
یک کارشناس مسائل اقتصادی:

عدهایازدرتنگناقرارگرفتِنمردمبهرهمیبرند!

گفت:  مجلس،  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
جمع وزرای پشنهادی در این شرایط متالطم اقتصادی، 
مشکالت بازار و شرایطی که وجود دارد از یک میانگین 
سوابق  و  هستند  بی تجربه  این ها  از  تعدادی  اما  برخوردارند  خوبی 
کاری خوبی در سازمان مربوطه ندارند. از سوی دیگر شرایط امروز 
ما یک شرایط خاص است و ما فرصتی برای آزمون و خطا نداریم.

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه، درخصوص 

»ترکیب تیم اقتصادی دولت و اینکه آیا این ترکیب می تواند مناسب 
شرایط اقتصادی کنونی باشد؟«، گفت: جمع وزرای پیشنهادی در این 
شرایط متالطم اقتصادی، مشکالت بازار و شرایطی که وجود دارد از 
یک میانگین خوبی برخوردارند اما تعدادی از این ها بی تجربه هستند 
و سوابق کاری خوبی در سازمان مربوطه ندارند. از سوی دیگر شرایط 
امروز ما یک شرایط خاص است و ما فرصتی برای آزمون و خطا نداریم.
صفحه 2

وعده وزیر پیشنهادی تعاون:

شفاف سازی در تامین اجتماعی 
تا خداحافظی با مدیران رانتی!

نفت گران شد!
قیمت نفت پس از این که رگوالتور 
فایزر  کرونای  واکسن  آمریکا،  داروی 
امیدواریها  و  کرد  تایید  کامل  طور  به  را 
نرخ  بهبود  از  پس  برای سوخت  باالتر  تقاضای  به 
سه  روز  معامالت  در  برانگیخت،  را  واکسیناسیون 

شنبه افزایش یافت.
به گزارش دنیای جوانان، بهای معامالت نفت 
برنت 2۱ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش یافت و به 
۶۸ دالر و ۹۶ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۴ سنت معادل 
بشکه  هر  در  سنت   ۷۸ و  دالر   ۶۵ به  درصد،   ۰.2
رسید. هر دو شاخص روز دوشنبه در پی افت ارزش 

دالر آمریکا، بیش از پنج درصد صعود کرده بودند.
صفحه ۳

مدیرسامانه 122 آبفای استان اصفهان خبر داد؛

توزیع61/000/000لیترآب
بهصورتتانکریدر84روز
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صفحه 3بودجه ۱۴۰۱ استارت خورد!

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1815- سه شنبه 2  شهریور  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
سارا حاتمي: با 

بازيگري زندگي 
جديدي را تجربه 

مي كنم

4ایران زمین
راهداری برای 

حفظ ونگهداری 
راههاباچالش جدی 

مواجهه است

هنگ 7فر

تازه كار  جوان هاي  از  يكي  اميني تبار،  مرتضي  با  روز گذشته 
عرصه هنر كه با سريال زخم كاري چهره شده است، مصاحبه 
كرديم. سارا حاتمی ديگر بازيگر جوان و تازه كار اين سريال 
است كه او نيز در اولين تجربه بازيگری اش در مقابل دوربين، 
شانس حضور در سريال زخم كاری ساخته محمدحسين مهدويان 

را داشته و...

راهداری  مردم دربخش  خادمان  فراوان  باوجودتالش های 
ومساعدت مسئوالن ، بدليل ناكافی بودن اعتبارات تخصيصی 
ونگهداری  درساخت  مورداستفاده  مصالح  وگرانی  وتورم 
ونگهداری  حفظ  برای  راهداری  بخش  فنی   راههاوابنيه 

وهمچنين ارتقاء كيفيت راهها باچالش جدی مواجه است

عدالت  مجتهد  او  می گويد:  كهنمويی  زارع  اصغر 
مفهومی  گرته برداری  به  نيازی  و  است  براساس نص 
از سوسياليسم ندارد. او روشنفكر زندگی   محور است 
و در عصری كه گفتمان »مرگ« پيشرو بود، »الحيات« 

می نوشت.

عدالت از اصول 
دوگانه مذهبی است 

كه حکیمی شارح 
آن است

برخی وزرا در سازمان مربوطه سوابق خوبی ندارند آتش نشانان پالسکو 
هنوز شهید شناخته نشده اند

سید جعفر تشکری هاشمی عضو شورای شهر تهران در تذکری خطاب 
به شهرداری تهران گفت: همکاران ما در آتش نشانی در معرض خطر  هستند 
و مقام معظم رهبری هم در پیامی شهدای آتش نشان در حادثه پالسکو 
اما در شهرداری به عنوان شهدای خدمت شناسایی  را شهدای خدمت معرفی کردند 

نشده اند و مشخص نیست این نشان افتخار در چه سازوکار اداری قرار گرفته است.
صفحه 2

یک مقام ایرانی به رویترز خبر داد ایران صادرات 
سوخت به افغانستان را چند روز قبل به درخواست دولت 

جدید این کشور همسایه ازسرگرفته است.
به گزارش دنیای جوانان، گروه طالبان هفته گذشته با خروج 
نیروهای نظامی آمریکا و متحدانش از افغانستان پس از یک جنگ 
2۰ ساله، قدرت را در این کشور به دست گرفت. همزمان با خروج 

بسیاری از شهروندان افغان از شهرها به دلیل نگرانی از اقدامات 
تالفی جویانه و بازگشت قوانین سخت گیرانه ای که طالبان دو 
دهه پیش به اجرا گذاشته بود، قیمت بنزین در افغانستان به ۹۰۰ 
دالر در هر تن رسیده است. طالبان برای مقابله با افزایش قیمت، 

از ایران خواسته است مرزها را برای بازرگانان باز نگه دارد.
صفحه ۳

صادرات سوخت ايران به افغانستان ازسرگرفته شد

DONYAYEJAVANANMAG.IR

فراخوانارزیابيكیفي
مناقصهعمومییکمرحلهاي

نوبتدوم
مناقصه گزار: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران/ منطقه زاهدان

موضوع مناقصه : گازکشی و اجرای سیستم گرمایش منازل سازمانی و مهمانسرای زاهدان با شماره مجوز        2۰۰۰۰۹۱۵۸۳۰۰۰۰۱۴ سامانه ستاد     
تاریخ، مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه :  از کلیه شرکتهاي واجد شرایط دعوت بعمل مي آید بعد از انتشار نوبت دوم این آگهي 
نسبت به دریافت اسناد ارزیابي کیفي از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( اقدام نمایند الزم بذکر است کلیه مراحل این مناقصه از دریافت 

اسناد تا بارگذاري اسناد و ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایي پاکات از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .
اطالعات مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر و ارائه پاکات الف : زاهدان خیابان دانشگاه سه راه دانش جنب پل روگذر شهداي وحدت شرکت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان و همچنین جهت دریافت اطالعات بیشتر با تلفن۰۵۴۳۳2۸۷۹۳۴ واحد مهندسي منطقه تماس حاصل نمایید .

حضور مناقصه گران در جلسه بازگشایي پاکات با ارائه معرفي نامه داراي مهر و امضاء مجاز تعهد آور بالمانع است.
برآورد معامله ۸/۱۳۳/۸۸۱/۱۷۶ ریال 

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین قابل قبول و یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب ۱۳۹۴/۹/22 و 
بمبلغ ۴۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. )در صورت واریز سپرده نقدی، حساب سپرده بانکی مجاز شرکت، حساب شماره ۹2۰۰۰۵۵۳۱۹با شناسه پرداخت 

۱۴۷۱۵۵۳۶نزد بانک ملت و ارائه فیش واریزی به امور مالی منطقه و دریافت رسید وجه الزامی می باشد.(

شرایط متقاضیان : کلیه شرکتهاي توانمند 
داراي امکانات و تجهیزات و توانایي تخصصي 

داراي رتبه حداقل ۵ ابنیه و تاسیسات از معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري 
احراز حداقل ۶۰ امتیاز  بر اساس معیارهاي ارزیابي توانمندي بهداشتي , ایمني و زیست محیطي 

احراز امتیاز  حداقل ۶۰  در ارزیابي کیفي 
ارائه خالصه سوابق کاري مرتبط با موضوع مناقصه 

ارائه تصویر اساسنامه شرکت ,تصویر آگهي ثبت شرکت با آخرین تغییرات در روزنامه رسمي  و تصویر کد اقتصادي 
تمامي مستندات ارائه شده میبایستي ممهور به مهر و امضاء پیمانکار و برابر با اصل باشد  

روابــط عمــومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان
م الف:۳۹2

شناسه آگهی:۱۱۷۸۹۰۵

آگهيتجدیدمناقصهعمومی
یکمرحلهای
)نوبتاول(

موضوع: خدمات بهره برداری)تعمیر و نگهداری و ساخت و نصب علمک ، نصب کنتور و رگالتور ( در سطح شهرستان گرگان و شهرها و روستاهای تابعه  
  ) شماره مناقصه  N - ۰۰۱2۰۹ ( کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات ۵۳۰۹۰۹۳۳   مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

زمان دریافت اسناد : کلیه اسناد مناقصه  دو روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم به مدت ۷  روز از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به نشانی   www. Setadiran.ir قابل 
دریافت ) دانلود ( میباشد .

نحوه دریافت اسناد مناقصه و مهلت ارائه مدارک:پیمانکاران و داوطلبان شرکت در مناقصه و واجد شرایط ) دارای  حداقل پایه   ۵  گواهینامه صالحیت پیمانکاری ،رسته تاسیسات و تجهیزات ، 
توانایی مالی ،ظرفیت آزاد کاری و تخصص و سابقه کاری مرتبط ( میبایست ضمن ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW. Setadiran.ir و دریافت گواهی امضاء 
الکترونیکی  ) در صورت عدم عضویت قبلی ( جهت شرکت در مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند . ضمناً الزم است مناقصه گران کلیه مدارک خواسته شده براساس دعوتنامه ارسالی که در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد (  WWW. Setadiran.ir ، پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  http://iets.mporg.ir  درج گردیده پس از تهیه و تکمیل مستندات و حداکثر تا تاریخ  
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند . )دراین مرحله مناقصه گران عالوه بر بارگذاری مستندات ارزیابی کیفی ، همزمان با آن ملزم به ارسال  نسخه کاغذی اسناد  ارزیابی کیفی و پاکت 
ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار ،  به آدرس شرکت گاز استان گلستان – امور قراردادها)پس از ثبت در دبیرخانه ( می باشند.در غیر اینصورت از روند مناقصه حذف خواهند شد( . بدیهی است 
کلیه مناقصه گران در صورت بارگذاری اسناد و تکمیل مستندات در موعد تعیین شده ، قابلیت مشارکت در فرآیند مناقصه را خواهند داشت . همچنین شرکتهایی که دارای عضو هیئت مدیره مشترک 
میباشند مجاز به شرکت همزمان در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت بصورت توامان نخواهند بود  و در هر مرحله از مناقصه که این موضوع ثابت شود مناقصه گذار نسبت به حذف مناقصه گران مربوطه 

از روند مناقصه اقدام خواهد نمود.
نوع و میزان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مطابق با بند الف ماده ۶ آئین نامه تضمین معامالت دولتی جهت مناقصه به مبلغ  ۳/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد.  

مبلغ برآورد اولیه مناقصه: مبلغ ۹۸۳/۰۰۰/۰۰۰ /۶۷ ریال میباشد. 
کمیسیون مناقصات)بازگشایی پاکات( : روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

شماره مرکز تلفن : کد شهری ) ۰۱۷ ( ۵ – ۳2۴۸۰۳۷2         داخلی ۱۰۵۷     فاکس :  ۳2۴۸۰2۹۸  ) ۰۱۷ (
  آدرس اینترنتي :

 http:// www.nigc- golestan.ir
م الف :-۱

شناسه آگهی : ۱۱۸۰۱۹۴
 روابط عمومي شرکت گاز استان گلستان

آگهي
مزایدهعمومي

یکمرحلهاي-نوبتدوم
نام دستگاه : اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان

مبلغ تضمین شرکت در قیمت کارشناسي)ریال(نوع مزایدهموضوع مزایدهردیف
شماره مزایدهفرآیند ارجاع کار )ریال(

۱
بهسازي،مقاوم سازي و نگهداري از پل عابر پیاده 
و بهره برداري از تابلوهاي تبلیغاتي عرشه پل عابر 

پیاده سعادت آباد
کل مبلغ برآورد اجاره ۳ سال  اجاره

م1/209/474/000۱۸۰۰۰۰۰۰۱۴۰۰-۰۶-۱-۶

واگذاري اجاره غرفه هاي تجاري مستقر در پایانه 2
کل مبلغ برآورد اجاره ۳ سالاجارهبار کرمان با کاربري آهنگري 

م139/776/000۱۳/۹۷۷/۶۰۰۱۴۰۰-۰۶-۱-۷

۳
واگذاري اجاره غرفه هاي تجاري مستقر در پایانه 
بار کرمان با کاربري تعمیر و ارائه خدمات بونکر 

ماشین سنگین
کل مبلغ برآورد اجاره ۳ سالاجاره

م139/776/000۱۳/۹۷۷/۶۰۰۱۴۰۰/۰۶/۱-۸

واگذاري اجاره بدون اخذ سرقفلي غرفه حمل و ۴
کل مبلغ برآورد اجاره ۳ سالاجارهنقل مستقر در پایانه بارکرمان

م345/861/000۳۴/۵۸۶/۱۰۰۱۴۰۰-۰۶-۱-۹

نوع تضمین: ضمانت نامه بانکي - واریز نقدي
www.setadiran.ir محل دریافت اسناد : سایت  ستاد ایران به نشاني

زمان بازدید از پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ تا  دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۸  - از ساعت ۸ الي ۱2 
مهلت دریافت اسناد : از پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ تا  روز  سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ساعت ۱۳ 

مهلت تحویل پیشنهادات : از پایان زمان دریافت اسناد تا ساعت ۱۳ روز شنبه ۱۴۰۰/۰۶/2۰
محل تسلیم پیشنهادات : ثبت در سامانه ستاد ایران و ارسال پاکت هاي ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار  و پاکت ب به دبیر خانه حراست 

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان واقع در کرمان بلوار جمهوري اسالمي بعد از پل راه آهن روبروي سالن ورزشي فجر
زمان و مکان بازگشایي پیشنهادات : ساعت ۸:۳۰  روز  یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/2۱ واقع در اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان 

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط مزایده مندرج است.
آگهي فوق در سایت ستاد ایران به نشاني www.setadiran.ir قابل رویت مي باشد.

 روابط عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان

آگهیمناقصهشماره1400/08
شرکت مخابرات ایران )منطقه چهار محال بختیاری( در نظر دارد 
تجهیزات انتقال )DWDM/OTN( جهت ۱2 نود را از طریق مناقصه 

یک مرحله ای خریداری نماید. 
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تهیه و تنظیم: احمد جاوید
آمار  مرکز  منتشره  آمار  اساس  بر 
ایران، ۹۶ درصد از مجموع ۸۰ هزار و ۱۸۷ 
جسمی  همسرآزاری  مدعیان  معاینه  مورد 
پزشکی قانونی طی سال ۹۹ به زنان مدعی 
همسرآزاری جسمی معطوف می شود و سهم 

مردان در این بین چهار درصد است.
آمار  بر  بنا  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
مجموع  ایران،  آمار  مرکز  سوی  از  منتشره 
موارد معاینات مدعیان همسرآزاری جسمی 
در بهار، تابستان، پاییز و زمستان ۹۹ حاکی 
از آن است که طی سال گذشته تعداد ۸۰ هزار 
و ۱۸۷ مورد معاینه جسمانی در این خصوص 
انجام شده است که  قانونی  توسط پزشکی 
سهم زنان مدعی همسر آزاری جسمی از این 
معاینات ۷۷ هزار و ۹۶ مورد معاینه و سهم 
مردان مدعی همسرآزاری جسمی 2۹۹۱ مورد 

معاینه بوده است.
همسرآزاری  مدعی  زنان  واقع  در 
جسمی، ۹۶ درصد و مردان مدعی همسرآزاری 
جسمی، چهار درصد از کل معاینات مربوط به 
مدعیان همسرآزاری جسمانی پزشکی قانونی 

طی سال ۹۹ را به خود اختصاص داده اند.
آمار منتشره، در  به  با توجه  همچنین 
مجموع ۵۸۵ هزار و ۳۷۴ مورد معاینه مربوط 
به نزاع جسمانی طی سال گذشته در پزشکی 
از  انجام شده است که ۱۳.۶ درصد  قانونی 
این معاینات به مدعیان همسرآزاری جسمانی 

معطوف می شود.
معاینه  موارد  اگرچه  اما  کلی  طور  به 
نزاع جسمانی طی سال ۹۹ در قیاس با سال 
۹۸ با تعداد ۵۸2 هزار و ۵۶۷ مورد معاینه، 
روند افزایشی داشته است اما در عین حال 
موارد معاینات مربوط به مدعیان همسرآزاری 
جسمانی طی سال ۹۹ در قیاس با آمار سال 
۹۸ )تعداد ۸۵ هزار و ۳۵۷ مورد معاینه( کاهش 
داشته است. این روند کاهشی هم در موارد 
معاینه زنان مدعی همسرآزاری جسمی و هم 
همسرآزاری  مدعی  مردان  معاینه  موارد  در 

جسمی دیده می شود.
معاینات مربوط به نزاع و درگیری روانی 
نیز از ۹۹۹ مورد در سال ۹۸ با درصدی رشد به 
۱۱2۱ مورد معاینه در سال ۹۹ رسیده است. 
معاینات  به  معاینه  مورد  تعداد، ۱۸2  این  از 
مدعیان همسرآزاری روانی معطوف می شود 
که ۱۰ مورد از این ۱۸2 مورد معاینه، برای 
مردان مدعی همسرآزاری روانی و ۱۷2 مورد 
انجام  روانی  مدعی همسرآزاری  زنان  برای 

شده است.
در واقع ۹۴.۵ درصد از معاینات مدعیان 
همسرآزاری روانی پزشکی قانونی طی سال 
۹۹ به زنان معطوف می شود و سهم زنان 
انجام  معاینات  از  روانی  مدعی همسرآزاری 
همسرآزاری  همانند  خصوص  این  در  شده 

جسمی، بیشتر از مردان است.
این در حالی است که طی سال ۹۸ از 

همسرآزاری جسمی؛ دلیل مراجعه 96 درصد زنان به پزشک قانونی!
۱۵2 مورد معاینه انجام شده بر روی مدعیان 
سهم  معاینه  مورد   ۴۹ روانی،  همسرآزاری 
است.  بوده  زنان  سهم  مورد  و ۱۰۳  مردان 
به این ترتیب طی سال گذشته آمار مردان 
با سال  مدعی همسرآزاری روانی در قیاس 
همسرآزاری  مدعی  زنان  آمار  و  کاسته   ۹۸

روانی افزایش یافته است.
کل  تعداد  از  درصد   ۱۶ کلی  طور  به 

معاینات مربوط به نزاع روانی طی سال ۹۹ 
معطوف  روانی  همسرآزاری  مدعیان  به  نیز 

می شود.
مطابق با تعریف ارائه شده در این آمار، 
هرگونه سوءرفتار و آزار جسمی، جنسی، روانی 
و سهل انگاری که توسط شوهر نسبت به زن و 
یا برعکس انجام شود؛ مصداق »همسرآزاری« 

بر شمرده شده است.
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عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
برخیوزرادرسازمانمربوطهسوابقخوبیندارند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: جمع وزرای پشنهادی در این 
شرایط متالطم اقتصادی، مشکالت بازار و شرایطی که وجود دارد از یک میانگین 
خوبی برخوردارند اما تعدادی از این ها بی تجربه هستند و سوابق کاری خوبی در 
سازمان مربوطه ندارند. از سوی دیگر شرایط امروز ما یک شرایط خاص است و 

ما فرصتی برای آزمون و خطا نداریم.
جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه، درخصوص »ترکیب تیم 
اقتصادی دولت و اینکه آیا این ترکیب می تواند مناسب شرایط اقتصادی کنونی 
باشد؟«، گفت: جمع وزرای پیشنهادی در این شرایط متالطم اقتصادی، مشکالت 
بازار و شرایطی که وجود دارد از یک میانگین خوبی برخوردارند اما تعدادی از این ها 
بی تجربه هستند و سوابق کاری خوبی در سازمان مربوطه ندارند. از سوی دیگر 
شرایط امروز ما یک شرایط خاص است و ما فرصتی برای آزمون و خطا نداریم.

وی درخصوص ترکیب تیم اقتصادی و نقش معاون اول رئیس جمهور در 
تغییرات لیست نهایی، ابراز داشت: به هر حال ما معتقد به این هستیم که برای 
معرفی کابینه پیشنهادی هم زمان را زیاد از دست دادند و هم خیلی عجله کردند 
در نتیجه این ترکیب یک تیم دارای هم پوشانی نیست مگر اینکه بعدا شروع کنند 

و این ها را به هم نزدیک کنند.
کوچکی نژاد در رابطه با احتمال عدم رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی، 
اظهار داشت: در مجموع احتماال 2-۳ وزیر موفق نشوند از مجلس رأی اعتماد 
بگیرند، همچنین تعدادی از وزرا هم به سختی و لب مرزی رأی خواهند آورد. به 
عنوان مثال در حوزه آموزش، وزیر علوم یک رأی کم و حدأقلی می آورد اما وزیر 
آموزش رأی نخواهد آورد؛ چراکه از یکسو نتوانست کمیسیون های تخصصی را 

قانع کند و از سوی دیگر نتوانست صحن مجلس را قانع کند.
وی افزود: وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در صحن مجلس صرفا یک 
سری مسائل کلی را مطرح کرد و فکر می  کرد با این صحبت ها می تواند مجلس 

را تحت تاثیر قرار دهد اما بعید می دانم نمایندگان به این وزیر رأی بدهند.

نماینده مجلس:
وزرایپیشنهادیبهسواالتنمایندگانپاسخدهند

میان  بلندمدت،  های  برنامه  ارائه  بر  مجلس  در  آباد  علی  مردم  نماینده 
مدت و کوتاه مدت و توضیحات الزم درباره سواالت نمایندگان از سوی وزرای 

پیشنهادی تاکید کرد.
رحمت اهلل نوروزی در نشست علنی مجلس شورای اسالمی در اخطاری با 
استناد به اصل ۸۸ قانون اساسی گفت: وزرای پیشنهادی باید به سواالت نمایندگان 
و ارائه برنامه بپردازند. در حالی که شاهد بودیم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به 

جای پاسخ به سواالت نمایندگان به طرح کلی مسائل پرداخت.
نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسالمی افزود: ما منتخبان مردم 
هستیم و باید از برنامه های بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت وزرای پیشنهادی 
آگاه شویم. همچنین افراد پیشنهادی باید درباره مسائل مورد نظر مخالفان نیز 
توضیحات الزم را ارائه دهند. وی با بیان اینکه در حال حاضر دشمنان در تالش 
برای شبیه خون فرهنگی به کشور هستند که باید برنامه های وزیر پیشنهادی ارشاد 
در این باره مشخص شود، اضافه کرد: دکتر زلفی گل وزیر پیشنهادی علوم نیز باید 
درباره مسائلی مانند کارمندان، همسان سازی حقوق بازنشستگان و... توضیحات 
الزم را ارائه می داد. نوروزی خطاب به رئیس مجلس ادامه داد: هر چند نظر و 
نگاه شما بر توضیح شبهات و پاسخ به سوال نمایندگان است، اما این امر رعایت 
نمی شود. محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: اصل ۸۴ درباره 

وزرا است، در حالی که افراد حاضر وزرای پیشنهادی هستند.   
وی صحبت نماینده تذکر دهنده مبنی بر اینکه وزرای پیشنهادی باید در 
مهلت ۳۰ دقیقه ای خود به سواالت نمایندگان که به رئیس مجلس و هیات رئیسه 
ارجاع شده، پاسخ دهند را حرفی درست دانست و ادامه داد: پیش از آغاز صحبت 
های وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد نیز تذکر دادم که به سواالت نمایندگان 

پاسخ دهند، امیدوارم وزرای پیشنهادی به این نکته توجه کنند.
براساس اصل ۸۸ قانون اساسی، در هر مورد که حداقل یک چهارم کل 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از 
وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف 
است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد 
رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتاد مگر 

با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسالمی.

کرونا باز رکورد زد؛
مرگ۷0۹نفرطی۲4ساعت!

طی 2۴ ساعت)ظهر دوشنبه تا ظهر سه شنبه(۷۰۹ نفر در کشور 
بر اثر ابتال به کرونا جان باختند و این ویروس بار دیگر یک رکورد 

جدید تلفات روزانه را به نام خود ثبت کرد.
به گزارش دنیای جوانان، ویروس کرونا طی مرداد ماه تلفات 
روزانه را چندین بار جابجا کرد و ۳۱ مرداد ماه به رکورد بی سابقه 

مرگ ۶۸۴ طی 2۴ ساعت رسید.
اما با گذشت دو روز از شهریور، کرونا نشان داد که قصدی برای 

عقب نشینی ندارد و درصدد کسب رکوردهای تازه است.
 مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت روز سه شنبه اعالم کرد: 
۷۰۹ نفر در طول 2۴ ساعت بر اثر ابتال به کرونا جان باختند و  مجموع 

جان باختگان این بیماری به ۱۰۳ هزار و ۳۵۷ نفر رسید.
از روزدوشنبه تا روز سه شنبه دوم شهریور ۱۴۰۰ و بر اساس 
به  مبتال  بیمار جدید  معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۰ هزار و ۶2۳ 
آنها  از  نفر   ۴۸۷ و  هزار   ۵ که  شد  شناسایی  کشور  در  کووید۱۹ 

بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۴ میلیون و ۷۵۶ هزار 

و ۳۹۴ نفر رسید.  
تا کنون سه میلیون ۹۹۳ هزار و 2۱۱ نفر از بیماران، بهبود یافته 

و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
۷ هزار و ۷2۷ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های 

مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون 2۸ میلیون و ۹۳ هزار و ۵۸۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 

در کشور انجام شده است.
تا کنون ۱۷ میلیون و 2۳۳ هزار و ۶۶۱ نفر ُدز اول واکسن کرونا 
و ۶ میلیون و ۴۷۶ هزار و ۷۷۳ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند 
و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 2۳ میلیون و ۷۱۰ 

هزار و ۴۳۴ ُدز رسید.
سامانه  در  حتما  واکسن  تزریق  برای  شرایط  واجد  افراد 

salamat.gov.ir ثبت نام کنند.
در حال حاضر ۳۵۹ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۵۹ شهر در 

وضعیت نارنجی، ۳۰ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
ایران اکنون در خیز پنجم کرونا که از ابتدای تیر ماه از جنوب 

آغاز شد و به مرکز کشور رسید، به سر می برد.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  کل  معاون  حریرچی  ایرج 
پزشکی چندی با استناد به یک برآورد بین المللی هشدار داد اگر به 
رعایت پروتکل های بهداشتی بی اعتنایی شود تعداد تلفات ویروس 
کرونا به ۶۰۰ تا ۸۰۰ نفر در روز خواهد رسید. تلفات کرونا در کشور 

2۸ مرداد ماه از مرز یکصد هزار نفر عبور کرد.

افراد دارای بیماری های زمینه ای مراقب باشند؛

قارچسیاه؛عفونتقارچیكهجانانسانراتهدیدمیكند
تهیه و تنظیم: مهدی 

شعبانی
اسب  بر  سوار  کرونا 
اتراق  منازل  در  پشت  خود  تروای 
کرده و در صورت کوچکترین سهل 
پروتکل های  رعایت  در  انگاری 
عالئم  و  جهش ها  با  شتی  بهدا
متفاوتی به انسان ها حمله می کند 
به  خود  جهش  آخرین  در  چنانکه 
صورت قارچ سیاه به افراد مبتال به 
کرونا که بیماری زمینه ای و نقص 
سیستم ایمنی دارند، دیده شده است.

