
تاثیر  ارز دولتی بر سفره مردم!؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: واردات چی ها با 
واردات بی رویه به تولید و صنعت ضربه می زنند و برای برون رفت 

از مشکالت اقتصادی در پساکرونا باید صادرات تسهیل شود.
باید  دولت  اینکه  بیان  با  کیا  سیدجواد حسینی  حجت االسالم 
اقداماتی را در دستور کار قرار دهد تا مردم در دوران پساکرونا دچار 
مشکالت اقتصادی نشوند، گفت: در وهله اول دولت باید نقدینگی 

جامعه را به سمت تولید و اشتغال ببرد، چرا که حجم نقدینگی کشور 
بیش از ۲ هزار میلیارد تومان است و باید به سمت تولید و رفع بیکاری 
هدایت شود.وی افزود: همچنین باید منابع بانکی به سمت اشتغال و 
تولید جهت دهی شود و از سوی دیگر الزم است مشکالت بیمه ای 
و بانکی تولیدکنندگان حل و فصل شود. نماینده مردم سنقر و کلیایی 
تولیدکنندگان  از  بسیاری  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  در 

مشکالت بانکی و بیمه ای دارند که برای حمایت از تولید می توان 
دریافت  به جهت  باید  آنان  که  را  بانکی  دو سال سودهای  یا  یک 
تسهیالت پرداخت کنند، حذف کرد.حسینی کیا تأکید کرد: همچنین 
باید شرایط تسهیل صادرات را فراهم کرد و باید صادرات رونق بگیرد 
به گونه ای که به راحتی بتوان تولیدات را به سایر کشورها ارسال کرد.
صفحه 3

سخنگوی دولت گفت: دولت باید با پیامدهای منفی کرونا از جمله بیکاری و 
رکود مبارزه کند اما آثار تحریم این مبارزه را سخت تر کرده است.

علی ربیعی گفت: هیچ سالی مانند امسال درک درستی از سالمت نداشتیم. در 
نگاه دولت سالمت چیزی بیش از نبود بیماری است، سالمت در کنار عدالت معنا دارد.

وی ادامه داد: همه ما باید به درک مشترکی از سالمت برسیم، دولت باید با 
پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم کرونا مانند فقر و بیکاری مبارزه کند در حالی که 
تحریم ها این تبعات را عمیق تر کرده است. ما با اتخاذ سیاست فاصله گذاری تالش 

کردیم از تبعات آن بکاهیم.
صفحه 3

عرضه سهم دولت در ۹ شرکت دولتی در بورس؛
خصوصی شدن شرکت های دولتی و شکوفایی 

اقتصادی 
این روزها که عرضه سهام شرکت های دولتی مورد توجه زیادی قرار گرفته، یک 
و  سودآوری  از  شوند،  خصوصی  شرکت ها  این  اگر  که  است  معتقد  اقتصادی  کارشناس 
کارآمدی بیشتری برخوردار خواهند شد و این اقدام هم برای بازار سرمایه و هم اقتصاد 
بازار  در  به سرمایه گذاری  این مزیت ها تشویق مردم  از  دارد که یکی  کشور مزیت هایی 

سرمایه است.
مهدی تقوی، درباره عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس و تاثیرات این اقدام بر 
بازار سرمایه و اقتصاد کشور توضیح داد: با واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، 
کار کردن و وضعیت این نوع شرکت ها بهتر خواهد شد زیرا، خصوصی شدن انگیزه سودآوری 
را برای کارکنان آن ها بیشتر می کند. درحالیکه برای شرکت های دولتی این انگیزه سودآوری 

یا نیست یا در صورت بودن نسبت به بخش خصوصی کمتر است.
وی عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس و تاکیداتی که در این زمینه وجود دارد 
را درست دانست و گفت: در اقتصاد بخش خصوصی همیشه کارآمد است؛ بنابراین با این 

اقدام وضعیت این شرکت ها از نظر سودآوری و کارآمدی بهتر خواهد شد.
صفحه 4

تحریم ها مبارزه با کرونا راسخت تر کرده است  وزیر علوم: 

سرقت اطالعات از سازمان امور دانشجویان 
صحت ندارد

امتحان آنالین و آموزش و پرورش
یک معلم با سابقه آموزش و پرورش گفت: من معلم 
می توانم به صورت دستوری عمل کنم و یک فصل یک 
کتاب را هم در یک جلسه تمام کنم ولی این روش باعث 

می شود نمره جای یادگیری را بگیرد.
محمدرضا نیک نژاد معلم باسابقه آموزش و پرورش 
و  آموزش  دستورات  به  توجه  با  آیا  اینکه  خصوص  در 
پرورش در خصوص تکمیل تدریس کتاب های درسی تا 
پایان اردیبهشت ماه توسط معلمان در فضای مجازی و 
اینکه آیا این امر امکان پذیر است، بیان کرد: در حالت 
عادی وقتی به اواخر سال تحصیلی نزدیک می شویم و 
چه  می پرسند  آموزان  دانش  و  می رسد  امتحانات  فصل 
زمانی کتاب درسی تمام می شود به آنها می گویم در یک 
جلسه هم می توانم یک فصل را تمام کنم اما تمام کردن 

داریم تا تمام کردن.
صفحه ۲

مدیر مرکز پایش  و کنترل کیفیت شر کت آبفا استان اصفهان اعالم کرد:

احتمال انتقال ویروس کرونا از طریق آب 
صفر است
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بیماری دروغ پردازی

صفحه 3پرهیز از دروغ و دورغگویی
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
هایده حائري: 

دوران قرنطینه ما 
پیش از اینها آغاز 

شده بود!

