
انتقاد تند فعالین کارگری به معاون وزیر کار؛

 درآمد چهارمیلیون تومانی حتی برای »بقا« کافی نیست!
نفت  ملی  بین الملل شرکت  امور  اسبق  مدیر 
گفت: بازار نفت با توجه به افزایش تقاضای چهار 
میلیون بشکه ای نفت در سال ۲۰۲۲ میالدی و کنترل 
کرونا، برای تعادل نیازمند نفت ایران است. محمد علی خطیبی با 
اشاره به اینکه تالش وزارت نفت در دولت سیزدهم در افزایش 
تولید و صادرات موثر بوده است، افزود: عمده دلیل افزایش تولید 

و صادرات نفت این است که تقاضای نفت به شدت قوی شده 
و پیش بینی شده که امسال تقاضای نفت چهار میلیون بشکه 
افزایش پیدا کند.وی گفت: از این افزایش چهار میلیون بشکه ای 
تقاضا، سه میلیون بشکه توسط تولیدکنندگان غیر اوپک تامین 
خواهد شد و یک میلیون بشکه نیز توسط اوپک تولید می شود.
صفحه 3

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

دولت ها برای جبران کسری بودجه 
دست در جیب مردم کرده اند 

درس بزرگی برای فوتبال ما
فوتبال  ملی  تیم  پیشین  سرمربی 
کشورمان از مدیرانی که زمینه ساز محرومیت 
سه تیم ایرانی از حضور در لیگ قهرمانان 

آسیا شدند، به شدت انتقاد کرد.
حشمت مهاجرانی، درباره محرومیت استقالل، 
لیگ  در  شرکت  از  سیرجان  گل گهر  و  پرسپولیس 
اتفاق یک  این  اظهار داشت:   ۲۰۲۲ آسیا  قهرمانان 
شبه رخ نداده و حادثه ای بوده که سالیان سال ادامه 
داشته است. حذف نمایندگان ایران حاصل کوتاهی 
بوده  فوتبال  فدراسیون  قبلی  مسئوالن  و الپوشانی 
گزارش  کنند،  حل  را  مشکل  نخواستند  آنها  است. 
ما  فوتبال  پرستیژ  و  آبرو  حیثیت،  با  و  دادند  دروغ 

بازی کردند.
صفحه 6

دبیر علمی جشنواره اعالم کرد:

اضافه شدن بخش ویژه »پایان نامه ها و رساله ها«
 به جشنواره رسانه ای امام رضا)ع(

4
بیش از ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر هستند

صفحه 2

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1928- چهارشنبه 22  دی 1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
بخش اقتصادي 

جامعه همواره از 
فرهنگ و هنر دور 

بوده است!

6ورزش
اولیایی:

 افتخار هم می کنم 
که حقایق را گفتم

7علمی

تنها چند روز تا شروع جشنواره تئاتر فجر مانده و اين روزها 
معرفي  را  دارند خود  كه سعي  تئاتر خصوصا جوان ها  اهالي 
كنند، بيش از سايرين در تكاپو هستند تا به ارائه آثار خود 
بپردازند. حسين مسافر آستانه سال هاست كه در جشنواره های 

گوناگون حضور دارد، 

»كاظم اوليايی« دوشنبه شب در گفت و گويی تلويزيونی اظهار 
داشت: كسی كه ساختار فدراسيون و كميته را نمی شناسد 
و نمی داند سهيل مهدی رييس كميته مسابقات سازمان ليگ 
فوتبال تمام مدارک را به كميته می دهد، نبايد در خصوص 

اين مساله صحبت كند.

مطالعات محققان دانشگاه استنفورد نشان می دهد ويتامين 
A در بدن تبديل به تركيبی می شود كه قادر به سركوب 

تومورهای سرطان روده بزرگ است.
زمانی كه ويتامين A وارد روده می شود، به تركيبی به نام 
در  التهاب،  كاهش  با  كه  می شود  تبديل  رتينوئيک  اسيد 

سركوب تومور روده موثر است.

نقش موثر ویتامین 
A در سرکوب 

سرطان روده بزرگ 

نیاز بازارهای جهانی نفت به طالی سیاه ایران تاکید بر حسن نیت و جدیت ایران 
در رسیدن به توافق خوب

تاریخی،  روابط  به  اشاره  با  دیدار  این  در  عبداللهیان  امیر 
سلطنت  و  ایران  اسالمی  کشور جمهوری  دو  راهبردی  و  مستمر 
فقید عمان در شکل  پادشاه  قابوس  از نقش مهم سلطان  عمان، 
گیری روابط دو کشور یاد کرد و بر ادامه مناسبات تهران ومسقط در دوره 

سلطان هیثم تاکید نمود.
صفحه ۲

رئیس دانشگاه علم وصنعت ایران با اشاره به اینکه 
دانشگاهیان در دوران شیوع کووید-۱۹ کار دشواری بر 
عهده داشته اند، اظهار کرد: فعالیت های متنوعی در حوزه 
فرهنگی و دانشجویی، ورزشی و مشاوره انجام داده ایم تا تحرک و نشاط 
دوباره به تدریج به دانشگاه بازگردد.دکتر منصور انبیاء با بیان اینکه 
الزم است آسیب شناسی دقیقی از اثرات و پیامدهای کرونا بر فضای 
دانشگاهی صورت بگیرد، گفت: کرونا اساس سبک زندگی اجتماعی ما را 

تحت تاثیر قرار داده و طبیعی است که دامنه پیامدهای آن گسترده باشد. 
در این راستا، ما در دانشگاه علم و صنعت ایران فعالیت های متنوعی 
در حوزه فرهنگی و دانشجویی، ورزشی و مشاوره انجام داده و یا در 
دست اقدام داریم تا دوباره به تدریج فضای تحرک و  نشاط به دانشگاه 
بازگردد. این اقدامات عالوه بر فعالیت های گسترده صورت گرفته برای 

حفظ برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه است.
صفحه ۲

برنامه ریزی برای بازگشت نشاط به دانشگاه

DONYAYEJAVANANMAG.IR

نماینده مردم تبریز در مجلس در 
مخالفت با کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
جهت  دولت  به  آن  بازگشت  خواستار 
اصالح شد چرا که این بسته سیاستی 

از نظر وی قابلیت اجرا ندارد.
جریان  در  فرهنگی  محمدحسین 
رسیدگی به کلیات الیحه بودجه سال 
با  با آن  ۱۴۰۱ کل کشور در مخالفت 
بیان اینکه جایگزین مناسبی برای حذف 
گفت:  ندارد،  وجود  تومانی   ۴۲۰۰ ارز 
امنیت  بر  فشار  معنای  به  موضوع  این 

غذایی مردم، افزایش تورم و بروز انواع 
مشکالت دیگر است.

و  آذرشهر  و  تبریز  مردم  نماینده 
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  اسکو 
ادامه تصریح کرد: افزایش 6۲ درصدی 
مالیات، تولید را به شدت متأثر می کند 
که  است  مضاعف  تورم  آن  نتیجه  که 
برخالف شعارهای داده شده خواهد بود 
تحت  سابق  دهندگان  مالیات  صرفًا  و 

فشار قرار می گیرند.
وی در ادامه با بیان اینکه به اسم 

درصد   ۱۰ حقوق ها  انقباضی،  بودجه 
سوی  از  و  است  کرده  پیدا  افزایش 
افزایش  را  مالیات  درصد   6۰ دیگر 
موضوعات  این  کرد:  عنوان  داده اند، 
حمل  کاالها،  بر  را  مضاعفی  تورم 
تحمیل  عمومی  مایحتاج  و  نقل  و 

می کند.
دیگر  سوی  از  کرد:  تأکید  وی 
بسیاری از ردیف های پروژه ها در الیحه 
آن  برای  راه حلی  و  شده  بودجه حذف 
آنجایی  از  لذا  است  نشده  اندیشیده 

که الیحه بودجه بسته سیاستی است، 
آن  به  نسبت  تا  بازگردد  دولت  به  باید 

تجدیدنظر شود.
این عضو مجمع نمایندگان استان 
آذربایجان شرقی در پایان خاطر نشان 
ذکر  نفتی  درآمدهای  موضوع  کرد: 
قابلیت  این الیحه  تبصره ۱۴  در  شده 
متفاوتی  سیاستی  بسته  و  نداشته  اجرا 
نسبت  دولت  است  که الزم  می خواهد 
به آن بازنگری کند چرا که در مجلس 

قابل بررسی نیست.

صفحه 3

نماینده مجلس :

درآمدهای نفتی الیحه بودجه 1401 قابلیت تحقق ندارد

رزش  ا گفت:  گمرک  سخنگوی 
به  نسبت  امسال  پاییز  در  کشور  تجارت 
ارزش  لحاظ  از  ۲5 درصد  قبل  پاییز سال 

رشد داشته است.
سیدروح اله لطیفی، سخنگوی گمرک 
اظهار داشت : کل تجارت کشور در ۹ ماهه 
امسال ۱۲۲میلیون و ۴5۲هزار تن کاال به 
ارزش 7۲میلیارد و 83میلیون دالر بود که 
3۱8هزار  و  ۴3میلیون  پاییز  فصل  سهم 
۱56میلیون  و  ۲7میلیارد  ارزش  به  تن 
دالر بوده است.وی افزود: تجارت پاییزی 
نسبت  واردات(  و  صادرات  کشور)مجموع 
به فصل سوم سال قبل، کاهش ۹درصدی 
در وزن وافزایش ۲5درصدی در ارزش را 
تجربه کرده است و نسبت به فصل تابستان 
و  ارزش  در  ۱۴درصد  و  وزن  در  7درصد 
نسبت به بهار ۱۲درصد در وزن و ۲8درصد 

در ارزش رشد داشته است.
صادرات  میزان  خصوص  در  لطیفی 
صادرات  مجموع  از  گفت:  پاییز  فصل  در 
۹۲میلیون و 333هزار تنی کشور به ارزش 
۹ماه  در  دالر  ۱۴۱میلیون  و  35میلیارد 

به  کاال  تن  337هزار  و  3۲میلیون  سال، 
در  دالر  335میلیون  و  ۱3میلیارد  ارزش 
فصل پاییز به سایر کشورها صادر شد که 
ارزش  لحاظ  از  قبل  سال  پاییز  به  نسبت 
جاری  تابستان سال  به  نسبت  درصد،   ۱7

۲۰درصد و نسبت به فصل بهار ۲5درصد 
افزایش داشته است.

ص  خصو ر  د ک  گمر ی  سخنگو
واردات کشور در فصل سوم سال گفت: از 
مجموع 3۰میلیون و ۱۱۹هزار تن کاالی 
و  36میلیارد  ارزش  به  کشور  به  وارده 
جاری،  سال  ۹ماه  در  دالر  ۹۴۲میلیون 
ارزش  به  کاال  تن  ۹8۱هزار  و  ۱۰میلیون 
به  مربوط  دالر  8۲۱میلیون  و  ۱3میلیارد 
قبل  سال  پاییز  به  نسبت  که  بوده  پاییز 
ارزش  در  37درصد  و  وزن  در  3۰درصد 

افزایش داشته است.
فصل  در  کشور  واردات  افزود:  وی 
در  درصد  چهار  تابستان،  به  نسبت  پاییز 
بیشتر  ارزش  در  درصد  نیم  و  پنج  و  وزن 
شده و نسبت به فصل بهار نیز ۲8درصد در 
وزن و ۱6درصد در ارزش رشد داشته است.

سخنگوی گمرک خبر داد؛

رشد ۲۵ درصدی ارزش تجارت ایران در پاییز

آگهي فراخوان
 مناقصه عمومي دو مرحله ای

نوبت اول
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصة عمومي دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

شناسه اگهی :۱۲578۱8

۲۰۰۰۰۹3۴۹8۰۰۰73۲ شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران
تقاضای ۰۰۴۰۰۲۱ مناقصه شماره ۱۴۰۰/۰۴5  شماره مناقصه و تقاضا

 LINE PIPE موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی
۹۰۱.8۰۰.۰۰۰ ریال مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره ۱۲3۴۰۲/
ت5۰65۹ ه مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ هیات وزیران مي باشد. نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار

۱8.۰38.۰۰۰.۰۰۰ریال مبلغ برآوردي مناقصه
5 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد.  آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي کیفي در سامانه ستاد

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد.
 آخرین مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزیابي کیفي

)رزومه( در سامانه ستاد
پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق سامانه 

ستاد ارسال می گردد.  آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد

استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی- فاز های ۱5 و ۱6- ساختمان امور کاال-
اداره خرید پاالیشگاه ششم آدرس مناقصه گزار

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذیرد 
و به پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.

مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن های  ۴۴-36-۰773۱3۱8335 تماس حاصل فرمایند. 
روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1928- چهارشنبه 22 دی 21400 معه جا

نماینده مردم کرج:
بیش از ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر هستند

عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه بیش از ۱۰ میلیون خانوار زیر 
خط فقر هستند، گفت: میلیون میلیون خانوار به زیر خط فقر رفته اند، فقر یعنی ستون 
فقرات مردم شکسته است، چرا متوجه این شکستن نمی شوید، مردم تحمل فشار 

جدید را ندارند لذا نمی توان شوک جدید قیمتی به مردم وارد کرد.
مهدی عسگری در نشست علنی مجلس شورای اسالمی در مخالفت با کلیات 
الیحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: نکته اول اینکه ما نباید نگاه سیاسی به بررسی کلیات 
بودجه داشته باشیم و اینکه برخی می گویند چون اولین بودجه دولت آقای رئیسی 
است باید حتما به آن رأی موافق داد اما اینگونه نیست، ما باید نگران شکاف و فاصله 

بین ملت و حاکمیت باشیم و این مسئله مهم امروز کشور است.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس ادامه داد: اگر دولت دچار 
خطای محاسباتی شود ما باید به او هشدار دهیم یا کار او را توجیح کنیم، اگر کسانی 
در دستگاه تصمیم سازی دولت او را دچار انحراف کرده اند تکلیف مجلس چیست؟، 
محافظه کاری قتلگاه انقالب است این جمله رهبر حکیم انقالب بود لذا باید گفت؛ 
محافظه کاری هیچ نسبت با انقالبی گری ندارد و ما باید امروز مبتنی بر واقعیت 

جامعه تصمیم گیری کنیم.
وی افزود: کلیات این الیحه اشکاالتی مانند عدم شفافیت، ضعیف بودن رویکرد 
عدالت اجتماعی، عدم انقباضی بودن بودجه علیرغم آنچه گفته می شود نسبت به 
منابع عمومی در قیاس با عملکرد ۱۴۰۰، 83 درصد افزایش داشته است. حال سوال 
این است آیا با تصویب کلیات امکان اصالح این احکام وجود دارد یا خیر؟ مثال اگر 
حداقل ارزی که باید برای کاالهای اساسی بگذاریم را ۱5 میلیارد دالر محاسبه کنیم 
حدود 35۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوتی است که در واقع تغییر ارز ترجیحی در 
منابع بودجه خواهد گذاشت که می شود بالغ بر ۲3 درصد از منابع بودجه و طبیعتا ما 
همچین اصالحاتی را نمی توانیم در مجلس انجام دهیم بنابراین باید این کلیات به 

مجلس بازگردد و در آنجا اصالح شود.
وی محور سخن خود را بحث تورمی عنوان کرد که محصول نرخ ارز در الیحه 
بودجه است، گفت: نکته اول اینکه عدم توجه دولت به قانون اصالح ساختار بودجه 
است چرا که در یکی از بندهای آن دولت را مکلف کرده بود که جداول ارزی و ریالی 
را از هم تفکیک کند تا بودجه کشور اینگونه متاثر از دالر نشود و بعد هم نرخ دالر 
را اینگونه افزایش دهد، ارز ترجیحی حذف شود و در نهایت یک شوک تورمی جدید 
به جامعه وارد کنیم. این بودجه حاوی سه نوع تورم سنگین در بخش افزایش نرخ 
ارز است. نخست آنکه تورم نفتی حاصل از تغییر نرخ تسعیر ارز فروش و صادرات 
نفت است که جداول بودجه نرخ تسعیر دو برابر شده و به ۲3 هزار تومان رسیده است.
عسگری ادامه داد: تورم دوم، تورم وارداتی است که از طریق افزایش نرخ ارز 
مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک اتفاق می افتد که از ۴۲۰۰ به نرخ ای تی اس 
رسیده یعنی 5 برابر شده است. همکاران محترم توجه کنید که براساس گزارش 
سازمان توسعه تجارت 8۰  درصد واردات کشور کاالهای واسطه ای و سرمایه ای 
است یعنی مواد اولیه تولید را در برمی گیرد اما ما عالوه بر گران کردن نرخ ارز 
کاالهای اساسی، با این تغییر به تولید داخلی نیز صدمه می زنیم. آن وقت دوستان 
در الیحه بودجه این ادعا را کرده اند که در بخش صنعت می خواهند ۱۲.57 رشد 

ایجاد کنیم، این ها با هم تناقض جدی دارد.
بعدی حذف  اظهار کرد: موضوع  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، 
ارز ۴۲۰۰ کاالهای حیاتی است که این با ارز جهانگیری متفاوت است چرا که ارز 
جهانگیری سال ۹7 شامل ۱۲۰۰ قلم کاالی غیر ضروری می شد امروز درباره ارز 
ترجیحی 5 قلم کاالی اساسی به عالوه گندم و دارو صحبت می کنیم که در الیحه 
بودجه حذف شده است، نکته قابل توجه این است که مارپیچ تورم و تجربه 3۰ سال 
گذشته نشان داده که تورم از طریق شوک های وارداتی اتفاق می افتد. قیمت حامل 
های انرژی، قیمت کاالهای اساسی و نرخ ارز شوک های انفجاری به اقتصاد ما 
در طول 3۰ سال گذشته وارد کرده است. آنگاه چطور دولت می خواهد در چنین 

شرایطی این تصمیم را اجرایی کند؟.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: آیا با این فشار سنگین اقتصادی که 
از طریق تحریم ناجوانمردانه بر مردم تحمیل شده مردم توان تحمل شوک تورمی 
جدیدی را دارند یا خیر. سوال دوم این است که آیا دولتی که تازه مستقر شده و 
8۰ درصد مدیران میانی آن هنوز تغییر نکرده اند و بخش اعظمی از این مدیران 
اعتقادی به این تحوالت ندارند، چگونه می توانند چنین جراحی بزرگی را محقق کنند.

وزیر امور خارجه مطرح کرد؛
تاکید بر حسن نیت و جدیت ایران در رسیدن به توافق خوب

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با فهد بن محمود 
آل سعید، معاون سلطان عمان آخرین تحوالت روابط دو کشور و همچنین موضوعات 

مهم منطقه را مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار داد.
امیر عبداللهیان در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی، مستمر و راهبردی دو 
کشور جمهوری اسالمی ایران و سلطنت عمان، از نقش مهم سلطان قابوس پادشاه 
فقید عمان در شکل گیری روابط دو کشور یاد کرد و بر ادامه مناسبات تهران ومسقط 

در دوره سلطان هیثم تاکید نمود.
امیر عبداللهیان با تشریح سیاست دولت سیزدهم در اولویت دهی به همکاری 
با کشورهای منطقه، عمان را یکی از اولویت های اصلی برای همکاری ها در منطقه 
دانست و گسترش همه جانبه همکاری های فیمابین در حوزه های مختلف سیاسی،  

اقتصادی و فرهنگی را مورد تاکید قرار داد.
وزیر امور خارجه کشورمان در حوزه همکاری های اقتصادی، آمادگی جمهوری 
اسالمی ایران را برای همکاری در عرصه حمل ونقل کاال و مسافر، حوزه  انرژی، 

گردشگری، خطوط هوایی و سایر موارد همکاری را مورد تاکید قرار داد.
 امیر عبداللهیان همچنین در تشریح نگاه جمهوری اسالمی ایران به همکاری 
با کشورهای منطقه خلیج فارس و در چارچوب سیاست همسایگی، بر نبود هرگونه 

محدودیت و استثنایی در برقراری روابط خوب با کشور های منطقه تاکید کرد.
امیر عبداللهیان  با تشریح آخرین تحوالت مرتبط با گفتگوهای وین، بر نگاه 
و  تاکید کرد  درعمل  گفتگو  این  و سازنده طرفهای  ابتکارات عملی  به  کشورمان 

حسن نیت و جدیت کشورمان در رسیدن به توافق خوب را مورد تصریح قرار داد.
فهد بن محمود آل سعید معاون سلطان عمان نیز در این دیدار با اشاره به 
روابط نزدیک و برادرانه دو کشور، گسترش همکاری های فی مابین و عالقمندی 
عمان به ایفای نقش در زمینه همگرایی کشورها در منطقه را مورد تاکید قرار داد.

وی با اشاره به تاریخ و فرهنگ غنی ایران، بر نقش سازنده ایران در تحوالت 
منطقه  تاکید کرد.

دستگاه های عابربانک برای معلوالن مناسب سازی شود
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور گفت: مناسب 
دستگاه های عابربانک یکی از دغدغه های این ستاد است و باید برای معلوالن، 

نابینایان و سالمندان این مناسب سازی انجام گیرد.
ابراهیم کاظمی مومن سرائی افزود: در حال پیگیری هستیم تا ارتفاع دستگاه 
و  کوتاه قامتان  ویلچر،  از  استفاده کنندگان  تا  شود  کم  زمین  سطح  از  عابربانک ها 
سالمندانی که نمی توانند از پله باال بروند، امکان استفاده از این دستگاه ها را داشته 
باشند. وی با اشاره به گزارش های رسیده به دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری 
مناسب سازی کشور در رابطه با مشکالت استفاده از عابربانک ها برای معلوالن تاکید 

کرد: این مساله از دغدغه های اصلی این دبیرخانه است.
نابینایان نمی توانند به تنهایی از عابربانک پول بگیرند

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور اظهار داشت: یکی 
دیگر از مشکالت دستگاه های عابربانک، گویا نبودن آن است و نابینایان نمی توانند 

به تنهایی از این دستگاه ها پول دریافت کنند.
مومن سرائی افزود: نابینایان برای کار کردن با دستگاه های عابربانک یا باید 
همراه داشته باشند یا اینکه کارت خود را به فرد دیگری بدهند و بارها مشاهده شده 

که نابینایان در استفاده از دستگاه های عابربانک دچار سرقت شده اند.
طبق آمار جامعه جهانی، معلوالن ۱۰ تا ۱5 درصد از جمعیت را تشکیل می دهند 
که در ایران این آمار ۱۰ درصد محاسبه می شود که سه درصد از آنها معلولیت شدید 
و خیلی شدید دارند.براین اساس جمعیت معلوالن ایران بین هشت میلیون نفر برآورد 

می شود. اکنون یک میلیون و 6۰۰ هزار معلول تحت پوشش بهزیستی هستند.
حدود ۲۰۰ هزار نفر از افراد دارای نابینایی و کم بینایی تحت پوشش بهزیستی 
قرار دارند که ۱3 درصد کل افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی را تشکیل 

می دهد.

رفتار شناس و آسیب شناس اجتماعی مطرح کرد؛

کراش زنی، آسیب  نوپدید نوجوانان در جامعه
ی  س ها حسا ا د  یجا ا
عاطفی و عشق و عالقه های 
پنهانی یا به اصطالح امروزی 
کراش زن روی فردی می تواند به مرور 

در نوجوانان بحران هایی ایجاد کند.
هوای سرد زمستانی است و آفتابی 
که بر شاخه درختان نشسته به مالیمی 
راه خود را سوی مغرب در پیش می گیرد. 
سنگ فرش ها از نم بارانی که ساعتی 
باریده هنوز خیس هستند وعطر  پیش 
رایحه  با  درختان  تنه  و  خاک  برگ، 

مالیمی در فضا می پیچد.
او تقریبا  آرمان به پارک می رسد، 
برای  خلوت  ساعت  همین  در  روز  هر 
صحبت کردن با دوست خود به پارک 
می آید، طناز امروز کمی دیر تر از همیشه 
می رسد، آرمان از پله های شیری رنگی 
پایین  دارند  صورتی  حاشیه های  که 
می اید و در کنار حوضی که فواره هایش 
دست  با  و  می نشیند  اند  شده  خاموش 
برجستگی های سنگ فرش پله را لمس 
کرده و چیزی زیر لب تکرار می کند و 
وقتی سرش را باال می اورد طناز را می بیند 
که لباسی چهار خانه پوشیده و لبخندی بر 

صورتش نقش بسته است.
هر دو به راه میفتند، راه عابر نسبتا 
باریکی را که بین فضای سبز ایجاد شده 
صحبت  هم  با  آنقدر  و  می کنند  طی 
می کنند که روشن شدن چراغ های زرد 
یادآوری  آن ها  به  فانوسی شکل  رنگ 

می کند وقت رفتن است.
آرمان از طناز خداحافظی می کند و 
به او می گوید فردا همین جایی که از هم 
خداحافظی کرده اند منتظرش خواهد بود 
او را تماشا می کند که صدای  و رفتن 
مردی که از او آدرس می پرسید آرمان 
رشته تخلیات او را از هم گسست. آرمان 
دنبال  به  پیرمرد  که  آدرسی  دست  با 
آن بود را نشان می دهد و خودش نیز 
آهسته به طرف خانه به راه میفتد و با 
افکار از هم گسسته و پریشان بی توجه 
به هیاهویی که در خیابان جریان داشت 

بغض سنگینی را عقب می راند.
ساله   ۱6 حدودا  نوجوانی  آرمان 

و  آید  می  خوشش  طناز  از  که  است 
کراش  او  روی  خودش  اصطالح  به 
به  زدن  کراش  یا  داشتن  کراش  دارد. 
یک  روی  پنهانی  داشتن عالقه  معنی 
شخص است که شدت و ضعفش بسته 
به وضع روحی و شرایط افراد متفاوت 
خوش  یک  کراش  این  گاهی  است. 
آمدن ساده است که بعد از ۲ یا 3 روز 
اما  به دست فراموشی سپرده می شود، 
شدید  چنان  فرد  عالقه  شدت  گاهی 
و  تخلیاتی عمیق  به  را  او  که  می شود 
را  اش  زندگی  و  می برد  فرو  سنگین 

حاات نرمال خارج می کند.
آسیب های  از  یکی  زنی  کراش 
و  نان  جوا بین  که  است  نوپدیدی 
نوجوانان رواج زیادی پیدا کرده است، 
برخی از این افراد مدت های زیادی به 
صورت پنهانی شخص مورد عالقه خود 
را زیر نظر دارند و حتی عالیقشان به 
عالیق شخصی که رویش کراش دارند 
رویی  کم  علت  به  اما  می کنند،  تغییر 
یا عدم دسترسی هیچ گاه این دوست 

داشتن را ابراز نمی کنند.
مجید ابهری رفتار شناس و آسیب 
و  ایجاد عشق  درباره  اجتماعی  شناس 
نوجوانی  پنهانی در سنین  عالقه های 
اظهار کرد: گسترس فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی در کنار امتیازات و 
محاسن خود عوارضی را نیز وارد جامعه 
کرده است که بخش قابل توجهی از آن 
نوجوان می شود.  گرینبان گیر جوان و 

جامعه  در  نوپدید  آسیب های  از  یکی 
کراش زنی است.

ابهری گفت: کراش زنی رفتاری 
نمود  مجازی  شبکه های  در  که  است 
اگر  مثال  برای  می کند،  پیدا  بیشتری 
کسی به یک سلبریتی عالقه داشته باشد 
اش،  شخصی  پیج ها  در  است  ممکن 
سلبریتی  و  خود  شده  فتوشاپ  عکس 
البته  کند.  منتشر  را  اش  عالقه  مورد 
فضای  به  مختص  فقط  زدن  کراش 
مجازی نیست و ممکن است در محیط 
دانشگاه و هرجای دیگری نیز رخ دهد. 
برای مثال پسری به یک دختر عالقمند 
می شود، اما هیچ نام و نشانی از وی در 
اختیار ندارد و او را دختری که مانتوی 

سبز بر تن داشت می نامد.
به گفته این رفتار شناس این آسیب 
نوپدید به علت کمبود فضای نشاط و 
سرگرمی مورد استقبال قرار گرفته است، 
اما تا این جای موضوع آسیب چندانی 
نیست،  جوانان  اجتماع  یا  رفتار  متوجه 
مشکل از جایی آغاز می شود که کراش 
زدن ها به روابط حضوری با کسی ختم 
او اطالعات زیادی  از  می شود که فرد 
برای  مقدمه ای  زنی  این کراش  ندارد. 
جنسی  حتی  و  حضوری  روابط  ایجاد 
است لذا نیاز است متولیان امر فرهنگ 
و خانواده ها در این زمینه آموزش های 

الزم را به جوانان بدهند.
به گفته ابهری بحران های روحی 
رفتار هایی  برخی  به  منجر  بلوغ  دوران 

می شود که ممکن است آسیب و عوارض 
آن تا سالیان سال همراه فرد باقی بماند، 
در این دوران نوجوان رویا پرداز می شود، 
برای مثال با شخصیت مورد عالقه اش 
باشد  سلبریتی  یک  است  ممکن  که 
ارتباط بر قرار می کند، با او گفتگو کرده 
و حتی همراه او به پارک می رود و تمام 
این اتفاقات در عالم خیال رخ می دهد.

از  برخی  گفت:  شناس  رفتار  این 
این نوجوانان در رابطه خیالی آن چنان 
پایان  که  می روند  فرو  رابطه  عمق  به 
دادن به این ارتباط برای آنان دشوار بوده 
از این رابطه  و حتی در صورت خروج 
افراد دست به خود کشی می زنند. بنابر 
این این مسئله باید نزد روان درمانگر و 
در جلسات متعدد بررسی و درمان شود 
همچنین یک جایگزین برای کراش زنی 
به نوجوان ارائه شود تا بتوانند وی را از 

رفتار های پر خطر بازدارند.
در  پردازی  خیال  ابهری  گفته  به 
دوران کودکی تا ۱۰ سالگی همراه اکثر 
کودکان است، این کودکان همبازی های 
خیالی ای دارند که با آن صحبت کرده و 
به او عالقمند می شوند، از سنین ۱۰ تا 
۱5 سالگی نواجوان شریک عاطفی خود 
را در نظر گرفته و با او روابط عاطفی و 
ذهنی قوی ای بر قرار می کند و از آن 
دوران  اوج  در  رفتار ها  این  که  جایی 
باید هوشمند  والدین  می دهد  رخ  بلوغ 
بوده و با مراجعه به روان درمانگر جلوی 

آسیب های جدی را بگیرند.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

رئیس دانشگاه علم وصنعت ایران تاکید کرد؛
برنامه ریزی برای بازگشت نشاط به دانشگاه

رئیس دانشگاه علم وصنعت ایران با اشاره به اینکه دانشگاهیان در دوران شیوع 
کووید-۱۹ کار دشواری بر عهده داشته اند، اظهار کرد: فعالیت های متنوعی در حوزه 
فرهنگی و دانشجویی، ورزشی و مشاوره انجام داده ایم تا تحرک و نشاط دوباره به 

تدریج به دانشگاه بازگردد.
دکتر منصور انبیاء با بیان اینکه الزم است آسیب شناسی دقیقی از اثرات و 
پیامدهای کرونا بر فضای دانشگاهی صورت بگیرد، گفت: کرونا اساس سبک زندگی 
اجتماعی ما را تحت تاثیر قرار داده و طبیعی است که دامنه پیامدهای آن گسترده 
باشد. در این راستا، ما در دانشگاه علم و صنعت ایران فعالیت های متنوعی در حوزه 
فرهنگی و دانشجویی، ورزشی و مشاوره انجام داده و یا در دست اقدام داریم تا دوباره 
به تدریج فضای تحرک و  نشاط به دانشگاه بازگردد. این اقدامات عالوه بر فعالیت های 

گسترده صورت گرفته برای حفظ برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه است.
وی با تاکید بر اینکه دانشگاه علم و صنعت با کمترین وقفه برگزاری کالس ها 
و سایر فعالیت های آموزشی و پژوهشی را پس از شیوع کووید-۱۹ ادامه داد، افزود: 
این امر، سهم مهمی در انتقال این احساس به دانشجویان داشت که دانشگاه تعطیل 
نیست و به سرعت توان تنظیم خود با شرایط جدید را دارد. حتی بخش زیادی از 
دروس آزمایشگاهی و کارگاهی در دوره کرونا، بصورت ترکیبی حضوری و مجازی 
برگزار می گردد. در این فرایند دانشجویان از نظر عالئم بیماری کرونا همچون تب 
و اکسیژن خون مورد بررسی قرار گرفته و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی با یک 
دوم ظرفیت و بصورت فشرده مورد پذیرش قرار گرفته و فعالیت های کارگاهی و 

آزمایشگاهی خود را انجام می دهند.
دکتر انبیاء در خصوص فعالیت های دانشگاه علم و صنعت در حوزه فرهنگی-
اجتماعی در دوران پس از کرونا ادامه داد: در حوزه توسعه فعالیت های مرکز مشاوره و 
مرکز بهداشت، تالش شد از طریق ارتباط با دانشجویان، ضمن پایش و کسب اطالع 
از وضعیت فکری و روحی آنها، مانع از شکل گیری احساس رخوت ناشی از کرونا در 
میان دانشجویان شویم. برگزاری جلسات با اولیا و نیز دانشجویان به صورت آنالین 
از اهم مواردی است که برای حفظ ارتباط دانشگاه با دانشجویان اجرا شد. همچنین 
از ابتدای سال جاری تحصیلی اجازه فعالیت حضوری به تشکل های دانشجویی با 

رعایت موارد بهداشتی داده شد.
وی در خصوص برنامه دانشگاه برای نودانشجویان نیزگفت: برای دانشجویان 
نوورود نیز به صورت محدود و گزینشی جهت حضور و از کل دانشجویان به صورت 
آنالین دعوت شد. برنامه استقبال از این دانشجویان در ابتدای سال تحصیلی جدید، 
توسط معاونت فرهنگی با همکاری معاونت های دانشجویی و آموزشی انجام گردید و 
بازدیدهای محدودی هم برای دانشجویان تهرانی نوورود از محیط دانشگاه برنامه ریزی 
شد و برای دانشجویان غیرتهرانی بسته های آشنایی با دانشگاه پست شد. در حوزه 
ورزشی نیز توسعه ورزش همگانی در میان دانشجویان، توسعه فعالیت های سالن های 
ورزشی و راه اندازی مجموعه آبی دانشگاه از جمله برخی اقدامات قابل اشاره است.  

