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لبنان و قفلی که باز نشد!

این روزها با انتشار نتایج انتخابات پارلمانی لبنان،
مطالبی دربــاره کرسیهای حزب ا ...و هم پیمانان
آن در رسانههای رسمی و فضای مجازی منتشر
میشود که گاهی از دقت کافی برخوردار نیست.
افرادی که معتقد به شکست حزب ا ...در انتخابات
هستند به از دست رفتن اکثریت مطلق و کاهش شمار
کرسیها از  71به  62اشــاره میکنند در حالی که
هیچ اشــارهای به سه موضوع نمیکنند:اول این که
شمار آرای مردمی حزب ا ...و متحدانش در انتخابات
جدید افزایش یافته اســت .دوم این که حزب ا ...و
متحدانش بیشترین کرسیهای پارلمانی را در اختیار
دارند .سوم این که شمار کرسیهای حزب ا...و امل
در پارلمان جدید از  28به  31کرسی(با احتساب
سه نماینده ائتالف کننده با حزب ا ...یعنی جمیل
السید ،ینال الصلح و ملح الحجیری) افزایش یافته
است .یعنی جریان رقیب حز با ...نه تنها در مناطق
شیعه توفیقی نداشته که در مناطق مسیحی و سنی
هم کرسیهایی به حز ب ا ...رسیده است،همچنین
سبد آرای نامزدهای شیعه نسبت به دور قبل افزایش
هم پیدا کرده است .در عین حال آن چه که انتخابات
اخیر را متفاوت از قبل کــرد ،کاهش کرسیهای
جریان ملی آزاد -حزب مسیحی به رهبری جبران
باسیل ،داماد میشل عون -رئیسجمهور فعلی است
که در ائتالف با حزبا...قرار دارد و برخی کرسیهای
خود را به حزب القوات اللبنانیه یعنی همان نیروهای
فاالنژ تحت رهبری سمیر جعجع واگذار کرد که ناشی
از رقابتهای درون طایفهای مسیحیان مارونی
است .اما این بدان معنا نیست که طیف رقیب حائز
اکثریت شده است .همچنین نهادهای مدنی و فعال
در اعتراضات علیه فساد که بسیاری از آنها با حمایت
مالی و رسانهای کشورهای غربی وارد انتخابات شدند،
سیزده کرسی به دست آوردند.البته هنوز موضع
این گروه نوظهور دقیقا مشخص نیست .این که چه
تعداد از این نمایندگان مستقل به سمت کدام جریان
سیاسی متمایل شود در رونــد شکلگیری رویکرد
مجلس آینده لبنان تاثیر مستقیم دارد اما آن چه که
مسلم است هیچیک از گروههای سیاسی در پارلمان
اکثریت مطلق نخواهند داشت .نکتهای که در سخنان
اخیر سیدحسن نصرا ...نیز بر آن تاکید شد.دبیرکل
حزب ا ...لبنان تأکید کرد" :هیچ گروه سیاسی در
کشور نیست که بتواند ادعا کند اکثریت پارلمانی از
آنهاست .تاکنون تمام افراد مورد احترام و منطقی
چنین ادعایی نکردهاند .ما امروز در برابر مجموعهای
از فراکسیو نهای پارلمانی و احـــزاب سیاسی و
نمایندگانجدیدومستقلقرارداریمکهشایدمصلحت
لبنان و مردم کشور در همین چیزی بوده که رخ داده و
در این که نه این گروه و نه آن گروه اکثریت را به دست
نیاوردند".در واقع ،سیدحسن نصرا ...با این اظهارنظر
خود به طورمشخص تکثر سیاسی و متکثر بودن جامعه
لبنان را بار دیگر مورد تأکید قرار داده است.به هر
روی،این نکته انکارناپذیر است که اساس ًا دموکراسی
در لبنان از نوع توافقی است و اگر دخالت کشورهای
دیگر مانعی ایجاد نکند ،لزوم ًا نتایج انتخابات ،تعیین
کننده نهایی سیاستهای حاکم بر کشور نیست.
معمو ًال اکثریت و اقلیت در پارلمان ،نسبی است و به
اکثریت مطلق که جریانی را فعال مایشاء کند ،نخواهد
رسید،کما این که بارها اتفاق افتاده که مطالبات و
تمایالت فرد یا گروهی خــاص ،مانع تشکیل دولت
شده است.با این حال،جریان  ۱۴مارس از هماکنون
زمزمههای تغییر رئیس مجلس را آغــاز کــرده است
در مقابل حــز ب ا ...بهعنوان متحد اصلی جنبش
امل اعالم کرده تنها گزینه طایفه شیعه برای ریاست
مجلس نبیه بری است و طوایف دیگر حق اعمال نظر
ندارند.دیروز نیز خبری آمد که ولید جنبالط رهبر
حزب سوسیالیست ترقی خواه و از اضالع مهم جریان
 ۱۴مــارس ( مخالف حــزب اهلل ) به نبیه بــری رهبر
جنبش امل برای رسیدن وی به ریاست پارلمان لبنان
رای خواهد داد .این خبر از این جنبه مهم است که
سمیرجعجع اعالم کرده بود با ریاست چندباره نبیه
بری بر پارلمان لبنان مخالفت خواهد کرد اما به نظر
میرسد جنبالط که متوجه شده نمیتواند به علت
اقلیت بــودن  ۱۴مــارس با سیاستهای تنش زای
حزب القوات به رهبری سمیر جعجع همراهی کند از
همین ابتدا تصمیم اش را برای همراهی با جریان ۸
مارس برای تعیین ریاست پارلمان گرفته است.البته
این به معنای آن نیست که جنبالط دربــاره ریاست
جمهوری و نخست وزیری با جریان  ۸مارس همراهی
میکند و باید در انتظار کشمکش میان جریانهای
سیاسیحامیمحورمقاومتباجریان ۱۴مارسبرسر
تشکیل دولت آینده و انتخاب رئیسجمهور باشیم.در
مجموع باید گفت نتایج انتخابات و اوضاع منطقهای و
بینالمللی به گونهای است که لبنان را بازهم قطبیتر
و رادیکالتر خواهد کرد .پارلمان بیش از گذشته به دو
بخش نیروهای نزدیک به مقاومت و نیروهای نزدیک
به محور آمریکا و عربستان تقسیم میشود و این روند
هم در انتخاب نخستوزیر و نیز به صورت گستردهتر
در انتخاب رئیسجمهور دشــوار یهــای بسیاری را
ایجاد خواهد کرد.درواقع انتخابات پارلمانی اخیر
نهتنها قفل سیاست در لبنان را بازنخواهد کرد ،بلکه
بر شکا فها و تضادها خواهد افزود صحنه سیاست
در لبنان آبستن تحوالت مهمی است .تحوالتی که
شاید بار دیگر گریبان گیر کل منطقه نیز بشود.
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خطیب جمعه تهران مطرح کرد:

حرف مردم

درخواستبرخوردقاطعدستگاهقضاییبا
مفسداندرامراجارهبها
حسین بردبار -امام جمعه موقت تهران
با اشاره به باال رفتن اجاره بها و رنج اقشار
ضعیف مردم از دولت خواست تا در زمینه
اخــذ مالیات بر خانههای خالی تسریع
کند و ضمن درخواست از مجلس برای
حمایتهای تقنینی فــوری درایــن باره
گفت :قوه قضاییه با تقویت ظرفیتهای
نظارتی با مفسدانی که با سوء استفاده
از شرایط مردم و ظرفیت فضای مجازی
باعث افزایش بی رویه اجاره بها میشوند با
قاطعیت برخورد کند .به گزارش خراسان،
حجت االســام و المسلمین حــاج علی
اکبری در خطبه دوم نمازجمعه دیــروز
تهران با اشاره به این که روش اجرای طرح
کنونی دولت برای عادالنه کردن یارانهها
باید به گونهای باشد که طبقات ضعیف

جامعه که بار اصالح اقتصادی بر دوش
آن هاست ،بیشتر از این آسیب نبینند با
اشاره به ورود مجلس شورای اسالمی
به مسئله اجــاره بها در قالب یک طرح
دوفوریتی گفت :وقتی تابستان میشود
بــرای مستاجران گاهی شرایط مانند
یک کابوس است؛ موقع جابه جایی که
میرسد ،یک قیمتی برای اجاره مطرح
میشود که یا بپرداز یا خالی کن ،این
خیلی رنج دهنده است ،وضعیت روحی
روانی و زیست عمومی این خانوادهها
را خیلی تحت تاثیر قــرار میدهد .ما
شنیدیم کــه دوفــوریــت آن در مجلس
تصویب شده است ،خیلی فوریتر از این
حرف هاست ،معلوم میشود که قوانین
قبلی کارآمد نبوده است.

