا ن  بیا با  همچنین  وی 
بازار  سپردن  و  دستوری  قیمت گذاری 
صورت  به  تقاضا  و  عرضه  دست  به 
من  کرد:  تصریح  نیست،  یک  و  صفر 
کند  تعیین  قیمت  نباید  دولت  معتقدم 
و نباید هم بازار را رها کند. دولت باید 
تعیین  قیمت  برای  ساختار  و  ضوابط 
که  قواعدی مشخص شود  یعنی  کند؛ 
تا  گیرد  شکل  آنها  اساس  بر  قیمت ها 

قیمت ها هم برای مصرف کننده و هم 
تولید کننده مطلوب باشد و منافع هر دو 
تامین شود. این در حالی است که قیمت 
گذاری در مواردی به نفع تولید کننده 
مواردی  در  و  زیان مصرف کننده  به  و 

برعکس است. 
وزیر پیشنهادی صمت در ادامه در 
واردات  احتمال  درباره  به سوالی  پاسخ 
خانگی  لوازم  جمله  از  نهایی  کاالهای 
 ۱۳۹۷ سال  از  کرد:  اظهار  خودرو  و 
واردات  ارزی  به خاطر محدودیت های 
خودرو ممنوع شد. اما این دوره زیادی 
طوالنی شده است و دولت باید حداکثر 
ظرف یک سال، خود را بازیابی می کرد 
اما هنوز همان شرایط حفظ شده است. 
ما سعی می کنیم در مدت قابل توجهی 
اقتصاد و تراز ارزی کشور را بازیابی کنیم 
و زمانی که تراز ارزی کشور متعادل شد، 

رقابت می تواند مفید باشد. 
از  حمایت  برای  البته  افزود:  وی 
با  باید  تولیدکنندگان داخلی سیاست ها 
هم هماهنگ باشند و به طور زمان بندی 
شده با توالی مناسب اجرا شوند. رقابت 
موثر  خودرو  جمله  از  کاالیی  هر  در 
درباره  صرفًا  بار  یک  اینکه  اما  است، 
الزامات  و  شود  گیری  تصمیم  تعرفه 
اول  نقطه  به  فقط  نشود  فراهم  دیگر 
برنامه  برمی گردیم. در صنعت خودرو 
دو ساله داریم تا ساختارهای مدیریتی 
و اقتصادی صنعت خودرو اصالح شود 
تولید هم  افزایش  و  رقابت  و همزمان 

خواهیم داشت. 
اما به گفته وزیر پیشنهادی صمت، 
نکته مهم اینجاست کشورهایی که در 
دوره سختی همکار ایران نبودند، ادامه 
کار آنها قطعا با چالش همراه خواهد بود. 

سوالی  به  پاسخ  در  امین  فاطمی 
با  شده  یاد  برنامه های  اینکه  بر  مبنی 
یا  است  نظر گرفتن شرایط تحریم  در 
خیر؟ گفت: بله. موارد با در نظر گرفتن 
موانع  که  چرا  است؛  تحریم  شرایط 
داخلی ما خیلی بزرگتر از مسائل تحریم 
است. اگر موانع داخلی تولید و تجارت 
حل شود، تحریم ها آن قدری که گفته 

می شود تاثیر گذار نیستند. 
سوالی  به  پاسخ  در  ادامه  در  وی 
صنعتی  توسعه  الگوی  اینکه  درباره 
همچنان جایگزینی واردات خواهد بود، 
مبنی  دارم  شعاری  من  کرد:  تصریح 
از  بزرگتر  باید  ایران  اقتصاد  اینکه  بر 
مرزهایش باشد. ما اگر بخواهیم در دنیا 
قدرت  باید  بزنیم  سیاسی  حرف  حتی 
نظامی  قدرت  باشیم.  داشته  اقتصادی 
سر جای خودش است که به آن رسیدیم 
و در کل دنیا برای کشور اعتبار ایجاد 
اقتصادی  قدرت  باید  است. حاال  کرده 
را هم به عنوان یک مولفه قدرت برای 

کشور ایجاد کنیم. 
ایجاد  اینکه  بیان  با  امین  فاطمی 
اتفاق  بسته  با درهای  اقتصادی  قدرت 
اینکه چه چیزی  نمی افتد، گفت: حتی 
چه  یا  می کنیم  وارد  کشوری  چه  از 
صادر  کشور  کدام  به  را  محصولی 
می کنیم  می تواند برای ما قدرت ایجاد 
کند. ایران باید در زنجیره های تولید و 
تجارت بین المللی قرار گیرد تا تحریم ها 
با  تحریم ها  کردن  خنثی  شود.  خنثی 
کره  مشابه  وضعیتی  یا  مرزها  بستن 
شمالی که برخی تعبیر می کنند محقق 
با  را  تعامالت مان  باید  ما  نمی شود. 
هم  کم  که  خود  همسوی  کشورهای 
نیستند افزایش دهیم که برای این کار 

هم برنامه داریم. 
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
ین  ا در  غربی  کشورهای  ه  یگا جا
بزرگتر  خیلی  دنیا  کرد:  اظهار  ارتباط، 
اروپایی است. ما محتاج  از چند کشور 
ز  ا ما  ا نیستیم  روپایی  ا کشورهای 
اما  می کنیم.  استقبال  آنها  با  همکاری 
می توانیم  و  نیستیم  آنها  محتاج  اصاًل 
کنیم  کار  به غرب، مستقل  اتکا  بدون 
و به جایی برسیم که آنها را به نوعی 
این  کنند.  ما همکاری  با  کنیم  مجبور 
امر کاماًل شدنی است و می توانید طی 

سال های آینده شواهد آن را ببینید.

مدیر عامل بانک کارآفرین:
سرمایه اولیه بانک بین بانکهای خصوصی در رتبه سوم قرار گرفت

به گفته مدیر عامل بانک کارآفرین با افزایش سرمایه 
بانک در سال ۹۹ ، بانک کارآفرین به سومین بانک خصوصی 

کشور با توجه به میزان سرمایه اولیه تبدیل شده است.
دکتر  کارآفرین،  بانک  عمومی  وابط  ر  گزارش  به 
اخذ  بامجوز  افزود:  مطلب  این  بیان  با  فرزین  محمدرضا 
شده از مجمع، سرمایه بانک کارآفرین در دو مرحله از ۸۵۰ 
میلیارد تومان به چهار هزار میلیارد تومان افزایش یافت این 

امر موجب شد که در حال حاضر بانک کارآفرین از نظر سرمایه اولیه سومین بانک 
خصوصی کشور باشد.

وی برنامه اصلی بانک کارآفرین در سال جاری را پیاده سازی نئوبانک خواند و 
اعالم کرد: این امر یکی از اقدامات اساسی است که در سال ۱4۰۰ دنبال خواهیم کرد 
و اهتمام مان بر این است که بانک کارآفرین نخستین بانکی باشد که در سال جاری 
به این مرحله وارد خواهد شد.فرزین، ایجاد شرکت نگاه بعنوان بازوی اجرایی بانک را 
یکی از اقدامات خوب انجام شده در سال گذشته خواند که اقدامات الزم برای ورود 

به دنیای نئوبانک را فراهم خواهد کرد.
مدیرعامل بانک کارآفرین همکاری بانکهای داخلی با بانکهای بین المللی،را 
از نیازهای صنعت بانکداری برشمرد و تاکید کرد: همکاری های بین المللی بانکی از 
ضروریات ورود به بانکداری نوین است و با توجه به سرعت تغییر و تحوالت در دنیای 

امروز باید خودمان را با دانش بانکداری روز دنیا، همراه کنیم.
فرزین تاکید کرد: هیچ تحریمی همیشگی نیست، با شکست تحریم ها و آغاز 
روابط بانکی بین المللی باید بعنوان یک بانک حلقه واسط بین نظام بانکی ایران و 

بانکهای دنیا باشیم و بتوانیم همکاری استراتژیک داشته باشیم.
مدیرعامل بانک کارآفرین ادامه داد: در سالهای گذشته همه مشکالت را به گردن 
تحریم انداخته ایم ولی هیچ گاه نپرسیدیم که اگر فردا تحریم نباشد آیا می توانیم با 
بانکهای دنیا تعامل داشته باشیم؟ امری که نشان می دهدما نیازمند مجهز شدن به دانش 
و تکنولوژی های روز دنیا در حوزه بانکداری و استانداردهای روز بانکداری دنیا هستیم.

به گفته فرزین، الزمه ارتباط با بانکهای جهانی تغییر در دستور العمل ها، رنکینگ 
ها، تدوین استانداردها برای همکاری با بانکهای جهانی است و باید در سال جاری این 

اقدامات را به جد پیگیر شویم.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در آستانه سالروز تأسیس این بانک 
تأکید کرد:

آینده ای روشن و امید بخش پیش روست
اسماعیل هلل گانی مدیر عامل بانک رفاه کارگران به 
مناسبت ۲۷ مرداد ماه، در پیامی سالگرد تاسیس این بانک 

را تبریک گفت.
متن  کارگران،  رفاه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
پیام به این شرح است: ۲۷ مرداد ماه سالروز تأسیس بانک 
رفاه کارگران بر تمامی سهامداران، کارکنان، مشتریان و ذی 

نفعان مبارک باد.
از تأسیس و شکل گیری بانک رفاه کارگران بیش از شش دهه می گذرد. بانکی 
که حوادث مختلف را با موفقیت پشت سر گذاشته است و در تمامی دوران، رسالت 
و وظیفه خویش را که همانا خدمت رسانی شایسته به مشتریان به ویژه قشر زحمت 
کش کارگر، بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی است با جدیت 
انجام داده است. اما دایره خدمات بانک فقط به این اقشار محدود نگردیده و در عمر 
پر برکت خود با ارائه خدمات مطلوب به واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی، گام 

های مؤثری در راه رشد و شکوفایی اقتصاد کشور برداشته است.
همراهی و همگامی با فعاالن حوزه سالمت و تالش برای بهبود و ارتقاء خدمات 
بهداشتی و درمانی هم وطنان به ویژه در دوران حساس کنونی که کشور گرفتار بیماری 
کرونا شده است، برنامه ریزی و تالش برای ایجاد اشتغال و توسعه مسئولیت های 
اجتماعی در قالب فعالیت های آموزشی و تأسیس مدارس، آبرسانی به مناطقی که 
فاقد آب آشامیدنی سالم هستند، کمک به ساخت و توسعه مراکز ورزشی در راستای 
ترغیب و تشویق جوانان مستعد در عرصه ورزش در مناطق محروم و کمک به هم 

وطنان آسیب دیده از حوادث طبیعی از جمله افتخارات بانک رفاه کارگران است.
و اکنون نیز در دوران جدید با بهبود زیر ساخت های ارتباطی، استفاده از فناوری 
های نوین بانکداری و افزایش سرمایه بانک، بستر و زمینه ارائه خدمات گسترده تر 
و بهتر به مشتریان فراهم شده است. بدون شک همه این اتفاقات فرخنده و مبارک 
که بانک رفاه کارگران را در زمره بانک های مطرح و پیشروی کشور قرار داده است، 
جز با همت و تالش تک تک کارکنان متعهد، صادق و راستین مجموعه و همراهی 

و همدلی تحسین برانگیز سهامداران و مشتریان گرامی امکان پذیر نبوده و نیست.
مطمئن هستیم که در سایه استفاده از توانمندی های موجود، تالش و همت 
همگانی و خرد جمعی، آینده روشن تری پیش روی مجموعه بزرگ بانک رفاه کارگران 
است و بی شک ثمره این همدلی و همراهی نصیب هموطنان و مشتریان گرامی خواهد 

شد و ما نیز قدردان این تالش ها و همراهی ها هستیم.
این روز فرخنده را به خانواده بزرگ بانک رفاه کارگران تبریک و تهنیت عرض 

نموده، سالمتی، بهروزی و سربلندی همگان را از خداوند سبحان مسألت دارم.

رشد ۵0 درصدی شاخص عملکرد سرانه همکاران بانک توسعه تعاون
شاخص سرانه منابع سپرده ای به ازای هر نیروی انسانی 
۵۶ درصد و شاخص سرانه مصارف ۵۰ درصد رشد یافته است

حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون در 
برنامه هفتگی مکالمه تلفنی با روسای شعب بانک اظهار داشت: 
بر اساس گزارش عملکرد مالی بانک در سال ۹۹ حجم منابع 
سپرده ای بانک به ازای هر نیروی انسانی ۸۶ میلیارد ریال 

بوده است که نشان دهنده رشد ۵۶ درصدی در این شاخص می باشد.
وی افزود: سرانه مصارف بانکی شامل اعطای تسهیالت به کارآفرینان، تعاونگران 
و فعالین اقتصادی به ازای هر نیروی انسانی نیز ۸۸ میلیارد ریال بوده است که در این 

زمینه نیز رشد ۵۰ درصدی محقق گردیده است.
مهدیان طی تماس های تلفنی با فرهاد جم زادیان رییس شعبه مهران ایالم، 
بهرام فالحی دانا رییس شعبه ورامین، محمود شوقی زاده رییس شعبه شادگان استان 
خوزستان، امین علی مرادی رییس شعبه لردگان و نوید صابری رییس شعبه میانه 
آذربایجان شرقی گفت: ایجاد ترکیب بهینه منابع سپرده ای از ملزومات و راهبردهای 
بانک برای ایجاد شرایط مناسب جهت فعالیت توسعه ای است که گزارش مالی ۹۹ 
نشان دهنده افزایش سهم منابع ارزان قیمت از ۳۸ درصد به 4۰ درصد در مجموع 
سپرده های بانک است. مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: افزایش حجم خدمات 
تخصصی در شعب موجب گردیده درآمد حاصله شعب در سال ۹۹ با ۶۰ درصد رشد 
مواجه گردد، و این در حالی است که رشد درآمدها در سال ۹۸ با ۲4 درصد رشد مواجه 
بوده است. مهدیان خاطر نشان کرد: تحلیل های آماری بیانگر آن است رشد درآمدها 

دو و نیم برابر رشد هزینه ها شتاب داشته است. 
وی با اشاره به اهتمام مجموعه بانک بر رعایت اصول حرفه ای جهت کنترل 
هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی گفت: تا حد امکان و در حدی که کنترل هزینه ها 
موجب کاهش کیفیت خدمات و کاهش رضایت مشتریان نگردد، بر اصل صرفه جویی 
و افزایش بهره وری عوامل پای بند بوده ایم . مدیر عامل بانک در این مکالمات جویای 
سالمتی همکاران شعب گردید و با استماع نقطه نظرات و پیشنهادهای همکاران در 

جریان آخرین وضعیت کنونی شعب و برنامه های بهبود عملکرد قرار گرفت.

1۶۴۵ میلیارد تومان تسهیالت نوسازی به ٢٢107 واحد در بافت 
فرسوده پرداخت شد

عضو هیات مدیره بانک  مسکن با اعالم اینکه تسهیالت ۲۲ هزار و ۱۰۷ واحد در 
بافت فرسوده به متقاضیان برای نوسازی واحدها پرداخت شده است رقم این تسهیالت 

را یک  هزار و ۶4۵ میلیاردتومان، برشمرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، 
محمدحسن علمداری عضو هیات مدیره بانک  مسکن ، تازه ترین وضعیت پرداخت 
تسهیالت در بافت فرسوده را توضیح داد.عضو هیات  مدیره بانک مسکن با بیان اینکه 
ارایه تسهیالت در بافت فرسوده از سال ۹۸ بر اساس قرارداد عاملیت انجام شده است، 
پرداخت تسهیالت در بافت فرسوده را به تعداد 4 هزار و ۶۰۰ پروژه که شامل ۲۲ هزار 
و ۱۰۷ واحد است، عنوان کرد.علمداری ادامه داد: مبلغ قرارداد منعقد شده با مالکان  

بافت های فرسوده یک  هزار و ۶4۵ میلیارد تومان است.
گفتنی است، سال گذشته رقم پرداخت تسهیالت در بافت های فرسوده برای 
سازندگانی که فناوری نوین را رعایت می کردند ۲۵۰ میلیون تومان بود که هم اکنون 
این رقم به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. همچنین، بانک مسکن طبق 
سیاست های ابالغی در تهران و کالنشهرها تا ۵۰ میلیون تومان تسهیالت بافت 
فرسوده و در سایر شهرها 4۰ میلیون تومان را با سود ۹ درصد، پرداخت می کند و بقیه 

تسهیالت باید توسط متقاضیان با سود ۱۸ درصد، پرداخت شود.

بیشترین کاهش قیمت نفت در 9 ماه گذشته
قیمت نفت روز جمعه که سرمایه گذاران در پی افزایش موارد ابتال به کووید 
۱۹ خوش بینی کمتری به دورنمای تقاضا برای سوخت پیدا کردند، برای هفتمین 
روز کاهش یافت و بزرگترین کاهش هفتگی در بیش از ۹ ماه گذشته را رقم زد.

به گزارش دنیای جوانان، بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
برای تحویل در سپتامبر با یک دالر و ۳۷ سنت معادل ۲.۲ درصد کاهش، در ۶۲ دالر 
و ۳۲ سنت در هر بشکه بسته شد و برای کل هفته بیش از ۹ درصد کاهش داشت.
درصد   ۱.۹ معادل  سنت   ۲۷ و  دالر  یک  با  برنت  نفت  معامالت  بهای   
کاهش، در ۶۵ دالر و ۱۸ سنت در هر بشکه بسته شد و برای کل هفته هشت 

درصد کاهش داشت.
کشورهای متعدد جهان با وضع محدودیتهای سفر و رفت و آمد به افزایش 
موارد ابتال به کرونای دلتا واکنش نشان می دهند. چین با سیاست صفر کردن 
ویروس کرونا، محدودیتهای جدیدی را وضع کرده که روی کشتیرانی و زنجیره 
تامین جهانی اثر گذاشته و آمریکا و چین متقابال محدودیتهای ظرفیت پرواز را 

وضع کرده اند.
کرونای  به  ابتال  موارد  افزایش  با  آمریکایی  شرکت  چندین  بین،  این  در 
دلتا، برنامه بازگشت کارکنانشان به محل کار را به تاخیر انداخته اند و کشورها 
در سراسر آسیا تدابیر قرنطینه را مجددا وضع کرده اند. شرکت اپل که بزرگترین 
شرکت آمریکایی از نظر ارزش بازار است، بازگشت کارکنانش را تا اوایل سال 

۲۰۲۲ به تاخیر انداخته است.
جیم ریتربوس، رییس شرکت ریتربوش اند آسوشیتس اظهار کرد: بازار انرژی 
هفته جاری با موانع چند وجهی روبرو شد. قوی شدن ارزش دالر آمریکا هم به 

نگرانیها درباره افزایش آمار ابتال اضافه شده است.
دالر آمریکا تحت تاثیر سیگنالهای بانک مرکزی آمریکا درباره کاهش تدابیر 
محرک مالی در سال میالدی جاری، به باالترین حد در ۹ ماه اخیر صعود کرده و 

نفت را برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر کرده است.
به پایان رسیدن فضای تعطیالت تابستانی آمریکا و اروپا که اوج تقاضا برای 

بنزین است هم ممکن است تقاضا برای نفت را متاثر کند.
مارگارت یانگ، استراتژیست دیلی فارکس در سنگاپور گفت: قرنطینه ها 
در اقتصادهای بزرگ دیگر جهان هم احتماال به فعالیتهای اقتصادی ضربه زده و 
پیش بینیهای رشد را در ماههای آینده دستخوش تغییر می کنند. ژاپن قرنطینه 
اضطراری را تمدید کرده و آمار رسمی در کشورهایی مانند کره جنوبی، مالزی، 
فیلیپین، ویتنام و تایلند که صنایعشان به نفت نیاز دارند و از شیوع کرونای دلتا 
آسیب خواهند دید، افزایش پیدا کرده است. شیوع کرونای دلتا در استرالیا و نیوزیلند 

هم باعث وضع قرنطینه های سخت گیرانه شده است.
بر اساس گزارش رویترز، گزارش شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد 
شرکتهای حفاری آمریکایی هفته گذشته برای سومین هفته متوالی به شمار دکلهای 
حفاری نفت و گاز اضافه کردند. شمار دکلهای حفاری نفت و گاز در هفته منتهی به 
۲۰ اوت با سه حلقه افزایش، به ۵۰۳ حلقه رسید که باالترین میزان از آوریل سال 
۲۰۲۰ بود. شمار دکلهای حفاری نفت با هشت حلقه افزایش، به 4۰۵ حلقه رسید 
در حالی که شمار دکلهای حفاری گاز پنج حلقه کاهش یافت و به ۹۷ حلقه رسید.

صادرات 700 میلیون دالری بنزین در ۴ ماه گذشته
عضو اتاق بازرگانی گفت: اکنون قیمت بنزین در کشورهای همسایه از جمله 
افغانستان به حدود ۹۰۰ دالر در هر تن رسیده است، به این ترتیب به نظر می رسد 

4 ماهه امسال حضور پررنگی در زمینه صادرات بنزین و گازوئیل نداشته ایم.
به گزارش دنیای جوانان، سیدحمید حسینی درباره آمار صادرات بنزین در 4 
ماهه امسال اظهار داشت: تاکنون جزئیات رسمی آمار صادرات فرآورده منتشر نشده 
اما 4 ماه ابتدایی سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیون دالر صادرات بنزین داشتیم، در 

مجموع سال گذشته باالترین رقم صادراتی کشور؛ بنزین بوده است. 
وی افزود: در سال جاری با توجه به کمبود گاز در زمستان مجبور شدیم 
سوخت بسیاری از نیروگاه ها را از طریق گازوئیل تامین کنیم، بنابراین نتوانستیم 
تعهدات سال گذشته را انجام دهیم و بخشی از این تعهدات به امسال موکول شد.
این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه امسال در زمینه صادرات فرآورده های 
 ۱۰۰ حدود  به  تیرماه  در  بنزین  مصرف  کرد:  تصریح  بودیم،  فعال  کمتر  نفتی 
میلیون لیتر رسید و همچنین بحث اورهال پاالیشگاه ها را هم داشتیم، بنابراین 

بنزین کمتری صادر شد.
از جمله  در کشورهای همسایه  بنزین  قیمت  اکنون  وی خاطرنشان کرد: 
افغانستان به حدود ۹۰۰ دالر در هر تن رسیده است، به این ترتیب به نظر می رسد 

4 ماهه امسال حضور پررنگی در زمینه صادرات بنزین و گازوئیل نداشته ایم. 
حسینی تاکید کرد: در زمینه دیگر فرآورده های صادراتی مثل قیر، روغن، 
حالل ها فرآوره های پتروشیمی نفتی فعال بوده ایم ولی صادرات بنزین پاالیشکاهی 
حداقل بوده است؛ گرچه مجتمع های پتروشمی یا بخش خصوصی هیدروکربور 

سبک تولید و صادر می کنند، اما در کل آمار رسمی اعالم نشده است.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت:

اقتصاد ایران باید بزرگتر از مرزهایش باشد 
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و بی
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زیر نظر: محمد امامی

صعود صادرات LPG ایران 
منابع تجاری برآورد کردند صادرات LPG ایران در ژوییه و اوت حدود 
۵۰۰ هزار تن می ماند که نزدیک به باالترین رکورد دو سال گذشته است.