رئیس دانشگاه علم و صنعت افزود: کار دشواری که ما دانشگاهیان در دوره کرونا 
پیشرو داشته و داریم این است که عالوه بر حفظ فعالیت های آموزشی و پژوهشی که 
تا حد قابل قبولی موفقیت آمیز بوده است، باید بتوانیم فضای فرهنگی و دانشجویی 
دانشگاه را نیز زنده نگه داریم که باید اذعان کنم موضوع بسیار مهم و در عین حال 
دشواری است. تصور کنید دانشجوی نوورود کارشناسی که هنوز در فضای دانشگاه 
تنفس نکرده است، به سختی میتواند خود را عضوی از یک جامعه بزرگتر به نام دانشگاه 
قلمداد کند و کنشها و مناسبات مورد نیاز این محیط را از جمله پرورش دغدغه های 
اجتماعی و ملی از خود نشان دهد. وی با تاکید بر اینکه در دوره فعلی »جامعه محور 
بودن دانشگاه« برای ما اهمیت زیادی دارد،  یعنی دانشگاه خود را عضوی مسئول 
در برابر جامعه و متعهد به اثربخشی در ارتقای آن بداند، گفت:  هرچند فعالیت های 
حضوری در دوره کرونا محدود شده بود اما عمال تعطیلی در مدت کرونا برای کادر 
مدیریتی دانشگاه معنا نداشت. بلکه حجم کاری در دوره کرونا بیش از قبل از آن بوده 
است. به عنوان مثال در این دوران دانشجویان حتی فعالیت هایی همچون بازدیدهای 
دانشجویی را بصورت مجازی برگزار میکردند و امکان استفاده از سامانه های مجازی 

دانشگاه نیز برای تشکل های دانشجویی فراهم شده است.

بیرون کشاندن جنازه تاجر تهرانی از قبر
پرستار خانگی حدود 8 ماه بعد از مرگ مرد میانسال در حالی به اتهام سرقت دستگیر 

شد که مظنون به قتل نیز شناخته شد.
پدر  از  سرقت  موضوع  با  جوان  مرد  و  زن  یک  به شکایت  رسیدگی  قبل  مدتی   
مرحومشان در دستور کار دادسرای سرقت شرق تهران قرار گرفت اما با توجه به اینکه 
تحقیقات نشان می داد احتمال وقوع قتل در پرونده وجود دارد رسیدگی به موضوع در دستور 

کار محمدتقی شعبانی بازپرس شعبه ۱۰ دادسرای جنایی تهران قرار گرفت.
ماجرا از این قرار بود که اردیبهشت ماه امسال تاجر ثروتمند 65 ساله ای به نام 
منوچهر در یکی از بیمارستان های تهران فوت کرد و با توجه به اینکه علت مرگ او کرونا 

اعالم شده بود،جسد بدون انتقال به پزشکی قانونی دفن شد.
دختر و پسر جوان این مرد، خارج از کشور زندگی می کردند و بعد از فوت پدرشان 
را در خانه  آنها  او خواستند وجود  از  و  اعالم کرده  به وکیل خود  را  او  اموال  از  لیستی 

پدری تائید کند.
اما زمانی که وکیل این خانواده، به بررسی اموال خانه پرداخت مشخص شد مقدار 
زیادی دالر،حدود یک کیلو ظرف نقره،تابلو فرش و تابلو نقاشی نفیس و عتیقه که ارزش 
هر کدام باالی یک میلیارد تومان بود؛ چندین فقره سند امالک غیرمنقول،همچنین 55 

نیم سکه و ۴۰۰ میلیون تومان پول نقد از خانه منوچهر ناپدید شده است.
بنابراین فرزندان منوچهر که به پرستار خانگی پدرشان به نام صدف ۴۰ ساله مظنون 
شده بودند از او شکایت کردند و صدف و خواهر 37 ساله اش به نام ستاره که به خانه 

منوچهر رفت و آمد داشت،بازداشت شدند.

در بررسی های بعدی ۴۰۰ میلیون پول نقد و تابلوفرش و تابلو نقاشی به همراه 55 
نیم سکه از خانه ۲ خواهر کشف شد که آنها ادعا می کردند چون صدف به عقد موقت 
منوچهر درآمده بودپول و سکه را منوچهر به عنوان مهریه صدف پرداخت کرده بود. اما در 
مورد کشف تابلوهای عتیقه از خانه شان توضیح موثری از خود نداشتند.آنها همچنین در 
مورد ظرف های نقره اظهار بی اطالعی کردند و در مورد سند امالک گفتند که در جریان 

مالکیت آنها نبوده اند و کامال بی اطالعند.
با توجه به روند تحقیقات و بروز احتمال قتل منوچهر از طریق مسمومیت او قوت پیدا 

کرد.به همین دلیل برای تحقیقات تکمیلی دستور نبش قبر منوچهر صادر شد.
تا روشن شدن حقیقت در دستور کار  این پرونده  این گزارش، رسیدگی به  بر  بنا 

بازپرس شعبانی در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای جنایی تهران قرار دارد.

کشف جسد مرد جوان از انتهای چاه ۴۵ متری 
در  متری  انتهای یک چاه ۴5  از  به کشف جسد مردی جوان  آتش نشانان موفق 

شهر ری شدند.
تهران  آتش نشانی  سازمان  فرماندهی  ستاد  گذشته  دوشنبه  روز   ۱۴:3۱ ساعت 
در پی دریافت تماس تلفنی توسط شهروندان مبنی بر احتمال سقوط شخصی داخل 
یک چاه عمیق واقع در شهر ری، خیابان رجایی، محله آسیاب قرمز، مقابل کشتارگاه 
۹ و گروه امداد و نجات ۱7 را بررسی به محل  طیور بالفاصله آتش نشانان ایستگاه 

حادثه اعزام کرد.
علی دارابی؛ فرمانده آتش نشانان اعزامی درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: مقابل 
یک کشتارگاه طیور، چهاردیواری به وسعت ۱۰ هزار مترمربع وجود داشت که در گوشه ای 
از آن چاهی به عمق حدوداً ۴5 متر حفر و بدون قرار دادن درپوش مناسب روی دهانه 

این چاه، رها شده بود.
وی ادامه داد: پس از حضور عوامل نیروی انتظامی در محل حادثه برای همکاری با 
آتش نشانان، موضوع مفقود شدن شخص با حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار گرفت که 
آتش نشانان پس از برپایی کارگاه در باالی چاه مورد نظر، یک نفر از نجاتگران آتش نشانی 
با دستگاه تنفسی را برای جست وجو و بررسی بیشتر به عمق چاه فرستادند که با رسیدن 

به انتهای چاه، جسمی شبیه پیکر انسان پیدا شد.
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فروش محصوالت سخت افزاری گوگل در 
آمریکا ممکن است برای همیشه متوقف شود

گوگل و سونوس مدتی است که بر سر اتهام های نقض حقوق پتنت با دعواهای 
حقوقی دست وپنچه نرم می کنند و اکنون به نظر می رسد که سونوس توانسته رأی 

دادگاه را به  نفع خود کند.
طبق گزارشی از نیویورک تایمز، دادگاه دعوی گوگل و سونوس رأی داده که 
اهالی مانتین ویو فناوری های صوتی ثبت شده سونوس در بخش خانه های هوشمند 
و دستگاه های صوتی را بدون دریافت مجوز نقض کرده اند و متعاقباً تمام محصوالتی 
که فناوری پتنت ها را نقض می کنند باید از واردات به ایاالت متحده ی آمریکا منع 
شوند. در  واقع، حکم دادگاه می تواند ضربه ی سنگینی به تجارت گوگل در بازار آمریکا 
وارد کند؛ چراکه این دعوی تقریباً اکثر محصوالت سخت افزاری مهم غول موتور 

جست وجوی جهان را دربرمی گیرد.
محصوالتی  تمام  فروش  تا  است  خواسته  فدرال  آژانس  از  سونوس  ظاهراً 
که به طور غیرقانونی از فناوری اختصاصی آن استفاده می کنند، متوقف کند و این 
محصوالتی نظیر بلندگوهای هوشمند تحت خانواده ی گوگل هوم، کروم کست، نِست، 
گوشی های هوشمند پیکسل و حتی رایانه های پیکسل بوک را شامل می شود. حکم 
کمیسیون همچنین به گوگل دستور می دهد تا فروش محصوالت بحث برانگیز را 

که از قبل در موجودی خود در خاک آمریکا دارد، متوقف کند!
جالب است بدانید که سونوس، گوگل را به نقض بیش از ۱۰۰ پتنت متهم 
و ادعا می کند که گوگل هیچ گونه قرارداد مجوزی برای استفاده از آن ها امضا 
نکرده است. به طور کلی، قرارداد مجوز به شرکت ها اجازه می دهد تا در ازای 
استفاده  فناوری ثبت شده ی شرکت دیگر در محصوالتشان  از  پرداخت هزینه، 
اختراع  ثبت  امتیاز  حق  به عنوان  صنعت  در  که  است  چیزی  همان  این  کنند. 
یا  اجازه  بدون  را  فناوری سونوس  گوگل  گویا  مورد،  این  در  می شود.  شناخته 
پرداخت هزینه در محصوالت سخت افزاری اش استفاده کرده و طبیعتًا سونوس 

نیز به  دنبال گرفتن خسارت است.
است  ممکن  گوگل  محصوالت  که  کرد  اشاره  نکته  این  به  باید  البته 
به طور کامل از ورود به ایاالت متحده منع نشوند؛ چراکه تصمیم نهایی را باید 
بایدن درخواست  اگر دولت جو  اتخاذ کند.  این کشور  بایدن، رئیس  جمهور  جو 
سونوس را وتو کند، گوگل با ممنوعیت واردات سخت افزار مواجه نخواهد شد. 
در این گزارش آمده که بایدن نهایتًا تا 6۰ روز حق وتو خواهد داشت و در غیر 
قانونی در  از نظر  این  صورت، فروش سخت افزارهای مذکور در حکم دعوی، 

ایاالت متحده ممنوع خواهند بود.
شاید تنها امید گوگل حق وتوی بایدن باشد؛ اما این شرکت همچنین می تواند در 
دادگاه عالی ثبت اختراع ایالت متحده نیز به این حکم اعتراض و درخواست تجدیدنظر 
کند. مستندات فاش شده از دادگاه نشان می دهد که حکم یادشده براساس پنج پتنت 
بسیار مهم است. در  حقیقت، تمامی پتنت های مذکور، فناوری نهفته در سیستمی 
را شامل می شوند که یک دستگاه صوتی برای جفت شدن با سایر محصوالت به   
منظور ایجاد سیستم استریو از آن بهره می گیرد. افزون براین، ممکن است سیستمی 
برای کنترل از راه دور صدای یک یا گروهی از بلندگوهای همگام به پتنت های 

نقض شده اضافه شود.
گوگل کپی غیرقانونی ویژگی های فوق را برای اکوسیستم دستگاه هایش رد و 
ادعا می کند که برخی از قابلیت های کلیدی که همگام سازی صدا را برای بلندگوهای 
هوشمند ایجاد می کند، بازطراحی کرده است. در صورت صحت گفته ها و اسناد 
ارائه شده از گوگل، این شرکت می تواند خود را از اتهامات مبرا کند. با  این   حال، 
به نظر می رسد که گوگل پیش از دادگاه چندین فناوری نقض شده را از هدفون های 

هوشمندش حذف کرده است.
طبق گزارش 9to5Google، کنترل صدا برای بلندگوهای گوگل هوم متصل 
به یک سیستم استریو برای برخی از کاربران کیفیت سابق را ندارند و به درستی کار 
نمی کنند. شایعه شده بود که این ممکن است نتیجه ی از بین بردن عمدی برخی از 
ویژگی هایی باشد که سونوس در شکایت حق اختراع خود به آن اعتراض کرده بود. 
با  این اوصاف، به نظر می رسد که به هیچ وجه با پرونده ی ساده ای مواجه نیستیم و از 

قرار معلوم، ریشه ی دشمنی گوگل با سونوس به گذشته باز می گردد.

یک روانشناس گفت: هدف از پدر و 
و  سالم  فرزندی  تربیت  بودن،  خوب  مادر 
رشد یافته است به گونه ای که مهارت های 
مورد نیاز در زندگی بزرگسالی را کسب کند.
گذشته  در  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
زوج ها تمایل بیشتری برای بچه دار شدن 
در سال هایی ابتدایی ازدواج شان داشتند و 
دیدگاهشان  نسبت به فرزند آوری متفاوت تر 
از امروز بود. اما در جامعه کنونی، پدر و مادر 
جوان، قبل از بچه دار شدن تمام ابعاد آن را 
بررسی و سپس اقدام به بچه دار شدن می کنند 
زیرا آن ها می دانند، کودک با تمام شیرینی ها و 
لذت هایش، مسئولیت بزرگی برایشان دارد و 

زندگیشان را دستخوش تغییر می کند.
دختران و پسرها در دوران مجردی 
برای  الزم   آمادگی  چقدر  که  بدانند  باید 
ازدواج و بعد از آن برای فرزندآوری، دارند. 
گاهی افراد حتی آمادگی الزم برای ازدواج 
که  داریم  انتظار  چگونه  گاه  آن  ندارند، 
آمادگی فرزند آوری را داشته باشند. به طور 
قطع این زوج ها با مشکل روبرو می شوند.

 6 که  جوانی  زوج  وحید  و  شیدا  از 
و  می گذرد  مشترکشان  زندگی  از  سال 
نظر  به  که  پرسیدیم  نیستند  فرزند  دارای 
شما زوج های جوان قبل از فرزند آوری از 
آمادگی هایی  چه  و شخصیتی  روحی  نظر 

باید داشته باشند؟
و  اخالقی  لحاظ  از  داد:  پاسخ  وحید 
رفتاری آمادگی پدر و مادر الزم است زیرا  
آینده هر کودکی به گذشته پدر و مادرش 
و  پدر  از  ای  آینه  فرزندان  و  گردد  برمی 
مادرشان هستند. در نتیجه باید زوجین از 
ایده آل باشند تا  لحاظ اخالقی و رفتاری 

آن را در آئینه فرزندشان ببینند.
شیدا در پاسخ به این سوال که قبل 
از فرزند آوری، زوج های جوان چه امکاناتی 
را باید برای فرزندشان، فراهم کنند، گفت: 

مالی  امکانات  فقط  امکانات  من  نظر  به 
نیست. خیلی از بچه ها را امروزه می بینیم 
که از لحاظ فرهنگی خیلی پایین تر از آن 
چیزی هستند که ما فکرش را می کردیم؛ 
و آن هم نتیجه ی زندگی پدر و مادری است 
که او را به دنیا آورده اند. امروزه سرانه ی 
مطالعه بسیار پایین آمده است و این تاثیر 
بسیاری روی ضریب هوشی بچه و همچنین 

تصمیم او درباره آینده می گذارد.
 آقایی که حدود ۲۰ سال تجربه زندگی 
مشترک دارد و صاحب 3 فرزند است، درباره 
به  ازدواج  گفت:  از  آمادگی زوج ها پیش 
نظر من قبل از روحیات باید زوجین از لحاظ 
مادی و امکانات اولیه تامین باشند و  قبل از 
اینکه به فرزند فکر کنند، به این نتیجه و بلوغ 
رسیده باشند که خودشان را پدر و مادر بدانند 
و متوجه باشند که باید شخص دیگری را هم 
تربیت کنند. اگر آمادگی ندارند می توانند از 

روانشناسان کمک بگیرند.
مجیدرضا رجبی روانشناس و مشاور 
خانواده درباره ی اینکه زوج ها باید در چه 
بگیرند،  آوری  فرزند  به  تصمیم  شرایطی 
گفت: پدر و مادر برای فرزند دار شدن باید 
تا آخر عمر برنامه ریزی داشته باشند. یکی 
از شیرین ترین اتفاقات زندگی، وجود فرزند 
است که اگر با آگاهی والدین همراه باشد 

بسیار عالی است.
وی بیان کرد: افراد در بسیاری از امور 
مانند رانندگی، خیاطی و... آموزش و مهارت 
می بینند. ولی برخی از افراد، آموزش دقیقی 
از مهارت های زندگی در خانواده ها را نیاموخته 
اند. زمانی که زوجی می خواهند دارای فرزند 
شوند باید سه نکته، جسم و روان و اجتماع 
را مورد بررسی قرار دهند. بسیاری از زوجین 
می خواهند که با حضور فرزند زندگیشان را 
اصالح کنند، این کامال رفتار نادرستی است. 
پایدار  بینند که اگر زندگیشان  باید  زوجین 

است، اقدام به فرزندآوری کنند.
رجبی ادامه داد: اگر زوجین سالمت 
دنیا  وارد  فرزندی که  باشند،  نداشته  روان 
می شود را هم دچار بحران می کنند. اصوال 
در سه سال اول تربیت کودک، 3۰ درصد 
وجود  می گیرد.  شکل  کودک  شخصیت 
کودک در زندگی باعث انگیزش می شود، 
ولی افرادی که قبل از بچه دار شدن دچار 
را  خود  بحران  باید  ابتدا  هستند  بحران 
حل کنند نه اینکه فکر کنند با وجود بچه 

مشکلشان حل می شود.
این روانشناس تصریح کرد: آمادگی 
برای فرزند آوری یک ضرورت است و اگر 
و  گفتمان  اصل  هیجانات،  بتوانند  زوجین 
کنند  مدیریت  خانواده  در  را  متعادل  رفتار 

ایجاد  آوری  فرزند  برای  ذهنی  آمادگی 
زندگی  سبک  باید  زوجین  ابتدا،  می شود. 
خودشان را مورد بررسی قرار دهند. بسیاری 
از خانواده ها در سبک تربیت فرزند مشکل 
دارند و دچار وسواس و کمال گرایی هستند. 
و  افراد  پخته تر شدن  سبب  پروری  فرزند 

افزایش تجربیات می شود.
وی خاطر نشان کرد: محیط و تربیت، 
نقش بسیار جدی در شخصیت فرزند دارد. 
بر چه  ازدواج  دید که سبک  ابتدا  در  باید 
واره های  طرح  همچنین  و  بوده  مبنایی 
چیزی  چه  مبنایش  خانواده  یک  ازدواج 
خود  خودی  به  فرزندآوری  است.  بوده 
نمی تواند واجد ارزش واال باشد. این شرایط 
و امکانات روحی و روانی زوجین است که 
می تواند کودک را در مسیر خوب قرار دهد 
و یا بلعکس؛ هفتاد درصد شخصیت روحی 
و روانی کودک تا 8 سالگی،  شکل می گیرد. 
بزرگسالی  در  که  مشکالتی  از  بسیاری 

می بینیم مربوط به تربیت کودک است.
به  نیاز  کودک  داد:  ادامه  رجبی 
حل  مهارت  مانند  مهارت هایی  یکسری 
بچه  وقتی  دارد.  و...  آوری  تاب  مسئله،  
ایی به دنیا می آید باید والدین این تضمین 
را دهند که بچه از لحاظ روانی در محیط 
بچه  از  قبل  والدین  می شود.  بزرگ  سالم 
دار شدن باید بدانند که با پول نمی توانند 
نیاز های احساسی و عاطفی فرزند خود را 
برآورده کنند و باید در کنار فرزندشان باشند 

و اوقاتشان را به او اختصاص دهند.
از  بودن  مادر  و  پدر  تاکید کرد:  وی 
مهمترین و سخت ترین وظایفی است که 
بیشتر افراد بالغ در طول زندگی خود تجربه 
بودن،  خوب  پدرومادر  از  هدف  می کنند. 
تربیت فرزندی سالم و رشد یافته است به 
گونه ای که مهارت های مورد نیاز در زندگی 

بزرگسالی را کسب کند.

توصیه یک روانشناس به زوج های جوان؛

برای فرزند دار شدن تا آخر عمر برنامه ریزی داشته باشید
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ر  د شته  گذ ل  سا
حداقل  رقم  کار،  شورایعالی 
میلیون   6 حدود  را  معیشت 
و ۹۰۰ هزار تومان برای خانواده ی 3.3 
از گذشت  بعد  تعیین کردیم حاال  نفره 
خانواده  برای  فقر  خط  چطور  یکسال، 

۴نفره شده ۴ میلیون تومان؟
در سال های اخیر، سازمان جهانی 
کار به شدت بر لزوم برقرارِی »دستمزد 
 Decent Wage شایسته« یا همان
برای کارگران کشورهای مختلف جهان 
دستمزد  مولفه ی  اولین  دارد؛  تاکید 
آن  عددِی  مبلِغ  و  میزان  شایسته، 
است که بایستی حتمًا از »خط فقر« یا 
Poverty Line باالتر باشد؛ دستمزد 
شایسته، دستمزدی است که نه تنها خط 
فقر و حداقل های مورد نیاز برای یک 
زندگی بسیار ساده را پوشش می دهد، 
بلکه دیگر عناصر مورد نیاز برای یک 
تفریحات، سفر،  مانند  زندگی شایسته، 
خانوار  فرهنگی  هزینه های  و  مطالعه 
دلیل  همین  به  و  می کند  تامین  را 
است که به اعتقاد این سازمان و تمام 
کارگری،  بین المللی  کنفدراسیون های 
دستمزد شایسته بسیار باالتر از »دستمزد 

زندگی« یا Living Wage است.
ِر  معیا که  ینجاست  ا مساله  ما  ا
براساس  ایران  در  چیست؛  فقر  خط 
برنامه ی پنجم  برنامه های توسعه )هم 
دولت ها  توسعه(  برنامه ی ششم  هم  و 
رسمِی  ارقام  و  اعداد  ارائه  به  موظف 
امروز  تا  که  تکلیفی  هستند؛  فقر  خط 
که در سال پایانی برنامه ششم هستیم، 
معیار  در  است.  نشده  عمل  آن  به 
جهانی،  بانک  استاندارهای  جهانی، 
از خط فقر در  بسیار حداقلی  ترجمانی 
از  بسیاری  در  گرچه  است  ابعاد جهان 
محاسبات  جهان،  مترقی  نظام های 
و  مستقل  به صورت  ملی«  فقر  »خط 
و  اقتصادی  کارشناسان  مشارکت  با 
می شود؛  تعیین  کارگری  اتحادیه های 
نام  به  موسسه  ای  انگلستان،  در  مثاًل 
Decent Wage مسئول محاسبه ی 
خط فقر ملی و خط فقر منطقه ای است 
که ساالنه خط فقر را برای لندن و سایر 

نقاط کشور محاسبه می کند.
ساس  برا نی«  جها فقر  »خط 
اکنون  جهانی،  بانک  استانداردهای 
بیش از ۱.۹ دالر در هر روز است؛ این 
رقم، خط فقر جهانی برای یک نفر در 
هر روز است؛  پیشتر خط بین المللی فقر 
یک دالر آمریکا در نظر گرفته می شد اما 
در سال ۲۰۰8 بانک جهانی این رقم را 
۱.۲5 دالر بر اساس برابری قدرت خرید 
سال ۲۰۰5 تغییر داد. این سطح در سال 
۲۰۱۱ دوباره به روزرسانی شد و به ۱.۹ 

دالر در یک روز رسید.
برای  را  دالر   ۱.۹ اگر  حتی  حال 
یک نفر در هر روز، به عنوان یک معیار 
بگیریم،  نظر  در  جهانی  حداقلی  بسیار 
در سی روز ماه، خط فقر 57 دالر برای 
یک نفر و ۲۲8 دالر برای یک خانواده ۴ 
نفره است؛ اگر دالر را ۲6 هزار تومان در 
نظر بگیریم، خط فقر ماهانه برای خانوار 
ایرانی ۴ نفره براساس معیارهای بانک 
جهانی، بیش از 5 میلیون و ۹۰۰ هزار 
میلیون   6 حدود  یعنی  می شود؛  تومان 
تومان. و البته بانک جهانی، این معیار را 
»خط فقر خشن« یا بسیار مطلق می داند 
که فقط هزینه ی کافی برای زنده ماندن 

است نه زندگی کردن.
 ۴۱ ماده  دوم  بند  حال،  عین  در 
معیشت  سبد  تعریِف  با  کار،  قانون 
حداقلی، ترجمانی غیررسمی برای »خط 
فقر ملی« فراهم کرده است؛ در این بند 
قانون، حداقل هزینه های زندگی برای 
خانور متوسط ایرانی )که فعاًل 3.3 نفر 
که  است  ملی  فقر  خط  همان  است( 
حداقل دستمزد باید از آن باالتر باشد؛ در 
بهمن ماه ۹۹ در جریان مذاکرات مزدی 

۱۴۰۰، سبد معیشت خانوار 3.3 نفره ی 
هزار   ۹۰۰ و  میلیون   6 حدود  ایرانی، 
اجتماعی  شرکای  و  شد  تعیین  تومان 
پای  کارفرمایان(  و  کارگران  )دولت، 

این رقم امضا گذاشتند.
نوزدهم  که  است  چگونه  حال 
رفاه  وزیر  اجتماعی  رفاه  معاون  دیماه، 
می گوید:  تلویزیونی  برنامه  یک  در 
میانگین خط فقر در کشور برای خانواده 
۴ نفره حدود ۴ میلیون تومان و برای 
شهر تهران کمی بیشتر و نزدیک به 5 

میلیون تومان است.
وی اضافه می کند: ممکن است در 
ذهن شما استاندارد نرمالی باشد، ما از 
بلکه  نمی کنیم؛  استاندارد صحبت  این 
در رابطه با خط فقر که یک استاندارد 
است،  معیشت  برای حداقل  بین المللی 

صحبت می کنیم.
»استاندارد  از  منظور  پرسید  باید 
بین المللی خط فقر« چیست؛ آیا چیزی 
جز روزی ۱.۹ دالِر بانک جهانی است 
تاکید  به  بین المللی  نهاد  این  خود  که 
می گوید این عدد، خط فقر برای زنده 
ماندن است و مبنایی ست برای اینکه، 
اگر فردی کمتر از این دستمزد روزانه 
داشته باشد، نمی تواند نیازهای اولیه ی 
خوراکی و آشامیدنی ِ خود را تامین کند؛ 
همین خط فقر خشن، با احتساب نرخ 
دالر، حدود 6 میلیون تومان است؛ در 
میلیون   ۴ فقر  خط  چگونه  این صورت 
نتیجه  نفره   ۴ خانواده ی  برای  تومانی 

می شود؟
سواالت  این  پاسخ  یافتن  برای 
به سراغ مذاکره کنندگان کارگری مزد 
و اعضای کمیته ی دستمزِد شورایعالی 
برای  نهاد سه جانبه ی کشور  )تنها  کار 
محاسبه ی خط فقر و حداقل دستمزد( 
رفتیم؛ آیا این عدد چهار میلیون تومان، 
آیا  و  دارد  موثقی  معیار  و  مبنا  هیچ 
می توان در کشور، شهر یا منطقه ای را 
پیدا کرد که امروزه هزینه های حداقلی 

زندگی، ۴ میلیون تومان باشد؟
رئیس  نایب  ( حیدری  علیرضا 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه ی کارگری 
در  مزد(  کارگری  مذاکره کنندگان  از  و 
بیشتر  اعداد  این  می گوید:  رابطه  این 
یک  ما  واقعیت.  یا  است  طنز  شبیه 
در  دولت  که  داریم  سه جانبه  توافق 
زیر   ،۹۹ ماه  بهمن  در  دستمزد  کمیته 
توافق، سبد  این  در  امضا کرده؛  را  آن 
فقر،  خط  همان  یا  حداقلی  معیشت 
است.  تومان  میلیون   7 به  نزدیک 
»خط  به  مربوط  تومان  میلیون   7 این 
فقر ملی« است چراکه محاسبات سبد 
معیشت حداقلی به صورت سراسری و 
ملی انجام می شود و نمی توانند بگویند 
این عدد مال تهران و کالنشهرهاست؛ 
متوسط  شده،  محاسبه  معیشِت  سبد 
در سراسر  زندگی  هزینه های  کمینه ی 

کشور را دربرمی گیرد.
او ادامه می دهد: معاون وزیر رفاه 
مدیر  یک  جایگاه  در  می خواهد  وقتی 
دولتی در ارتباط با خط فقر صحبت کند، 
یک نگاه به توافقی که دولت پای آن را 

امضا کرده بیندازد و بعد عدد و رقم اعالم 
کند. چطور فردی که مدیر بزرگ ترین 
دستگاه متولِی مقوالت فقر و خط فقر 
و دستمزد است و همه پیش شرط های 
همین  نیز  را  معیشت  سبد  محاسبات 
وزارتخانه فراهم می کند، هیچ اعتنایی به 
توافقات سه جانبه ندارد. وقتی در بهمن 
ماه سال قبل، سبد معیشت حداقلی یا 
بوده،  تومان  میلیون  فقر 7  همان خط 
چطور بعد از گذشت نزدیک به یکسال 
و با وجود تورم حداقل 5۰ درصدی، خط 
است؟  رسیده  تومان  میلیون   ۴ به  فقر 
وزارتخانه ای ها  خود  باید  را  معما  این 
حل کنند؛ ما جوابی نداریم! شما اثرات 
تورم 5۰ درصدی روی سبد 7 میلیون 
تومانِی بهمن سال قبل را در نظر بگیرید 

و ببینید به چه عددی می رسید.
محمدرضا تاجیک )نماینده مجمع 
در  کشور  کارگری  نمایندگان  عالی 
شورایعالی کار( نیز در ارتباط با خط فقر 
۴ میلیون تومانِی معاون رفاه وزیر کار 
کار،  وزارت  هدف  جامعه ی  می گوید: 
این  و  هستند  بازنشستگان  و  کارگران 
جامعه ی هدف گسترده، همه در ارتباط 
با محاسبات سبد معیشت و خط فقر ملی 
اطالع دارند؛ بنابراین شنونده ها باید این 
اظهارات را تحلیل کنند؛ ما سال گذشته 
در شورایعالی کار، رقم حداقل معیشت 
را حدود 6 میلیون و ۹۰۰ هزار تومان 
برای خانواده ی 3.3 نفره تعیین کردیم 
حاال بعد از گذشت یکسال، چطور خط 
فقر برای خانواده ۴نفره شده ۴ میلیون 
شرکای  که  اینجاست  نکته  تومان؟ 
اجتماعی و مسئوالن وزارت کار پایین 
صورتجلسه ی مربوطه را امضا کرده اند؛ 
همین امضاها بهترین مدرک است برای 
اثبات اینکه خط فقر به هیچ وجه زیر 7 