نان،  جوا دنیای  گزارش  به 
 ۱۹ از  بیش  کرونا  تاجدار  ویروس 
نده  ناخوا میهمان  که  است  ماه 
گردش  و  سیر  در  و  شده  جهانیان 
از  و  شهری  به  شهری  از  خود 
به کشوری دیگر، رنگ و  کشوری 
رخ تازه  و عالئم جدیدی از خود بر 

جای می گذارد.
از  بیش  تاکنون  که  ویروسی 
نفر  و ۷۷۱  و ۷۱۵ هزار  میلیون   ۴
را درگیر خود کرده و  از هموطنان 
جان بیش از ۱۰2 هزار و ۶۴۸ نفر 
را گرفته و خانواده های بسیاری را 

در سوگ عزیزان نشانده است.
ر  د ر  ا خد شا یروس  و ین  ا
عالئم  همچون  عالئمی  با  بتدا  ا
یی  خودنما ده  سا سرماخوردگی 
نام  و  تغییر شکل  مرور  به  اما  کرد 
عالئم  با  و  دلتا  نام  با  حال  و  داده 
و  گوارشی  تغییرات  سرماخوردگی، 
پوستی و همچنین قارچ سیاه خود 
را نشان می دهد؛ قارچ سیاهی که 
یک عفونت قارچی جدی است که 
فرصت طلب بوده و در افراد سالم به 
ندرت بروز پیدا می کند اما در افرادی 
ای  زمینه  های  بیماری  دارای  که 
بوده و خوب درمان نشده اند، ایجاد 

شده و قابل درمان است.
ییس  ر یا  گو مهدی  محمد 
وزارت  بیماری های  مدیریت  مرکز 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
شنیدن  که  ه  سیا رچ  قا ه  ر با در
میان  در  بسیاری  وحشت  نامش 
است، می گوید:  انداخته  هموطنان 
سیاه  قارچ  یا  »موکورمایکوزیس« 
یک عفونت قارچی جدی است که 
فرصت طلب بوده و در افرادی که 
دیابت،  مانند  زمینه ای  بیماری های 
نقص ایمنی بدن دارند و غیره دارند 

شایع است.
بدن  وارد  چگونه  سیاه  قارچ 

می شود؟
وی درباره چگونگی ورود این 

می  یادآور  انسان  بدن  به  بیماری 
به  مبتال  افراد  در  سیاه  قارچ  شود: 
مدت  به  بیمارستان  در  که  کرونا 
طوالنی بستری می شوند نیز دیده 
بینی،  از طریق  این عفونت  شده و 
و  شده  بدن  وارد  چشم  و  دهان 
خوردن غذای آلوده نیز در بروز قارچ 

سیاه نقش دارد.
دکتر گویا با اشاره به اینکه این 
عفونت از حدقه چشم به مغز سرایت 
کرده و می تواند ریه ها و دستگاه 
گوارش را نیز درگیر کند، خاطرنشان 
این عالیم حمله  از  می کند: یکی 
قارچی به رگ های خونی است که 
منجر به تشکیل لخته های خون و 
از  دلیل  به  آن  اطراف  بافت  مرگ 
می شود.  خون رسانی  دادن  دست 
در  کند،  درگیر  را  مغز  بیماری  اگر 
است  ممکن  عالیم  صورت  این 
پشت  در  طرفه  یک  سردرد  شامل 
گرفتگی  تب،  صورت،  درد  چشم، 
به ترشحات سیاه و  باشد که  بینی 
سفید و سینوزیت حاد همراه با تورم 

چشم تبدیل می شود.
دیگر  همچنین  وی،  گفته  به 
ریوی  سیاه  قارچ  بیماری  عالیم 
شامل تب، سرفه کردن، درد قفسه 
سینه و تنگی نفس است و می تواند 
یا زخم و ضایعات  به صورت تاول 
پوستی ظاهر و ناحیه آلوده سیاه شود.

قارچ سیاه جان می گیرد؟
متخصص  محبی  صالح  دکتر 
درباره  هم  بینی  و  حلق  و  گوش 
و  سیاه  قارچ  بیماری   میان  ارتباط 
می  توضیح  اینگونه  کرونا  ویروس 
دهد: قارچ سیاه در افرادی که دارای 
نقص ایمنی بدن، دیابت و فشارخون 
باال هستند، بیشتر بروز می یابد و با 
توجه به اینکه کرونا سیستم ایمنی 
بدن را ضعیف می کند، زمینه بروز 

این بیماری نیز افزایش می یابد.
وی به آمار ابتال حدود ۱2 نفر 

در کشور به قارچ سیاه و نبود موارد 
فوتی به اثر آن اشاره و تصریح می 
کند: قارچ سیاه بیماری مسری  نیست 
و افرادی را هدف قرار می دهد که 
نقص  و  باال  خون  فشار  دیابت، 
نگرانی  پس  دارند  ایمنی  سیستم 
برای ابتالی عمومی به این بیماری 
وجود ندارد ضمن اینکه این بیماری 
و  تشخیص  با  و  بوده  درمان  قابل 
می  هنگام  زود  درمانی  اقدامات 
بدن  اعضای  به  آن  رشد  از  توان 

جلوگیری کرد.
داروی  بی«  »آمفوتیریسین 

نایاب درمان قارچ سیاه
لحی  صا ضا  ر محمد کتر  د
نی  عفو ی  ری ها بیما  متخصص 
هم  تهران  خمینی  امام  بیمارستان 
با اشاره به شایع شدن این بیماری 
آن  بستری  مورد   ۱۰ و  کشور  در 
تهران،  خمینی  امام  بیمارستان  در 
عفونی  بیماری  این  درمان  درباره 
عفونت  اصلی  درمان  گوید:  می 
ز  ا استفاده  سیاه،  قارچ  بیماری 
است  بی«  »آمفوتیریسین  داروی 
که متاسفانه در کشور کمبود جدی 
آن مشاهده می شود یا در مواردی 
که  آنجا  تا  نیست  موجود  اصال 
در  شده  بستری  بیماری   ۱۰ برای 

بیمارستان نتوانستیم تهیه کنیم.
وی با بیان اینکه هموطنان و 
این  از  شدت  به  بیماران  همراهان 
هستند،  ناراحت  و  نگران  موضوع 
خاطرنشان می کند: علیرغم تالش 
های درمانی که برای این بیماران 
صورت می گیرد اما به دلیل اینکه 
فوق  دارویی  بی«  »آمفوتیریسین 
العاده برای درمان این عفونت است 
اما مهیا نیست، احتمال از دست دادن 

بیماران افزایش یافته است.
دکتر صالحی با تاکید بر اینکه 
در صورت درمان نشدن قارچ سیاه، 
بیمار کور می شود و بینایی خود را از 

دست می دهد، اظهار می کند: قارچ 
سیاه نخست در هندوستان شایع بود 
اما با انتشار ویروس کرونا در جنوب 

شرق آسیا هم شایع شده است.
های  بیماری  متخصص  این   
اینکه  از  امیدواری  ابراز  با  عفونی 
شرمنده  تا  شود  اندیشیده  تدابیری 
موج  در  گوید:  نشویم، می  بیماران 
افزایش  با  شدت  به  کرونا  آخر 
و  هستیم  مواجه  سیاه  قارچ  شیوع 
در حال حاضر هم بیش از ده بیمار 
این  با  خمینی  امام  بیمارستان  در 
متاسفانه  که  درگیر هستند  بیماری 
انجام  آنان  برای  درمان قطعی هم 

نمی شود.
از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز 
بیماری های عفونی آمریکا می گوید 
آلی  مواد  و  کپک  در  سیاه  قارچ 
و  دارد  وجود  خاک  در  پوسیده 
و  بریدگی  یا  استنشاق  طریق  از 
انسان  بدن  وارد  پوستی  زخم های 
تاثیر  سینوس ها  روی  و  می شود 

می گذارد.  
یا  بیماران  ابتالی  علت  یک 
این  می تواند  کرونا  بهبودیافتگان 
مرطوب  طریق  از  قارچ  که  باشد 
اکسیژن  دستگاه های  یا   کننده ها 
منتقل  بیماران  به  آلوده  آب  حاوی 
شده باشد. عفونت اما از طریق فرد 
علت  نیست.  سرایت  قابل  فرد  به 
لکه  که  است  آن  نیز  نامگذاری 
سیاهی بینی بیماران را فرا می گیرد.

تهاجمی  بسیار  قارچی  عفونت 
مداوا شود.  به سرعت  باید  و  است 
بیماری  پیشگیری  و  کنترل  مرکز 
مرگ  نرخ  آمریکا،  عفونی  های 
 ۵۴ را  عفونت  این  به  ابتال  میر  و 
درصد اعالم کرده که رقمی هشدار 

دهنده است.  
در مورد عالیم قارچ سیاه باید 
این عفونت روی سینوس ها،  گفت 
مغز و ریه ها تاثیر می گذارد و می تواند 
نقص  دارای  یا  دیابتی  افراد  در 
شدید ایمنی مانند بیماران سرطانی 
مظنون  پزشکان  باشد.  خطرناک 
هستند که ممکن است ارتباطی میان 
استروئید  داروهای  و  بیماری  این 
)کورتون( که برای درمان کووید به 
کار می رود وجود داشته باشد. بطور 
آلودگی  این  کلی بدن قادر به دفع 
دارای  که  کسانی  و  هست  قارچی 
ضعیف  بشدت  ایمنی  سیستم  یک 
هستند، مثال بیمارانی که پیوند عضو 
داشته اند یا بیماران سرطانی، احتماال 
نمی توانند در برابر آن مقاومت کنند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

یک دانشجوی زن افغان:
طالبانرویاهایتحصیلیمارانابودكرد

یکی از دانشجویان زن دانشگاه کابل شرایط فعلی تحصیل در افغانستان 
آثار و مدارک دانشگاهی  با تسلط طالبان،  نابسامان عنوان کرد و گفت:  را 

خود را نابود کردیم.
به گزارش دنیای جوانان و به نقل از بی بی سی،  زمانی نمانده که سال 
تحصیلی جدید در کشورهای مختلف آغاز شود. از این رو دانشگاه های دنیا 
در حال تدارک برای شروع ترم جدید هستند. این در حالی است که یک 
ترم کرونایی دیگر در راه است و آموزش عالی مجددا با چالش های مربوط با 

کرونا دست و پنجه نرم می کند.
اما در افغانستان، عالوه بر مسائل ذکر شده، تصرف کشور به دست طالبان 
به مشکالت دانشجویان این کشور اضافه کرده است و سبب شده دانشجویان 

به ویژه دانشجویان زن با نگرانی های متعددی روبه رو شوند.
آغاز  برای  باید  دانشجویان  حالی  در  کابل،  افغانستان،  پایتخت  در 
دوران  در  خود  آموزشی  مدارک  آنها  از  بسیاری  شوند،   آماده  جدید  ترم 
زندگی پیش از تسلط طالبان را از بین می برند تا از گشت زنی های طالبان 

در امان باشند.
یکی از دانشجویان زن دانشگاه کابل که به دلیل مسائل امنیتی نام او 
ذکر نشده، گفت : رویاهایی که برای آینده در سر داشتم،  در عرض چند روز 
با ترس از زنده ماندن جایگزین شده است. این احساسی است که نمی توانم 
به زبان بیاورم. هم اکنون عزت من، افتخارات من و حتی وجود من به عنوان 

یک زن در خطر است.
وی ادامه داد: دو ماه پیش تنها تمرکز من روی زندگی، تحصیل و کسب 
مدرک دانشگاهی بود. من در حال برنامه ریزی تحصیلی خود برای ترم پاییز 
بودم ولی طالبان رویاهای ما را از ما گرفت. زندگی من عادی بود تا زمانی که 
شنیدم مزارشریف به تصرف طالبان درآمده است.  آن روز فهمیدم که کار 
ما تمام است تا اینکه طالبان به کابل رسید و ما شنیدیم همه محله ها مملو 

از اعضای طالبان است.
این دانشجو افزود: من تمام مدارک دانشگاهی و مقاالتم را سوزاندم 
گواهی های  و  داشتم  علمی  دستاوردهای  از  که  یادداشت هایی  تمامی  و 
تحصیلی ام را نابود کردم. من حتی کتاب های زیادی که دارم را پنهان کرده ام. 
من اکانت های فضای مجازی ام را غیرفعال کرده ام چراکه به من گفته شده 
حضور در رسانه های اجتماعی بسیار خطرناک است. ظاهرا طالبان پست های 

صفحات مجازی را بررسی کرده و ما را از این طریق پیدا می کند.
این دانشجوی دانشگاه کابل خاطرنشان کرد: شنیده ام که طالبان بین 
البته خانواده ها  دانشجویان دختر و پسر در کالس یک پرده کشیده است. 
هنوز اجازه نمی دهند که دخترانشان به دانشگاه بازگردند چراکه طالبان هنوز 
چهره واقعی خود را نشان نداده است.ولی در آینده ای نزدیک چهره اصلی 

طالبان برای مردم نمایان خواهد شد.
وی در مورد دوران زندگی بدون تسلط طالبان گفت: من وقتی درس 
می خواندم،  در مورد برنامه ها و اهداف تحصیلی خودم رویاپردازی می کردم 
اما هم اکنون فکر میکنم باید کشورم را ترک کنم. زیرا من از اقوام هزاره 
هستم. طالبان پیش از این نیز به مدارس دختران هزاره حمله کرد و صدها 

نفر را کشت پس ما را هم خواهند کشت.
به  را  طالبان  که  کرده  درخواست  جهان  دولت های  از  دانشجو  این 
مردم  به رسمیت شناختن طالبان،   با  است  معتقد  نشناسند؛ چراکه  رسمیت 

افغان سرنوشتی بدتر از مرگ خواهند داشت.
وی در پایان گفت: این بسیار ناراحت کننده است که تنها در چند روز ، 

همه رویاهای من از بین رفته است.

فرجاممرگبارسوءظنبههمسر
ساعت ۸ صبح روز دوشنبه اول شهریور مرد میانسالی هراسان با پلیس 
تماس گرفت و از جنایتی هولناک خبر داد او گفت دامادم دخترم را به قتل 

رساند و همسرم و مرد جوانی را با چاقو مجروح کرد.
بدنبال این تماس، بالفاصله موضوع از سوی مأموران کالنتری ۱۵۳ 

شهرک ولیعصر به بازپرس رحیم دشتبان اعالم شد.
با اعالم این خبر، بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه 
جرم راهی محل حادثه در طبقه دوم آپارتمانی واقع در شهرک ولیعصر شدند.

با حضور در محل، آنها در پذیرایی با جسد زنی 2۷ ساله و بدن نیمه 
جان یک مرد جوان و زن میانسالی به نام بلقیس که او نیز با چاقو مورد 

حمله قرار گرفته بود، مواجه شدند.
مرد میانسال که خبر جنایت را به پلیس اعالم کرده بود در گوشه ای از 
پذیرایی وحشت زده ایستاده بود. او در تحقیقات گفت: دامادم، خسرو، در یک 
کارگاه مبل سازی کار می کند او مدتی بود که به رفتارهای دخترم مشکوک 
شده بود. می گفت با یکی از آشناهایمان ارتباط پنهانی برقرار کرده است.
شب گذشته خسرو با ما تماس گرفت و خواست من و همسرم به 
خانه شان برویم. وقتی آنجا رفتیم این موضوع را با ما مطرح کرد. اما دخترم 
منکر ماجرا بود و قبول نمی کرد و می گفت هیچ رابطه ای بین آنها نیست 
و اگر صحبتی کرده اند به خاطر آشنایی بوده که باهم داشتند. با این حال 
خسرو زیر بار نمی رفت و دخترم  را مجبور کرد که با پسر جوان تماس 
بگیرد. دخترم به او گفت برای پسر ۴ ساله اش اتفاقی رخ داده و خسرو 
هم خانه نیست و تلفنش را هم جواب نمی دهد و از او خواست خودش 

را به خانه آنها برساند.
پدر مقتول در ادامه گفت: ساعت حدود  ۷ صبح بود که کاوه به خانه 

دخترم آمد اما به محض ورود دامادم با چاقو به او حمله کرد و همزمان 
هم به دخترم چندین ضربه زد.همسرم، با دیدن ماجرا به میان درگیری 
آمد تا جلوی خسرو را بگیرد که خسرو از شدت عصبانیت دو ضربه هم 
به او زد. رفتار خسرو به قدری سریع و دور از انتظار بود که من شوکه 
شده بودم و فقط  نگاه می کردم. وقتی همه خونین روی زمین افتادند، 

خسرو پا به فرار گذاشت.
جسد  پایتخت  جنایی  امور  دادسرای  یکم  شعبه  بازپرس  دستور  به 
میترا به پزشکی قانونی منتقل شد و کاوه و مادر میترا نیز برای درمان 
به بیمارستان انتقال داده شدند.تحقیقات برای دستگیری قاتل فراری به 

دستور بازپرس جنایی پایتخت ادامه دارد.

بازداشتكارمندیكهازبیمارستاندارویكرونامیدزدید
کارمندان  از  یکی  گفت:  هرمزگان  استان  دادگستری  کل  رییس 
بیمارستان شهید محمدی بندرعباس دستگیر و مقدار قابل توجهی داروی 

درمان کرونا از منزل وی کشف شد.
به گزارش دنیای جوانان و به نقل از دادگستری استان هرمزگان، 
علی صالحی افزود:پس از اخبار دریافتی از شهروندان بندرعباسی مبنی بر 
اینکه یکی از کارمندان بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، به صورت 
غیرقانونی و خارج از چرخه توزیع، اقدام به فروش داروهای درمان کرونا در 
بازار آزاد می کند، با توجه به اهمیت موضوع و کمبود این داروها در مراکز 
درمانی استان و سراسر کشور، به دادستان عمومی و انقالب بندرعباس 

مأموریت داده شد موضوع را بررسی و متهم را شناسایی کند.
وی ادامه داد:در نتیجه اقدام قضایی و به دستور دادستان عمومی و 
انقالب بندرعباس، مأموران پلیس امنیت اطالعات و امنیت عمومی استان 
هرمزگان، با رصد دقیق و لحظه به لحظه فعالیت های متهم، موفق شدند 

محل نگهداری داروهای درمان کرونا را شناسایی نمایند.
رییس کل دادگستری استان  اضافه کرد: با هماهنگی مقام قضایی 
در بازرسی از منزل متهم، مقدار قابل توجهی انواع داروی درمان کرونا به 

ویژه رمدسیویر کشف و ضبط شد.
به گفته صالحی در تحقیقات مشخص شد نامبرده داروها را به چند 

برابر قیمت واقعی در سطح شهر به فروش می رسانده است.
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اتصاالت میان سیلیکونی AMD تراکم 
اتصاالت را 15 برابر افزایش می دهند

AMD در کنفرانس Hot Chips از برنامه های جاه طلبانه خود برای 
استفاده از تکنولوژی پشته سازی سه بعدی در تراشه ها صحبت کرد که با استفاده 

از اتصاالت TVS پیشرفته این شرکت ممکن خواهد شد.
در  باید،  که  آن طور  هنوز  تراشه ها  در  سه بعدی  پشته سازی  تکنولوژی 
 Intel دنیای سخت افزار جا نیفتاده است و نوعی از این تکنیک را در تکنولوژی
Foveros که قرار است روی پردازنده های Lakefield اینتل مورد استفاده 
قرار بگیرد و همچنین برخی از پردازنده های مبتنی بر ریزمعماری Zen ۳ شرکت 

AMD با پشته کش عمودی، خواهیم دید.
اما به نظر می رسد AMD توجه خود را بیشتر به سمت استفاده از این 
تکنولوژی معطوف کرده و در سمپوزیوم Hot Chips امسال نیز از برنامه های 

بلندپروازانه خود در این حوزه سخن گفته است.
AMD در کامپیوتکس امسال از وی-کش های سه بعدی خود صحبت 
کرده بود که با افزودن کش های L۳ به پردازنده ۵۹۰۰X ۹ Ryzen به وجود 
آمده اند و کارایی را در بازی ها حدود ۱۵ درصد افزایش می دهند. چنین حالتی از 
پشته سازی سه بعدی به AMD این امکان را می دهد تا با استفاده از فرایند ساخت 
مناسب، SRAM را به صورت متراکم تر روی بخش باالیی دای )Die( قرار داده و 
بنابراین، ۶۴ مگابایت را به صورت مستقیم روی ۳2 مگابایِت دای اصلی جای بدهد.
از TSV ممکن می شود که در آن  استفاده  به لطف  واقع  این روند در 
اتصاالت مس به مس به صورت مستقیم و عمودی استفاده می شوند و نسبت به 
تکنولوژی های متداول میکروبامپ، فاصله اتصاالت بسیار کمتر است و بنابراین 

می توان اتصاالت بیشتری را در فضای متراکم تر جای داد.
این  هیبریدی  مستقیم  اتصال  تکنولوژی  که  است  کرده  ادعا   AMD
شرکت، فاصله بین اتصاالت را به ۹ میکرومتر می رساند. برای مقایسه، اینتل 
 Lakefield پردازنده های  در  به کاررفته   Intel Foveros تکنولوژی  در 
به فاصله ۵۰ میکرومتر دست یافته است. به نظر می رسد AMD با همین 
مقایسه توانسته است بهبود ۳ برابری در بهره وری و تراکم ۱۵ برابری اتصاالت 

را گزارش کند.
 Foveros Omni از سوی دیگر، اینتل در تکنولوژی دیگر خود یعنی
فاصله اتصاالت ۳۶ میکرومتر را گزارش کرده است. این تکنولوژی قرار است در 
پردازنده های Meteor Lake به کار برود. عالوه بر این، فاصله اتصاالت ۱۰ 
میکرومتر نیز برای تکنولوژی Foveros Direct اینتل گزارش شده که قرار 
است یک راه حل هیبریدی باشد و به نظر می تواند در زمینه تراکم اتصاالت با 

تکنولوژی جدید AMD رقابت کند.
اما هردو تکنولوژی هیبریدی اینتل و AMD، برای سال 2۰2۳ برنامه ریزی 
شده اند. این در حالی است که تراشه های رایزن AMD با بهره گیری از پشته سازی 

سه بعدی، تا پایان سال جاری میالدی به تولید انبوه خواهند رسید.
AMD همچنین با TSMC روی طراحی های پیچیده تری از پشته سازی 
سه بعدی کار می کند تا بتواند ایده جاه طلبانه پشته کردن پردازنده ها روی یکدیگر 
الیه های  )مثل  پردازنده  ماکروبالک های  صورت،  این  در  کند.  پیاده سازی  را 
پایین تر کش( بین الیه های مختلف تقسیم می شود یا حتی ممکن است این روند 

تقسیم بندی، به سطح برش مدار نیز برسد.
پیش روی طراحان  بزرگی  پردازشی، چالش های  پشته سازی بخش های 
قرار می دهد؛ مثال رساندن توان به دای های باالتر یا خنک سازی دای های پایین 
پشته می تواند بخشی از این مشکالت باشد. در واقع به دلیل همین موارد است 
که وی-کش سه بعدی AMD در باالی کش دای اصلی مستقر می شود و 

هسته های پردازشی در این بین نقشی ندارند.
البته، پیاده سازی تمام این برنامه ها وابستگی مستقیمی به بهبودهای آتی در 

زمینه توان، عملکرد، سطح اشغال شده تراشه ها و هزینه خواهد داشت.

حل  باید  گفت:  تهران  شهر  شورای  عضو 
مساله شهدای خدمت در اولویت اول قرار بگیرد 

تا این ۱۶ نفر شهید خدمت شناخته شوند.
شورای  عضو  هاشمی  تشکری  جعفر  سید 
شهر تهران در تذکری خطاب به شهرداری تهران 
معرض  در  نشانی  آتش  در  ما  همکاران  گفت: 
خطر  هستند و مقام معظم رهبری هم در پیامی 
شهدای آتش نشان در حادثه پالسکو را شهدای 

خدمت معرفی کردند اما در شهرداری به عنوان 
مشخص  و  نشده اند  شناسایی  خدمت  شهدای 
اداری  سازوکار  چه  در  افتخار  نشان  این  نیست 

قرار گرفته است.
او تاکید کرد: باید حل مساله شهدای خدمت 
در اولویت اول قرار بگیرد تا این ۱۶ نفر شهید 

خدمت شناخته شوند.
تشکری هاشمی در ادامه از وضعیت نامطلوب 

خبری  پوشش  برای  خبرنگاران  استقرار  محل 
جلسات شورای شهر انتقاد کرد و گفت: معتقدم 
شان و کرامت خبرنگاران عزیز در صحن علنی 
شورا رعایت نمی شود و به همین جهت از ریاست 
محترم شورا تقاضا دارم، دستور فرمایید تا تدابیر و 
تمهیدات الزم صورت گیرد که مانند گذشته، این 
عزیزان برای پوشش خبری جلسات شورا هم تراز 

با اعضای شورای شهر در صحن مستقر شوند.