به گزارش دنیای جوانان، منابع تجاری به پالتس گفتند این حجم باال 
که ممکن است از ۵۰۰ هزار تن هم فراتر برود، با افزایش تولید و تقاضا 
برای LPG ایران، انتظار می رود تا پایان سال ۲۰۲۱ ادامه پیدا کند. با وجود 
امیدهای اولیه برای تسهیل تحریمها پس از به قدرت رسیدن جو بایدن در 

آمریکا، مذاکرات برای احیای برجام فعال متوقف مانده است.
یک منبع چینی گفت: LPG ایرانی بیشتری امسال به چین صادر شده 

که ممکن است به دلیل قیمت رقابتی این گرید باشد.
محموله های ایرانی با تخفیف بیش از ۲۰ دالر در هر تن نسبت به 
سایر محموله های خاورمیانه ای فروخته می شوند و این موضوع عالقه 
خریداران را جلب کرده است. سایر منابع می گویند این تخفیفها به ۳۰ دالر 
در هر تن می رسد. در دور قبلی تحریمهای غربی در سال ۲۰۱۲، خریداران 
چینی محموله های ایرانی را با تخفیفهای سنگین 4۰ تا ۵۰ دالر در هر 

تن خریداری می کردند.
طبق آمار شرکت اطالعاتی کپلر، چین بزرگترین خریدار LPG ایران 
در ژوئن بود و 4۶4 هزار تن معادل ۹۵ درصد از کل صادرات LPG ایران را 

دریافت کرد و میزان اندکی هم به پاکستان و بنگالدش صادر شد.
بر اساس گزارش پالتس به نقل از یک منبع تجاری، سه کشور تنها 
خریداران LPG ایران بوده اند. صادرات ایران بین 4۵۰ تا ۵۳۰ هزار تن در 
ماه است و امید می رود با تسهیل تحریمها، حجم صادرات افزایش پیدا کند.

منابع صنعتی می گویند با فرض این که آمریکا تحریمهای ضدایرانی 
را به طور کامل رفع کند، ایران می تواند حداقل ۳.۷۳ میلیون تن در سال 

LPG صادر کند و ۳۳ کشتی برای حمل آن نیاز خواهد بود.
طبق آمار کشتیرانی و بازرگانی، پیش از این محدودیتها، صادرات ماهانه 
LPG ایران در اوت سال ۲۰۱۸ به حدود ۵۶۸ هزار تن رسیده بود و صادرات 
ساالنه به ۵.۲ میلیون تن رسید که باالترین رکورد از زمان لغو تحریمهای 

غربی قبلی در ژانویه سال ۲۰۱۶ بود.
به گفته منابع آگاه، در یک ماه اوج حجم صادرات می تواند به ۱۳ 

کشتی بزرگ حامل گاز برسد.
و  اندونزی  شامل   ۲۰۱۸ سال  در  ایران   LPG قراردادی  مشتریان 
تایوان بودند که به صورت مستقیم یا از طریق شرکتهای بازرگانی از ایران 

واردات داشتند.
بر اساس گزارش پالتس، منابع آگاه می گویند در فاصله سال ۲۰۱۸ 
تا ۲۰۲۰ ایران ۳.۲ میلیون تن به ظرفیت تولید LPG افزوده که عمدتا در 
میدان گازی پارس جنوبی بوده و تا سپتامبر امسال ۲.۲ میلیون تن دیگر به 

ظرفیت تولید ایران اضافه خواهد شد.
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زیر نظر: بهنام مومنی

رتبه 128 تاب آوری اقتصاد ایران از بین 130 کشور؛ 
ضرر سیاست های ارزی به اقتصاد ایران!

بازرگانی تهران اظهار داشت:  تصمیم ها در  اتاق  عضو هیئت نمایندگان 
راستای مقابله با تحریم به جای اینکه باعث بهتر شدن اوضاع شود، اوضاع را 
بدتر می کرد. برای مثال تصمیماتی که در راستای سیاست های ارزی گرفته 

شد به ضرر اقتصاد بود.
به گزارش دنیای جوانان، مهراد عباد در مورد علل قرار گرفتن ایران در رتبه 
۱۲۸ تاب آوری اقتصادی اظهار کرد: عوامل مختلفی در شکننده بودن اقتصاد 
ایران تاثیرگذار بودند، مشکالت زیادی در این سه سال به وجود آمد برای مثال 
تحریم های خارجی، نحوه مدیریت، عدم سرمایه گذاری کافی و کرونا عوامل 

مهم و تاثیرگذار در این مورد بودند.
وی افزود: از طرف دیگر تصمیم ها در راستای مقابله با تحریم به جای 
اینکه باعث بهتر شدن اوضاع شود، هر تصمیمی که گرفته می شد اوضاع را 
بدتر می کرد. برای مثال تصمیماتی که در راستای سیاست های ارزی گرفته 
شد به ضرر اقتصاد بود. به مجموع اینها تحریم داخلی گفته می شود که خود 

یک عامل مهم دروضعیت فعلی اقتصاد ایران بود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر تاثیر بیشتر کرونا 
بر ایران گفت: گرچه کرونا یک پدیده جهانی بود و مختص به ایران نبود اما 
ایران در میان یک جنگ اقتصادی و تحریم با این مسئله روبرو شد. بنابراین 

تاثیر کرونا بر ایران نسبت به یک کشور که شرایط عادی داشت، بیشتر بود.
وی همچنین اظهار امیدواری کرد: با اتفاقاتی که در روابط بین المللی ما 
در حال رخ دادن است به بهتر شدن وضعیت خوشبین هستم، چراکه نوع روابط 
بین الملل در وضعیت فعلی بسیار تاثیرگذار بود. می توان گفت نصف مسائل به 
خاطر تحریم ها بود. ایران پتانسیل این را دارد که در این رنکینگ رتبه بهتری 
داشته باشد ولی شرایط بسیار ویژه ای حاکم بود که باعث شد اوضاع به شکل 

فعلی باشد. بنابراین من خوشبین هستم و فکر می کنم اوضاع بهتر می شود.
از ۲۱.۱ در سال  ایران  اقتصاد  امتیاز تاب آوری  بین المللی  آمارهای  طبق 
۲۰۲۰ به ۱۶.۱ در سال ۲۰۲۱ رسید. بنابراین جایگاه ایران در رده بندی تاب آوری 
اقتصاد به رتبه ۱۲۸ از بین ۱۳۰ کشور سقوط کرد. کشورهای تاهیتی و ویتنام تنها 
کشورهایی هستند که در این رده بندی در رتبه بدتری نسبت به ایران قرار دارند.

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

وزیر پیشنهادی اقتصاد موجب ایجاد ثبات در بازار سرمایه می شود
به  سرمایه  بازار  کارشناس  یک 
رویکرد مثبت وزیر پیشنهادی اقتصاد و 
دارایی نسبت به بازار سرمایه اشاره کرد 
و گفت: صحبت های مطرح شده از سوی 
وی نسبت به معامالت بورس نشان دهنده 
وجود برنامه ریزی های دقیق وی جهت 
نظم بخشیدن به معامالت این بازار است.

به گزارش دنیای جوانان، مرتضی 
انتخاب  به  گذشته)شنبه(  روز  امیری 
عنوان  به  خاندوزی«  احسان  »سید 
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی و تاثیر 
تصمیمات وی بر معامالت بورس اشاره 
کرد و اظهار داشت: تاکنون رویکرد وی 
نسبت به بازار سرمایه مثبت بوده است 
و در این میان صحبت های مطرح شده 
از سوی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی 
نشان دهنده  بورس  معامالت  به  نسبت 
وجود برخی از برنامه ریزی های دقیق وی 
جهت نظم بخشیدن به معامالت این بازار 
است که اجرای آنها به مراتب می تواند 
تاثیرگذار در کاهش نوسان و هیجان های 

حاکم بر بازار باشد.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد 
اقتصاد  است که تاکید وزیر پیشنهادی 
بازار  نقش  افزایش  لزوم  بر  دارایی  و 
سرمایه در تامین مالی شرکت ها نشان 
در  تسهیل  برای  هایی  برنامه  وجود  از 
فرآیند پذیرش شرکت ها در بورس دارد.

امیری با بیان اینکه نتیجه اجرایی 
شدن چنین تصمیمی منجر به افزایش 
فعالیت بازار اولیه خواهد شد که در کنار 

آن الزم است تا بازار ثانویه نیز از رونقی 
مناسب برخوردار باشد، گفت: با توجه به 
انتخاب مناسب »آیت اهلل رییسی« برای 
وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی 
پیشنهادی در  استقرار وزیر  تا زمان  اما 
وزارتخانه که مستلزم عبور از برگزاری 
جلسات در مجلس است نمی توان اظهار 

نظر چندانی کرد.
بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
وزرای  لیست  ارائه  به  توجه  با  اینکه 
تواند  می  دیگری  ریسک  پیشنهادی 
تهدید کننده معامالت بازار سهام باشد 
کلیت  می رسد  نظر  به  گفت:  خیر،  یا 
تیم اقتصادی معرفی شده جهت تصدی 
وزارت خانه های مربوطه در دولت جدید 
باشند،  برخوردار  مناسبی  پتانسیل  از 
که  اقداماتی  حتم  طور  به  همچنین 
قرار است در دستور کار خود قرار دهند 
خوش بینی ها  از  برخی  ایجاد  زمینه ساز 
در اقتصاد کشور خواهند بود اما در ابتدا 

ارائه شده منجر  باید دید که برنامه های 
اعتماد  رای  کسب  و  مجلس  اقناع  به 

می شود یا خیر.
 امیری به بازگشت رشد به معامالت 
اشاره  آن  بر  تاثیرگذار  عوامل  و  بورس 
کرد و افزود: جذاب تر شدن وضعیت بازار 
تقاضا  افزایش  اصالح،  ها  مدت  از  بعد 
سودآوری  افزایش  چشم انداز  نتیجه   در 
بازار  شاخص ساز  و  بزرگ  شرکت های 
ارز طی  قیمت  رشد  انتظار  و همچنین 
سال جاری از مهم ترین دالیل رشد این 
نسبی  رشد  و  بورس  شاخص  روزهای 

حجم معامالت به شمار می رود.
و  ثبات  ایجاد  های  راه  به  وی 
بازگشت تعادل به معامالت بورس تاکید 
قیمت گذاری های  حذف  افزود:  و  کرد 
در  نهادها  سایر  دخالت  عدم  دستوری، 
صنایع مختلف بورسی و معامالت این 
ثبات و  ایجاد  بازار می تواند راهگشا در 

بهبود معامالت بازار سهام باشد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: 
دولت باید تقویت نهادهای نظارتی خود، 
تدوین دستورالعمل های دقیق و نظارت 
بر اجرای درست آنها را در دستور کار خود 
قرار دهد و تا حد ممکن از دخالت مستقیم 

بر معامالت بازار جلوگیری کند.
وی به تغییر جایگاه معامالت بازار 
سرمایه در کشور و عوامل تاثیرگذار بر 
دوره  در  گفت:  و  کرد  اشاره  اتفاق  این 
های گذشته در مناظرات و مراسم تنفیذ 
ریاست جمهوری هیچگاه صحبتی از بازار 
سرمایه نبود در حالی که در این دوره از 
جمهوری،  ریاست  انتخابات  برگزاری 
از  در کشور  موضوع  اصلی ترین  بورس 

دید کاندیداها بوده است.
امیری خاطرنشان کرد: با توجه به 
شرایط ویژه ای که در سال پایانی دولت 
دوازدهم برای بازار سرمایه به وجود آمد 
آحاد  بین  در  سرمایه  بازار  نفوذ  ضریب 
پیدا  بی سابقه ای  افزایش  جامعه  افراد 
بازار  بنابراین تبدیل شدن مبحث  کرد؛ 
سرمایه به یکی از اصلی ترین موضوعات 
مورد بحث کاندیداهای ریاست جمهوری 

امری طبیعی به نظر می رسد.
ادامه  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
داد: این روزها معامالت بازار سرمایه از 
جمله مسایلی است که با زندگی بیش 
از مردم کشور به صورت  از ۷۰ درصد 
مستقیم در ارتباط است؛ به همین دلیل 
جایگاه آن نسبت به چند سال اخیر بسیار 

متفاوت شده است.
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در  اینکه  بیان  با  حیدری 
کتابخانه  باب   ۱۵ حاضر  حال 
عمومی روستایی در استان ایالم 
پذیرای عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی 
هستند، گفت: در مجموع ۵۱ باب کتابخانه 
عمومی در نقاط شهری و روستایی استان 

ایالم وجود دارد.
مدیر کل کتابخانه های عمومی ایالم، 
مناسبت  به  خبرنگاران  با  گو  و  گفت  در 
اظهار کرد: اصحاب رسانه و  روز خبرنگار، 
راستای  در  نقش مهمی  مطبوعات همواره 
حوزه  در  ویژه  به  جامعه  در  فرهنگ سازی 
کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه در بین 

اقشار مختلف برعهده دارند.
ینکه  ا بیان  با  حیدری«  »سمیه 
خبرنگاران در عصر جدید از پیشگامان رشد 
و توسعه جوامع در تمام عرصه ها  هستند، 
قلم  با  مطبوعات  و  رسانه  اصحاب  افزود: 
خود نور معرفت و آگاهی را بر اذهان مردم 

جامعه می تابانند.
به  توجه  ضرورت  به  اشاره  با  وی 
تقویت فرهنگ و فرهنگ سازی، ابراز کرد: 
اگر ملت ها یا مردم هر جامعه به فرهنگ 
ها  فرهنگ  در  خشکسالی  ندهند،  اهمیت 
باید  سازمانی  فرهنگ  و   شود  می  ایجاد 
به  و  باشد  داشته  وجود  ای  جامعه  هر  در 

آن توجه  کرد.
مدیرکل کتایخانه های عمومی استان 
ایالم با اشاره به اینکه با تقویت حوزه کتاب و 
کتابخوانی می توان از این ظرفیت ارزشمند 

استفاده فرهنگی شود، گفت: توسعه اقتصادی 
و اجتماعی در کنار فرهنگ کتابخوانی رخ 
خواهد داد و تقویت این امر مهم، امروز بیشتر 

از گذشته ضروری است. 
کتابخانه  نهاد  اینکه  بیان  با  حیدری 
و  فرهنگی  پایگاه  عنوان  به  عمومی  های 
و  استان  توسعه  در  مهمی  نقش  اجتماعی 
جامعه ایفا می کند، گفت: اعتبارات کتابخانه 
فرهنگ  و  ارشاد  وزارت  های  از کمک  ها 
اسالمی و  نیم درصد ماده ۶ شهرداری ها 
تامین می شود که این اعتبار برای پیشبرد 

اهداف سازمان کافی نیست و باید از ظرفیت 
فعاالن و خیرین استفاده شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
ایالم یادآور شد: شیوع ویروس کرونا علی 
و  مطالعه  برای  را  فرصتی  اینکه  رغم 
و  قرنطینه  به  توجه  با  خانه  در  کتابخوانی 
محدودیت های اعمال شده به وجود آورده 
است، اما تالش می شود که از طریق فضای 
مجازی، فعالیت های کتابخوانی با مشارکت 
سطح  در  عمومی  های  کتابخانه  اعضای 

استان تداوم یابد.

 وی با اشاره به اینکه در مجموع در 
استان ۵۱ کتابخانه عمومی در مناطق شهری 
ابراز کرد:   دارند،  فعالیت  استان  و روستایی 
در حال حاضر ۳۰ باب کتابخانه عمومی در 
مناطق شهری،  ۱۵ باب کتابخانه عمومی 
و  دارند  فعالیت  استان  روستایی  مناطق  در 
پذیرای عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی 

از اقشار مختلف هستند.
عمومی  های  نه  یخا کتا مدیرکل 
باب   ۶ اینکه   به  اشاره  با  ایالم  استان 
ه  ر ا د ا همکاری  با  رکتی  مشا نه  بخا کتا
زندان ها، شرکت آب و فاضالب و هالل 
احمر نیز  در حال خدامت دهی به عالقه 
اداره  در  گفت:   هتسند،  کتاب  به  مندان 
زندانهای ایالم ۲ کتابخانه و در دره شهر 

یک کتابخانه وجود دارد.
وی با بیان اینکه کتابخانه ها،  تنها 
فضایی برای امانت دادن کتاب  و مطالعه 
کتاب نیستند، تصریح کرد: کتابخانه ها در 
واقع یک نهاد فرهنگی  در راستای اجرای  
فرهنگی هستند  فعالیت های  و  ها  برنامه 
و در تالش هستیم که کتابخانه ها به یک 
پاتوق فرهنگی تبدیل شوند و هر فردی با 
هر ذائقه ای  بتواند وارد کتابخانه شده و در 
برنامه ها و فعالیت های فرهنگی اجرا شده 
در سطح کتابخانه ها مشارکت داشته باشد.
حیدری خاطرنشان کرد: همچنین ۱۱ 
باب کتابخانه پیشخوان در مناطق روستایی 
راه  دهیاران  و  پرورش  و  آموزش  با کمک 

اندازی شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایالم:

فعالیت 1۵ باب کتابخانه عمومی روستایی در ایالم
امسال یکی از خشکسالی ترین سال ها ی 

در حال سپری است
و  بارش  کم  سال  مسال  ا
تابستان بسیار گرم و بی سابقه است 
که به گفته مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان بوشهر تداوم شیوع 
کرونا شرایط کار برای کارکنان این 

شرکت را بسیار سخت کرده است.
اشاره  با  حمزه پور  عبدالحمید 
استان  در  آب  مصرف  افزایش  به 
جمله  از  عوامل  همه  داشت:  اظهار 
گرمای شدید و ویروس کرونا سبب 
و  شده  شرب  آب  مصرف  افزایش 
بیش از میانگین سال های است که 
در تأمین آب شرب در استان شرایط 

سختی ایجاد کرده است.
وی از اجرا طرح های آبرسانی خبر داد و تصریح کرد: با وجود این وضعیت، 
و  استاندار  حمایت های  که  شد  عملیاتی  و  طراحی  مهمی  سامانه های  و  اقدامات 
همراهی مردم سبب شد تابستان به رغم این همه مشکالت بحران آب آشامیدنی 

ایجاد نشود و کمبود تأمین آب به حداقل برسد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر به اجرا طرح ها پرداخت و وارد 
مدار شدن طرح های آبرسانی از جمله حفر، کف شکنی، تجهیز و اجاره چاه های آب، 
افزایش ظرفیت تولید آب از تأسیسات آب شیرین کن و قطع انشعاب آب در خانه باغ 

و باغ ویال را از جمله طرح ها دانست.
وی در پایان افزود :همراهی ومشارکت مردم شریف استان با مصرف بهینه 
آب جهت گذراز ماه های باقی مانده فصل تابستان کامال ضروری واجتناب ناپذیر 

می باشد.

شهرستان  روستاییان  و  دامداران  به  ایالم  پتروشیمی  آبرسانی 
چوار

  ایالم_مدیر عامل پتروشیمی ایالم از آبرسانی این مجتمع به دامداران و 
روستاییان شهرستان چوار خبر داد.

حسن نجفی سمنانی با اعالم این خبر اظهار داشت: در راستای ُحسن همجواری 
و اجرای مسئولیت اجتماعی در جهِت حل مشکالت آب مردم روستاهای چوار که 
از دیر باز دچار مشکالت و کمبود آب بوده اند، یک دستگاه تانکر آبرسانی جهت 

انتقال آب به روستاها در اختیار سپاه این شهرستان قرارداد.
وی افزود: برای کمک به مردم و روستاهای اطراف پتروشیمی و حل مشکالت 

مردم شهرستان چوار در حد توان از هیچ اقدامی دریغ نخواهیم کرد.
مدیر عامل پتروشیمی ایالم گفت: پیش از این نیز با تامین آب ُشرب شهر 
چوار از طریق دوچاه روستای سرتنگ حمام گام مهمی در جهت رفع مشکل آب 

ُشرب شهر چوار برداشته شد.
وی ادامه داد: دو چاه آب روستای سرتنگ حمام متعلق به شرکت پتروشیمی 
ایالم بوده و هزینه نگهداری آن در حال حاضر نیز بر عهده ی شرکت مذکور است.

نتیجه اجرای کامل طرح تعادل بخشی کاهش مشکالت در بخش 
تامین آب است

ایالم_مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم گفت: در نتیجه اجرای تعادل 
بخشی آب های زیرزمینی و کنترل های صورت گرفته در امر برداشت از منابع آب، 
علی رغم خشکسالی بی سابقه، با حداقل مشکل در بحث تامین آب روبرو هستیم.