میلیون تومان نیست.
با  امروز  می کند:  تاکید  تاجیک 
تورم حداقل 5۰ درصدی، هرجور  این 
که حساب کنیم سبد معیشت یا همان 
خط فقر، بسیار باالتر از 8 یا ۹ میلیون 
در  امسال  انشاءاهلل  می شود؛  تومان 
جلسات دستمزد، عدد رسمی خط فقر 
می کنیم؛  محاسبه   ۱۴۰۱ مزد  برای  را 
به زودی مشخص می شود که خط فقر 
ملی بسیار باالتر از این حرف هاست؛ ۴ 
میلیون تومان نصف خط فقر هم نیست!
کمیته  )رئیس  توفیقی  مرز  فرا
دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار کشور و از اعضای کارگری کمیته 
می گوید:  رابطه  این  در  نیز  دستمزد( 
حداقلی  هزینه های   ،۹۹ ماه  بهمن  در 
زندگی حدود 7 میلیون تومان تخمین 
زده شد و دولت با این رقم موافقت کرد؛ 
ما به آن عدد به دلیل اینکه با واقعیات 
محاسبه ی  و  ندارد  همخوانی  زندگی 
واقعی سازی  آن  در  خوراکی ها  سبد 
انتقاد داریم؛ لذا در همان زمان  نشده، 
خط فقر واقعی، باالتر از آن 7 میلیون 
تومان بوده؛ االن با هر متر و معیاری 
زندگی  هزینه های  کنیم،  حساب  که 
بیش از ۱۱ میلیون تومان است کمااینکه 
محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون 

عالی شوراها، این ادعا را ثابت می کند.
در  چرا  پرسید  باید  وی،  گفته  به 
آستانه ی شروع جدی مذاکرات مزدی 
)مهم ترین  کار  وزارت  معاون   ،۱۴۰۱
نهاد دولتی درگیر مقوله ی دستمزد( از 
نصِف  که  می کند  رونمایی  فقری  خط 

خط فقر هم نیست!
 با این اوصاف، سواالت بسیاری در 
رابطه با خط فقر ۴ میلیون تومانی معاون 
وزیر مطرح است؛ آیا منظور ایشان، عدد 
یک دالر در روز است که بانک جهانی 
قرار  مبنا  میالدی   ۲۰۰۰ سال  از  قبل 
می داده و خود این نهاد در سال ۲۰۱۱ 
آن را به ۱.۹ دالر در روز رسانده؛ عددی 
که فقط درآمد برای بقا خوانده می شود و 
نمی توان آن را خط فقِر واقعی در نظر 
گرفت. با استناد به همان عدد، خط فقر 

حدود 6 میلیون تومان می شود.
مفهوم  میالدی،   7۰ دهه  در 
جدیدی به اسم فقر نسبی که در مقابل 
پیتر  شد.  مطرح  دارد  قرار  مطلق  فقر 
 )Peter Townsend ( تاون سند 
استاد  و  مطرح  شناسان  جامعه  ز  ا
در  بین المللی  اجتماعی  سیاست های 
از  یکی  به عنوان  لندن  اقتصاد  مدرسه 
پیشگامان این ایده، چنین بیان داشت 
که مفهوم فقر مطلق بر پایه این فرض 
بنا شده که حداقلی از نیازهای اساسی 
وجود دارد که برای همه مردم در همه 
چنین  حال آنکه  است،  یکسان  جوامع 
نیازهایی نه فقط در بین جوامع گوناگون 
بلکه حتی در داخل یک جامعه واحد نیز 

متفاوت اند.
از نظر تاوسند در یک جامعه زمانی 
می توان افراد، خانوارها و گروه ها را فقیر 
محسوب کرد که منابع الزم یا مطلوب 
در  مشارکت  غذاها،  انواع  تهیه  برای 
و  امکانات  از  برخورداری  و  فعالیت ها 
به آن  شرایط معمول در جامعه ای که 
تعلق دارند را از دست داده باشند و یا 
منابع در اختیار آنها به طورجدی و اساسی 
متعارف  خانوادگی  یا  فردی  متوسط  از 
کنار  امر  این  نتیجه  که  باشد  کمتر 
گذاشته شدن این گروه از افراد از زندگی 

اجتماعی، رسوم و فعالیت ها است.
از  شده  ارائه  تعریف  به  توجه  با 
سوی تاوسند می توان گفت در رویکرد 
محسوب  فقیر  مردمی  فقر،  به  نسبی 
می شوند که درآمدشان حتی اگر برای 
بقا کافی باشد از درآمد موردنظر اجتماع 

بسیار پایین تر است.
تومانی  چهارمیلیون  درآمد  امروز 
نیست؛  فی  کا  » بقا « ی  ا بر حتی 
نون  کا د  ستمز د کمیته  ت  سبا محا
هزینه ی  می دهد  نشان  شوراها  عالی 
آشامیدنی ها،  و  واقعی خوراکی ها  سبد 
یا حتی کمی  در حد ۴ میلیون تومان 
سبد  تامین  برای  یعنی  است،  بیشتر 
خوراکی های حداقلِی خانوار، به تنهایی 
حداقل ۴ میلیون تومان مورد نیاز است. 
یک  برای  را  فقر  خط  وقتی  اینجا  در 
خانواده ۴ نفره، ۴ میلیون تومان عنوان 
براساس  بپرسیم،  باید  بازهم  می کنند، 

کدام استانداردهای بین المللی؟

توسعه  بانک  عاملیت  قراردادهای  ارزش  ریال  میلیارد  هزار   3۴
تعاون برای پرداخت تسهیالت تبصره ۱8

رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: بر اساس 
ظرفیت هایی که تبصره ۱8 قانون بودجه ۱۴۰۰ قرار داده 
بانک توسعه تعاون برای فعال کردن بخش های مختلف 
اقتصادی تا پایان سال جاری 3۴ هزار میلیارد ریال قرارداد 

عاملیت امضا می کند.
برای  این  از  پیش  داشت:  اظهار  فتاحی  باقر  سید 

تکمیل طرح های نیمه تمام بخش های گردشگری و بوم گردی با وزارت میراث 
فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی، قرارداد عاملیت برای پرداخت 75۰۰ میلیارد 

ریال تسهیالت به فعاالن بخش گردشگری منعقد گردیده است.
فعال  برای  نیز  و تجارت  ،معدن  وزارت صنعت  با  است  قرار  داد:  ادامه  وی 
کردن بخش های مختلف صنعتی و معدنی به زودی قرار داد عاملیت به مبلغ ۲5 

هزار میلیارد ریال منعقد شود.
به گفته فتاحی ،قرارداد عاملیت پرداخت تسهیالت با شرکت راه آهن نیز به 

مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال در حال انعقاد است.
وی با بیان این مطلب که این تسهیالت یارانه دار می باشد و در مناطق کمتر 
توسعه یافته با نرخ ۱۰ درصد و در مناطق برخوردار با نرخ ۱۴ درصد قابل پرداخت 
است ، خاطرنشان کرد : باز پرداخت این تسهیالت نیز همراه با دو سال تنفس است 

و پس از آن بازپرداخت به صورت پنج ساله قابل انجام است.
بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: تبصره ۱8 قانون  رئیس هیات مدیره 
بودجه ۱۴۰۰ دارای ظرفیت هایی برای تامین مالی بانکی طرح های اقتصادی است 

و می تواند به رونق و تحرک اقتصادی منجر شود.
فتاحی ادامه داد: برای فعال کردن حوزه اشتغال تفاهم نامه عاملیت پرداخت 
تسهیالت با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال منعقد 

می شود.
تعاون  توسعه  بانک  اعتباری  ارکان  فیمابین  زیادی  فتاحی گفت: هماهنگی 
با همکاران وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی وجود دارد و هم 
اکنون 58۰ پروژه گردشگری با پیشرفت باالی 7۰ درصد در سطح کشور شناسایی 
شده است که با اعطای این تسهیالت، پروژه ها به مرحله بهره برداری خواهد رسید 

و اشتغال مناسبی نیز در این بخش ایجاد خواهد شد .
رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون بیان کرد: طی سال های اخیر همکاری 
و تعامل مناسبی با دستگاه ها و نهاد های مختلف برای تخصیص منابع صندوق 
توسعه ملی و اشتغال پایدار روستایی به معرفی شدگان بخش های تولیدی و اشتغال 

زایی وجود داشته است.
وی تاکید کرد: در پرداخت تسهیالت و تامین اعتبار تالش کرده ایم موضوعاتی 
همچون توسعه متوازن منطقه ای و عدالت اجتماعی را سرلوحه اقدامات خود قرار 

دهیم.

بیش از ۴9۰ فقره پرداخت تسهیالت بانک آینده به آسیب دیدگان 
از ویروس کرونا

کسب و کارهای  از  حمایت  به منظور  آینده  بانک 
مبلغ  دوم دی ماه،  تا  امسال  کرونا  ویروس  از  آسیب دیده 
به  فقره،   ۴۹۰ از  بیش  قالب  در  ریال  میلیون   ۱3۹.۴3۰

صاحبان مشاغل آسیب دیده، تسهیالت اعطا کرده است.
این روند با هدف کمک به صاحبان کسب وکارهای 
آسیب دیده ناشی از همه گیری کرونا و به منظور حفظ رونق 
واحدهای  عملیاتی  خسارات  از  بخشی  جبران  و  اشتغال 

سوی  از  کشور،  اقتصادی  بخش های  سایر  و  خدماتی  صنعتی،  تولیدی،  مختلف 
بانک آینده انجام شده است.

بانک آینده در قالب بسته های تسهیل گر حمایتی و با ارائه تسهیالت اشتغال زا، 
بستر الزم برای رونق تولید را فراهم کرده است تا با ارائه خدمات مالی کارآمد و تامین 
مالی حوزه های تولیدی، در حفظ اشتغال موجود، افزایش ظرفیت های تولیدی بالقوه 

و ایجاد فرصت های شغلی جدید، عملکرد موثری را داشته باشد.

تولیدی  واحد  سه  از  صادرات  توسعه  بانک  مدیرعامل  بازدید 
صادراتی فرش

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، از سه واحد 
تولیدی صادراتی فرش بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 
دکترسید علی حسینی و هیات همراه با هدف توسعه تعامل 
با جامعه صادراتی شهر کاشان، از کارخانه فرش قصر ایرانیان، 
ریسندگی اطلس ریس و گلرنگ فرش بیدگل بازدید و با 

مدیران ارشد این واحدهای تولیدی تبادل نظرکرد.
وی در دیدار با مدیران ارشد این واحدهای تولیدی، خوشنامی و خوش حسابی 
مشتریان را از مهمترین عوامل تداوم همکاری با مشتریان دانست و گفت: اهلیت این 
واحدها برای بانک توسعه صادرات ایران محرز شده است؛ بانک همواره در حوزه های 

مختلف آمادگی همکاری با مشتریان خوش حساب را دارد.
حسینی همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: 
واحدهای صنعتی با حجم تولید و صادرات قابل توجه، امکان استفاده از ظرفیت تامین 
مالی از طریق بازار سرمایه را دارند همچنین بانک توسعه صادرات نیز آمادگی دارد از 
طریق شرکت تامین سرمایه زیر مجموعه، شرایط الزم را برای این مهم فراهم کند.

وی اظهار امیدواری کرد بانک بتواند با جذب منابع جدید، تسهیالت بیشتری در 
اختیار صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادرات محور قرار دهد.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، شرکت گلرنگ فرش 
بیدگل یکی از شرکت های مورد بازدید مسوالن این بانک بود.

این شرکت با 8 میلیون و ۲۰۰ هزار دالر صادرات، محصوالت خود را به کشورهای 
همسایه از جمله عراق، قطر، امارات متحده عربی، افغانستان، قزاقستان، ترکمنستان، 
گرجستان و پاکستان صادر می کند و تالش دارد حجم صادرات خود را تا پایان سال 

جاری به ۱۱ میلیون دالر برساند.
این شرکت در تالش است پس از دریافت تسهیالت از بانک توسعه صادرات با 
واردات ماشین آالت ریسندگی، مواد اولیه وارداتی خود از ترکیه را به حداقل رسانده و 

در این زمینه به خودکفایی برسد.
شرکت فرش قصرایرانیان دیگر شرکتی بود که توسط مدیر عامل بانک توسعه 
صادرات ایران بازدید شد این شرکت از ابتدای سال تا کنون، 6 میلیون و 8۰۰ هزار 
دالر صادرات داشته و در هدفگذاری های خود تا پایان سال، حجم صادراتی معادل 
۱۰ میلیون دالر را گنجانده است. این شرکت تولیدی صادراتی، محصوالت خود را به 
۱۱ کشور آسیایی، اروپایی و آفریقایی صادر می کند و در نظر دارد با دریافت سرمایه 
ثابت از بانک توسعه صادرات ایران و واردات تجهیزات ریسندگی مدرن، برای تولید 

فرش ۱5۰۰ شانه، صادرات خود را توسعه دهد.
شرکت اطلس ریس نیز که مورد بازدید قرار گرفت نیز از واحدهای صادراتی بزرگ 
کاشان است که از تسهیالت بانک توسعه صادرات به منظور توسعه فعالیت های خود 
بهره مند شده است؛ این شرکت در سال جاری تا کنون 7 میلیون دالر صادرات انجام 

داده و دستیابی به صادرات ۱5 میلیون دالری را در برنامه های خود گنجانده است.
محصوالت شرکت اطلس ریس به ۴۰ کشور دنیا صادرمی شود؛ مدیران این 
شرکت با هدف توسعه طرح های صادراتی، خواهان دریافت تسهیالت ثابت و سرمایه 

درگردش از بانک توسعه صادرات ایران هستند.

ریاست  به  بانک  پست  فرهنگی  شورای  جلسه  سومین  برگزاری 
مدیر عامل

سومین جلسه شورای فرهنگی پست بانک ایران به ریاست دکتر بهزاد شیری 
مدیرعامل و رئیس شورای فرهنگی بانک و اعضای شورا ، عصر روزیکشنبه ۱۹ دی 

ماه برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، دکتر شیری در سومین جلسه 
شورای فرهنگی در بخشی از سخنان خود به نقش و اهمیت فعالیت های فرهنگی 
پرداخت و گفت:حوزه فعالیت های فرهنگی بسیار گسترده ، ارزشمند و غیرقابل اندازه 
گیری است و فعاالن این حوزه دارای مسئولیت های ویژه و مهمی هستند.دکتر شیری 
افزود: امور فرهنگی بایستی به موقع و با قید فوریت و سرعت هرچه تمام انجام شود تا 

فاصله ها با سایر رقبا کمتر و زمینه توفیق سازمانی در تمامی ابعاد مهیا شود.
دکتر شیری رمز موفقیت و دستاوردهای حاصله بانک را مرهون برنامه محوری 
و همراهی مجموعه کارکنان با سیاست ها و تقویت روحیه فرهنگ سازمانی اعالم 
کرد و تاکید کرد:مباحث قابل طرح در جلسات شورای فرهنگی به عنوان مصادیق 
معروف ، دارای ارزش های ویژه اعتقادی وسازمانی هستند و خوشبختانه مجموعه 
کارکنان بانک در سال های اخیر به عنوان سرمایه های اصلی و با مشارکت در امور 
محوله و فرایند برنامه های استراتژیک زمینه ارتقاء تعلق سازمانی و مسئولیت پذیری 
رافراهم کردند و در نهایت این دستاورد ها موجب بالندگی و شکوفایی در بانک شد .

احتمال اجرای آزمایشی طرح »بنزین برای همه« در 
ابتدای بهمن

معاون برنامه ریزی وزارت نفت گفت: این که آغاز اجرای طرح آزمایشی 
بنزینی دولت، اوایل بهمن باشد یا چند روز دیگر، در حال بررسی است.

به گفته هوشنگ فالحتیان، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران، در حال تهیه زیرساخت های الزم نرم افزاری و سخت افزاری است و هر زمان 
که این زیرساخت ها آماده شود، اجرای طرح »بنزین برای همه« را انجام خواهند داد.
وزارت  مرکزی،  بانک  یارانه ها،  هدفمندسازی  سازمان  اقتصاد،  وزارت 
ارتباطات و سازمان پدافند غیرعامل، در اجرای این طرح مسئولیت هایی دارند که 
باید مجموعه ای از اقدامات را به صورت هماهنگ انجام دهند تا نتیجه نهایی 

حاصل شود.
روز ششم دی، جواد اوجی وزیر نفت، اعالم کرده بود، طرح دولت برای 
اختصاص بنزین به افراد بر حسب کدملی به جای اختصاص این حامل انرژی 
بر حسب پالک خودروها، در دو جزیره کیش و قشم، به صورت آزمایشی و با 
اختصاص ۱5 لیتر بنزین ۱5۰۰ تومانی به هر فرد، آغاز خواهد شد و در صورت کسب 
نتیجه مطلوب، با تایید تیم اقتصادی دولت در سراسر کشور قابل اجرا خواهد بود.
سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی درباره علت 
در نظر گرفتن این طرح گفته است: دولت ساالنه ۱۲۴ هزار میلیارد تومان یارانه 
بنزین پرداخت می کند که 6۰ درصد آن برای ۴ میلیون خانواِر دارای بیش از دو 

خودرو است. ۱۴ میلیون خانواده بی خودرو هیچ سهمی از این یارانه نمی برند.
پیش بینی می شود در صورت موفق بودن اجرای طرح آزمایشی دولت در 
دو جزیره کیش و قشم، با اجرای آن به صورت سراسری، ساالنه به هر خانواده با 
جمعیت چهار نفری، حدود یک میلیون و صد هزار تومان یارانه بنزین برسد؛ این 

یارانه اکنون فقط به افراد دارای خودرو پرداخت می شود.

امضا تفاهم نامه همکاری  میان مناطق نفت خیز جنوب و نفت خزر
توسعه  برای  خزر  نفت  شرکت  و  جنوب  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت 

فعالیت های اکتشافی در خزر جنوبی تفاهم نامه همکاری  دوجانبه امضا کردند.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 
علیرضا دانشی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در آیین امضای 
این تفاهم نامه با اشاره به توانمندی های این شرکت در بخش فنی تصریح کرد: 

کارشناسان این شرکت برای طرح های توسعه ای در خزر جنوبی آمادگی دارند.
وی با تأکید بر اینکه همه بخش های صنعت نفت باید توانمندی های خود را 
برای توسعه کشور به اشتراک بگذارند، گفت: این شرکت برای همکاری با شرکت 
نفت خزر و سایر شرکت های نفت و گاز در زمینه توسعه میدان ها از هیچ کوششی 

دریغ نخواهد کرد و امکانات خود را در اختیار آنها قرار خواهد داد.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب افزود: برای ارائه خدمات فنی 
به شرکت نفت  خزر چند کارگروه مشترک در زمینه زمین شناسی، حفاری، مهندسی 
نفت و خدمات فنی حفاری با حضور کارشناسان دو شرکت تشکیل خواهد شد تا 
ظرفیت ها برای کار  در حوزه دریای خزر به خوبی شناسایی و سپس با لحاظ توجه 

حداکثری به محیط زیست، اقدام های الزم انجام شود.
اقدام های بسیار خوبی در خزر با وجود تحریم انجام شد

مراد کمالی، مدیرعامل شرکت نفت خزر هم در این آیین اظهار کرد: هدف 
اصلی از این نشست ایجاد هم افزایی و استفاده از تجربیات و توانمندی متخصصان 
شرکت ملی مناطق نفت خیز در جهت گسترش همکاری ها با شرکت نفت خزر 

برای توسعه خزر جنوبی در آینده نزدیک است.
وی اظهار کرد: در طول سال های گذشته با وجود محدودیت های موجود 
در دریای خزر از جمله بسته بودن این دریا و اعمال تحریم های ناجوانمردانه علیه 
صنعت نفت ایران، اقدام های بسیار خوبی برای توسعه زیرساخت های اساسی برای 

انجام فعالیت های اکتشافی در شمال کشور انجام شده است.
مدیرعامل شرکت نفت خزر از انجام مطالعات گسترده ژئوفیزیکی دوبعدی 
نیمه شناور  حفاری  دکل  پیشرفته ترین  ساخت  خزر،  جنوبی  سه بعدی حوض  و 
ایران، ساخت چند شناور منحصربه فرد برای پشتیبانی از دکل و عملیات دریایی، 
ساخت اسکله، ایجاد منطقه عملیاتی برای پشتیبانی از فعالیت های اکتشافی و چند 
حفاری از جمله کشف نفت در میدان سردار جنگل به عنوان مهم ترین اقدام های 

انجام شده در خزر نام برد.
تمام  همکاری  و  هم افزایی  با  روند  این  امیدواریم  کرد:  تصریح  کمالی 
با نفت  از جمله شرکت ملی مناطق نفت خیز  متخصصان صنعت نفت کشور 
افتخارات صنعت نفت به یادگار  یابد و برگ های زرینی در تاالر  خزر توسعه 

گذاشته شود.

انتقاد تند فعالین کارگری به معاون وزیر کار؛

 درآمد چهارمیلیون تومانی حتی برای »بقا« کافی نیست!
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زیر نظر: محمد امامی

نیاز بازارهای جهانی نفت
 به طالی سیاه ایران

مدیر اسبق امور بین الملل شرکت ملی نفت گفت: بازار نفت با توجه 
به افزایش تقاضای چهار میلیون بشکه ای نفت در سال ۲۰۲۲ میالدی و 

کنترل کرونا، برای تعادل نیازمند نفت ایران است.
محمد علی خطیبی با اشاره به اینکه تالش وزارت نفت در دولت سیزدهم 
در افزایش تولید و صادرات موثر بوده است، افزود: عمده دلیل افزایش تولید 
و صادرات نفت این است که تقاضای نفت به شدت قوی شده و پیش بینی 

شده که امسال تقاضای نفت چهار میلیون بشکه افزایش پیدا کند.
میلیون  تقاضا، سه  میلیون بشکه ای  افزایش چهار  این  از  وی گفت: 
بشکه توسط تولیدکنندگان غیر اوپک تامین خواهد شد و یک میلیون بشکه 

نیز توسط اوپک تولید می شود.
اینکه در تولید یک میلیون بشکه نفت بیشتر توسط  با بیان  خطیبی 
اوپک تردیدی نیست و این ظرفیت در کشورهای عضو اوپک وجود دارد، 
با حداکثر  اوپکی  تولیدکنندگان غیر  اغلب  اینکه  به  توجه  با  اما  داد:  ادامه 
ظرفیت تولید انجام می دهند، در مورد تولید سه میلیون بشکه بیشتر توسط 

غیر اوپکی ها تردید وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه در سال های اخیر به دلیل شیوع کرونا، تعطیلی 
بخش  در  سرمایه گذاری  نفت  تقاضای  کاهش  و  اقتصادی  فعالیت های 
باالدستی نفت انجام نشده است، بیان داشت: در بازار این نگرانی وجود دارد 
در حالی که اکثریت صادرکنندگان با حداکثر ظرفیت خود نفت تولید می کنند 

چگونه پاسخگوی افزایش تولید سه میلیون بشکه ای در روز خواهند بود؟
این کارشناس بازار نفت، کشورهای تولیدکننده نفت با ظرفیت مازاد را 
محدود دانست و گفت: تعداد محدودی از کشورها ظرفیت مازاد تولید نفت 

دارند که این میزان پاسخگوی نیاز بازار نیست.
وی با اشاره به اینکه در این شرایط ظرفیت ایران می تواند به کمک 
بازارهای جهانی نفت بیاید، اظهار داشت: برخی مشتریان در خصوص رفع 
تحریم های ایران مطمئن هستند و از این رو برای تامین نیاز، خودشان را 

به یک منبع مطمئن نزدیک می کنند.
خطیبی اضافه کرد: همزمانی افزایش تقاضا و کنترل نسبی کرونا با 
هم، شرایطی را به وجود آورده که با وجود تحریم ها اقبال به نفت ایران 

زیاد شده است.
وی با اشاره به صحبت های رئیس جمهوری آمریکا در ماه های گذشته 
مبنی بر اینکه جهان به نفت ایران احتیاجی ندارد، گفت: دولت آمریکا اگر 
واقعا به این موضوع اعتقاد دارد باید تحریم ها را بردارد تا مشخص شود توان 
واقعی ایران برای بازگشت به جایگاه خود در بازارهای جهانی تا کجا است.

خطیبی افزود: اکنون اگرچه مشتری جدید و قوی وارد بازار نفت نشده 
است، اما ایران با تهاتر و توجه به مشتریان جدید توانسته تولید و صادرات 
نفت خود را افزایش دهد و در این میان افزایش تقاضا نیز موثر بوده است.
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زیر نظر: بهنام مومنی

رئیس اتاق بازرگانی تهران:
دولت ها برای جبران کسری بودجه دست 

در جیب مردم کرده اند 
کشور  گذشته  دهه  چهار  در طول  می گوید  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
همواره با کسری بودجه مواجه بوده و دولت ها برای جبران آن دست در جیب 

مردم کرده اند.
مسعود خوانساری در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران 
اظهار کرد: بررسی عملکرد بودجه در طول ۴۰ سال گذشته نشان می دهد که 
ما همواره درآمدمان از هزینه هایمان پایین تر بوده است. تحت تاثیر این شرایط 
دولت ها همواره با کسری بودجه مواجه بوده اند و همین موضوع باعث افزایش 

تورم و چاپ پول جدید شده است.
صادراتی  آمار  حفظ  برای  کشورها  از  بسیاری  این که  بیان  با  وی 
کشوری  داد:  توضیح  می دارند  نگه  پایین  را  ملی شان  پول  ارزش  خود 
بازارهای  از همین شیوه  استفاده  با  در طول سال های گذشته  مانند چین 
مشکالت  با  هرچند  نیز  ترکیه  است.  آورده  دست  به  را  بزرگی  صادراتی 
صادرات  ملی  پول  ارزش  کاهش  از  استفاده  با  اما  شده  مواجه  اقتصادی 

خود را افزایش داده است.
پول  ارزش  از سال ۱367 که  ما  داد:  ادامه  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
ملی مان کاهش پیدا کرد تا امروز نه تنها از این فرصت استفاده نکرده ایم که 

حتی برای صادرکنندگان مشکالتی نیز به وجود آورده ایم. متاسفانه دولت ما با 
توجه به درآمدهای نفتی خود را از بخش خصوصی بی نیاز می داند و همین موضوع 

بستر بسیاری از مشکالت اقتصادی را به وجود آورده است.
خوانساری با اشاره به افزایش درآمدهای نفتی حد فاصل سال های ۱38۴ 
ارزی  درآمد  دالر  میلیارد   7۰۰ حدودا  سال ها  این  در  ما  کرد:  بیان   ۱3۹۲ تا 
داشته ایم و بیشترین آمار واردات کشور نیز به همین دوره اختصاص دارد. ما 
حتی به برخی کاالهای وارداتی یارانه دادیم و این باعث شد تولیدات داخلی 

نیز از خارج تامین شود.
به گفته وی وقتی دولت ها به درآمد ارزی گسترده دسترسی پیدا می کنند، با 
وارد کردن پول آن به اقتصاد ایران خود باعث ایجاد تورم جدید می شوند. در کنار 
آن بی توجهی به ظرفیت های صادراتی نیز باعث شده حتی ایران در حوزه هایی 
که توانایی رقابت باالیی دارند نیز از عرصه کنار بروند که این به هیچ عنوان 

به نفع اقتصاد ملی نیست.
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گفت:  فردیس  شهردار 
برنامه ملی ساماندهی  جلسه 
در  کرج  نه  رودخا حاشیه 
مدیر  حضور  با  فردیس  شهر  محدوده 
مخازن و منابع رودخانه ای آب منطقه 
معاونت  کارشناسان  و  البرز  استان  ای 
شهردار  دفتر  در  شهرسازی  و  عمران 

برگزار شد.
کرد:طی  عنوان  آژیر  محمدرضا 
این نشست،کارشناسان معاونت عمران 
و نقشه برداری نتیجه مطالعات صورت 
های  نقشه  و  نمودند  ارائه  را  گرفته 
دریافتی از شرکت آب منطقه ای مورد 

بررسی قرار گرفت.
داشت:  اظهار  فردیس  شهردار 
همچنین مقرر گردید مطالعات محدوده 
در  ای  منطقه  اب  شرکت  یی  نها

ندهی  ما سا محدوده  خط  خصوص 
در  شده  تطبیق  های  نقشه  بصورت 
گیرد  قرار  فردیس  شهرداری  اختیار 
تا وفق دستور استاندار البرز،شهرداری 
احداث  و  طراحی  به  نسبت  فردیس 

پارک حاشیه ای اقدام نماید.
دسترسی  کرد:ایجاد  بیان  آژیر 
ن  ا ند و شهر ی  ا بر سبز  مسیر 
به  ای  حاشیه  پارک  فردیس،ایجاد 
ز  ا دسترسی  مسیر  طراحی  ه  همرا
خط  نیایش)کشتارگاه(به  بلوار  طریق 
ترافیکی  بار  که  همت_جنوب  پروژه 
کاهش  فردیس  شهر  در  را  عظیمی 
امر  این  که  گردید  دهد،پیشنهاد  می 
به  تجاوز  و  اندازی  دست  از  تنها  نه 
می  جلوگیری  شهر  رودخانه  حریم 
محیطی  زیست  اثرات  از  بلکه  نماید 

افزایش  همچون  دیگری  اجتماعی  و 
کیفیت  شهری،افزایش  سبز  فضاهای 
پیوندی  هم  محیطی،تقویت  زیست 
و جمعی  عمومی  فضاهای  در  شهری 
و همچنین نقش مهمی که در کاهش 
ترافیک بعنوان اصلی ترین دغدغه شهر 

فردیس ایفا می نماید.
)بازار روزهای شهر(

کرد:طرح  عنوان  فردیس  شهردار 
بازار روز  بازار روزهای شهر،در  نظافت 

کوثر اجرا شد.
آژیر خاطرنشان شد:این طرح برای 
حفظ و نگهداری بازار روزها و سالمت 
همکاری  با  فردیسی  عزیز  شهروندان 
خدمات  معاونت  زحمتکش  کارکنان 

شهری انجام می گردد.
کرد:طرح  اضافه  فردیس  شهردار 

بازارها  برای  روزها  بازار  پاکسازی 
به  بار  تره  و  میوه  عرضه  ومیادین 
صورت مستمر اجرا می شود و امیدواریم 
شهروندان عزیزمان با رضایت کامل در 
تهیه  به  نسبت  پاکیزه  و  آرام  محیطی 
مواد غذایی مورد نیاز خود اقدام نمایند.

)رفع مشکالت شهری(
در  امیدواری  اظهار  ضمن  آژیر 
نماز جماعت فردیس در خصوص رفع 
مشکالت شهری بیان کرد:با ابالغ متمم 
پایان  تا  از موارد  بودجه ۱۴۰۰ بخشی 
سال جاری محقق شده و موارد دیگر 
پیش  شهرداری   ۱۴۰۱ بودجه  در  نیز 
شهری  مدیریت  و  است  گردیده  بینی 
فردیس بر آن است تا با انجام امور و رفع 
حداکثری  رضایت   ، شهری  مشکالت 

شهروندان را جلب نماید.

آژیر شهردار فردیس:

ساماندهی حاشیه رودخانه کرج 
در محدوده شهر فردیس از اولویت های شهر است

رفع آبگرفتگی اغلب نقاط اهواز
رفع  از  خوزستان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 

آبگرفتگی اغلب نقاط اهواز خبر داد.
 محمدرضا کرمی نژاد در خصوص وضعیت آبگرفتگی خیابان های اهواز، 
اظهار کرد: یکی از مشکالت شهر اهواز، دفع آب های سطحی و فاضالب 
است که پس از سفر ریاست جمهوری، اقدامات خوبی در این زمینه انجام 

شد و سطح فعالیت های آبفا در این زمینه ها هفت برابر دوره قبل شد. 
 وی افزود: با این وجود کار ما تمام نشده و از چهار پنج ماه گذشته 
پیگیری کار آغاز شده است. در این مدت حدود 5۰۰ خیابان شبکه گذاری 
فاضالب انجام و مشکالت آن حل شد. اکنون کار در 6۰۰ خیابان در حال 

انجام است.
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان که در یک برنامه تلویزیونی 
صحبت می کرد، گفت: در پی بارندگی ها حدود ۱۴ تا  ۱5 نقطه آبگرفتگی 

داشتیم که کار رفع آبگرفتگی در اغلب نقاط به پایان رسیده است.

پتروپاالیش  مدیرعامل  کمری  مدیره؛  هیئت  رای  با 
دهلران شد

مدیرعامل شرکت  عنوان  به  مدیره؛ »جواد کمری«  هیئت  رأی  با   
پتروپاالیش )NGL 3۱۰۰( دهلران منصوب شد.