نحوهجداکردنیارانه
نـــــــــاصـــــــــری-
یــارانــه قــبــلــی 45
هــــــــزار و 500
تـــومـــانـــی حـــذف
شــد و یارانه جدید
بــه مــبــلــغ  300یا
 400هــزار تومانی
بــــــرای بـــرخـــی از
خانوارها واریز شد.
واریز نشدنیارانه به
حــســاب بــرخــی از
خانوارهاسببشدکهبرخیازافراددرصدد
جــدا کــردن یــارانــه خــود از دیگر اعضای
خانواده شوند .بنابراین در این گزارش به
بررسیاینکهچهکسانیوچگونهمیتوانند
یارانهخودراجداکنند،میپردازیم.
▪مجردها هم میتوانند یارانه خود را
جدا کنند

تا پیش از این تنها راه برای جدا کردن یارانه
از خانواده ،ازدواج بود ولی حاال معیارهای
جدیدی در این زمینه لحاظ شده است که
بخشی از مشکالت را حل خواهد کرد.
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانهها در
این باره به رسانه ملی گفت« :ممکن است
شخصی پدر و مــادرش مشمول دریافت
یارانه نباشند اما خودش مشمول دریافت
یارانه شود ».اما مجردهایی که میخواهند
به صورت مجزا یارانه دریافت کنند باید دو
شرط داشته باشند -1 .حداقل  35ساله
باشند -2 .باید جدا از خانواده زندگی
کنند یعنی زندگی مستقل داشته باشند.
اگر مجردی این دو شرط را داشته باشد
میتواند با مراجعه به بخشداری و دریافت
نامه ،به جداسازی یارانه خود از اعضای
خانواده اقدام کند.
▪ چگونه یارانه خود را بعد از ازدواج
جدا کنیم؟

اگر ازدواج کرده اید اما هنوز یارانه خود را از
پدر و مادرتان جدا نکردید برای جدا کردن
یارانه همسر باید به عنوان سرپرست خانوار
با مدارک اصل شناسنامه ،اصل کارت ملی
خود ،اصل شناسنامه و کارت ملی والدین
خود و همسر و اصل و کپی و عقدنامه به
یکی از شعب پلیس  10+مراجعه کنید و
درخواست جداکردن یارانه را بدهید .به
منظور ایجاد حساب جدید برای زوج باید
هر دوی آنها یارانه فعال داشته باشند.
در واقع اگر یکی از طر فها در خانواده
قبلی خود یارانه فعال نداشته باشد امکان
جداسازی یارانه برای او وجود ندارد.

▪نحوه جدا کردن یارانه بعد از طالق

زوجهایی که از هم جدا شدهاند ،برای
انتقال یــارانــه بعد از طــاق باید با در
دست داشتن مدارکی مثل شناسنامه،
کــارت ملی ،سند طــاق و کپی تمام
مدارک به دفاتر پلیس ۱۰ +مراجعه و
تقاضای سرپرستی جدید برای دریافت
یارانه کنند .سپس فرد باید یک حساب
یــارانــهای جــدا بــرای خــود در یکی از
بانکها ایجاد کند.
▪ نحوه جدا کردن یارانه خانواده بد
سرپرست

اگر سرپرست خانوار مفقود شده باشد،
مصرف کننده مواد مخدر باشد ،زندانی
بــاشــد ،خــارج از ای ــران زنــدگــی کند یا
بیماری روحی و روانی داشته باشد در
این صورت امکان تغییر سرپرست خانوار
وجود دارد .در صورتی که پدر صالحیت
سرپرستی خانواده را نداشته باشد ،مادر
یا فرزند ارشد خانواده در صورت داشتن
سن قانونی به عنوان سرپرست معرفی
میشود .افراد یک خانواده بدسرپرست
به منظور جداسازی یارانه باید به مرکز
پلیس  10+مراجعه کنند ،اما قبل از آن
به منظور تغییر در کفالت و حضانت به
مرکز فرمانداری استان محل زندگی
خود مراجعه و نامه رسمی از فرمانداری
دریافت کنند.
▪ نحوه جدا کردن یارانه بعد از فوت
سرپرست خانوار

با فــوت سرپرست خــانــوار بــرای ادامــه
دریافت یارانه باید مادر با مدارکی مانند
اصل شناسنامه و اصل کارت ملی ،کپی
مدارک شناسایی ،کارت ملی سرپرست
قبلی و گواهی فوت سرپرست خانوار
به مرکز پلیس  10+مراجعه کند .در
نهایت یارانه یا به حساب مادر خانواده یا
به حساب فرزند ارشدی که سرپرستی
خانواده را به عهده دارد ،واریز میشود.