علی پوراحمد در نشست هم اندیشی با بازرس کل استان ایالم اظهار داشت: 
مدیریت منابع آب در صورتی امکان پذیر خواهد بود که همه ذینفعان و ذی مدخالن 

به مسئله آب توجه کنند و با مشارکت فعال به وظایف خود عمل کنند.
استان  به مدیریت سیالب سال ۹۸ و تخلیه مخازن سدهای  ادامه  وی در 
اشاره کرد و افزود: اگر در این خصوص پیش بینی ها و اقدامات پیشگیرانه انجام 
نمی شد، این سیالب  به یک بحران و فاجعه انسانی تبدیل میشد که با اقدام به 
موقع و همکاری دستگاه های متولی تحت مدیریت واحد استاندار، این تهدید به 

فرصتی برای استان تبدیل شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم با اشاره به سیکلهای مکرر خشکسالی 
است  به وضوح مشهود  در کشور  اقلیم  تغییر  اینکه  به  توجه  با  ترسالی، گفت:  و 
ناچاریم برای تامین نیاز آبی مدیریت در بخش مصرف و همچنین مهار حداکثری 
روانآب های فصلی اعمال شود.وی افزود: در این راستا ۵ سد مخزنی در دست بهره 
برداری، 4 سد در دست اجرا و ۸ سد در دست مطالعه است که در صورت به نتیجه 
رسیدن آنها توسعه استان در بخش های مختلف صنعت و کشاورزی و اطمینان از 

تامین آب شرب تا افق بلند مدت حاصل خواهد شد.
پوراحمد در پایان از نگاه پیشگیرانه و همکاری بازرس کل به شرکت آب منطقه 
ای ایالم تشکر و قدرانی کرد.بازرس کل استان ایالم نیز در این نشست با بیان 
اینکه مدیریت جهادی و کارآمد همواره در مواقع بحران نمایان تر خواهد شد اظهار 
داشت: شرکت آب منطقه ای ایالم از لحاظ سرمایه انسانی و وجود کارشناسان فنی 

و داشتن زیرساخت های مناسب از سازمان های پیشرو  استان است.
مهدی اصالنی کرجی افزود: مدیریت جهادی باعث ایجاد فضای فعاالنه و 

مشارکت در انجام مأموریت های سازمانی خواهد شد.
وی یاداور شد: اهمیت به مشارکت فعاالنه همه صاحب نظران و اولویت دادن 
به مسائل کالن و مدیریت جهادی می تواند استان را در مسیر توسعه پایدار قرار دهد.

بازرس کل استان در ادامه بر تقویت نظارت های درون سازمانی تاکید و تصریح 
کرد: سازمان بازرسی با نگاه پیشگیرانه و اصالحی در کنار دستگاه های اجرایی از 

اقدامات شاخص و مثبت متولیان امر حمایت خواهد کرد.
اصالنی در پایان آب را پیشرانه اصلی توسعه پایدار، عنوان کرد و بر مهارت 
حداکثری رواناب ها و تکمیل پروژه های نیمه تمام استان در بخش آب تاکید کرد.

نصب مبلمان شهری در معابر سطح منطقه یک
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، عباس بابایی 
مدیر شهرداری منطقه یک سمنان در حاشیه عملیات نصب مبلمان شهری در معابر 
سطح منطقه، افزود: بر اساس ارزیابی های انجام شده و به منظور تأمین رفاه حال 
شهروندان گرامی علی الخصوص افراد سالخورده، نیمکت هایی در مسیرهای پر تردد 
عابر پیاده نصب گردید.وی با اشاره به اینکه نصب مبلمان شهری عالوه بر ایفای 
نقش خدمات رسانی، به زیباسازی شهر نیز کمک شایانی می کند، اظهار داشت: 
نصب و بهبود وضعیت مبلمان شهری در پارک ها و معابر عمومی تاثیر زیادی بر 
سالمت جسم و روح شهروندان خواهد داشت.بابایی فراهم نمودن امکانات رفاهی 
شهری را یکی از وظایف ذاتی شهرداریها دانست و افزود: موفقیت شهرداری در 
عمل به این وظیفه مستلزم همکاری صمیمانه شهروندان محترم در جهت صیانت 

و حفظ اموال عمومی و جلوگیری از تخریب آنها می باشد.
و نصب  اجرای عملیات خرید  تداوم  از  منطقه یک شهرداری سمنان  مدیر 
مبلمان شهری و بهبود وضعیت مبلمان موجود خبر داد و از شهروندان فهیم شهر 
سمنان درخواست نمود تا در حفظ اموال شهرداری که متعلق به خود شهروندان 

است کوشا باشند.

کمک 10 میلیارد تومانی مدیریت شهری کرج برای مقابله با کرونا
شورای اسالمی شهر کرج به الیحه دوفوریتی شهرداری مبنی بر تخصیص ۱۰ 
میلیارد تومان برای راه اندازی تخت های بیمارستانی برای بستر بیماران کرونایی رأی 

موافق داد.
 به نقل از شورای اسالمی شهر کرج، نمایندگان مردم در شورای اسالمی شهر کرج 
هنگام طرح الیحه دوفوریتی نسبت به ارائه دیدگاه ها و نقطه نظرات خود اقدام کردند و در 
نهایت الیحه همراه با چند قید مصوب شد اما در مجموع شهرداری مجوز واریز ۱۰ میلیارد 
تومان به حساب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان برای خریداری تجهیزات 
درمانی و راه اندازی حداقل ۳۵۰ تخت بیمارستانی بستری بیماران کرونایی را دریافت کرد.
مبلغ مذکور در متمم بودجه سال ۱4۰۰ شهرداری کرج پادار خواهد شد و دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات درمانی استان البرز در قبال ۱۰ میلیارد تومان دریافتی ملزم به 
ارائه گزارش هزینه کرد خواهد شد. یادآور می شود این چندمین مرحله از کمک های 
مادی مدیریت شهری کرج به مسیر مقابله با کرونا چه در بحث تهیه تجهیزات درمانی 

یا تولید واکسن داخلی است.
شهرداری کرج از آغاز شیوع بیماری کرونا در بحث ضدعفونی کردن اماکن عمومی، 
تعامل با نهادهای مربوطه به ویژه ستاد ملی و استانی مقابله با کرونا، اطالع رسانی و 
آموزش، کمک به خریداری تجهیزات درمانی برای بستری و درمان بیماران کرونایی و 
سایر فعالیت های مشابه اقدامات خوبی داشته که به پشتوانه مصوبات شورای اسالمی 

شهر بوده و امروز نیز مبلغ ۱۰ میلیارد تومان در ادامه آن تخصیص یافت.

فعالیت ٢٢ شناور با قابلیت آتشخواری در بنادر استان بوشهر
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: با استقرار شناور 
آتشخوار »فرهام « در بندر گناوه ظرفیت اطفاء حریق های دریایی در بندر گناوه ارتقاء یافت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، محمدقاسمی 
در تشریح این خبر اظهار داشت: با توجه به فعالیت حدود ۵۰۰ شناور سنتی در بندر گناوه 

در این راستا به منظور ارتقا ایمنی شناور آتشخوار »فرهام« در بندر گناوه مستقر شد.
وی بیان کرد: شناور مذکور با طول ۲4 متر، ۱.۵ متر آبخور و سرعت ۱۵ نات از 

ظرفیتی قابل توجه برای مهار آتش سوزی های احتمالی برخوردار است
وی ادامه داد: این شناور آتشخوار دارای تجهیزات پیشرفته اطفا حریق از جمله 
ظرفیت پمپ آتش نشانی به میزان ۱۰ هزار لیتر بر دقیقه، ظرفیت ۶ هزار لیتر فوم در 
موتورخانه، ۱۲ کانکشن با فشار ۱۰ بار برای وصل کردن لوله های آتش نشانی و مهار 
آتش، سیستم مه پاش اطراف شناور و دارای کانکشنهای 4.۶ اینچی جهت اتصال به 

هیدرات های اسکله و با قابلیت های مانور باال است.
قاسمی با اشاره به اینکه اسکله بندر گناوه از سیستم و تجهیزات ایمنی و آتش 
نشانی برخوردار است، اظهار داشت: پیش از این نیز شناور آتش خوار آزادی ۳ در این 
بندر مستقر بوده که اکنون با استقرار شناور آتشخوار جدید تعداد این شناورها در گناوه به 

۲ فروند افزایش پیدا کرد.
وی با اشاره به اینکه ۲۲ شناور در استان بوشهر از قابلیت آتشخواری برخوردار 
هستند، یادآور شد: سهم هر کدام از بنادر بوشهر، گناوه، دیلم، عسلویه، کنگان، دیر، خارگ 
و بوالخیر و عامری از شناورهای آتشخوار به ترتیب ۶، ۲، ۱، ۶، ۱، ۲، ۱ و ۳ فروند است.
قاسمی ادامه داد: فراهم سازی شرایط برای فعالیت ایمن شناورها بویژه در محدوده 
بنادر و بویژه اسکله های همواره به عنوان یک اصل مهم در اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر مورد توجه قرار دارد که تجهیز بنادر استان به شناورهای آتشخوار نیز در 

همین راستا صورت گرفته است.

افزایش قابل توجه فضاسازی شهری محرم از سوی شهرداری گرگان
 هماهنگی استقبال شهرداری گرگان از ماه محرم و نحوه فضاسازی محیطی و 
پارچه آرایی در سطح شهر با تاکید آقای مجید سعیدی سرپرست شهرداری گرگان در 
خصوص افزایش چشم گیر فضاسازی محیط شهری از طریق پارچه آرایی و نصب المان 
های مربوط به ماه محرم، سازمان فضای سبز ماموریت یافت در این خصوص اهتمام 
و اقدام جدی بعمل آورد.یحیی ستوده نیا در خصوص اقدامات و تدارکات محرمی بیان 
کرد: باتوجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و تشویق مردم به ماندن در منازل، شهرداری 
گرگان بر آن شد تا عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحگسین )ع( و 

فضاسازی شهری برای محرم را با شکوه  تر از سالهای پیش انجام دهد.
ستوده نیا همچنین در خصوص افزایش حجم فضاسازی شهری محرم گفت: امسال، 
در تمامی میادین اصلی شهر، بلوارهای پرتردد و حتی اکثر محالت، شور عاشورایی و عزای 

حسینی همراه با افزایش حجم فضاسازی شهری در گرگان به پا شد.
وی تصریح کرد: عالوه بر نصب پارچه  های مشکی در معابر و بلوارها با نصب 
پالکاردهای عزاداری و نصب استیکر برروی المان نگاتیو پارک شهر، خیمه های کربالیی، 
خونین کردن آبنماهای میادین کریمی، شهدا و سرخواجه، ساخت المان علمدار کربال، 

انتظار شهروندان در خصوص اکران شهری محرم برآورده شده است.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان در خصوص اهتزاز پرچم 
»یاحسین« اشاره کرد: همزمان با ظهر عاشورا و اقامه نماز عاشورا مراسم اهتزاز پرچم 
یاحسین در پارک بانوان با حضور از تعدادی از مدیران به اهتزاز در آمد تا سوگواری حسین 

در گرگان به حد غایت مطلوب خود برسد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه:
نقش مهم مجتمع های خدمات رفاهی در کاهش تصادفات جاده ای

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: در تردد های جاده ای 
یکی از اصلی ترین عوامل تصادفات جاده ای، خستگی و خواب آلودگی است که خستگی 
می تواند موجب تصادفات مرگبار شود، به صورتی که بخش زیادی از تصادفات رانندگی 

در محورهای مواصالتی کشور به عامل خستگی و خواب آلودگی راننده بر می گردد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
مهندس فریبرز کرمی گفت: مجتمع های خدماتی رفاهی، مجموعه هایی از امکانات است 
که در جهت ارائه خدمات متمرکز مورد نیاز کاربران جاده ای در محور های مواصالتی کشور 
احداث می شود و هر مجتمع خدمات رفاهی دارای امکانات همچون نمازخانه، رستوران، 
فروشگاه،  جایگاه عرضه سوخت، پارکینگ، سرویس بهداشتی و سایر خدمات رفاهی است.
وی گفت: استان کرمانشاه دارای ۲۹ مجتمع خدمات رفاهی در حال بهره برداری 
می باشد و ۱4 مجتمع خدمات رفاهی نیز در محورهای مواصالتی در حال ساخت است.
کرمی افزود: همچنین ۳۲ مجتمع خدمات رفاهی در مرحله استعالم و در 4 ماه امسال 

نیز ۱۹ موافقت اصولی تمدید و ۶ پرونده بهره برداری تمدید شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای در پایان از کلیه کاربران جاده ای خواست 
که درصورت مشاهده هرگونه تخلف و کوتاهي در امر خدمات رسانی از سوی مجتمع 
های خدمات رفاهی مراتب را از طریق شماره ۱4۱ سامانه مرکز مدیریت اطالعات راه ها 

و حمل و نقل جاده ای به اطالع این اداره کل برسانند.

تداوم کاهش تولید و افزایش مصرف برق در خوزستان
  مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: میزان برق تولیدی استان 
در چهار ماه گذشته از سال جاری کاهش ۶ درصدی را نشان می دهد و انرژی مصرفی، 

حدود ۱۳ درصد افزایش داشته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، فرامرز شادفر 
بیان کرد: ۱۵ هزار و ۲۰۵ گیگاوات ساعت در چهارماهه نخست جاری در خوزستان برق 
تولید شده که در مقایسه با سال قبل، کاهش ۶ درصدی را نشان می دهد.وی افزود: از این 
میزان تولید ۳۳.۷ درصد به وسیله نیروگاه های برق آبی، ۶4.۹ درصد توسط نیروگاه های 
حرارتی و سیکل ترکیبی و ۱.4 درصد برق تولیدی نیروگاه های تولید پراکنده بوده است.

 ایالم_مدیرکل راه و شهرسازی 
ایالم گفت: تقاطع غیرهمسطح  استان 
به  و  افتتاح  امسال  ایالم  ملکشاهی 

بهره برداری می رسد
به  ه  ر شا ا با  دری  بها عبداهلل 
تقاطع  پروژه  درصدی   ۸۰ پیشرفت 
مسیر  ر  هی  د ملکشا همسطح  غیر
این  گفت:  شهر  _دره  ایالم_بدره 
پروژه در مراحل پایانی کار قرار دارد و 
تا پایان سال جاری تکمیل شده و زیر 

بار ترافیک می رود.
طول  به  تقاطع  این  افزود:  وی 
چهارونیم کیلومتر است که تاکنون پل 

روگذرآن با ۲دهانه ۱۹متری تکمیل و 
عملیات  مشغول  پیمانکار  اکنون  هم 
و  خاکبرداری  برداری،  ترانشه  نهایی 

خاکریزی رمپ های طرفین است.
ایالم  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
تاکنون حدود ۱۵۰ هزار  اظهار داشت: 
و  خاکبرداری  عملیات  مکعب  متر 
خاکریزی برای اجرای این پروژه انجام 

شده است.
تکمیل  با  کرد:  تصریح  بهادری 
محور  پرحادثه  نقطه  چند  طرح  این 
بدره-دره  ایالم-  و  ملکشاهی  ایالم- 

شهر حذف می شود.

تقاطع غیرهمسطح ملکشاهی ایالم امسال به بهره برداری می رسد

سید موسی الرضا حسینی - روزنامه 
-فیروزه  نیشابور  در  نان   جوا کشوری 
فوالد  مجتمع  -مدیرعامل  زبرخان  و 
خراسان)نیشابور( از ارسال محموله صادراتی 
این  فوالدی ساختمانی  مقاطع  محصوالت 
سال  در  قزاقستان  جمهوری  به  شرکت 

جاری خبر داد. 
بسته  این  فزود:  ا غفوری  کسری 
صادراتی شامل ۵۰۰ تن میلگرد سایز ۱4 
و ۲۰ است که از طریق بندر امیرآباد و از 

مسیر دریای مازندران به کشور قزاقستان 
این که در سه  بیان  با  وارد می شود.وی 
فوالد  مجتمع   ،۱4۰۰ سال  نخست  ماه 
خراسان موفق شد با وجود همه دشواری 
متحده،  ایاالت  از سوی  ایجاد شده  های 
و  فوالدی  شمش  تن  هزار   ۵۵ به  قریب 
بیش از ۳۳ هزار تن مقاطع ساختمانی به 
کشورهای مختلف صادر کند، اظهار کرد: 
بازارهای  و  تجاری  جدید  روابط  ایجاد 
مهم  راهبردهای  از  صادرات  برای  جدید 

شرکت در مسیر تجارت خارجی است و از 
مقاطع  نخستین محموله  رو صدور  همین 
به کشور های جدید در  سبک ساختمانی 
حوزه آسیای میانه از جمله کشور قزاقستان 

برای ما حائز اهمیت است.
مدیرعامل فوالد خراسان با بیان این 
که همراهی نهادهای مسئول برای گشایش 
تولیدکنندگان  روی  به  بازارهای صادراتی  
فوالد می تواند از مصادیق بارز تحقق شعار 
»تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« باشد، 

خاطرنشان کرد: ایجاد ارزش افزوده، فروش 
ارز  و تحصیل  مواد خام  به جای  محصول 
صادراتی برای کشور، از پیامدهای ارزشمند 
است. کشور  برای  سازان  فوالد  صادرات 
غفوری بیان داشت: حجم و ارزش صادرات 
این مجتمع در چهار ماه نخست امسال نسبت 
مدت مشابه سال ۱۳۹۹ حدود دو برابر شده 
است و در حوزه فروش محصوالت نهایی 
هم شرکت توانسته رشد قابل توجهی را به 

ثبت برساند.

مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان خبر داد:

صادرات نخستین محموله مقاطع فوالدی ساختمانی به جمهوری قزاقستان

شهرجدید  عمران  شرکت  مدیرعامل 
یک  اینکه  بیان  با  البرز  استان  هشتگرد 
میلیون متر مربع زمین برای ساخت مسکن 
طرح اقدام ملی در این شهر جانمایی شده 
است ، گفت : مراحل نام نویسی پنج هزار 
متقاضی برای این نوع مسکن در شهرجدید 

هشتگرد نهایی شده است.
داشت  ر  ظها ا لطفی  حق  مسعود 
برای  نفر  هزار   ۵۰ از  بیش  تاکنون    :
در  مسکن  ملی  اقدام  طرح  از  برخورداری 
شهرجدید هشتگرد نام نویسی کرده اند که 
از این تعداد  بیش از ۱۲ هزار نفر حائز شرایط 
اولیه  هستند  و عده ای نیز به دالیلی چون 
نداشتن شرایط فرِم »ج«  و یا شرایط دیگر 
حذف شده اند.مدیرعامل شرکت عمران شهر 
جدید هشتگرد افزود:  تاکنون چهارهزار و 
۲۲۱ نفر از ثبت نام شدگان نهایی طرح اقدام 
ملی مسکن در این شهر واریز وجه خود را 
نفر   ۱۳۸ و  هزار  چهار  برای  و  داده  انجام 

تخصیص پروژه انجام شده است.
آورده  میزان  به  اشاره  با  لطفی  حق 
ملی  اقدام  طرح  خصوص  در  متقاضیان 
مسکن گفت: متقاضیان ابتدا مبلغ 4۹ میلیون 
تومان باید به حساب واریز نموده که مبلغ 
۹ میلیون تومان آن یعنی  ۱۵ درصد مبلغ 
بابت  شده  خریداری  عرصه ی  قدرالسهم 
پس   آن  مابقی  و  بوده  سازی  آماده  هزینه 

از ۲ سال تنفس، در بازه زمانی هشت ساله 
دریافت خواهد شد.وی  تاکید کرد: در طرح 
اقدام ملی مسکن اگر متقاضیان معرفی شده 
به بانک نتوانند 4۹ میلیون تومان اولیه خود 
را پرداخت کنند از سیستم حذف خواهند شد 
از عهده  چرا که مبنا برآن است کسی که 
تامین آورده اولیه برنیاید به احتمال زیاد توان 
آورده بعدی و حتی بازپرداخت اقساط را هم 
نخواهد داشت  و بر همین اساس در ابتدای 

امر از سامانه حذف می گردد.
صدور  زمان  مدت  به  اشاره  با  وی 
پروانه ساخت برای واحدهای طرح اقدام ملی 
مسکن گفت: فرایند صدور پروانه، طراحی و 
موارد مشابه آن حدود ۶ ماه زمان  در نظر 

گرفته شده است و بعد از آن هم ۲ سال و 
نیم برای تکمیل و تحویل واحدها دپیش بینی 
شده است که در مجموع سه سال خواهد بود.
به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید 
هشتگرد پروژه های طرح اقدام ملی مسکن 
در فازهای مختلف این شهر از جمله چهار و 
هفت و در قالب واحدهای ۶۵ متر مربع  تا 

۱۰۰ مترمربع اجرایی می شود.
حق لطفی با بیان اینکه به اعتراضات 
کسانی از سامانه حذف شده اند هم رسیدگی 
می شود، توضیح داد: متقاضیانی که نامشان 
به دلیل عدم رعایت یکی از شروط چهارگانه 
از سامانه حذف شده حق اعتراض دارند و 
درخواست آنها در اسرع وقت رسیدگی می 

نداشته  باشد و مشکلی  اگر به حق  شود و 
گنجانده  سامانه  در  دوباره  نامشان  باشند 

می شود.
با  آیا  اینکه  به  پاسخ  این مسوول در 
ملی مسکن  اقدام  پروژه های طرح  تکمیل 
هشتگرد،  جدید  شهر  جمعیت  افزایش  و 
ساکن  جمعیت  برای  زیرساخت ها  کمبود 
شده مشکل ساز نخواهد شد، اظهار داشت: 
شهر  در  مهر  مسکن  پروژه های  زمانی که 
جدید هشتگرد آغاز شد، این شهر زیرساخت 
اخیر  سال های  طی  ولی  نداشت  مناسبی 
و  امکانات  ایجاد  برای  زیادی  اقدامات 
بی  سکونت  برای  الزم  های  زیرساخت 
دغدغه مردم در این شهر فراهم شده و این 

فرایند در حال ادامه است. 
برخی  ایجاد  چند  هر  داد:  ادامه  وی 
زیرساخت ها مثل آب و برق در شهر جدید 
هشتگرد هنوز ناتمام مانده ولی با تمهیدات 
الزم به دنبال تکمیل آنها تا پایان سال جاری 
هستیم.حق لطفی با بیان اینکه طرح اقدام 
ملی مسکن امروز در شهری اجرا می شود 
کرد:  تاکید  دارد،  را  زیرساخت ها  اغلب  که 
واحده  ماده  هشت  تبصره  ب  بند  محل  از 
قانون بودجه به شرکت های عمران اجازه 
داده شده تا کمک اعتباری به ادارات خدمات 
رسان داشته باشند تا زیرساختهای ناتمام این 

شهرها تکمیل شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید هشتگرد:

نام نویسی پنج هزار متقاضی طرح اقدام ملی مسکن شهر هشتگرد نهایی شد

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد دلفان
 آگهی ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ذیل ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید در دو نوبت به تاریخ های درج شده در متن 
آخر آگهی در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی )همزمان( منتشر و سپس پنج نسخه از 
آن را به این اداره ارسال و هزینه آگهی از متقاضی اخذ گردد. آگهی ماده ۳ قانون ۱۳ آیین 
نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آرای صادره هیات حل 
اختالف مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان نورآباد دلفان به شرح ذیل: 
  ۱4۰۰۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۰4۹۷ شماره  آراء   ۳۰۰۰۲۲۶ و   ۳۰۰۰۲۲۷ کالسه  پرونده  ۱ـ 
نوری  محمدباقر  آقای  تقاضای  به   ۱4۰۰/۰4/۰۹ مورخه  و۱4۰۰۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۰4۹۵ 
 ۱۶/۹4 مساحت  به  دکان)مغازه(  باب  به ششدانگ یک  نسبت  میرزاجان  فرزند  عزیزآبادی 
متر مربع واقع در قسمتی از پالک ۸ فرعی از پالک ۲۱  اصلی واقع در بخش ۱۲ شهرستان 
نورآباد دلفان ۲ـ  قدرت اهلل نوری عزیزآبادی فرزند میرزاجان  نسبت به ششدانگ یک باب 
دکان)مغازه( به مساحت ۱۷/۵۵ متر مربع واقع در قسمتی از پالک ۸ فرعی از پالک ۲۱  
اصلی واقع در بخش ۱۲ شهرستان نورآباد دلفان خروجی هر دو نفر از مالکیت مالک اولیه 

آقای بهرام شریفی رسیدگی، تائید و انشاء گردید. 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
روزنامه  در  حقوقی  صاحبان  سایر  و  مالکین  اطالع  جهت  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در 
کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت 
دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و 
در برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد 
نماید و ادامه عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر این صورت متقاضی 
با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم اعتراض سند 
مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدور 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود.م الف۱4۲
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اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد دلفان
 آگهی ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ذیل ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید در دو نوبت به تاریخ های درج شده در متن 
آخر آگهی در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی )همزمان( منتشر و سپس پنج نسخه از 
آن را به این اداره ارسال و هزینه آگهی از متقاضی اخذ گردد. آگهی ماده ۳ قانون ۱۳ آیین 
نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آرای صادره هیات حل 
اختالف مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان نورآباد دلفان به شرح ذیل:

تقاضای  مورد   ۱4۰۰/۰4/۲۵ مورخ   ۱۳۹۹۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۰۵۷۵ شماره  رای  برابر  ۱ـ 
از ۹۶ سهم  به ۰/۲۶۸۶۳۱ سهم مشاع  نسبت  اسد  بگعلی  فرزند  آقای محمدتقی عبدیانی 
قسمتی از ششدانگ پالک ۸ اصلی واقع در بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان دلفان قریه 

چراغعلی )قوچعلی( پالک ۸ اصلی خروجی از مالکیت چراغعلی عبدیان
۲ـ برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۰۵۷۶ مورخ ۱4۰۰/۰4/۲۵ مورد تقاضای آقای 
محمدتقی عبد یانی فرزند بگعلی اسد نسبت به ۰/۳۲4۳ سهم مشاع از ۹۶ سهم قسمتی از 
ششدانگ پالک ۸ اصلی واقع در بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان دلفان قریه چراغعلی 

)قوچعلی( پالک ۸ اصلی خروجی از مالکیت چراغعلی عبدیان
۳ـ برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۰۵۸۱ مورخ ۱4۰۰/۰4/۲۶ مورد تقاضای آقای 
محمدتقی عبدیانی فرزند بگعلی اسد نسبت ۲۵۶/. سهم مشاع از ۱۱ سهم مشاع از ۹۶ سهم 
قسمتی از ششدانگ پالک ۸ اصلی واقع در بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان دلفان قریه 

چراغعلی )قوچعلی( پالک ۸ اصلی خروجی از مالکیت چراغعلی عبدیان
اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب  انشاء گردید.  و  تائید  رسیدگی، 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر 
صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق 
در  و  آگهی  اولین  نشر  تاریخ  از  دارند  اعتراض  تقاضا  مورد  به  نسبت  اشخاص  چنانچه  تا 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک 
برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک  دارند و در  آباد تسلیم  شهرستان خرم 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و 

گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم 
نهایی می باشد. در غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس 
بر اساس مدلول رای  اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا  یا عدم  انقضای مدت مذکور و  از 
وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدور صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرربه 

مراجع قضایی نخواهد بود.م الف۱۳۷
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اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد دلفان
 آگهی ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ذیل ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید در دو نوبت به تاریخ های درج شده در متن 
آخر آگهی در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی )همزمان( منتشر و سپس پنج نسخه از 
آن را به این اداره ارسال و هزینه آگهی از متقاضی اخذ گردد. آگهی ماده ۳ قانون ۱۳ آیین 
نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آرای صادره هیات حل 
اختالف مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان نورآباد دلفان به شرح ذیل: 
های  شماره  به  صادره  آراء  و    ۳۰۰۰۲۲4 و   ۳۰۰۰۰۲۸ کالسه  پرونده  ۱ـ 
۱4۰۰۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۰۵۱۰ و ۱4۰۰۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۰۵۰۹ مورخه ۱4۰۰/۰4/۱۱ به تقاضای 
هزارم سهم  و هشت  و سی  یکصد  مقدار  به  نسبت  مهدی  فرزند  نورعلی  علی  مراد  آقای 
مشاع از ۱۲ سهم ششدانگ مزرعه دره دیمه قسمتی از پالک ۱ فرعی از پالک ۱4۰ اصلی 
و یکصد و سی و هشت هزارم سهم مشاع از ۱۲ سهم ششدانگ اراضی موسوم به مزرعه 
چشمه رشنو پالک ۱4۰ اصلی واقع در بخش ۱۲ شهرستان نورآباد دلفان خروجی از مالکیت 

مالک اولیه خانم خیرالنساء رسیدگی، تائید و انشاء گردید. 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
روزنامه  در  حقوقی  صاحبان  سایر  و  مالکین  اطالع  جهت  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در 
کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت 
دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و 
در برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 

تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد 
نماید و ادامه عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر این صورت متقاضی 
با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم اعتراض سند 
مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدور 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود.م الف۱۳۷
تاریخ انتشار نوبت اول ۱4۰۰/۰۵/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱4۰۰/۰۵/۲۵
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ساختمانهای  و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  آیین   ۱۳ قانون   ۳ ماده  آگهی    
فاقد سند رسمی

امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیئت  صادره  آرای 
خرم آباد به شرح ذیل:

پرونده کالسه ۱۳۹۸۱۱44۲۵۰۰۱۰۰۰۹۵۸ و رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۲۵۰۰۱۰۰۳۱۱۵ 
مورخه ۱4۰۰/۰4/۱۹ به تقاضای آقای میررضا یادگاری پور فرزند فالمرز نسبت به شش 
دانگ یک باب ساختمان )تجاری( به مساحت ۱۳/۹۰ مترمربع تحت پالک شماره ۸ فرعی 
آقای  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد،  خرم  شهرستان   ۲ بخش  در  واقع  اصلی   4۳ از 
تعیین  قانون   ۳ اجرای ماده  انشاء گردید. مراتب در  تائید و  میررحیم محمدخانی رسیدگی، 
تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می گردد. در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
تقدیم  مراجع قضایی  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ظرف مدت یک 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.4۱۵۵۹۰۷۸۱
صیدآقا نجفوند دریکوندی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

تاریخ انتشار نوبت اول ۱4۰۰/۰۵/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم۱4۰۰/۰۵/۲۶
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زندگی نامه و دانلود کتاب های دارن هاردی
دارن هاردی کیست؟

دارن هــاردی نویســنده، مربــی برجســته موفقیــت، مشــاور، ســخنران 
و صاحــب کســب وکار متولــد ۱ فوریــه ۱۹۷۱ در کالیفرنیــای آمریکاســت. 
ــت  ــه در فهرس ــت ک ــاردی اس ــاب ه ــهورترین کت ــب« مش ــر مرک »اث
طــول  در  او  دارد.  قــرار  نیویورک تایمــز  مجلــه  پرفروش ترین هــای 
ــزاران  ــش از ه ــق و بی ــی موف ــبکه تلویزیون ــود ۳ ش ــه ای خ دوران حرف
برنامــه تلویزیونــی را تولیــد کــرده. همچنیــن هــاردی بــه مــدت ۸ ســال 
ناشــر و ســردبیر مجلــه موفقیــت بــود. چنیــن مشــاغلی بــه دارن کمــک 
کــرد تــا بــا داســتان موفق تریــن کارآفرینــان و رهبــران تجــارت جهــان 
ــروز،  ــون ماســک، جــف ب ــز، ال ــتیو جاب ــه ریچــارد برانســون، اس از جمل
مــارک زاکربــرگ، هــاوارد شــولتز، اســتیو ویــن و جــک ولــش آشــنا شــود. 
ــا  ــراد را ب ــن اف ــتراتژی های موفق تری ــا و اس ــب او روش ه ــن ترتی ــه ای ب
درس هــا و تجربیــات شــخصی اش ترکیــب کــرد تــا بتوانــد الهام بخــش و 
مربــی میلیون هــا نفــر از مــردم دنیــا باشــد. هــدف هــاردی توانمندســازی 

و راهنمایــی افــراد تأثیرگــذار بــوده اســت.

هاردی و خانواده
والدیــن دارن هــاردی زمانــی کــه ۱۸ ماهــه بــود از هــم جــدا شــدند. 
ــه  ــدرش ک ــا پ ــن، دارن ب ــول نکــرد؛ بنابرای ــادرش سرپرســتی او را قب م

ــود  ــزی« ب ــام فل ــالف تم ــم »غ ــه در فیل ــان توپخان ــون گروهب همچ
زندگــی کــرد. پــدرش قوانیــن یــا محدودیت هــای زیــادی بــرای او وضــع 
ــواد مخــدر و رفتارهــای  ــز ســراغ م ــن حــال دارن هرگ ــا ای ــرد. ب نمی ک
ــود دارن  ــر خ ــرد. از نظ ــب می ک ــی کس ــرات خوب ــت و نم ــر نرف پرخط
هــاردی ایــن رفتــار پــدر »فلســفه و اســتانداردهای زندگــی کــردن« را بــه 
او نشــان داد. بعــد از اینکــه از چیــزی شــکایت می کــرد یــا فکــر می کــرد 
به انــدازه کافــی خــوب نیســت، پــدرش بــه او می گفــت: »شــرایط مهــم 
ــو  ــد، ت ــتری دارن ــتعداد بیش ــا اس ــد ی ــران باهوش ترن ــر دیگ ــتند. اگ نیس
ــاز هــم می توانــی پیــروز شــوی. ســخت تر تــالش کــن، بیشــتر درس  ب
بخــوان و خــودت را بیشــتر از بقیــه تحت فشــار قــرار بــده و یــک اســتثنا 
ــد  ــه کمــک پــدرش متوجــه شــد می توان ــا موفــق شــوی.« او ب ــاش ت ب
بــه هــر چیــزی کــه می خواهــد دســت پیــدا کنــد و در ســن ۱۸ ســالگی 
ــد ۱۹ ســالگی  ــا قبــل از تول اولیــن تجارتــش را راه انــدازی کــرد. دارن ت
بــه ثــروت ۶ رقمــی رســید. ایــن ثــروت در طــول ۵ ســال بــه بیــش از ۱ 
میلیــون دالر در ســال افزایــش یافــت. بــا گذشــت ۳۰ ســال، دارن هنــوز 
ــا  ــی شــخصی اش را ب ــد. او زندگ ــروی می کن ــدرش پی ــم از فلســفه پ ه
مخاطبــان بــه اشــتراک می گــذارد تــا بــه آن هــا نشــان دهــد هــر کــس 
ــد  ــل کن ــزرگ تبدی ــای ب ــه فرصت ه ــته را ب ــای گذش ــد ضعف ه می توان

و بــه موفقیــت دســت یابــد.

مصاحبه با افراد موفق
مصاحبه هــا و آشــنایی بــا انســان های موفــق در طی مشــاغلی کــه دارن 
در آن هــا فعالیــت داشــته ایــن بــاور را در ذهــن او تقویت کرده کــه: موفقیت و 
پیــروزی بــرای همــه ممکــن اســت. از نظــر او همــه انســان های توانایی های 
خارق العــاده دارنــد و همــه مــا بــه یــک دلیــل زندگــی می کنیــم بــرای اینکــه 
بــه اهدافمــان دســت پیــدا کنیــم. بــرای ایــن منظــور، بایــد از شــکایت ها و 
نارضایتی هایمــان دســت برداریم و خودمــان را بــه چالــش بکشــیم. مــا بایــد 
بیــن در جــا زدن یــا پیشــرفت یکــی را انتخــاب کنیــم. بایــد تــالش کنیــم و 
بــه انــدازه کافــی خــوب باشــیم تــا بــه خواســته هایمان برســیم. اگــر آرزوهای 
بــزرگ در ســردارید نمی توانیــد یــک فــرد معمولــی باشــید. اگــر بــه دنبــال 
عشــق و زندگــی شــاد هســتید بایــد خودتــان را از دیگــران متمایــز کنیــد؛ 
ــر از  ــد موفق ت ــری، پیشــرفت و ســرمایه گذاری می توانی ــا یادگی ــن، ب بنابرای
دیگــران باشــید. آینــده بهتــر در دســتان شماســت. می توانیــد همان طــور کــه 
آرزو داریــد زندگــی کنیــد. بــه خاطــر خودتــان عزیزانتــان و همــه افــرادی که 

تحــت تاثیــر آن هــا قــرار دارید.

مجله موفقیت
ــاردن  ــت در ســال ۱۸۹۷ توســط اوریســون ســوئت م ــه موفقی مجل
نویســنده الهام بخــش آمریکایــی تاســیس شــد. اولیــن اثــر مــاردن بــا نــام 
»حرکــت بــه جلــو« بــه ســرعت بــه یــک کتــاب پرفــروش تبدیــل شــد. 
ــرای خودســازی و مشــاوره های شــغلی از  ــی ب ــه شــامل نکات ــن مجل ای
ســوی افــراد و کارآفرینــان موفــق اســت. دارن هــاردی در ســال ۲۰۰۷ 
ــن حــال، هــاردی در دســامبر ۲۰۱۵  ــا ای ــت شــد. ب ــه موفقی ناشــر مجل
اعــالم کــرد بــه دلیــل کســب موفقیت هــای جدیــد اســت و بــه همیــن 

ــد. ــه را قطــع می کن ــن مجل ــا ای دلیــل همــکاری ب

دارن هاردی و کتاب های موفقیت او
آثار دارن هاردی

هــاردی در ۱ نوامبــر ۲۰۱۱ کتــاب اثــر مرکــب را منتشــر کــرد. ایــن 
کتــاب شــامل جزئیاتــی در ایــن مــوارد می باشــد:

چگونه میتوان نیروی فوق العاده حرکت را تسخیر کرد

چطور باید کارهایی که دوست نداریم را انجام دهیم
ــتند را  ــرفتمان هس ــع پیش ــه مان ــد ک ــای ب ــد عادت ه ــور بای چط

ــم ــرک کنی ت
چطــور کوچک تریــن کارهــای مــا به تدریــج می تواننــد نتایــج مثبــت 

و شــگفت انگیزی بــه همــراه داشــته باشــند.
تــرن هوایــی کارآفرینــی یکــی دیگــر از کتاب هــای هــاردی اســت 
کــه در ســال ۲۰۱4 منتشــر شــد. در ایــن کتــاب، 4 مهــارت اساســی برای 

موفقیــت در کارآفرینــی معرفــی می شــود:
بهره وری
مدیریت

استخدام نیروی تازه

فروش.
همچنیــن، در ایــن کتــاب بهتریــن اســتراتژی ها از نظــر موفق تریــن 

افــراد جهــان جمع آوری شــده اســت.
یکــی دیگــر از کتابهــای هــاردی کــه در ایــران هــم فــروش بســیار 
خوبــی داشــته اســت کتــاب بهتریــن ســال زندگــی تــو اســت. ایــن کتــاب 

بــه خواننــده کمــک می کنــد تــا بــه اهــداف خــود برســد.
از دیگــر آثــار هــاردی می تــوان بــه دیوانــگان ثــروت ســاز، ۱۰ هفتــه 
تــا موفقیــت بی چون وچــرا، مــرد واقعــی، افزایــش بهــره وری، رهاســازی 

قــدرت درونــی و ۱۰۰ ســال خردمنــدی اشــاره کــرد.

ثروت هاردی
هــاردی بخــش اعظــم ثــروت خــود را از طریــق فــروش کتاب هایش 
بــه خصــوص در ســایت آمــازون بدســت آورده اســت. اثــر مرکــب، بهترین 
ســال زندگــی تــو و تــرن هوایــی کارآفرینــی پرفروش تریــن آثــار هــاردی 

. هستند
 عــالوه بــر ایــن، هــاردی بــا تولیــد برنامه هــای تلویزیونــی مختلــف، 
ــد  ــدد درآم ــی متع ــخنرانی های انگیزش ــت و س ــه موفقی ــت در مجل فعالی
زیــادی کســب کــرده اســت. در حــال حاضــر، ثــروت هــاردی حــدود ۷.4 

ــن زده می شــود. ــون دالر تخمی میلی

نیا د م  د مر ز  ا نفر  میلیون ها  بی  مر و  م بخش  لها ا
ر ا گذ ثیر تأ د  ا فر ا یی  هنما ا ر و  ی  ز نمندسا ا تو دارن هاردی
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رقابت های کشتی جهانی نروژ؛
ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی در ابهام!

در فاصله 4۰ روز تا برگزاری رقابت های جهانی نروژ، هنوز برنامه سرمربی 
رقابت ها  این  به  اعزامی  پوشان  انتخاب ملی  نحوه  برای  فرنگی  تیم ملی کشتی 

مشخص نیست.
به گزارش دنیای جوانان، اینبار نیز محمد بنا همچون گذشته برنامه مدون و از 
پیش تعیین شده ای که همه در جریان آن باشند، برای انتخاب ملی پوشان اعزامی 
کشتی فرنگی ایران به رقابت های جهانی نروژ ندارد؛ موضوعی که باز هم صدای 
کشتی گیران را در آورده تا در همین ابتدای اردوی اول، حاشیه وارد تیم شود و ۳ 

فرنگی کار از اردو خارج شوند.
هر چند انتقاد زیادی به چرایی اعزام مدال آوران المپیکی کشتی آزاد بدون 
برگزاری انتخابی به جهانی نروژ وارد شد، اما کادر فنی کشتی آزاد حداقل برنامه خود 
را به صورت مفصل در همه اوزان از مدت ها پیش اعالم کرد؛ برنامه ای که توجه به 
جوانان و عملکرد آن ها در رقابت های جهانی روسیه از نکات بارز و مثبت آن بود و 
همین امر نیز نقش تعیین کننده ای در افزایش انگیزه ملی پوشان جوان ایران برای 

قهرمانی مقتدرانه در خاک روسیه داشت.
 اما در مقابل، کادر فنی کشتی فرنگی اینبار نیز همچون همیشه برنامه خود را 
برای انتخاب ملی پوشان اعزامی به رقابت های جهانی اعالم نکرده است؛ موضوعی 
که باعث سردرگمی بسیاری از کشتی گیران و دوستداران کشتی شده است و مشخص 
نیست چرا فدراسیون کشتی بر خالف تیم ملی کشتی آزاد، تا این حد به محمد بنا 

اختیار تام داده است؟
در شایستگی کشتی گیری مثل هادی ساروی برای حضور در مسابقات جهانی 
شکی نیست اما چرا دم از اجرای فرآیند و قانون می زنیم اما برای مهدی فالح که 
در جام تختی به عنوان یکی از مراحل فرآیند انتخابی قهرمان شده، پشیزی ارزش 
قائل نمی شویم؟ چرا کادر فنی برنامه خود را برای انتخاب ملی پوشان اعزامی به 
صورت دقیق اعالم نمی کند تا همه تکلیف خود را بدانند و کشتی فرنگی نیز اینچنین 
وارد حاشیه نشود؟ چرا روسیه و آمریکا که همیشه با احترام محض به انتخابی، ملی 
پوشان خود را انتخاب می کنند و همیشه هم موفق تر از ما هستند، الگوی رفتاری 

کادر فنی ما نمی شوند؟
چرا باید سردرگمی و بی برنامگی درباره انتخاب ملی پوشان تا حدی باشد که چند 
ساعت پس از رسانه ای شدن حواشی دیروز، به یکباره در فضای مجازی و اینستاگرام 
اعالم شود، روز یکشنبه قرار است انتخابی وزن ۶۰ کیلوگرم میان 4 فرنگی کار برگزار 
شود؟ چرا در فاصله 4۰ روز تا رقابت های جهانی کادر فنی نباید برنامه مدون و حساب 

شده ای که در ۱۰ وزن بر مبنای عدالت باشد را اعالم عمومی کند؟
این بی برنامگی و رفتارهایی خارج از دایره عدالت با هر نتیجه ای که بدست 
بیاید مورد انتظار مردم نیست و برای کشتی فرنگی ایران به عنوان یکی از قدرت های 
کشتی جهان، ایرادی بزرگ که پس از سال ها کماکان پابرجاست، به شمار می رود.

رییس فدراسیون کشتی مسئولیت کامل تیم ملی کشتی فرنگی را به حمید 
سوریان واگذار کرده و سوریان نیز در جواب کشتی گیران منتقد از بی عدالتی اعالم 

کرده، مسئولیت فنی با محمد بناست و در کار او دخالت نمی کند!
جدا از هر نتیجه ای که در نروژ بدست بیاید، سرخوردگی و دلزدگی از کشتی 
نتیجه اصلی بی عدالتی در کشتی فرنگی ایران خواهد بود و احتماال مثل چند سال 
قبل چند تک ستاره خواهیم داشت اما ناگهان پشتوانه های خود را به دلیل بی انگیزگی 
از دست خواهیم داد؛ مانند ستاره هایی که در المپیک لندن داشتیم اما در المپیک ریو 

شکست سختی خوردیم.

بازیهای پارالمپیک 2020 توکیو؛
مثبت شدن تست کرونای یک ایرانی!