عضو شورای شهر تهران:
آتش نشانان پالسکو هنوز شهید شناخته نشده اند
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گفت:  اقتصاددان  یک 
به  مسئوالن  پاسخ  وقتی 
فشارهای  و  شرایط  چرایی 
موجود مکرر این است که باید مقاومت 
کرد، یعنی مردم باید پیامد حاصل از هر 
تصمیمی که اتخاذ می شود را پذیرند و 

هر اتفاقی که می افتد را تحمل کنند.
محمد  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
اقتصادی(  مسائل  )کارشناس  طبیبیان 
و  امروز  معیشت  بحران  خصوص  در 
سیاستهایی که منتج به چنین بحرانی 
ما  که  سیاستهایی  گفت:  است،  شده 
دو  به  می توانیم  را  رسانده  اینجا  به  را 
سیاستهای  اول  کنیم؛  تقسیم  بخش 
و  بین المللی  سیاستهای  دوم  و  داخلی 
شرایط ما درعرصه ی جهانی. در مورد 
شرایط داخلی باید بگویم که ما اقتصاد 
تحت  چیز  همه  و  نداریم  کارکردی 
باالدست  نهادهای  و  دولت  کنترل 
نیست.  مردم مشخص  تکلیف  و  است 
بزرگی  قسمت  بخش ها  این  طرفی  از 
از اقتصاد را در دست خودشان گرفته اند 
و از طرف دیگر هزینه های مختلفی از 
طریق مالیات و تورم و نا اطمینانی به 
مردم و بخش خصوصی تحمیل می شود. 
در خصوص مشکالت بین المللی نیز باید 
این  و  هستیم  تحریم  تحت  ما  بگویم 
وضعیت، کشور را از جوانب مختلف در 

مضیقه قرار داده است.
تحریم ها وضع عده ای را در باالی 

هرم خوب کرده است!
طبیبیان در ادامه بیان کرد: سوالی 
است  این  می شود  مطرح  اینجا  در  که 
اجتناب ناپذیر  وضعیتی  چنین  آیا  که 
ایران  بگویم که خیر، ملت  باید  است؛ 
دارد؛ مردم  را  اینها  از  بیش  شایستگی 
چه  و  انسانی  سرمایه  لحاظ  از  چه 
در  موجود  طبیعی  و  فیزیکی  ثروتهای 
کشور باید بهتر از اینها نصیبشان شود 
اما متاسفانه مجموع سیاست ها ما را به 

اینجا کشانده است. 
ر  د دی  قتصا ا رشناس  کا ین  ا
این  در  باید  که  اقداماتی  خصوص 
وضعیت انجام داد، گفت: این سوال را 
از  باید  بلکه  بپرسید  من  از  نباید  البته 

مسئوالن بپرسید که چرا اقدامات الزم 
را انجام نمی دهند. آیا باید گمان کنیم 
مردم  که  نیست  مهم  آن ها  برای  که 
تحت چه شرایطی هستند؟ وقتی پاسخ 
مسئوالن به چرایی شرایط و فشارهای 
موجود مکرر این است که باید مقاومت 
کرد، یعنی مردم باید پیامد حاصل از هر 
تصمیمی که اتخاذ می شود را پذیرند و 
اتفاقی که می افتد را تحمل کنند.  هر 
گمان  این  اگر  وضعیت  این  در  خب 
راه  به دنبال  ایجاد شود که مسئوالن 
حل نیستند، نباید تعجب کرد. من دو 
صحبت  شخصیتی  یک  با  پیش  سال 
تحریم ها  می گفت  و  ا که  می کردم 
خوب  هرم  باالی  در  را  عده ای  وضع 
تغییر  مقابل  در  عده  همین  و  کرده 

مقاومت می کنند. 
رفع تحریم ها برای خروج از بحران 

فعلی تا ۷۰درصد حائز اهمیت است
این استاد دانشگاه در پاسخ به این 
سوال که رفع تحریم ها و برقراری رابطه 
این  از  برای خروج  با کشورهای دیگر 
اظهار کرد:  است،  بحران چقدر حیاتی 
من درصد اهمیت آن را حدود ۷۰درصد 
بگویم  ساده  زبان  به  می کنم؛  تعیین 
ما  شود  حل  مشکل  این  اینکه  بدون 
نمی توانیم کار درخوری انجام دهیم. با 
وجود تحریم ها و بدون برقراری ارتباط 
با کشورهای دیگر ما توانایی مانور در 

حیطه ی اقتصاد داخلی را هم نداریم. 
وی افزود: ببینید مسئله این است 
که امروز دنیا به گونه ای است که هیچ 
کشوری در انزوا نمی تواند زندگی کند؛ 
اینگونه  کردند  سعی  کشورهایی  البته 

زندگی کنند، مثل کره ی شمالی مفلوک 
بدی  وضعیت  در  مردمش  و  هستند 
زندگی می کنند. کشورهایی هم هستند 
که دلشان نمی خواهد اینگونه باشند و به 
دنبال انجام اصالحاتی بودند، مثل کوبا، 
اما بنا به دالیلی در این وضعیت گرفتار 
شده اند. در زمان اوباما با وساطت پاپ 
قرار بود روابط کوبا و آمریکا عادی شود 
اما برخی از افراد وابسته به قدرت های 
دیگر و گروه هایی که از تحریم وعدم 
ارتباط این دو کشور نفع می بردند، مانع 

از برقراری ارتباط شدند. 
طبیبیان بیان کرد: چنان که قباًل 
گفته شد، چون عده ای از این وضعیت 
نفع می برند مانع از خروج از این وضعیت 
می شوند. در کشور ما هم عده ای از این 
وضعیت سود می برند و همین ها اجازه 
ما  خارجه ی  روابط  مسئله ی  نمی دهند 
حل شود مگر اینکه یک قدرت سیاسی 
و اجتماعی مقابل این ذی نفعان بایستد. 
گرفتِن  قرار  تنگنا  در  از  عده ای 

مردم بهره می برند
اقتصادی  مسائل  کارشناس  این 
بیان کرد که االن درصد بسیار زیادی 
از مردم ما به زیر خط فقر کشیده شده اند 
و صرفا تعدادی میلیاردر به وجود آمده 
بگوییم  باید  متاسفانه  واقع  در  است. 
این  در  که  میلیاردری  هر  ازای  به  که 
صدهزار  شاید  آمده  وجود  به  وضعیت 

نفر فقیر شده اند. 
فساد  نقش  در خصوص  طبیبیان 
در ساختار اقتصادی برای رسیدن به این 
وضعیت بیان کرد: ببینید همه ی عواملی 
رابطه ی  رسانده اند  اینجا  به  را  ما  که 

مثال  طور  به  دارند؛  هم  با  تنگاتنگی 
رانتهایی که وجود دارد به محدودیت ها 
برمی گردد؛ وقتی مردم در تنگنا باشند 
داشته  امتیاز  شرایط  این  در  عده ای  و 
باشند از آن امتیازات استفاده می کنند تا 
از این وضعیت مردم هر چه بیشتر بهره 
تنگنا  در  مردم  چه  هر  واقع  در  ببرند. 
ثروت  می توانند  بیشتر  عده ای  باشند 
جمع کنند. بنابراین تا وقتی تنگناها را 
برطرف نکنیم امکان از بین رفتن رانت 

و فساد هم وجود ندارد. 
خانه  در  می گوییم  مردم  به  اگر 

بمانید باید کمک معاش هم بدهیم
با  رابطه  در  دانشگاه  استاد  این 
لزوم حمایتهای اقتصدی فراگیر دولت 
دراین وضعیت از اقشار ضعیف جامعه 
و  محروم  خود  دولت  ببینید  گفت: 
محبور است، نهاد دولت، نهاد در تنگنا 
می تواند  کجا  از  و  است  عسرت  و 
چنین حمایتی انجام دهد؟ بیشتر ثروت 
تحت  مختلف  شکل های  به  عمومی 
متاسفانه  که  است  بخش هایی  کنترل 

برای مردم خرج نمی شود. 
طبیبیان اظهار کرد: در این وضعیت 
باید مقداری از این ثروت را در اختیار 
مردم قرار می دادند. ببینید در آمریکا که 
در  است  نیز  سرمایه داری  کشور  اتفاقا 
دوراِن بحران کرونا و به دلیل تعطیلی ها، 
دولت 2۴۰۰دالر به حساب مردم برای 
که  افرادی  برای  و  کرد  واریز  فرد  هر 
فرزند داشتند این مقدار حمایت بیشتر 
فرم  و  درخواست  و  نام  ثبت  بود.  هم 
از طریق  بلکه  نبود،  ُپرکردن هم الزم 
همه  که  مالیاتی ای  شماره ی  و  سابقه 
دارند، این پول به حسابشان واریز شد. 
و  کسب  از  مالی  مختلف  حمایت های 
شد.  انجام  نیز  شده  تعطیل  کارهای 
این  هم  ما  کشور  در  که  است  واضح 
در  مردم  که  وضعیتی  این  در  حمایت 
اما  انجام می شد  باید  گرفتاری هستند 
همانطور که گفتم دولت ما خود در تنگنا 
است و ثروت در جای دیگری است. اگر 
باید  بمانید  به مردم می گویند در خانه 
وقت  آن  می دادند.  هم  معاش  کمک 
مقابله با کرونا هم ساده تر و موثرتر بود.

ازسپردهدوسالهدرآخریننسخهسامانه برداشتغیرحضوری
»كیلید«بانکآینده

بر  مبتنی  خدمات  توسعه  هدف  با  بانک آینده 
بانکداری الکترونیکی و ارزش آفرینی هر چه بیش تر 
برای مشتریان، به ویژه در ایام همه گیری بیماری کرونا، 
امکان برداشت از سپرده سرمایه گذاری بلندمدت دوساله 
را در نسخه جدید سامانه »کیلید«، فراهم نموده است.

»کیلید«، یک سامانه  بانکداری اینترنتی و همراه 
است که برای رفع نیازها و انجام امور بانکی و مالی مشتریان و شرکت های 

کوچک و بزرگ، طراحی و ارائه شده است.
با استفاده از سامانه »کیلیِد« بانک آینده، انجام عملیات بانکی اعم از: 
تعریف مشتری و افتتاح حساب برای مشتریان حقیقی، مشاهده و دریافت 
صورت حساب، انتقال وجه داخلی و بین بانکی )پایا، ساتنا(، انتقال از طریق 
شماره موبایل، دریافت فهرست حساب ها به همراه شماره شبا، استعالم چک های 

صیاد  و ... ، امکان پذیر خواهد بود.
 برای نصب سامانه »کیلید« به وب سایت رسمی بانک آینده به نشانی 

ir.ba24 رجوع کنید.

سرپرستادارهسهامومجامع
جلسه معارفه آقای عبداهلل هدایتی سرپرست اداره 
سهام و مجامع مورخ 2 شهریور ماه ۱۴۰۰ با حضور 
معاونین اداری و منابع انسانی، مالی، و ریاست اداره 
بهبود روش ها و کارکنان آن اداره برگزار و طی آن 
ضمن تشکر از خدمات سرکار خانم حسینی ریاست 
پیشین آن اداره، حکم انتصاب ایشان از سوی مدیرعامل 

توسط جناب آقای علیپور معاونت مالی ابالغ گردید.

بیمهایرانبرایرونقگردشگریهمکارانطرحایرانسرارااجرایی
كرد

بیمه ایران بر اساس تصمیمات مدیران ارشد شرکت، برای رونق گردشگری 
همکاران ، طرح ایرانسرا را اجرایی کرد .

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، اسماعیل داورپناه معاون توسعه مدیریت و 
منابع با اشاره به برنامه های متنوع مدیریت ارشد شرکت برای ایجاد تعادل بین کار و 
زندگی همکاران ، در این خصوص اظهار داشت : با توجه به فشارکاری و حجم باالی 
فعالیت همکاران ، تصمیم برآن شد که برای ریکاوری آنها در شرایط سخت اقتصادی، 
سفرهای ارزان را طراحی نماییم ، به همین منظوربا شناسایی حدود ۱۵۰نقطه در کشور 
از پتانسیل های موجود شرکت استفاده نموده تا همکاران ما برای سفر با خانواده خود 

از آنها بهره مند شوند.
وی در ادامه افزود : بعضی از این منابع بر اثر گذشت زمان و عدم استفاده فاقد 
امکانات مناسب برای پذیرش  همکاران بوده به همین جهت تصمیم داریم  آنها را به 
تدریج تجهیز و و بازسازی نمائیم؛ البته الزم به توضیح است ، یکی از دالیل فرسودگی 

این امکانات ، عدم استفاده از آنها می باشد.
معاون توسعه مدیریت و منابع در خصوص نحوه استفاده از ایرانسرا اعالم کرد : 
اماکن ایرانسرا به صورت سیستماتیک و عادالنه و با کمترین پروسه اداری در اختیار 
همکاران قرار می گیرد و برای افزایش بازدهی آنها و با توجه به تجارب  شرکت 
مهر سیاحت سبا ، خدمات هتلینگ از طریق این شرکت ارائه می گردد. همچنین، 
مبالغ دریافتی از همکارانی که از این طرح استفاده می کنند، صرف هزینه های جاری 

مهمانسرا شامل پذیرایی، مواد شوینده و نظافت خواهد شد .
داورپناه در مورد بودجه رفاهی همکاران و ارتباط آن با طرح ایرانسرا تصریح 
کرد : طرح ایرانسرا صرفاً جهت تخصیص عادالنه منابع شرکت برای بهره مندی همه 
همکاران ایجاد شده و ارتباطی با بودجه رفاهی کارکنان ندارد و هیچگونه مبلغی از 
بودجه رفاهی افرادی که از این طرح استفاده می کنند کسر نمی گردد، مبالغ شارژشده 
در پنل صرفا جهت تخصیص عادالنه ایرانسرا بوده و به جهت ایجاد انگیزه همکاران 

جهت استفاده درپایان هر سال صفرمی شود.
وی خاطر نشان کرد: این طرح برای اولین بار در سطح شرکت اجرا می گردد 
و ممکن است ایراداتی نیز خصوصا در شروع اجراداشته باشد، بنابراین انتظار داریم ، 
همکارانی که از این طرح استفاده می کنند ، با صبر و بردباری پیشنهادات و انتقادات 
خود را به مدیریت منابع انسانی اعالم نمایند تا در ادامه شاهد بهبود امکانات و شرایط 
آن باشیم ، اجرای بلندمدت این طرح مانع از به هدررفتن منابع شرکت شده و باعث 
رفاه همکاران و رونق گرفتن ایرانسراها و استفاده از منابع راکد شرکت وهمچنین حفظ 

و حراست و نگهداری بهینه آن خواهد شد.
پیش بینی می شود پس از فروکش کردن شرائط بوجود آمده ناشی از شیوع 
ویروس کرونا، تقاضای انباشته سفر عملیاتی گردیده و استقبال خوبی از ایرانسراهای 
موجود با حداقل هزینه صورت پذیرد. در این راستا از تالش های شبانه روزی همکاران 

رفاهی و رابطین رفاهی استان ها کمال تشکر را داریم .

پیامتبریکمدیرعاملبانکسرمایهبهمناسبتفرارسیدنهفتهدولت
فرارسیدن  سرمایه  بانک  مدیرعامل  قدمی  اله  فرج 
هفته دولت را در پیامی به شرح زیر تبریک گفت:هفته دولت 
فرصتی است برای یادکرد دولتمردان شهید، رجایی و باهنر، 
و تالش در اقتدا به آن اسوه های تعهد و خمت و خلوص 
نیت، و کسب انگیزه ای مضاعف برای خدمت رسانی هرچه 

بیش تر به هم وطنان گرامی در سراسر کشور.
امید که راه این شهدای بزرگوار تا همیشه ادامه یابد 
و ایران عزیزمان همواره از فیض وجود چنان انسان های 

خدوم و آزاده ای بهره مند باشد. ان شاء اهلل.
فرارسیدن هفته دولت را به حضور ریاست محترم جمهور و تمامی مدیران و 
کارکنان ارجمند قوه اجرایی تبریک عرض نموده برای دولت جدید آرزوی پیروزی و 

کسب دستاوردهای بزرگ برای ایران اسالمی دارد.

معارفهسرپرستادارهكلمدیریتریسکبانکملیایران
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر لزوم ارزیابی 
ریسک همه فعالیت های بانک تاکید کرد و گفت: مدیریت 
ریسک، از مهمترین الزامات فعالیت بانکداری است و بانک 
ملی ایران به همین منظور، اداره کل مدیریت ریسک را با 

حداکثر ظرفیت موجود به کار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، علی موسوی 
زاده در مراسم تودیع و معارفه سرپرست اداره کل مدیریت 

ریسک بانک با بیان این که دامنه فعالیت این اداره کل باید توسعه یابد،  افزود: همه 
فعالیت های داخلی و خارجی بانک باید پیش و در حین انجام تحت رصد کارشناسان 

مدیریت ریسک بوده و به بهترین شکل عملیاتی شوند.
وی بررسی ریسک منابع انسانی پیش از استخدام و نیز هنگام انتصابات را بسیار 
مهم ارزیابی کرد و با تاکید بر این که وظایف بسیار سنگینی بر عهده اداره کل مدیریت 
ریسک است،  اظهار امیدواری کرد در دوره مدیریت جدید این اداره کل، اثربخشی 

فعالیت های این بخش بیش از پیش باشد.
در این جلسه که محمد رضایی رئیس اداره کل سرمایه انسانی نیز در آن حضور 
داشت، ضمن قدردانی از تالش های فرید مهدوی، حکم انتصاب سعید رضائی به 

عنوان سرپرست اداره کل مدیریت ریسک به او اعطا شد.

معرفیدیجت)نسخهجدیدهمراهبانکدی(
یکی از بانک ها که در این زمینه گام های موثری برداشته است بانک دی است. 

این مجموعه به تازگی نسخه جدید و به روز شده همراه بانک 
خود را با امکانات جدید معرفی کرده است.

 » »دی جت  نام  با  دی،  همراه بانک  جدید  نسخه 
قبلی  نسخه  به  نسبت  توسعه یافته  خدمات  و  ویژگی ها  با 

همراه بانک در دسترس مشتریان بانک قرار گرفته است.
انتقال وجه)عادی، مستمر، ساتنا، پایا، کارت به کارت، 
سپرده ها،  )فهرست  سپرده ها  مشاهده  سپرده(،  به  کارت 

موجودی، صورتحساب(، مشاهده کارت ها )فهرست کارت ها، موجودی، صورتحساب، 
انسداد کارت، تغییر رمز دوم(، مشاهده تسهیالت )مشاهده جزئیات تسهیالت، پرداخت 
قسط(، پرداخت انواع قبوض، خرید شارژ تلفن همراه، پرداخت قسط تسهیالت سایرین 
در بانک دی، پرداخت قسط سایر بانک ها( از جمله خدماتی است که در نسخه جدید 

دی جت قابل استفاده هستند.

همه چیز تحت تاثیر فایزر؛
نفتگرانشد!

آمریکا، واکسن  این که رگوالتور داروی  از  قیمت نفت پس 
کرونای فایزر را به طور کامل تایید کرد و امیدواریها به تقاضای 
باالتر برای سوخت پس از بهبود نرخ واکسیناسیون را برانگیخت، 

در معامالت روز سه شنبه افزایش یافت.
به گزارش دنیای جوانان، بهای معامالت نفت برنت 2۱ سنت 
معادل ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۶۸ دالر و ۹۶ سنت در هر 
بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۴ 
سنت معادل ۰.2 درصد، به ۶۵ دالر و ۷۸ سنت در هر بشکه رسید. 
هر دو شاخص روز دوشنبه در پی افت ارزش دالر آمریکا، بیش از 

پنج درصد صعود کرده بودند.
سازمان غذا و داروی آمریکا که دسامبر گذشته اجازه استفاده 
اضطراری از واکسن دو مرحله ای فایزر-بیو ان تک را صادر کرده 
بود، اکنون به طور کامل استفاده از این واکسن برای افراد ۱۶ سال 
اقدام  این  امیدوارند  تایید کرده است. مقامات بهداشتی  به باال را 
آمریکاییهای واکسن نزده را به ایمن بودن تاثیر واکسن ترغیب کند 
و همچنین دولتهای ایالتی و محلی بیشتر و کارفرمایان خصوصی 

را وادار کند تزریق واکسن را اجباری اعالم کنند.
ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA در این باره اظهار 
اقلیتها ممکن  برخی  میان  در  واکسن  زدن  به  نسبت  تردید  کرد: 
است اکنون که سازمان غذا و دارو آن را به طور کامل تایید کرده 
است، از بین برود. بسیاری از شرکتها و سازمانهای دولتی احتماال 
تزریق واکسن را اجباری می کنند و سفرهای کاری در پاییز دوباره 

افزایش پیدا خواهد کرد.
عامل دیگری که از قیمتها پشتیانی کرد، پیش بینی کاهش 
ذخایر نفت و فرآورده های نفتی آمریکا در هفته گذشته بود. آمار 
هفتگی ذخایر آمریکا روز سه شنبه از سوی موسسه امریکن پترولیوم 
و روز چهارشنبه از سوی اداره اطالعات انرژی آمریکا اعالم می شود.
در این بین، آمار نشان داد تولید پاالیشگاههای نفت هندی 
در ژوئیه بهبود یافت و به باالترین میزان در سه ماه گذشته رسید 
که به دلیل بهبود تقاضا برای سوخت بود و این موضوع از قیمتها 

پشتیبانی کرد.
به شدت مسری  نوع  بر اساس گزارش رویترز، شیوع سریع 
ویروس کرونا و نرخ پایین واکسیناسیون در آسیا، رشد قیمتها را 
محدود نگه داشته است زیرا محدودیتهای وضع شده برای مقابله 

با کرونای دلتا، تقاضا برای سوخت را ضعیف خواهد کرد.

یک کارشناس مسائل اقتصادی:

عدهایازدرتنگناقرارگرفتِنمردمبهرهمیبرند!
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زیر نظر: محمد امامی

صادرات سوخت ایران به افغانستان 
ازسرگرفته شد

یک مقام ایرانی به رویترز خبر داد ایران صادرات سوخت به افغانستان را 
چند روز قبل به درخواست دولت جدید این کشور همسایه ازسرگرفته است.

به گزارش دنیای جوانان، گروه طالبان هفته گذشته با خروج نیروهای 
نظامی آمریکا و متحدانش از افغانستان پس از یک جنگ 2۰ ساله، قدرت 
را در این کشور به دست گرفت. همزمان با خروج بسیاری از شهروندان 
افغان از شهرها به دلیل نگرانی از اقدامات تالفی جویانه و بازگشت قوانین 
سخت گیرانه ای که طالبان دو دهه پیش به اجرا گذاشته بود، قیمت بنزین 
در افغانستان به ۹۰۰ دالر در هر تن رسیده است. طالبان برای مقابله با 
افزایش قیمت، از ایران خواسته است مرزها را برای بازرگانان باز نگه دارد.

اتحادیه  سخنگوی  و  مدیره  هیات  اعضای  از  حسینی،  حمید 
صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران به رویترز گفت: 
توانید به صادرات  ارسال و اعالم کرد که می  ایران  به  را  پیامی  طالبان 

فرآورده های نفتی ادامه دهید.
طالبان این پیامها را به بازرگانان ایرانی و به اتاق بازرگانی ایران که 
ارتباطات نزدیکی با دولت دارد، فرستاده است. در نتیجه اداره کل گمرک 
جمهوری اسالمی ایران ممنوعیت صادرات سوخت به افغانستان را که از 
ششم اوت )۱۵ مرداد( به دلیل نگرانیهای ایران نسبت به ایمنی تجارت در 

این کشور اعالم کرده بود، برداشت.
حسینی گفت: نگرانیهای مذکور با رفتار طالبان کاسته شده اند. وی به 
تصمیم طالبان برای کاهش تعرفه واردات سوخت از ایران و سایر کشورهای 
همسایه اشاره کرد و سند مربوطه را که نام امارت اسالمی افغانستان در 
آن دیده می شود، در اختیار رویترز گذاشت. در این سند آمده که تعرفه 
افغانستان ۷۰  به  از کشورهای همسایه  مایع  بنزین، دیزل و گاز  واردات 

درصد کاهش پیدا می کند.
صادرات اصلی ایران به افغانستان بنزین و گازوئیل بوده است. طبق 
ایران در  ایرانی پترو ویو،  پلتفرم تحقیقات نفت و گاز و مشاوره  گزارش 
فاصله ماه مه سال 2۰2۰ تا ماه مه سال 2۰2۱ حدود ۴۰۰ هزار تن سوخت 

به همسایه خود صادر کرد.
طبق آمار وزارت دارایی، اتاقهای بازرگانی و سایر شرکتهای خصوصی 
افغانستان، در فاصله مارس 2۰2۰ تا مارس 2۰2۱، ارزش واردات از ایران 

۳۶۷ میلیون دالر بوده که عمده آن سوخت بوده است.
دو تامین کننده نفت مهم دیگر کشورهای ترکمنستان و ازبکستان 
هستند که عمدتا نفت به افغانستان می فروشند و ارزش تجارت آنها به 

ترتیب 2۵۷ میلیون دالر و 2۳۶ میلیون دالر است.
یک منبع آگاه به رویترز گفت: بیش از یک میلیون تن در سال معادل 

بیش از 2۰ هزار بشکه در روز سوخت ایران به افغانستان می رود.
حسینی گفت: مقصد اصلی سوخت ایران والیتهای شرقی نزدیک مرز 
ایران و مناطق جنوبی مانند قندهار و نیمروز هستند که طالبان حتی پیش 
از هفته های اخیر، نفوذ قوی در آنجا داشت. وی در ادامه افزود: تصور می 
کنم دولت هند همکاری با دولت طالبان را به میزان قابل توجهی افزایش 
می دهد. ایران می تواند تجارت با افغانستان را دو برابر کند. دولت اشرف 
غنی به دلیل تحریمهای آمریکا هموار تالش می کرد همکاری با ایران 

را محدود کند.
افغانستان صنعت نفت توسعه یافته ای ندارد. این کشور شش پاالیشگاه 
کوچک دارد که تنها چند هزار بشکه در روز فرآورده های نفتی تولید می 
کنند. این پاالیشگاهها با نفت سبک ترکمنستان فعالیت می کنند که دو 
پاالیشگاهش مستقیما دیزل و سوخت جت تامین می کنند. دو پاالیشگاه 
اصلی ازبکستان هم فرآورده های نفتی را از طریق ریلی و کامیون عرضه 
می کنند. یک منبع آگاه گفت: صادرات میعانات ترکمنستان یک ماه پیش 
تا دو هفته  بینی می شود  اما پیش  امنیتی متوقف شد  به دلیل وضعیت 

دیگر ازسرگرفته شود.
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زیر نظر: بهنام مومنی

بودجه 1401 استارت خورد!
با برگزاری اولین جلسه ستاد تدوین بودجه، فرایند بودجه ریزی سال آینده آغاز شد.
به گزارش دنیای جوانان، روز گذشته )دوم شهریورماه( اولین جلسه ستاد تدوین 
بودجه ۱۴۰۱ در سازمان برنامه و بودجه برگزار شده است، بودجه ای که دولت سیزدهم 
باید آن را به عنوان این الیحه پیشنهادی خود در نیمه آذرماه به مجلس تحویل دهد.

گرچه جزئیاتی از این جلسه منتشر نشده ولی با توجه به شرایط موجود در بودجه 
۱۴۰۰ و ابعاد مختلف درآمد و هزینه ای و کسری که با آن دست و پنجه نرم می کند، 

تدوین بودجه سال بعد می تواند برای دولت جدید بسیار پرچالش باشد.
برای بودجه امسال که رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به کسری آن اذعان داشته 
و برخی نمایندگان این کسری را بین 2۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده اند، 
با دستور رئیس جمهور قرار بر بررسی و اصالح و حتی ارائه متمم شده است که البته هنوز 
اعالمی درباره اقدام در این رابطه از سوی سازمان برنامه و بودجه صورت نگرفته است.
به هر صورت عملکرد بودجه امسال و نحوه مدیریت دولت در منابع و مصارف 
بعد در  از سویی مدیریت هزینه در سال  قابل اطمینان و  راه های درآمدزایی  ایجاد  و 

الیحه ای که در دستور کار قرار دارد حائز اهمیت خواهد بود، این در حالی است که در 
بودجه سال جاری رشد شدید هزینه ها به ویژه چند برابر شدن هزینه های جاری و از 
سویی افزایش منابع دولت در صورتی که تضمینی برای تحقق بخش هایی از آن نبوده، 

اکنون دولت را با مشکل در تامین منابع مواجه است.
است  کرده  اعالم  بودجه-  و  برنامه  سازمان  رئیس  میرکاظمی-  اخیرا  که  آنطور 
عملکرد درآمدی در سال جاری فقط 22۵ هزار میلیارد تومان بوده در صورتی که در 
همین مدت مصارف به 2۸۰ هزار میلیارد تومان است، از منابع مورد استفاده نیز حدود 
۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی  بوده که دولت از بانک مرکزی گرفته است، اقداماتی 

که عاملی برای افزایش پایه پولی و تشدید کننده تورم است.
بودجه امسال که خود با اعداد و ارقام قابل مالحظه و رشد یافته ای نسبت به سال 
گذشته از سوی دولت راهی مجلس شده بود با افزایش بیشتری مواجه شد؛ به گونه ای که 
سقف کلی بودجه از 2۴۳۵ هزار میلیارد تومان الیحه به بیش از 2۸۸۰ میلیارد تومان رسید.
از بودجه کل، منابع عمومی که در سال گذشته کمتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود 
در الیحه امسال به۸۴۱ هزار میلیارد افزایش یافت که همراه با ۸۸ هزار میلیارد تومان 
درآمد اختصاصی  بودجه عمومی را به ۹2۹ هزار میلیارد تومان می رساند، با این وجود 
در مصوبه نهایی، بودجه رشد بیشتری کرد و منابع و مصارف عمومی در ۱22۷ هزار 

میلیارد تومان تراز شد و بودجه عمومی از ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
اکنون با توجه به این شرایطی که بودجه ۱۴۰۰ دارد اینکه دولت در سال بعد در 
بودجه چه برنامه ای برای پیش بینی منابع نفتی که در بودجه امسال چهار برابر شده و 
بسیار بحث برانگیز بود دارد یا در مورد تامین ارز کاالهای اساسی و مدیریت ارز ۴2۰۰ 
چه تصمیمی می گیرد، مصارف را چگونه صرفه جویی خواهد کرد، فرار ها و معافیت های 
یارانه های پنهان  یا اهداف تورمی، اشتغال و مدیریت  مالیاتی را چطور اصالح می کند 
و آشکار را بر چه اساسی انجام خواهد داد بخشی از اما و اگرهای اساسی تدوین اولین 

بودجه دولت سیزدهم خواهد بود.