کمرصفنانشکست

پس از چندروز معطلی مردم برخی شهرها در صف های شلوغ نان،
حاال خبرها از خلوت شدن نانوایی ها حکایت دارد

هفته گذشته بود که در گزارشی ،از ساعت
ها معطلی مردم برخی شهرهای کشورمان
در صف نانوایی ها نوشتیم که طی گزارش
خبرنگاران مان در استان های مختلفی
مانند خراسان رضوی و شمالی ،سیستان
و بلوچستان ،تهران ،اصفهان ،آذربایجان
شرقی و غربی ،اردبیل ،مازندران ،گیالن
و ...مــردم ساعت ها از زمــان هــرروز خود
را برای تهیه نان در صف می ایستند و در
زنجان که قــرار بــود طــرح نــان کارتی به
صورت پایلوت اجرا شود از حدود  10روز
پیش صف های طویل در جلوی نانوایی
ها تشکیل شده است .حاال اما پیگیری ها
نشان می دهد در بیشتر این شهرها و استان
ها تا حــدودی از صف نانوایی ها کاسته
شده است .خبرنگاران ما در استانهای

مختلف از کاهش معطلی مردم نوشته
انــد .هرچند کــه برخی گـــزارش هــا از
تهران نشان می دهد که صف نانوایی ها
همچنان مانند سابق پابرجاست و مردم
در نانوایی های دولتی و نیمه دولتی
معطل می مانند .در زنجان هم از زمانی
که دستگاه های پوز بانکی مخصوص
نانوایی ها عرضه شده است صف نانوایی
ها اندکی کوتاه شده اما همچنان شلوغ
اســت .در مشهد هم شرایط نسبت به
قبل بهتر شده و صف نانوایی ها نسبت به
قبل کوتاه شده است .خبرنگار روزنامه
خراسان از شرایط صف نانوایی ها در
مشهد گزارشی تهیه کرده که در روزنامه
خــراســان رضــوی یا در سایت روزنامه
خراسان می توانید آن را مطالعه کنید.

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• با ایــن گرونیها یکی از بهترین اعمال ما
ایرانیها که همان رفت وآمدهای خودمونی
بود(صلهرحم)بهقهقرارفت.خجالتمیکشی
بری خونه کسی حتی یک چای ناقابل بخوری!
•• کاش کمی هم به فکر بازنشستگان بودید و
درباره موضوع افزایش حقوق آنها مینوشتید
کــه بعد از ســه مــاه هنوز تکلیف آن مشخص
نیست و با افزایش  100درصدی قیمتها در
همین سه ماه اما آنها حقوق سال گذشته را
میگیرند!
•• کاش هیچ وقت این یارانه به حساب مردم
واریــــز نــمـیشــد کــه خــواســتــه بــاشــیــم روغــن
۴۰۰هزارتومانی و تخم مرغ کیلویی ۴۰تومان
بخریم! بابا نخواستیم همچین پولی!
•• وزیــر ارتباطات گفته به زودی اینترنت به
گیگابایت بر ثانیه میرسه! تصور این که اون باال
 5Gنوشتهباشهوصفحهایبازنشههمدردناکه!
•• حــقــوق رو میبینید ولــی اجـــاره خــونــه رو
نمیبینید؟! این مسئوالن دانــا میخواهند
مملکت داری کنند؟ واریز اجاره خونه میشه
تراکنش بانکی!
•• آموزشوپرورشکجاستکههمینجوردارن
دیپلم میفروشن به اسم دریافت دیپلم ،بعد هم
میفهمی جعلیه! آخه کجا شکایت کنیم؟ االن
چندیننفراینجوریگیرکردن.خیلیهاشون
نمیدونن که مدرک شون جعلیه.
•• آیا کسی نیست که پیگیر این گرانی مواد
غذایی باشد؟ روغن ۵کیلویی۴۱۰هزار تومان
و برنج هم کیسهای 450هزار تومان! مردم را با
خانوادههای شان بدبخت کردید.
•• بهنظرماستانداریوفرمانداری،نانواییهایی
را که در این مدت به بهانههای مختلف تعطیل
کرده بودند جوازشان را باطل کنند و به افراد
جدید مجوز بدهند تا درس عبرتی باشد برای
دیگران .هر وقت با جدیت برخورد شود ،نتیجه
حاصل میشود.
•• مجرد بودن بده ولی شرمندگی جلوی زن و
بچه تو این اوضاع اقتصادی و حقوق اداره کار
بدتره .حاال خودتون انتخاب کنید.
•• رئیسجمهور مردمی و مکتبی ،جناب آقای