سرپرست کاروان ایران در بازیهای 
تست  شدن  مثبت  از  توکیو  پارالمپیک 
کرونای یکی از افراد کادر اجرایی کاروان 
ایران در دهکده بازیهای پارالمپیک توکیو 
خبر داد و گفت: وی در حال حاضر در 

قرنطینه بسر می برد.
وضعیت  درباره  رضایی،  هادی 
ایران  ورزشی  کاروان  از  گروه  نخستین 
پس از ورود به دهکده بازیها، اظهار کرد: 
کل گروه در رشته های بسکتبال با ویلچر، 
پاراتیروکمان،  جودو،  نشسته،  والیبال 
پارادوومیدانی و پاراوزنه برداری روز جمعه 
گذشته پس از منفی شدن جواب تست 

کرونای آنها در فرودگاه توکیو، در دهکده بازیها مستقر شده اند و مشکل خاصی وجود 
ندارد.وی گفت: کل کاروان پس از مستقر شدن در دهکده بازیها نیز دوباره از آنها 
تست کرونا گرفته شد، در حقیقت برای حفظ سالمتی وررشکاران هر روز در دهکده 

تست گیری انجام می شود.
رضایی همچنین از مثبت شدن تست کرونای یکی از افراد کادر اجرایی کاروان 
ایران در بازیهای پارالمپیک توکیو خبر داد و گفت: با وجود این که تست وی در 
فرودگاه توکیو منفی شده بود، اما در دهکده بازیها تست وی مثبت شد و هم اکنون 
در قرنطینه بسر می برد.سرپرست کاروان ایران در بازیهای پارالمپیک توکیو همچنین 
تعداد افراد مبتال به کرونا در دهکده بازیها را 4 مورد عنوان کرد و خاطرنشان کرد: از 
کلیه کسانی که تا به امروز در دهکده بازیها مستقر هستند، 4 مورد تست مثبت اعالم 

شده که در قرنطینه بسر می برند.
وی در پایان زمان شروع تمرینات ورزشکاران حاضر در دهکده بازیها، گفت: 
ورزشکاران کشورمان از امروز تمرینات خود را در دهکده بازیها آغاز کرده اند و همه 

در شرایط خوبی بسر می برند.

صعود نمایندگان ایران به فینال پرتاب دیسک دو و میدانی جوانان 
جهان 

۲ نماینده ایران به فینال ماده پرتاب دیسک مسابقات دو و میدانی زیر ۲۰ 
سال جهان راه یافتند.

روز گذشته و در ادامه مسابقات دو و میدانی زیر ۲۰ سال قهرمانی جهان، مرحله 
مقدماتی ماده پرتاب دیسک برگزار شد. در این مرحله ۱۵ شرکت کننده در ۲ گروه به 
میدان رفتند. هر ورزشکاری که رکورد باالتر از ۵۸ متر ثبت می کرد به صورت مستقیم 
فینالیست می شد. در نهایت هم در صورتی که تعداد فینالیست ها به حد نصاب نمی رسید، 

۱۲ نفر برتر مرحله مقدماتی به مرحله نهایی صعود می کردند.
صادق صمیمی که در گروه B قرار داشت در همان پرتاب نخست خود رکورد 
۶۱ متر و ۱ سانتی متر را ثبت کرد تا فینالیست شود. محمدرضا رحمانی فر هم در گروه 
A به میدان رفت و رکورد ۵۷ متر و ۹۳ سانتی متر را به دست آورد و با قرار گرفتن در 

رده هشتم کل شرکت کنندگان در مسابقه، او هم راهی دور بعد شد.
فینال این ماده ساعت ۱۷:۳۰ امروز یکشنبه برگزار خواهد شد.

برنامه رئال مادرید برای جذب امباپه! 
رئال مادرید برنامه ای پنج مرحله 
از پاری  امباپه  ای برای خرید کیلیان 

سن ژرمن تدوین کرده است.
به گزارش دنیای جوانان، قرارداد 
کیلیان امباپه، ستاره جوان و فرانسوی 
پاری سن ژرمن با این باشگاه یک سال 
دیگر تمام می شود، اما رئال مادرید قصد 
همین  در  ممکن  ترتیب  هر  به  دارد 
فصل تابستان زمینه خرید این بازیکن 

را فراهم کند.
اما در این میان ناصر الخلیفی موضعی متفاوت داشته و همین اخیرا و 
بعد از جذب لیونل مسی گفت: »امباپه یک پروژه ورزشی بزرگ و موفق می 
خواست که انتظارات او را برآورده کند و حاال هیچ پروژه بهتری از پاری سن 
ژرمن وجود ندارد. پس دیگر امباپه بهانه ای برای عدم تمدید نخواهد داشت.«

نشریه آ.اس در گزارشی مدعی شد این مصاحبه باعث ناراحتی کیلیان 
امباپه شده و او به هر نحوی خواهان جدایی از پاری سن ژرمن است. در رئال 
مادرید رختکن این باشگاه به خصوص کریم بنزما برای حضور امباپه لحظه 
شماری می کند و او نیز تصمیم خود مبنی بر جدایی را قطعی ساخته است. 
اما مدیران رئال مادرید در فاصله کمتر از دو هفته مانده به پایان یافتن پنجره 
تابستانی، پله به پله برای خرید امباپه از پاری سن ژرمن برنامه ریزی کرده اند.

۱- رئال مادرید تا روز پایانی بازار نقل و انتقاالت تابستانی راه مذاکره 
با باشگاه پاری سن ژرمن را باز گذاشته و آرامش خود را برای جذب کیلیان 
امباپه حفظ خواهد کرد. تنها ۱۰ روز تا پایان پنجره تابستانی این فصل باقی 
مانده و با توجه به اینکه جذب این بازیکن اولویت اصلی فلورنتینو پرز است، 

امکان رخ دادن هر اتفاقی تا روز پایانی وجود دارد.
یک  لیگ  در  و  آگوست  تاریخ ۲۹  در  ژرمن  پاری سن  باشگاه   -۲
فرانسه به مصاف تیم رنس خواهد رفت و رئال مادرید هیچ قصدی مبنی بر 
دخالت در برنامه های این باشگاه و بهم زدن آرامش اردوی پاریس ندارد. 
پرز به خوبی می داند که متقاعد کردن پاری سن ژرمن کار آسانی نیست و 

مذاکرات ادامه خواهد داشت.
۳- نه رئال مادرید و نه کیلیان امباپه تا آخرین روز بازار تابستانی هرگز 
قصد ندارند با مصاحبه ی خود باعث عصبانیت ناصر الخلیفی شوند. طرفین به 
خوبی می دانند ناراحت کردن مالک پاری سن زرمن هیچ سودی در جریان 
مذاکرات نخواهد داشت و به همین دلیل هم برنامه امباپه و هم رئال مادرید 

حفظ آرامش تا روز پایانی پنجره تابستانی است.
4- اما استراتژی رئال مادرید می تواند در روز پایانی تغییر کند. در واقع 
اگر جریان مذاکرات تا تاریخ ۳۰ آگوست هیچ تغییری نکند، رئال مادرید با 
یک پیشنهاد بزرگ و قاطع در روز پایانی پنجره تابستانی وارد عمل شده و 
به هر طریقی زمینه توافق با پاری سن ژرمن و انتقال کیلیان امباپه به مادرید 

را در همین تابستان فراهم خواهد کرد.
۵- اما در این میان نظر کیلیان امباپه نیز بسیار مهم است. تنها در 
صورتی انتقال این ستاره فرانسوی به رئال مادرید قطعی خواهد شد که او 
تحت هیچ شرایطی پیشنهاد تمدید قرارداد از سوی باشگاه پاری سن ژرمن 
را نپذیرفته و در خصوص موضع خود در رابطه با عدم تمدید قرارداد کامال 

جدی و محکم باشد.

70 میلیون یورو، قیمت ستاره سیتی!

رئال مادرید قصد جذب آیمریک الپورت ستاره ملی پوش اسپانیایی 
منچسترسیتی را دارد.

رئال مادرید پس از جدایی سرخیو راموس و رافا واران قصد جذب یک 
مدافع را دارد. تا مدت ها جولز ُکنده و پائو تورس مد نظر باشگاه مادریدی 
بودند ولی اولی قصد جدایی از سویا را ندارد و تورس نیز اخیرا اعالم کرد که 

یک سال دیگر در ویارئال می ماند.
پس از خارج شدن این دو بایکن از فهرست خرید رئال حاال به دنبال 
است.  منچسترسیتی  اسپانیایی  پوش  ملی  مدافع  آیمریک الپورت  جذب 
بازیکنی که در یورو ۲۰۲۰ مدافع میانی ثابت اسپانیا بود و رئال می داند 
که آینده ای روشن در انتظار اوست. الپورت چند سال پیش به عنوان یک 
ستاره گران قیمت از بیلبائو راهی سیتی شد ولی اکنون جایگاهش در ترکیب 
ثابت را از دست داده و پپ گواردیوال سرمربی سیتی ترجیح می دهد روی 
روبن دیاس و جان استونز حساب باز کند. در چنین شرایطی الپورت بی 

میل به جدایی نیست.
طبق ادعای آاس، مسئوالن رئال اخیرا پیشنهادی برای الپورت ارائه 
داده اند و باشگاه انگلیسی نیز اعالم کرده است که رئال اگر این مدافع را 
می خواهد، باید ۷۰ میلیون یورو پرداخت کند. رقمی که احتماال رئال حاضر 

به پرداخت آن نخواهد شد
سیتی قصد جذب هری کین را با ۱۵۰ میلیون یورو دارد و برای این 
مهم به پول نیاز خواهد داشت که فروش الپورت می تواند بخشی از این 

بوجه را تامین کند.

فلورنزی به میالن پیوست
الساندرو فلورنزی، مدافع باتجربه و 
ایتالیایی تیم رم رسما به باشگاه میالن 

ملحق شد.
شلوغ  نتقاالت  ا و  نقل  فصل 
روسونری ادامه داشته و حاال این تیم 
یک مدافع کناری جدید به خدمت گرفته 
است. حاال این باشگاه اعالم کرد انتقال 
الساندرو فلورنزی به صورت قرضی و با 
گزینه خرید پنج میلیون یورویی از رم 

قطعی شده است.
تا ژوئن  ایتالیایی  این ملی پوش 

۲۰۲۲ با روسونری قرارداد بسته و پیراهن شماره ۲۵ را در سن سیرو بر تن 
خواهد کرد. به نظر می رسد قرارداد قرضی فلورنزی برای یک فصل یک 
میلیون یورو هزینه داشته و گزینه خرید الساندرو فلورنزی چهار میلیون یورویی 
نیز در قرارداد گنجانده شده است. الساندرو فلورنزی ۳۰ ساله در پست مدافع 
راست بازی می کند، اما می تواند در سمت چپ، خط میانی و کناره ها نیز 
به میدان برود. فلورنزی در رختکن تیم ایتالیا که در تابستان قهرمان یورو 
۲۰۲۰ شد نیز حضور داشت. فلورنزی در دوران حرفه ای خود ۲۲۷ بازی در 
سری آ انجام داده، ۲۵ گل به ثمر رسانده و ۲۹ پاس گل نیز ارسال کرده 
است. فلورنزی امیدوار است اولین بازی خود با لباس میالن را در روز دوشنبه 

در هفته اول سری آ برابر سامپدوریا انجام دهد.

منتخب  جمهوری  رییس 
حضور  سنت  از  عبور  با  مردم 
سیاسیون در ورزش و پیشنهاد یک 
قهرمان ملی برای گزینه وزارت در 
این بخش، قهرمانان، مدیران و کارشناسان 

ورزشی را در یک جبهه متحد قرار داد.
اعالم  با  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
بررسی  جلسات  اسالمی  شورای  مجلس 
صالحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم از 
روز گذشته)شنبه( شروع و نمایندگان با بررسی 
برنامه رجال سیاسی معرفی شده به خانه ملت 
درنهایت برای همکاری آنان با دولت منتخب 
که  تصمیمی  گرفت؛  تصمیم خواهند  مردم 
می تواند سرنوشت چهار سال مدیریت یک 

وزارتخانه را تحت شعاع قرار دهد.
یکی از این وزرا »حمید سجادی« است 
که از سوی دولت سیزدهم برای حضور در 
به  کرسی مدیریت ساختمان خیابان سئول 
مجلس شورای اسالمی معرفی شد. سجادی 
نامی است که حضور وی در لیست  همان 
رییس دولت سیزدهم یک نوع سنت شکنی 
بود. سنت شکنی دولت سیزدهم در انتخاب 
وزیری از جنس ورزش و با تخصص و سابقه 
استقبال  مورد  گذشته  روز  چند  در  ورزشی 
مختلف  حوزه های  کارشناسان  از  بسیاری 

قرار گرفته است.
سؤالی که پیش از آغاز بررسی صالحیت 
این است که  سجادی شکل خواهد گرفت 
لیست  در  ورزش  بدنه  از  فردی  چرا حضور 
پیشنهادی دولت منتخب مردم سنت شکنی 
است و چرا قهرمان اسبق دوومیدانی ایران و 
قهرمان پیشین آسیا انتخابی متفاوت از سه 

وزیر پیشین به شمار می رود؟
وزارت ورزش در یک دهه از عمر خود، 
حضور سه وزیر را در کرسی مدیریت تجربه 

دهم  دولت  در  عباسی  محمد  است.  کرده 
محمود  و  بود  ایران  ورزش  وزیر  نخستین 
مسعود  بود.  یازدهم  دولت  وزیر  گودرزی 
سلطانی فر نیز از سال ۱۳۹۵ سکان دار ورزش 

ایران را بر عهده دارد.
برای پاسخ به پرسش های فوق نخست 
باید قاطعیت تصمیم رییس دولت سیزدهم و 
در ادامه فاکتورهای خاص »حمید سجادی« 

مورد بررسی قرار گیرد.
رییس  تصمیم  قاطعیت  بررسی  در 
که  گفت  ید  با مردم  منتخب  جمهور 
از  فردی  انتخاب  با  رئیسی«  »سیدابراهیم 
خواهی  برابر سهم  در  به نوعی  ورزش  بدنه 
انتخاباتی و گروکشی سیاسی ایستادگی کرده 
زیرا سجادی را می شود شخصیتی  فراجناحی 
نیز گزینه  دانست که در دولت های گذشته 
اصلی برای وزارت ورزش بود. رییس جمهور 
منتخب مردم با انتخاب فردی از بدنه ورزشی 
به نوعی دست برخی از فرصت طلبان سیاسی 
را از کرسی ساختمان سئول کوتاه کرد. این 
تصمیم قاطعانه او می تواند یکی از پشتوانه های 

سجادی برای کسب رأی اعتماد از نمایندگان 
مجلس باشد.

همچنین رییس جمهور منتخب مردم 
با انتخاب سجادی موجی از حمایت از این 
قهرمان ملی را ایجاد کرد. حمایت همه جانبه 
قهرمانان ورزشی و مدیران ورزشی ایران از 
انتخاب سجادی نشان از آن دارد که خانواده 
ورزشی از سیاسی کاری در این بخش خسته 
شده و دیگر تحمل کسانی که کارنامه آنان 
عکس با لباس ورزشی در حاشیه یک رقابت 
است را ندارند. همچنین رییسی با این انتخاب 
به  را  کشور  ورزش  های  دغدغه  داد  نشان 
خوبی سنجیده  و با انتخاب فردی با کارنامه 
مشخص نشان داد که به وعده های انتخاباتی 

خود پایبند است.
منتخب  به عنوان  رئیسی  سیدابراهیم 
مردم برای انتخاب وزیر ورزش و جوانان تنها 
یک  قهرمانی  سابقه  یا  بودن  ملی پوش  به 
سجادی  انتخاب  در  بلکه  نکرده  توجه  فرد 
مؤلفه هایی مانند سابقه مدیریتی و تخصص 
دانشگاهی نیز موردتوجه قرار داده است. گزینه 

پیشنهادی رییس جمهور منتخب مردم همان 
فردی است که هم تجربه زندگی قهرمانی 
را در رشته دوومیدانی دارد و هم در بخش 
مدیریت ورزش در حدود ۲ دهه سابقه خدمت 
در بخش های مختلف رزومه کاری وی به 
شمار می رود.  این ویژگی های مهم موجب 
شده تا موج بی سابقه ای برای حمایت از او در 
رسانه های مختلف شکل گیرد و این حمایت 
تنها در رشته دوومیدانی یا زیرشاخه های آن 
نیست بلکه شامل تمام رشته و از دل ورزش 
ایران به وجود آمده است. همچنین بسیاری از 
مدیران ورزشی ایران و قهرمانان ملی با اشاره 
به سابقه خاص سجادی در ورزش ایران وی 
را فردی شایسته دانسته که توانایی تحول در 

ورزش ایران را دارد. 
 ، فدراسیون ها روسای  سبز  چراغ 
رشته های  کارشناسان  و  ورزشی  قهرمانان 
سیزدهم  دولت  پیشنهادی  وزیر  به  مختلف 
و حمایت همجانبه از وی موجب ایجاد یک 
موج مثبت در خانه ملت شده است. این موج 
زهی«  حسین  »اسماعیل  که  بود  جایی  تا 
دبیر فراکسیون ورزش مجلس با اعتراف به 
میزان مقبولیت سجادی اعالم کرد نمایندگان 
ملت نگرش مثبتی به وزیر پیشنهادی دولت 

سیزدهم برای ورزش ایران دارند.
نمایندگان  اعتماد  بتواند  اگر  سجادی 
مجلس را جلب کند بدون شک به پشتوانه 
این حمایت ها و تجربه زندگی ورزشی خود 
می تواند به قهرمان جدید مدیریت ساختمان 
سئول تبدیل شود قهرمانی که در برنامه های 
خود باید اهدافی بلندمدت را در دستور کار 
افتخارآفرینی  به مانند سال های  و  دهد  قرار 
با مدیرانی جوان و از جنس ورزش استارتی 
تاریخی برای رساندن ورزش به قله داشته 

باشد.

سنت شکنی رییس جمهوری در معرفی یک وزیر؛

سجادی، وزیری از جنس ورزش و با تخصص و سابقه ورزشی

که  گوید  می  خرم  یزدانی  محمدرضا 
پرسپولیس و استقالل تیم ملی ایران است و 
نباید تیم ملی مملکت را فروخت، همچنین 
اگر وزارت ورزش نتواند دو تیم را اداره کند 
چه طور می خواهد ورزش ایران را اداره کند؟

خصوص  در  خرم،  یزدانی  محمدرضا 
گفت:  روزها  این  در  ایران  ورزش  مدیریت 
حدود ۱۷ سال رئیس فدراسیون والیبال بوده 
اطراف همگی  در کشورهای  و دوستانم  ام 
همچنان سرکار هستند اما در ایران روسای 
فدراسیون ها متناوبا عوض می شوند و این 
ضعف مدیریت کشور ماست. باید بگویم که 
رئیس فدراسیون ها را بدون شناخت عوض 
می کنند و به فدراسیون ها بها نمی دهند 
این موضوع نشان می دهد که در  تماما  و 

مدیریت ورزش ضعف داریم.
ادامه داد: من مدیر صنعتی هستم  او 
نه مدیر تربیت بدنی. به ما ماموریت داده شد 
که والیبال را راه بیندازیم که موفق شدیم. 
کشتی  که  دادند  ماموریت  ما  به  آن  از  بعد 
را راه بیندازیم که انجام وظیفه کردیم.  در 
مدت ۱۷ سال که در والیبال حضور داشتم و 
بعد از آن به کشتی آمدم، یک بار نگفتم که 
از نظر مالی مشکل دارم. هیچ وقت نگفتم 
فدراسیون پول ندارد چرا که ما مدیران را به 
ورزش دعوت کردند تا کاری انجام دهیم نه 
اینکه گداخانه راه بیندازیم! اگر قرار بود که 
مدام بگوییم نداریم همان بهتر بوده که به 

ورزش نمی آمدیم.  
و  درآمد  مدیر  ما  گفت:  خرم  یزدانی 

هزینه هستیم نه تنها مدیر هزینه. مدیر واجد 
شرایط مدیری است که به عنوان مثال اول 
تولیدات  بعد  و  کند  را هدایت  کارخانه  یک 
داشته باشد. در ورزش هم همین قانون برقرار 
است. اگر قرار است فردا مدیران ورزشی و 
رئیس فدراسیون ها تغییر کنند و بعد از آن 
گله مند باشند که پول ندارند باید گفت که 
این مدیران تنها آبروی ورزش را نبرده بلکه 
روحیه جوانان را هم خراب کرده اند. کسی 
که عرضه و پول ندارد نباید در مدیریت ورزش 
وارد شود. ورزش مدیری نیاز دارد که موفق 
شود از امکانات بیرون استفاده کرده و پول به 

فدراسیون تزریق کند.
او همچنین گفت: متاسفانه هرشخصی 
وارد  رابطه  با  بوده  بدنی  تربیت  کارمند  که 
رئیس  عنوان  به  و  شده  ورزش  مدیریت 

فدراسیون انتخاب می شود. ما این افراد را 
به خوبی می شناسیم، این افراد به گونه ای 
هستند که نمی توانند اداره کل و حتی هیات 
استان های خود را اداره کنند. جامعه ورزش 
بسیار  سطح  مدیریت  نظر  از  اکنون  ایران 
بگذارند  هم  ضعیفی  وزیر  اگر  دارد.  پایینی 
آقای  ما روی  نور!  نور علی  دیگر می شود 
سجادی اصرار داریم چرا که او قهرمان است 
و همچنین در تنگی زیادی قرار گرفته و حتی 
اذیت شده است.  رئیس جمهور می گوید که 
باید افراد واجد شرایط سرکار بیایند که به جز 
آقای سجادی کال دو نفر دیگر می مانند. اگر 
سیاسیون دست از سر ورزش بردارند و اجازه 
می  قول  بیایند،  سرکار  ورزش  اهالی  دهند 
دهم ورزش ایران درست خواهد شد در غیر 
اینصورت ورزش ایران به تباهی خواهد رفت.

او ادامه داد: باند بازی و سیاسی کاری 
ظلم به جوانان است. چندین سال است که 
می خواهند استقالل و پرسپولیس را بفروشند 
که این کار زشت است. پرسپولیس و استقالل 
نباید تیم ملی  تیم ملی مملکت ما است و 
مملکت را فروخت. اگر وزارت ورزش نتواند 
دو تیم را اداره کند چه طور می خواهد ورزش 
ایران را اداره کند؟ راه حل های متفاوتی به 
وزیر ورزش در خصوص واگذاری استقالل 
و پرسپولیس داده ایم اما کسی گوش نمی 
دهد! پرسپولیس و استقالل باید به افرادی 
باشند  داشته  پول  و  مدیریت  که  شود  داده 
نه اینکه پولی را از اطرافیان قرض کنند تا 

صاحب این تیم ها شود!
با قانون  پایان گفت:  یزدانی خرم در 
به  ورزشی،  مدیران  برای  سن  محدودیت 
ورزش خیانت شد چرا که طبق قانون وضع 
شده، افراد ۶۰ سال به باال در مدیریت ورزش 
نمی توانستند حضور داشته باشند. باید بگویم 
که یک عمر زحمت کشیدیم تا کارشناس و 
مربی شویم و در سن ۶۰ سالگی تازه اول 
بهره برداری است. وزارت علوم خود را  از 
شامل  ورزش  اما  کرد  مستثنی  قانون  این 
فدراسیون های جهانی  در  قانون شد.  این 
تا ۹۵ سالگی با وجود شرایط جسمانی سالم 
از شما استفاده می شود. برای ورزش زشت 
است که کارشناسان با این همه تجربه در 
همه  برای  که  چرا  بنشینند  خانه  یا  پارک 
این افراد هزینه شده و واقعا از دست دادن 

آنها حیف است.