کمری که مدیرعاملی پتروشیمی ایالم را در کارنامه دارد با رای هیات 
مدیره NGL 3۱۰۰ دهلران به این سمت انتخاب شده است.

از جمله سوابق مهندس جواد کمری، مدیرعامل شرکت پتروشیمی 
فیروزآباد، مدیرعامل شرکت مجتمع  پتروشیمی  ایالم، مدیرعامل شرکت 
شیمیائی زاهدین قم، عضو هیئت مدیره خط اتیلن مرکز، رئیس مهندسی 
فرآیند  رئیس مهندسی  منطقه غرب،  ایران  نفت  و مخابرات  لوله  خطوط 
پتروپاالیش  مدیرعامل شرکت  و  مدیره  هیئت  کرمانشا، عضو  پاالیشگاه 

)NGL 3۱۰۰( دهلران است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایالم گفت :
کاری  جنگل  استان  در  جاری  سال  در  ۱3۰۰هکتار 

شده است
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم گفت : برابر برنامه 
ابالغی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشورامسال ۱3۰۰هکتار در 

استان ایالم جنگل کاری شده است
رضا احمدی در گفت گو با خبرنگاران بیان داشت: کل جنگل کاری 
به  آن  هکتار  میزان ۱3۰۰  این  از  که  است  هکتار  هزار   ۲ امسال  کشور 
استان ایالم اختصاص یافته که خوشبختانه در این راستا اقدام بسیار خوبی 

انجام شده است
ایالم  استان  افزود: عمده جنگل کاری کشور ر سال جاری در  وی 
شهرستان دهلران بوده که 65 درصد جنگل کاری سال جاری در استان 

ایالم بوده که عمده کار در شهرستان دهلران است
گفت:  مرد  اشاره  ایالم  استان  در  کاری  جنگل  پتانسیل  به  احمدی 
خوشبختانه ظرفیت جنگل کاری سبب شده که 5۰ درصد اعتبارات کشور 
به استان ایالم اختصاص پیدا کند که نوید بخش توسعه جنگل کاری در 

استان است
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم ادامه داد: تاپایان سال 
حجم باقی مانده از جنگل کاری و اعتبارات اختصاص یافته در این حوزه در 

استان اجرایی و هزینه خواهد شد
در  کاری  جنگل  و  جنگل  توسعه  طرح های  خوشبختانه  گفت:  وی 
شهرستان دهلران به خوبی اجرا شده است و قطعًا نگاه ما در بحث اختصاص 

اعتبارات به این شهرستان برای توسعه جنگل کاری ویژه خواهد بود
احمدی گفت: استان ایالم یکی از اصلی ترین و مهمترین قطب های 
تولید نهال از لحاظ کمی و کیفی کشور می باشد و نهال های تولیدی استان، 

متناسب با هر اقلیم و شرایط جغرافیایی مناطق کاشت می شوند.
مدیرکل منابع طبیعی تصریح کرد: ساالنه بیش از پنج میلیون اصله 
نهال در نهالستان های گرمسیری و سردسیری استان ایالم تولید می شود و 
به صورت رایگان در اختیار گروه ها، انجمن های مردم نهاد، ادارات و اقشار 

مختلفی که قصد مشارکت در نهال کاری دارند، قرار می گیرد.
کهور،  زالزالک،  کنار،  بنه،  بلوط،  افزود:  طبیعی  منابع  مدیرکل 
اوکالیپتوس، بادام و تای از جمله مهمترین گونه های جنگلی استان ایالم 

هستند.

اعزام 8دستگاه ماشین االت سنگین راهداری بوشهر 
به مناطق سیل زده جنوب فارس

راهداری  کل  اداره  راهداری  معاون  اخترشناس  عبدالکریم  مهندس 
وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر: درپی جاری شدن سیل  و درخواست 
مسئوالن استان فارس، نفرات و ماشین آالت راهداری  وحمل ونقل جاده 
ای  استان ازطریق عسلویه به جنوب استان فارس که درسیل اخیرآسیب 

دیده بودند اعزام شدند.  
مهندس اخترشناس  بیان داشت : این ماشین االت که شامل تعداد 
3 دستگاه کامیون،۲ دستگاه کمرشکن، ۲دستگاه لودر ویک دستگاه گریدر 
می باشند در بازگشایی محورهای مسدود شده و بازسازی راههای آسیب 

دیده جنوب فارس  مشارکت خواهندداشت.
اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان    معاون راهداری  
تصریح کرد: اکیپی به سرپرستی مدیرکل مدیریت بحران استانداری ومعاون 
راهداری وحمل ونقل جاده ای استان به منطقه  سیل زده درجنوب استان 
فارس اعزام شده اندتا روند مشارکت  استان  دربازسازی مناطق سیل زده 
بخوبی انجام پذیرد.   وی گفت: نفرات وماشین االت اعزام شده که تجربه 
دارنددرمدت  رانیز  وهرمزگان  ،خوزستان  لرستان  استانهای  حضوردرسیل 
حضورخود درمناطق سیل زده فارس به یاری مردم خواهندشتافت وتانیاز 

مسئوالن درآن منطقه خواهندماند.

شهرستان جم برای تامین آب شرب از سفره های زیر 
زمینی استفاده می کند

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر : مدیر آبفای شهرستان جم در کارگاه آموزشی مدیریت مصرف 
با بیان اینکه بانوان نقش مهمی در مدیریت مصرف آب، برق و گاز دارند اظهار 
داشت: بانوان می توانند در این عرصه کمک شایانی در مدیریت مصرف کنند.
مهرورز وضعیت آب شرب در شهرستان جم را مورد اشاره قرار داد و 
افزود: تنها شهرستانی که در استان بوشهر به صورت ۱۰۰ درصد از سفره های 

زیرزمینی برای تامین آب شرب استفاده می کند شهرستان جم است.
وی با بیان اینکه مابقی شهرستان های استان بوشهر آب شرب خود 
را از طریق آبشیرین کن و خطوط آبرسانی کوثر تامین می کنند تصریح کرد: 
شهرستان جم نسبت به دیگر شهرستان های استان بوشهر به دلیل تامین 
آب از منابع محلی دارای محدودیت های بیشتری است که نیاز به همکاری 

در مدیریت مصرف آب بیشتری می باشد.

انتصاب مهندس احمد مرادی به مدیر کلی دفتر فنی  
استانداری  تهران 

 احمد مرادی مدیر کل نوسازی مدارس استان بوشهر به مدیر کلی 
دفتر فنی استانداری تهران منتصب شد.

احمد مرادی از سال ۱3۹۱ به مدت  ۹ سال مدیریت اداره کل نوسازی 
، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر را بعهده داشت.

مهندس احمد مرادی در  سه دولت پیاپی سکاندار نوسازی مدارس 
بوشهر بوده  و در این مدت در کنار کارکنان نوسازی مدارس بوشهر  باعث  

توسعه ، ساخت وساز  و استاندارد سازی مدارس استان شد .
در حال حاضر  استان بوشهر از محدود استانهایی میباشد که سرانه 
فضای آموزشی آن نزدیک به استاندارد جهانی است و سرانه فضای آموزشی 

استان بوشهر از میانگین سرانه کشور باالتر است .
جذب سرمایه گزاری خیرین مدرسه ساز از اولویت های نوسازی مدارس 

استان بوشهر میباشد.
فنی  دفتر  مدیرکلی  پست  در  مرادی  احمد  مهندس  میرود  امید  و 
استانداری تهران خدمات شایسته ای برای مردم این مرز و بوم داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان ایالم :
نظام  در  سالمت  حفظ  ارکان  ترین  مهم  از  گزینش 

اداری است
به مناسبت ۱5دی ماه، سالروز تشکیل نهاد گزینش به فرمان حضرت 
امام خمینی)ره(، در مراسمی با حضور دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری 

ایالم از تالش گران هسته گزینش قوه قضائیه استان ایالم تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان ایالم  ، رئیس کل دادگستری 
استان ایالم در این جلسه در سخنانی ضمن گرامیداشت سالروز تشکیل نهاد 
گزینش به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی)ره(، به اهمیت مقوله گزینش 
در نظام اداری کشور بویژه در دستگاه قضایی به لحاظ حساسیت پست ها 
و مناصب آن اشاره کرد و افزود: مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری)مد 

ظله العالی(، گزینش باید هوشمندانه، عالمانه و دقیق باشد.
وی گزینش را اساس کار و از اهم امور در نظام قضایی و اداری توصیف 
کرد و افزود: صدق و امانت داری دو ویژگی مهم اند که گزینشگران باید 
در راستای رسیدن به انتخاب درست و اصلح و عمل به وظیفه خطیر خود 

مورد توجه قرار دهند.
گزینش،  امر  ضرورت  گفت:  ایالم  استان  قضایی  مقام  ترین  عالی 
ضرورتی عقلی، منطقی و انکار ناپذیر است، گزینش سنت الهی است که با 
برگزیدن بندگان خالص و برترین انسان ها توسط پروردگار عالمیان برای 
هدایت نوع بشر آغاز شده است و در مرتبه پایین تر به عنوان امری عقلی 

در کلیه مراحل زندگی انسان نقش آفرین است.
باید برای همیشه حفظ شود زیرا  : اهمیت نظام گزینش  وی گفت: 
هسته گزینش یکی از مهم ترین عوامل تضمین سالمت در نظام اداری 
است و باید تالش شود تا با ارتقاء جایگاه هسته های گزینش افراد متعهد 

و متخصص جذب و بکارگیری شوند.
دکتر دهقانی با تقدیر و تشکر از تالش ها و زحمات کلیه اعضاء و دست 
اندرکاران هسته گزینش قوه قضائیه در استان، بر لزوم توجه کلیه اعضاء 
به منشور تشکیل نهاد گزینش و قانون و آیین نامه اجرایی برگرفته از آن 
تاکید کرد و یاد آور شد: مهم ترین مرحله در جذب نیروی انسانی مرحله 
گزینش است و همه گزینشگران باید با دقت و مطابق قانون و آیین نامه 

های مربوطه به انجام این وظیفه خطیر توجه ویژه داشته باشند.
و  کرد  توصیف  قضاوت  و  داوری  امر  از  ای  مرتبه  را  گزینش  وی 
اذعان داشت: گزینش در دستگاه قضایی و سازمان های تابعه آن به دلیل 
جایگاه ویژه و حساسیت های خاص این دستگاه ها، از اهمیت مضاعف 
برخوردار است و کلیه دست اندرکاران هسته گزینش باید تالش کنند در 
ناصالح  افراد  ورود  از  مانع  و حقوق گزینش شوندگان،  رعایت حق  عین 

به دستگاه قضایی شوند.
عالی ترین مقام قضایی استان ایالم خاطرنشان کرد: اهمیت و جایگاه 
ویژه موضوع گزینش به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته 
و لزوم پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیر حرفه ای بر 
کسی پوشیده نیست زیرا نیروی انسانی کارآمد، اساسی ترین عنصر برای 
ایجاد تحول در سازمان ها و دستگاه های اجرایی در نظام مقدس جمهوری 

اسالمی است.
در پایان این مراسم با اهداء لوح تقدیر، از خدمات اعضاء هسته گزینش 

قوه قضائیه در استان تجلیل شد.

و  سرمایشی  تاسیسات  و  تجهیزات  نمایشگاه  برپایی 
گرمایشی اصفهان با حضور ۱۱۰ برند معتبر

استان  بین المللی  نمایشگاه های  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان  نمایشگاه تجهیزات و  اصفهان، 
یکی از باکیفیت ترین نمایشگاه های این استان در حوزه زیرساختی به شمار 
می رود که به صورت ساالنه، برندهای معتبری از سراسر کشور را در کنار 

یکدیگر جمع می کند.
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نمایشگاه بین المللی اصفهان در نشست 
هم اندیشی برپایی این نمایشگاه گفت: نمایشگاه بین المللی اصفهان در این 
نمایشگاه تالش می کند برای شرکت های حاضر شرایطی فراهم  از  دوره 
آورد که به بازارهای جدید دست پیدا کنند و با فراغ بال بیشتری به توسعه 

بازار بپردازند.
علیرضا مرتضوی با تاکید بر اینکه تالش برای حضور شرکت های معتبر 
از اصلی ترین اولویت های برپایی نمایشگاه است، افزود: کیفیت یک نمایشگاه 
با مساحت آن نمایشگاه سنجیده نمی شود، بلکه اصل، بر حضور برندهای 
مطرح و با کیفیت است؛ در این راستا، تاکید داریم که حضور شرکت های 

دانش بنیان بر کیفیت نمایشگاه ها می افزاید.
وی با بیان اینکه حضور هیئت های تجاری از داخل و خارج کشور در 
نمایشگاه موضوع بسیار مهمی است، ادامه داد: بازرگانان همواره شرایط رونق 
و توسعه کسب وکار را فراهم می کنند؛ بنابراین حضور آنها در نمایشگاه، یک 
موضوع بسیار مهم محسوب می شود؛ همچنین از تمامی سفیران کشورهای 
مختلف حاضر در جمهوری اسالمی ایران دعوت کرده ایم از این نمایشگاه 
بازدید کنند؛ این موضوع به توسعه بازار شرکت های حاضر در کشورهای 

مختلف کمک می کند.
احمد بناکار، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان 
نیز در این نشست خواستار ارائه راهکارهای مطلوب برای کاهش مصرف 
انرژی در این نمایشگاه شد و تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان 
اصفهان آمادگی دارد در تمامی نمایشگاه هایی که به نوعی با فعالیت این 

سازمان در ارتباط است، مشارکت فعال داشته باشد.
اسماعیل نادری، معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان نیز خواستار کیفیت بخشی به نمایشگاه ها شد و گفت: هم افزایی 
در اجرای فرایندهای برپایی نمایشگاه موجب افزایش کیفیت این رویدادها 

می شود و در نهایت رضایت شرکت ها را به دنبال خواهد داشت.

اصفهان  استان  آبفای  مدیرعامل 
احداث ۱۰ تصفیه خانه فاضالب در مدت 
۱۰ سال را نشان از روحیه جهادی و عزم 
کارکنان این شرکت برای خدمت رسانی 

بهتر به مردم عنوان کرد.
که  ین  ا بیان  با  مینی  ا هاشم 
هدف  با  وقفه  بی  نی  رسا خدمات 
عمومی  بهداشت  و  رفاه  سطح  ارتقاء 
دارد  قرار  شرکت  این  کار  دستور  در 
اظهار داشت: از مجموع۲8تصفیه خانه 
فاضالب در استان اصفهان ۱۰ تصفیه 
 ۱۴۰۰ تا   ۱3۹۰ های  سال  در  خانه 

احداث شده است. 
براحداث  عالوه  کرد:  اعالم  وی 
شهرهای  در  فاضالب  خانه  تصفیه 
آباد،  نجف  چادگان،  داران،  خوانسار، 
ورنامخواست،  سده  اژیه،  هرند،  نطنز، 
فقره  دو  میاندشت،  و  بویین  و  تیران 
پکیج تصفیه فاضالب نیز در ۱۰ سال 
گذشته برای واحدهای مسکن مهر نطنز 
و فریدونشهر به روش تصفیه لجن فعال 

احداث شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با بیان این که  فاضالب 
ورودی به تصفیه خانه ها در ۹ تصفیه 
تصفیه   ۱3 فعال،  لجن  روش  به  خانه 

 8 و  هوادهی  الگون  روش  به  خانه 
تثبیت  برکه  روش  به  خانه  تصفیه 
مطابق با استانداردهای زیست محیطی 
تصفیه می شوندتصریح کرد: با احدث 
تصفیه خانه های  فاضالب، حجم قابل 
مالحظه اي از آب هاي به ظاهر زاید 
به چرخه صنعت،  استفاده  قابل  غیر  و 
فضاي  توسعه  و  مثمر  غیر  کشاورزي 

سبز شهری باز می گردد.
حال  در  که  این  بیان  با  امینی 
شهری  جمعیت  درصد   73.5 حاضر 
شبکه  پوشش  تحت  اصفهان  استان 
فاضالب قرار دارند گفت:هم اکنون 
 36 در  نفر  ر  هزا  ۲۱۱ و میلیون   3
 5 در  نفر   ۹۰۰ و  هزار   5 و  شهر 
جمع  ت  ما خد ز  ا ن  ستا ا ی  ستا و ر

فاضالب  تصفیه  و  ل  نتقا ا وری،  آ
کنند. می  استفاده 

وی افزود: استان اصفهان با داشتن 
8 هزار و 3۰۹ کیلومتر شبکه جمع آوری 
و 5۰۰ کیلومتر خط انتقال، نزدیک به 
و  آوری  از کل شبکه جمع  ۱3 درصد 
خطوط انتقال فاضالب در کشور را به 

خود اختصاص داده است. 

مدیرعامل آبفای استان اصفهان اعالم کرد؛

در دهه اخیر 10 تصفیه خانه فاضالب در استان اصفهان احداث شده است

- حمتی ر سحر س  مقد مشهد 
معه  جا مشارکت  فزایش  ا هدف  با 
محتوای  تولید  در  کشور  دانشگاهی 
رسانه ای برای ترویج فرهنگ و سیره 
و  »پایان نامه ها  ویژه  بخش  رضوی، 
جشنواره  به  دانشجویی«  رساله های 

رسانه ای امام رضا)ع( اضافه شد.
علمی  بیر  د للهی،  ا نصر کبر  ا
آستان نیوز  با  گفت وگو  در  جشنواره، 
این خبر را اعالم و اظهار کرد: جشنواره 
رسانه ای امام رضا)ع( در نخستین دوره 
و  گذاشت  پشت سر  را  موفقی  تجربه 
دوره  این  از  مخاطبان  خوب  استقبال 
توسعه  برای  برنامه ریزی  شد  سبب 
مرکز  کار  دستور  در  آن  بخش های 
ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی 

و هیئت علمی جشنواره قرار بگیرد.
نصراللهی افزود: با هدف پویاتر و 
امام  رسانه ای  اثرگذارترشدن جشنواره 
جامعه  شد   گرفته  تصمیم  رضا)ع(، 
آن  محتوای  تولید  در  نشگاهی  ا د
و  باشند  داشته  بیشتری  نقش آفرینی 
جشنواره  دوره  دومین  در  براین اساس 
بخش ویژه  »پایان نامه ها و رساله های 

دانشجویی« اضافه شد.
اضافه شدن  اهداف  دیگر  به  وی 
گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  بخش  این 

به  ن  یا نشجو ا د تشویق  و  ترغیب 
لید  تو ه  ز حو ر  د علمی  کت  ر مشا
ترویج  با  مرتبط  رسانه ای  محتوای 
فرهنگ و سیره رضوی، فراهم آوردن 
ظهور  و  بروز  برای  مناسب  زمینه 
همه  در  نشجویان  ا د خالقیت های 
ترویج  با  مرتبط  رسانه ای  حوزه های 
ه  نگیز ا یش  ا فز ا رضوی،  فرهنگ 
مطالعه و پژوهش در بخش های تولید 
زیرساخت های  و  رسانه ای  محتوای 
بهره مندی  همچنین  و   ، محتوا نشر 
ز  ا نه  سا ر ه  ز حو ن  ا ر کا ر ند دست ا
اندیشه ها، آموخته ها و آثار دانشجویی 
هیئت  اهداف  و  دالیل  دیگر  از  برتر 
بخش  افزودن  برای  جشنواره  علمی 
له های  رسا و  مه ها  ن نا یا »پا ه   یژ و

است. بوده  دانشجویی« 
نصراللهی به مصوبه هیئت علمی 
جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( درباره 
ضوابط اختصاصی بخش »پایان نامه ها 
اشاره  هم  دانشجویی«  رساله های  و 
ن  لتحصیال غ ا ر فا  : گفت و  د  کر
و  رشد  کارشناسی ا تحصیلی  مقاطع 
می توانند  مختلف  رشته های  دکتری 
در  خود  له های  رسا و  یان نامه ها  پا
و  توزیع  تولید،  با  مرتبط  موضوعات 
با  مرتبط  رسانه ای  محتوای  ارزیابی 
محورهای  و  رضوی  معارف  حوزه 
سال   5 در  که  را،  جشنواره  موضوعی 
اخیر تدوین و از آن دفاع کرده اند، برای 

شرکت در جشنواره ارسال کنند.
افزود: دراین راستا متقاضیان  وی 

باید چکیده و متن کامل پایان نامه خود 
را در قالب فایل پی دی اف و از طریق 
 mediafest.razavi.ir سایت

برای دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
نصراللهی به این نکته نیز اشاره 
بررسی  و  دریافت  از  پس  که  کرد 
دانشجویی،  رساله های  و  پایان نامه ها 
ره،  جشنوا علمی  هیئت  به تشخیص 
»اثر  عنوان  به  آثار  این  از  تعدادی 
در  که  می شوند  معرفی  برگزیده« 
مراسم اختتامیه از پدیدآورندگان آن ها 

تجلیل خواهد شد.
دبیرخانه  به  آثار  ارسال  مهلت 
دومین جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( 
و  شده  تعیین   ۱۴۰۱ فروردین   ۱5
و  فراخوان  به  مربوط  کامل  اطالعات 
در  نیز  جشنواره  موضوعی  محورهای 
mediafest. پایگاه اطالع رسانی

razavi.ir قابل  مشاهده است.
امام  رسانه ای  جشنواره  دومین 
»مطبوعات«،  محور   8 در  رضا)ع( 
صوتی  »رسانه های  »خبرگزاری ها«، 
مجازی«،  »رسانه های  تصویری«،  و 
»بین الملل«  »گرافیک«،  »عکس«، 
ترویج  با  مرتبط  »پایان نامه های  و 
فرهنگ رضوی« در دهه کرامت ۱۴۰۱ 

برگزار خواهد شد.

دبیر علمی جشنواره اعالم کرد:

اضافه شدن بخش ویژه »پایان نامه ها و رساله ها« به جشنواره رسانه ای امام رضا)ع(

ی  ر ا د شهر ک  مشتر نشست 
حضور  با  فاضالب  و  آب  شرکت  و 
محمدرضا کرمی نژاد، مدیرعامل شرکت 
آبفا خورستان، سعید دشتی زاده، مدیر آبفا 
اهواز، عادل شیشه گری، عضو شورای 
شهر اهواز، محمد عتاب اهوازی، شهردار 
شهردار  قنواتی،  محمدرضا   ،۱ منطقه 
منطقه 8 و جمعی از معاونین و مدیران 
میزبانی شهرداری  به  آبفا و شهرداری 

منطقه ۱ برگزار گردید.
عادل شیشه گری  نشست،  ابتدای 
با  حاضران،  به  خوش آمد گویی  از  پس 
و  آبفا  اخیر  به همکاری سودمند  اشاره 
گذشته،  در  متاسفانه  گفت:  شهرداری 
مختل  را  مردم  زندگی  آبگرفتگی ها 
می کرد و دستگاه ها به جای حل مسئله 
و چاره اندیشی همدیگر را متهم می کردند 
اما طی یکی دو سال گذشته، هم افزایی 
میان دو ارگان صورت گرفت و مشخص 
شد که اگر دستگاه ها پتانسیل خود را برای 
بگذارند،  هم  کنار  شهر  مشکالت  حل 
خواهد  حاصل  رضایت بخشی  نتیجه ی 
شد. از شرکت آبفا صمیمانه سپاسگزارم 
بی وقفه  و  شبانه روزی  جهادگونه،  که 
پای کار است و پروژه های بزرگی را به 
سرانجام رسانده و یا در دست اجرا دارد. 
طرح های  بابت  شهرداری  از  همچنین 

ضربتی و عالج بخشی در دفع آب های 
سطحی کمال تشکر را دارم.

محمدرضا کرمی نژاد با بیان اینکه 
اهواز، ۱۴5 جبهه  در سطح کالن شهر 
فعال وجود دارد و تعدادشان نیز روزانه 
جبهه   6۱ در  گفت:  می یابد،  افزایش 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا فعال است 
و 8۴ جبهه هم در دست آبفا می باشد. 
تا   58 و  توسعه  تا   ۲6 جبهه،   8۴ از 
ریزشی است. پس از سفر رئیس جمهور 
به اهواز، ۲۱5 کیلومتر شبکه فاضالب 
نیز  کیلومتر   ۲5۴ و  کردیم  لوله گذاری 
ایستگاه   ۱3۴ است.  اقدام  دست  در 
پمپاژ فاضالب را اُورهال کردیم. 3۰5 
الکتروپمپ نصب شدند. ۱3۴ مدار تابلو 
برق مورد سرویس و تجهیز قرار گرفتند. 
اتمام  پروژه های ما در 5۰۰ خیابان به 
رسیده اند و در 63۰ خیابان نیز مشغول 
دیزل ژنراتورها  همه ی  هستیم.  کار  به 
سروس شده اند. ۴۰ الی 5۰ الکتروپمپ 
هم در انبار داریم که اگر مشکلی پیدا 
دو  در  می شوند.  جایگزین  سریعا  شد، 
سوختند  الکتروپمپ   8 گذشته،  بارش 

که بالفاصله تعویض شدند.
خوزستان  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
توسط  لوله رانی  متراژ  تاکنون  افزود: 
دستگاه میکروتونلینگ 5۴3 متر است 

و روزانه بین 7 تا ۱۰ متر پیش می رود. 
در حال حاضر یک دستگاه کار می کند، 
تا آخر ماه به ۲ دستگاه و تا آخر سال 
به ۴ دستگاه افزایش پیدا می کند. این 
و  فاضالب  نجات دهنده ی  دستگاه ها 
آب های سطحی اهواز هستند. الزم به 
ذکر است که پیشرفت فیزیکی قرارگاه 
خاتم االنبیا 8/۱5 درصد می باشد و 8/۲ 

درصد نیز از برنامه جلوتر است.
آماری  ارائه  با  دشتی زاده،  سعید   
گرفته،  صورت  کارهای  ز  ا دقیق 
آبفا  اقدام  در دست  و  فعال  پروژه های 

در اقصی نقاط کالن شهر اهواز گفت: در 
بحث ارتقا دفع فاضالب در نقاط مختلف 
در  برخی  هستند،  فعال  پروژه ها  شهر، 
پایان رسیده اند  انجام و برخی به  حال 
نقطه  در  نیز  جدیدی  پروژه های  و 
شروع قرار دارند. به عنوان مثال، پروژه 
سیصد دستگاه در حال اتمام می باشد. 
پروژه میدان جمهوری به پایان رسیده 
است. در پروژه ذکی زاده، کاری کردیم 
اما  که فعال آب در خیابان جمع نشود 
پروژه آن تعریف شده و به پیمانکار ابالغ 
گردیده است، پروژه ناصرخسرو فردا آغاز 

می شود. پروژه سروش جنوبی فعال شده 
است. پروژه منطقه الهادی در دو جبهه 

مختلف در حال اجراست.
پروژه  داد:  ادامه  اهواز  آبفا  مدیر 
تمام  آینده  هفته  تا  دانشگاه  شهرک 
دیروز  سعادت  بلوار  پروژه  می شود. 
آینده  ماه  دو  یکی  طی  و  شده  آغاز 
به  تراکتورسازی  می رسد.  سرانجام  به 
سمت 68 متری ظرف یک هفته تمام 
می شود. نبش خیابان اردیبهشت دیروز 
ندارد.  مشکلی  دیگر  و  رسید  پایان  به 
طاهری،  شهید  خیابان  پروژه  پیمانکار 

شده  انتخاب  کارگری  زیتون  خروجی 
منطقه  نقاط  همه ی  پروژه های  است. 
۴ و ُزویه در هفته آینده شروع به اجرا 
شروع  یا  نیز  پروژه ها  بقیه  می شود. 
شده اند یا در حال شروع شدن هستند. 
قطعا در بارندگی بعدی نسبت به باران 
دچار  که  نقاطی  تعداد  گذشته،  هفته 
آبگرفتگی خواهند شد، کمتر خواهد بود 
و هر چه پیش خواهیم رفت، مشکالت 
کاهش خواهند یافت.در ادامه، شهرداران 
مناطق ۱ و 8 با ذکر جزئیات به چالش ها 
و معضالت موجود پرداختند که اعضای 
ضمن  پیشنهادهایی،  ارائه  با  نشست 
از  برون رفت  برای  تبادل نظر،  و  بحث 
مشکالت و ارتقا خدمات رسانی به مردم، 

راهکارهایی را به تصویب رساندند.
بلوار  ید:  می افزا گزارش  این   
بلوار  کارگر،  میدان  خزاعی،  دعبل 
دستگاه،   3۰۰ مناطق  فنی و حرفه ای، 
باهنر، زرگان، زیتون کارمندی، زیباشهر، 
فاز ۱ پاداد و گلدشت، بلوار شهید علی 
محور  قلعه چنعان  روستای  و  هاشمی 

مصوبات این نشست بودند.
مشترک  نشست  که  گردید  مقرر 
مسئولین آبفا و شهرداری، برای پیگیری 
هفته ای  هم افزایی،  ارتقا  و  مصوبات 
یک بار و به صورت منظم استمرار یابد.

برگزاری نشست مشترک شهرداری و شرکت آبفا
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یک افسانه
به  اردبیل  پیدایش  و  بنا  تاریخ 
درستی معلوم نیست و به طور قطع 
چه  در  شهر  این  گفت  توان  نمی 
تاریخی و به دست چه کسی به وجود 
داستانی  شهر  خود  در   . است  آمده 
نقل  گذشته  نسلهای  از  که  است 
به   ، اردبیل  : سرزمین  است  گردیده 
سبب آنکه دور آنرا کوه گرفته است 
برف  ریزش  اثر  بر  قدیم  زمان  در 
وباران به شکل دریاچه وسیعی بوده 
است روزی فرمانروای آن حدود که از 
کنار آن می گذشت از مناظر دلربای 
یافت  خاطری  انبساط  آن  اطراف 
وآرزوی خود را در امکان خالی کردن 
آب آن ، و بنای عمارتی درآن محل 
، با اطرفیان خویش در میان گذاشت. 
دو مرد پهلوان به نام “ارده ” و”بیل” 
کمر همت بربستند و کندن مجرائی 
را برای خالی کردن آب آن به مسابقه 
کار  بدین  هریک  تا   ، نمودند  قبول 
توفیق یابد پاداشی از فرمانروا دریافت 
دارد آن دو در دو نقطه دور از هم ، به 
کندن قسمتی از گدار کوه پرداختند . 
چون ارده کار خود را نزدیک با تمام دید 
با خود اندیشید که مبادا تا وی مجرا را 
به پایان برساند بیل کار را انجام دهد 
بود  این   ، گردد  پیروز  مسابقه  در  و 
حیلتی کرد و کسی نزد او فرستاد که 
به دروغ اتمام کار ارده را به اطالع او 
باز دارد  ادامه آن  از  برساند و بیل را 
بیل چون این خبر بشنید غصه مرگ 
شد و هنگامی که ارده از سرگذشت 
ناجوانمردانه  رفتار  از  یافت  آگاهی  او 
خود پشیمان گردید و با آنکه مجری 
را کنده و خروج آب را دیده بود خود 
باکشتن  و  انداخت  زیر  به  کوه  از  را 
خویش ، خویشتن را از عذاب وجدان 
راحت ساخت به هر حال مجری کنده 
شد و آب از آن طریق ، که امروز به 
نام “دوجاق” بر سر راه شوسه اردبیل 
به مشکین قرار دارد ، خالی گردید و 
شهری که در جای آن به وجود آمد 
به حکم فرمانروا ، به یاد آن دو پهلوان 

ناکام “ارده بیل” خوانده شد. 

می  استان  این  محلی  غذاهای  از 
توان به آش شیر،آش دوغ ، کوفته ، قیماق 
 ، قورمه  سبزی   ، قرمه  ترشی  شیر(  )سر 
مسما،چخرتما،آب پیاز، آ ش اوماج ، آش 
حلوا  کباب،  تاس   ، قاتق  خورش   ، یارما 
قیساوا،و   ، زنجبل  حلوای   ، حلوا  زرد،تر 
قیقاناق)شیره شکر غلیظ  جوشیده ،زغفران 

و تخم مرغ ( اشاره کرد.
قسمتی از شیرینی ها و غذاهای این 
استان به سوغات این شهرستان شهرت دارد 
که از “آنها می توان به سر شیر ،کره ،آبنبات 
، شیرینی های محلی و تخمه آفتابگردان 
، گردو ،عسل خالص سبالن ، )برگرفته از 
و عطر  رنگارنگ  گلهای  بر شهد  عصاره 
آگین ( اشاره کرد . حلوای سیاه استان نیز به 
صورت معجونی از جوانه گندم و کره طبیعی 
از دیگر سوغات نشاط بخش و مقوی است .