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010 :

ابراهیم رئیسی! فساد مزمن و ریشه دوانیده
در تمام وزارتخانهها را به حول و قوه الهی با یک
حرکت جهادی و انقالبی و به پشتیبانی ملت
فهیمودالورایرانازریشهبکنیدوبخشکانید.در
قدم اول از ثروتمندترین و پولدارترین وزارتخانه
یعنی وزارت نفت شروع کنید .ملت قهرمان
و دالور ایــران همیشه پشتیبان دالورمــردان
قدرتمند خودش بوده ،هست و خواهد بود...
اجرکم عندا....
•• اون آقــا یا خانمی که گفتن با یارانه  ۴نفر
میشه  ۴تا روغن  ۴تا مرغ و  ۲شانه تخم مرغ
خرید مگه از قیمت روغن خبر نداره؟ چون فقط
۴تا روغن میشه خرید نه چیزه دیگه.
•• چشم انتظاری بازنشستگان به افزایش 10
درصدی حقوق که بنا بود اردیبهشت پرداخت
شود گویا به خــرداد موکول شده و با توجه به
افزایش  ۳تا  ۴برابری اجناس ،بازنشستگان
چطور مخارج خــود را که هیچ نسبتی با هم
نـــدارد ،مدیریت کنند؟ افــزایــش حقوق 10
درصد ،افزایش اجناس  300و  400در صد!
•• آقای رئیسی وزارت رفاه با چه تدبیری وضع
معیشتی مردم را میسنجد؟ تراکنش و خودرو
که دلیل نمیشه .حقوق همه کارمندان زیر
خط فقره .خوبه خودتون دارین حقوق پرداخت
میکنین...
•• میدانم الکی میگویید بررسی میشود ولی
چرا بر کار آپاراتیها نظارت نمیکنید؟ یکهو
تنظیم باد رو از  5تومان به  10تومان افزایش
دادند چرا؟
•• شما خبرنگاران چشم ملت هستید .امید
ملت به شماست ،تمام اجناس  40-30درصد
افزایش قیمت داشته و روغن و ماکارونی که حد
وحساب ندارد .لطف کنید قلم فرسایی کنید و
فریاد مردم باشید.
•• این چه کرمیه که بین مسئوالن افتاده که هی
قبل گرونی هشدار میدن و اخبارش رو پخش
میکنن که ملت بریزن تو فروشگاهها همه
قفسهها رو یک باره خالی کنن؟!
•• حال که مجوز واردات خودرو را آزاد کردید،
شایسته است با دقت این کار مهم انجام شود.

پیکانبربامآسیا

تیم والیبال پیکان با یک کامبک تماشایی برای هشتمین بار
قهرمان آسیا شد

در دیدار فینال جام والیبال باشگاههای آسیا تیم والیبال پیکان موفق شد،
سانتوری ژاپن را شکست دهد و قهرمان این مسابقات شد .دیدار فینال جام
والیبال باشگاههای مردان آسیا  ۲۰۲۲امشب در سالن  ۱۲هزار نفری آزادی
تهران برگزار شد و تیمهای پیکان تهران و سانتوری ژاپن برای کسب قهرمانی
بیست و دومین دوره این مسابقات به مصاف یکدیگر رفتند و در نهایت شاگردان
پیمان اکبری موفق شدند با شکست  ۳بر  ۲تیم سانتوری را شکست دهند و
ضمن قهرمانی در این مسابقات سهمیه رقابتهای باشگاههای جهان را نیز
به عنوان قهرمان قاره آسیا به دست آوردند .این دیدار که به ست پنجم رسید تا
لحظه آخر با فاصله بسیار کمی ادامه پیدا کرد و برای چند دقیقهای هواداران
را نگران کرده بود اما در نهایت پیکان با نتیجه  15بر  12حریف سرسخت ژاپنی
را شکست داد و برای هشتمین بار قهرمان باشگاههای آسیا شد .تیم پیکان
تهران با هشت قهرمانی ۲ ،نایب قهرمانی و  ۲نشان برنز پرافتخارترین باشگاه
آسیا در این رقابتهاست .پیکانیها در سا لهای  ۲۰۰۶تا  ۲۰۱۱شش
قهرمانی متوالی را در این مسابقات به دست آوردند.