ی
رج

خا
ل 

وتبا
ف

زیر نظر: مجتبی کاشی ال
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

مرد کهنه کار ورزش ایران:

 سیاسیون دست از سر ورزش بردارند

مصدومیت های اخیر برخی از لژیونرها 
جهانی  جام  انتخابی  بازی های  آستانه  در 
هواداران  نگرانی های  عراق،  و  سوریه  برابر 
و کادرفنی تیم ملی را به دنبال داشته است.

با نزدیک شدن به انتخابی جام جهانی، 
دراگان اسکوچیچ بیش از مربیان دیگر نگران 
ساق پای ستاره های تیم ملی است؛ ستاره 
هایی که مهم ترین فاکتور برتری ایران مقابل 
تیم های قدرتمند مانند کره جنوبی، عراق و 
امارات خواهند بود و نمی توان اهمیت آن ها 
مقابل تیم های سوریه و لبنان را هم منکر شد.

مرتضی  موقع  بد  مصدومیت  از  بعد 
پورعلی گنجی و عارف غالمی در خط دفاعی 
اسکوچیچ  صلیبی،  رباط  ناحیه  از  ملی  تیم 
نگران وضعیت معدود مدافعان وسط در تیم 

ملی است که همین االن هم مهم ترین نقطه 
ضعف تیم ملی در بازی های مهم هستند و 
سرمربی کروات بارها این مطلب را گفته است.
از سوی دیگر، خبر نگران کننده درباره 
وضعیت احسان حاج صفی در آستانه بازی های 
تیم ملی در شرایطی است که احسان قابلیت 
تاکتیک در بخش تدافعی و تهاجمی  تغییر 
پست  چند  در  می تواند  و  داراست  را  زمین 
مختلف بازی کند. کما اینکه اهمیت کاپیتان 
تیم ملی در بخش تدافعی به علت شناخت و 
هماهنگی با سایر بازیکنان و قدرت رهبری 

تیم ملی برای اسکوچیچ بسیار مهم است.
در خطوط بعدی نگرانی ها کمتر است 
اما همچنان خطر مصدومیت در شروع فصل 
قبل  روز  چند  می کند.  تهدید  را  بازیکنان 

ارکان  از  علیرضا جهانبخش که در بحرین 
از دیدارهای  بود، در یکی  کلیدی تیم ملی 
اخیر فاینورد با مصدومیت نسبی مواجه شد 
ولی این موضوع جدی نبود و کاپیتان سوم 

تیم ملی به سرعت به آمادگی رسید.
مانده  باقی  کوتاه  زمان  مدت  این  در 
اوج  طرفی  از  و  عراق  و  سوریه  با  دیدار  تا 
گرفتن مسابقات فوتبال در اروپا با توجه به 
علت  به  بازیکنان  از  برخی  آمادگی  اینکه 
نقل و انتقاالت دیرهنگام و تمرینات اندک 
چندان باال نیست، نگرانی سرمربی ایران را 
هم افزایش داده است؛ به خصوص اگر این 
و  تاثیرگذار  ستاره های  دامن  مصدومیت ها 
همینطور بازیکنان حاضر در خط دفاعی تیم 

ملی را بگیرد.

پزشکان تیم ملی در روزها و ساعت های 
اخیر ارتباط نزدیکی با برخی بازیکنان مانند 
احسان  همینطور  و  جهانبخش  علیرضا 
حاج صفی داشته اند و به طور پیوسته وضعیت 
بدنسازی و همینطور  را در دوران  بازیکنان 
مصدومیت های جزئی رصد می کنند و کنار 
دارند  قرار  باشگاهی  تیم های  پزشکی  کادر 
تا بازیکنان در سالمت کامل به اردوی تیم 

ملی ملحق شوند.
سوم  دور  شروع  در  ایران  ملی  تیم 
یازدهم  تاریخ های  در  جهانی،  جام  انتخابی 
و شانزدهم شهریور به مصاف تیم های ملی 
برای  آن  از  بعد  و  می رود  عراق  و  سوریه 
امارات و  برابر  دو دیدار دشوارتر در مهرماه 

کره جنوبی آماده می شود.

بازی های انتخابی جام جهانی و مصدومیت های لژیونرها؛

اسکوچیچ؛ نگران ستاره های تیم ملی!

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 
ثبتی چالوس

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد 
ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
۵4۵ فرعی از 4۳ اصلی واقع در قریه علی آباد بخش کالرستاق حوزه ثبت ملک چالوس 
مربوط به فاطمه بادروز نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت ۱۲۷/4۱ مترمربع 

خریداری مع الواسطه از احمد دلدار مالکیت رسمی .
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده ۱۳ آیین نامه مربوط به این آگهی در دو نوع به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی 
/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی حاصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده ۱۳ 
آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای 
هیئت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به 
صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید 
حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.شناسه آگهی ۱۱۷۰۳۶۷

 تاریخ انتشار نوبت اول :۱4۰۰/۰۵/۱۲
 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۰۵/۲۶ 

سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس نیکنام ازوجی

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

و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  رای شماره ۱4۰۰/۲۷۲۱ هیات موضوع  برابر 
مالکانه  تصرفات  بهشهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان 
بالمعارض متقاضی خانم زهرا نادعلی زاده فرزند رمضان در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۳۰4/۳۰ متر مربع قسمتی از پالک ۷۷ فرعی از ۱۸ اصلی به شماره کالسه ۹۹/۷۷۷ 
واقع در اراضی نقاش محله بخش ۱۷ ثبت بهشهر محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱4 آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 

را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. شناسه آگهی:۱۱۷۲4۱۶

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰۵/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰۵/۳۰

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر 
محمد مهدی قلیان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
قائم شهر 

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد 
ثبتی قائم شهر مورد رسیگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
امالک متقاضیان واقع در قریه چمازگتی پالک ۵۹ اصلی بخش ۱۶ 

نمایندگی وزارت آموزش و پرورش  به  ایران  نام دولت جمهوری اسالمی  به  ۱۲۰۱۳ فرعی 
)دبیرستان آزاد جو طبری( به شناسه ملی ۱۱۱۱۱۱۱۱ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده است که ۱۰ سیر مشاع از ۲4۰ سیر ششدانگ عرصه وقف می باشد به مساحت ۲۱۱۹ متر مربع 
خریداری بدون واسطه از آقایان حسین و احمد خانمها میترا و مریم و مینا همگی دهقان مالک رسمی. 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی / 
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتی 
که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیست بدیهی است برابر ماده ۱۲ آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه 
ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در 
اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید. شناسه آگهی :۱۷۸۳۶۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰۵/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰۶/۱۳

رحمت سلمانی قادیکالئی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر
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 رییس گروه ایران شناسی و اسالم شناسی سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران با اشاره به وجود اسناد گران بهایی از قدیمی ترین آثار با موضوع 
تعزیه خوانی در کتابخانه ملی ایران گفت: تعزیه خوانی در میان شاخه های 
عاشوراشناسی همواره مورد مطالعه و پژوهش اسالم شناسان و شرق شناسان 

بوده است.
و  ایران شناسی  گروه  رییس  عنایتی زاده،  ایرج  ایرنا،  گزارش  به 
اسالم شناسی سازمان  اسناد و کتابخانه ملی ایران، با بیان آنکه تعزیه خوانی 
در میان شاخه های عاشوراشناسی همواره مورد مطالعه و پژوهش سیاحان، 
اسالم شناسان و شرق شناسان بوده و آثار بسیاری در این زمینه ترجمه شده 
است گفت: الکساندر خودزکو، یک ایران شناس لهستانی است که ۳۳ نسخه 
تعزیه را از یک شاه قاجار خریداری کرد و این نسخ را به زبان فرانسوی 

ترجمه و منتشر کرد. 
او ادامه داد: تعزیه خوانی یکی از بخش های قابل توجه در نگارش 
سفرنامه سیاحان است. ارنست ارسل از جمله سیاحان است که به حزن و 

اندوه تعزیه  اشاره کرده است.
رییس گروه ایران شناسی و اسالم شناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران افزود: از قدیمی ترین آثار با موضوع تعزیه خوانی که در کتابخانه ملی 
ایران نگهداری می شود، می توان به اثری تحت عنوان »مجموعه لوئیس 

پلی« اشاره کرد، این کتاب را یک مستشرق و ایران شناس انگلیسی به رشته 
تحریر درآورده و شامل ۳۷ مجلس تعزیه مربوط به عصر قاجار می شود. 
مجموع این مجالس تعزیه خوانی در سال ۱۸۷۹ میالدی چاپ شده است.

تعزیه خوانی همواره در مباحث پژوهشی اسالم شناسان و مسترشرقان 
بوده است

نسخه کتاب خاورشناس لهستانی در کتابخانه متعلق به ۱۸۷۸ 
میالدی است

از کامل ترین نسخه های   عنایتی زاده اظهار کرد: خودزکو یکی 
تعزیه خوانی را در اختیار می گیرد، اصل این کتاب مربوط به سال ۱۸۷۸ 
میالدی است و نسخه تجدید چاپ شده این اثر مربوط به سال ۱۹۷۶ 
میالدی  است که در تاالر اسالم شناسی و ایران شناسی کتابخانه ملی ایران 
نگهداری می شود. این اثر یکی از کتاب های قدیمی از حوزه تعزیه شناسی و 

تعزیه خوانی به شمار می رود.
رییس گروه ایران شناسی و اسالم شناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران سپس بیان کرد: اثر بعدی مربوط به خاورشناسی به نام »ویلهلم لیتن« 
می شود، او حدود ۱4 نسخه اصلی از مجلس تعزیه خوانی را عکس برداری 
می کند و عیناً در کتاب خود به چاپ می رساند. این اثر در سال ۱۹۲۹ 

میالدی چاپ می شود.

تعزیه خوانی همواره در مباحث پژوهشی اسالم شناسان و شرق شناسان بوده است

و  عر  شا لیئی،  و بان  قر
پژوهشگر مطرح در عرصه ادبیات 
عرفانی و آیینی در منظومه بلند 
غزل مثنوی »ضربان ذات« ذیل عنوان فرعی 
نگرش  کنار  در  کرده  تالش  عطش نامه، 
عرفانی به حماسه ساز کربال، پلی از جنس 
معرفتی  عطش  درک  برای  تغزل  و  ترنم 
مخاطبان امروز به حادثه کربال و نهضت و 

قیام امام حسین )ع( بزند.
نظر  در  با  سرزمینی  هر  در  ادبیات 
هر  ساختار  و  اجتماع  بافت  و  اقلیم  گرفتن 
جامعه ای آیینه افکار، باورها و گرایش های 
آن زبان و گویای هنر و اندیشه آن سرزمین 
است. در نگاهی کالن تر ادبیات بستری  است 
دغدغه های  از  بخشی  ماندگارسازی  برای 
حضور  و  ماندگاری  شایستگی  که  بشر 
گونه های  میان  از  دارند.  اجتماعی  دائم 
رایج ادبیات، زبان شعر صریح ترین، خوش 
آهنگ ترین و در بسیاری موارد ماندگارترین 
حضور ادبی در بطن و ذهن مردم هر کشوری 

به شمار می رود.
اوغانی  شادکام  مهدی  که  آنگونه 
پژوهشگر و منتقد ادبی در مقاله ای مطول 
با عنوان عاشورا در آینه شعر کهن فارسی 
مردم،  ذهنی  بافت  در  شعر  حضور  آورده: 
از حضور مداوم و بی واسطه  بارزی   نشانه 
چه  شفاهی  صورت  به  چه  حال   - ادبیات 
مکتوب - در درون مایه ها و ساختار زندگی 
جامعه  و  عصر  یک  افراد  فردی-اجتماعی 
کاشفی  علی  سید  نقد،  پای  به  )پا  است. 

خوانساری، ثالث صص۹۶ و ۹۷(

شعر سرخ پیونددهنده دل های 
سوخته و باعث اعتالی جریان 

شعر ایران است
با در نظر گرفتن همین مقدمه؛ چرایی 
ادبیات؛ خصوصا  در  حضور »قیام عاشورا« 
شعر فارسی و پرداخت نزدیک به هزارساله 
به آن تا جایی که شعر عاشورایی که از آن 
از  یکی  به  می کنند  یاد  نیز  سرخ  شعر  به 
منظوم  ادبیات  مکاتب  و  گونه ها  مهمترین 
ایران در این سیر و گذار بیش از هزار ساله 

بدل شده، معلوم می شود.
بنا به متن مقاله عاشورا در آینه شعر 
کهن فارسی: ورود حماسه کربال به حیطه 
شعر، یقینا یکی از عوامل ماندگاری و پایایی 
نهضت عاشوراست. زیرا حضور پر رنگ شعر 
در روایت ماجرا و قالب نافذ مرثیه از سویی 
و  سوخته  دل های  عواطف،  دهنده  پیوند 
سوی  از  و  عاشورا  ظهر  ماجرای  حقیقت 
دیگر به نوبه خود باعث غنا و اعتالی اشعار 

و مراثی است.
و  ترین  غنی  از  عاشورایی،  ادبیات 
احساسی  و  فکری  ذخایر  ترین  حماسی 
تمام  نیز  شاعران  برخی  و  است  شیعی 
شهرت خود را مدیون همین ذخیره فکری - 
احساسی شیعی هستند. مشخص ترین و نام 
آشناترین شان محتشم کاشانی و ترکیب بند 
درخشان »باز این چه شورش است...« اوست 
که با تصویر کشیدن و توصیف واقعه عاشورا 
ابتدا تا  از  به شاخص ترین شاعر عاشورایی 

زمان حال بدل شده است.

تقسیم بندی اشعار عاشورایی از دو 
دیدگاه درون مایه و ساختار

از  عاشورایی  اشعار  و  مراثی  اغلب 
دودسته  به  ساختاری  و  درون مایه  دیدگاه 
مشخص قابل تقسیم هستند. دسته اول با 
پرداختن به جنبه تاریخی؛ روحی و عاطفی 
ماجرا با سرایش سوزناک ترین مراثی به ویژه 
با محوریت ظهر عاشورا، عواطف خویش را 
نگاری  مقتل  و  نویسی  سوگواره  قالب  در 

منظوم کردند.

کاربردی تر،  که  گروهی  دوم  دسته 
اجتماعی تر و حماسی تر عمل کرده اند. این 
و  ناحق  نظر گرفتن ظلم  در  با  یقینا  دسته 
بیشتر  را  ماجرا  )ع(  حسین  امام  مظلومیت 
و  مصلحانه  حرکت  ستیزی،  ظلم  زاویه  از 
کار  عاقبت  نهایت  در  و  اباعبداهلل  انقالبی 

نگریسته و سروده اند.
 این زاویه که بیشتر در میان شعرای 
شکوهمند  انقالب  از  بعد  ویژه  به  متاخر 
اسالمی دیده می شود تالش خود را به کار 
به شعر کشیدن در کربال  از  تا فراتر  بسته 
چه شد؟ به چرایی وقوع ماجرا یا چرایی ختم 

ظلم ستیزی به حادثه کربال بپردازند.
به بیانی دیگر این دسته از شعرا، شعر 
خود را با نشان روشن واقعه کربال و نهضت 
حسینی به برهانی برای حرکت های انقالبی 
و ظلم ستیزی بدل کرده اند. جریانی که میان 
شاعران عاشورایی چهار دهه اخیر کشورمان 

به وضوح قابل رصد است.
نیمه  تجربه  حال  در  و  روزها  این 
 ۱44۳( خورشیدی   ۱4۰۰ محرم  نخست 
بر  تعزیت  کنار  در  تا  شدیم  آن  بر  قمری( 
)ع(  الحسین  اباعبداهلل  مقام شامخ حضرت 
به  کربال،  در دشت  ایشان  باوفای  یاران  و 
به  منظوم  ادبیات  حوزه  از  آثاری  معرفی 
عنوان کهن ترین شناسنامه هویت فرهنگی 

ایران زمین بپردازیم.
ششمین گزارش از سلسله گزارش های 
و  سرخ گو  شاعران  شاخص  آثار  معرفی 
به منظومه عاشورایی  عاشورایی کشورمان 
نامه،  عطش  فرعی  نام  با  ذات  ضربان 
شاعر  ولیئی  قربان  دکتر  بلند  غزل مثنوی 
و پژوهشگر ادبیات عرفانی و آیینی شناخته 

شده اختصاص دارد.

ضربان ذات؛ نگاهی عرفانی به 
واقعه عاشورا و شخصیت امام 

حسین)ع(
ضربان ذات ذیل عنوان )عطش نامه( 
که  است  ولیئی  قربان  شعر  دفتر  هفتمین 
این  است.  منتشر شده  نیستان  نشر  توسط 
قالب غزل،  در  بلند  ای  منظومه  اثر شامل 
مثنوی است که با نگاهی عرفانی به واقعه 
عاشورا و شخصیت امام حسین )ع( سروده 
شده است و در برخی از بخش ها با تصاویری 

از واقعه عاشورا همراه است.
این شاعر پیش از این درباره رویکردش 
به واقعه عاشورا در این منظومه گفته بود: 
در ذهن من تمامی ابعاد واقعه عاشورا یعنی 
این  و  است  بوده  عرفان  و  حماسه  سوگ، 
سه عنصر در منظومه بازتاب پیدا کرده اند، 
اما در ظاهر غلبه با وجه یا رویکرد عرفانی 

واقعه عاشورا است.
مجموعه  گذشته، شش  سال های  در 
شعر از او با عنوان های گفتم به لحظه نام تو 
را جاودانه شد، گزیده شعر معاصر ایران، ترنم 
داوودی سکوت، با دو چشم دچار یکتایی، 
باید نوشت نام تو را با پرنده ها و جوان شدن 
جاودانگی از این شاعر به چاپ رسیده است.
در نگاه عارفانه شاعر به واقعه کربال 
را  با هستی  خود  نسبت  ابتدا  در  عاشورا  و 
مشخص کرده و سپس از آن منظر به بیان 
رویداد عاشورا می پردازد. باید گفت قربان 
ولیئی نیز از همین منظر به سرایش اشعار 
ضربان  است.منظومه  پرداخته  کتاب  این 
ذات با عنوان فرعی عطش نامه این چنین 

آغاز می شود:
گوش کن بانگ آسمانی را

بنگر آفاق بی کرانی را
از کران تا به بی کران نور است

بنگر این ظاهری که مستور است...
دربارخ  گفت وگویی  در  پیشتر  ولیئی 
این منظومه عاشورایی گفته بود: این اثر در 
حقیقت یک منظومه بلند عاشورایی در قالب 
نخست  دهه  در  آنرا  که  است  غزل مثنوی 

محرم سال ۱۳۹۰ سروده ام.
سرودن این شعرها در دو مرحله انجام 
گرفت. شاعر در ابتدا در سال ۱۳۸۹ حدود 
4۰ بیت از آن را سروده و بعد از یک وقفه 
در محرم سال ۹۰ مابقی آن را سروده شده 
است. پرونده این شعر هنوز هم نزد شاعر 
بسته نشده است و وی هر از گاهی ناگفته 

هایش را به این منظومه اضافه می کند.

انسان معاصر تشنه معرفت و 
حقیقت است

ضربان  منظومه  شاعر  ولیئی  قربان 
ذات در پاسخ به پرسشی درباره عنوان فرعی 
)عطش نامه( برای این منظومه عاشورایی 
خاطرنشان کرده است: از یک سو در بخشی 

از ابیات به ماجرای تشنگی امام حسین )ع( 
و اصحابش اشاره شده و از سوی دیگر به 

نوعی عطش معرفتی مدنظرم است.
در حقیقت به نوعی از دوگانگی معنایی 
استفاده کرده ام. این که انسان معاصر تشنه 
معرفت و حقیقت و در پی سیراب شدن از 
چشمه معرفت است. به عبارت دیگر محبان 
و دوستداران امام حسین )ع( این عطش را 

دارند که از معرفت وی سیراب شوند.

تفاوت بنیادین ضربان ذات قربان 
ولیئی با »گنجینه اسرار« عمان 

سامانی
قربان ولیئی به سبب مطالعات خود در 
حوزه ادبیات به خصوص ادبیات عرفانی از 
معدود شاعرانی است که از مضامین عرفانی 
به صورت گسترده در شعر خود بهره می برد، 
به گونه ای که بسیاری کارشناسان ولیئی را 
می دانند.  معاصر  عرفانی گوی  شاعر  تنها 
گذشته  آثار  همانند  نیز  ذات  ضربان  کتاب 
شاعر در حوزه ادبیات عرفانی جای می گیرد.
هرچند به کار بردن مضامین عرفانی 
در اشعار آیینی پیشینه طوالنی دارد و یکی از 
شاخص ترین اشعار عاشورایی ادبیات فارسی، 
»گنجینه اسرار« عمان سامانی است، ولی 
قرار گرفتن  به سبب  منظومه قربان ولیئی 
در دوره زمانی معاصر اثری بدیع و تازه به 

شمار می رود.
تفاوت عمده این کتاب با کتاب عمان 
سامانی در این است که عمان در گنجینه 
انجام داده  نیز  اسرار به نوعی مقتل گویی 
ولیئی  قربان  اشعار  در  مخاطب  اما  است، 
جزییاتی از واقعه عاشورا مشاهده نمی کند.

گفت،  بتوان  ساده تر  زبان  به  شاید 
قربان ولیئی در اشعار این مجموعه با سیری 
در آیات به تجلی اسماء الهی رسیده است.