بازی ها
گیزلین پاچ

معادل فارسی این کلمه “قایم موشک 
به  تقریبا  نیز  بازی  ترتیب  و  بازی” است 
همانگونه می باشد . در این بازی دسته ای 
از کودکان یک نفر را از بین خود وادار به 
بستن چشم یا روی کردن بدیوار می نمودند. 
آنگاه خود بی سر و صدا و به نحوی که او 
در نیابد از کنار وی دور شده هر یک در 
آنکه  بعد  دقایق  گشتند  می  پنهان  جائی 
چشمش بسته بود با صدای بلند داد می 
زد “گیزلین پاچ و گلدیم قاچ” و بالفاصله 
در پی جستجوی آنها به اینطرف و آنطرف 
می رفت و در یک مدت متعارف اگر موفق 
یافته یکی از آنها را پیدا می کرد برنده می 
شد و اال بچه ها از مخفی گاه خود در آمده 

به محل اولیه باز می گشتند .

گیرجنه بازی
گیرجنه به معنی فرفره در زبان فارسی 
امروزی است و مراد از آن جسمی است که 
بدور خود می چرخد . این کلمه در اردبیل 
و در معنی خاص به تکه چوبی گفته می 
شد که خراطها آنرا به شکل استوانه و به 
قطر تقریبی سه تا چهار سانتی متر و ارتفاع 
هفت تا هشت سانتیمتر می تراشیدند و یک 
قاعده آنرا بشکل مخروط در می آوردند . 
وسیله بازی غیر از گیرجنه “قمچی” بود و 
آن عبارت از ترکه ای از چوب بود بطول 
تقریباً نیم متر که بر یک سر آن نواری از 

می  غیره  و  کنفی  نخ  یا  قماش  و  پارچه 
چوب  درازای  به  نوار  این  طول  و  بستند 
قمچی انتخاب می کردند . گیرجنه را بر 
روی نوک تیز آن با دست و در روی زمین 
می  برآن  سپس  و  چرخانیدند  می  صاف 
زدند و بدین طریق آنرا به چرخش وا می 
داشتند و چه بسا که ساعتها خود را با آن 

سر گرم می ساختند .
چلینگ آغاج

نام فارسی آن “الک دولک” است ولی 
طرز بازی آن دو در اردبیل و تهران با هم 
فرق داشت . وسیله این بازی دو تکه چوب 
دستی یکی بطول تقریبی 75 و دیگری ۲۰ 
سانتیمتر بود که اولی را “آغاج” بمعنی چوب 
و دومی را “چلینگ” می گفتند . این بازی 

در اردبیل دو مرحله داشت “توخماغی” و 
“یانی” در قسمت اول بازی که نوبت بازی 
با او بود آغاج را از یک سر در کف دست 
طوری می گرفت که دو سه سانتی متر آن 
در باالی دست و بقیه در زیر دست او رو به 
پائین قرار گیرد آنگاه چیلینگ را بر روی آن 
دست و پشت بر آمدگی چوب می گذاشتند 
و سپس آنرا به هوا می انداختند و با پائین 

چوب محکم می زد .
تکسن جوت

و  چی  نخود  مثل  خوراکیهائی  با 
کشمش صورت می گرفت و یکی از بازیکن 

ها از آنها را در مشت بسته خود گرفته از 
دیگری می پرسید “تک سن جوت” یعنی 
تعدادی که در دست اوست طاق می باشد 
یا جفت ؟ اگر جواب طرف با آنچه که در 
مشت او بود مطابق در می آمد برنده می 
شد و آن مقدار نخود چی یا کشمش را که 
در دست وی بود از او می گرفت . اما اگر 
جواب او با آن مطابق در نمی آمد بازنده 
می شد و به همان تعداد از آن خوردنی به 

وی می داد .

گلین و بیگچه
بازی  آنها عروسک  بازی  مهمترین 
بود که بنام “گلین” می نامیدند . گلین در 
زبان ترکی بنام “عروس” است و در عمل 
به مجسمه های بخصوصی گفته می شد 
که به شکل عروس می ساختند . در قدیم 
آنها را می ساختند و گاهی  خود دخترها 
هنر قابل تحسینی در این باب از خویش 
نشان می دادند و عروسکهای می دوختند 
که در حد خود از بهترین آنهائی می شدند 
که انسان می تواند با دست و با مواد اولیه 
بسازد . مواد الزم برای ساختن ساده ترین 
یپبه  و  چوب  نازک  های  شاخه  سر  آنها 
بودند دو تکه چوب  رنگارنگ  و چیتهای 
می  که  ای  اندازه  به  و  بشکل صلیب  را 
خواستند با نخ به هم می بستند . آنگاه در 

قسمت باالی آن با پنبه و گاهی با گذاشتن 
دگمه صورتی بشکل دایره ترتیب می دادند 
و برای زیبائی روی آن پس از نقاشی پرده 
خارجی قلوه گوسفند را که پرده شفاف و 
حاکی ماوراء بود و بنام “بوئرگ” خوانده می 

شد می کشیدند.

بش داش
نحوه بازی چنین بود که یکی از آنها 
که نوبت بازی با او بود پنج سنگ مزبور را 
در کف دست گذاشته همه را با هم رو به 
باال در هوا می انداخت و بالفاصله پشت 
همان دست گذاشته همه را با هم رو به باال 

در هوا می انداختند و بالفاصله پشت همان 
دست را برای گرفتن آنها در مسیر سقوط 
آنها قرار می داد . اگر سنگها ولو یکی از 
آنها در پشت دست قرار می گرفت همانها 
را بهمان شکل باز در هوا می انداخت و این 
بار با کف دست آنها را می گرفت در حرکت 
سوم و چهارم و پنجم هم سنگها را در زمین 
می ریختند و یکی از آنها را برداشته به هوا 
می انداختند و تا گرفتن آن سنگهای روی 
زمین را ابتدا دو تا دو تا بعد سه تا و یکی و 
باالخره هر چهار تا را یکجا از زمین برداشته 
با همین دست که سنگها در آن بود سنگی 
را که از هوا پائین می آمد می گرفتند اگر 
موفق باین کارها نمی شدند خودشان می 
مردند و بازی را تحویل طرف می دادند 
سنگها  تعویض  نوبت  ششم  مرحله  در   .
بود بدین معنی که سنگها را همچنان در 
را برداشته  زیر زمین می ریختند و یکی 
تا  انداختند و  به هوا می  به همان شکل 
گرفتن آن یکی از سنگها را برمی داشتند 
به هوا می  را  نوبت دوم که سنگها  در   .
انداختند آنرا که از زمین برداشته بودند با 
یکی از سنگها که در زمین بود عوض می 
نمودند و بدین طریق پس از آنکه یک یک 
آنها را تعویض می کرد مرحله هفتم بازی 
آغاز می گردید . در این مرحله هم سنگها 
را به زمین ریخته یکی را برمی داشتند . 

آنگاه دو انگشت بزرگ و ابهام را بصورت 
دروازه ای در مقابل آنها می گذاشتند و در 
فاصله ایکه سنگ برداشته شده را که به 
هوا انداخته بودند ، بگیرند . سنگهای روی 
زمین را یک یک با دست دیگر زده از آن 
هشتم  مرحله  در   . گذرانیدند  می  دروازه 
سنگها را در کف دست گذاشته یکی را به 
هوا انداختند و تا گرفتن آن سنگهای دیگر 
را یکجا روی زمین می گذاشتند و با ر دیگر 
آن سنگ را که گرفته بودند به هوا انداخته تا 
پایین آمدن آن چهار سنگ دیگر را یکجا از 
زمین برداشته و سنگ به هوا انداخته شده 
را نیز می گرفتند . اگر این مراحل بپایان 

می رسید آن یکی برنده می شد و هر گاه 
در وسط بازی با اصطالح خودشان می مرد 
بار دیگر که نوبت به او می رسید از همانجا 

که مانده بود بازی را تعقیب می نمود .

پوشاک سنتی
در برخی از مناطق این استان چون 
منطقه مغان و ارسباران ، درمیان عشایر 
از  استفاده  کوچ نشین و میان روستاییان 
زنان  و  مردان  توسط  محلی  های  لباس 
ایل  محلی  های  لباس   . دارد  عمومیت 
شاهسون و ارسباران یکی از مهمت ترین 
آیند.  می  شمار  به  فرهنگی  های  جاذبه 
 . ندارند  اختصاصی  پوشاک  ایل  مردان 
پوشاک آنها کت وشلوار و کاله ) معروف 
به کپی یا کاله ترک دار و نظیر کاله مردان 

گیالن ( می باشد .
پیراهن زنان ایل شاهسون از رنگ 
های متنوع و شاد تشکیل شده  و بلند است .
تنبان شلیته ای است که زنان می 
گیالن  بانوان  های  تنبان  شبیه  و  پوشند 
، بختیاری و قشقایی است . جلیقه  زنان 
شاهسون را پارچه های دوخته شده بدون 

آستین تشکیل می دهد .

موسیقی سننتی
موسیقی محلی استان اردبیل در قالب 

موسیقی اصیل آذربایجان به عنوان یکی 
از انواع موسیقی غنی شرقی ، برگرفته از 
حقایق تاریخی و فرهنگی این خطه است . 
موسیقی محلی اردبیل در دو گروه موسیقی 
ردیفی یا مقام وموسیقی عاشیقی تقسیم می 
شود. در اردبیل نوازندگان زن را سازاندا و 
نوازندگان مرد را عاشق مطرب می نامند .
از ابزار موسیقی این استان می توان 
به قاوال که همان دایره آذربایجانی است . 
باالبان )سازی بادی که چون برای نواختن 
بن دو لب قرار می گیرند ) به فارسی بالبان 
و به آذری باالبان ( تار )از سازهای ذهی 
است که با زخمه نواخته می شود ( دهل ) 
همان ناقارای آذری ( دف کیمیانجا )کمانچه 

( و  اشاره کرد.
 

عقد  و  رسمی  خواستگاری 
خوانی

پس از آنکه دختری مورد پسند قرار 
می گرفت اقدام به خواستگاری رسمی می 
شد . عالمت قبول ازدواج از طرف خانواده 
از  روز  این  در  و  بود  شیرین  چای  دختر 
اقربای دختر هم عده ای بدین مجلس که 
به “شیرنی ایچدی” معروف بود ، دعوت 
می شدند . در این مجلس میزان مهریه و 
شرایط طرفین و تاریخ عقد مشخص می 
شد نامزدی رسمی وقتی صورت می گرفت 
که مراسم مخصوصی به نام “شال اوزوک” 
به معنی  لفظ ترکی و  اوزوک  یابد  انجام 
معنائی  همان  به  شال  و  است  انگشتری 
است که در زبان فارسی نیز مصطلح است.

عقدخوانی
بین نامزدی و عقد خوانی مدت زیادی 
طول نمی کشید و از کسان طرفین برای 
مجلس عقد دعوت می شد و این دعوت 
غالباً از مردان مسن و میانسال به عمل می 
آمد . عقد خوانی در خانه دختر به عمل می 
آمد ولی مخارج آنرا خانواده پسر بر عهده 
داشت . وقتی که صیغه عقد جاری می شد 
مجلس در سکوت عمیق و روحانی خاصی 
فرو می رفت و همه به جمالت خوانندگان 
اتاق  صیغه توجه می کردند . عروس در 
دیگری که او را بر روی ظرف مسینی می 
نشاندند و در وسط پارچه ای که در باالی 
سر او گرفته بودند . دو تکه قند را به هم می 
سائیدند چون صیغه به پایان می رسید همه 
مبارکباد می گفتند . آنگاه با چای و شیرینی 

از حضار پذیرائی می کردند .
پارچه کسدی

قبل از بردن عروس به خانه بخت 
جشن دیگری گرفته می شد که مختص 
زنها بود . مراد از این جشن آن بود که کسان 
طرفین دور هم بنشینند و لباسهای عروس 
را بریده و بدوزند . ولی در طول زمان این 

کار صورت تشریفاتی به خود گرفته مبدل به 
یک جشن رسمی برای نشان دادن لباسها و 
زینت آالت عروس به دیگران شده بود . در 
آن مجلس ، که در خانه عروس برگزار می 
شد . سازنده ها یعنی خوانندگان و نوازندگان 
زن دعوت می شدند و با پذیرائی های گرم 
جشن می گرفتند و در ضمن آن لباسها و 
زینت آالتی را که خانواده داماد برای عروس 
آورده بودند به مهمانان نشان می دادند . 
فردای آن روز کسانی از نزدیکان داماد به 
اتفاق خیاط به خانه عروس می آمدند و 
روز  برای  بریده  را  ها  پارچه  از  قسمتی 

عروسی لباس می دوختند .
حنا گجه سی

آن  فردای  که  بود  شبی   ، حناگجه 
این   . بردند  داماد می  به خانه  را  عروس 
جشن هم در خانه عروس و هم درخانه 
خانه  گجه  حنا   . شد  می  گرفته  داماد 
زنان جوان  و  دختران  عروس مخصوص 
بود اینان ، از هر دو خانواده ، از بعد از ظهر 
آنروز به خانه عروس دعوت می شدند و با 
او به حمام می رفتند و غروب برگشته در 
خانه عروس جشن می گرفتند و چون به 
دستهای عروس حنا می بستند از این رو آنرا 
حنا گجه یعنی شب حنا بندان می گفتند . 
جشن خانه داماد هم با شرکت پسران جوان 
برگزار می شد و دوستان و همساالن وی 

در آنجا گرد آمده با او به حمام می رفتند .
شب عروسی

بردن عروس به خانه داماد غالباً بعد 
. در زمانهای  از غروب صورت می گیرد 
با  را  عروس  ها  خانواده  از  بعضی  قدیم 
ها  بعد  ولی  بردند  می  داماد  بخانه  اسب 
درشگه جانشین اسب شد و امروزه از ماشین 
استفاده می کنند . بعد از ظهر روزی که 
غروب آن عروس به خانه داماد می رفت 
جهزیه او را به اضافه لباسها و تحفه هائی 
آورده  او  برای  بعد  به  نامزدی  روز  از  که 
بودند ، به خانه داماد می بردند . عروس را 
مشاطه آرایش می داد و هنگام رفتن او به 
خانه داماد چادری به سرش می انداختند و 
زنهای مسنی از خانواده او وی را همراهی 
می کردند. یکنفر” ینگه” هم همراه آنها 
می شد تا آداب و مراسم به حجله رفتن 
عروس را به وی بیاموزد و در برابر کینه 
موقع   . کند  مراقبت  او  از  احتمالی  توزی 
رفتن عروس پدر وی ، و در صورت نبودن 
او برادربزرگ یا عموی او ، دم در خانه دعای 
خیر می داد و خوشبختی او را آرزو می کرد 
. در خانه داماد معمواًل شام تهیه می شد و 
از مردان و زنانی از بستگان طرفین دعوت 
به عمل می آید . رسم براین بود که داماد 
سه تا سیب به پشت عروس بزند و به سر 
او نقل و نبات بریزد و پول نثار کند . در 
مدخل راهروی ساختمان مجموعه یا طشت 
مسین می گذاشتند تا عروس از روی آن 
بگذرد و مثل مس در آن خانه محکم بماند .

ترک پلو
ناهار  برای  عروسی  شب  فردای 
عروس غالبا مادرش “قویماق” می فرستاد 
و برای شام او نیز از خانه پدرش ترک پلو 
می آوردند . ترک غذای مخصوصی است 
و آن پلویی است که با زعفران و شکر و 
روغن مثل کته پخته می شد . پلو را نیز 
گاهی با دو یا سه خورش می پختند و همه 
آنها را با دیگ و ظرفهائی که در آنها پخته 
بودند ، می فرستادند. فرستادن ترک پلو هم 
دارای تشریفاتی بود و در خانه عروس برای 
شرکت در این مراسم از جمعی از نزدیکان 
دعوت می شد . هم چنین کسان داماد از 
اقربای نزدیک خود برای صرف این غذا 

دعوت می کردند .
اوز آشدی

عروس از ساعت ورود روی خود را از 
دیگران ، یعنی مردان و زنان خانواده شوهر 
، می پوشانید و روز اول برای آنکه نزد مادر 
شوهر یا خواهران وکسان داماد چادر از سر 
او بردارند هریک از آنها چیزی به وی هدیه 
می دادند . این هدیه بسته به تمکن مالی 
در خانواده های  و  خانوادگی فرق داشت 
متمکن سکه طال بود و آنرا “اوز آشدی” 

می گفتد یعنی رونما .
بنده تخت

چون انتظار ورود مهمان برای خانواده 
داماد درمدت یک هفته و ده روز اول کار 
مشکلی بود لذا بعدها روز سوم عروسی را 
با اصطالح عوامانه بنده تخت که تحریف 
بدین  است  تخت”  به  “بانو  عبارت  شده 
آنروز  ظهر  از  بعد  و  دادند  اختصاص  کار 
را به طور رسمی برای پذیرائی از مهمانان 

مشخص ساختند .
ایاغ آشدی

پس از پایان این قبیل مراسم ، عروس 
و داماد به قصد بازدید به خانه های منسوبان 
و دوستان خود می رفتند. بعد از این بازدیدها 

تشریفات ایاغ آشدی آغاز می شد .

غذاهاي محلي استان اردبیل
غذاهای  زمینه  در  اردبیل  استان 
است  شهرت  دارای  نیز  محلی  و  سنتی 
خوراک  کیفیت  به  استان  این  مردم   .
اهمیت زیادی قائل هستند و از تمام انواع 
خوراکی های رایج در ایران در این خطه 

نیز استفاده می شود .
برخی از خوراکی ها و غذاهای تهیه 
منطقه  خاص  فقط  استان  این  در  شده 
از جمله  و  بوده  بسیار خوشمزه  است که 
جاذبه های گردشگری این خطه به شمار 

می آیند .
آش دوغ معروف ترین غذای محلی 
اردبیل است که با ماست ، سبزی ، سیر ، 
کوفته ریزه و برنج تهیه می شود و طعم 
بسیار خوبی دارد . در بلندی های اردبیل 
که سرما ی زیادی وجود دارد خوردن آش 
داغ محلی اردبیل خوشمزه ترین قسمت 

خاطرات گردشگران را تشکیل می دهد .
و  دارد  ملی  شهرت  سبالن  عسل 
در تمام ایران معروف است و لذا صبحانه 
های منطقه اردبیل با عسل ، نان تازه و 
خود  خاص  های  جذابیت  از  محلی  کره 

برخوردار است .
پیچاق   : آذری چون  دیگر غذاهای 
قیمه ، انواع کوکو ، رشته پلو قیسی ، اماج 
بایلدی ، خورش هویچ ، شیرپلو ، باسترپلو 
، کوکوماه و ... نیز در این استان به فراوانی 

طبخ می شوند .
انواع   ، محلی  های  ترشی  انواع 
انواع  سبز،  فلفل  ساالد  قبیل  از  ساالدها 
مرباها از قبیل مربای گل ، هویچ ، آلبالو 
، بالنگ ، لیمو ، موز ، پوست پسته و ... 
برخی از مهم ترین چاشنی ها و دسرهای 

این منطقه هستند .

دنیای جوانان/ ناظم رام
سـهند و سـبالن. سـرعین و خالل. گردنه حیران. 
عسـل و آش دوغ. و... مقبـره شـیخ صفـی اردبیلـی.  
نـام هـا و غذاهایـی کـه با شـنیدنش  بـه یـاد اردبیل 
و اسـتان  زیبایـش  را تداعـی می کنـد. مردمی آذری 
زبـان و سـخت کـوش. اردبیل بـا تابسـتان خنکش و 

زمسـتان همیشـه سـر و یخش برای هـر فصلی برای 
گردشـگران ایرانـی و خارجـی جذابیـت هایـی را بـه 

دارد.  همراه 
ایـن اسـتان کهـن بـا داسـتانهایش و مردمـان 
مهربـان و خوشـرو خـود  همه سـاله میزبانـی مردمی 
را مـی کنـد کـه بـه دیـدار کـوه های همیشـه سـفید 

سـبالن و سـرعین بـا آب هـای گرمش  هسـتند. این 
اسـتان بـا دارا بـودن آییـن هـا و رسـوم خـاص خود 
هنـوز کـه هنـوزه رسـوم خـاص خـود را پـاس مـی 

رند.  دا
بـا هـم بـا بعضـی از این آییـن های کهـن  که در 

اردبیل مرسـوم اسـت آشـنا می شویم.

تنوع جغرافیایی و قومی ایران بقدری است که هر استان  در پای کرسی با قصه گوی سبالن
نان های  و  ها  و روسوم قومی خویش غذاها و شیرینی  آداب  کنار 

خاص خود را  دارند. 
در این ستون می خواهیم انواع غذاها و نان های محلی هر استان 
را به تفکیک برای خوانندگان معرفی کنیم. تا بیشتر از پیش با غذاها و 

نان های محلی هر استان و هر شهر آشنا شوند.

lavas ۱. لواش
۲. پنجه یئش panj yeis یا پنجه کش: نوعی نان ضخیم تر از 

لواش و کوچکتر از نان
نان   :  fatir 3.   فطیر
های روغنی را گویند. دو نوع 
دیگری  و  ساده  یکی  است 
ایشلی فطیر  اخیر  مغزدار، نوع 
دار  مغز  فطیر   isli fstir

گویند.
در  معمواًل  را  فطیر 

مناسبت های خاص از جمله عید فطر، عید نوروز، و یا به عنوان نذری 
در محّرم و رمضان درست می کنند. همچنین جهت باران خواهی )طلب 
باران( خانواده ها پخته به مصلّی )محل باران خواهی( می برند و بین مردم 
پخش می کنند. همچنین اگر عزیزی از خانوادۀ راهی سفر به شهرهای 

دور باشد از آن پخته در کیف آن می گذارند تا با خود ببرد.

ساج  روی  بر  که  است  گرد  و  نازک  مانند  لواش  ساجی:  نان     .۴
پایه گذاشته می شود(، تهیه می  بر روی سه  )صفحۀ فلزی محّدب که 

شود.
5.      در فصل بهار از سبزی های کوهی و خمیر نانی موسوم به 

خیطاب )قطاب( xitab درست می کنند.
لواش را روانه پخت نمی کنند. به مقدار زیادی می پزند. اّما سایر نان 
های از دو سه روز یکبار پخت می کنند. در شهر نمین زنانی بودند که 
کارشان پخت نان در خانه های مردم به خصوص مرفه الحال بوده است. 
گروه نان پزها از سه نفر به نامهای چوره کچی corakci )نانوا(، وردنه 
چی vardana ci )زنی که وردنه می زد و چانۀ خمیر را پهن می کردم 
. کونده چی kundaci  )کسیکه خمیر را چانه چانه می کرد( شکل می 

گرفت. آنها در مقابل این کار مزد می گرفتند.

بعضی از مناسبت های پخت نان ذکر گردید، اما سایر مناسبت ها:
لواش است.  اکثراً  و  برای مراسم عروسی پخت می کنند  نانی که 
موسوم به توی چورگی toy coragi )نان عروسی( می باشد. نانوا در 
قبال پخت نان مزد می گیرد. بقیه کارها با همکاری و همیاری اقوام و 

همسایه گان صورت می گیرد.
همچنین پخت نان برای خیرات بصورت گروهی و تعاون می باشد.

بازماندگان متوفی مقداری آرد بین خانه ها پخش می کنند و زنان 

خانه ها از ان نان پخته به آنها تحویل می دهد و یا اینکه در خانه ای 
بدین  نانی که  به  را پخت می کنند.  نان عزا و خیرات  بصورت گروهی 

مناسبت پخت می کنند.
یاس چوره ایی yas coragi )نان سوگواری و عزا( می گویند.

ناگفته نماند به نان بربری سومی somi می گویند.

بنابه گفته پیرمردان این نوع نان پس از آمدن ارتش شوروی ه منطقه 
رواج پیدا کرده و امروز نیز به همان نام یعنی سومی somi رایج است 

البته در نانوایی های مغازه ای و غیر خانگی.
امروزه انواع نان را از آرد گندم تهیه می کنند. در گذشته از آرد جو 
نیز نان می پختند بخصوص آنهایی که وضع اقتصادی مناسبی نداشتند از 
جو نان می پختند و یا آرد گندم و جو را مخلوط کرده، نان تهیه می کرده 
اند. امروزه تنها در شهر نمین یک نانوایی غیر خانگی نسبت به پخت نان 

جو اقدام می کند.

نان، قوت الیموت-3

نان محلی اردبیل
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کاوه: مصاف رو در رو با آمریکا به سود کشتی ایران است

مدیر تیم های ملی آزاد در واکنش به این موضوع که شکست احتمالی در 
مصاف دوستانه با آمریکا، دستاوردهای کشتی ایران در اسلو را زیر سوال نخواهد 

برد، گفت: مصاف رودررو با حریف آمریکایی به سود ماست.
محسن کاوه در خصوص چگونگی تقسیم سهمیه ها و محاسبه امتیاز تیم ها 
در مسابقات قهرمانی کشور اظهار داشت: از هر استان یک نفر بیشتر روی سکو 
نمی رود چون مسابقات کشوری است و درنهایت باید رده بندی استان ها مشخص 
شود. یعنی اگر سه مازندرانی رده های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند و نفر 
چهارم تهرانی باشد، در سیستم قهرمانی کشور و رده بندی نهایی، کشتی گیر تهرانی 
دوم می شود. جدا از آنکه هر استان یک تیم در مسابقات کشوری خواهد داشت، به 
استان های مختلف براساس رده بندی مسابقات قبلی هم سهمیه داده شده است. 
ضمن اینکه ما سهمیه مجزا برای تعدادی از رقابت ها مثل ارتش های جهان، مسابقات 

جوانان جهان و... در نظر گرفتیم.
 وی در واکنش به جمع شدن تشک های کشتی از سالن قدیمی تهران )پناهی( 
تاکید کرد: متاسفانه اداره ورزش سالن ها را به پیمانکار می دهد. پیمانکار هم می گوید 
کشتی درآمدزایی ندارد و تشک کشتی را جمع کرده و رشته های دیگری را دایر 
می کند. مثال سالن را به ورزش توپی که درآمدش بیشتر است، اختصاص می دهد. 
تهران یک  جنوب  این شکل  به  درحالیکه  است.  زیاد  دردسرش  می گوید کشتی 

پایگاهش را از دست می دهد.
کاوه افزود: به عقیده من اداره کل ورزش و جوانان استان باید این سالن ها 
را شرطی واگذار کند، ضمن اینکه اِشل و دستورالعمل مشخصی هم درخصوص 
شهریه ها در نظر بگیرد. نه اینکه اجازه دهند یک سالن، تشک را جمع کرده و مانع 

از تمرین کشتی گیران شود.
مدیر تیم های ملی کشتی آزاد همچنین در پاسخ به این سوال که آیا رویارویی 
دوباره قهرمانان ایرانی با کشتی گیران آمریکایی و احتمال شکست، دستاوردهای 
نمی برد؟ خاطرنشان کرد:  زیر سوال  در کوتاه مدت  را  اسلو  در جهانی  آنها  قبلی 
این هم هست، نمی توانیم منکر شویم که باخت احتمالی چنین وضعیتی را پیش 
نمی آورد اما بحثی که هست، کادرفنی تیم ملی به اجماع رسیده که بچه ها کشتی 
بگیرند. مطمئنا کشتی ما می تواند از این محل بهره ببرد. کشتی ایران از مصاف 
رودررو با کشتی آمریکا سود می کند. ضمن اینکه برخی از مدعیان ما تغییر وزن 
داده  اند و مصاف دوستانه با آمریکا برای آنها فرصت خوبی برای محک خوردن است.

کعبی زاده: به رفع تعلیق جودو ایران خوشبین هستیم
دبیر فدراسیون جودو با اشاره به تالش ها برای رفع تعلیق جودو ایران، گفت: 
آخرین تالش ما دوم آذرماه در دادگاه عالی ورزش بود که تیم حقوقی ما خیلی 
خوب دفاع کرد و خیلی خوشبین هستیم تا نتیجه ای که حق جودو ایران است، 

به دست بیاید.
صدیقه کعبی زاده در حاشیه مسابقات جایزه بزرگ جودو کشور، اظهارکرد: 
امیدوارم برگزاری این رقابت ها به جودو خوزستان کمک کند تا به روزهای طالیی 
خود برگردد. استقبال خوبی از این رویداد در اهواز شده است و حدود 3۰۰ ورزشکار 

شرکت کننده داریم که نفرات برتر پای سکو جوایز خود را دریافت می کنند.
وی بیان کرد: از سه ماه قبل این تمایل در هیات جودو خوزستان برای میزبانی 
از این رویداد وجود داشت و فدراسیون هم تمایل داشت که یک اتفاق خوب برای 
جودو خوزستان رقم بخورد که همین نیز باعث شد که میزبانی به خوزستان برسد که 
جا دارد از اداره کل ورزش و جوانان خوزستان و تمام ارگان هایی که در برگزاری این 
رقابت ها به نحو مطلوب و در شان نام سردار دل ها همکاری داشتند، تشکر می کنم.

دبیر فدراسیون جودو گفت: خوزستان پیشینه بسیار خوب در ورزش کشور دارد 
و یکی از قطب های پورزش کشور محسوب می شود و عالقه مند هستیم که رشته 

المپیکی جودو در خوزستان نیز به روزهای طالیی اش برگردد.
وی با بیان این که بهترین جودوکاران و ملی پوشان در اهواز حضور دارند، 
ادامه داد: از همین مسابقات و رقابت های پیش رو قهرمانی کشور، انتخابی تیم 

ملی صورت می گیرد.
کعبی زاده درباره تالش ها برای رفع تعلیق جودو ایران، گفت: به شدت رییس 
فدراسیون در تالش است تا تعلیق ظالمانه جودو ایران برطرف شود. تمام مجموعه 
ورزش کشور در حال کمک هستند.  آخرین تالش ما دوم آذرماه در دادگاه عالی 
ورزش، در جلسه ای به صورت وبینار بود که تیم حقوقی ما خیلی خوب دفاع کرد 
و خیلی خوشبین هستیم تا نتیجه ای که حق جودو ایران است، به دست بیاید. به 
هر حال هر اتفاقی که رقم بخورد جودو ایران زنده و پویا است و ما به فعالیت های 

خودمان ادامه می دهیم.
به  قاسم سلیمانی  دلها حاج  بزرگ جودو کشور جام سردار  مسابقات جایزه 
میزبانی هیات جودو خوزستان با حضور  3۰۰ ورزشکار  و 3۰ داور از سراسر کشور در 
هفت وزن از بیستم دی ماه در اهواز آغاز شد و با شناخت نفرات برتر به پایان می رسد.

تمجید فدراسیون جهانی از دختر تنیس باز ایران
فدراسیون جهانی تنیس از عملکرد 
دختر ایرانی که برای اولین بار جزو ۱۰۰ 
گرفت،  قرار  جوانان  رده  برتر  بازیکن 

تمجید کرد.
سایت فدراسیون  جهانی از مشکات 
ایرانی حاضر در جمع  اولین دختر  صفی 
عنوان  به  جهان  تنیس  برتر  نفر  صد 

ورزشکاران زن با استعداد نام برد. 
ز  ا پس  صفی  لزهرا  ا مشکات 
و  المللی  بین  رویدادهای  در  درخشش 
 ، برتر  تنیسور   ۱۰۰ بین  در  گرفتن  قرار 
را  خود  ایرانی  جوان  نخستین  عنوان  به 

به مسابقات گرند اسلم استرالیا رساند . 
در این گزارش که در صفحه نخست 

فدراسیون جهان به آن اشاره شده آمده است : 
مشکات الزهرا صفی با جسارت و درخشش از کشور ایران توانست در جمع 
یکصد نفر برتر تنیس جهان قرارگیرد تا یک بار دیگر ایران و ورزش تنیس ایران 

در جهان خبر ساز شود.
این دختر ۱7 ساله پس از سال ۲۰۲۱ بسیار پربار که طی آن ۱۰ عنوان نوجوانان 

را در انفرادی و دونفره کسب کرد، در رتبه 87 در رده بندی دختران قرار گرفت.
صفی اولین بازیکنی از ایران است که در بین ۱۰۰ نفر برتر رده بندی نوجوانان 
جهان قرار گرفته است و در حالی که اشتها و میل او به این معنی است که جاه طلبی 

او بسیار فراتر از چنین آماری است، قطعًا نقطه عطفی است که ارزش آن را دارد.

دختر  توسط   ۲۰۲۲ جهان  جوانان  قهرمانی  ورودی  اولین  کسب 
پرنده ایران

سارینا ساعدی موفق شد اولین حد نصاب حضور در مسابقات قهرمانی جوانان 
جهان ۲۰۲۲ را کسب کند.