بهترین روش واردات ماشینهای کار از قبیل
وانت کشنده ،کامیونهای باری و از همه مهمتر
ماشینهای راه سازی و جاده سازی مثل بیل،
لودر ،بولدوزر و .. .است نه خودروهای لوکس
خــارجــی کــه باعث شکاف طبقاتی بیشتر و
نارضایتی مردم میشود .لطفا دقت شود.
•• به آن خانمی که توی گزارش  20:30میگه
یک کیسه برنج و ... .خریده و هنوز هم پولش
باقی مانده بگویید مگر فقط همین  4قلم کاال
گــران شــده؟ در دو هفته گذشته همه بــازار
حداقل 30-20درصدافزایشقیمتداشتند!
•• خدا خیرتون بده که صدای ما رو به گوش
مسئوالنی میرسونین که شنوایی شون توی
این گرونیها کم شده .باز حذف سرویسهای
کارکنان شــهــرداری چه داستانیه؟ ترغیب
پرسنل برای استفاده از حمل و نقل عمومی
و کاهش آلــودگــی هــوا کجا بــود؟ االن تمام
شهروندان دیگه دارن از وسیله نقلیه عمومی
استفاده میکنن که به کارمندهای شهرداری
رسیده؟ فکر کــردن سرویسها رو که حذف
کنن همه با اتوبوس میان تا راس  ۷:۳۰به
اداره برسن؟ اگه بــرای مدیران و مسئوالنم
همین شیوه اجــرا میشه که سرویسها رو
حذف کنین!
•• با شنیدن دو خبر خوب نظامی به این نظام
مقدسوشهیدانتبریکمیگوییم:اولساخت
پهپاد و همکاری نظامی با کشور فارسی زبان
تاجیکستان خیلی خوشحال کننده است.
دوم هدف قرار دادن هواپیماهای اسرائیل در
خاک سوریه .امید است آسمان لبنان و یمن
هم ایمن باشد.
•• آیا تمام مخارج خانواده چهار نفری یک پاکت
شیر و دو عدد مرغ و یک لیتر روغن و یک شانه
تخم مرغ است؟ واقعا از این .. .و صحنه سازی
های .. .خسته نشدید و باز هم مردم را چه فرض
کردید.
••لطفا از اداره کل ارشاد استان بپرسید چرا
امسال جشنواره کشوری مجسمههای نمکی
در تــاالب کجی نهبندان برگزار نشد؟! چرا
استانداری پیگیری نکرد و نظارتی نداشت؟

قوهقضاییهرا «نقد»کنید
وجایزهبگیرید!
براینخستینبارازسویقوهقضاییه«جشنوارهنقدبرترقوهقضاییه»
برگزار میشود تا نقدهای کارآمد و کارشناسی در خصوص عملکرد
این قوه ،داوری شوند و از نفرات برتر ،با اهدای جوایز ویژه ،تقدیر
خواهد شد! "علیرضا مسعود یفر" دبیر جشنواره نقد برتر قوه
قضاییه به تسنیم گفت:فراخوان جشنواره هفته گذشته منتشر شده
و شرکتکنندگان تا  15خرداد فرصت دارند تا آثار خود را از طریق
نشانی اینترنتی www.Naghd.eadl.irبه دبیرخانه ارسال کنند.
کار داوری ابتدایی یا پایش در دبیرخانه ،از هماکنون که  22نقد
ارسال شده ،آغاز شده است و در ادامه داوران نقدهای برتر را انتخاب
میکنند و در اختتامیه جشنواره که در هفته قوه قضاییه برگزار
خواهد شد ،معرفی خواهند کرد.به گفته مسعودی فر،اگر دیدیم
که فرایند مطلوب و در نظر گرفته شده تکمیل نمیشود ،میتوانیم
زمان دریافت آثار و داوری آن را تمدید کنیم ،اما همان طور که اعالم
کردیم؛ تا امروز  22نقد در دبیرخانه جشنواره ثبت شده است.