وعده وزیر پیشنهادی تعاون:

شفاف سازی در تامین اجتماعی تا خداحافظی با مدیران رانتی!
رفاه  و  کار  تعاون،  پیشنهادی  وزیر 
خود  بررسی صالحیت  جلسه  در  اجتماعی 
قانون  اصالح  از  مجلس  علنی  صحن  در 
زمین  بر  قوانین  اجرای  و  دستمزد  تعیین 
مانده بخش تعاون و سازمان فنی و حرفه 
ای سخن گفت. شفاف سازی دخل و خرج 
های تامین اجتماعی و خداحافظی با مدیران 
رانتی از مهمترین وعده هایی بود که او اعالم 
آنها  به  کار  وزارت  تصدی  در صورت  کرد 

عمل خواهد کرد.
حجت  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
اشتغال  معاون  و  اقتصاددان  عبدالملکی 
به  و  است  بوده  امداد  کمیته  خودکفایی  و 
از  هایی  بخش  در  حضور  سابقه  پشتوانه 
برای  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
تصدی این وزارتخانه از سوی رییس جمهور 
به مجلس معرفی شده است؛ این در حالی 
اسامی  ارسال  روزهای  آخرین  تا  که  بود 
وزرای پیشنهادی از وی به عنوان محتمل 
ترین گزینه برای وزارت جهاد کشاورزی نام 
برده می شد هرچند که برخی پس از مطالعه 
وزارت  به  را  او  دیدگاههای  هایش  برنامه 
اقتصاد نزدیکتر می دانند، با این حال حجت 
عبدالملکی در جریان بررسی صالحیتش در 
از وعده هایی سخن  صحن علنی مجلس 
گفت که در صورت راهیابی به وزارت کار 

آنها را عملیاتی خواهد کرد.
یکی از موضوعاتی که عبدالملکی به 
آن اشاره کرد اصالح قانون تعیین حقوق و 
دستمزد در بخش کارگری بود که به نظر 
می رسد مراد وی از آن ماده ۴۱ قانون کار 
باشد که در آن دو تبصره ۱ و 2 که به بحث 
تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی و سبد 
تعیین  مبنای  دارد،  اشاره  کارگران  معیشت 

حداقل دستمزد کارگران به شمار می رود.
فتح اله بیات رییس اتحادیه کارگران 
قراردادی و پیمانی، موضوع دستمزد را یک 
از  خواسته همگانی و مهم جامعه کارگری 
دیرباز تاکنون می داند که همه ساله بر اساس 

ماده ۴۱ قانون کار تعیین می شود.
وی سپس به طور مشخص بیان می 
کند که در این ماده صراحتًا اشاره شده که 

تعیین حداقل مزد به موجب تبصره ۱ و 2 
بر اساس نرخ تورم اعالمی از سوی بانک 
پذیرد  می  معیشت صورت  سبد  و  مرکزی 
هیچگاه  کارگری  نمایندگان  متاسفانه  اما 
در شورای عالی کار به سبد معیشت دست 

پیدا نمی کنند.
 ۴۱ ماده  که  نظر  این  بیان  با  بیات 
مشکلی ندارد که نیاز به اصالح داشته باشد 
و مشکل در عدم اجرای قانون است، می 
افزاید: اگر قرار است اصالحاتی در قانون 
اصالحات  این  شود  انجام  دستمزد  تعیین 
باید حمایتی و در جهت حفظ منافع کارگری 
باشد. در بحث اصالح قانون تعیین دستمزد 
معتقدم ایشان می تواند به جای ماده ۴۱ 
اصالح  به  نیست،  وارد  آن  بر  ایرادی  که 
که  چرا  بپردازد  کار  عالی  شورای  ترکیب 
نماینده کارفرمایی و سه وزیر  ترکیب سه 
دولتی در برابر سه نماینده کارگری ترکیب 
عادالنه ای نیست و به ضرر کارگران است، 
مضاف بر اینکه در دولتهای قبل هم یک 
نماینده از موسسه استاندارد به این ترکیب 

اضافه کردند.
این مقام مسئول کارگری با انتقاد از 
این رویه در توضیح بیشتر می گوید: با استناد 
ترکیب، تصویب حداقل دستمزد  به همین 
از سوی  تایید و امضای صورتجلسه  بدون 
گروه کارگری ممکن می شود در حالی که 
اساسا دستمزد برای جامعه کارگری تصویب 
می شود که بیش از ۵2 درصد جامعه را در 
بر می گیرند و طبعا گرفتن نظر نمایندگان 
کارگری و رضایت آنها از تعیین مزد برای 
کارگران حائز اهمیت است چون تصمیمات 

مربوط به دستمزد بدون نظر گروه کارگری 
قابلیت اجرا ندارد.

دیروز  عبدالملکی  ایسنا،  گزارش  به 
تامین  های  خرج  و  دخل  سازی  شفاف  از 
و  شستا  در  فساد  کنی  ریشه  و  اجتماعی 

زیرمجموعه های آن هم سخن گفت.
او پیگیری فسادزدایی از این مجموعه 
ها که متعلق به بیت المال دانسته و حفظ 
مدیران سالم وکارآمد و خداحافظی با مدیران 
رانتی و ناسالم را از اولویتهای پس از راهیابی 

به وزارت کار عنوان کرد.
و  قراردادی  کارگران  اتحادیه  رئیس 
پیمانی با استقبال از چنین اقدامی به ایسنا 
می گوید: اگر وزیر پیشنهادی با این نیت سر 
کار بیاید و دخل و خرج های سازمان تامین 
تشکل های  شود،  سازی  شفاف  اجتماعی 

کارگری از او حمایت خواهند کرد.
های  حقوق  به  هم  ای  اشاره  بیات 
نجومی داشته و می گوید: اگر مجلس و قوه 
قضاییه کمک کنند و تشکل های کارگری و 
کارفرمایی پای کار بیایند، جلوی حقوق های 

نجومی و گزاف گرفته می شود.
بیت  شستا  تنها  که  است  معتقد  وی 
المال نیست بلکه تمام اموال سازمان تامین 
اجتماعی و سرمایه های موجود در سازمانها 
بیمه  و حق  آن  زیر مجموعه  و شرکتهای 
تا  از نسل های گذشته  بیمه شدگان  های 
به امروز همگی حق الناس است از این رو 
در  سازی  شفاف  به  قائل  کارگری  جامعه 
سالم  مدیریت های  از  و  است  زمینه  این 

استقبال می کند.
در همین راستا رضا محمودی درخش 
کارشناس حوزه تعاون، اجرای سند توسعه 
بخش تعاون را ممکن دانسته و می گوید: 
سند توسعه بخش تعاون یک سند فرابخشی 
است و برای اجرا، همکاری وزارتخانه ها و 
در  است  الزم  چون  می طلبد  را  دستگاه ها 
همه  بانکی  مسایل  و  ثبت  مالیات،  بحث 
و  بیایند  کمک  به  مربوطه  دستگاههای 
اجرایی  برای  را  الزم  حمایت  نیز  مجلس 

شدن قانون صورت دهد.
وی در ادامه می گوید: معتقدم برای 

آنکه قوانین بر زمین مانده بخش تعاون از 
جمله سند توسعه بخش تعاون عملیاتی شود 
بخش  به  اعتقادی  که  کسانی  است  الزم 
این بخش  نابسامانی در  از  و  ندارند  تعاون 
این  گذاشته شوند چون  کنار  می برند  سود 
عده در دولتهای متعدد در رفت و آمد هستند 
بدون آنکه کوچکترین کمکی به توسعه و 

تقویت بخش بکنند.
بیان  با  تعاون  حوزه  کارشناس  این 
این نظر که با یک برنامه ریزی و مدیریت 
این  اهداف مورد نظر در  توان  صحیح می 
وزارتخانه را محقق کرد به وزیر پیشنهادی 
توصیه کرد از ظرفیت افراد شایسته و حرفه 
ای در وزارت کار استفاده کند و نگاه سیاسی 

از این وزارتخانه را بردارد.
تقویت  همچنین  درخش  محمودی 
بانک توسعه تعاون را مورد تاکید قرار داده 
بانک  تقویت  که  دارم  باور  گوید:  می  و 
توسعه تعاون از طریق افزایش سرمایه آن 
به تقویت نقدینگی در تعاونی ها و توسعه 
فعالیتهای تعاونی کمک خواهد کرد از ابن 
در  عبدالملکی  آقای  حضور  امیدواریم  رو 
هایشان موجب  برنامه  تحقق  و  وزارتخانه 
بخش  بیشتر  هرچه  شکوفایی  و  پویایی 
افزایش  و  اشتغال  رونق  و  توسعه  تعاون، 

سطح رفاه عمومی شود.
تمرکز بر توسعه اشتغال خانگی و ایجاد 
سامانه جامع اشتغال ایرانیان به عنوان یک 
بانک غنی اطالعات و رابط بین کارفرمایان و 
کار جویان از اهم برنامه های وزیر پیشنهادی 

کار بود که در جلسه دیروز وعده داد.
البته سامانه ملی اشتغال و کسب وکار 
همین حاال به عنوان یکی از سامانه های 
فعال وزارت کار با هدف شناسایی شاغلین، 
کارفرمایان  و  غیرفعال  جمعیت  بیکاران، 
رسمی و غیر رسمی و ارائه خدمات سیاستی 
و اجرایی بازار کار در دست اجرا است و به 
اعتقاد کارشناسان حوزه کار بهتر آن است که 
به جای اجرای طرح های جدید و تکراری، 
سرانجام  و  سامان  به  موجود  های  طرح 
شکل  به  موجود  ظرفیت های  از  و  رسانده 

مطلوبتر استفاده شود.
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بی  آ تنش  بتدای  ا ز  ا
تاکنون نزدیک به ۶۱ میلیون 
لیتر آب به صورت سیار بین 
مشترکین آبفای استان اصفهان توزیع 

شده است.
مشتریان  با  ارتباط  سامانه  مدیر 
اصفهان  استان  وفاضالب  آب  شرکت 
افزود: از دهم خرداد تا پایان مرداد ماه 
سال جاری در مجموع تعداد ۵۶۸۴ تانکر 
روستاهای  و  شهرها  به  سیار  آبرسانی 
تحت پوشش این شرکت اعزام و بالغ 
بر ۶۰ میلیون و ۹۴۳هزار لیتر آب بین 
شهروندان و روستائیان توزیع شده است.

عباس عباسی خاک از این میزان 
 ۱۱۱ استفاده  با  لیتر  ۹۷۶هزار  فقط 
تانکر آبرسانی سیار در هفته آخر مرداد 
ماه و همزمان با ایام سوگواری شهادت 
بین  )ع(  .الحسین  . . . باعبدا ا حضرت 

مشترکین توزیع شده است.
بخش  که  این  به  اشاره  با  وی 
سیار  آبرسانی  عملیات  از  ای  عمده 
و  شهرها  سایر  و  اصفهان  شهر  در 
اول  سامانه  پوشش  تحت  روستاهای 
آبرسانی اصفهان بزرگ صورت گرفته 
است گفت: با وجود این در هفته های 
اخیر به دلیل گرمای هوا و خشک شدن 
منابع آبی محلی ، به تعدادی از شهرها 

آبرسانی  طرح  از  خارج  روستاهای  و 
اصفهان بزرگ نظیر سمیرم ، بویئن و 
میاندشت و چادگان.......... نیز آبرسانی 

سیار انجام شده است.
این  توزیع  علت  خاک  عباسی 
را  سیار  به صورت  آب شرب  از  حجم 
آبفای  ساله   ۵۵ فعالیت  تاریخ  در  که 
استان اصفهان بی سابقه است، گرمای 

،کاهش  مصرف  افزایش  هوا،  زودرس 
شدید فشار و قطع آب در شبکه آبرسانی 
شهرها و روستاهای تحت پوشش عنوان 
کرد و گفت: این موضوع باعث شد تا 
در روزهای گرم و ساعات اوج مصرف 
میزان کمبود آب به ۳2۰۰ تا ۴۳۰۰ لیتر 

در ثانیه برسد.
استان  آبفای   ۱22 سامانه  مدیر 

اصفهان بیشترین کمبود آب را مربوط 
به ۵۷ شهر و ۳۸۰ روستای تحت پوشش 
دانست  بزرگ  اصفهان  آبرسانی  طرح 
تا  این شرکت خواست  از مشترکین  و 
سامانه  افتتاح  هوا،  نسبی  شدن  خنک 
دوم آبرسانی و رسیدن به شرایط تامین 
آب پایدار، همچنان به صرفه جویی در 

مصرف آب ادامه دهند.

مدیرسامانه 122 آبفای استان اصفهان خبر داد؛

توزیع61/000/000لیترآببهصورتتانکریدر84روز
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی:

6طرحآموزشیدراستانمركزیآمادهبهرهبرداری
است

مرکزی- نوروزی: مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
مرکزی گفت: ۶ طرح آموزشی همزمان با هفته دولت در این استان آماده 

بهره برداری است.
حسین محمدی افزود: با بهره برداری از این طرح ها 2۷ کالس درس و 
سه هزار و ۱۳۷ متر مربع به فضاهای آموزشی استان مرکزی افزوده می شود.

وی ادامه داد: سالن ورزشی آموزشگاه قمر بنی هاشم ناحیه یک اراک، 
مقاوم سازی مدرسه 2۱ رمضان روستای رباط میل اراک، مدرسه 2 کالسه 
و  تخریب  زرندیه،  خشکرود  دالور  کالسه   ۶ مدرسه  اراک،  چقا  روستای 
بازسازی دبیرستان مهاجران و مدرسه 2 کالسه روستای درویشان فراهان 

همزمان با هفته دولت در استان مرکزی به بهره برداری می رسند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی خاطرنشان 
استانی و مشارکت  اعتبارات  از محل  مالی  منابع  ریال  میلیارد  کرد: ۳۱۴ 

خیران برای بهره برداری از این طرح ها هزینه شده است.
محمدی گفت: پنج هزار و ۵۸۸ متر مربع محوطه سازی و ۷۱2 متر 

مربع دیوار کشی برای بهره برداری از این طرح ها اجرا شده  است.
22۷ هزار دانش آموز در2 هزار و 2۶۹ مرکز آموزشی در استان مرکزی 
به تحصیل اشتغال دارند.نوسازی مدارس استان مرکزی در سال ۱۳۵۵ شکل 
گرفته و در سال ۱۳۷۱ از گروه به  مدیریت و در سال ۱۳۷۷ از مدیریت به 

اداره کل تبدیل شد.

مدیر مخابرات منطقه گلستان:
تالشكاركناندرجهتتوسعهمخابراتاستاناست

توسعه مخابرات در استان گلستان در گرو تالش تمام کار کنان ادامه 
دارد.به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان، دکتر غالمعلی 
شهمراری که در جلسه شورای اداری سخن می گفت :ضمن قدردانی از 
تالش کارکنان در ایام افزایش شیوع ویروس کرونا افزود: تالش کارکنان 
در جهت توسعه مخابرات استان است و هدف تامین ارتباطات مخابراتی با 

کیفیت برای هم استانی ها  است. 
مدیر مخابرات منطقه گلستان در این جلسه که معاون،مدیران و روسای 
ادارات ستادی و شهرستانها بصورت ویدئو کنفرانسی حضور داشتند با تاکید 
بر تسریع اجرای پروژه های در دست اقدام گفت: اجرای پروژه ها بر اساس 
برنامه زمانبندی بسیار اهمیت داشته و موجب خواهد شد اهداف در نطر 

گرفته شده در راستای تامین خدمات و سرویسها به درستی تحقق یابد.
کنونی  وضعیت  به  توجه  با  را  مشتریان  درخواستهای  افزایش  وی   
استان  مخابرات  مسئوالن  و   دانست  بازار  سهم  افزایش  برای  فرصتی 
را موظف به ارایه خدمات و سرویسهای مخابراتی به متقاضیان در زمان 
مناسب و به موقع دانست و بر پشتیبانی و ارائه خدمات پس از فروش نیز 

تاکید ویژه داشت.

خستگیكادردرمان،باعثكاهشخدماتنخواهد
بود

به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گلستان 
، دکتر حسین پور معاون خدمات درمانی مدیریت درمان گلستان در بازدید از 
بیمارستان حکیم جرجانی  ودیدار با همکاران شاغل در بخشهای بستری ، 
ضمن تقدیر از زحمات این همکاران تاکید کرد که ، خستگی و پرکاری که 
امروزه به کادر درمان فشار زیادی وارد آورده است باعث کاهش خدمات 
نخواهد شد و همکاران ما با وجدان کاری باال تالش می نمایند که خدمات 

شایسته ای به مراجعین وبیماران ارائه نمایند.
 گفتنی است در روزهای جاری این مرکز درمانی بیش از ظرفیت خود 
بیماران کرونایی را پذیرش کرده و علیرغم ابتالی جمعی از همکاران این 
مرکز به کرونا و عدم حض.رشان در بیمارستان ، سایر همکاران با کار بیشتر 
و شیفتهای فشرده تر این کمبود نیرو را جبران می نمایند. در انتهای این 
بازدید ، دیدار و نشستی با رئیس بیمارستان انجام شد که در این نشست 

موضوعات مرتبط با شرایط امروزه بررسی و کمبودها پیگیری شد.

كاهش گلستان در سرپایی بیماران رمدسیور هزینه
یافت

به گزارش روابط عمومی بیمه سالمت گلستان ، مهرداد کمانگری 
صبح یکشنبه در گفتگوبا برنامه روزنه رادیو گلستان اظهار کرد : بیماران 
پرداخت  در  هستند  مراقبت  تحت  درمانی  مراکز  در  که  کرونایی  بستری 
هزینه داروی رمدسیور ۱۰ درصد فرانشیز و در حوزه سرپایی ۳۰ درصد 

فرانشیز پرداخت می کردند .
 مدیر کل بیمه سالمت گلستان افزود : با توجه به کمبود تخت در 
استان گلستان و به دلیل اینکه تعدادی از بیماران به صورت سرپائی این 
دارو را دریافت می کنند ، طی هماهنگی با سازمان بیمه سالمت مجوز 
گرفتیم که تا بیمارانی که نیاز به بستری داشته اما شرایط بستری وجود 

ندارد ،هزینه بیماران بستری را پرداخت کنند . 
بیماران  این  این کار 2۰ درصد هزینه  با  واقع  : در  داد  وی توضیح 
سرپایی کمتر شده و این کار با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

انجام شده است . 
پرداخت   : کرد  بیان  هم  موسسات  مطالبات  در خصوص  کمانگری 
مطالبات موسسات از زمانی که روند ارسال اسناد الکترونیکی شده سرعت 
حوزه  در  الکترونیکی  به صورت  که  موسساتی  اکنون  هم  و  است  گرفته 
سرپائی اسناد خود را ارسال کردند هزینه خرداد ماه آنها را به صورت کامل 

پرداخت کرده ایم . 
مدیر کل بیمه سالمت گلستان اضافه کرد: همچنین امروز ) یکشنبه ( 
هزینه اسناد سرپایی دانشگاه علوم پزشکی پرداخت شد و به تدریج تا پایان ماه 
هزینه بخش خصوصی را هم پرداخت خواهیم کرد. طبقه گفته وی در استان 

گلستان یک میلیون و 2۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه سالمت هستند .

كاهش۳۳درصدیترددهایجادهایدرمحورهای
مواصالتیایالم

ایالم-   آذر یعقوبیان :  مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
ایالم از کاهش۳۳ درصدی تردد وسایل نقلیه در اجرای طرح محدودیت ها 

و ممنوعیت های ترافیکی در مقایسه با سال گذشته خبر داد.
نوراهلل دلخواه با بیان این مطلب اظهار کرد: بیش از ۴۶۵ هزار و۸۷۰ 
تردد وسایل نقلیه طی روزهای )2۴ مرداد تا ۳۰ مرداد( در جاده های استان 

ثبت شده که ۳۳ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.
محور  زمانی،  بازه  این  در  مواصالتی  محور  پرترددترین  افزود:  وی 

ایالم – ایوان و ایالم – بدره بوده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم تصریح کرد: بر اساس 
نتایج استخراج شده از سامانه های ترددشمار سهم وسایل نقلیه سنگین از 
کل تردد در محورهای مواصالتی استان بیش از ۴۸ هزار است که نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته ۳2 درصد کاهش را نشان می دهد.
وی بیان داشت: بیش از ۱2۰ دستگاه دوربین ثبت تخلف و تردد شمار 

در محورهای مواصالتی استان ایالم فعال هستند.

بهزودی بدره فازدوممحورسیروان- اجرایی عملیات
آغازمیشود

ایالم_مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم ازآغاز عملیات اجرایی فاز دوم 
محور ارتباطی سیروان- بدره خبرداد.

عبداهلل بهادری با اعالم این خبر اظهار داشت: با پایان عملیات احداث فاز اول 
طرح راهسازی محور سیروان به بدره) قاضی خان(که به طول ۱۳ کیلومتر تقریبًا به 

پایان رسیده وبه صورت غیر رسمی زیر بار ترافیک قرار دارد.
وی افزود:عملیات اجرایی فاز دوم این طرح به طول ۱۱ کیلومتر با هدف حذف 

نقاط پر حادثه در شهرستان سیروان به زودی آغاز می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی ایالم در ادامه با اشاره به احداث جاده سیروان به 
بدره دراین فاز با مشخصات جاده اصلی گفت: این طرح حدود ۸۵ کیلومتر ازمسیر 
ارتباطی شهرستان سیروان به سمت شهرستان های جنوبی استان)بدره، دره شهر و 

آبدانان( را کوتاه تر می کند.

رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي استان عنوان کرد:
جریمه شده، تمام ها آن گواهینامه اعتبار كه رانندگاني

نميشوند!
رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي استان از عدم جریمه رانندگانی که اعتبار 

گواهینامه آنها در شرایط محدودیت های کرونایی تمام شده است خبر داد.
منظور  به  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  گفت:  کهزادی«  ابوالفضل  »سرهنگ 
کمک به شهروندان تسهیالتی را در شرایط کرونایی کشور در دستور کار خود قرار 

داده است تا فشار کمتری در این شرایط به آنان وارد آید.
وی اظهار داشت: یکی از این تسهیالت عدم جریمه رانندگانی است که اعتبار 

گواهینامه آنها در شرایط محدودیت های کرونایی تمام شده است.
رئیس پلیس راهنمایی ورانندگی استان افزود: به شهروندان توصیه می کنیم 
در اولین فرصت و در شرایط مناسب به یکی از دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه و نسبت 

به تمدید گواهینامه خود اقدام کنند.

سرپرست شهرداری اهواز خبر داد:
طرحفراگیرمردمیدرشهراهوازبرگزارمیشود

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی شهرداری اهواز با حضور عالی پور سرپرست 
شهرداری اهواز و مدیران شهرداری با موضوع بررسی طرح فراگیر مردمی برگزار شد.
به گزارش شهرداری اهواز : سرپرست شهرداری اهواز در تشریح این طرح گفت:
این طرح با هدف تسریع در پیگیری و حل مشکالت شهری راه اندازی شده 
و شامل چندفاز از جمله سرکارگر’ مسئول خدمات’ مسئول ناحیه’ شهردار ناحیه’ 
معاون خدمات شهری است که بصورت پایلوت از مناطق دو و هشت آغاز می شود 
که این عناوین در مساجد هرمحله نصب می شود و شهروندان هر مشکلی داشته 

باشند بتوانند در تماس تلفنی با این افراد مشکالت محله خود را برطرف کنند.
علیرضا عالیپور همچنین در این جلسه با اشاره به اینکه در موضوعات مدیریت 
شهری هدف ما شهر محوری و شهروند محوری است و باید ان را تحقق ببخشیم، 
شهروندی  بر  عالوه  شهروندان  همه  و  کند  می  پیدا  معنا  شهروند  با  شهر  گفت: 

مسئول هم هستند.
وی عنوان کرد: مدیریت شهری با نگاه شهروند محوری ابعاد مثبت زیادی دارد 
و گشایشی که از این طریق در مسیر مدیریت شهری ایجاد می شود بیشتر خواهد بود.
عالیپور افزود: در همه الیه ها و سطوح مدیریت شهری از سیاستگذار گرفته 
تا الیه راهبردی و استراتژیک و الیه تاکتیکی و تکنیکی و …. اگر در کار یکی از 

این الیه ها اختالل ایجاد شود عملکرد کل مجموعه زیر سوال می رود
اما الیه ای که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته الیه شهروند است، یعنی شهروند 

نمی داند ما در چه وضع پر مشکلی هستیم
اگر شهروند را سهیم و شریک بدانیم و وارد موضوع مدیریت شهری بکینم 

برای ما منافع دارد.
وی ادامه داد: الیه خدماتی باید خود را نسبت به شهروند پاسخگو بداند و باید 
در الیه تماس مدیریت شهری با شهروندان که الیه کارشناسان است اتفاق خوب 

رقم بخورد تا مدیریت دچار اشکال نشود.
سرپرست شهرداری اهواز اظهار کرد: بستگی دارد نگاه به شهروند چه باشد 
و به جای اینکه نگاه منفی به شهروند داشته باشیم باید دیدگاه هایمان را اصالح 
کنیم و اگر ما شروع کنیم اتفاق خوب خواهد افتاد نباید دست روی دست بگذاریم 

و بگوییم نمی شود 
این مقام مسئول یادآور شد: حوزه اجرا تحت فشارهای بسیاری است اما باید 
شروع بکار کنند و حوزه ستادی هم باید بصورت سلسله مراتبی و در سطح نظارتی 
و در تمام شئون شهرداری ورود پیدا کنند و از نزدیک مسائل را لمس کنند و حوزه 

اجرا را دست تنها نگذارند.
عالیپور در پایان خاطرنشان کرد: اگر ما خالصانه و با تعهد شروع بکار کنیم 
جامعه هم در یک نگاه عاطفی تعریف شده همراهی می کند.گفتنی است سرپرست 

شهرداری اهواز از آغاز به کار طرح فراگیر مردمی در هفته جاری خبر داد

مدافعانسالمت،همردیفمدافعانحرمهستند
و  پزشکان  گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  باقرزاده/مشهد-رئیس  سمیه 
پرستارانی که در عرصه مقابله با کرونا جان خود را از دست دادند واز آنها با عنوان 
مدافعان سالمت یاد می کنیم، هم ردیف مدافعان حرم هستند و به سهم خود دست 

تمام کادر درمان را می بوسم.
حسن موحدیان در حاشیه مراسم نامگذاری بولوار شهدای مدافع سالمت، ضمن 
تبریک یکم شهریورماه، روز پزشک، اظهارکرد: به عنوان شورای شهر وظیفه داریم 
که از یکایک پزشکان عزیز، در همه حال تشکر نماییم ولی امروز این موضوع از 

اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است.
وی با اشاره به پزشکان و پرستارانی که در عرصه مقابله با کرونا جان خود 
را از دست دادند و مدافع سالمت نام گرفتند، گفت: این عزیزان، هم ردیف مدافعان 
حرم هستند و همه باید قدرشناس زحماتشان باشیم چراکه از جان مایه گذاشته اند.