سارینا ساعدی موفق شد در ماده پرش سه گام حد نصاب ورودی رقابت های 
قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۲ را به دست آورد.

این مسابقات از ۱۰ تا ۱5 مرداد ۱۴۰۱ به میزبانی کلمبیا برگزار می شود و 
زمان ثبت حدنصاب های آن از مهر ۱۴۰۰ تا سه هفته مانده به رقابت ها در نظر 
گرفته شده است. پس از اعالم رکوردهای ورودی مشخص شد که ساعدی رکورد 

این مسابقات را به دست آورده است.  
نوجوانان و جوانان  رقابت های  ساعدی در ۲۹مهر سال جاری و در جریان 
قهرمانی باشگاه های کشور حد نصاب ۱۲.88 متر را ثبت کرد و رکورد ملی رده 

سنی جوانان کشور را ارتقاء داد.
پرش سه گام  ماده  در  جهان  قهرمانی  رقابت های  در  حضور  ورودی  رکورد 

زنانن ۱۲.85متر است.
از قهرمانان اسبق دو و میدانی  کار هدایت سارینا ساعدی را زهرا نبی زاده 

آسیا بر عهده دارد.

واکنش تند امباپه به هواداران رئال؛ 
خودتان را جمع کنید!

کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی پاری 
های  شبکه  در  فحاشی  از  ژرمن  سن 

اجتماعی به ستوه آمده است.
قرارداد کیلیان امباپه در پایان فصل 
با پاری سن ژرمن به اتمام می رسد و به 
نظر رئال مادرید مقصد بعدی این مهاجم 
هشت  دختری  اخیرا  بود.  خواهد  گلزن 
انتشار  با  کامیلی  نام  به  بیماری  و  ساله 
این  از  امباپه  کیلیان  به  خطاب  ویدئویی 
ستاره فرانسوی خواسته قرارداد خود را با 

پاری سن ژرمن تمدید کرده و در این باشگاه باقی بماند. کامیلی در این ویدئو 
گفته است: »لطفا در پاری سن ژرمن بمان و به رویاپردازی در این تیم برای مدت 

طوالنی ادامه بده... ما تو را دوست داریم کیلیان امباپه.”
اما به نظر می رسد انتشار این ویدئو باعث عصبانیت برخی از هواداران رئال 
مادرید شده و آنها پیام هایی تند و توهین آمیز را به سوی این کودک هشت ساله 
روانه کرده اند. انجمن »لبخندی برای کامیلی« پیام های خطاب به این دختر بیمار 
را که مشخصًا از طرف هواداران رئال مادرید آمده بود را چاپ کرده و در صفحه 
خود نوشت: »ما هرگز نمی توانستیم این همه نفرت را تصور کنیم. کامیلی هر 
روز برای لبخند زدن مبارزه می کند و اندوه امشب او نتیجه این خشونت است.”

اما کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی پاری سن ژرمن نیز از این رفتار خشن و 
زشت به ستوه آمده و در پاسخ به این انجمن نوشته است:« من هم سال نو رو 
بهت تبریک میگم کامیلی کوچولوی من. به مبارزه کردن ادامه بده، تو به همه 
ما درس زندگی می دی. پیامهای توهین آمیز خطاب به یک بچه کوچک... واقعا 

داریم به قهقرا می ریم. بهتره کمی خودتون رو جمع کنین.«.«

هشدار پیکه به رئال:
با تیم متفاوتی روبرو هستید

جرارد پیکه، مدافع بارسلونا، به رئال مادرید درباره ال کالسیکوی نیمه نهایی 
سوپرکاپ اسپانیا هشدار داد.

دیدارهایش  در  خوبی  عملکرد  توانسته  اخیر  فصل  چند  در  مادرید  رئال 
برابر بارسلونا داشته باشد و با اعتماد به نفس بیشتری قدم به بازی نیمه نهایی 

سوپرکاپ اسپانیا می گذارد.
این تیم در بازی رفت اللیگای این فصل موفق شد بارسلونا را با نتیجه ۲-۱ 

شکست دهد و امشب بار دیگر روبروی این تیم قرار خواهد گرفت.
پیکه درباره این بازی به مووی استار گفت:» این غیرمنصفانه بود که آنها 
هر سه امتیاز بازی را از آن خود کردند. من اقدامی از سرجینیو دست را به یاد دارم 
و آنها روی اولین حمله موفق شدند از ما پیش بیفتند. ما در آن بازه زمانی شرایط 

سخت تری را تجربه می کردیم اما حاال شرایط تغییر کرده است.«
رونالد کومان پنج روز پس از این شکست در نوکمپ در ماه اکتبر از هدایت 
بارسلونا برکنار شد و ژاوی هرناندز جای او را گرفت. همین موضوع باعث شده 

که پیکه امید بیشتری به ال کالسیکوی پیش رو داشته باشد.
این مدافع اسپانیایی اظهار داشت:» این مسابقه برای جام است و ما همه 
به یک اندازه برای کسب آن مبارزه خواهیم کرد. این چیزی است که پیش از 
این در گذشته نیز نشان داده بودیم. ما انگیزه زیادی برای باال بردن جام قهرمانی 
داریم. این بازی نیمه نهایی است، ال کالسیکو است و دیدار دشواری خواهد بود. 
اما ما باور داریم که در شرایط خوبی هستیم. تیم ما مسیر رو به رشدی را طی 
می کند و من خوش بین هستم که بتوانیم به خوبی رقابت کنیم و به فینال برسیم.«
باعث  تیمی که  مادرید شاکله  رئال  اضافه کرد:»  ادامه  پیکه همچنین در 
شد موفقیت های بسیاری را به دست آورد حفظ کرده است. آنها کاسمیرو، تونی 
کروس و لوکا مودریچ را در خط میانی دارند که به خوبی همدیگر را می شناسند 
و در طول این سال ها عملکرد بسیار خوبی داشته اند. کریم بنزما و وینیسیوس 
جونیور هم در شرایطی عالی از نظر گلزنی و بازی قرار دارند. این تیم خط دفاعی 
خوبی نیز دارد و سال ها با همین شاکله پیش رفته است. ما آنها را می شناسیم و 
می دانیم در شرایط خوبی هستند اما باور داریم که می توانیم به آنها ضربه بزنیم.«

آلن شیرر:
راشفورد دیگر از فوتبال بازی کردن لذت نمی برد

آلن شیرر، ستاره سابق تیم ملی انگلیس، معتقد است که مارکوس راشفورد 
در ارائه نمایش سابقش به مشکل خورده است.

راشفورد فصل بدی را در اولدترافورد سپری کرده و تنها سه گل در تمامی 
برابر  بازی شب گذشته  در  نمایش ضعیف  این  و  ثمر رسانده است  به  رقابت ها 

استون ویال نیز تکرار شد.
شیرر بین دو نیمه بازی برابر استون ویال که با پیروزی ۰-۱ یونایتد همراه 
شد، به بی بی سی اسپورت گفت که این بازیکن کمی پیشرفت کرده اما به نظر 

می رسد که از بازی کردن لذت نمی برد.
این ستاره سابق لیگ برتر گفت:» من فکر می کنم در نیمه اول این بازی 
دیدیم که شرایط کمی بهتر شده است. من می دانم که او مصدومیت هایی داشته و 
درک می کنم که همین موضوع باعث شده که کمی اعتماد به نفسش پایین بیاید. 

با این حال کارهای او در خارج از زمین بسیار درخشان بوده است.«
شیرر با اشاره به مشکالت راشفورد در زمین ادامه داد:» مطمئنا این فص 
بارها پیش آمده که شرایط طوری پیش رفته که انگار حضور در میدان برای او 
بسیار دشوار بوده است. اینطور به نظر نمی رسد که او خیلی از فوتبال بازی کردن 
لذت ببرد. من این موضوع را درک می کنم. او باید این روند را طی کند و یاد 

بگیرد که چطور بر آن غلبه کند.«
این مهاجم سابق تیم ملی انگلیس با اشاره به اعتماد به نفس پایین این 
بازیکن اضافه کرد:» ما نمی دانیم در حال حاضر در زندگی شخصی راشفورد چه 
می گذرد اما او اعتماد به نفس پایینی دارد. من فکر می کنم در حال حاضر انجام 
هر کاری برای او نیاز به انرژی و تالش زیادی دارد. او روند مستقیمی را طی 

می کند  و هیچ چیز درخشانی در طول بازی از او دیده نمی شود.«

کروس: در رئال مادرید از فوتبال خداحافظی می کنم
تونی کروس، ستاره آلمانی رئال مادرید، تاکید کرد که در این تیم از فوتبال 

خداحافظی خواهد کرد.
تونی کروس پیش از این اعالم کرده بود که دوست دارد در رئال مادرید 
نه تنها همچنان روی  او در جدیدترین مصاحبه خود  فوتبال خداحافظی کند.  از 
این موضوع تاکید کرده بلکه برای تمدید قرارداد با لوس بالنکوس نیز چراغ سبز 

نشان داده است.
تونی کروس در مصاحبه ای با اسکای گفت: »یک رابطه بسیار باورنکردنی 
بین من و باشگاه وجود دارد که آن را با حدس و گمان به خطر نمی اندازم و فکر 
می کنم که این مسئله کاماًل دو طرفه است. من می خواهم کارم را اینجا به پایان 
برسانم و اینطور خواهد شد. دقیقًا چه زمانی خواهد بود، نمی توانم دقیقًا پاسخ دهم، 
شاید در سال ۲۰۲3 باشد یا یک یا دو سال بعد. ما زیاد نگران آن نخواهیم بود.

من هنوز احساس کامال خوبی دارم اما شما باید خودتان را با آنچه که بدن تان 
احساس می کند وفق دهید. همچنین باید انگیزه هم وجود داشته باشد. اگر همه 
این ها وجود داشته باشد ما به نقطه ای می رسیم که برای تمدید قرارداد صحبت 

کنیم. در غیر اینصورت هم من هنوز تا سال ۲۰۲3 قرارداد دارم.”
شایعات حضور کیلیان امباپه و ارلینگ هالند در رئال مادرید: »با توجه به 
وضعیت قراردادها و کیفیت شان، آنها یکی از جالب ترین بازیکنان بازار هستند. 
اینگونه  آنها  بازیکنان می جنگند و هر دوی  رئال مادرید همیشه برای بهترین 
هستند، اما نمی توانم بگویم در نهایت چه اتفاقی می افتد زیرا من رئیس نیستم. 

اما مطمئنًا آنها دو بازیکن بزرگ هستند.”

سرمربی پیشین تیم ملی 
از مدیرانی  فوتبال کشورمان 
سه  محرومیت  زمینه ساز  که 
تیم ایرانی از حضور در لیگ قهرمانان 

آسیا شدند، به شدت انتقاد کرد.
ه  ر با ر د  ، نی ا جر مها حشمت 
و  پرسپولیس  استقالل،  محرومیت 
لیگ  در  شرکت  از  سیرجان  گل گهر 
قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ اظهار داشت: این 
حادثه ای  و  نداده  رخ  شبه  یک  اتفاق 
بوده که سالیان سال ادامه داشته است. 
حذف نمایندگان ایران حاصل کوتاهی 
فدراسیون  قبلی  و الپوشانی مسئوالن 
نخواستند  نها  آ است.  بوده  فوتبال 
دروغ  گزارش  کنند،  حل  را  مشکل 
دادند و با حیثیت، آبرو و پرستیژ فوتبال 

ما بازی کردند.
اینکه مدیران خاطی  بیان  با  وی 
زحمات گذشتگان را هدر دادند، تصریح 
حرف  که  کشوری  از  کارها  این  کرد: 

و  می زند  آسیا  ملی  رده  در  را  اول 
لیگ  قهرمانی  مدعی  باشگاه هایش 
است.  بعید  هستند،  آسیا  قهرمانان 
اینگونه کار کردن طبیعتًا عکس العمل 
بدی داشت و جای سؤال است که آنها 
چگونه حاضر شدند با گزارش دروغ، بر 
بگذارند.  ما سرپوش  فوتبال  مشکالت 
نیست؛  ندانم کاری  حاصل  اتفاق  این 

بلکه دانسته انجام شده است.
ملی  تیم  پیشین  بی  مر سر
خود  انتقادات  ادامه  در  ایران  فوتبال 
فوتبال  فدراسیون  پیشین  مسئوالن  از 
چنین  اگر  می دانستند  مسئوالن  گفت: 
مشکالتی  چه  کنند،  ارسال  گزارشی 
برای فوتبال ما پیش می آید. متأسفانه 
گزارش های غلط زیادی ارائه کردیم و 

هضم چنین اتفاقاتی بسیار دشوار است. 
چه  استقالل  و  پرسپولیس  بازیکنان 
باید در مسابقات  گناهی کرده اند؟ آنها 
و حاال  بازی می کردند  قهرمانان  لیگ 
چوب اقدامات مدیران قبلی فدراسیون 

را می خورند.
درس  محرومیت،  این  »امیدوارم 
باعث  و  باشد  ما  فوتبال  برای  بزرگی 
فیفا و  به  ارسالی  شود در گزارش های 
AFC دروغ نگوییم.«، مهاجرانی ضمن 
بیان این جمله خاطر نشان کرد: صداقت 
بهترین کار است و می توانستیم مسائل 
همه  کنیم.  حل  این  از  پیش  را  فعلی 
افراد کشور می توانند در این باره سؤال 
کنند. فوتبال ملی متعلق به فرد خاصی 
نیست و همه افراد جامعه - اعم از فقیر 
و غنی - می توانند از فدراسیون بپرسند 
چه بالیی بر سر فوتبال ما آورده اند؛ از 
هواداران  و  فوتبال  عالقه مندان  جمله 

استقالل، پرسپولیس و گل گهر.

امیدوارم این محرومیت، درس بزرگی برای فوتبال ما باشد؛

مهاجرانی: مسئوالن قبلی فدراسیون با آبروی فوتبال ایران بازی کردند

پرسپولیس  ه  باشگا پیشکسوت 
اعتقاد دارد، مدیرانی که در این باشگاه 
برند  از  نتوانسته اند  بودند  کار  رأس  در 

باشگاه درآمدزایی داشته باشند.
جمشید شاه محمدی درباره حذف 
پرسپولیس و استقالل از لیگ قهرمانان 
از  ورزش  وزارت  داشت:  اظهار  آسیا 
گذشته تاکنون مقصر این اتفاق است، 
چرا که این وزارتخانه مدیران را در رأس 
دو باشگاه می گذارد. این بدهی ها را چه 
کسی باال آورده است؟ مدیران منصوب 
بی لیاقت  افراد  وقتی  ورزش.  وزارت 
مدیریت دو باشگاه را به دست می گیرند، 
اتفاق  این  شاید  می شود.  همین  وضع 

آقایان را به خودشان بیاورد.
این  در  که  من  داد:  ادامه  وی 

دو  بلدم  نیستم،  ه ای  ر کا مملکت 
ساعته پول در بیاورم، اینها که ادعای 
همه  این  چطور  دارند،  اقتصاددانی 
بدهی آورده و یک ریال هم درآمدزایی 
نکرده اند؟! از برند پرسپولیس و استقالل 
شما  کرد؟  درآمدزایی  می شود  چقدر 
لبوفروشی هم کنی،  باشگاه  در  جلوی 
برای  چون قرمز رنگ است، می توانی 
باشگاه درآمد داشته باشی، اما مسئله این 
است که اینها آمده اند جیب خودشان را 

پر کنند!
پرسپولیس  ه  باشگا پیشکسوت 
تأکید کرد: من نگران تیم ملی هستم 
و می ترسم دامنه این حذف شدن ها به 
تیم ملی هم برسد. باالخره وقتی ببینند 
با حذف تیم های ایرانی باز هم تغییری 

نیفتاده،  اتفاق  آنها  مالی  در خط مشی 
برای  محرومیت هایی  است  ممکن 
کل فوتبال ایران در نظر بگیرند. وقتی 
بدانند  باید  می کنند  سندسازی  آقایان 
را می فهمند.  این چیزها  فیفا  و   AFC
فوتبال برای آقایان شده سکوی پرتاب. 
کدام شان از اینجا به مجلس و شورای 
شهر نرفتند؟ آن وقت پیشکسوت بیچاره 
باشگاه چیزی برای خوردن ندارد و برخی 
حتی خانه اجاره ای هم ندارند. ما خیلی 

پیشکسوت گرفتار داریم.
اینکه  به  اشاره  با  شاه محمدی 
سال  دو  یکی  است  بهتر  سرخابی ها 
خارجی  و  داخلی  گران  بازیکن  سراغ 
نروند تا بدهی ها صاف شود، خاطرنشان 
کرد: مگر واجب است وقتی پول ندارید 

سال  دو  یکی  بگیرید؟  خارجی  بازیکن 
از فوتبال پایه استفاده کنید. زمان علی 
به عشق  بازیکن  و  بود  بی پولی  پروین 
پیراهن بازی می کرد. از حسین عبدی که 
۱8 سال برای این تیم بازی کرده بپرسید 
است.  گرفته  پول  پرسپولیس  از  چقدر 
حاال زمانه عوض شده است. دیگر کسی 
گرفتار  همه  و  نمی کند  بازی  اینطوری 
هستند، اما پرسپولیس و استقالل یکی 
دو سال بازیکن گران نخرند. یک مدیریت 
درست بیاید و زیرساخت ها را درست کند. 
با پول فروش  بودند،  اگر فروشگاه زده 
محصوالت باشگاه با برند پرسپولیس و 
استقالل کلی درآمد داشتند و هر کسی 
نمی توانست پیراهن و تجهیزات باشگاه 

را بفروشد و ریالی به سرخابی ها نرسد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

انتقاد پیشکسوت باشگاه پرسپولیس:

فوتبال برای آقایان شده سکوی پرتاب!

عضو کمیته صدور مجوز حرفه ای 
گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا خودش 
و  داند  می  را  ما  های  باشگاه  شرایط 
خود هواداران هم از شرایط آگاه هستند.

در  دوشنبه شب  اولیایی«  »کاظم 
داشت:  اظهار  تلویزیونی  گویی  و  گفت 
کسی که ساختار فدراسیون و کمیته را 
نمی شناسد و نمی داند سهیل مهدی 
لیگ  سازمان  مسابقات  کمیته  رییس 
فوتبال تمام مدارک را به کمیته می دهد، 
نباید در خصوص این مساله صحبت کند.

عجیبی  دوگانگی  داد:  ادامه  وی 
در این مورد وجود دارد. وقت مردم را 
باشگاه  این دو  دانند  نگیرید. همه می 
کلی مشکل دارند. چون این آقا )مجید 
مدیرعاملی  حکم  خواهد  می  صدری( 
بگیرد، تمام معایب را نادیده می گیرد. 
قبل  های  سال  داد:  ادامه  وی 
کلی جریمه شدیم و امسال هم همین 
اتفاق می افتد. ما مثل پلیس به عالوه 
۱۰ هستیم و فقط مدارک را می بینیم. 
دادند.  را  تذکرات  همه  مهدی  سهیل 
و  شده  داده  مهدی  به  گزارشات  این 
است.  مطرح شده  مدارک همگی  این 

یا  هستند  خبر  بی  مسائل  از  آقایان  یا 
ها  آن  به  را  چیز  همه  آنها  نمایندگان 
نمی گویند. چه ارتباطی به ما دارد؟ عضو 
تصریح  حرفه ای  مجوز  صدور  کمیته 
کرد: کنفدراسیون فوتبال آسیا خودش 
شرایط را می داند. خود هواداران هم از 
آگاه هستند. دوره برخی کارها  شرایط 
گذشته است. مردم این موضوعات را می 
فهمند. اگر تیم های ما با آبروریزی می 
افتخار گفتم  با  رفت بهتر بود یا االن. 
حیثیت  آیا  است.  منفی  من  رای  که 
ارزش  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 

ندارد؟ معلوم می شود خائن چه کسی 
آقایان  برای میل  است. مگر می شود 

دروغ بگویم؟   
چون  بنده  د:  دا ادامه  ولیایی  ا
وظیفه  کردم  صحبت  هستم،  سخنگو 
داشتم حرف بزنم. افتخار هم می کنم 
ها  جلسه  صورت  گفتم.  را  حقایق  که 
همگی موجود هستند. برخی حرف ها 
سخیف هستند. همین االن یحیی گل 
مصاحبه  پرسپولیس  محمدی سرمربی 
می کند که بدهی پدیده مشهد را بدهید. 

من نمی توانستم دروغ بگویم. 

وی تصریح کرد: برخی نامه ها را 
اشتباه بارگذاری کردند. ما نباید مردم را 
خرج کنیم. برای اخذ مجوز باید یکسری 
دادیم. کمیته  AFC می  به  را  الزامات 
بدوی حکم سه ماه را نداده است. فرصت 
سه ماهه بر اساس آیین نامه دوره قبل 

بود و اشتباه اعالم شد. 
عضو کمیته صدور مجوز حرفه ای 
بیان کرد: حرف های پوپولیستی دیگر 
ارزشی ندارد. صدری در جایگاهی نیست 
که خط کشی سیاسی کند. باید تجدید 
نظر کند. من شناخته شده هستم. سال 
قبل هم کنفرانس خبری داشتیم و همه 
حرف ها زده شده است. یکی از اصولی 
که باید انجام می دادیم پرداخت بدهی 
ها است. روش باشگاه های حرفه ای 
به این شکل نیست که صدری می داند. 
پرسش  این  به  پاسخ  در  اولیایی 
که چرا پارسال تیم ها را تایید کرده اند 
اما امسال نه، گفت: ما سال گذشته هم 
گذشته  سال  وقت  وزیر  نکردیم.  تایید 
و  رفت  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  به 
هم  دالر  هزار   ۱۲۰ داد.  کتبی  تعهد 

جریمه شدیم.

وقت مردم را نگیرید؛

اولیایی: افتخار هم می کنم که حقایق را گفتم

ه  باشگا ملی  مدیرعا سرپرست 
و  استقالل  حذف  گفت:  پرسپولیس 
پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا ضربه 

خودی ها بود.
»مجید صدری« دوشنبه شب در 
خصوص  در  تلویزیونی  گویی  و  گفت 
مورد  در  شده  منتشر  بندهای  و  اسناد 
حذف پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا 
اظهار داشت: هیچکدام از این بندها از 
سوی AFC اعالم نشده است. این بندها 
در سایت ها پخش شد و ما برای همه 
این موارد جواب داریم. ما عین ۱7 بند 
را معرفی کردیم. یک کسی بیاید بگوید 
که کجا به ما گفتند این مدارک جعلی 
است. ما به دنبال منبع این خبر هستیم 

و شاکی هستیم.   
وی ادامه داد: ضربه اصلی را برای 
حذف دو تیم از داخل خوردیم. کسانی 
منتشر  را  آمارها  و  کردند  مصاحبه  که 
این مدارک  بدوی  کردند. قطعا کمیته 
حل  دنبال  به  همه  که  امروز  دارد.  را 
مشکل هستیم، باید این مدارک منتشر 

شود، این چه نیتی است؟ یک نفر ما را 
صدا زده تا این اشکاالت را به ما بگوید 
ما تمام مدارک را از ایمیل رسمی باشگاه 

می فرستیم.
ه  باشگا ملی  مدیرعا سرپرست 
پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که 
اگر کمیته بدوی تیم ها را تایید می کرد، 
استقالل و پرسپولیس به لیگ قهرمانان 
می رفتند یا خیر، تصریح کرد: صد در 
صد این اتفاق رخ می داد. وقتی کاظم 

پیامی  ما  به  که  این  از  قبل  اولیایی 
بدهد، مصاحبه می کند و می گوید این 
 AFC دو تیم رد شده اند، معلوم است
این کار را انجام می دهد. وزیر ورزش 
خصوص  این  در  زیادی  زحمات  که 
مالکیت  برای  اقدامی  است،  کشیده 
آید و  اولیایی می  اما  تیم کرد  این دو 
شما  است.  صوری  کار  این  گوید  می 
باشید،  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  جای 

چه تصمیمی می گیرید؟ 

خودمان،  وقتی  افزود:  صدری 
خودمان را می زنیم، چه انتظاری از بقیه 
داریم. مگر اولیایی سخنگوی فدراسیون 
است؟ ۹8 درصد از مدارک ما تایید شده 
است. مابقی مشکل هم مدارک آن را 
از ما  فرستادیم. ما عین مدارک را که 
خواستند را دادیم و فتوشاپ بودن آن 
فرار رو به جلو است. هر مسوولی که می 
خواهد، بیاید آن را ببیند. ما تا پای جان 
پیگیر کارها هستیم اما امروز به ما تهمت 
دارد،  وجود  که  ای  نکته  اما  زنند  می 
 AFC همین موارد سیگنال منفی برای

است. چرا این اتفاق ها رخ می دهد؟ 
وی در خصوص اینکه گفته شده 
سال های قبل AFC را پیچاندند، گفت: 
خب امسال هم می پیچاندند. چه تکلیفی 
داشتند که بر اساس آن عمل کنند؟ مگر 
نمی گویند سال های پیش هم این کار را 
می کردند. دلخوشی مردم همین فوتبال 
است. امسال هم این کار را می کردند و 
به ما هر روز فشار می آوردند که اقدامات 

الزم را انجام دهیم.

دلخوشی مردم همین فوتبال است؛

صدری: ضربه اصلی را برای حذف دو تیم از داخل خوردیم

از روز گذشته کلمه سردار در میان 
توییتهای ایتالیایی عالقمندان به فوتبال به 
نحو چشمگیری سیر صعودی داشته است.

وبسایت  در  خبری  انتشار  پی  در 
مشهور  خبرنگار  دیمارتزیو  جانلوکا 
عالقمندی  ادعای  و  اسپورت  اسکای 
یوونتوس به استخدام مهاجم ایرانی زنیت 
سنت پترزبورگ ؛ بحث درباره سردار باال 

گرفته است.
پی  در  کرده   ادعا  دیمارتزیو 
مصدومیت  شدید فدریکو کیه زا ، سردار 
برای یوونتوس یک گزینه مناسب به شمار 

می آید. آنها یک جا برای یک بازیکن عیر 
اتحادیه اروپا دارند و همچنین قصد ندارند 
برای این خرید هزینه عجیب و غریبی 
انجام بدهند. این شایعه در شرایطی است 
که آلوارو موراتا هم برای جدایی با یووه 

درگیر است.
مهاجم  یک  را  سردار  دیمارتزیو 
انعطاف پذیر معرفی کرده که در آستانه 
پایان قرارداد با زنیت مورد توجه تیمهایی 
از فرانسه و آلمان است اما باشگاه روس 
برای نگه داشتن وی پافشاری می کند چرا 

که گزینه جایگزینی وی را نیافته است.

الگری از باشگاه درخواست خریدی 
شاید  و  دارد  را  حمله  تقویت خط  برای 
آزمون که دو فصل پیش به شدت مورد 
از  یکی  به  سرانجام  بود  التزیو  توجه 
شایعات جدی اطراف جامه عمل بپوشد.
البته او پیش تر و به صورت جدی ناپولی را 
بعنوان مشتری در نظر داشته و شاید نتیجه 
نهایی همین انتقال آزاد  )در انتهای فصل( 
به ایتالیا بجای جدایی از زنیت در دوران 

پنجره زمستانی باشد.
باشگاه روس موفق به تمدید با او 
جدایی  سیگنال  مهمترین  این  و  نشده 

آزمون است؛او با قیمت صفر در تابستان 
بهترین انتخابها را خواهد داش

عکس  این  ایتالیایی  کاربر  یک 
درباره سردار  خبرا  تعدد  به  و  توییت  را 
و تیمهای مختلفی که اسمشان  برای 
استخدام آزمون مطرح شده اشاره کرده.

را  شایعات  مکرر  هم  سردار  خود  البته 
تکذیب کرده و عالقه ای به خبرسازی 
که  کیفیتی  با  اما  ندارد  خودش  درباره 
باز شدن  در  که  نیست  دارد عجیب  او 
او را برای هر تیمی  هر پنجره ای اسم 

بنویسند.

دیمارتزیو خبر داد؛

سردار در آستانه پیوستن به یوونتوس
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خواب آلودگی زودهنگام در مردان

 نشانه خوبی نیست! 

یک مطالعه در ژاپن نشان می دهد که احساس خستگی و خواب آلودگی 
زودهنگام و خوابیدن جلوی تلویزیون در مردان نشانه خوبی نیست و می تواند 

یک هشدار در زمینه اختالالت قلبی باشد.
احساس  که  دریافتند  هیروشیما‹  اتمی  بمب  تلفات  ›شورای  در  محققان 
به  ابتال  اصلی  دهنده  هشدار  عالئم  از  تواند  می  مردان  در  زودهنگام  خستگی 

پرفشاری خون باشد. 
این مطالعه تازه نشان می دهد مردانی که در ابتدای شب به خواب می روند، 

بیش از دیگران در معرض ابتال به پرفشاری خون هستند.
محققان در این مطالعه، با بررسی وضعیت دو هزار و ۴۰۰ بزرگسال دریافتند 
که به طور متوسط افراد مبتال به فشار خون ۱8 دقیقه زودتر از افراد سالم به خواب 
می روند. فشار خون باال از علت های اصلی حمالت قلبی و مغزی است؛ این 

تحقیق تاثیر مشابهی را در زنان نشان نداد. 
به گفته محققان، ارتباط فشار خون باال با خواب آلودگی زودهنگام می تواند 

ناشی از تاثیر آن بر ساعت درونی بدن یا ساعت بیولوژیکی است. 
از  تقریبا  رفتاری هستند که  و  فیزیکی، ذهنی  تغییرات  بیولوژیکی  ساعت 
یک دوره ۲۴ ساعته پیروی می کنند و به نور و تاریکی واکنش نشان می دهند.

به طور کلی ساعت درونی بدن به فرد کمک می کـنـد که فعالیت خود را 
در ساعات شبانه روزی افزایش داده و در تــاریکی شب از شدت آنها بکاهد تا 

به استراحت بپـردازد.

 A نقش موثر ویتامین
در سرکوب سرطان روده بزرگ 

بدن  در   A ویتامین  دهد  می  نشان  استنفورد  دانشگاه  محققان  مطالعات 
به ترکیبی می شود که قادر به سرکوب تومورهای سرطان روده بزرگ  تبدیل 

است.
زمانی که ویتامین A وارد روده می شود، به ترکیبی به نام اسید رتینوئیک 

تبدیل می شود که با کاهش التهاب، در سرکوب تومور روده موثر است.
معموال ویتامین A به عنوان بهبود دهنده سیستم بینایی شناخته شده است؛ 
تقویت  و  التهاب  کاهش  در  ویتامین  این  دهد  می  نشان  جدید  تحقیقات  ولی 
رشد  های  فرآیند  از  بسیاری  در  رتینوئیک  اسید  است.  موثر  نیز  ایمنی  سیستم 
سلولی ضروری است و مطالعات حیوانی خاصیت ضد التهابی آن را در تومورهای 

سرطان روده اثبات کرده است.
سرطان روده سومین سرطان شایع در جهان و دومین علت مرگ ناشی از 
سرطان در آمریکاست. بر اساس گزارش موسسه ملی سرطان، در سال ۲۰۱5 

میالدی حدود ۱3۲ هزار نفر در آمریکا به سرطان روده بزرگ مبتال شدند.
ویتامین A نقش موثری در پیشگیری و درمان سرطان روده دارد؛ هویج، 
انبه، خردل،  کاهو، سیب زمینی، روغن کبد ماهی، فلفل قرمز، فلفل دلمه ای، 
گردو، ریحان خشک شده، گوجه فرنگی، برگه زردآلو، هلو، اسفناج و جگر گوساله 

منبع غنی ویتامین A هستند. 

یک متخصص تغذیه عنوان کرد:
روز خود را با نوشیدن آب شروع کنید

با  را  خود  روز  می شود  توصیه  افراد  به  کرد:  عنوان  تغذیه  متخصص  یک 
نوشیدن یک لیوان آب ولرم آغاز کنند.