عشق، روزی به کربال بوده است
در پایان برای آشنایی بیشت با زبان، 
لحن، روایت و نکاه عارفانه قربان ولیئی در 
)عطش  ذات«  »ضربان  عاشورایی  منظومه 
نامه(، برشی از این منظومه سرخ عاشورایی 

را مرور می کنیم.
تشنه، اما چه تشنه ای بودند؟

تشنگانی که بر لب رودند
تشنه، اما تمام دریایی

موج در موج، اوج شیدایی
چه شرابی به دستشان دادند؟

که رهایی ز هستشان دادند
نیستانی که قبلۀ هستند //

هر چه هست ازسماعشان مستند
نی مگر شرح ماجرا گوید

لختی از قصه را به ما گوید
نی که آری به نیستی گفته ست

نی که بیدارِی به خون خفته ست
نی که در پرده راز می گوید

قصه را دلنواز می گوید
نی که راز بلند بی خویشی ست

شارح هفت بند درویشی ست
نی که در بند بند او سوز است

نی که طوفاِن آتش افروز است
نی که از بی سری نوا دارد
هر چه دارد نی از فنا دارد

نی که گویی لُهوف می خواند
روضه ای بی حروف می خواند
نی به سر برده عهد دیرین را

دیده بی پرده شور شیرین را
سور و سوزی به کربال بوده است
عشق، روزی به کربال بوده است

سوز این قصه را به نی دادند
سور این قصه را به می دادند

مستم و لب نهاده ام بر نی
گاه هو هو زنم، گهی هی هی...

از تشنگی کربالییان تا عطش معرفت عاشقان

پنج کتاب از »محمدامین مروتی« نویسنده کرمانشاهی منتشر شد
کتاب  عنوان  پنج  »ربیدان«  نشر   
مروتی«  مین  »محمدا نوشته های  ز  ا
»فلسفه  نام های  با  کرمانشاهی  نویسنده 
شعر«، »سیری در احوال شاعرانه مهدی 
آثار  اخوان ثالث«، »مروری بر زندگی و 
فروغ فرخزاد«، »نگاهی نو به ذهن و زبان 
سهراب سپهری« و »درآمدی به شناخت 
احمد شاملو« را منتشر و روانه بازار کرد.

این نویسنده کرمانشاهی روز شنبه 
در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه این 

کتاب ها در خصوص شعر نو و شاعران نوپردازی مانند اخوان ثالث، فروغ فرخزاد، 
شاملو و سهراب سپهری است، افزود: یک عنوان مجزا هم به فلسفه و چیستی و 

چرایی شعر اختصاص یافته است.
مروتی افزود: زبان نوشتاری کتابها ساده است به طوری که خواننده پس از 
مطالعه این پنج عنوان می تواند تصور روشنی از ویژگی ها و تمایزات اشعار این 

چهار شاعر بزرگ نوپرداز پیدا کند و به سادگی با شعر آنان ارتباط برقرار نماید.
تعداد  کردن  عالقمند  برای  مقدماتی  تمهیِد  را  مجموعه ها  این  انتشار  وی 
بیشتری از هموطنان با شعر نو و مهمترین شاعرانش دانست و اظهار داشت: کتاب 
ها زبانی نسبتا ساده دارند و قابل استفاده برای اقشار مختلف عالقمندان به این 
نوع شعر اند؛ این مجموعه شامل کتابی در تشریِح فلسفه )چیستی و چرایی( شعر و 
چهار کتاب درباره سالیق و عالیق شعری مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو، فروغ 

فرخزاد و سهراب سپهری است.
نویسنده »کتاب زندگی« که سال ۳۹ در کرمانشاه به دنیا آمده است با اشاره به 
اینکه در این مجموعه عالوه بر زندگی و سرگذشت شاعران، اشعار مشهور و دشوارشان 
نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نقبی به نگرش و جهان بینی آن ها زده می 
شود گفت: خواننده پس از مطالعه این کتاب ها، اشراف نسبتاً خوبی نسبت به ماهیت 
شعر نو و سهم هر یک از این چهار شاعر در گسترش و تعمیق آن، پیدا می کند و 
خواهد توانست مطالعاتش را به نحو مبسوط تر و جدی تر در این باب دنبال کند.الزم 
به ذکر است کتاب »فلسفه شعر« )چیستی و چرایی شعر( در ۱۰۶ صفحه به ارزش 
4۵ هزار تومان، »سیری در احوال شاعرانه مهدی اخوان ثالث« در ۱۵4 صفحه به 
ارزش ۵۰ هزار تومان، »نگاهی نو به ذهن و زبان سهراب سپهری«  در ۱4۲ صفحه 
به ارزش۵۰ هزار تومان، »مروری بر زندگی و آثار فروغ فرخزاد«  در ۱۵۸ صفحه به 
ارزش۵۰ هزار تومان و »درآمدی به شناخت احمد شاملو« در ۲۷4 صفحه به ارزش 
۷۵ هزار تومان منتشر شده است و عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 

به پی وی تلگرامی @khaledi۱۳۴۵ یا @aghleshgh مراجعه کنند.

»سلیمان کربال« با  روایت داستانی حوادث عاشورا در بازار نشر
 کتاب »سلیمان کربال« با روایت داستانی حوادث روز عاشورا نوشته رسول 

حسنی والشجردی توسط نشر آفرینندگان منتشر و راهی بازار نشر شد.
کتاب »سلیمان کربال« به قلم رسول حسنی والشجردی دربرگیرنده مقتل 
امام حسین )ع( است که براساس اسناد و منابع موثق و معتبر نوشته شده و یکی 
از عناوین مجموعه ۳ جلدی »سوگنامه« است که انتشارش با محوریت قیام امام 

حسین )ع( از سال گذشته آغاز شد.
جلد اول این مجموعه با عنوان »مهمان کشی« شامل مقتل حضرت مسلم بن 
عقیل )ع( سفیر امام حسین )ع( به کوفه، محرم سال ۱۳۹۹ منتشر شد.سلیمان کربال 
دربرگیرنده حوادث عاشورا و شهادت امام حسین )ع( است و جلد سوم مجموعه 

مذکور هم با عنوان »قافله ساالر« درباره وقایع پس از عاشورا منتشر می شود.
در بخشی از کتاب سلیمان کربال می خوانیم:

جناب عباس )ع( به خدمت حسین )ع( آمد و عرض کرد: »ای برادر آیا 
رخصت می فرمایی که جان خود را فدای تو گردانم؟«

حضرت از شنیدن این سخن جان سوز برادر گریه سختی کرد، پس فرمود: 
»ای برادر تو صاحب لوای منی، چون تو نمانی کسی با من نماند.«

عباس )ع( عرض کرد: »سینه ام تنگ شده و از زندگانی دنیا سیر شده ام، اراده 
کرده  ام که از این جماعت خون خواهی برادران خویش کنم.«

آب  حرم  اهل  برای  کرده ای  میدان  عزم  که  »الحال  فرمود:  )ع(  حسین 
طلب کن.«

پس عباس )ع( حرکت فرمود و در برابر صفوف لشکر ایستاد و لوای نصیحت 
افراشت و هر چه توانست پند و نصیحت کرد و کلمات آن بزرگوار در قلب آن 
سنگ دالن اثر نکرد. الجرم عباس )ع( به خدمت برادر شتافت و آن چه از لشکر 
دید به عرض برادر رسانید. کودکان، چون صدای عموی خود را شنیدند ندای 
العطش العطش سردادند، عباس )ع( بی تابانه سوار بر اسب شده و نیزه بر دست 

گرفت و مشکی برداشت و آهنگ فرات کرد تا شاید آبی به دست آورد.
این کتاب با ۱۱۶ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت 4۰ هزار تومان 

منتشر شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

»ظهر روز دهم«؛ ارائه الگویی ماندگار در مبارزه با ظلم و ستم
زنده نام قیصر امین پور درسرایش منظومه عاشورایی »ظهر روز دهم« با روایت زیست 
حضرت قاسم )ع( ضمن تاکید و تکیه بر معرفی قهرمانی نوجوان، تالش می کند تا او را به عنوان 
الگویی همیشه جاوید برای نوجوانان سرزمینش در راستای حق طلبی، مبارزه و ایستادگی در 

برابر ظلم و ستم معرفی کند.
ادبیات در هر سرزمینی با در نظر گرفتن اقلیم و بافت اجتماع و ساختار آن جامعه  بی شک 
به عنوان آیینه افکار، باورها و گرایش های زبان و گویای هنر و اندیشه آن سرزمین است. در 
نگاهی کالن تر ادبیات بستری ست برای ماندگارسازی بخشی از دغدغه های بشر که شایستگی 

ماندگاری و حضور دائم اجتماعی دارند.
از میان گونه های رایج ادبیات، زبان شعر صریح ترین؛ خوش آهنگ ترین و در بسیاری از 

موارد ماندگارترین حضور ادبی در بطن و ذهن مردم هر کشوری به شمار می رود.
آنگونه که مهدی شادکام اوغانی پژوهشگر و منتقد ادبی در مقاله ای مطول با عنوان عاشورا 
در آینه شعر کهن فارسی آورده: حضور شعر در بافت ذهنی مردم، نشانه بارزی  از حضور مداوم و 
بی واسطه ادبیات - حال چه به صورت شفاهی چه مکتوب - در درون مایه ها و ساختار زندگی 

فردی-اجتماعی افراد یک عصر و جامعه است.
شعر سرخ پیوند دهنده دل های سوخته و باعث اعتالی جریان شعر ایران است

با در نظر گرفتن همین مقدمه؛ علت چرایی حضور »قیام عاشورا« در ادبیات فارسی - خصوصا 
شعر فارسی - و پرداخت نزدیک به هزار ساله به آن در شعر فارسی تا جایی که از شعر عاشورایی 
به شعر سرخ یاد می کنند، خود به یکی از مهمترین گونه ها و مکاتب ادبیات منظوم ایران در این 

سیر و گذار بیش از هزار ساله بدل شده است.
بنا به متن مقاله عاشورا در آینه شعر کهن فارسی: ورود حماسه کربال به حیطه شعر، یقینا 
یکی از عوامل ماندگاری و پایایی نهضت عاشوراست. چرا که حضور پر رنگ شعر در روایت ماجرا و 
قالب نافذ مرثیه از سویی پیوند دهنده عواطف، دل های سوخته و حقیقت ماجرای ظهر عاشوراست 

و از سوی دیگر به نوبه خود باعث غنا و اعتالی اشعار و مراثی ست.
ادبیات عاشورایی، از غنی ترین و حماسی ترین ذخایر فکری و احساسی شیعی است و 
برخی از شاعران نیز تمام شهرت خود را مدیون همین ذخیره فکری - احساسی شیعی هستند که 
مشخص ترین و نام آشناترین شان آنها محتشم کاشانی و ترکیب بند درخشان »باز این چه شورش 
است...« اوست که با تصویر کشیدن و توصیف واقعه عاشورا به شاخص ترین شاعر عاشورایی از 

ابتدا تا زمان حال بدل شده است.
تقسیم بندی اشعار عاشورایی از دو دیدگاه درون مایه و ساختار

به دو دسته مشخص  از دیدگاه درون مایه و ساختاری  اشعار عاشورایی  اغلب مراثی و 
قابل تقسیم هستند، دسته اول با پرداختن به جنبه تاریخی؛ روحی و عاطفی ماجرا با سرایش 
سوزناک ترین مراثی به ویژه با محوریت ظهر عاشورا، عواطف خویش را در قالب سوگواره نویسی 

و مقتل نگاری منظوم کردند.
دسته دوم گروهی هستند که کاربردی تر، اجتماعی تر و حماسی تر عمل کرده اند. این دسته 
یقینا با در نظر گرفتن ظلم ناحق و مظلومیت حضرت امام حسین)ع( ماجرا را بیشتر از زاویه 

ظلم ستیزی، حرکت مصلحانه و انقالبی اباعبداهلل و در نهایت عاقبت کار نگریسته و سروده اند.
 این زاویه که بیشتر در میان شعرای متاخر به ویژه بعد از انقالب شکوهمند اسالمی دیده 
می شود تمام تالش خود را به کار بسته تا فراتر از به شعر کشیدن در کربال چه شد؟ به چرایی 

وقوع ماجرا یا چرایی ختم ظلم ستیزی به حادثه کربال بپردازند.
به بیانی دیگر این دسته از شعرا، شعر خود را با نشان روشن واقعه کربال و نهضت حسینی 
به برهانی برای حرکت های انقالبی و ظلم ستیزی بدل کرده اند. اتفاق و جریانی که میان شاعران 

عاشورایی چهار دهه اخیر کشورمان به وضوح قابل رصد است.
حال که این روزها و در دهه نخست محرم ۱4۰۰ خورشیدی )۱44۳ قمری( بر آن شدیم تا 
در کنار تعزیت بر مقام شامخ حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و یاران باوفای ایشان در دشت کربال، 
به معرفی آثاری از حوزه ادبیات منظوم به عنوان کهن ترین شناسنامه هویت فرهنگی ایران زمین 

که محملی برای روایت و استمرار نهضت حسینی شده اند بپردازیم.
چهارمین گزارش از سلسله گزارش های معرفی آثار شاخص شاعران سرخ گو و عاشورایی 
کشورمان به منظومه عاشورایی ظهر روز دهم سوگ سروده زنده نام دکتر قیصر امین پور شاعر و 

پژوهشگر نامدار کشورمان اختصاص دارد.
ظهر روز دهم؛ روایت حضرت قاسم )ع(، کودک شهیدی که گمنامی را دوست تر می داشت

کتاب ظهر روز دهم منظومه عاشورایی در قالب نیمایی و برای مخاطب نوجوان درباره یکی 
از کودکان عاشورا - حضرت قاسم)ع( - سروده شده است که امروز خود او به یکی از الگوهای 

مبارزه در برابر ظبم و نمادی بر حریت و آزادگی بدل شده است.
آنچه این ماجرا را زیباتر و شگفت انگیزتر می نماید این است که گویی قهرمان این اثر 
نیز خود، گمنامی را دوست تر داشته است. زیرا بر خالف معمول عرب که مبارزان در هنگام ورود 
به میدان خود را با اصل و نسب، ایل و تبار در رجزهایشان معرفی می کنند او به جای اینکه به 
نام و نشان، قوم و قبیله اش بنازد با افتخار فریاد می زند: »من آنم که امیر و موالیم حسین )ع( 

است و چه نیک موالیی است.
ظهر روز دهم، منظومه ای با دو کارکرد مهم در حوزه شعر عاشورایی نوجوان

زنده نام قیصر امین پور عالوه بر جایگاه منحصر به فردی که در شعر معاصر دارد، در حوزه های 
خاصی از شعر و ادبیات نیز شاعری پیشتاز و صاحب سبک به شمار می رود. از جمله این حوزه ها، 

حوزه شعر آیینی و شعر کودک و نوجوان است.
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تصویری قدیمی و دیده نشده از رضا رفیع و ابوالفضل زرویی نصرآباد
اختصاصی دنیای جوانان

در شام گیسوی تو
نفرینم دعا شد

م. حسن بیگی

دنیای من در طرح لبخند تو جا شد
روزی که اسمم با لبانت آشنا شد

وقتی که دل بستم به تو، احساس کردم
دنیایم از دنیای پیرامون جدا شد

خود را رها کردم میان موجی از شوق
هنگامه یی از شور و شیدایی به پا شد

ناز نگاهت، همچو تیری دور پرتاب
از چشم تو تا قلب شیدایم رها شد

شب را که لعنت کرده بودم در همه عمر
در شام گیسوی تو، نفرینم دعا شد

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

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۳۷۵۱ مورخه ۱4۰۰/۰۵/۱۷ هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای ابراهیم محسنی 
فرزند صفرعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۲۰/۰۵ متر مربع از پالک شماره ۲۱۲ 
فرعی از ۲۳۱ اصلی واقع در اراضی مرتضی آباد بخش ۲ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک 

رسمی آقای غالمرضا دانشور محرز گردیده است. 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی کثیراالنتشار در 
شهرها و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند و مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰۵/۳۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰۶/۱۵

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور 

م / الف ۳۷۸۸

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

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۳۷۵۳ مورخه ۱4۰۰/۰۵/۱۷ هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای ابوالفضل ایروانی 
فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۷۷/۸۵ متر مربع از پالک شماره ۱۷ 

فرعی از ۱۰۷ اصلی واقع در اراضی زهد بخش ۱۲ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی 
آقای عباس رضوانی محرز گردیده است. 

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی 
کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

و مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰۵/۳۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰۶/۱۵

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور 

م / الف ۳۷۸۵

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۱ سنندج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات ملک در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی 
اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۰/۵/۳۱                         تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۰/۶/۱۵ 
بخش ۳: ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام فریدون موالی فرزند فرج اله شماره شناسنامه 

۲4۹۷ صادره سنندج با شماره ملی ۳۷۳۰4۳۲۵۶۷ تحت پالک ۱۰۸ فرعی از ۳۸ و ۹ فرعی از ۲۷۲۶ 
اصلی بخش ۳ به مساحت 4۶۵۰/۷۸ متر مربع خریداری شده از محل نسق عزیز و صالح 
شریعتی زارع صاحب به آدرس سنندج روستای لنج آباد زمین مشهور به دشت میانه 

بهنام قباد رئیس ثبت منطقه ۱ سنندج     م الف ۱۸۰۳
              

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد دلفان
 آگهی ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ذیل 
ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید در دو نوبت به تاریخ های درج شده در متن آخر آگهی در 
روزنامه های کثیر االنتشار و محلی )همزمان( منتشر و سپس پنج نسخه از آن را به این اداره ارسال 
و هزینه آگهی از متقاضی اخذ گردد. آگهی ماده ۳ قانون ۱۳ آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی آرای صادره هیات حل اختالف مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالک  شهرستان نورآباد دلفان به شرح ذیل: 
مورخه ۱4۰۰/۰4/۲۵  رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۰۵۷۸  پرونده کالسه ۳۰۰۰۰۲۲۸  ۱ـ 
به تقاضای آقای مجتبی شیری کریم وند فرزند منصور علی ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 
۲۰۰/۱۲ متر مربع قسمتی از پالک ۱۵4 اصلی واقع در بخش ۱۲ شهرستان نورآباد دلفان خروجی از 

مالکیت مالک اولیه آقای اسدبگ بیگی و غیره رسیدگی، تائید و انشاء گردید. 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار 
و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و در برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم 
دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر 
این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدور 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود.م الف۱۳۶
تاریخ انتشار نوبت اول ۱4۰۰/۰۵/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱4۰۰/۰۵/۲۵

  رضا پوالدوندی-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

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

برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۱۳۱۲ هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم فاطمه بهاءالدینی بهاء آبادی 
فرزند محمد  به شماره شناسنامه ۰4۱۰۲۹۷۷۹۸ صادره از ورامین ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی در آن به مساحت ۱4۹/۵۵ متر مربع از پالک شماره ۲۶۸۶ فرعی از ۱۱۱  
اصلی واقع در ورامین بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت ماشااهلل بهاءالدینی بهاء آبادی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوب به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۵/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۵/۲۶

محمود داوودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین
م / الف ۲۳۳

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

برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۱۲۷۰ هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم حبیب اله یونسی اصل فرزند 
علی  به شماره شناسنامه 44۳۸ صادره از اردبیل مقدار ۲۵۳ سهم از ۱۵4۸۹۳۷ ششدانگ از 
پالک ۶۷/۷۹۶ و مقدار ۱۳۵۲ سهم از۲۳۱۵۰۲۳ ششدانگ پالک ۶۷/۷۹۷ که جمعا به صورت 
۱۶۰۵ سهم مشاع از پالک های ۶۷/۷۹۶ و ۶۷/۷۹۷ واقع در باغخواص بخش حوزه ثبت 
ملک ورامین از مالکیت غالمعلی اعتماد کرد کندی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوب به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۵/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۵/۲۶

محمود داوودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین
م / الف ۲۳۲
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است
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انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 275، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 66562801-66917312 -66915268      
فکس:66126139

ایمان افشاریان و فروش تندیس جشنواره

برگزیدگان  از  افشاریان  ایمان 
تئاتر فجر  و چهارمین جشنواره  سی 
معیشتی  وضعیت  به  اعتراض  در 
هنرمندان تئاتر تندیسی را که از این 
جشنواره دریافت کرده بود به فروش 
گذاشت! در حالي که این روزها در حال 

تغییر دولت و معرفي و روي کار آمدن وزاري 
جدید هستیم، ایمان افشاریان، کارگردان و بازیگر تئاتر در اعتراض به 
وضعیت معیشتی هنرمندان اعالم کرد تندیسی را که برای کارگردانی 
نمایش جنایت و مکافات در سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر دریافت 

کرده، به فروش می گذارد. 
کرونا در یک سال اخیر به هنرمندان آسیب هاي شعلي فراواني زده و 
این در حالیست که مسئوالن مانند دیگر افشار جامعه، کوچکترین کمکي 

به این قشر هم نداشتند!

اولین تجربه تهیه کنندگي شاهد احمدلو

ه  تا کو فیلم  ی  ر ا د فیلمبر
نسیم  نی  ا رگرد کا به  حروفچین، 
احمدلو  شاهد  تهیه کنندگی  و  فروغ 
کوتاه،  فیلم  این  رسید.  پایان  به 
ر  د لو  حمد ا هد  شا به  تجر لین  و ا

کوتاه  فیلم  چهارمین  و  تهیه کننده  مقام 
نسیم فروغ بعد از دژاوو، کوته و آسانسور 
روز   ۱۲ از  پس  آن  فیلمبرداری  که  است  خیابانی  اثری  که  مي باشد 
در کوچه پس کوچه های جنوب تهران به پایان رسید و اکنون مراحل 

فنی را پشت سر می گذارد. 
در خالصه داستان این فیلم کوتاه که بر اساس فیلمنامه اي از شاهد 
احمدلو ساخته شده، آمده: در اواخر قرن بیستم پیشرفت فناوری باعث 
شد دستگاه حروفچینی سربی کم کم از دور خارج شود و این کابوسی 

شد برای حروفچین.