رئیس شورای اسالمی شهر مشهدمقدس با تاکید بر اینکه از هیچگونه کمک 
و حمایتی دریغ نمی کنیم و به سهم خود دست تمام کادر درمان را می بوسم، تصریح 
کرد: یکی از مصادیق نگاه حمایتی شورای شهر در بحث مقابله با ویروس کرونا، 
قرار  دانشگاه علوم پزشکی  اختیار  بین المللی مشهد است که در  نمایشگاه  تجهیز 

گرفت و همه هزینه ها را هم متقبل کردیم.
در ادامه عضو هیات رئیسه و کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد 
گفت: اگر به دنبال تحقق »مشهد؛ جهانشهر برکت و کرامت«، هستیم، بی شک باید 
بیش از پیش نسبت به مقوله هویت وقت بگذاریم تا به فضل الهی، زمینه ایجاد 

برکت و کرامت در شهر امام رضا)ع( فراهم آید.
شهر  هویتی  موضوعات  پاسداشت  اینکه  بیان  با  عسگری  طهوریان  مجید 
امام رضا)ع(، یکی از ماموریت های مهم و جدی است که شورای ششم شهر مشهد 
برای خود تعریف کرده است، گفت: هویت مشهدالرضا)ع( را به دو دسته تاریخی و 

انقالبی دسته بندی کرده ایم.
وی در ادامه اظهارکرد: تمامی رخدادهایی که در نگاه هویتی این شهر معنوی 
و زیارتی قرار می گیرد، از جمله مفاخر و اقدامات و نهادهای مردمی مثل مساجد و 
تکایا و هیئت های مذهبی و … جزو هویت شهر هستند؛ به عنوان مثال در این 

شهر هیئت مذهبی با سبقه بیش از ۱۰۰  و ۱۵۰ سال داریم که ثبت نشده است.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد با بیان اینکه شورای 
ششم به منظور رسیدن به نقطه مطلوب در حوزه هویت بخشی، توجه ویژه ای به 
جنبه های مختلف هویتی شهر امام رضا)ع( دارد، تصریح کرد: ما باور داریم که هویت، 

یکی از سنگ  بناهای ماندگار برای ساختن یک آینده روشن است.
نامگذاری محل زندگی شهدای مدافع سالمت به نام آنها

مشهدمقدس  شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
ادای  دغدغه  خود  فعالیت  ابتدای  مشهداز  شهر  ششم  شورای  گفت:  ادامه  در 
نامگذاری  درکنار  لذا  دارد،  و  داشته  را  سالمت  مدافع  شهدای  به  نسبت  دین 
نام  به  نیز  زندگیشان  محل  کوچه  یا  و  خیابان  سالمت،  مدافع  شهدای  بولوار 

می شود. نامگذاری  ایشان 
شهر  ششم  شورای  کرد:  تصریح  یان  منصور حسن  االسالم  حجت 
به شهدای مدافع  ادای دین نسبت  فعالیت خود دغدغه  ابتدای  از  مشهدمقدس 
از  عزتی  که  شهری  مدیریت  دسترس  در  ابزار  تنها  دارد؛  و  داشته  را  سالمت 
و  شهر  سطح  المان های  و  نامگذاری ها  همین  بگذاریم،  نمایش  به  را  ایشان 
اهدای نشان مشهد است تا تقدیم خانواده هایی نماییم که زینب وار در ادامه راه 

شهدای سالمت پای کار هستند.
گیر  گریبان  حوزه ها،  سایر  همچون  اقتصادی،  مشکالت  اینکه  بیان  با  وی 
مدیریت شهری نیز شده است، گفت: در عین حال، از سرفصل صرفه جویی ها و توقف 
کارهای غیرضروری نیز به موضوع پیشگیری و درمان کرونا اختصاص خواهیم داد.
 رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر مشهد در ادامه 
در شورای شهر  روزهای خادمان مردم  این  کار  و  اصلی  خاطرنشان کرد: دغدغه 
مشهد، تدوین برنامه و ایده ای برای کمک کردن به کادر درمان و موضوع بهداشت 
است تا دانشگاه علوم پزشکی را یاری رسانی کنیم و بیش از پیش از جان همشهریان 

مراقبت نماییم.
حجت االسالم منصوریان با بیان اینکه همچون جنگ تحمیلی که همه پای 
کار بودیم و سرانجام با پیروزی به پایان رسید، افزود: در بحث مقابله با کرونا نیز با 
موفقیت به کار پایان می دهیم؛ البته در این مسیر نیازمند مشارکت و کمک خیرین 

و همشهریان نیز هستیم.

اخترشناس  عبدالکریم  مهندس 
و  راهداری  کل  اداره  راهدرای  معاون 
حمل نقل استان بوشهر:راهداری  برای 
به  بخشی  کیفیت  و   ،نگهداری  حفظ 

راههاباچالش جدی مواجهه است
صدای  برنامه  درگفتگوبا  وی   
کز  مر ی  سیما و ا صد ن   ا هبر ا ر
ی  ها مه  نا بر یح  تشر بوشهرضمن 
وحمل  راهداری  دربخش  دولت  هفته 
باوجودتالش  گفت: ای  جاده  ونقل 
دربخش  مردم  خادمان  فراوان  های 
راهداری ومساعدت مسئوالن ، بدلیل 
تخصیصی  رات  عتبا ا بودن  فی  کا نا
مورداستفاده  مصالح  وگرانی  وتورم 
فنی   راههاوابنیه  ونگهداری  درساخت 
بخش راهداری برای حفظ ونگهداری 
وهمچنین ارتقاء کیفیت راهها باچالش 

جدی مواجه است
به  پیش  ز ا بیش  جه  تو ی  و
ن  بیا و نست  ا د ی  ر و ضر ا ر هها ا ر
اصلی  شریانهای  داشت:راههابعنوان 
عی  جتما ا ی  ها یه  ما سر و د قتصا ا
ن  ال مسئو ی  جد جه  تو مند ز نیا
الزم  های  هزینه  وتامین  امراست 
سرمایه  این  ونگهداری  حفظ  برای  
مسئوالن  اول  بایداولویت  ملی  های 

شد با
ن  بیا با خترشناس   ا مهندس 

گفت:  راهداری  های  چالش  مهمترین 
بیش  کشور  راههای  شبکه  روز  ارزش 
که  است  تومان  میلیارد  هزار،هزار  از 
نگهداری و رسیدن به وضعیت مطلوب 
این سرمایه عظیم نیازمند فعالیت هایی 
انسانی،ماشین  نیروی  تامین  قبیل  از 

آسفالت،  های  رویه  نگهداری   ، آالت 
حفظ و ارتقاء ایمنی راهها و نگهداری 

ابنیه فنی می باشد.
تحقق  جهت  داد:  ادامه  وی   
راهداری  نظردربخش  موارد  اهداف 
نیاز به تخصیص منابع ملی حدود صد 

هزار میلیاد تومان می باشد که در حال 
 ۵ الی   ۴ حدود  حداکثر  ساالنه  حاضر 
هزار میلیارد تومان به این امر تخصیص 
می یابدکه فاصله بسیار زیادی با اعتبار 
وضعیت  به  رسیدن  جهت  نیاز  مورد 

مطلوب دارد.
 معاون راهداری اداره کل راهداری 
وحمل ونقل جاده ای استان همچنین 
ارتباطی  سامانه  کننده  تعیین  نقش  بر 
بابخش  دم  مر  رتباط   ا ۱۴۱برای 
سامانه  تاکیدکردوگفت:این  راهداری   
بامرکز  مردم  درارتباط  مهمی  نقش 
مندی   بهره  راههاوهمچنین  مدیریت 
بردن  پی  برای  مردمی  ازدیدگاههای 
داردکه  راهداری  حوزه  مشکالت  به 
این  تقویت  ضمن  هستیم  درتالش 
داشته  بامردم  موثرتری  ارتباط  سامانه 

باشیم
هفته  ر د : گفت  همچنین  وی 
دولت سال۱۴۰۰چندین پروژه دربخش 
راهداری وحمل ونقل به بهره برداری 
ویاکلنگ زنی میشود که نقش بسزایی 

درارتقاء ایمنی عبورومروردارد
وی درپایان این گفتگو ازمسئوالن 
این  ونگهداری  حفظ  جهت  خواست 
سرمایه بزرگ ملی اهتمام الزم رامنظورو 
توجه   اعتباری  منابع  تامین   به  نسبت 

بیشتری داشته باشند.

راهداری برای حفظ ونگهداری راههاباچالش جدی مواجهه است

دکتر علیرضا نظری گلگانی رئیس 
مرکز طب کار و درمان شرکت فوالد 
مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد با 
اشاره به اقدامات شرکت فوالد مبارکه 
در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا 
و گونه های جهش یافته آن اظهار کرد: 
از ابتدای شیوع کرونا در کشور، جلسات 
کمیته مدیریت بحران برای مقابله این 
ویروس در شرکت فوالد مبارکه برگزار 
و مصوبات الزم به منظور کنترل شیوع 
این ویروس هر دو هفته یک بار تدوین 

گردیده است.
وی افزود: جلب مشارکت مدیران 
صیانت  راستاي  در  شرکت  کارکنان  و 
از نیروی انساني و تداوم تولید شرکت 
در شرایط موجود، شناسایی، پیشگیری 
اجرای  ویروس،  کرونا  شیوع  کنترل  و 
اقدامات مطابق با شیوه نامه ها و مصوبات 
و  کرونا  ویروس  با  مقابله  ملی  ستاد 
واکنش  برنامه ریزی  بهداشت،  وزارت 

در زمینه مقابله و پیشگیری در شرایط 
حاد بیماری و نظارت بر حسن اجراي 
قوانین، مقررات و شیوه نامه ها و مصوبات 
به منظور مقابله مؤثر با شیوع بیماری 
از  پیشگیری  ستاد  اهداف  از  کرونا، 
بیماری کرونا در شرکت فوالد مبارکه 

بوده است.
درمان  و  کار  طب  مرکز  رئیس 
شرکت  گفت:  مبارکه  فوالد  شرکت 
فوالد مبارکه برای جلوگیری از افزایش 
اقدام  کرونا،  ویروس  به  مبتالیان  آمار 
کاری  اجتماعات  و  جلسات  حذف  به 
ویدئو  طریق  از  جلسات  برگزاری  و 
به  کارکنان  دسترسی  ایجاد  کنفرانس، 
سیستم های اتوماسیون شرکت از منزل 
به منظور تسهیل در انجام دورکاری و 

لغو کلیه مأموریت ها کرد.
شرکت  کرد:  تأکید  نظری  دکتر 
کرونا  شیوع  ابتدای  از  مبارکه  فوالد 
ناوگان  توسعه  به  اقدام  کشور،  در 

کارکنان  برای  ترابری  نقل  و  حمل 
د  تعدا کاهش  جهت  ران  نکا پیما و 
به منظور رعایت  اتوبوس ها  مسافران 
آموزش ها  برگزاری  اجتماعی،  فاصله 
به صورت آنالین و مجازی و تعطیلی 
خارج  و  داخل  ورزشی  لن های  سا

نمود. شرکت 
درمان  و  کار  طب  مرکز  رئیس 
شرکت فوالد مبارکه با اشاره به سامانه 
مدیریت پیشگیری از بیماری کرونا در 
شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
و  خوداظهاری  مکانیزه  فرایند  ایجاد 
تشکیل  آنالین،  به صورت  غربالگری 
بیماریابی  و  شناسایی  متخصص  تیم 
تماس  شبانه روزی،  صورت  به  کرونا 
بیماری،  عالئم  دارای  افراد  با  فوری 
انجام  نوبت دهی  و  پزشکی  مشاوره 
لزوم،  صورت  در   PCR تست 
و  مبتال  د  فرا ا حضور  ز  ا پیشگیری 
با مسدود نمودن  بیماری  به  مشکوک 

به  همزمان  اعالم  و  آنان  تردد  کارت 
نتایج  فرد و مسئول مستقیم، پیگیری 
تست و اعمال قرنطینه در صورت لزوم 
از دیگر اقدامات پیشگیرانه در راستای 
مبارزه با ویروس کرونا در شرکت فوالد 

مبارکه بوده است.
دیگر  ز  ا داشت:  ذعان  ا وی 
در  مبارکه  فوالد  شرکت  مات  قدا ا
راستای شناسایی و غربالگری مبتالیان 
تهیه  به  می توان  کرونا  ویروس  به 
دستگاه های تب سنج مادون قرمز برای 
نحوه  آموزش  و  نیاز  مورد  محل های 
نصب  اورژانس،  واحد  توسط  استفاده 
تب سنجی  جهت  حرارتی  دوربین های 
و  رکنان  کا ورودی  گیت های  در 
ویژه  تمهیدات  اجرای  و  برنامه ریزی 
جهت تعمیرات طوالنی مدت و توقفات 
کلیه نواحي تولیدی از قبیل انجام تست 
اجرایی  نیروهای  کلیه  برای   PCR

اشاره کرد.

کنترل هوشمندانه ویروس کرونا در فوالد مبارکه

فوالد مبارکه می تواند الگوی مناسبی برای مدیریت بحران کرونا باشد

شرکت  ری  بردا بهره  ون  معا
 ۴۳۶۰ ازجذب  گلستان  گازاستان  
شرکت  این  سوی  از  جدید  مشترک 
درچهارماهه ابتدای سال جاری خبرداد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت 
اله مقصودلو   گازاستان گلستان، حامد 
بتدای  ا ز ا خبرگفت:  ین  ا درتشریح 
گاز  مشترک   ۴۳۶۰ تاکنون،  امسال 
طبیعی دراستان  گلستان  جذب شده 
مشترک   2۸۰2 تعداد،  این  از  که  اند 
شهری و ۱۵۵۸ مشترک نیز روستایی 

 . هستند
شرکت  ری  بردا بهره  ون  معا

گازاستان گلستان درادامه افزود:درحال 
مشترک   ۶۶۱ و  هزار   ۶۱۰ حاضر، 

مند  بهره  گاز طبیعی  ازنعمت  دراستان 
و  هزار   ۳۷۳ تعداد،  ازاین  که  هستند 

۶2۳  مشترک شهری و 2۳۷ هزارو ۳۸ 
مشترک نیز روستایی هستند. 

پایان  تا  اینکه  به   اشاره  با  وی 
امسال جذب  ۱۸ هزارو 2۰۰ مشترک 
شده  هدفگذاری  دراستان  جدید  
یافتن پروژه های  پایان  افزود:با  است، 
گازرسانی دراستان ، امیدواریم این میزان 
مشترک در سطح استان از این انرژی 

بهره مند شوند. 
درحال  کرد:  تصریح  مقصودلو 
حاضر، تمامی ۳۳ شهر و ۹۰2  روستا 
در استان گلستان از نعمت گاز طبیعی 

بهره مند هستند.

جذب 4360 مشترک جدید گاز از ابتدای سال جاری در استان گلستان

واکسیناسیون  در  سهولت  و  تسریع  منظور  به 
شهروندان اهوازی، مدیرعامل فوالد خوزستان از مرکز 
تجمیعی واکسیناسیون شهید حاج علی هاشمی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی، امین ابراهیمی مدیرعامل 
فوالد خوزستان ظهر امروز دوشنبه یکم شهریور ماه از 
مرکز تجمیعی واکسیناسیون شهید حاج علی هاشمی 
خوزستان  فوالد  بقایی  شهید  کارگری  بسیج  حوزه 

بازدید کرد.
حضور  بر  تاکید  ضمن  بازدید  این  در  ابراهیمی 
حداکثری شهروندان در مراکز واکسیناسیون اظهار داشت: 

این مرکز به منظور سهولت مراجعه  همشهریان اهوازی و 
به همت حوزه بسیج کارگری شهید بقایی شرکت فوالد 
خوزستان در کوی عالمه )چهارصد دستگاه( راه اندازی 

شده است.
 انتظار داریم به منظور تسریع در روند ریشه کن 
شدن ویروس کرونا و کاهش فشار کاری از کادر درمان، 
واجدین شرایط سنی هرچه زودتر جهت تزریق واکسن به 
این مرکز مراجعه کنند.مدیرعامل فوالد خوزستان ضمن 
از زحمات  حضور در غرفه های واکسیناسیون و تشکر 
سفیران سالمت، گفت: در شرایطی که طوالنی شدن 

کرده  خسته  را  درمان  کادر  کرونا  ویروس  همه گیری 
است، بر همگان واجب است، ضمن رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و خودداری از حضور در تجمعات، نسبت به انجام 

واکسیناسیون اقدام کنند.
 گفتنی است، مرکز تجمیعی واکسیناسیون شهید 
حاج علی هاشمی حوزه بسیج کارگری شهید بقایی فوالد 
خوزستان با همکاری سپاه ناحیه امام علی )ع( و بهداشت 
شرق اهواز همه  روزه از ساعت ۸ صبح الی ۱۸ بعدازظهر در 
منطقه کوی عالمه )چهارصددستگاه( پذیرای شهروندانی 

است که شرایط سنی دریافت واکسن را دارند.

بازدید مدیرعامل فوالد خوزستان از مرکز واکسیناسیون شهید حاج علی هاشمی
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افتتاحیه در توجه كانون ایران، متری سانتی ۲40 والیبالیست
پارالمپیک

به  لمپیک  ا لمللی  بین ا کمیته 
قامت ترین  بلند  که  مهرزاد  مرتضی 
ورزشکار پارالمپیکی حاضر در بازی های 

توکیو است، واکنش نشان داد.
به گزارش دنیای جوانان ، مراسم 
روز  المپیک  پار  بازی های  افتتاحیه 
به   ۱۵:۳۰ ساعت  از  توکیو  در  گذشته 
وقت ایران و 2۰ به وقت محلی برگزار 
نام »سردار دل  با  ایران  شد و کاروان 
ملی  نعمتی  زهرا  پرچمداری  با   « ها 
آرخی  محمد  نور  و  کمان  تیرو  پوش 
ملی پوش دوومیدانی  در جایگاه هجدهم 

کشور رژه رفت.
حضور مرتضی مهرزاد، ملی پوش والیبال نشسته در مراسم رژه کاروان 

ایران مورد توجه کمیته بین المللی پارالمپیک قرار گرفت.
بازی های  در  پارالمپین حاضر  بلندقامت ترین  حاضر  حال  در  مهرزاد 
2۰2۰ توکیو است که کمیته بین المللی پارالمپیک در اینستاگرام خود عکسی 
از این ورزشکار را در مراسم رژه منتشر کرد و نوشت » شما در میان جمعیت 

متمایز هستید و ما آن را دوست داریم” .
کاروان ورزشی ایران متشکل از ۱2۹ نفر شامل ۶2 ورزشکار در رشته 
های والیبال نشسته ، بسکتبال با ویلچر ، پارا وزنه برداری ، پارا دوچرخه 
سواری ، پارا تکواندو ، پارا دوومیدانی ، پاراجودو ، پارا تیراندازی با کمان 
، پارا تیراندازی و پارا کانو در این دوره از بازیها همراه با دیگر ورزشکاران 

نود کشور جهان رقابت خواهند کرد.

زهرانعمتی:حفظقهرمانیوتکرارآنسختاست

پرچمدار مراسم افتتاحیه پارالمپیک توکیو گفت: امسال هم همه تالشم 
را برای کسب بهترین نتیجه انجام می دهم اما فشار زیادی از لحاظ ذهنی 

و روانی را متحمل شده ام.
افتتاحیه  پاراتیروکمان و پرچمدار مراسم  زهرا نعمتی عضو تیم ملی 
پارالمپیک توکیو گفت: من مفتخر هستم که در رقابت های لندن اولین طالی 
تاریخی ورزش بانوان را گرفتم. در ریو تکرار این مدال بسیار لذت بخش بود. 
قطعا امسال هم همه تالشم را برای کسب بهترین نتیجه انجام می دهم.

باشند که  این موضوع  در جریان  مردم هم  دارم  افزود: دوست  وی 
کسب اولین مدال بسیار سخت است. حفظ این قهرمانی و تکرار دوم آن به 
مراتب سخت تر است. برای سومین بار می توانید تصور کنید که از لحاظ 
امیدوار  ذهنی و روانی چه فشاری بر من وارد شده است ولی من خیلی 
هستم و همه تالش خود را به کار می گیرم. از همه مردم می خواهم که 
هم برای من و هم برای سایر ورزشکاران و هم تیمی هایم دعا کنند چرا 

که شرایط سختی است.
  IOC کمیسیون  به  اشاره  با  توکیو  پارالمپیک  کاروان  پرچمدار 
ورزشکاران اظهار کرد: این کمیسیون هر ۴ سال یک بار شش نفر را به 
عضویت می پذیرد. اعضای منتخب در کمیسیون صدای ورزشکاران در 
جنبش المپیک خواهند بود و این یک اتفاق و یک امتیاز برای ایران عزیز 
ما خواهد بود. امید دارم که این اتفاق رخ دهد. کاروان ایران هم بسیار به 

من لطف داشتند و با آرای خود مشارکت باالیی را رقم زدند.

فدراسیوندرپیبازگرداندنبردیاسعادتازكره
ارسال  با  ایران  والیبال  فدراسیون 
نامه ای به باشگاه ویکستورم کره جنوبی 
بازگشت  خواهان  جهانی،  فدراسیون  و 
به  شهریورماه  دوم  تا  سعادت  بردیا 

ایران شد.
بردیا  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
سعادت که خودش را به عنوان یکی از 
پدیده های والیبال ایران مطرح کرده، 
المپیکی  لیست  از  خوردن  خط  از  بعد 
در  تا  کرد  سفر  جنوبی  کره  به  آلکنو 
شرکت  اش  باشگاهی  تیم  تمرینات 
کند، اما او قرار بود برای مسابقات قهرمانی آسیا بار دیگر به تیم ملی در 

تهران اضافه شود. 
حاال فدراسیون والیبال به رفتار باشگاه کره ای و آزاد نکردن لژیونر 
ایرانی اعتراض کرده است. طبق مقررات فدراسیون جهانی والیبال باشگاه ها 
موظف هستند از تاریخ ۱۵ می تا ۱۵ اکتبر بازیکنان ملی پوش را در اختیار 
تیم های ملی قرار دهند، اما باشگاه کره ای درخواست کرده که سعادت تا 
پایان مسابقات لیگ کره جنوبی در اختیار این باشگاه باشد که این موضوع 

خالف مذاکرات انجام شده است.
باشگاه ویکستورم کره  به  نامه ای  ارسال  با  ایران  والیبال  فدراسیون 
جنوبی و فدراسیون جهانی، خواهان بررسی این موضوع و بازگشت بردیا 
در  برای حضور  در  تا وی  ایران شد  به  تاریخ دوم شهریورماه  تا  سعادت 
مسابقات قهرمانی جوانان جهان و قهرمانی مردان آسیا در اختیار کادر فنی 
تیم ملی جوانان و بزرگساالن قرار گیرد.فدراسیون ایران اعالم کرده که 
اگر این اتفاق در تاریخ مذکور صورت نگیرد با صدور ITC این بازیکن برای 

حضور در لیگ کره جنوبی موافقت نخواهد کرد.
در پایان فدراسیون والیبال توضیح داده است: »برای انتقال بین المللی 
بازیکنان به تیم های مختلف و صدور ITC آنها ۵ امضا نیاز است؛ فدراسیون 
مبدا، فدراسیون مقصد، باشگاه مبدا، باشگاه مقصد و فدراسیون جهانی باید 
شرایط بازیکنان را برای صدور ITC تایید کند. این در حالی است که نظر 
فدراسیون های ملی نسبت به باشگاه ها ارجحیت دارد و اگر باشگاه ها 
اقدامی خالف توافقات قبلی انجام دهند از سوی فدراسیون جهانی با جرائم 

سنگینی روبرو خواهند شد.”
این  به  نیز  ایران  والیبال  همچنین بهروز عطایی، سرمربی تیم ملی 
موضوع واکنش نشان داده و می گوید: »در زمان انتقال سعادت به باشگاه 
ویکستورم کره جنوبی که با هماهنگی کامل فدراسیون والیبال انجام شد، 
قرار شد این بازیکن با توجه به در پیش بودن مسابقات قهرمانی مردان 
آسیا و قهرمانی جوانان جهان اول شهریور در اردوهای ملی حضور یابد که 
این اتفاق رخ نداد. باشگاه کره ای در این موضوع کم کاری کرده است. در 
همین راستا امروز نامه ای رسمی از سوی فدراسیون به باشگاه ویکستورم 
ارسال شد. ضمن این که قرار شد اگر باشگاه کره ای همکاری الزم را نداشت، 
فدراسیون کارت ITC )گواهینامه نقل و انتقال بین المللی( سعادت را صادر 
نکند تا از بازی او در لیگ کره جلوگیری شود. با توجه به شرایط فعلی و 
در پیش بودن دو رویداد مهم جهانی و آسیایی به شدت به بردیا سعادت در 

ترکیب تیم ملی بزرگساالن و جوانان نیاز داریم.«

جداییقریبالوقوع۳بازیکنازپیاسجی!
پایان  تا  هفته  یک  فاصله  به 
منتظر  باید  تابستانی  انتقاالت  و  نقل 
جدایی حداقل سه بازیکن از پاری سن 

ژرمن باشیم.
به گزارش دنیای جوانان، پی اس 
تابستانی  انتقالت  اینجای  به  تا  جی 
اشرف حکیمی، لیونل مسی، جورجینیو 
جیجو  و  راموس  سرخیو  واینالدوم، 
دارد  قصد  و  کرده  جذب  را  دوناروما 
به  را هم  پدیده رن  ادواردو کاماوینگا 
بگیرد. خریدهایی که پی اس  خدمت 
برای  تا  کرد  خواهند  موظف  را  جی 
فروش  به  دست  مالی  فرپلی  رعایت 
بازیکن فعلی  انتقال قرضی چندین  یا 

خود بزند.
باشگاه در  این  از پی اس جی راهی لورکوزن شده و  باکر  تاکنون میچل 

فروش مائورو ایکاردی و یولیان دراکسلر به بن بست خورده است. 
طبق ادعای لوپاریزین، سران پی اس جی که در فهرست خود 2۹ بازیکن 
را می بینند، خوشبین هستند که در یک هفته باقیمانده تا پایان نقل و انتقاالت، 

سه بازیکن را واگذار کنند.
الیوین کورزاوا، پابلو سارابیا و رافینیا بازیکنانی هستند که در فهرست فروش 
پی اس جی قرار دارند و هیچکدام در سه هفته ای که از شروع فصل جدید گذشته، 
نتوانسته اند بیشتر از ۱۵  دقیقه بازی را تجربه کنند و به طور کامل از ایده های 

مائوریسیو پوچتینو سرمربی باشگاه خارج شده اند.
این در حالی است که پی اس جی در این هفته ها از لیونل مسی، نیمار 
و مارکینیوش نیز نتوانسته استفاده کند و بعید است با بازگشت آنها، فرصتی به 
کورزاوا، سارابیا و رافینیا برسد. هر سه به دنبال مقصدی دیگر هستند و پی اس 
جی نیز مشکلی با این مساله ندارد و قصد دارد هر طور شده مقدمات خروج شان 

را فراهم کند.

PSG-تبمسی؛تقاضایبلیتازسراسردنیابرایرنس
مدیر فروش باشگاه رنس از تقاضای بلیت بازی این تیم برابر پی اس جی 

در سراسر دنیا سخن گفت.
یکشنبه شب هفته بعد احتماال اولین بازی لیونل مسی با پیراهن پی اس جی 
خواهد بود. فوق ستاره آرژانتینی پس از دو هفته تمرین به شرایط آرمانی برای 
حضور در ترکیب پی اس جی دست خواهد یافت و پیش بینی می شود که برابر 
رنس از ابتدا به میدان برود. اتفاقی که میلیون ها نفر در دنیا منتظرش هستند چرا 

که نخستین بازی باشگاهی لیونل مسی با پیراهنی غیر از بارسلوناست.
مدیر فروش باشگاه رنس از اتفاقی جالب در آستانه این بازی صحبت کرد. او 
به اکیپ گفت:» از سراسر دنیا برای این بازی درخواست بلیت شده که بی سابقه 
است. از هند، کره جنوبی، تایلند، شیلی، مصر و ....در این بازی تماشاگر حضور 

خواهد داشت و من هرگز چنین چیزی را به یاد ندارم.«
همچنین قرار است برای این بازی ۱22 خبرنگار از سراسر دنیا حاضر باشند. 
رکورد حضور خبرنگار در یک بازی لیگ فرانسه به اولین بازی دیوید بکام و زالتان 

برای پی اس جی بر می گردد)۱۱۳ خبرنگار(.