گفت:  ناشتا،  به صورت  ولرم  آب  خوردن  فواید  درباره  هاشمی کنی  علی 
خوردن آب ولرم در شروع روز می تواند به عنوان ترکیب مناسب و مالیمی روند 

فعالیت سیستم گوارشی را قبل از شروع کار تسریع  بخشد.
متخصص تغذیه با بیان اینکه نوشیدن آب ولرم به صورت ناشتا آغاز خوبی 
را برای بدن طی روز به ارمغان می آورد، افزود: همچنین انجام این کار به مدت 

طوالنی و مستمر می تواند نتایج مثبت بیشتری برای بدن داشته باشد.
هاشمی کنی با اشاره به اینکه بهتر است آب ولرم بدون هیچ نوع افزودنی 
در آغاز روز میل شود، یادآور شد: به کسانی که دچار کمبود وزن و بی اشتهایی 
هستند توصیه می شود ۱۰ دقیقه بعد از نوشیدن آب ولرم شربت آبلیموه و عسل 

بخورند تا بتوانند به خوردن صبحانه که وعده اصلی است تمایل داشته باشند.
علت اصلی توصیه های پزشکان مبنی بر اجتناب از خوردن آب خیلی سرد 
را بروز بیماری های مختلف گوارشی دانست و تصریح کرد: همچنین چرب شدن 
کبد و شیوع این بیماری در نسل امروز در طب اسالمی و سنتی مربوط به مصرف 

بی رویه آب سرد است.

تغییر شکل هواپیماها برای کاهش مصرف 
سوخت و آلودگی صوتی

و  جامد  ساختار  یک  از  تجاری  هوپیماهای  بال  نزدیک  آینده  در 
نیاز  بر اساس  تغییر شکل  مستحکم خارج شده و به مکانیسم پیشرفته 

خلبان و شرایط پروازی مجهز خواهد شد.
پرواز  شرایط  تغییر شکل دهنده،  بال های  نیوز،  ساینس  گزارش  به 
با آلودگی صوتی کمتر را فراهم می کنند و همچنین تغییر شکل زوایای 
اصلی پرواز در شرایط مختلف، بهترین قدرت مانور و پرواز ایمن را در 

اختیار خلبان قرار می دهد.
هوایی،  بزرگ  شرکت های  از  شده  منتشر  اطالعات  آخرین  طبق 
تامین  صرف  هواپیما  بلیط  فروش  از  حاصل  درآمد  درصد   ۲5 از  بیش 

سوخت می شود. این رقم در سال به بیش از 3۹ میلیارد دالر می رسد.
بال   حاضر طراحی  حال  در  که  معتقدند  هوایی  کارشناسان صنایع 
و موتور هواپیما به سطحی از کارایی و صرفه جویی در مصرف سوخت 
رسیده که دیگر امکان اصالح یا طراحی مجدد میسر نیست، بنابراین حتی 
با بهترین بال  و موتور پیشرفته نیز نمی توان مصرف سوخت را کمتر کرد.
با در نظر گرفتن اینکه امکان طراحی مجدد و افزایش بهره وری بال 
و موتور هواپیماها وجود ندارد و شرکت های هواپیماسازی نیز بهینه سازی 
فناوری  کارگیری  به  موجود  راه  تنها  بنابراین  نمی دانند  مقدور  را  بیشتر 

بال های تغییر شکل دهنده یا منعطف در هواپیماها است.
مطالعه بر روی فناوری بال منعطف هواپیما بیش از سه دهه طول 
کشیده است. این فناوری بهترین روش برای رسیدن به حداکثر بهره وری 

و حداقل مصرف سوخت در هواپیماهای تجاری است.
استفاده  با  پرواز  آغاز  زمان  در  منعطف  بال  به  مجهز  هواپیماهای 
از حداکثر توان لیفت تولید شده توسط بال تغییر شکل داده، با مصرف 
ارتفاع الزم  به  با رسیدن  بلند می شوند و سپس  باند  از  سوخت کمتری 
با تغییر مجدد ساختار بال هواپیما با حداقل مصرف سوخت به پرواز تا 

مقصد ادامه می دهند.
کارشناسان صنایع هواوفضا معتقدند که استفاده از بال های منعطف 
حتی در بهترین هواپیماهای تجاری امروزی تا ۱۲ درصد مصرف سوخت 

را کاهش می دهد.

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی :
 سرطان پوست

 شایعترین سرطان دربین ایرانیان
نوع  ترین  شایع  پوست  گفت:سرطان  آنکولوژی  رادیوتراپی  متخصص 

سرطان در بین ایرانیان محسوب می شود و در بین مردان، شایع تر است.
غیرمالنومی  و  مالنومی  دسته  دو  به  پوستی  تومورهای  کرد:  اظهار   
تقسیم بندی می شوند که دسته اول، تومورهای بدخیم و حتی کشنده هستند 
اما تومورهای غیرمالنومی اگر به موقع تشخیص داده شود قابل درمان خواهد 

بود.
بروز  اصلی  عوامل  عنوان  به  دار  ریشه  های  خال  و  آفتاب  نور  وی 
تومورهای غیرمالنومی برشمرد و به افراد مخصوصا کسانی که در نور آفتاب 
و  آفتاب  ضد  دستکش،  کاله،  از  کار  هنگام  کرد  توصیه  کنند،  می  فعالیت 

عینک آفتابی استفاده کنند.
افرادی که در قسمت های مختلف بدنشان دارای  از  مداح همچنین 
خال هستند خواست که برای پیشگیری از بروز تومورهای غیرمالنومی به 
این خال ها توجه بسیاری داشته باشند و در صورت مشاهده تغییراتی در 
و  پوست  به متخصص  زمان ممکن  تر  در سریع  آن  و ظاهر  اندازه  رنگ، 

مو مراجعه کنند.
متخصص رادیوتراپی آنکولوژی با بیان اینکه تومورهای غیرمالنومی 
پوست،  سرطان  داشت:  اظهار  است،  زنان  از  تر  شایع  مردان  در  پوست 
اولین سرطان شایع در بین مردان ایرانی و دومین سرطان شایع در زنان 

ایرانی به شمار می آید.
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، توجه به تغییرات پوستی را بسیار 
موقع  به  درمانی  خدمات  دریافت  و  مراجعه  شد:  یادآور  و  دانست  ضروری 
موجب پیشگیری از وخامت بیماری می شود و افراد باید همه بیماری های 

خود از جمله بیماری های پوستی را جدی بگیرند.
به گفته وی، درمان به موقع تومورهای غیرمالنومی پوستی عالوه بر 
در صورت  زیرا  می شود  افراد  ظاهری  زیبایی  موجب حفظ  بیماری،  بهبود 
پیشرفت بیماری پزشک ناچار است برای درمان از سایر قسمت های دیگر 

پیوند پوست انجام دهد و این امر زیبایی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد.
مداح درباره انگیزه برگزاری همایش تازه های تشخیص و درمان سرطان 
های غیرمالنومی پوست نیز گفت: با وجود پیشرفت های مناسب در حوزه درمان 
و روش های تشخیصی تومورهای غیرمالنومی پوست طی چند سال اخیر، در 
کنگره های تخصصی به این موضوع توجه چندانی نشده بود از همین رو، انجمن 
رادیوتراپی آنکولوژی ایران تصمیم گرفت تا همایش یک روزه ای را به منظور 

تشریح و معرفی دستاوردهای تشخیصی و درمانی این بیماری برگزار کند.

بی  اینترنتی  پایگاه  گزارش  به 
بیوجن  ورلد، محققان شرکت  بی سی 
›آدوکانوماب‹  داروی  آزمایش  از  پس 
بر روی ۱65 بیمار مبتال به آلزایمر به 
مدت یکسال به این نتیجه رسیدند که 
افراد مضر  این  این دارو نه فقط برای 
نبوده بلکه زوال حافظه را متوقف کرده 

است.
با این حال ۴۰ نفر از کسانی که 
بودند  کرده  شرکت  کارآزمایی  این  در 
به دلیل عوارض جانبی مثل سردرد از 

ادامه کارآزمایی خودداری کردند.
امیدوارکننده  اولیه  نتایج  چند  هر 
و  سودمندی  از  اطمینان  برای  اما  بود 
بی ضرر بودن دارو به تحقیقات بسیار 

بیشتر و گسترده تری نیاز است.
در  بیوجن  محققان  رو  این  از 
مرحله بعدی قصد دارند کارآزمایی خود 
بیماری که در  از ۲7۰۰  بیش  را روی 
مراحل اولیه هستند، در آمریکا، اروپا و 

آسیا انجام دهند.
نام  به  پروتئین  نوعی  آلزایمر  در 

و  کند  مغز رسوب می  در  آمیلوئید-بتا 
تخریب سلول های عصبی می  باعث 
ایجاد  از  پیشگیری  رو  این  از  شود 
اصلی  هدف  آمیلوئید،  رسوبات  این 
داروی  دنبال  به  که  است  محققانی 

آلزایمر هستند.
داروی  جستجوی  حال  این  با 
بوده،  ناامیدکننده  حال  به  تا  آلزایمر 

آخرین دارویی که برای درمان آلزایمر 
مجوز گرفته ده سال پیش ساخته شده 

است.
دیگر  کارشناسان  و  متخصصان 
در  بیوجن که  نتایج تحقیق شرکت  از 
احتیاط‹  ›با   ، منتشر شده  نیچر  نشریه 

استقبال کرده اند.
دکتر دیوید رینولدز دانشمند ارشد 

انگلیس  آلزایمر  تحقیقات  موسسه 
از  حاکی  تحقیق  این  نتایج  گوید،  می 
دارویی  رده  شاید  که  است  شواهدی 
در  بیماری  این  درمان  برای  جدیدی 

چشم انداز باشد.
دکتر جیمز پیکت رییس تحقیقات 
می  هم  انگلیس  آلزایمر  انجمن 
این است که هر چه  گوید:نکته جالب 
دوز دارو بیشتر باشد آمیلوئید بیشتری از 

مغز افراد پاک می شود.
در حال حاضر داروهای موجود در 
تاثیری  بیماری  روند  بر  مستقیما  بازار 
با  که  دارویی  بنابراین  گذارند  نمی 
را  بیماری  سیر  واقعا  آمیلوئید،  زدودن 
توجهی  قابل  بسیار  تحول  کند،  ُکند 

است.
از  اسپایرز-جونز  تارا  دکتر  اما 
اظهار  محتاطانه  ادینبورو  دانشگاه 
خوش بینی می کند و زیاد هیجان زده 
نیست چون بسیاری از داروهایی که در 
مراحل اولیه به خوبی جواب می دهند 

در تحقیقات بزرگتر ناکام می مانند.

امیدواری دوباره برای ساخت داروی آلزایمر

علوم  دانشگاه  مامایی  واحد  مدیر 
زایمان  شاخص  گفت:  مشهد  پزشکی 
طبیعی در مناطق زیر پوشش این دانشگاه 
است  رشد  حال  در  رضوی  خراسان  در 
زنان  درصد   55 اکنون  هم  که  بطوری 
زایمان  طبیعی  روش  به  استان  این  باردار 

می کنند.
زایمان  میزان  افزود:  فرخی  فریده 
تا  رضوی  خراسان  در  طبیعی  روش  به  ها 
نظام سالمت  تحول  طرح  اجرای  از  پیش 
۴5 درصد بود و بقه موارد به روش سزارین 

انجام می شد.
در  سزارین  موارد  کاهش  به  وی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  پوشش  زیر  مناطق 
با  دانشگاه  این  کرد:  بیان  و  اشاره  مشهد 
در  سزارین  میزان  درصدی   ۱۱.5 کاهش 
کسب  زیادی  موفقیت  اخیر  سالهای  طول 
کرده زیرا میانگین کنونی کشوری کاهش 

سزارین هفت درصد است.
علوم  دانشگاه  مامایی  واحد  مدیر 
پزشکی مشهد در ادامه زنان دارای سزارین 
تکراری را از مشکالت و چالشهای ترویج 
زایمان طبیعی ذکر و بیان کرد: در کاهش 
حاصل  خوبی  موفقیتهای  اولیها  سزارین 

شده بطوری که اکنون کمتر از ۲5 درصد 
زنان باردار در خراسان رضوی در نخستین 

زایمانشان سزارین می شوند.
نخستین  که  زنانی  برای  افزود:  وی 
شده  انجام  سزارین  روش  به  زایمانشان 
روش  به  بعدی  زایمانهای  انجام  امکان 

طبیعی مشکل آفرین و خطرپذیر است. 
اساس  بر  داد:  ادامه  فرخی 
استانداردهای علمی سزارین باید حدود ۱5 
خاص  شرایط  در  را  زایمانها  کل  از  درصد 

شامل شود.
وی همچنین سابقه انجام زایمان به 
روش سزارین را مهمترین علت مرگ و میر 

زنان باردار در خراسان رضوی عنوان کرد.
علوم  دانشگاه  مامایی  واحد  مدیر 
احتمال  خونریزی،  گفت:  مشهد  پزشکی 
بروز عفونت و تاخیر در بهبودی از عوارض 

زایمان به روش سزارین است.
بسته  از  یکی  طبیعی  زایمان  ترویج 
که  است  سالمت  نظام  تحول  طرح  های 
هدف  با  کشور  سطح  در   ۱3۹۲ سال  از 
ایمن  زایمان  ارتقای  سزارین،  کاهش 
صورت  کودک  و  مادر  سالمت  تامین  و 

گرفته است.

نظام سالمت و ترویج زایمان طبیعی

 رییس انجمن اورولوژی با اشاره به اینکه آمار شیوع 
تا 8 درصد است، گفت: در  بین 5  ایران  سنگ کلیه در 
سال ۱35 نفر در۱۰۰هزار به فهرست مبتالیان به سنگ 

کلیه اضافه می شود.
درمنطقه  ایران  اینکه  بیان  با  بصیری  دکترعباس 
جغرافیایی قرار دارد که سنگ کلیه شایع است،افزود:ازنظر 
توزیع جغرافیایی، یک کمربند ابتال به سنگ کلیه در دنیا 

وجود دارد که ایران نیز در این منطقه قراردارد.
دانستیم  می  قبل  سال   ۱5 تا  اظهارکرد:  بصیری 
پاکستان  مانند  همسایه  درکشورهای  کلیه  آمارسنگ 
مبتالیان  آمار  که  کردیم  وفکرمی  چقدراست  ترکیه  و 
حد  درهمان  کشورها  این  با  همجواری  دلیل  به  نیز  ما 
قراردارد؛ اما درتحقیقی که درکشور انجام شد نشان می 
در  ۱35نفر  ایران  در  کلیه  سنگ  به  ابتال  میزان  دهد 
آمارمبتالیانی  به  مربوط  آمار  این  است؛البته  ۱۰۰هزار 
می  قرار  کلیه  بروز سنگ  فهرست  در  ساالنه  که  است 

گیرند.
کردن  خارج  و  جراحی  درمان،  داد:در  ادامه  وی 
خیلی  پیشرفت  مختلف  های  تکنیک  از  استفاده  سنگ، 
ازایجاد  پیشگیری  درمورد  متاسفانه  اما  ایم  داشته  خوب 

سنگ کلیه خیلی کار زیادی انجام نداده ایم.
وی گفت: علت این امرنیز این است که ما ابتدا باید 
و  باشیم  داشته  ایران  ادرارمردم  کلسیم  میزان  از  آماری 
بگوییم که فردی که کلیه آن سنگ کلسیم می سازد، آیا 

میزان کلسیم ادرار آن باالست یا خیر،ما اصال آماری در 
این زمینه نداریم ،در صورتی که ما در مورد مقدار کلسیم 

ادرار مردم آمریکا و اروپا در ۲۴ ساعت اطالع داریم.
کار  این  اخیر  سال  درچند  شد:  یادآور  بصیری 
است  شده  داده  انجام  کلیه  بیماری  درمرکزتحقیقات 
ادرار  کلسیم  میزان  که  ایم  رسیده  نتیجه  این  وبه 
اروپایی ها وآمریکایی ها است،  از  ایرانیان، کمتر  مجاز 
برای  که  بینیم  می  کنیم  می  بررسی  وقتی  بنابراین 
بسیاری از مردم ایران اختاللی درکلیه در رابطه به این 

موضوع پیدا نمی کنیم.
بصیری با اشاره به اینکه تغییر سبک زندگی و روی 
ازعواملی  فودها،  فست  ویژه  به  شور  غذاهای  به  آوردن 
است که آمار ابتال به سنگ های کلیه را درکشور افزایش 
داده است، گفت: به همین دلیل کلینیک اختصاصی حوزه 

بیماری های کلیه ، مجاری ادرار و مرکز تحقیقات را برای 
پیشگیری از سنگ کلیه راه اندازی کرده ایم.

داده شده  نشان  انجام شده  درتحقیقات  وی گفت: 
بیشترین علت سنگ سازی  اروپا،  آمریکا و  است که در 
کلیه میزان کلسیم ادرار است و برای چنین کسی تجویز 
ولی  نشود  لبنی خورده  مواد  و  داده می شود که کلسیم 
درکشور ما بیشتر علت سنگ کلیه، اگزاالت ادرار است و 
به این افراد باید گفت که کلسیم بخورند چرا که کلسیم 
موجب دفع اگزاالت از بدن می شود و ما تا کنون برعکس 

درمان می کردیم.
که  است  این  ما  توصیه  بنابراین  افزود:  بصیری 
سنگ  سابقه  و  سازد  می  سنگ  آنها  کلیه  که  بیمارانی 
بار  سازی دارند ونیز بیماری که در پنج سال حداقل دو 
کلیه آن سنگ ساخته است، حتما به کلینیک پیشگیری 
علت سنگ  و  شود  یابی  علت  تا  کنند  مراجعه  از سنگ 
کشور  در  اکنون  کنیم،  پیشگیری  بتوانیم  تا  شود  کشف 
تعداد بسیاری بیمارداریم که مبتال به سنگ کلیه هستند 
و به دلیل جراحی های متعددی که داشته اند کلیه خود 

را از دست داده اند.
کاهش مصرف  یادآورشد:  اورولوژی  انجمن  رییس 
نمک در غذاها، زیاده روی نکردن در مصرف گوشت و 
داشتن فعالیت های فیزیکی از جمله راهکارهای ابتدایی 
و البته مهمی است که می توان با رعایت آنها از ابتال به 

سنگ کلیه پیشگیری کرد.

شیوع سنگ کلیه 

آگهی اصالحی
مورخه  جوانان  ودنیای  رسانه  عصر  روزنامه  در  منتشره  آگهی  احتراما"،پیرو 
۱۴۰۰/6/۲7 ردیف یک که قبال"پالک ۱878 فرعی از ۴۹ فرعی از 5۱ اصلی بخش 
 5۱ از  فرعی   ۴۹ از  فرعی   ۱877 وپالک  بوده  اشتباه  بر  مبنی  گردید  ومنتشر  چاپ   8
اصلی بخش 8 توبره ریز بنام آقای اکبر قربانی بمساحت 56۰۰ مترمربع صحیح است. 

علی محمد براتی –رئیس ثبت کامیاران

وبه اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان دلفان
از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد دلفان

با سالم و احترام
به شرح ذیل آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی ذیل ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید در دو نوبت به تاریخ 
)همزمان(  محلی  و  االنتشار  کثیر  های  روزنامه  در  آگهی  آخر  متن  در  درج شده  های 
منتشر و سپس پنج نسخه از آن را به این اداره ارسال و هزینه آگهی از متقاضی اخذ 
و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  آیین   ۱3 قانون   3 ماده  موضوع  آگهی  گردد. 
ساختمانهای فاقد سند رسمی آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان نورآباد دلفان به شرح ذیل: 
مورخ   ۱3۹۹6۰3۲5۰۰3۰۰۱۲7۰ شماره  رای   3۰۰۰۱66 کالسه  پرونده 
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ به تقاضای آقای عزیزکرم احمدی مقدم فرزند احمد نسبت به  ششدانگ 
۱55اصلی  پالک  از  قسمتی  در  واقع  مربع  ۲۰۰/86متر  مساحت  به  ساختمان   یکباب 
عرفی  مالکین  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  دلفان  شهرستان  لرستان   ۱۲ دربخش 

درسیدگی و تائید و انشاء گردید. 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب 
حقوقی  صاحبان  سایر  و  مالکین  اطالع  جهت  روز   ۱5 فاصله  به  نوبت  دو  در  رسمی 
چنانچه  تا  الصاق  روستاها  در  آن  بر  عالوه  و  انتشار  محلی  و  کثیراالنتشار  روزنامه  در 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
تاریخ  از  ماه  است ظرف مدت یک  معترض مکلف  مقررات  وبرابر  دارند  تسلیم  نورآباد 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی 
ارائه حکم  به  موکل  ثبتی  عملیات  ادامه  و  نماید  اسناد  ثبت  تحویل  دادخواست  تقدیم 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و  با  این صورت متقاضی  باشد. در غیر  نهایی می 
پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول 
رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه 

مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۱۰/۰7
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

رضا پوالدوندی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

وبه اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان دلفان
از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد دلفان

با سالم و احترام
به شرح ذیل آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی ذیل ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید در دو نوبت به تاریخ 
)همزمان(  محلی  و  االنتشار  کثیر  های  روزنامه  در  آگهی  آخر  متن  در  درج شده  های 
منتشر و سپس پنج نسخه از آن را به این اداره ارسال و هزینه آگهی از متقاضی اخذ 
و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  آیین   ۱3 قانون   3 ماده  موضوع  آگهی  گردد. 

ساختمانهای فاقد سند رسمی آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در 
اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان نورآباد دلفان به شرح ذیل: 

۱۴۰۰6۰3۲5۰۰3۰۰۱5۲۴مورخ  شماره  رای   3۰۰۰۱۴5 کالسه  پرونده 
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ به تقاضای آقای شیرعلی عبدی  نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان   
لرستان   ۱۲ دربخش  ۱55اصلی  پالک  از  قسمتی  مربع   ۱33/33متر  مساحت  به 
رسیدگی،  فتحی   میرزا  علی  آقای  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  دلفان  شهرستان 

تائید و انشاء گردید. 
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت 
دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد تسلیم دارند 
وبرابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت 
اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر این صورت 
متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در 

هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۱/۰۹

رضا پوالدوندی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

وبه اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان دلفان
از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد دلفان

با سالم و احترام
به شرح ذیل آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی ذیل ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید در دو نوبت به تاریخ 
)همزمان(  محلی  و  االنتشار  کثیر  های  روزنامه  در  آگهی  آخر  متن  در  درج شده  های 
منتشر و سپس پنج نسخه از آن را به این اداره ارسال و هزینه آگهی از متقاضی اخذ 
و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  آیین   ۱3 قانون   3 ماده  موضوع  آگهی  گردد. 
ساختمانهای فاقد سند رسمی آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان نورآباد دلفان به شرح ذیل: 
۱۴۰۰6۰3۲5۰۰3۰۰۰8۰7مورخ  شماره  رای   3۰۰۰۲۲۹ کالسه  پرونده 
ششدانگ  به   نسبت  یداهلل  فرزند   زاده  صفی  اسالم  آقای  تقاضای  به   ۱۴۰۰/۰5/۲7
 ۱۲ دربخش  ۱55اصلی  پالک  از  قسمتی  مربع   ۱8۱متر  مساحت  به  عمارت   یکباب 
لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای سیف اله فتح الهی فرزند 

خیراله با برداران    رسیدگی، تائید و انشاء گردید. 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب 
حقوقی  صاحبان  سایر  و  مالکین  اطالع  جهت  روز   ۱5 فاصله  به  نوبت  دو  در  رسمی 
چنانچه  تا  الصاق  روستاها  در  آن  بر  عالوه  و  انتشار  محلی  و  کثیراالنتشار  روزنامه  در 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
تاریخ  از  ماه  است ظرف مدت یک  معترض مکلف  مقررات  وبرابر  دارند  تسلیم  نورآباد 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی 
ارائه حکم  به  موکل  ثبتی  عملیات  ادامه  و  نماید  اسناد  ثبت  تحویل  دادخواست  تقدیم 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و  با  این صورت متقاضی  باشد. در غیر  نهایی می 

پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول 
رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه 

مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۱/۰۹

رضا پوالدوندی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

به اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان دلفان
از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد دلفان

با سالم و احترام
به شرح ذیل آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی ذیل ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید در دو نوبت به تاریخ 
)همزمان(  محلی  و  االنتشار  کثیر  های  روزنامه  در  آگهی  آخر  متن  در  درج شده  های 
منتشر و سپس پنج نسخه از آن را به این اداره ارسال و هزینه آگهی از متقاضی اخذ 
و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  آیین   ۱3 قانون   3 ماده  موضوع  آگهی  گردد. 
ساختمانهای فاقد سند رسمی آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان نورآباد دلفان به شرح ذیل: 
مورخ   ۱3۹۹6۰3۲5۰۰3۰۰۱۲۱8 شماره  رای   3۰۰۰۱۴۱ کالسه  پرونده 
به   نسبت  یارمراد  فرزند  سرکشتی  صفرابراهیمی  علی  آقای  تقاضای  به   ۱۴۰۰/۰۹/۰6
پالک  از  قسمتی  در  واقع  مربع  ۱33/۰6متر  مساحت  به  ساختمان   یکباب  ششدانگ 
اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  دلفان  شهرستان  لرستان   ۱۲ دربخش  ۱55اصلی 

محمدرضا مرادی درسیدگی و تائید و انشاء گردید. 
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت 
دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد تسلیم دارند 
وبرابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت 
اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر این صورت 
متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در 

هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۱۰/7

تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
رضا پوالدوندی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

متن آگهی مزایده
جهت  بهجتی  خدیجه  خانم   ۱۴۰۰۰۰553 کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
شعیر   58 بازداشت  به  اقدام  خود  طلب  آزادی  بهار  تمام سکه  عدد   ۱5۰ تعداد  وصول 
مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره ۱۰86فرعی از ۲7۱۲ اصلی بخش 3 سنندج که 
الواسطه  وصادرومع  36۰دفتر۱۲۲ثبت  صفحه  ۲۰۹85در  شماره  ثبت  مورد  در  سندآن 
مجوزساخت  دارای  فعلی  اند،ساختمان  رانموده  شده  پورمنتقل  شریف  امید  آقای  به 
بوده  را در متراژ۲۹۰/۲5متر مربع  با سازه فلزی  بلوک ویالیی یک طبقه وپیلوت  یک 
کارشناس  باشدبرابراعالم  می  درمحل  وپیلوت  طبقه  بلوک۴  یک  ساخت  درحال  لیکن 
شده  اجرا  وتآییدمراحل  ساخت  وپروانه  قانونی  مجوزساخت  ارائه  درصورت  منتخب 

ساخت  جریمه  ابالغ  وعدم  مهندسی  نظام  سازمان  وطراحان  ناظرین  سوی  از  فعلی 
بخش عرصه  برای صدورسندبرای  قانونی  موانع  وعدم  از سوی شهرداری  تخریب  وبا 
واعیان این ملک درپیشرفت فیزیکی موجود)6۰درصدازکل ساخت ساختمان(ششدانگ 
دگایران  شهرک  ملک:سنندج  گردیده:آدرس  ارزیابی   35/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به 
محدوده امالک تعاونی سپاه قطعه ۱5۱کدپستی66۱6۹۹755۱حدود اربعه:شماال:بطول 
-۱۱۰6 پالک  پی  به  پی  کوجه.جنوبا"۱۰متر  به  بکوچه،غربا"۲3مترپی  پی  متر  ده 

7مترپی  به طول  ۱۰85دوم  پی پالک  به  مترپی   ۱6 مرقوم.شرقا"اول  اصلی  از  فرعی 
فوق  پالک  ششدانگ  از  مساحت۲3۰مترمربع58شعیرمشاع  به  گردان،عرصه  دور  به 
از  سنندج  اسنادرسمی  اجرای  مورخ۱۴۰۰/۱۰/۲۲دراداره  ازساعت۹الی۱۲روزچهارشنبه 
ریال  مبلغ۲۱۱۴583337۲  از  بازداشت  مورد  رسد.مزایده  می  فروش  به  مزایده  طریق 
نقدا"فروخته می شود.الزم به ذکراست پرداخت  باالترین قیمت پیشنهادی  شروع وبه 
بدهی های مربوط به آب،برق،گازاعم ازحق انشعاب ویا حق اشتراک ومصرف درصورتی 
وغیره  شهرداری  وعوارض  مالیاتی  های  بدهی  باشدونیز  آنها  دارای  مزایده  مورد  که 
برنده  عهده  باشدبه  یانشده  شده  معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم  مزایده  تاتاریخ 
محل  از  فوق  های  هزینه  بابت  پرداختی  وجودمازاد،وجوه  درصورت  ونیز  است  مزایده 
گردد. می  نقدا"وصول  مزایده  عشروحق  شدونیم  مستردخواهد  مزایده  برنده  به  مازاد 
حساب  به  کارشناسی  پایه  درصدازمبلغ  ده  پرداخت  به  منوط  درمزایده  ضمنا"شرکت 
سپرده ثبت وحضورخریداریانماینده قانونی او در جلسه مزایده است.برنده مزایده مکلف 
است مابه التفاوت مبلغ فروش راظرف مدت5روزازتاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت 
تودیع نماید ودرصورتی که ظرف مهلت مقررمانده فروش رابه حساب سپرده ثبت واریز 
صورت  این  شددر  خواهد  واریز  خزانه  حساب  وبه  استردادنبوده  مذکورقابل  مبلغ  نکند 

عملیات فروش ازدرجه اعتبارساقط ومزایده تجدید می گردد. م الف۲۲۴5
تاریخ نشر آگهی:روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/8

تاریخ برگزاری مزایده:روزچهارشنبه مورخ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
اداره ثبت اسناد وامالک استان کردستان

اداره اجرای اسناد رسمی سنندج

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  آیین   ۱3 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰3۲۴۰۰۹۰۰۱8۰8- ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بوشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عباس زندی فرزند علی به شماره 
شناسنامه ۲3۹۰ صادره از تنگستان به شماره ملی 355۹65۱۰85 در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۱53 متر مربع پالک 3 فرعی از 33۹۲ از اصلی 3387 مفروز و مجزی 
شده از پالک اصلی واقع در بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی گردیده است. 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
اداره تسلیم  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این  انتشار  از تاریخ  تونند 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۰7
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

شکر اله سعادتی 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر 
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همه چیز درباره چهلمین جشنواره تئاتر فجر
جشنواره بدون ستاره

حسین مسافر آستانه: بخش اقتصادي جامعه همواره از فرهنگ و هنر دور بوده است!
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محمد حسین زاده

جشنواره  شروع  تا  روز  چند  تنها 
تئاتر فجر مانده و این روزها اهالي تئاتر 
خصوصا جوان ها که سعي دارند خود را 
معرفي کنند، بیش از سایرین در تکاپو 
بپردازند.  خود  آثار  ارائه  به  تا  هستند 
که  سال هاست  آستانه  مسافر  حسین 
در جشنواره های گوناگون حضور دارد، 
اخیر، مسئولیت  او در ۲ سال کرونایی 
بر  را  فجر  تئاتر  دبیر جشنواره  سنگین 
که  است  معتقد  او  است.  داشته  عهده 
تغییر، جزو ذات تئاتر است هرچند عموما 
با مقاومت روبرو می شود. دبیر جشنواره 
در  که  دارد  تاکید  همچنین  فجر  تئاتر 
قید و بند هیچ اسمی نیست و دعوت از 
هنرمندان را برای شرکت در جشنواره، 
در  هنری  مدیر  این  نمی داند.  درست 
آستانه برگزاری این رویداد مهم تئاتري، 
گفتگویي مفصل پیرامون تمام زوایاي 
برگزاري جشنواره داشته که در ادامه از 

نظرتان مي گذرد...