نشان درجه یک هنري براي علیرضا افتخاري

دفتر  کل  مدیر  اله یاری،  محمد 
هنری  یک  درجه  مدرک  موسیقی، 
به  آواز  رشته  در  را  افتخاری  علیرضا 

این هنرمند تقدیم کرد. 
مدرک درجه یک هنری از سوی 

نویسندگان و  ارزشیابی هنرمندان،  شورای 
اعطا  افتخاری  علیرضا  به  کشور  شاعران 

شده است. 
محمد اله یاری، همراه نمایندگانی از انجمن موسیقی ایران با حضور 
در منزل این هنرمند مدرک درجه یک هنری را به افتخاری تقدیم و بر 

لزوم توجه به هنر و هنرمندان تاکید کرد. 
از  و  ایرانی  اصفهانی موسیقی  افتخاری ۶۳ ساله خواننده  علیرضا 
چهره های پرکار و محبوب این حوزه است. تا امروز حدود ۷۰ آلبوم از 

آثار او وارد بازار موسیقی ایران شده است.
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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

رویا تیموریان و شروع فیلمبرداري شادروان

 ، ن ا و ر د شا یی  سینما فیلم 
و  نمازی  حسین  نی  ا رگرد کا به 
جلوی  نادران  عباس  تهیه کنندگی 
آن  بازیگران  ترکیب  و  رفت  دوربین 
فیلم  این  فیلمبرداري  شد.  اعالم 
حسین  سینمایی  ساخته  دومین  که 

نمازی است به تازگی آغاز شده و هم اکنون 
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محمد جسین زاده

بوده اند  کمتر  اخیر  سال هاي  در 
بازیگراني که در فیلم هایي از ژانرهاي 
درخشیده اند.  و  داشته  حضور  مختلف 
جا  اینطور  ایران  سینماي  در  درواقع 
افتاده است که یک بازیگر زماني که در 
همان  در  مي درخشد،  خاص  ژانر  یک 
ژانر کلیشه مي شود ولي هستند در این 
اسیر  کرده اند  سعي  که  بازیگراني  بین 
ویشکا  نشوند.  رایج  کلیشه هاي  این 
آسایش بازیگر بکری است، به این معنا 
که هم چهره طبیعی و دست نخورده ای 
دارد و هم در لحن و شیوه بازی صاحب 
است.  فردی  به  منحصر  ویژگی های 
او  که  نقش هایی  رنگین کمانی  طیف 
از سال ۱۳۷۵ در سینمای ایران بازی 
لحاظ  به  که هم  نشان می دهد  کرده، 
پذیرش  برای  اجرا  در  هم  و  حسی 
نقش های مختلف انعطاف زیادی دارد. 
شاید برای اغلب مخاطبان سینما، بیش 
از همه شروع قدرتمند او در فیلم  ساحره 
یادماندنی  به  علی)ع(  امام  سریال  و 
توانمندی  از  دیگری  سویه  اما  باشد، 
این بازیگر را اتفاقا در نقش های کمدی 
و  ممنوع  آقایان  ورود  فیلم های  در  و 
سیمرغ  دریافت  دیده ایم.  عنبر  نهنگ 
زن  اول  نقش  بازیگر  بهترین  بلورین 
در  بازی  برای  فجر  فیلم  جشنواره  از 
ورود آقایان ممنوع گواه این مدعاست. 
ویشکا آسایش پس از این موفقیت، در 
اما  شد،  ظاهر  نیز  مشابهی  نقش های 
در گورکن، وجوه تازه ای از مادرانگی و 
پختگی را می بینیم که برای او تجربه 
تازه ای به شمار می رود. با ویشکا آسایش 
فیلم گورکن  آنالین  اکران  با  همزمان 
این  در  که  متفاوتی  نقش  بهانه  به  و 
فیلم بازی کرده به گفتگو نشستیم که 

گفته هاي او بسیار جالب است...

این  فیلمبرداری  زمان  از  -۲سال 
فیلم می گذرد و خوشبختانه در تابستان 
آنالین  اکران  فیلم  امسال  کرونازده 
دست  به  فیلمنامه  که  زمانی  به  شد... 
شما رسید برگردیم و از تجربه آشنایی 

و کار با کاظم مالیی بفرمایید؟
آقای  دستیار   ۹۸ سال  *تابستان 
مالیی، خانم آالله هاشمی با من تماس 

گرفتند و گفتند یک فیلمنامه خیلی خوب 
دارم می فرستم تا بخوانی. گفتند مشکلی 
این کارگردان  این کار دوم  نداری که 
باشد و من هم گفتم نه بفرست. البته 
پیش تر با خانم هاشمی عزیز در سریال 
ایشان  و  بودم  کرده  کار  آبی،  نهنگ 
می دانستند که من به دنبال نقش های 
پرچالش هستم. نقش هایی که متفاوت 
بودند. دلم می خواست سویه های دیگری 
از بازیگری را تجربه کنم. وقتی فیلمنامه 
را خواندم از اینکه ریسک کردند و فارغ 
از کارهای قبلی ام، نقشی متفاوت را به 
من پیشنهاد داده اند خیلی ذوق کردم و 
با آقای مالیی مالقات کردم و از همان 
برخورد اول فهمیدم که ایشان می داند 
چه می خواهد و کارش را بلد است. از 
جدیت و آرامشی که داشت خوشم آمده 
بود. دلم می خواست نقش درست از آب 
داشته  تمرین  شروع  از  قبل  و  دربیاید 
دور  می کردیم،  صحبت  خیلی  باشیم. 
خوانی ها شروع شد و اتود زدیم، یکی دو 
با بقیه  هفته در مورد نقش و تعاملش 
نقش ها صحبت شد که سوده باید از چه 

جنس مادری باشد.

-فیلم قبلی آقای مالیی )کوپال( 
را دیده بودید؟

*فضای کوپال، خیلی متفاوت از 
گورکن بود. من فیلم اول ایشان را ندیده 
فیلمبرداری  شروع  از  پیش  اما  بودم، 
نوع  بود.  تجربه ای خاص  دیدم،  را  آن 
قصه پردازی و فضاسازی آن فرق داشت. 
حتی یه یاد دارم که به شوخی به ایشان 
گفتم کوپال را دوست دارم اما ریتم آن 

برای من کمی آهسته است.

-در فیلم گورکن، نقش یک مادر 
می کند  زندگی  زالش  پسر  با  که  تنها 
شخصی  تجربه  از  می کنید...  بازی  را 
خودتان به عنوان مادر پسري که تقریبا 
این  در  پسرتان  کاراکتر  هم سن وسال 

فیلم است بگویید؟
*قطعا تجربه های شخصی آدم ها 
حرفه ای شان  کار  به  می تواند  خیلی 
کمک کند. ماتیار فیلم در آن زمان از 
پسر من ۲ سال کوچکتر بود و به هر 
حال من این شانس را داشتم که تجربه 
مادر بودنم را در این نقش به کار ببرم 
مرا  کار  ۸۰درصد  مسئله  این  شاید  و 

است  این  واقعیت  بود.  کرده  آسان تر 
که حس هایی مثل نگرانی و ترس  های 
دیگرش  نوع  و  می شناختم  را  مادرانه 
را در زندگی واقعی تجربه کرده بودم. 
شما می دانید از زمانی که یک زن، مادر 
می شود با بچه دار شدنش، مدام نگرانی 
دارد، مدام می ترسد که مثال بچه بیمار 
نشود یا اتفاق بدی برایش نیفتد. به هر 
حال همه این حس ها به من کمک کرد 
تا حس های واقعی تری داشته باشم. اگر 
به جای سوده بودم، قطعا دچار شوک 
در  می کردم  سعی  اول  اما  می شدم، 
و  حل  خودم  با  را  قضیه  این  سکوت 
فصل کنم، به چرایی پیش آمدنش فکر 
می کردم، با فرزندم حرف می زدم، دلیل 
اینکه  به  می فهمیدم،  را  حرکتش  این 
کجای راه را اشتباه رفتم توجه می کردم، 
شاید الزم می شد که از یک درمانگر یا 
مشاور کمک می گرفتم. به نظرم صحبت 

کردن همیشه جواب می دهد.

نمادها  با  بیشتر  فیلم  این  -در 
شخصیت پردازی  و  ریم  دا سروکار 
مفصلی برای کاراکترها در نظر گرفته 

نشده است!
*به نکته خوبی اشاره کردید، اتفاقا 
به نظرم نقطه قوت فیلم در همینجاست. 
در اینکه از هر کاراکتری آن میزانی که 
الزم است و آنچه که باید، می بینیم و 
می شنویم. با این کار کارگردان بخشی از 
دریافت و درک فیلم را به عهده مخاطب 
گذاشته است. من وقتی اولین بار قصه 
را خواندم به همه شک کردم، به خواهر 
سوده، به پیمان، به ُدخی، حتی به کارگر 
افغانی و... در واقع فکر می کنم شوکی 
که فیلم به مخاطب وارد می کند قابل 
از  خیلی  شاید  البته  نیست.  پیش بینی 
بیننده های باهوش زودتر متوجه شوند، 
اما به نظرم بخشی از این رمزگشایی بر 
عهده مخاطب است. به نظرم درست و 
به اندازه اطالعات وارد قصه شده، اگر 
کمی بیشتر کاراکترها باز می شدند شما 

دیگر این شک و ابهام را نداشتید.

در  پسرتان  کاراکتر  بودن  -زال 
این فیلم چه کمکی به اجرای بیرونی 
نقش می کرد، شما چطور به عنوان یک 
بازیگر حرفه ای با یک نوجوان نابازیگر 

)محمدامین اسدی( تعامل داشتید؟

که  بود  نشده  ذکر  فیلمنامه  *در 
ماتیار زال است، وقتی برای گفتگو به 
دفتر کاظم مالیی رفتم، گفت که برای 
نقش ماتیار یک پسر با استعداد زال را 
شده  هیجان زده  است.  کرده  انتخاب 
چون  جذابی!  انتخاب  چه  گفتم  بودم، 
به نظرم هم افراد زال به لحاظ ظاهری 
کردنشان  نگاه  نوع  هم  و  متفاوتند 
خودش  محمدامین  اتفاقا  است.  خاص 
هم دوست داشتنی و بسیار آرام و مرموز 
بود. حتی اول خجالت می کشید که با 
معموال  که  می دانید  و  بزند  حرف  من 
پسر بچه ها در یک سنی اصال دوست 
ندارند که به آنها دست بزنید یا بغلشان 
نقش  بازیگر  عنوان  به  من  و  کنید 
مادر سعی کردم پیش از دوربین به او 
نزدیکتر شوم و با او بیشتر حرف بزنم. 
باید اول با محمدامین دوست می شدم، 
برای همین در پشت صحنه با او بازی 
و شوخی می کردم تا آن ارتباط دوستانه 

پشت دوربین ایجاد شده باشد.

-نکته ای بود که بخواهید در حین 
فیلمبرداری با کارگردان مطرح کنید تا 
تغییر کند یا در مورد نقش تان پیشنهاد 
و نظری بدهید که نتیجه بهتری داشته 

باشد؟
*فیلمنامه محکم و پر از جزئیات 
کافی بود اما من در مورد روند احساسی 
فراز  و  بحران  شروع  زمان  از  سوده 
نظرم  به  داشتم.  نظراتی  فرودش  و 
دسته  آن  از  نباید  سوده  که  می رسید 
اشک  آخر  تا  اول  از  که  باشد  زنانی 
ناله می کنند، در عین  می ریزند و آه و 
حال هم نمی شد که مثل ژست هایی که 
به تازگی بعضی از بازیگران می پسندند 
بی احساس  و  یخی  مد شده صورت  و 
باشم. این کلیشه ها باید شکسته شود. 
به نظرم نگاه بازیگر دروغ نمی گوید و 
اعماق  از  باید  می دهد  بروز  که  حسی 

وجودش برآمده باشد.

سوده  اینکه  برای  شما  -چالش 
شریف زادگان باشید چه بود؟

برای  صبوری  و  عمق  *یکجور 
روند  یک  و  می خواستم  سوده  نقش 
احساسی روشن. مثال با آقای مالیی فکر 
کردیم که از شروع بحران، روند حسی 
سوده چطور باید باشد و فکر کردیم اگر 

این  حس  برای  نمودار  یک  بخواهیم 
مادر طراحی کنیم، این نمودار باید چطور 
باشد. سوده اولش خیلی خونسرد است 
و مثل بیشتر مادرها که تودار هستند و  
خودشان را کنترل می کنند و چیزی بروز 
نمی دهند رفتار می کرد. ریشه این رفتار 
گاهی این است که مادران نمی خواهند 
بچه شان  برای  بدی  اتفاق  کنند  باور 
افتاده، اما، از یک جایی به بعد کم کم 
ترس به سراغشان می آید و یک جایی به 
اوج و انفجار می رسند. این که مثال کی و 
کجا چه چیزی را نشان بدهیم موضوع 
گفت وگوی ما در حین فیلمبرداری بود. 
سختی کار در این بود که یک اتفاقی که 
در یک شبانه روز افتاده شما در 4۵ روز 
فیلمبرداری باید نشان بدهید. مثال یک 
سکانس را بازی می کردیم و فردایش 
تمام  با حفظ  را  دیگر  باید یک بخش 
آن حس ها و راکوردها ادامه می دادیم. 
شما  بازی  و  حس  همه  همین،  برای 
باید کامال با کلیت کار همخوانی داشته 
باشد. ما با کاظم عزیز این منحنی ها را 
کشیده بودیم که حس ها را کجا باال و 
پایین کنیم و کجا نگه داریم و از ادامه 

همان ها را اجرا کنیم.

-نقش شما در ابتدا این اتفاق بد 
را باور نمی کند و طبیعی و آرام به نظر 
می رسد، حتی ممکن است مخاطب فکر 
کند که چه مادر خونسردی است، اما این 
تعلیق و روند نگران کننده را می توان 
پیدا  برای  کرد...  و حس  دید  ادامه  در 
چه  سوده،  حسی  انفجار  لحظه  کردن 

همفکری هایی صورت گرفت؟
لباس های  سوده  که  *لحظه ای 
ماتیار را در آغوش می کشد و بغضش 
می ترکد و منفجر می شود، درواقع از هم 
 پاشیده می شود و فرو می ریزد. این لحظه 
مهمی بود که با کاظم در موردش خیلی 
صحبت کردیم و تصمیم گرفتیم که کجا 
نمی خواهم  بیفتد.  اتفاق  کی  و  باشد 
نقطه   ۳-۲ به  اما  کنم  باز  را  داستان 
برای این برون ریزی حسی فکر کردیم.

مهر  که  زنی  عنوان  به  -سوده 
شده  جدا  همسرش  از  و  ندیده  پدری 
و زندگی مستقل و متکی به خود دارد 
در لحظاتی دچار استیصال می شود و به 
نظر می رسد وجود پسرش او را مجبور 

کرده تا گاهی بین حس های درونی خود 
دچار تردید شود، شما چطور این شرایط 

و حس های دوگانه را بازتاب دادید؟
*من فکر می کنم وقتی زنی بچه 
داشته باشد، هر اتفاقی هم که بیفتد، بچه 
در اولویت است. حتی اگر فرزندش به او 
بدی کند یا از دست فرزندش عصبانی 
شود، هر چقدر هم که در شرایط ویژه 
قرار بگیرد، در نهایت همه اولویت ها به 
معضل  همیشه  برمی گردد.  فرزندش 
اصلی در میان زوج هایی که به مشکل 
متوجه  می شوند،  جدا  و  برمی خورند 
که  نفری  اولین  و  آنهاست  فرزندان 
وقتی  هستند.  بچه ها  می بیند  آسیب 
که مادر و پدر از هم جدا شده اند یا در 
روی  مسوله  این  شرف جدایی هستند 
روح و روان آنها اثر می گذارد و طبیعی 
در  دهند.  بروز  واکنش هایی  که  است 
را  فیلمنامه  وقتی  من  فیلم  این  مورد 
در  که  کنم  درک  می توانستم  خواندم 
روند قصه چرا ماتیار چنین رفتاری دارد 
البته شاید خیلی ها با دیدن فیلم بگویند 
که مثال این یک رفتار بیمارگونه است 
و چطور بچه ای که محبت دیده، اینطور 
حاضر است مادرش را اذیت کند. اما از 
از دید یک  را  باید موضوع  طرفی هم 
بچه ۱۰ساله دید، شاید این تنها کاری 
قادر  کودکانه   دنیای  در  او  که  بوده 
فکر  بچه  این  شاید  بوده،  انجامش  به 
نمی کرد مادرش اینطور نگران و ناراحت 
می شود چون خودش احساس نگرانی و 
ترس ندارد، ما وقتی که بزرگتر می شویم 
تازه خیلی از حس ها را تجربه می کنیم 
و می شناسیم مثل حس تنهایی، حس 
از دست دادن، نگرانی یا ناامنی و... به 
گمان من بچه ها دقت می کنند و همه 
اینجا  در  می شنوند.  و  می بینند  را  چیز 
ماتیار منتظر است تا مادر بیاید و به او 
بگوید که تصمیمش چیست. نکته های 
ظریف و مهمی در فیلمنامه بود که من 
چطور  عمل  در  ببینم  می خواست  دلم 
می توانم آنها را به کاراکتر سوده بدهم. 
درواقع من باید مادری را که تنها بود 
مالی  لحاظ  از  اگر  شاید  می فهمیدم، 
وضعیت بهتری داشت یا تنهایی نکشیده 
هم  بچه  نمی کرد.  ازدواج  مجددا  بود، 
نبوده  سرش  باالی  پدری  احتماال  که 
و حمایت پدر بزرگش را هم  نداشته، 

بیشتر فکر کنیم می توانیم دلیل  وقتی 
این رفتار را بفهمیم. به هر حال، دلیل 
مادر  و  پدر  به  باشد  چه  هر  رفتار  این 
برمی گردد، شاید سوده در واقعیت به این 
می رسید که بعد از این حادثه دوباره به 
همه چیز فکر کند و اگر فرزندش اینطور 
می خواست که والدینش به هم برگردند، 
او هم بنشیند و حداقل یک بار به این 
را  کار  ببیند کجای  و  فکر کند  مسئله 

اشتباه کردند.

بازیگران  با  کار  تجربه  -درباره 
حرفه ای فیلم مثل خانم ها خیراندیش و 
شریفی نیا و همچنین آقایان بهبودی و 

معجونی برایمان بگویید؟
بازیگران  همه  با  تقریبا  *من 
حرفه ای به غیر از آقای مهدی حسینی نیا 
و مهراوه شریفي نیا عزیز، که از قبل با هم 
دوست بودیم همبازی شده بودم. کارهای 
حسن معجونی را خیلی دوست دارم  و 
قبال هم با هم تئاتر و فیلم بازی کرده 
هم  تئاترهایش  از  یکی  برای  و  بودیم 
طراحی صحنه انجام داده بودم. ریلکسی 
و خونسردی شخصیت پیمان به من اجازه 
می داد که نقشم را درست اجرا کنم یا 
حسی که به مهراوه عزیز داشتم باعث 
می شد تا واقعا جلوی دوربین هم برایم 
مثل یک خواهر باشد، با گوهر عزیز، هم 
که ۶ماه سر کار دیوار به دیوار بودیم و 
من گوهر بانو صدایشان می زدم. با آقای 
بهبودی از باغ آلبالو بیشتر آشنا شدم و 
به نظرم ایشان واقعا یکی از اساتید تئاتر 
و بازیگر درجه یکی هستند. حضور همه 
این دوستان برایم دلگرم کننده بود و من 
آنها  با  دوباره  اینکه  از  بودم  هیجان زده 
همکاری می کنم. احساس می کردم وجود 
تک تکشان به من کمک می کند. جالب 
نقش  در  بهبودی  آقای  بازی  که  است 
پدربزرگ زال، با اینکه دیالوگی نداشت 
اما خیلی زیرپوستی و قوی بود و به خاطر 
دارم که همبازی شدن با ایشان در آن 
سکانس به من استرس می داد. به نظرم 
همه اَکت های ایشان حساب شده بود، با 
اینکه ساکت بودند اما حرکات دست، نگاه 

نکردن و همه چیزشان فکر شده بود.

-تمایل دارید دوباره با آقای مالیی 
کار کنید؟

دارم.  دوست  خیلی  *بی شک 
کارگردانی درجه یک کاظم مالیی باعث 
شد همه ما قدر هم باشیم، همانقدری 
بازی  طبیعتا  می خواست.  او  که  باشیم 
خوب نتیجه کارگردانی درست است. در 
گورکن، کسی اضافه کاری یا کم کاری 
نمی کند. آقای مالیی درست مثل رهبر 
را هدایت  ما  ارکستر بزرگ، همه  یک 
کرد و هر کسي در جای درست و زمان 
حتی  داشت.  درستی  اجرای  درست، 
بازی من هم به شخصه وسواس  روی 
خیلی  که  داشتند  زیادی  و سختگیری 
من  بازی  مثال  اگر  چون  می پسندیدم 
بولدتر  و  بیشتر  کمی  سوده  نقش  در 
می شد به نظرم این هارمونی کال به هم 
می ریخت و خراب می شد. سخت است 
که کارگردان حواسش به همه چیز باشد. 
تداوم این حس را در 4۵ روز نگه داشتن 
کردن،  فیلمبرداری  را  روز  همه  این  و 
کردن  دقت  است.  کارگردانی  حقیقتا 
به این همه جزئیات واقعا کار دشواری 
است. جا دارد در اینجا از زحمات خانم 
آالله هاشمی هم تشکر ویژه داشته باشم 
که خیلی به من لطف داشتند و وجودش 

برای این پروژه نعمت بزرگی بود.

-و یک خاطره جالب از گورکن؟
*به نظرم در این فیلم، از طراحی 
فیلمبرداری  تا  گرفته  لباس  و  صحنه 
جزءبه جزء  تراولینگ،  و  میزانسن ها  و 
مثال  بود.  شده  فکر  چیز  همه  روی 
خانم  با  چیز  همه  مورد  در  ساعت ها 
و  می کردیم  صحبت  رضی زاده  منیر 
گروه  بقیه  با  می پرسیدند.  مرا  نظر 
یک  مدت  در  نگار  ا همینطور،  هم 
ماه و نیم واقعا با هم زندگی کردیم. 
یادم می آید روزی که قرار بود صحنه 
انفجار احساسی مرا فیلمبرداری کنند 
از قبل آقای مالیی خیلی نگرانم بودند 
و مدام به بقیه گوشزد می کردند که با 
من زیاد حرف نزنند و کسی تمرکزم را 
به هم نزند و اذیت نشوم، می دانست 
دوست  خیلی  ا  ر سکانس  ین  ا که 
او  از  است.  مهم  برایم  نتیجه  و  دارم 
خواسته بودم آنقدر سختگیری کند تا 
۶بار  اتفاقا  و  بشود  می خواهد  آن چه 
برداشت شد تا به نتیجه ای که کاظم 
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