غیرمنتظرهترینمقصددرانتظاركریسرونالدو
کریستیانو  مقصد  است  ممکن 
رونالدو یک تیم لیگ برتری باشد اما 

نه منچستریونایتد!
مقابل  یوونتوس  دیدار  از  پیش 
که  بود  آ  سری  اول  هفته  در  اودینزه 
و  نقل  حوزه  معتبر  و  مشهور  خبرنگار 
ادعا  رومانو  فابریتزیو  یعنی  انتقاالت 
سران  به  رونالدو  کریستیانو  که  کرد 
یوونتوس خبر داده که خواهان جدایی 
و می خواهد چالش  است  تیم  این  از 

جدیدی را تجربه کند.
کریستیانو  جدایی  خبر  یوونتوس،  باشگاه  نایب رئیس  ندود،  پاول  اگرچه 
رونالدو را تکذیب و اعالم کرد که او در بیانکونری خواهد ماند اما این موضوع نیز 
باعث نشد که از شایعات پیرامون این فوق ستاره پرتغالی و احتمال جدایی اش 

از بانوی پیر کاسته شود.
در همین ارتباط نشریه ایتالیایی گاتزتا دلو اسپرت از یک مقصد غیرمنتظره 
برای کریستیانو رونالدو رونمایی کرده و مدعی شده که منچسترسیتی تنها گزینه 
احتمالی برای این بازیکن خواهد بود. در واقع گاتزتا در گزارش خود ادعا کرده که 
پیوستن به تیم هایی نظیر پاری سن ژرمن و منچستر یونایتد برای رونالدو غیر 
ممکن شده و احتمال زیادی وجود دارد که او شاگرد پپ گواردیوال شود. این در 
حالی بود که از PSG به عنوان جدی ترین گزینه برای رونالدو نام برده می شد 
اما گاتزتا در گزارش خود آورده که بعد از جذب لیونل مسی توسط این باشگاه 

انتقال رونالدو به پاریس غیر ممکن شده است.
دیگر روزنامه ایتالیایی یعنی کوریره دلو اسپورت نیز در گزارش امروز خود 
آورده که خورخه مندس، مدیر برنامه کریستیانو رونالدو، بیشترین فشار ممکن را 
تحمل می کند چرا که در فاصله چند روز مانده به پایان نقل و انتقاالت تابستانی 
باید تیم جدیدی برای این بازیکن پیدا کند اما فعاًل هیچ موفقیتی در انجام این 

کار نداشته است.
که  کرده  ادعا  و  داشته  گاتزتا  با  متفاوت  نظری  اما  اسپورت  دلو  کوریره 
پاری سن ژرمن همچنان یکی از جدیدترین گزینه ها برای تیم بعدی کریستیانو 
رونالدو تلقی می شود، البته به شرط اینکه ستاره فرانسوی این تیم یعنی کیلیان 
امباپه PSG را ترک کند. خبری که دو منبع دیگر یعنی RMC و توتو اسپورت 

نیز آن را تایید کرده اند.
گفتنی است بر اساس گزارش همه این منابع، کریستیانو رونالدو قصد دارد 
هر طور که شده در روزهای آینده یوونتوس را ترک کند و این موضوع را به اطالع 
مدیر برنامه خود نیز رسانده است. با این حال با توجه به دستمزد باالی این بازیکن 
و فاصله چند روزه تا پایان مهلت نقل و انتقاالت تابستانی، کار برای جدایی این 
بازیکن و پیدا کردن یک تیم در حد نام و اندازه های او که حقوق باالیش را هم 

بپردازد، بسیار دشوار به نظر می رسد.

رابرتسون:
میخواهمتاآنجاكهممکناستتادرلیورپولبمانم

اندی رابرتسون، مدافع اسکاتلندی 
لیورپول، از تمدید قرارداد با این تیم ابراز 

خوشحالی کرد.
های  هفته  در  لیورپول  باشگاه 
خود  کلیدی  ستاره  چند  قرارداد  اخیر 
ترنت  دایک،  فن  ویرژیل  جمله  از 
آلیسون  و  فابینیو  آرنولد،  الکساندر 
موضوع  این  که  کرده  تمدید  را  بکر 
خوشحالی هواداران این تیم را در پی 
نبود و  پایان کار  این  اما  داشته است. 
تمدید  از  خبر  امروز  لیورپول  باشگاه 
قرارداد با یکی دیگر ستاره های کلیدی 

خود یعنی اندی رابرتسون داد.
مدافع اسکاتلندی امروز قرارداد خود را تا سال 2۰2۶ با قرمزهای آنفیلد 
»وقتی  گفت:  لیورپول  با  جدید  قرارداد  امضای  از  بعد  رابرتسون  کرد.  تمدید 
مذاکرات شروع شد به نظر می رسید من آینده ای طوالنی در این باشگاه خواهم 
خیلی خوشحال  باشگاه  این  در  از حضور  من  که  است  بدیهی  بنابراین  داشت 
مدت  و  بمانم  باشگاه  این  در  است  ممکن  که  آنجا  تا  خواهم  می  من  هستم. 

زمان اقامتم را تمدید کنم.
حضور در اینجا همیشه برای من و خانواده ام اتفاق خوبی بوده است. ما 
در اینجا مستقر شده ایم، همه چیز را در مورد این باشگاه فوتبال دوست داریم و 

خوشحالم که این ماجراجویی ادامه دارد.”
رابرتسون در ادامه گفت: »من هنوز روزی که اولین بار با لیورپول قرارداد 
امضا کردم را به یاد می آورم. انگار همین دیروز بود و بدیهی است که شما آرزو 
با این  دارید که به یک بازیکن ثابت در لیورپول تبدیل شوید. جام های زیادی 

باشگاه ببرید و هر کاری که می توانید را انجام دهید.«

ل  سا هشت  ز  ا پس 
دوباره شاهد حضور بازیکنان 
مارات  ا فوتبال  در  یرانی  ا
مانند  بازهم  ببینیم  باید  و  بود  خواهیم 
اکثر ستاره های پیشین، بازیکنان کنونی 
نیز با افتی فاحش روبرو می شوند یا اتفاق 

دیگری رخ می دهد.
به گزارش دنیای جوانانف در سال 
۱۳۹2 بود که با تغییر نام لیگ امارات 
به نام جعلی »خلیج ع ر ب ی«، انتقال 
امارات  فوتبال  به  ایران  از  بازیکنان 
فصل  آغاز  تا  رویه  این  و  شد  متوقف 
جدید لیگ کشور همسایه ادامه داشت. 
نفتی  کمپانی  با  اماراتی ها  که  جایی 
نام  و  رسیدند  توافق  به   ”ADNOC“
قبلی را به دست فراموشی سپردند. حاال 
بعد از هشت سال شاهد حضور مجدد 
بازیکنان ایران در لیگ امارات هستیم.

ملی  تیم  ستاره  نوراللهی،  احمد 
فوتبال ایران و فصل گذشته پرسپولیس 
با شباب االهلی امارات به توافق رسید 
به  نیز  قایدی  مهدی  انتقال  حاال  و 
این تیم قطعی شده است. شوالیه های 
به  دیرباز  از  که  امارات  فوتبال  سرخ 
داشتند؛  عالقه  ایرانی  فوتبالیست های 
شروع کننده جذب ستاره های ما شدند. 
آنها می خواهند با کمک ایرانی ها پس 
از پنج سال بر بام امارات بایستند و در 
آسیا نیز حضوری پرقدرت داشته باشند 
مسابقات  با  گروهی  دور  در  دیگر  و 

وداع نکنند.
همانطور که گفته شد؛ بحث حضور 
بازیکنان ایرانی به سال های دور و دهه 
این  در  ما  برمی گردد.  شمسی  پنجاه 
سال ها هم بازیکن به امارات فرستادیم 
و در دهه های ۶۰ و ۷۰ نیز این ماجرا 
در  ولی  شد  انجام  محدود  صورت  به 
بودیم.  آن  اوج گیری  شاهد   ۸۰ دهه 
پول کالنی به فوتبال امارات تزریق شد 
و سرمایه گذاری عظیمی صورت گرفت. 
درخشش بازیکنانی چون علی کریمی، 
را  اماراتی ها  هم   ... و  مجیدی  فرهاد 
نسبت به بازیکنان ایرانی عالقه مند کرد 
و دالرهای نفتی نیز، امارات را تبدیل به 
مدینه فاضله فوتبالیست های ایرانی کرد. 
تقریبا هر بازیکنی که در لیگ درخشش 
داشت؛ ولو بسیار کوتاه، راه کشور امارات 
را در پیش گرفت و به آنسوی آب های 

خلیج فارس رفت.
علت اصلی کوچ ستاره ها به امارات 
پول بود. همچنان هم این موضوع ادامه 
دارد. بازیکنانی که در سن جوانی و یا 
به  بودند  گذاشته  سن  به  پا  که  وقتی 
کنار  در  و  کردند  عزیمت  کشور  این 
پول  پایین،  نسبتا  سطحی  در  بازی 
خوبی را به دست آوردند و آینده ی خود 
و خانواده شان را تضمین کردند. کاری 
که احمد نوراللهی نیز تقریبا انجام داد. 
به  علم  با  و  سالگی   2۹ آستانه  در  او 
اینکه در بازار اروپایی، با توجه به سن 
و سالش مشتری ندارد؛ به امارات رفت 
تا هم تجربه بازی در خارج از ایران را 
داشته باشد و هم از لحاظ مالی خودش 

را تامین کند.
در  ایرانی  بازیکن   ۳۸ حال  به  تا 

این  و  داشته اند  حضور  امارات  فوتبال 
میدان  به  مختلف  تیم   ۱۳ در  نفرات 
رفته اند. باشگاه النصر امارات با داشتن 
۱۰ مهره ایرانی صدرنشین است. شباب 
االهلی و االمارات نیز با ۹ بازیکن در 
رده بعدی قرار دارند. می توان گفت به 
جز الجزیره تقریبا تمام تیم های مشهور 
بازیکنان  از  امارات،  فوتبال  باقدمت  و 
لیست  ادامه  در  برده اند.  بهره   ایرانی 
تیم ها و بازیکنان ایرانی شان را مشاهده 

خواهید کرد:
قاسمپور،  ابراهیم  )۱۰نفر(:  النصر 
فرهاد مجیدی )۴ تیم(، غالمرضا عنایتی 
)2 تیم(، مهرزاد معدنچی )۳ تیم(، ایمان 
کریم  عزیزی،  خداداد  تیم(،   ۳( مبعلی 
باقری، ستار همدانی، محمد نصرتی )2 

مقطع( و آرش برهانی.
االهلی )۱۰ نفر(: حسن روشن )2 
حیدری،  هاشم  نظری،  حسن  مقطع(، 
تیم(،   ۵( کاظمیان  جواد  کریمی،  علی 
فرهاد مجیدی )2 مقطع/۴ تیم(، مهرزاد 
مقطع(،   2( میداوودی  میالد  معدنچی، 

احمد نوراللهی و مهدی قایدی.
االمارات )۹ نفر(: غالمرضا عنایتی 
)2مقطع/ 2 تیم(، رسول خطیبی )۳ تیم(، 
یزدانی، مهدی  داریوش  حسین کعبی، 
رجب زاده )2 تیم(، مازیار زارع )2 تیم(، 
پژمان نوری، غالمرضا رضایی و جواد 

کاظمیان )پنج تیم(.
فرکی،  حسین  نفر(:   ۵( الشعب 
مهرزاد معدنچی )۳تیم/ 2 مقطع(، میثم 
کاظمیان  و  تیم(   2( سامره  علی  بائو، 

)پنج تیم(.
کاویانپور،  حامد  نفر(:   ۵( الوصل 
فرهاد مجیدی )۴ تیم(، علیرضا واحدی 
و  تیم(  )سه  مبعلی  ایمان  نیکبخت، 

محمدرضا خلعتبری.
مبعلی  ایمان  نفر(:   ۴ ( الشباب 
اوالدی)2  مهرداد  تیم(،  سه  )2مقطع/ 
کاظمیان  جواد  و  دایی  علی  مقطع(، 

)پنج تیم(.
الشارجه )۴ نفر(: رسول خطیبی )۳ 
تیم(، مازیار زارع )2 تیم(، جواد نکونام 

)2 تیم( و مسعود شجاعی.
خطیبی  رسول  نفر(:   ۳( الظفره 
و  تیم(   2( رجب زاده  مهدی  تیم(،   ۳(

سیاوش اکبرپور.
صغر  ا علی   : ) نفر  2 ( ه  فجیر

مدیرروستا و اکبر یوسفی.

عجمان )2 نفر(: جواد کاظمیان )۵ 
تیم( و علی سامره )2 تیم(.

مجیدی  فرهاد  نفر(:  )یک  العین 
)۴ تیم(.

نکونام  جواد  نفر(:  )یک  الوحده 
)2 تیم(.

بنی یاس )یک نفر(: لفته حمیدی.
می کنید  مشاهده  که  همانطور 
تعداد قابل توجهی از بازیکنان در بیش 
از یک باشگاه حضور داشته اند و در این 
با حضور در پنج  میان، جواد کاظمیان 
تیم مختلف رکورددار است. ستاره سابق 
تراکتور،  سایپا،  پرسپولیس،  تیم های 
سپاهان و ... در تیم های اماراتی االهلی، 
عجمان  و  االمارات  الشعب،  الشباب، 
حضور داشته است. فرهاد مجیدی هم 
النصر،  الوصل،  تیم های  در  حضور  با 
چند  بازیکن  دیگر  لعین  ا و  االهلی 

باشگاهی بوده است.
از لیست باال به جز علی کریمی 
که بعد از چهار سال حضور در االهلی 
به بایرن مونیخ رفت و مسعود شجاعی 
و جواد نکونام که راهی اوساسونا شدند 
با  فوتبالی شان  مسیر  نفرات  لباقی  ا
پیشرفت ملموسی روبرو نشدند و بیشتر 
با  ایران  به فوتبال  از برگشت  بعد  آنها 
افتی فاحش مواجه شدند و گاها خیلی 
زود از سطح اول جدا شدند و کارشان 
مستطیل  از  زودهنگام  خداحافظی  به 

سبز انجامید.
واحدی  علیرضا  کاویانپور،  حامد 
نیکبخت، محمد نصرتی، لفته حمیدی، 
مهدی  نوری،  پژمان  زارع،  مازیار 
رجب زاده، علی سامره، رسول خطیبی، 
حسین کعبی، سیاوش اکبرپور، مهرداد 
از  توجهی  قابل  نمونه   ... و  اوالدی 
بازیکنانی بودند که حضورشان در امارات 

منجر به افت فوتبالی شان شد.
هشت  گذشت  از  بعد  حاال  اما 
سال، فوتبال امارات چه وضعیتی دارد و 
تیم های این کشور در قاره کهن از چه 
با  امارات  لیگ  برخوردارند؟  جایگاهی 
۱۴ تیم کارش را آغاز کرده و هواداران 
فصل  بازگشته اند.  ورزشگاه ها  به  هم 
قبل با قهرمانی الجزیره به اتمام رسید 
و  االهلی  شباب  بنی یاس،  تیم های  و 
الشارجه دوم تا چهارم شدند و سهمیه 
را  بعد  فصل  آسیای  قهرمانان  لیگ 

گرفتند.

تیم های اماراتی به واسطه عملکرد 
با  اخیر  سال  چند  در  خوب  چندان  نه 
و  روبرو شدند  کاهش سهمیه مستقیم 
حاال به جای سه سهمیه مستقیم و یک 
سهمیه غیرمستقیم با 2 سهمیه مستقیم 
و 2 سهمیه غیرمستقیم باید کارشان را 
پیش ببرند. العین، آخرین تیم اماراتی بود 
که در سال 2۰۱۷ با شکست استقالل 
ایران، رنگ یک چهارم نهایی ACL را 
دید و پس از آن اماراتی ها هیچوقت در 
بین هشت تیم برتر نماینده ای نداشته اند. 
طلسمی که امسال شکسته خواهد شد. 
دور یک  در  الوحده  و  شارجه  تیم های 
هشتم نهایی باید به دیدار هم بروند و 
به ناچار یک تیم اماراتی در یک چهارم 

حاضر خواهد بود.
امارات ۵۵  لیگ  از  این فصل  در 
اینجا حضور پیدا  بازیکن خارجی تا به 
کرده اند. هر تیم حداقل سه مهره خارجی 
را در اختیار دارد و خبری از ستاره های 
بزرگ نیست و اماراتی ها مثل همسایه 
خود قطر اعتقادی به جذب ستاره های 
مشهور ندارند. عمر خریبین، ری میونگ 
جو، اوتابک شوکوروف، کارلوس ادواردو 
و ... جزو مشهورترین بازیکنان خارجی 
ایرانی  فوتبالدوستان  برای  لیگ  این 
هستند. برزیل و کشورهای آفریقایی نیز 
بیشترین نماینده را از آن خود کرده اند.

جز  به  نیز  مربیان  نیمکت  روی 
شباب االهلی و الشارجه که مهدی علی 
و عبدالعزیز یاسی را روی نیمکت خود 
از مربیان خارجی  تیم دیگر  دارند؛ ۱2 
بهره می برند. سرگئی ربروف اوکراینی 
سرمربی العین است؛ هنک تن کاته پا 
به سن گذاشته هدایت الوحده را به عهده 
دارد؛ مارسل کایزر هلندی نفر اول کادر 
فنی الجزیره است و رامون دیاز آرژانتینی 
بقیه  دارد.  دست  در  را  النصر  هدایت 
مربیان چندان آشنا برای فوتبالدوستان 

ایرانی نیستند.
که  ست  ا کر  ذ به  م  ز ال
و  مشهور  سرمربی  برت فان مارویک، 
هلندی تیم ملی امارات در آخرین لیست 
اعالم کرده، همه نفراتش را از بازیکنان 
داخلی انتخاب کرد. تیم الجزیره با ۶ و 
شباب االهلی با چهار نماینده بیشترین 
سهم را در این لیست داشتند و ۶ تیم 
در  را  بازیکن  یک  و   2 بین  نیز  دیگر 
دادند.  اختصاص  خود  به  نهایی  لیست 
جام  انتخابی  نهایی  دور  در  امارات 
است.  همگروه  ایران  با   2۰22 جهانی 
بهمن   ۱2 و  مهر   ۱۵ روزهای  در  آنها 
۱۴۰۰ باید به مصاف شاگردان دراگان 

اسکوچیچ بروند.
مجدد  حضور  ببینیم  باید  حاال 
امارات چه  ایرانی در فوتبال  بازیکنان 
مانند  آیا  و  داشت  خواهد  را  عواقبی 
دهه ۸۰ شاهد افول ستاره های وطنی 
رویاهایشان  سقف  شدن  کوچک  و 
رخ  دیگری  تفاق  ا یا  بود  هیم  خوا
ساله  هشت  اجبارِی  توفیِق  می دهد. 
راه جابه جایی  اتمام رسید و دوباره  به 
و  باز شد  امارات  و  ایران  بین  بازیکن 
بهترین قاضی درباره سرنوشت  زمان، 

این اتفاق خواهد بود.

زمانقضاوتخواهدكرد؛

لیگامارات،دروازهبهشتیاخطپایانفوتبالیستهایایرانی!؟

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس 
لیگ  برای  سرخپوشان  شرایط  گفت: 
ایران خوب است اما برای آسیا باید در 
۵ پست بازیکن بگیرد تا خود را به خوبی 

ترمیم و تقویت کند.
به گزارش دنیای جوانان، حسین 
عبدی  افزود: پرسپولیس 2 بازیکن مهم 
خود به ویژه احمد نورالهی که سال ها 
زحمات بسیاری برای این تیم را کشید 
از دست داد. از سویی دیگر باشگاه نیز 
باید به فکر ترمیم خود باشد تا همین 
روند موفقیت را ادامه دهد و بتواند در 

ایران و آسیا موفق عمل کند.
وی ادامه داد: پرسپولیس باید در 
پست های دروازه بانی، دفاع چپ، دفاع 
وسط، هافبک وسط و خط حمله بازیکن 
را  روند  همین  تا  بگیرد  و خوب  جدید 
ادامه دهد، هر چند نقل و انتقاالت در 
حال انجام است و باید دید کادر فنی تیم 

چه تصمیم هایی را در دستور کار دارد.
بازیکن اسبق پرسپولیس در پاسخ 
ترمیم  برای  چرا  که  سوال  این  به 
بازیکنان  از  ایران  باشگاهی  تیم های 
نمی شود،  استفاده  فوتبال  آکادمی های 
تاکید کرد: تا زمانی که نگاه ما تیمداری 

اما  نمی شود  توجه  آکادمی ها  به  است، 
از  بسیاری  باشد  باشگاه داری  نگاه  اگر 
می شود.  حل  خود  به  خود  مشکالت 
مدیریت  باید  که  است  مساله ای  این 
و هواداران به آن توجه کنند تا شرایط 

درست شود. 
باشگاه  یک  وقتی  افزود:  عبدی 
برای ابتدایی ترین امکانات تیم اول خود 
در مذیقه باشد طبیعی است به فکر رده ها 
و تیم های دیگر خود نباشد، اما اگر در 
سیستم مدیریت این گونه تعریف کنیم 
که حداقل ۱۰ تا 2۰ درصد داشته های 
خود را در آکادمی ها هزینه کنیم خواهیم 

دید در گذر زمان هم هزینه باز می گردد 
بازیکنان همواره  برای جابجایی  و هم 
اختیار  در  را  مستعد  و  جوان  نیروهای 

داریم که این خیلی کمک می کند.
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس 
خاطر نشان کرد: معموال برای بهره مندی 
 ۴ روند  آکادمی ها  در  از سرمایه گذاری 
بازیکن  تا  را در نظر می گیرند  ساله ای 
به  توجه  با  اما  برسد  خاص  شرایط  به 
استعدادهایی که در ایران داریم این روند 
کوتاه تر هم می شود و می توانیم در مدت 
زمانی کوتاه، بازیکنانی را پرورش دهیم 
که هم امکان حضور در تیم اول باشگاه 

را داشته باشد و هم شرایط حضور قرضی 
و یا حتی ترانسفر شدن را برای باشگاه 
مهیا سازد که همه این ها آورده مالی هم 

به همراه خواهد داشت.
عبدی تاکید کرد: فراموش نکنیم 
هم  آینده  و  فوتبال  نباشد  آکادمی  اگر 
بودم  پرسپولیس  در  که  زمانی  نیست. 
روی این مساله کار کردم اما شرایطی به 
وجود آمد که مسیر به سرانجام نرسید و 
نتوانستیم کاری را که می خواستیم انجام 

دهیم را به اتمام برسانیم.
وی ادامه داد: افرادی به هر عنوان 
در روند کار اختالل ایجاد می کردند و 
قبول  باید  می شد.  متوقف  کار  چرخه 
خوب  ملی  منافع  برای  آکادمی  کنیم 

است اما برای منافع شخصی نه.
می  د کا آ ر  د  : د و فز ا ی  عبد
بازیکن سازی می کنیم و وقتی به درجه 
اعتبار رسید منافع و سود آن به فوتبال 
ملی باز می گردد اما اگر این روند متوقف 
شده و بازیکن بی کیفیت خارجی بیاوریم 
سود حاصله در بین بسیاری افراد تقسیم 
ما  فوتبال  آفت  روند  همین  و  می شود 
زودتر  چه  هر  امیدوارم  که  است  شده 

حل شود.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

اگر آکادمی نباشد فوتبال و آینده هم نیست؛

عبدی: مدیران پرسپولیس باید به فکر ترمیم تیم باشند

اعالم رسمی انتقال شهریار مغانلو به 
سپاهان، به منزله پایان یک دوئل جذاب 
و دوم  اول  تیم های  بین  انتقاالتی  و  نقل 

لیگ برتر ایران بود.
ر  کا ن،  نا ا جو نیای  د رش  گزا به 
انتقال محمد محبی بازیکن فصل گذشته 
پایان رسید  به  تیم سانتاکالرا  به  سپاهان 
و این بازیکن پس از رونمایی رسمی، به 
این  دیگر  روی  پیوست.  پرتغالی  تیم  این 
نلو  مغا ر  شهریا با  محبی  معاوضه  خبر، 
در  حضور  فصل  نیم  یک  از  پس  که  بود 
رقیب  جدی ترین  راهی  حاال  پرسپولیس، 
بیستم،  لیگ  قهرمانی  راه  در  سرخپوشان 

می شود. سپاهان، 
با  محبی  د  ا د ر ا قر ن  ما ز ت  مد
هد  ا خو  2 ۰ 2 ۴ ل  سا تا  ا  ر کال نتا سا
و  جوان  ستاره  پرتغالی  باشگاه  و  بود 
دیگر  فصل  سه  تا  را  سپاهان  بوشهری 
با  ند  می توا و  داشت  خواهد  اختیار  در 
هم  ا  ر دیگری  یی  ا مدز درآ و  ا فروش 

باشد. شته  دا
که  شد  انجام  حالی  در  انتقال  این 
یادی  ز ر  خبا ا گذشته  های  هفته  طی 
و  سپاهان  باشگاه  دو  فق  توا مون  پیرا
برای معاوضه شهریار مغانلو و  سانتاکالرا 
اکنون  رسید،  می  گوش  به  محبی  محمد 

این  سانتاکالرا  باشگاه  رسمی  اعالم  با  و 
پس  و  رسیده  نهایی  مرحله  به  جابجایی 
مغانلو  پرتغالی،  تیم  در  محبی  حضور  از 
نیز از فصل آینده در زردپوشان اصفهانی 
پیراهن  با  که  بازیکنی  زد؛  خواهد  توپ 
و  برتر  لیگ  در  گل  ر  چها پرسپولیس 
چهار گل در لیگ قهرمانان زد و حاال از 
رقیب  تیم  در  و حضورش  او  دادن  دست 
یک شکست بزرگ نقل و انتقاالتی برای 

می شود. محسوب  پرسپولیس 
خود  بیانیه  در  کالرا  سانتا  وبسایت 
را  و محمد محبی  مغانلو  معاوضه شهریار 
»دائمی« قلمداد و از آوردن رقم رضایت 

نامه برای فروش مهاجمش اجتناب کرده 
است. این در حالی است که پیش تر باشگاه 
پرسپولیس گفته بود سانتا کالرا رقم ۵۰۰ 

هزار دالر را درخواست کرده است.
است:  آمده  نیه  بیا ین  ا مه  دا ا در 
شهریار مغانلو پس از به ثمر رساندن یک 
گل در سیزده بازی با پیراهن سانتاکالرا، 
به قرارداد خود با این تیم خاتمه داد. الزم 
نیم  در  مهاجم  این  که  است  یادآوری  به 
میدان  به  پرسپولیس  برای  گذشته  فصل 
رفت و با این تیم به عنوان قهرمانی ایران 
دست یافت و در شانزده بازی هشت گل 

به ثمر رساند.

بمب فصل نقل و انتقاالت؛

مغانلو به سپاهان پیوست!
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 کتاب مجموعه مقاالت »رودکی وار؛ مقاالتی در شعر و اندیشه 
رودکی«، زیر نظر دکتر »محمدجواد یاحقی« و توسط انتشارات بنیاد 

رودکی، به چاپ رسید.
به گزارش دنیای جوانان از روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد 
رودکی، انتشار این مجموعه در راستای برنامه های بنیاد رودکی در 

پاسداشت و ترویج زبان و ادب فارسی و بزرگداشت رودکی است.
مقاالت آورده شده در این کتاب به کوشش مرضیه دلیری اصل 

وزیر نظر دکتر محمدجواد یاحقی گردآوردی شده است.
یاحقی در پیامی به بهانه انتشار این کتاب گفت:

کتاب رودکی وار حاوی بیست و چند مقاله و  نام این کتاب از 
این بیت عنصری  گرفته شده است که می گوید:

غزل رودکی وار نیکو بود
غزل های من رودکی وار نیست

این کتاب حاوی مقاالتی است که برخی از آنها سالهای پیش  
خردسرای  موسسه  پاژ«   « مجله  در  قبل  دهه  دو  حدود  در  شاید 
آن  به  که  جدیدی  مقاالت  انضمام  به  بودند  شده  چاپ  فردوسی 

اضافه شده است.
خردسرای  مؤسسه  میان  مشترک  است  کوششی  کتاب  این 

فردوسی و بنیاد فرهنگی هنری رودکی ایران که همنام است با بنیاد 
رودکی در تاجیکستان و اهتمام ما نیز برآن بوده است تا با تکیه بر 
رودکی، پدر شعر فارسی ، روابط خود را با مردم عزیز تاجیکستان 
حفظ و مستحکم تر کنیم . در  تاجیکستان مردم بسیار به رودکی 
احترام میگذارند و این دلیل خوبی است برای توسعه روابط با مردم 

تاجیکستان و مردم ماوراء النهر.
یاحقی توضیح داد: در این مقاالت به جنبه های مختلف شعر 
و زندگی رودکی پرداخته شده است و سعی کرده ایم تا جنبه های 
ناشناخته ای از شعر رودکی را نشان دهیم اگرچه همانطور که می دانیم 
اشعار رودکی اندک است و میزان زیادی از آن از بین رفته است اما 
همین هزار بیت باقیمانده اهمیت او در سیر شعر فارسی و  مقام او 
به عنوان بنیانگذار کاخ بلند شعر  فارسی را نشان می دهد و ما نیز 
همین را نشانه گرفتیم برای ارتباط با  جهان  وسیع زبان فارسی که 
از فرارودان سرچشمه گرفت  و پس از آن در خراسان بزرگ و سایر 
شهرهای ایران  و کشورهای همجوار  ایران گسترده شد و پس از 
. به واقع پرچم زبان فارسی را رودکی  آن به شبه قاره هند رفت 
نصب کرد و  به همین دلیل است  که احترام  گذاشتن به رودکی 

یعنی احترام گذاشتن به شعر و زبان فارسی.