-در سال هاي اخیر همواره بحث 
مورد  و  بوده  مطرح  جشنواره ها  بودجه 
که  است  گرفته  ر  قرا برخي  نتقاد  ا
دارند  باالیي  هزینه هاي  جشنواره ها 
بسیار  بودجه  امسال  که  رسیده  خبر  و 

محدودتر از همیشه است...
*جشنواره تئاتر همیشه با مسئله 
بودجه سروکار داشته و اساسا کلیت تئاتر 
همراه  بودجه  کمبود  مسئله  با  همواره 
از دوره ها  البته در بسیاری  بوده است. 
شدت و ضعف داشته ولی هرگز اینگونه 
نبوده که جشنواره با یک بودجه کالن و 
با تشریفات برگزار شود. گرچه شخصا 
اعتقاد چندانی به تشریفات ندارم و باور 
کار  زیاد حتما می توان  بودجه  با  ندارم 
دارد  مهمی  نقش  بودجه  کرد.  بزرگی 
ولی مهمتر از آن هدف و برنامه ریزی 
برای دستیابی به این اهداف است. اگر 
و  مشخص  برنامه ریزی  با  جشنواره 
کند  آغاز  را  خود  کار  کارشناسی شده، 
تعریف  برگزاری  از  نهایی اش  هدف  و 
شده باشد، در تثیبت نگاه فرهنگی بسیار 
بودجه  البته  باشد.  می تواند نقش آفرین 
هم می تواند در این زمینه کمک کننده 
باشد ولی به عکس آن اعتقاد ندارم زیرا 
بوجه های  با  اوقات ممکن است  خیلی 
پرجنجال  اتفاقی  شاهد  کالن،  بسیار 
در  گاه  حتی  و  باشیم  کم تاثیر  ولی 
بسیاری موارد بودجه زیاد، نه تنها ما را 
به هدف مان نزدیک نمی کند بلکه حتی 
مخرب است. همیشه نگاهی بینابینی و 
برنامه ریزی شده بهتر می تواند  مثبت و 
پروژه ای را به موفقیت برساند. جشنواره 
تئاتر فجر امسال هم متفاوت با سال های 
زمانی،  ویژگی های  قطعا  نیست.  دیگر 
اقتصادی،  شرایط  اجتماعی،  سالمت 
جشنواره  این  برگزاری  در  و...  سیاسی 
تاثیر دارد. مهم این است که با توجه به 
شناختی که نسبت به جامعه و مسایل 
جوری  ریم،  دا سیاسی  و  اجتماعی 
همین  در  که  کنیم  کار  و  برنامه ریزی 
شرایط هم بهترین نتیجه را برای تئاتر 
رقم بزنیم. همیشه با نگاهی که نسبت 
بودجه  برای  داشت،  وجود  تئاتر  به 
جدای  هم  امسال  می جنگیدیم.  باید 
بودجه ای  نیست.  دیگر  سال های  از 
معقول پیشنهاد دادیم که هنوز تصویب 
هم  گذشته  سال  بودجه  است.  نشده 
گرچه کم بود ولی بیش از آن هم نیاز 
نبود به طوری که مبلغ کوچکی کمتر 
امیدوارم  کردیم.  هزینه  برآوردمان  از 
امسال هم آن نگاه هدف مند را داشته 
صرفه جویی  بودجه  در  هم  و  باشیم 
که  جایی  تنها  دهیم.  انجام  را  الزم 
نگاه صرفه جویانه در هزینه کرد نداریم، 
کمک هزینه هایی است که به گروه های 
هنری تعلق می گیرد. همیشه می کوشیم 
اگر امکان افزایشی وجود دارد، برای آن 

بخش باشد.

-به دنبال جذب حمایت از طریق 
اسپانسرها هم هستید؟

مشکالتی  ز  ا یکی  نه  *متاسفا
مواجه  آن  با  تئاتر  در  همیشه  که 
شاهد  هرگز  که  است  این  هستیم، 
در  تجاری  بخش های  سرمایه گذاری 
جشنواره ها  مانند  رویدادهایی  برگزاری 
ز  ا بسیاری  در  لیکه  حا در  نیستیم 
خصوصی  بخش های  دنیا  کشورهای 
حمایت گر اصلی جشنواره های فرهنگی 
هستند و دیگر نیاز چندانی به حمایت 
هم  اسپانسر  طبیعتا  اما  نیست.  دولت 

به  باید  این همکاری، هم  انجام  برای 
از  پز حمایت  برسد و هم  مقاصد خود 
به  تا  اتفاق  این  ولی  بخرد  را  فرهنگ 
حال در تئاتر ما رخ نداده و گاهی هم 
که اتفاق افتاده،  بسیار نگاه کوچکی بر 
آن حاکم بوده است. نمی دانم چرا پیوند 
و نگاه بخش های اقتصادی و تجاری ما 
با فعالیت های فرهنگی جامعه این چنین 
دور است و همراهانه نیست در حالیکه 
می توانند  باشند،  متوجه  اگر  هم  آنان 
فضاهای  از  خارج  را  تبلیغاتی  همان 
فرهنگی دارند، در فعالیت های فرهنگی 
با هزینه کمتر و نتیجه بهتر شاهد باشند. 
امیدوارم روابط عمومی های بخش های 
اقتصادی بیش از پیش به این امر توجه 
کنند و بدانند فرهنگ سازی هم می تواند 
در رونق اقتصادی شان موثر باشد. این 
موضوعی است که متاسفانه تا به حال 
به آن توجه نشده. به هر حال امیدواریم 
امسال بتوانیم حمایت هایی کوچک را از 
تا کمک  کنیم  بخش خصوصی جذب 
بیشتری به تولید آثار هنری و هنرمندان 
شرکت کننده انجام دهیم و از این نظر 
با مشکالت کمتری رو به رو شویم. اما 
نظرم  به  پیش بینی شده  بودجه  همین 

معقول است، هرچند حداقلی است.

-فکر نمي کنید دلیل عدم حضور 
از  تئاتر، کم کاري  در  بخش خصوصي 
نتوانسته اند  تئاتر باشد که  سوي اهالي 
خود را به بخش خصوصي و افتصادي 

معرفي کنند!؟
برای  قطعا  است.  درستی  *نکته 
این امر فرهنگ سازی نشده. آنچه گفتم 
به این معنا نیست که شخص خاصی یا 
بخش خصوصی در این زمینه کوتاهی 
شفاف سازی  یا  قضیه  این  در  کرده. 
و  نگرفته  صورت  دقیق  صورت  به 
نگاه  یا  است  نشده  مشخص  تعاریف 
سودجویانه ای وجود داشته. درهمه جای 
دنیا مشخص است اسپانسر چه حمایتی 
می کند و در مقابل آن چه توقعی دارد. 
در دوره های گذشته، دالیل متعدد باعث 
این زمینه شده  عدم  فرهنگ سازی در 
که بخشی از این دالیل، سیاسی بوده 
قانونی. به هر  و بخش دیگری، موانع 
حال این وضعیت سبب شده فعالیتی در 
این زمینه صورت نگرفته باشد. در این 
دوره خوشبختانه روابط عمومی ما تالش 
زیادی برای ارتباط گیری با مکان های 
حرکت  است.این  داده  انجام  گوناگون 

زیادی صورت  مذاکرات  و  شروع شده 
نهایی  نتیجه  به  هنوز  البته  که  گرفته 
نرسیده  اما امیدوارم در این دوره ضمن 
این  در  موفقیتی  شاهد  فرهنگ سازی، 
زمینه باشیم که اگر هم دست نداد، به 
هر حال شروع است و می تواند در ادامه 

به نتایج مثبتی برسد.

-فکر نمي کنید کمیسیون فرهنگي 
مجلس باید وارد عمل شود؟

مینه  ز ین  ا ر  د یی  م ها قد *
و  تهران  شهر  شورای  با  برداشته ایم. 
مکاتباتی  مجلس  فرهنگی  کمیسیون 
زمینه  این  در  پژوهشی  تا  داشته ایم 
صورت بگیرد اما همان طور که صحبت 
شد، چون راهکاری قانونی در این زمینه 
نگاهی  با  همیشه  است،  نشده  تعریف 
و  شده  نگاه  موضوع  این  به  مشکوک 
سوءاستفاده هایی  و  پولشویی ها  البته 

امیدوارم  است.  گرفته  صورت  هم 
را  طرحی  مجلس  فرهنگی  کمیسیون 
در این زمینه تدوین کند تا هم تکلیف 
روشن  هنری  و  فرهنگی  فعالیت های 
شود و هم تکلیف بخش های تجاری. 
بویژه در مورد مالیات شان، ضمن اینکه 
شود  تعریف  برایشان  امتیازاتی  باید 
دنیا  کشورهای  بسیاری  همچنانکه 
با حمایت بخش خصوصی  جشنواره ها 
برگزار می شوند. حامیان مالی خصوصی 
عالوه بر اعتباری که کسب می کنند، از 
چون  می شوند.  بهره مند  هم  امتیازاتی 
برای این موضوع، قانون و تعریف وجود 
دارد و مشخص است بخش خصوصی، 
در قبال حمایت از فعالیت های فرهنگی، 
از چه امتیازاتی بهره مند می شود.  هرچند 
نظر  از  ولی  می گیرد  فرهنگی  اعتبار 
اقتصادی هم نباید متضرر شود. متاسفانه 
این موضوع در کشور ما مغفول مانده. 
راهکاری  به  امر  متخصصان  امیدوارم 
می تواند  که  چرا  یابند  دست  قانونی 
تحول آفرین باشد زیرا دولت هر قدر هم 
بودجه را افزایش دهد، میزان هزینه کرد 
از این سو آنقدر باالست که اصال با هم 
هماهنگ نیستند. بودجه تئاتر هر سال 
افزایشی داشته ولی هزینه کردش چندین 
برابر بوده است. همین تئاتر خصوصی، 
این  به  به غلط شکل گرفته،  البته  که 
معنی بوده که بودجه و امکانات دولت 
نبوده  کشور  در  تئاتر  تولید  جوابگوی 
درستی  کار  و  ساز  متاسفانه  اما  است. 
بنابراین  نشده.  تعریف  هم  آن  برای 
دولت  دوش  از  باری  ظاهر  در  هرچند 
کم کرده ولی از نظر فرهنگی، افزایشی 
نداشته ایم. تئاتر خصوصی باید با حمایت 
رخ بدهد نه اینکه به حال خود رها شود.

-رقم بودجه پیشنهادی تان چقدر 
است؟

*پیشنهاد ما حدود ۹ میلیارد تومان 
نرسیده.  تصویب  به  هنوز  که  است 
به  گذشته  سال  با  قیاس  در  امسال 
دلیل اضافه شدن بخش ملل، افزایش 
بودجه خواهیم داشت. البته مشکل ما در 
بخش ملل، بودجه نیست بلکه سالمت 
که  کروناست  جدید  سویه  و  اجتماعی 
کمی نگران کننده است. در بخش ملل، 
کرده ایم  انتخاب  تاثیرگذاری  کارهای 
حضورشان  شاهد  بتوانیم  امیدوارم  و 
این سویه  اگر  ولی  باشیم  در جشنواره 
دنیا تشدید شود، شاید  جدید کرونا در 

بعضی از این آثار را نتوانیم به صورت 
حضوری، میزبانی کنیم.

دوره  این  در  کشورهایي  -چه 
حضور دارند؟

فرانسه،  از  خوبی  گروه های  *با 
کرده ایم.  رایزنی  و...  ایتالیا  آلمان، 
برنامه ریزی ما این است که آثار آنان را 
به صورت فیزیکی  داشته باشیم اما از 
این پس در جشنواره های تئاتر، بخش 
آنالین و مجازی را هم در کنار بخش 
یک  چون  داشت  خواهیم  فیزیکی، 
دروان  واسطه  به  شاید  است.  ضرورت 
اما  رسیدیم  نتیجه  این  به  کرونایی 
پیش تر هم درصد باالیی ازعالقه مندان 
محروم  جشنواره  آثار  دیدن  از  تئاتر 
سالن های  در  حضور  وامکان  بودند 
ضمن  نداشتند.  را  نمایش  کم ظرفیت 
سراسر  در  زیادی  عالقه مندان  اینکه 

کشور امکان آمدن به تهران را ندارند 
اما در رویه جدید، دست کم می توانند این 

آثار را در فضای مجازی ببینند.

-در بخش ملل با چه گروه هایی 
ضرورت  از  سال  هر  کرده اید؟  رایزنی 
دعوت از گروه های شناخته شده و اسم 
و رسم دار صحبت می شود. در میان آنان 

چنین گروه هایی هستند؟
شده  شناخته  کمپانی های  *با 
تئاتر در فرانسه، آلمان و ایتالیا به توافق 
است  این  نکته  ولی  رسیده ایم  قطعی 
دلیل  به  ملل  بخش  گذشته  سال  که 
حاکم  جهان  بر  که  کرونایی  شرایط 
امسال هم وضعیت،  نشد.  بود، محقق 
آن  به  چون  نیست  متفاوت  چندان 
صورت تئاتری اجرا نشده. پارسال تئاتر 
نیمه  هم  امسال  و  بود  تعطیل  دنیا  در 
آنان  با  که  کمپانی هایی  است.  تعطیل 
کارهایی  توانسته اند  کرده ایم،  صحبت 
دوران  با  قطعا  شرایط،  اما  کنند  تولید 
اندازه  این  و  است  متفاوت  تئاتر  رونق 
تولید که در داخل کشور داریم، در خارج 
از کشور وجود ندارد . به هر حال برای 
قطعا  دنیا،  با  ایران  تئاتر  ارتباط  حفظ 
ولی  کرد  خواهیم  دعوت  را  کارهایی 
کیفیت  و  فرهنگی  سنخیت  باید  حتما 

هنری الزم را داشته باشند.

حضور  امکان  گروه ها  این  -اگر 
پیدا نکنند؟

طریق  از  را  اجرای شان  *فیلم 
تماشاگران  به  ایران  تئاتر  تلویزیون 

ارائه می کنیم.

-چرا از عنوان بخش ملل استفاده 
می کنید؟

*چون مسابقه  بین الملل نخواهیم 
پیش  سال ها  از  ای کاش  و  داشت 
یک  هیچ  در  می داد.  رخ  اتفاق  این 
مسابقه  دنیا  اول  طراز  ازجشنواره های 
بین الملل نداریم. مسابقه در حد کوچکی 
تئاترهای  ولی  است  جشنواره  کنار  در 
حرفه ای دنیا صرفا برای حضور دعوت 
برای  است  گامی  اتفاق  این  می شوند. 
این  فجر.  جشنواره  کردن  حرفه ای تر 
تغییر به خاطر کرونا نیست بلکه برآمده 
از نگاهی حرفه ای تر به جشنواره است. 
در  که  اولیه  نگاه های  در  متاسفانه 
برگزاری جشنواره مد نظر بوده، مانده ایم 
و جلو نرفته ایم. این جلو رفتن نیازمند 

تغییر است وهر تغییری هم با مقاومت رو 
به رو می شود. به جای نگاه کارشناسی، 
نگاه نوستالژیکی به سنت ها وجود دارد 

که مانع پیشرفت ماست.  

یک  هر  جشنواره  دوره  هر  -در 
خود  صالحدید  با  متناسب  دبیران  از 
ز  ا هرچند  می کنند.  ایجاد  تغییراتی 
تغییرات ضروری باید استقبال کنیم ولی 
برای جشنواره ای به اعتبار فجر، داشتن 
مشخص  اساسنامه  و  کار  و  ساز  یک 
برگزاری  سال  چهلمین  در  است.  نیاز 
جشنواره که باید ثبات داشته باشد هنوز 
در حال تجربه اندوزی هستیم! آیا وقت 
آن نیست که ساختار و اساسنامه معینی 
داشته باشیم و هر دوره به تبع از شرایط، 

تغییراتی کوچک اعمال کنیم؟
*تغییر، جزء ذات تئاتر است مثل 
زندگی. گاهی این تغییر منجر به سقوط 

برای  پیشرفت.  به  منجر  گاه  و  است 
نیازمند  بدهد،  رخ  درست  تغییر  اینکه 
اندیشه ای جمعی هستیم که خطاها را 
تئاتری،  کاهش دهد. در جشنواره های 
تحت  تشکلی  در  جمعی  اندیشه  این 
عنوان اتاق فکر یا شورای سیاستگذاری 
به  که  چیزی  می دهد.  رخ  جشنواره 
سیاستگذاری  شورای  کم توجهیم.  آن 
تغییر  در  رشد  تضمین کننده   می تواند 
جامعه  از  که  است  نیازمند  و  باشد 
از  دانشگاهی  و  پیشکسوت  متخصص 
نسل های گوناگون تشکیل شود و رویه 
دبیر، مجری  و  کند  قانون مند  را  تغییر 
شواری  در  که  باشد  سیاست هایی 
حلقه  باشد.  شده  تایید  سیاست گذاری 
مفقوده ای که شاهدش هستیم، حضور 
ثابت  تقریبا  سیاست گذاری  شورای 
جشنواره  اصلی  مشی  خط  که  است 
اعمال  می دهد،  رخ  که  تغییراتی  با  را 
می کند ولی توقِع عدم تغییر، نابجاست. 
در دوره های گذشته گاه شاهد تغییرات 
صدر درصدی بوده ایم که کنار نیامدن 
عقب  به  شده  سبب  آن  تداوم  عدم  یا 
برگردیم. متاسفانه هیچ پژوهشی درباره 
نتایج این تغییرات صورت نگرفته است.

-دلیل خاصي دارد؟
هنرمندان  به  مربوط  *بخشی 
هم  بخشی  و  است  منتقدان  جامعه  و 
گزارشی  صرفا  نگاه  نباید  که  رسانه ها 
نقش  باشند،  داشته  خبری  انعکاس  و 
جامعه  است.  پژوهش  نها  آ مهم تر 
منتقدان هم خیلی مقطعی نگاه می کنند 
باید  را  قوت  و  ضعف  نقاط  درحالیکه 
بررسی کرد. همیشه قائم به فرد هستیم 
و دبیر جشنواره همیشه باید پاسخگوی 
از  بعد  باشد  و طبیعتا  همه تصمیمات 
می رود  تحلیل  قدرتش  سال  دو  یکی 
ایرادهای  از  یکی  می شود.  خسته  یا 
جشنواره های ما، تغییر مدام دبیران است 
.ضمن اینکه شورای سیاستگذاری هم 
ثابت نیست و گاهی جنبه تشریفات پیدا 
می کند. در بیش از 3۰ جشنواره، عضو 
اما عمدتا  بوده ام  شورای سیاستگذاری 
کمکی  دبیر جشنواره  به  شورا  اعضای 
شورای  امسال  خوشبختانه  نمی کنند. 
اما تغییرات دولت،  ما دغدغه مند است 
قدری تشکیل جلسات ما را به تعویق 
انداخت. درحالیکه شورای سیاستگذاری 
دولت  تغییر  به  کاری  نباید  ثابت، 
داشته باشد چون اهداف فرهنگی نظام 

بلندمدت است و با تغییر دولت، عوض 
همه  شورا،  اعضای  امسال  نمی شود. 
که  داشتند  نظر  تصمیم گیری ها  درباره 
جای تقدیر دارد. امیدوارم در دوره های 
بعدی، در شورا، جمع گسترده تری داشته 
باشیم از کسانی که به تئاتر دنیا آشنایی 
دارند و این بخش تقویت شود که پیامد 

آن برگزاری بهتر جشنواره خواهد بود.

-جای نسل جوان در این شوراها 
کجاست؟

*نسل جوان هم در شوراها بوده اند 
ولی رویه و دغدغه مند بودن مهم است 
 ، من  ایده آل  نمی شناسد.  سن  که 
نمایندگانی از سنین مختلف است. مهم 
این است که اعضای شورا، صاحِب فکر 
و دارای مطالعات بین المللی باشند. البته 
مهم است خودشان در جشنواره درگیر 
کار هنری نباشند ولی برای بیشتر افراد 

خود  هنری  کار  که  است  این  ساده تر 
فضاها  این  به  کاری  و  دهند  انجام  را 
جوانان  حضور  امسال  باشند.  نداشته 
در تمام بخش های جشنواره پررنگ تر 
همه  گذشته  سال  جشنواره  در  است. 
چون  بودند  جوان  شرکت کنندگان 
خیلی  قبلی  نسل  فعالیت  برای  شرایط 
فراهم نبود. پارسال بابت حضور پررنگ 
کردند  تشکر  شهرها  دیگر  گروه های 
ولی نیازی به این کار نبود چون معیار 
من اثر برتر است. نه پایبند هیچ نامی 
تفکیکی  نه  و  سنی  هیچ  نه  و  هستم 
بین تهران و دیگر شهرها قایلم. از نگاه 
بیزارم  بشدت  دیگر شهرها  به  ترحمی 
خیلی  اتفاقا   . نکرده ام  چنین  هرگز  و 
کارهای  از  دیگر  شهرهای  آثار  اوقات 
تهران باکیفیت تر هستند چون تئاتر را 
زندگی  بخش های  ضروری ترین  جزء 
خود می دانند با اینکه از این راه زندگی 

نمی کنند.

در  وجه  یک  شدن  -پررنگ 
سبب  تر،  تئا و  فیلم  ره های  جشنوا
زده  برچسبی  جشنواره  آن  به  می شود 
شود. پارسال جشنواره تئاتر را جشنواره 
جشنواره  امسال  و  خواندند  شهرستان 
عنوان  ناشناس ها  جشنواره  را  فیلم 
فجر  تئاتر  جشنواره  آیا  اما  کرده اند 
عالوه  کشور  تئاتر  ویترین  عنوان  به 
استان ها،  شاخص  آثار  به  توجه  بر 
که  شناخته شده ای  کارگردان های  از 
دعوتی  کرده،  معرفی  را  آنان  خودش 
می کند  تا جشنواره، ترکیبی از گروه های 

جوان و هنرمندان شناخته شده باشد؟
عموما  که  قضاوت ها  این  *به 
ولی  هستم  واقف  است،  مقطعی  هم 
معیار  برایم  و  ندارم  آنها  به  کاری 
نیست. باید آثار را دید و قضاوت کرد. 
ناشناس ها،  جشنواره  می گویند  وقتی 
آثار  اگر  است.  منفی نگر  نگاه،  این 
است  نگاه درست  این  بود،  کم کیفیت 
ولی اگر کیفیت آثار باال بود، اتفاقا باید 
گفت باید به خود ببالیم که استعدادها 
درباره  یم.  نکرده ا نام ها  قربانی  را 
اصال  است.  چنین  هم  شهرستان ها 
سهمیه قایل نیستیم. بعضی می گویند 
در  کنیم،  بیشتر  را  استان ها  سهمیه 
حالیکه نیازی نیست چون می توانند با 
تقویت آثارشان ، خود را تثبیت کنند. در 
تمام این سال ها هم اگر اثری از دیگر 
شهرها موفق شده، به دلیل نگاه ویژه 
را  با کارش، خود  بلکه  است  نبوده  ما 
ثابت کرده است. نمی توان برای تئاتر 
کسی  برای  جا  هر  شد.  قائل  سهیمه 
ضایع  را  او  گرفتیم،  نظر  در  سهمیه 
باشیم.  کرده  لطفی  اینکه  کردیم.نه 
مورد  در  ندارد.  وجود  تعارف  هنر  در 
این  مهم  هم  سیاستگذاری  شورای 
نظر  در  بدون  را  اعضایی  که  است 
گرفتن سالیق شخصی و فقط بر اساس 

نظرات کارشناسی انتخاب کنیم .

هیات  عضای  ا هنوز  ا  هر -ظا
انتخاب مشغول ارزیابی آثار هستند؟

اعضای  از  اول  بدهید  *اجازه 
که  کنم  تشکر  ایران  تئاتر  تلویزیون 
بارگذاری  برای  کردند  ایجاد  فرصتی 
دی  که  گذشته  دوره  در  آثار.  تمام 
دریافت می کردیم، مشکالت  وی دی 
انتخاب  امسال هیات  داشتیم.  بسیاری 
و  می بینند  را  آثار  خود  خانه های  در 
.فرم های  داریم  خصوصی  رای گیری 
که  شده  طراحی  طوری  هم  ارزیابی 
در   . ببینند  کامل  را  فیلم  است  الزم 
این زمینه بچه های فنی تلویزیون تئاتر 
ایران خیلی همراهی کردند. ضمن اینکه 
این شیوه، فرصتی است برای من که 
بتوانم از نظرات کارشناسی کسانی که 
قبول شان دارم، بهره مند شوم و نیازی 
نیست اعضای هیات انتخاب همه مقیم 
تهران باشند . امسال هیات انتخاب ما 
دوره  در  امیدوارم  که  هستند  نفر   ۱5
این  با  چون  برسند  تن   5۰ به  آینده 
روش، سالمت بیشتری ایجاد می شود 
و امکان البی گری از بین خواهد رفت. 
اسامی این اعضا اعالم نشده و با فراغ 
این  می دهند.  انجام  را  خود  کار  بال 
الزاما  هرچند  است  خروجی  سالم ترین 
به معنای بی غلط بودن نیست چون کار 
ولی  دارد  خطا  احتمال  همواره  انسانی 

دیگر غرض ورزانه نخواهد بود.

-نتایج چه زماني اعالم می شود؟
تا   ۲۰ بین  بخش ها  همه  *نتایج 
بررسی  باید  چون  می شود.  اعالم   ۲5
دقیق انجام شود. بر اساس زمان بندی 

ما دیر نیست.

برنامه ریزی  خودتان  برای  -قطعا 
می رسد  نظر  به  بیرون  از  ولی  دارید 
قدری بی برنامگی و تاخیر وجود دارد!؟

ندارد.  وجود  بی برنامگی  *هیچ 
مجوز اجرا و تولید تئاتر از ۲8 شهریور 
بعضی  است.  شده  اعالم  تهران  در 
تئاتری  تولید  بودند.  هم  دیرتر  شهرها 
می خواستیم  آثاری  چه  با  و  نداشتیم 
دلیل  همین  به  کنیم.  برگزار  جشنواره 
با  بیشتری در نظر گرفتیم که  فرصت 
جامعه  سوی  از  زیادی  استقبال  حجم 
به  رو  گوناگون  شهرهای  در  هنری 
تطبیق  واقعیت  با  را  خود  باید  شد.  رو 
دهیم. نباید امکان حضور جامعه هنری 
باال  این سختی و هزینه های  با  را که 
کار کرده، در جشنواره بگیریم. بنابراین 
از هر تمدیدی برای شرکت گروه ها با 
جان و دل استقبال کردم. طبق فراخوان 
فروردین  قرار بود آثاری که تا پایان آبان 
اجرا می شوند، بتوانند متقاضی شرکت در 
نمی دانستیم  زمان  آن  باشند.  جشنواره 
ولی  بود  خواهد  تعطیل  تابستان  تئاتر، 
وقتی با محدودیت زمانی رو به رو شدیم، 
۱5 روز افزایش دادیم. فاصله رسیدن آثار 
تا ارزیابی که اصال زمانی نبود. بنابراین 

اصال دیر نیست.

چه  به  برگزاری  زمان  -تغییر 
دلیل است؟

نمی خواستیم  که  دلیل  این  به   *
توقف داشته باشیم چون در تقویم قبلی 
جشنواره، دو شهادت داریم. ضمن اینکه 
امسال همه را به اجرای آثار فرح بخش 
تشویق کرده ایم. نخواستیم در شهادت 
همین  به  باشیم.  داشته  جشنواره  ائمه 
دلیل جشنواره از ۱۴ تا ۲6 بهمن برگزار 
مشخص  زمان  یک  تثبیت  می شود. 
برای همه دوره های جشنواره به دلیل 
است.   نامعقول  مذهبی  مناسبت های 
تاخیر.  نه  و  بوده  بی برنامگی  نه  پس 
استانی  جشنواره های  نکنیم  فراموش 
تا آخر آذر ادامه داشته اند. ضبط آثار هم 
زمان برده و باید فرصتی برای ارزیابی 
هم در نظر می گرفتیم. بازدید آثار را از 
قبل آغاز کرده ایم ولی باید همه آثار دیده 
شوند تا بتوان نتیجه نهایی را اعالم کرد. 
همه چیز خیلی روشن است. هیچ چیز 
عقب نیست و در همان تاریخ هایی که 
هیات  هم  و  آثار  هم  کرده ایم،  اعالم 

انتخاب را اعالم می کنیم.

مرحله  همین  در  هم  -ممیزی 
ارزیابی اعمال می شود؟

*بعد از انتخاب ها، طبق آیین نامه 
باید  فرهنگی،  انقالب  عالی  شواری 
برای حضور هر یک از آثار در جشنواره 
مجوز بگیریم و بعد در جدول جشنواره 

قرار دهیم.

-گویا مشکالتي هم براي میزباني 
شهرستان ها  تري  تئا گروه هاي  ز  ا
کمک  استان ها  ارشاد  از  دارد...  وجود 

نگرفته اید؟
*ببینید هیچ جشنواره ای نمی تواند 
را  آخر همه شرکت کنندگان  تا  اول  از 
ارشاد  اگر  کند.  میزبانی  خود  هزینه  با 
استان ها کمک کنند، خوب است ولی در 
بسیاری از جشنواره های دنیا هر گروهی 
و  است  خاصی  کمپانی  حمایت  تحت 
جشنواره برای حضور گروه ها هزینه ای 
به  هزینه ها  همه  چون  اینجا  نمی کند. 
عهده جشنواره است، به دلیل تنگناهای 
محدودیت  دوره ها  بعضی  در  مالی، 
داشته ایم. تالش کرده ایم نگاه بینابینی 
از  نیمی  گروهی  هر  که  کنیم  ایجاد 
ایام جشنواره را مهمان جشنواره باشد. 

نمی شود همه گروه ها را در تمام طول 
جشنواره میزبانی کرد چون هزینه ها ۴ 
برابر می شود و به ۴ هتل نیاز داریم. این 
از بودجه دولتی برنمی آید. از سوی دیگر، 
وقتی تعداد مهمان ها از استان ها و ملل 
باشد، دیگر جایی برای مخاطبان  زیاد 
سالن ها  ظرفیت  چون  نمی ماند  دیگر 
اسکان  هزینه،  جز  به   . است  محدود 
و پذیرایی، این مساله را هم داریم.این 
هزینه باال، خروجی هم نخواهد داشت. 
طول  در  فعال  هنرمندان  اینکه  ضمن 
سال این گفتگوها را دارند. امروز دیگر 
این ارتباط منحصر به حضور در جشنواره 
برنامه ریزی  طوری  ناچاریم  نیست. 
کنیم که هر کسی دو سه روز مهمان 
جشنواره باشد و بیش از آن به صورت 
شخصی هزینه کند .زمانی مورد انتقاد 
قرار گرفتم که چرا بخش تولید تازه را 
حذف کرده ام. معتقدم جشنواره را برای 
تئاترهای تولید شده برگزار می کنیم نه 
کنیم.  تولید  کار  جشنواره،  برای  اینکه 
پای این قضیه ایستادم. انتقاد این بود 
که این کارها در طول سال دیده شده 
و دیگر هیجانی ندارد. پاسخم این بود 
که از شما سپاسگزارم اگر این کارها را 
نبینید چون فرصتی است که هنرمندان 
استان ها کارها را ببینند. در مقابل شما 
اما  ببیند  را  آنها  هم می توانید کارهای 
باز هم همان کارهای تکراری تهران را 
دیدند.اینها همه باید تجربه شود. نباید 
بگیریم  اساس ذهنیت خود تصمیم  بر 
که  کرده ایم  عادت  چیزهایی  به  چون 
تغییر آن سخت است. ویژگی تغییر در 

ذات تئاتر است.

طریق  از  فقط  مجازی  -بخش 
تلویزیون تئاتر ایران قابل دریافت است؟

هم  دیگر  پلتفرم های   ، *خیر
گذشته،  سال  مانند  دارند.  مشارکت 

تیوال، هاشور، نمایش نت.

صحبت  ا  و نما و  فیلیمو  با  -
نکرده اید؟

*آنها دنبال فعالیت های سینمایی 
اقتصادی  نگاه شان  هستند.  تجاری  و 
است و مقرون به صرفه نیست. قیمت 
و  باالست  بسترها  این  در  کار  دیدن 
نمی دهد.  جواب  تئاتر  مخاطب  برای 
ایران  مانند  آنها  بر  بارگذاری  قیمت 
تئاتر پایین نیست. اصال بستر ارائه تئاتر 
گروه  آن  اینکه شاید  ندارند. ضمن  را 
بخواهد کار خود را در مقاطع دیگری 
در  کارها  این  ارائه   با  ولی  کند  اجرا 
این پلتفرم ها این امکان از بین می رود 
ولی در تلویزیون تئاتر ایران قرارداد با 
او بسته می شود و اگر مخاطب ببیند، 
رایگان نخواهد بود. هنرمندان استان ها 
هم مشکلی برای دیدن کارها روی این 

بستر ندارند.

-براي سوال آخر بفرمایید واقعا از 
هیچ هنرمند شناخته شده ای برای شرکت 

در جشنواره دعوت نکردید؟
همه  با  ندارد.  دلیلی  چون  *خیر 
ندارد.  رفق هستیم ولی دعوت، معنی 
برگزار  پیاپی  سال  چهل  جشنواره ای 
تولید  اثری  که  کسانی  ویژه  می شود 
در  باشند  داشته  تمایل  و  باشند  کرده 
من  بحث  کنند.  شرکت  رویداد  این 
شخصی نیست. نگاه کارشناسی است. 
درست است که شرایط کرونایی اجازه 
نداده  را  حرفه ای تر  گروه های  به  کار 
است ولی به هر حال جشنواره محصول 
است.  کشور  تئاتر  ساله  یک  تولید 
امسال این فرصت را ایجاد کرده ایم که 
آثاری که تولید شده و نتوانسته اند اجرا 
بروند، منعی برای شرکت در جشنواره 

باشند. نداشته 
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