»رودکی وار« به بازار نشر رسید

کهنمویی  زارع  اصغر 
عدالت  مجتهد  او  می گوید: 
نیازی  و  است  نص  براساس 
از سوسیالیسم  مفهومی  گرته برداری  به 
ندارد. او روشنفکر زندگی   محور است و در 
عصری که گفتمان »مرگ« پیشرو بود، 

»الحیات« می نوشت.
محمدرضا حکیمی فقیه و مجتهد 
شیعه، فیلسوف، متفکر و نویسنده ایرانی بود 
که روز گذشته طی یک دوره بیماری دار 
فانی را وداع گفت. از وی با عناوینی چون 
»عاّلمه«، »استاد«، »فیلسوف عدالت« و 
ایشان  از  یاد می شود.  توحید«  »مرزبان 
بیش از ۴۰ کتاب به یادگار مانده که یکی 
است.  »الحیاة«  کتاب  آنها  مهمترین  از 
داِن مکتب معارفی خراسان،  وی از ُمَجِدّ
مشهور به مکتب تفکیک است که معتقد 
به جدایی دین از فلسفه و عرفان است. دو 
محور اصلی که عالمه حکیمی در آثارش 
بر آن تاکید داشته توحید و عدالت است. 
به مناسبت درگذشته این عالم فرزانه با 
اصغر زارع کهنمویی روزنامه نگار اندیشه و 
پژوهشگر تاریخ فکر گفت وگویی داشته ایم 

که مشروح آن را می خوانید:
در  که  اصلی  محورهای  از  یکی   
آثار استاد محمدرضا حکیمی به صورت 
است.  عدالت  است  مداقه  مورد  ویژه ای 
مفهوم عدالت در نظام فلسفی و فکری 
ایشان چگونه است و چرا تا این میزان 

دارای اهمیت است؟
باید  پرسش  این  به  پاسخ  برای 
مطلِق  عدالت،  نوشت.  قطور  کتابی 
از  بیش  را  او  است.  حکیمی  اندیشه 
بدانیم  مفسر  و  فیلسوف  فقیه،  آنکه 
باید پژوهشگر عدالت، کشنگر فقرستیز 
ایران  در  بخوانیم.  ضدتبعیض  مبارز  و 
و  حوزوی  برجسته   شخصیت  کمتر 
حتی آکادمیک داریم که اینقدر عمیق، 
همه جانبه و تمام قد به مساله فقر پرداخته 
باشد. حکیمی از پرداختن به ذهنیات و 
اشتغال صرف به تبیین انتزاعی مفاهیم 
مهمی چون عدالت پرهیز دارد. او صریحا 
به عینیات می پردازد و برخالف بسیاری 
زدودن  به  روحانیون،  و  روشنفکران  از 
فقر مادی تاکید می کند. در نظام فکری 
امکان  آسایش،  از  نابرخوردار  انسان  او، 
قرائت  ندارد.  را  معنویات  به  دسترسی 
حکیمی از عدالت چنان رادیکال است که 
اسالِم منهایی عدالت را اسالم نمی داند. او 
برای فقرزدایی و عدالت اقتصادی درنگ 
را جایز نمی داند و اعتقاد دارد باید برای 

احیای عدالت دست به شمشیر برد.
 به خاطر همین است که محمدرضا 

حکیمی را فیلسوف عدالت خوانده اند...
فیلسوف  اطالق  می کنم  فکر  من 

عدالت برای حکیمی درست نیست. اوال 
او اگرچه فلسفه خوانده بود و حتی به آن 
فیلسوف  را  اما خود  تعلق خاطر داشت؛ 
نمی دانست. فیلسوف خواندن کسی که 
می گوید انسان با فلسفه رستگار نمی شود، 
اشتباه است. ثانیا مباحثی که او در باب 
عدالت مطرح می کرد، اساسا درون دینی 
و به شیوه مرسوم مکتب تفکیک بود. او 
برای فهم متن از فلسفه عبور کرده بود. به 
تعبیر دیگر، منبع معرفت شناختی حکیمی، 
استخراج مستقیم معنا از قرآن و حدیث 
بود و مبنای فلسفی نداشت. ثالثا، اساسا 
ترکیب »فلیسوف عدالت«، ترکیب غلطی 
است و کژتابی دارد. حکیمی را باید بیشتر 

یک پژوهشگر عدالت خواند.
شریعتی،  همانند  را  او  برخی   
این  می خوانند،  مسلمان  سوسیالیست 

تعبیر چقدر درست است؟
از  را  حکیمی  نیست.  درست  نه؛ 
و  عدالت  از  سال  هفتاد  که  جهت  آن 
نباید سوسیالیست  برابری سخن گفت، 
از  مارکسیست خواند. عدالت یکی  یا  و 
اصول دوگانه مذهبی است که حکیمی 
شارح آن است. هرآن کس که از عدالت 
عدالت  نیست.  چپ  لزوما  می نویسد، 
خاص  جریان  یک  انحصاری  مفهوم 
نیست. می توان سوسیالیست نبود و پیگیر 
عدالت شد. قراردادن تمامیت عدالت در 
جیب سوسیالیست ها، مسئله عدالت را به 
حاشیه برده است. عدالت جویی سابقه ای 
طوالنی تر از سوسیالیسم و قامتی بلندتر 
از آن دارد. چه بسا، دولت های مبتنی بر 
مارکسیسم، به بی عدالتی و ظلم بیشتری 
اندیشه حکیمی،  در  زدند. عدالت  دست 
زیربنا و مقدم بر همه چیز حتی ایمان است. 
از نظر او، بدون عدالت، آزادی و مسلمانی 

هم ناممکن است.
زمانه  از  متاثر  حکیمی  می گویند   
اندیشه های چپ گرایانه،  به  و  بوده  خود 
لعاب اسالمی زده و مارکسیسم را با آیه و 

حدیث عرضه کرده است...
یک نکته مهم باید بگویم. حکیمی 
ویژگی  یک  خود  هم عصران  میان  در 

شریعتی،  مثل  او  دارد.  متمایز  و  ممتاز 
مطهری، ملکیان و... سخنران و روشنفکر 
او پژوهشگر است و به  شفاهی نیست، 
اعتبار دانش غنی حدیثی و فقهی، اکثر 
نوشته هایش را از دل احادیث و روایات و 
قران استخراج کرده است. اگرچه توانایی 
ادبی خیره کننده ای دارد؛ اما نوشته هایش 
و  دارد  علمی  پشتوانه  عدالت،  باب  در 
مجتهد  او  است.  نگفته  شعارزده سخن 
به  نیازی  و  است  نص  براساس  عدالت 
گرته برداری مفهومی از سوسیالیسم ندارد.

 به نکته مهمی اشاره کردید، او در 
میان روشنفکران و متفکران زمانه خود، 
چه جایگاهی دارد و چگونه توانسته این قدر 

ممتاز عمل کند؟
به باور من، او روشنفکر زندگی   محور 
است و در عصری که گفتمان »مرگ« 
پیشرو بود، »الحیات« می نوشت. حکیمی 
سه پرهیز مهم داشت که در آینده اقبال 
جامعه دینی را به او بیشتر خواهد کرد. 
ورود  و  ذهنی گرایی  از  پرهیز  یکم( 
مسئوالنه به عینیت فقرزدایی و برابری 
اقتصادی به عنوان یک پژوهشگر علوم 
نقادی  و  قدرت  از  پرهیز  دوم(  انسانی؛ 
یک  عنوان  به  سیاست  نهاد  صریح 
از  پرهیز  سوم(  انقالب؛  برجسته  چهره 
شهرت و مریدپروری و برگزیدن شیوه 
ساده زیستی، سالم زیستی و آزاده زیستی. 
این سه پرهیز مهم، شخصیتی ممتاز به 
سالم، جذاب  را  او  اندیشه  و  بخشید  او 
پرهیز  به خصوص  کرد.  جلوه  مفید  و 
دوم مهم تر است. عدالت ورزی حکیمی 
عدالت  نیست.  همدل  نفاق  و  شعار  با 
تعارف و ملعبه نهاد سیاست نیست. چه بسا 
سیاستمداری که عدالت را نردبان رسیدن 

به مظلمه می کند.
 در میان آثار عالمه حکیمی کدام 
یک از آثار ایشان توانسته، جریان سازی 

بیشتری داشته باشد؟
تاکنون بیشتر، آثار گرانسنگ ایشان 
در روایت عدالت محورانه از عاشورا و تشیع 
مورد توجه بوده است؛ اما در آینده، آثاری 
که او در  آن ها به صورت ویژه به مساله 

مورد  است،  پرداخته  فقرزدایی  و  عدالت 
توجه بیشتری واقع خواهد شد. به باور من، 
آیندگان کتاب »منهای فقر« را می خوانند 
و از خود می پرسند چگونه جامعه ای که 
یک  از سوی  دیدگاه های  چنین  آن  در 
روحانی عالی قدر مطرح می شد، این چنین 
گرفتار بی عدالتی و فاصله عمیق طبقاتی 
تنذیرهای  و  به هشدارها  ای کاش  شد؟ 
این شخصیت مورد ستایِش همه گروه ها 
توجه  فرهنگی  و  و جریان های سیاسی 
می شد و سیاست های دست راستی فقرزا 

متوقف می شد.
 توجه ایشان در آثارشان و موضوعاتی 
که انتخاب کرده اند،تا چه حد در پیوند با 

مسائل مبتال به جامعه ایرانی بوده است؟
به زعم من، امروزی ترین کلیدواژه 
آرای حکیمی »تبعیض« است. او اعتقاد 
دارد ملت تحت تبعیض در ذلت همیشگی 
و  آثارش  اکثر  در  حکیمی  بود.  خواهد 
سال   ۱۵۰« مقاله  در  صراحت  به  البته 
تالش خونین«، هدف تمام تالش های 
مشروطه  از  ایران  مردم  آزادیخواهانه 
و  می خواند  عدالت  استقرار  را  کنون  تا 
فسادپذیری را استحاله در انقالب می داند. 
او به پول شویی و اختالش می آشوبد و از 
سخن  متوازن  اقتصادی  نظام  ضرورت 

می گوید. 
بر  حتی  و  می رود  جلوتر  حکیمی 
نظام مالکیتی که کبر و غرور ثروتمندان 
می دهد،  گسترش  را  فقرا  به  اهانت  و 
می تازد. او انبیا را منادیان عدالت و اغنیا 
را مخالفان عدالت معرفی می کند. چنین 
آن  در  که  جامعه ای  برای  اندیشه هایی 
میان فقیر و غنی فاصله نجومی وجود 

دارد، رهایی بخش است.
جامعه  برای  حکیمی  عالمه  آثار   
رهیافت های مهمی می تواند  ایرانی چه 

داشته باشد؟
ایرانیان  داد  نشان  کرونا  پاندمی 
نمی توانند از سنت های عاشورایی دست 
بسته  خانه  در  حتی  که  زمانی  بکشند. 
و حج واجب بسیار محدود شد، بخشی 
حسینی  عزای  برای  ایران  مردم  از 
اگر  ایرانیان  آوردند.  روی  هیئت ها  به 
هستند،  حسینی  مکتب  به  عالقمند 
باید بدانند در این مکتب، عدالت جویی 
و ظلم ستیزی در ردیف نخست اهمیت 
قرار دارد. اندیشه عدالت خواهانه حکیمی 
در کشوری اسالمی باید بازخوانی شود 
زیر  مردم  سوم  یک  سو،  یک  در  که 
سوی  در  و  می کنند  زندگی  فقر  خط 
در  خاورمیانه  میلیون دالری های  دیگر، 
خیابان های آن »دور دور« می کنند. این 
جامعه برای آنکه بماند، باید به اندیشه 

عدالت و رفع تبعیض برگردد.
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كابوسبیپایاندر»تهران-پرندک«

پرنـدک« که به تازگی از سـوی انتشـارت نیسـتان روانه بـازار کتاب 
گشـته، داسـتان مـرد مهاجر افغانسـتانی اسـت کـه طالبـان زندگی اش را 

به کابوسـی تکرارشـونده بدل سـاخته است.
رایانـی  مهـرداد  نوشـته  تهران-پرنـدک  نمایشـنامه  مجموعـه 
مخصـوص کـه بـه تازگی از سـوی انتشـارات کتاب نیسـتان روانـه بازار 
نشـر شـده، دربردارنده دو نمایشـنامه اسـت: تهران-پرندک و آنکه گفت 

آری، آنکـه گفـت نه.
نمایشـنامه اول داسـتان مردی افغان اسـت که پس از آشـوب های 
طالبـان بـه ایـران می گریـزد و در ایـران همسـر و فرزنـد را رهـا می کند 
و بـه انگلسـتان مـی رود؛ در آنجـا نیـز در سـودای فراهـم کـردن زندگی 
مطلـوب کـه بتوانـد زن و فرزند نزد خود آورد شکسـت می خورد و دوباره 
بـه ایـران بازمی گـردد؛ گل آقا امـروز در پرندک )حومه تهـران( و در یک 
آلونـک زندگـی می کنـد و گرفتـار شـیادی بـه نـام یعقـوب شـده کـه از 
او به عنـوان مـردی کـه خـواب می بینـد و بـه او وحی می شـود اسـتفاده 
می کنـد و پـول درمـی آورد. واگویـه هـای گل آقـا با خودش و همسـرش 
گل بـادام و یعقـوب محـور اصلـی ایـن نمایشـنامه اسـت؛ واگویـه هایی 
کـه تکـرار می شـوند و مخاطب را در این سـردرگمی می گـذارد که کدام 

حرف هـا مخاطبـش یعقـوب اسـت و کـدام گل بادام.
اسـتفاده از زبـان عامیانه و عبارات فارسـی و افغانسـتانی در ترکیب 
بـا گفته هـای انجیـل و آموزه هـای دینـی و اشـاره بـه یهودیـت یعقـوب 
ازجملـه نـکات جالـب نویسـنده در روایـت داسـتان اسـت که متـن را به 

سـه جغرافیـای ایران، افغانسـتان و انگلسـتان می کشـاند.
گل آقـا امـروز تنهـا یـک آرزو دارد: بازگشـت به وطـن و در آغوش 
کشـیدن کابـل؛ شـهری کـه تمـام هویـت و شـخصیت گل آقـا را نمـود 

می بخشـد.
 ایـن نمایـش در کنـار پرداختـن به موضـوع اجتماعـی مهاجرت که 
بـرای مهاجـران افغانسـتانی فارسـی زبان گفته هـا و ناگفته های بسـیاری 
دارد می کوشـد به نوعـی بـا اسـتفاده از دیگـر عناصـر نمایشـی ازجملـه 
طراحـی صحنـه و همچنین یادآوری خاطرات عاشـقانه روزهای گذشـته 
زن و مـرد افغـان و تحـرک طنزآمیـز مـرد یهـودی متنـی را کـه حـس 
و حـال واقعـی مهاجـر و مهاجـرت را بـه جـان مخاطـب می نشـاند بـه 

وادی خلق بکشـاند.
نمایشـنامه تهران-پرنـدک در سـال ۱۳۸۵ در تاالر سـایه مجموعه 
تئاتـر شـهر بـه روی صحنه رفته اسـت. عواملـی که در ایـن اجرا حضور 
از: نویسـنده: مهـرداد رایانـی مخصـوص، طـراح و  داشـتند عبارت انـد 
کارگـردان: سـپیده نظـری پـور، بازیگـران: حمیـد آذرنگ، علی سـرابی، 
هدایـت هاشـمی و سـپیده نظـری پـور و دسـتیاران کارگـردان: خیـراهلل 

تقیانـی پـور و محمدهـادی عطایـی فر
داسـتان دوم امـا داسـتان متفاوتـی اسـت؛ گفت وگوهـای زوجی در 
زمـان امـروز کـه در تقابـل بـا اجدادشـان در زمـان قاجار قـرار می گیرد. 
ادبیـات و شـیوه ابـراز عشـقی کـه ادبیـات امـروز را بازتـاب می دهد، در 
مقایسـه با نیاکانی که در گذشـته و با زبان ادبیات کالسـیک با همدیگر 
ارتبـاط برقـرار می کننـد، محـور زبـان نمایشـنامه آنکه گفـت آری، آنکه 

گفـت نه را نشـان مـی دهد.
دانه هایـی کـه از سـوی هـردو زوج آن هم در سـالگرد ازدواج هدیه 
و کاشـته مـی شـوند و اگرچـه نتیجه ای یکسـان دارند امـا در زمان حال 
باعـث جدایـی و نفـرت می شـوند و درزمانـی دورتـر جوانـه زدن عالقـه 

و عشـق هستند.
نمایشـنامه آنکه گفت آری و آنکه گفت نه در سـال ۱۳۸۵ در تاالر 
سـایه مجموعـه تئاتـر شـهر بـه روی صحنـه رفـت. عواملی کـه در این 
اجـرا حضـور داشـتند عبارت انـد از: نویسـنده و کارگردان: مهـرداد رایانی 
مخصـوص، بازیگـران: سـپیده نظـری پـور و فرزیـن صابونـی، دسـتیار 
کارگـردان: محمدرضـا عطایـی فـرد و همراهـان صحنـه و کارگـردان: 

خیـراهلل تقیانـی پـور و هـادی عطایی فر
رایانـی مخصـوص نویسـنده ایـن اثـر، متولـد ۱۳۴۹ دانش آموختـه 
و  تئاتـر  کارگردانـی  کارشناسی ارشـد  نمایشـی،  ادبیـات  کارشناسـی 
دکتـرای مطالعـات تئاتـر بـا گرایـش کارگردانـی از دانشـگاه منچسـتر 

انگلسـتان اسـت.
چـاپ ۱۸ عنـوان کتـاب )نمایشـنامه و آثـار نظـری(، نـگارش 2۴ 
نمایشـنامه، کارگردانـی 2۰ نمایش، کارگردانـی ۴ تله تئاتر، یک مجموعه 
تلویزیونـی از فعالیت هـای وی در حـوزه تئاتـر محسـوب می شـود. وی 

عضـو هیئت علمـی دانشـگاه آزاد اسـالمی  واحـد تهـران مرکز اسـت.
در بخشـی از این کتاب آمده است:

مرده شـور تـو و اون عموخـان عزیـزت رو ببـره کـه جـز نکبـت و 
بدبختـی بـرام هیچی نداشـتین. اللمونی گرفتی؟ همـون بهتر که صدات 
درنیـاد و اون دهـن گل وگشـادت رو بسـته نگـه داری و مدام خس خس و 
ملچ ملـچ نشـنوم. یک سـاله میخـوام برم؛ امـا نمی دونم چرا پام چسـبیده 
بـه زمیـن. یـه دلـم مـی گـه ایـن مـرد گنـاه داره، قیافـه اش شـده مثل 
ام اسـی ها، بمونـم تـا رنـگ تـوی صورتـش بیـاد. یـه دل دیگـه م میگه 
گـور پدرشـوهر! مـردی کـه زنش رو شـب و روزی می سـپره دسـت یه 

مشـت گیاه کـه غیرت نـداره )ص.۵۷(
رایانـی  مهـرداد  نوشـته  تهران-پرنـدک  نمایشـنامه  مجموعـه 
مخصـوص در ۶2 صفحـه و شـمارگان ۳۰۰ نسـخه به تازگـی از سـوی 

انتشـارات کتـاب نیسـتان روانـه بـازار نشـر شـده اسـت.

ان
خو

یش
ی پ

رو

فرناز میرزالو

ها
ده 

گزی

پروانه رسولی خوشبخت

تعزیه زبانی رمزی و نمادین دارد
 پژوهش گر و عضو هیات علمی دانشگاه 
هنر با اشاره به استفاده تعزیه از تمثیل ها، گفت: 
تعزیه در اجرا هم بسیار نمادگراست و با کم ترین 

امکانات، می تواند حرف های بزرگی را بزند.
به گزارش دنیای جوانان از روابط عمومی 
کمیسیون ملی یونسکو-ایران، نت گپ یونسکویی 
با موضوع تعزیه؛ میراث جهانی محرم، با حضور 
پژوهش گر  و  دانشگاه  استاد  صالح پور،  اردشیر 
هنرهای آیینی و سنتی، محمدحسین ناصربخت، 
پژوهش گر و عضو هیات علمی دانشگاه هنر و 
با اجرای سید احمد محیط طباطبایی پژوهشگر 
عصر  نوروز،  باشگاه  رییس  و  فرهنگی  میراث 

دیروز )دوشنبه اول شهریور( در صفحه اینستاگرام کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد.
در ابتدای این برنامه، اردشیر صالح پور درباره تعزیه عنوان کرد: ریشه ها و پیشینه 
این هنر را باید به فرهنگ ایران منتسب کنیم. من روی وجه ایرانی تعزیه، بر اساس 
ویژگی هایی که در فرهنگ ملی و باستانی ما و ادوار مختلف تاریخی، بسیار تاکید دارم. 
یکی از مهم ترین دالیل بر وجه ایرانی آن این است که در هیچ کشور جهان اسالم، تعزیه 
به این شکل که در ایران وجود دارد، وجود ندارد و از این بابت باید این را مدیون و مرتبط 
با فرهنگ غنی ایران اسالمی بدانیم که از ریشه ها و پیشینه ها یادگار زریران و بعد سوگ 
ایرج، سوگ سیاوش )سووشون( اشاره کنیم. در دوره دیلمیان، آل بویه، برای نخستین بار 
پس از فتح بغداد دکان ها را بسته و نخستین تعزیه را برپا می دارند. در حکومت سربداران 
علوی خراسان، جنبه های شیعی خیلی موکد می شود. سیر ادبیات مان از قرن ۳ و ۴ هجری 

با شاعرانی مانند شهید بلخی، ابوشکور بلخی، کسایی مروزی، حکیم سنایی است///.
روضه الشهدا منبعی قوی برای شناخت تعزیه

وی ادامه داد: اواخر دوره تیموریان، علی رغم اینکه ایلخانان و تیموریان، دین شمنیسم 
داشتند )باورهای سنتی اقوام اولیه( که مربوط به فرهنگ حوزه چین، پامیر، تبت و مغولستان 
بود، وقتی با دین شیعی و اسالمی آشنا می شوند، خلق سازه ها، ابنیه و مساجد را شروع 
می کنند. در همین دوره با نویسنده ای به نام مالحسین واعظ کاشفی سبزواری و کتاب 

روضه الشهدا مواجه می شویم که به نظرم مانیفست، پایه و مایه روضه است.
وی افزود: به نظرم در فرهنگ شیعی نه تنها تعزیه بلکه بسیاری هنرهای ملی 
ایران باستان اعم از پرده خوانی، نقالی، سخنوری در دوره صفویه احیا می شوند و با یک 
رنسانس فرهنگی در دوره صفویه مواجه می شویم. در این دوره 222-22۳ ساله صفویه، 
ایران تحت یک عمومیت دینی و یک مذهب سیاسی به نام شیعه است. این مذهب شیعه 
بسیاری آیین های ایران باستان و فرهنگ ملی را به  نوعی در خود جای داده است. پس از 
این که اصفهان را به  عنوان پایتخت انتخاب می کنند، با شکوه و هیمنه بسیار گسترده ای 
مواجه می شویم که به  لحاظ استراتژیک و سوق الجیشی در قلب ایران قرار می گیرند و 
زمینه ای است که هنر های ملی، سنتی و آیینی احیا شود. مانند این که اشاره می کنند 
پرده خوانی برای اولین بار ظاهرا در جنگ چالدران توسط چاوش خوانان انجام می شود. البته 
هنوز گزارش دقیقی از دوره صفویه به عنوان نسخه نداریم. روایت خارجی ها و فرنگی ها 
از دوره زندیه است. در یک دوره کوتاهی و در همین چند سال اخیر،  یکی دو نسخه را 
منتسب کردند اما واقعا گزارش هایی که داریم از دوره زندیه به ویژه کریمخان زند است.

اوج و اعتال تعزیه در دوره قاجار
صالح پور درباره دوره اوج تعزیه در ایران بیان کرد: اوج و اعتال و شکوفایی 
تعزیه را باید به دوره قاجار منتسب کرد، به ویژه به دوره ۵۰ ساله پادشاهی که به 
هنرهای نمایشی، موسیقی، ترانه و نقاشی توجه می کرد. ما بیش از آنکه ناصرالدین 
شاه را یک شاه سیاسی بدانیم، یک شاه هنرمند می دانیم. به نظرم کاخ گلستان 
کاخ  جنوبی  ضلع  در  دولت  تکیه  بنای  است.  ملی  فرهنگ  برای  پایگاهی  هنوز 
گلستان است که توسط دوستعلی خان معیرالممالک ساخته شد. البته پیش از آن 
تکیه شاهی  است،  دادگستری  االن عمارت  گلستان  که  کاخ  در ضلع غربی  ما 
اما آنچه در گزارش های خارجی آمده این شور و هیمنه و هیبت  را هم داشتیم 

تکیه دولت را ندارد.
وی ادامه داد: تکیه دولت یک بنای چهار طبقه باشکوه ملی بود که باید به عنوان 
نخستین تماشاخانه ایرانی قلمدادش کنیم، ازدست رفت، اما دو فاکتور از آن برای ما به جا 
مانده است؛ یکی آن تابلوی بسیار زیبای کمال الملک که کامال به شکل پرسپکتیو از درون 
تکیه دولت نشان می دهد و دوم گزارش اکثر مستشرقین و فرنگیان که در سال ۱۳2۷ این 
بنا خراب می شود. در روایتی آمده که حتی احمد شاه هم در بعضی از مجالس به عنوان 
یک کودک شرکت می کرده است. این جریان کامال در اختیار دولت بود و حمایت تمام 
دولت را داشت. هنرها برآمده از سویدای قلب، فرهنگ، اعتقادات، باورها و ذوق یک ملت 

است. اگر حمایت شوند، به اوج شکوفایی می رسند.
اردشیر صالح پور گفت: این روند در دوران مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و حتی 
احمد شاه ادامه می یابد. دوره پهلوی اول دوران فترت است که یک نوع تجدد آمرانه 
به عبارتی در ایران محقق می شود. در این زمان دوران اوج تعزیه به افول می رود و از سال 
۱۳۰۸ به بعد، دیگر تعزیه کامال  قدغن اعالم شده و البته عاشقانه این رشته همچنان در 

روستاها و گوشه کنارها حتی به طور مخفی  برپا می شود.
وی اضافه کرد: در دوره پهلوی دوم در جشن هنر شیراز و حمایت فرخ غفاری، 
برای اولین بار و با حضور گروه های خارجی مسئولین متوجه می شوند ما یک هنر آیینی، 
ملی، مذهبی و با ژانر کامل نمایشی به نام تعزیه داریم و به نظر من در همان دوران دوباره 

تعزیه احیا شده و ادامه پیدا می کند.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: پژوهش گران ارجمندی مانند استاد بهرام بیضایی نیز 
از ساختار و ژانر تعزیه بهره می برند و این ژانر یک بار دیگر در ورژن ها و قالب های جدید، 

حیات می یابد. اما هرگز به آن شکوه دوره قاجار نرسید.
وی یادآور شد: ما باید به طور ویژه به این امر بیشتر بپردازیم چون جزو میراث بشری 
است. ثبت آن کافی نیست و باید برنامه ریزی کنیم. جهان اسالم با همه گستره فرهنگی 
خود، فقط یک ژانر نمایشی دارد که ایرانی و همانا تعزیه یا شبیه خوانی است. واحد آن 
درس های دانشگاه است و امیدوارم انجمن و تشکیالتی با همکاری یونسکو ایجاد شود 
که بتوانیم امروز تعزیه را به عنوان یک ژانر ایرانی در گونه های نمایش شرق و آسیا داشته 
باشیم. تعزیه به گمان من می تواند به حیات خود ادامه دهد. الزم است که این هنر را 
جدی بگیریم و در دانشکده هنرهای دراماتیک، هنرهای سنتی و آیینی را با رویکردی که 

به هنرهای مدرن داریم، برپا کنیم.
استفاده از همه هنرهای جهان سنتی در شبیه خوانی

در بخش دیگری از این نشست مجازی محمدحسین ناصربخت درباره تعزیه گفت: 
شبیه خوانی یک نمایش آیینی است که از منظر نمایشی مانند بسیاری نمایش های سنتی 
شرقی یک نمایش روایی و بر آمده از تفکر و اندیشه ایرانی است. شبیه خوانی ریشه در 
اندیشه باستانی ایرانیان دارد که در دوره اسالمی تبلور پیدا می کند، در تفکرات فالسفه 
و حکمای شیعی و به ویژه در عرفان ایرانی بسیار تجلی پیدا می کند و از آن طریق وارد 
نسخ و اجراهای تعزیه می شود. در بررسی بسیاری اصول و قرارهای تعزیه می بینیم در آن 
فرهنگ و تفکر حاکم بر جامعه ایرانی ریشه دارند که فقط مقداری ساده تر شده تا برای 

عامه مردم هم قابل قبول باشد.
وی افزود تعزیه به همین جهت زبان کامال رمزی و نمادین دارد. از نمادها و نشانه 
ها در اجرا، نسخ و در طراحی بسیاری شخصیت ها و قصص شبیه خوانی بهره برده شده 
است. به همین جهت آن جا که مثال درباره واقعه تاریخی عاشورا صحبت می کند، فراتر از 
فقط یک نگاه تاریخی می رود و تالش می کند به آن حقیقتی که در این اتفاق و رویداد 

تاریخی وجود دارد، نظر داشته باشد.

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم سمیه متین نژاد به استناد دو برگ استشهادیه گواهی 
امضاء شده دفتر اسناد رسمی ۳۸ مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند 
سامانه  بررسی  با  است  گردیده  مفقود  انگاری  سهل  علت  به  وی  مالکیت 
ششدانگ  گردید  مشخص  ثبتی  پرونده  سوابق  و  الکترونیک  امالک  جامع 
 ۵۸۰۶۶ پالک  شماره  به  مربع  متر   ۶۶/۴۰ مساحت  به  آپارتمان  واحد  یک 
الکترونیکی  امالک  دفتر  شماره  با  مشهد   ۱۰ بخش  اصلی   -۱۷۵ از  فرعی 
۱۳۹۷2۰۳۰۶2۶۷۰۱۹۳۶۳ به نام خانم سمیه متین نژاد ثبت و سند مالکیت با 
شماره 2۶۴۶2۵/ب۹۶ به نامش صادر و تسلیم گردیده سپس برابر سند ۴۵۴۱۱ 
مورخ ۱۳۹۷/۰۵/2۰ دفتر اسناد رسمی ۳۸ مشهد در رهن بانک مسکن قرار گرفته 
سامانه جامع امالک الکترونیکی و سوابق پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد 
مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل 
سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در 
ارائه  صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم 

آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
محمد مقدسی 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 
م / الف ۳۳۵

آگهی فقدان سند مالکیت 
گواهی  استشهادیه  برگ   2 استناد  به  زبهانی  آقای سعید  اینکه  به  نظر 
امضاء شده دفتر اسناد رسمی ۱۸ مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند 
سامانه  بررسی  با  است  گردیده  مفقود  انگاری  سهل  علت  به  وی  مالکیت 
ششدانگ  گردید  مشخص  ثبتی  پرونده  سوابق  و  الکترونیک  امالک  جامع 
آپارتمان به مساحت ۱۰۱/۷۷ متر مربع به شماره پالک ۸۴۱۵۵  یک واحد 
الکترونیکی  امالک  دفتر  شماره  با  مشهد   ۱۰ بخش  اصلی   -۱۷۵ از  فرعی 
۱۳۹۹2۰۳۰۶2۶۷۰۰۹۴۸۵ به نام آقای سعید زهابی ثبت و سند مالکیت با 
شماره ۰۱۶۱۹۶/ه۹۸ به نامش صادر و تسلیم گردیده سپس برابر سند ۴۵۴۱۱ 
مورخ ۱۳۹۷/۰۵/2۰ دفتر اسناد رسمی ۳۸ مشهد در رهن بانک مسکن قرار 

این  از  بیش  ثبتی  پرونده  سوابق  و  الکترونیکی  امالک  جامع  سامانه  گرفته 
حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
کتبی  اعتراض  آگهی  انتشار  تاریخ  از  روز  ده  مدت  ظرف  بایستی  باشد  می 
خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
محمد مقدسی 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 
م / الف ۳۳۴

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای حمیدرضا بهنام سارنگ به استناد 2 برگ استشهادیه 
گواهی امضاء شده دفتر اسناد رسمی ۱۳۹ مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است 
سند مالکیت وی به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی سامانه 
جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک واحد آپارتمان به مساحت ۸۴/۴۵ متر مربع به شماره پالک 
۴۳۰۷۰ فرعی از ۱۷۶ - اصلی بخش ۱۰ مشهد با شماره دفتر امالک الکترونیکی 
و سند  ثبت  بهنام سارنگ  آقای حمیدرضا  نام  به   ۱۳۹۹2۰۳۰۶2۶۷۰2۵۶۷۳
مالکیت با شماره 22۶۶۹۰/الف ۹۹ به نامش صادر و تسلیم گردیده سپس برابر 
سند ۱۳2۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/2۰ دفتر اسناد رسمی ۳۵۵ مشهد در رهن بانک 
مسکن قرار گرفته سامانه جامع امالک الکترونیکی و سوابق پرونده ثبتی بیش 
از این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود 
را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. 
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
محمد مقدسی 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 
م / الف ۳۳۶
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از چپ:  محمدرضا عبدالملکیان، قیصر امین پور، دکتر حجابی 
و دکتر دریا - اوایل دهه ۸۰ اختصاصی دنیای جوانان

مرا با نیمه دیوانه من
آشنا کردی

محمد رضا طاهري

مرا  وقتی گرفتار خودم بودم صدا کردی
مرا از من، مرا از قیِد من بودن رها کردی

دوباره روی ماهت محو شد در رشته های شب
تو با زیبایی ات این حرف ها را نخ نما کردی

نماز عشق می خواندم، امامم حضرت دل بود
کنارم بی تکلّف ایستادی، اقتدا کردی

به هم نزدیک بودیم، آتش از لب هات می تابید
دلت می خواست لب های مرا، اّما حیا کردی

من از خود نیمه ای را دیده بودم عاقل، اما تو
مرا با نیمه دیوانه من آشنا کردی



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

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

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

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

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

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

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

چهارشنبه 3  شهریور 1400  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1816

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 275، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 66562801-66917312 -66915268      
فکس:66126139

زخم کاري با صداي گالره عباسي

)سینمای  سوینا  هنري  گروه 
نابینایان( نسخه ویژه نابینایان سریال 
زخم کاری، به کارگردانی محمدحسین 
عباسی  گالره  صدای  با  را  مهدویان 
از  استقبال  از  پس  می کند.  منتشر 
دل،  سریال های  توضیح دار  نسخه 

چهارمین  بمانم،  زنده  می خواهم  و  هم گناه 
همکاری فیلیمو و سوینا در حوزه سریال با زخم کاری آغاز می شود و اولین 
قسمت نسخه ویژه نابینایان این سریال روز جمعه پنجم شهریور در دسترس 
مخاطبان قرار می گیرد. تهیه زخم کاری به عهده محمدرضا تخت کشیان است 
و چهره هایی چون جواد عزتی، رعنا آزادی ور، هانیه توسلی، سعید چنگیزیان، 
الهه حصاری، سیاوش طهمورث، عباس جمشیدی فر، مهدی زمین پرداز، 
امیرحسین هاشمی، کاظم هژیرآزاد، منوچهر علیپور، مه لقا باقری، مائده 

طهماسبی، مرتضی امینی تبار و سارا حاتمی در آن بازی کرده اند.

مریم سعادت هم وارد کوزوو شد

تست گریم مریم سعادت، بیوک 
فرزین  و  ابراهیمی  بهرام  میرزایی، 
محدث برای بازی در فیلم سینمایی 
بازیگر  یکي دو  و  شد  انجام  کوزوو 
دیگر نیز در روزهاي آتي به این پروژه 

اضافه خواهند شد.. فیلم سینمایي کوزوو، به 
کارگردانی میثم هاشمی طبا و تهیه کنندگی 
حسین کالمی بر اساس فیلمنامه ای از هاشمی طبا در ژانر کمدی ساخته 
شده است. فرهاد آییش، بهاره کیان افشار، کورش تهامی، روشنک گرامی، 
سیاوش چراغی پور و هومن شاهی از دیگر بازیگرانی هستند که در کوزوو 
ایفای نقش کرده اند. فیلمبرداري این فیلم این روزها با رعایت پروتکل هاي 
بهداشتي در حال انجام است و به همین دلیل کمي کندتر از حد انتظار 
پیش مي رود. هادی زمردیان مجری طرح و سرمایه گذار این پروژه است.

اولویت براي واکسیناسیون هنرمندان

روز گذشته مدیر عامل صندوق 
اعتباری هنر درباره انتشار نامه رسمی 
وزیر بهداشت برای آغاز واکسیناسیون 
سیدحسین  داد.  توضیح  هنرمندان 
اعتباری  سیدزاده مدیرعامل صندوق 

بهداشت  وزیر  نامه  انتشار  از  پس  ساعتی 
گذشته  ماه  چند  پیگیری های  با  گفت: 
اولویت  در  هنر  و  فرهنگ  اصحاب  بهداشت  وزارت  اعالم  اساس  بر 
در  که  اعضایی  اسامی  اعالم  با  گرفتند.  قرار  کرونا  واکسن  دریافت 
وزارت  با  هماهنگی  شد، طی  مقرر  نمودند  نام  ثبت  هنرکارت  سامانه 
ثبت نام  هنرمندان  تقسیم بندی  با  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
ارائه  با  پزشکی، هنرمندان  دانشگاه های علوم  بین  شده سراسر کشور 
از روز چهارشنبه ۳ شهریور  انتظار می رود  و  هنرکارت واکسینه شوند 

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

اکران مستند آیدین نیکخواه بهرامي

روایتی  که  آیدین،  مستند  فیلم 
از زندگی بازیکن فقید بسکتبال ایران 
است با صدای پرویز پرستویي، از امروز 
اکران  تجربه  و  هنر  سینماهای  در 
کارگردانی  به  مستند  این  می شود. 
اشکان مهریار و تهیه کنندگی  مهدی 

آیدین  زندگی  از  است  روایتي  برجیان 
نیکخواه بهرامی بازیکن فقید بسکتبال ایران.

 آیدین  نیکخواه بهرامی پس از قهرمانی تیم ملی در جام ملت های 
آسیا در سال 2۰۰۷ میالدی و کسب سهمیه المپیک، در حالی که تنها 
چندماه به حضورش به همراه تیم ملی در المپیک  پکن باقی مانده بود، 
در جاده چالوس در یک سانحه رانندگی درگذشت و جامعه ورزش کشور 
را در بهت و شوک فرو برد. درگذشت او تا مدت ها روي بسکتبال کشور 

سایه افکنده بود.
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همراه با چهره جوان این روزهاي شبکه خانگي

سارا حاتمي: با بازیگري زندگي جدیدي را 
تجربه مي کنم
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محمد حسین زاده

روز گذشته با مرتضي امیني تبار، 
عرصه  تازه کار  جوان هاي  از  یکي 
با سریال زخم کاري چهره  هنر که 
سارا  کردیم.  مصاحبه  است،  شده 
حاتمی دیگر بازیگر جوان و تازه کار 
این سریال است که او نیز در اولین 
تجربه بازیگری اش در مقابل دوربین، 
شانس حضور در سریال زخم کاری 
را  مهدویان  محمدحسین  ساخته 
این مجموعه در نقش  داشته و در 
این  است.  نقش کرده  ایفای  مائده 
بازیگر ۱۶ساله که از 2 سال پیش 
کرده  آغاز  تئاتر  با  را  بازیگری  کار 
است، در سریال زخم کاری همبازی 
بازیگران حرفه ای سینما ازجمله جواد 
عزتی، هانیه توسلی، رعنا آزادی ور 
و سیاوش طهمورث شده و به نظر 
این تجربه خوب در  با  می رسد که 
این  از  تصویر،  عالم  به  ورود  بدو 
بیشتر  نقش آفرینی های  شاهد  پس 
باشیم.  سینماگران  دیگر  آثار  در  او 
کمتر  اخیر  سال هاي  در  درواقع 
و  جوان  چهره هاي  معرفي  شاهد 
تازه نفس به عرصه هنر بوده ایم چرا 
این  ریسک  معموال  فیلمسازان  که 
جدید  چهره هاي  از  تا  نمي کنند  را 
استفاده کنند ولي حاال محمدحسین 
جوان   2 زخم کاري  در  مهدویان 
جویاي نام را معرفي کرده که قطعا 
آینده اي درخشان خواهند داشت. با 
بیشتر  تا  همراه شدیم  حاتمي  سارا 
و  زخم کاري  در  حضورش  درباره 
دامه  ا براي  تصمیمش  همینطور 

راه بدانیم...

-با این سوال شروع کنیم که 
اصال چطور شد که بازي در سریال 
زخم کاري به شما پیشنهاد شد و وارد 

گروه این سریال شدید؟
*من از شاگردان آقای اشکان 
کالس های  در  و  هستم  خطیبی 
می کردم.  شرکت  ایشان  بازیگری 
ایشان من را به آقای کیومرث مرادی 
معرفی کردند و آقای مرادی از من 
خواستند به دفترشان بروم و تست 
با  دوباره  که  گفتند  هم  بعد  بدهم. 
تماس  با من  من تماس می گیرند. 
گرفتند که برای بار دوم هم تست 
دادم و بعد بازهم گفتند که با شما 
تماس  بار سوم  و  تماس می گیریم 
گرفتند و گفتند که برای نقش مائده 

پذیرفته شده ام.

 ، ید شد فته  یر پذ قتی  و -
نقش  است  قرار  که  می دانستید 

مائده را در زخم کاری بازی کنید؟
نستم  ا نمی د کلی  ر  *به طو
اما  شده ام  انتخاب  چه کاری  برای 
می دانستم برای کار آقای مهدویان 

است.

از  مهدویان  محمدحسین  -با 
قبل آشنایی داشتید؟

نزدیک  از  را  مهدویان  *آقای 
را  فیلم هایشان  ما  ا نمی شناختم 
فیلم هایشان  به خاطر  و  بودم  دیده 
زمانی که  آشنایی داشتم.  ایشان  با 

کارگردانی  به  کاری  برای  فهمیدم 
شده ام،  نتخاب  ا مهدویان  آقای 
خیلی خوشحال شدم چون آثارشان 
از  ایشان  و  داشتم  را خیلی دوست 
کشور  سینماي  موفق  فیلمسازان 

هستند.

محمدحسین  با  ری  -همکا
مهدویان چطور بود؟

*بازی در این سریال، یکی از 
و  بود  زندگی ام  تجربه های  بهترین 
یاد  مهدویان  آقای  از  چیزها  خیلی 
در  ثانیه  هر  که  به طوری  گرفتم. 
کنارشان چیز تازه ای یاد می گرفتم 
و به نظرم برایم یک کالس درس 

استثنایي بود.

مقابل  در  شما  تجربه  -اولین 
دوربین، با استرس همراه بود؟

*بله. اولین بارم بود که جلوی 
خیلی  و  می کردم  بازی  دوربین 
استرس داشتم چون هیچ تجربه ای 
اتفاقی  چه  نمی دانستم  و  نداشتم 
می افتد. استرس زیادي داشتم ولي 
خوشبختانه کلیه عوامل طوري بودند 

که این استرس را از من گرفتند.

بازیگران  مقابل  در  -بازی 
چگونه  شما  برای  سینما  حرفه ای 

بود؟
*تجربه بسیار خوبی بود، همه 
می دادند  من  به  خوبی  انرژی  آنها 
که  داشتم  سوال  خیلی  هم  من  و 
سعی  آنها  و  می پرسیدم  آنها  از 
راحت  که  کنند  کمکم  می کردند 
و  کنم  پیدا  را  سوال هایم  جواب 
داشتم  که  را  اشکاالتی  و  ایرادات 
رفع  را  آنها  که  می گفتند  من  به 
کنم. از همه آنها درس هاي زیادي 

یاد گرفتم.

-بیشترین ارتباط را با کدام یک 
سریال  این  حرفه ای  بازیگران  از 

داشتید؟
آقای  با  را  ارتباط  *بیشترین 
خیلی  انرژی  ایشان  داشتم.  عزتی 
انرژی  این  که  دارند  مثبتی  و  زیاد 
خوب را به همه بازیگران و عوامل 
حال  گروه  کل  تا  می کنند  منتقل 
که  سوالی  هر  باشد.  داشته  خوبی 
عزتی  آقای  از  می رسید  ذهنم  به 
ایشان به من راهکار  می پرسیدم و 
این  با  شاید  می گفتند  و  می دادند 
می خواهی  آنچه  به  بتوانی  روش 
مانند  یکجورهایي  برسی.  زودتر 
بودند و جالب  براي من  یک معلم 
من  سوال  همه  این  از  که  است 
خودشان  اتفاقا  و  نمي شدند  خسته 

هم بیشتر کمک مي کردند.

 ، شما مقابل  نقش  زیگر  -با
مرتضی امینی تبار، هم اولین تجربه 
سریال  این  در  را  خود  حرفه ای 
آیا  و  بود  چطور  او  بازی  داشت... 

تاثیری روی بازی شما داشت؟
ی  ز با هم  بل  مقا ن  چو *
تاثیر  هم  بازی  روی  می کردیم، 
تجربه  کلی  به طور  و  می گذاشتیم 
خیلی خوبی بود اما من در سطحی 

بازیگری  درباره  بتوانم  که  نیستم 
دیگران چیزی بگویم.

-شما در این سریال صحنه های 
سوارکاری هم داشتید... سوارکاری را 
از قبل آموزش دیده بودید یا برای 
آموزش  شدید  ناچار  سریال  این 

ببینید؟
*نه، من سوارکاری نکرده بودم 
و برای این سریال و قبل از شروع 
سوارکاری  جلسه   ۱۰ فیلمبرداری 
تمرین کردیم که در این تمرین ها 

یاد گرفتم.

-سوارکاری کار سختی بود؟ آیا 
ترسی از اسب سواری داشتید؟

یاد  باید  اما  بود  سختی  *کار 

می گرفتیم و سر تمرین ها هم بارها 
زمین خوردم. اول کار کمی از اسب 
آن  با  مدتی  از  بعد  اما  می ترسیدم، 
کنار آمدم چون به هرحال در داستان 
زخم کاری، من عاشق اسب هستم و 

باید ترسم از بین می رفت.

عالقمند  هم  سوارکاری  -به 
دامه  ا بعدها  بخواهید  که  شدید 

بدهید؟
به هرحال  بود.  خوبی  *تجربه 
مهارتی است که یاد گرفته ام و اگر 
به راحتی  می توانم  بعدها  خواستم، 
ادامه بدهم ولی در حال حاضر چندان 

به آن فکر نمی کنم.

-از نقش مائده بگویید
در  که  است  نوجوانی  *مائده 
ثانیه، کل سیستم زندگی اش عوض 
متوجه  ثانیه،  هر  در  و  می شود 
چیزهای جدید می شود. او نمی داند 
چه کسی راست می گوید و چه کسی 
دروغ می گوید. آدم ساده ای است که 
نمی تواند بازی کثیف خانواده اش را 
هر  که  است  دختری  کند.  درک 
خیلی  و  می کند  باور  زود  را  چیزی 
زود نظرش عوض می شود. مائده با 
نوعی سردرگمی روبروست و با توجه 
به اینکه نوجوان است، سردرگمی او 
هم مضاعف می شود. به نظرم اکثر 
و  هستیم  همینطور  نوجوان ها  ما 
معموال در تصمیم هایي که مي گیریم 

کمي سردرگمي وجود دارد.

نقش  این  قالب  در  -چطور 
به  چقدر  نقش  این  و  گرفتید  قرار 

شخصیت خود شما نزدیک است؟
خیلی  ا  ر ئده  ما *شخصیت 
دوست دارم چون آدمی بود که خیلی 
را تجربه کرد. چیزهایی که  چیزها 
خیلی ها ممکن است تا آخر عمرشان 
این  و  تجربه ها  این  نکنند.  تجربه 
ضربه ها باعث می شد که مائده بزرگ 
بشود. او هنوز نوجوان است و در این 
سن، با دوگانگی هایی در زندگی و 
ذهنش روبروست و فشاری عصبی 
نمی داند  چون  می کند  تحمل  را 
چه اتفاقی در حال رخ دادن است. 
گاهی هم متوجه این فشار عصبی 

نیست و این فشارها به نوعی در حال 
تبدیل شدن به یک عادت بد هستند.

ین  ا با  نستید  ا تو ر  چطو -
در  و  کنید  برقرار  ارتباط  شخصیت 

این قالب قرار بگیرید؟
و  خودم  زندگی  به  *نسبت 
اگر  دیگر  آدم های  از  خیلی  زندگی 
این  که  است  ممکن  کنیم،  نگاه 
اتفاقات زندگی مائده را هیچ وقت من 
یا دیگران تجربه نکنیم اما او یک 
نوجوان است و من هم یک  دختر 
نوجوان هستم و از این بابت می توانم 
احساسات او را درک کنم. می توانم 
تا  است،  ناراحت  وقتی  کنم  درک 
چه اندازه ناراحت است و زمانی که 
عصبانی است دقیقا چه حالی دارد 
و عصبانیتش چطور است. به نظرم 
احساسات  بیان  نظر  از  نوجوان ها 
شاید  هستند.  متفاوت  باهم  خیلی 
وقتی یک نوجوان یک سال بزرگتر 
نظر  از  سال   ۱۰ به اندازه  می شود، 
و  تغییر  دچار  شخصیتی  و  اخالقی 
تحول شود. من باید مائده را درک 

می کردم.

و  مائده  میان  عشق  -درباره 
آیا  می کنید؟  فکر  چه  نظر  میثم 
عشق هایی از این نوع، نجات بخش 
به  محکوم  درنهایت  یا  هستند 

نابودی؟
*به نظرم گاهی اوقات به خاطر 
اینکه سن بچه های خانواده کمتر از 
دیگر افراد خانواده است، ناخودآگاه 
به شرایط و وضعیتی که این بچه ها 
دارند، توجهی نمی شود. این عالقه ها 
ممکن است هم نجات بخش باشند 
و هم محکوم به نابودی و این، به 
آن آدم ها و خانواده های آنها بستگی 
دارد. در نهایت، این خانواده بچه ها 
بیشتری  تاثیرگذاری  که  هستند 
با  باید  اولویت  به هرحال  دارند. 
خانواده آدم باشد اما وقتی خانواده تو 
به خاطر مشکالت خودشان توجهی 
به عقاید و خواسته ات نمی کنند، این 
فشار مضاعفی روی بچه های خانواده 
دارد. نوجوانی که هم به خانواده اش 
عالقمند است و هم فرد دیگری را 
این میان  دوست دارد، نمی داند در 

چه باید کند و برخورد خانواده ها با 
به  است.  متفاوت  هم  موضوع  این 
نظر من در داستان زخم کاری، مائده 
و میثم مثل اسباب بازی بودند! کسی 
به آنها توجه نداشت و خودشان هم 
سعی داشتند باوجود همه فشارهایی 
که روی آنهاست، عالقه شان را به 
یکدیگر حفظ کنند ولی در واقعیت، 
اوضاع خیلی بدتر از آن چیزی است 

که آنها فکر می کنند.

بازی تان  از  -بازخوردهایی که 
کردید،  دریافت  سریال  این  در 
بازی  درباره  نظرتان  و  بود  چطور 

خودتان چیست؟
منفی،  و  مثبت  *بازخوردهای 
بازی  که  االن  داشتم.  را  دو  هر 
خودم را در این سریال می بینم، بهتر 
اشکاالت  متوجه شوم که  می توانم 
و ایرادهایم کجا بوده است و سعی 
می کنم که آنها را در آینده برطرف 
به  نکاتی که می تواند  و روی  کنم 
بیشتر  کند،  کمک  من  بهتر  بازی 

تمرین کنم.

-چطور وارد کار بازیگری شدید 
و آیا در میان اطرافیان شما کسی در 

این حیطه فعالیت داشته است؟

*من از کودکی تئاتر و بازیگری 
را دوست داشتم. در میان خانواده و 
این  در  که  نیست  کسی  اطرافیانم 
خودم  من  باشد.  کرده  کار  حوزه 
عالقه ام را پیدا کردم و مادرم از من 
عالقه ام  دنبال  به  که  کرد  حمایت 
از حدود  را هم  بازیگري  بروم. کار 
2 سال پیش و با تئاتر شروع کردم 
در  حضور  با  کردم  سعي  درواقع  و 
عرصه تئاتر اصولي تر وارد این عرصه 
تئاتر  مي کنم  حس  که  چرا  شوم 

مي تواند یک بازیگر را بهتر بسازد.

-قبل از حضور در زخم کاری، 
تجربه کار تئاتری هم داشتید؟

کوچک  نمایش  چند  *فقط 
بازی کرده بودم.

همچنان  را  تئاتر  -بازیگری 
ادامه می دهید؟

مانع  کرونا  حاضر  حال  *در 
حتما  اما  کالس هاست،  برگزاری 

ادامه می دهم.

-در تئاتر و بازیگری به دنبال 
چه چیزی هستید؟

خودم  من  که  یی  *چیزها
کنم،  تجربه  نمی توانم  زندگی  در 
مختلف  نقش های  ایفای  به واسطه 

تجربه  ذهنی  به صورت  می توانم 
ند  می توا تجربه ها  این  که  کنم 
یا  خوب  و  قشنگ  لحظات  شامل 
لحظات تلخ و بد باشد اما بازیگری 
به من می دهند که  را  امکان  این 
بتوانم شکل های مختلف زندگی را 

تجربه کنم.

ابتدای کار حرفه ای  -االن در 
بازیگری قرارگرفته اید و ممکن است 
پیشنهادهای  سریال،  این  از  بعد 
متعددی را برای بازی داشته باشید... 
اولویت شما برای پذیرش نقش ها در 

آینده چه خواهد بود؟
که  است  مهم  خیلی  *این 
بازی می کند.  آثاری  در چه  بازیگر 
آقای جواد عزتی به من توصیه کرده 
بودند که این کارها همه در رزومه 
کاری شما ثبت می شود و بنابراین 
بسیار مهم است که در چه فیلم ها 
یک  کنید.  بازی  سریال هایی  و 
خود  خوب  انتخاب های  با  بازیگر، 
می کند  ارزش گذاری  کارش  برای 

و کیفیت کارش را نشان می دهد.

محصل  اینکه  به  توجه  -با 
یا  و  کاری  زخم  در  بازی  هستید، 
برای  مشکلی  آثار،  دیگر  در  احیانا 

تحصیل شما به وجود نمی آورد؟
*باید برنامه ریزی داشته باشم... 
من برای سریال زخم کاری هم مدرسه 
داشتم و باید به درس هایم رسیدگی 
می کردم. این بستگی به خودم دارد 
که چطور بین این دو هماهنگی برقرار 
کنم و برای اینکه مشکلی نداشته باشم، 
درس های سال آینده را زودتر شروع به 
خواندن کردم تا سال آینده اگر نتوانستم 
سر کالس حاضر باشم، فشار زیادی را 

متحمل نشوم.

آینده  برای  خاصی  -برنامه 
کاری خود دارید؟

*رشته من ریاضی است و هنوز 
برای آینده ام برنامه ریزی نکرده ام و 
بستگی دارد که چه اتفاقی بیفتد و در 
هر دوره زمانی هم اولویت ها متفاوت 
دارم  مختلفی  گزینه های  اما  است، 
برنامه  نشد،  اگر هرکدام عملی  که 

دیگری را جایگزین کنم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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