5ورزش
مهدوی کیا: در ایران، 
بزرگان فوتبال مورد 

بی مهری قرار می 
گیرند

هنگ 7فر

كه  بازيگري  عرصه  پيشكسوت  بانوي  حائري  هايده 
سالهاست شاهد درخشش او در سينما، تلويزيون و تئاتر 
هستيم، مدتي است كه كم كار شده و دوران قرنطينه 
نيز به آن افزوده شده ولي او به شكل ديگري خود را 

سرگرم و مشغول نگه داشته است...

بازيكن سابق پرسپوليس و تيم ملی درباره اتفاقات عجيب 
شايد  كه  كرده  مطرح  را  جالبی  حرف های  بازی اش  دوران 
مهمترين آنها مربوط به حسرت بازی در كنار زيدان و البته 
با  قرارداد  فسخ  همچنين  و  خداحافظی اش  بيانيه  ماجرای 

تاتنهام انگليس به دليل كارت پايان خدمت باشد. 

اهالی فرهنگ و ادبيات ايران وجهان، سعدی شاعر پرآوازه 
در  جهان  ادبيات  چهره های  از شاخص ترين  يكی  را  ايرانی 
طول تاريخ خوانده اند. شعر و نثر سعدی زمان و مكان ندارد 
و هميشه تاريخ می توان با رويكردها و دستاوردهای جديد 

علوم انسانی به خوانش او پرداخت.

هیچ ایرانی
 به اندازه سعدی در 

سخنوری
 موفق نبوده

واردکنندگان به تولید ضربه می زنند 

موضوع: آگهي كمیسیون ماده12 
قانون زمین شهري

نوبت اول 

نظر به اينكه اراضي واقع در بندرعباس – جاده اسكله  پالك ثبتي 425   فرعي از 52 اصلي بمساحت 
142330 مترمربع مورد درخواست اداره كل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان كه در تاريخ 98/12/20 
راي موات صادر گرديده است با توجه به مصوبه مورخ 1370/11/20 مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع 
طي دو نوبت و به فاصله10 روز در روزنامه كثيراالنتشار آگهي مي شود.چنانچه مالك يا مالكين در صورت 
اعتراض ظرف مدت سه ماه از تاريخ انتشار آگهي به دادگاه محل مراجعه و اعتراضيه خود را كتبا تسليم 

نمائيد در غير اينصورت پس از پايان مهلت مقرر هيچ گونه اعتراضي مسموع نمي باشد. 

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان هرمزگان

صفحه 3

سرمقاله
کمک به مردم با لشگر دوربین به دست 

مصطفی داننده
 از قدیم در گوش ما گفته اند وقتی می خواهی به نیازمندی کمک کنی، در 
بوق و کرنا نکن. درست است که شاید سفره اش خالی از نان باشد اما آبرو دارد. 

شاید دوست ندارد خیلی ها بدانند که او با سیلی صورتش را سرخ نگه می دارد.
از قدیم در گوش ما گفته اند اگر می خواهی دست نیازمندی را بگیری به 
گونه ای این کار را کن که او حس صدقه نداشته باشد. آنکه باید ببیند، می بیند 

احتیاج به دوربین و موبایل نیست.
باید  حتما  بگیریم  دستی  می خواهیم  وقتی  باز  اما  گفته اند  ما  به  را  اینها 
دست هایی باشند و حاتم طایی بودن ما را نشان دهند. باید کسی کنار ما باشد و 
در حالی که تصویر از ما بر می دارد، بگوید که فالنی در این ساعت در حال کمک 

به بینوایان شهر است.
به طور مثال دم امام جمعه محترم ایرانشهر سیستان و بلوچستان گرم که 
به فکر کارگرهای روزمزدی بود که نان شان تخته شده است اما ای کاش به جای 
دادن سه یا دوتا ده هزار تومانی، آنهم با آن ادبیات زشت فرد همراه که گویا راننده 
امام جمعه محترم هستند، ایشان از منش موالی متقیان استفاده می کردند و اقالم 

مورد نیاز مردم را شبانه جلوی در خانه آنها می گذاشتند.
البته بهتر از هرکاری کاش امام جمعه عزیز با توجه به وجود مشکالت و 
انشاهلل علمی که به آن دارند، با استاندار و فرماندارها رایزنی می کردند تا مشکالت 
معیشتی و رفاهی مردم مظلوم سیستان و بلوچستان در این زمانه کرونا زده حل شود.

اگر خیلی از مسئوالن شهری و کشوری ما کار خود را درست انجام می دادند، 
امروز احتیاج نبود با اسکناس بین مردم برویم و به آنها کمک کنیم. اگر چرخ تولید 
ما از کار نمی افتد و به جای داللی به فکر تولید بودیم امروز کاسه چه کنم چه کنم 
دست خیلی از مردم نبود.حاال که وظیفه خود را به خوبی انجام ندادیم و می خواهیم 
به مردم در روزهای سخت کرونا کمک کنیم اصال احتیاجی نیست لشگری دوربین 

به دست را با خود همراه کنیم تا یک گونی برنج هندی به افراد نیازمند بدهیم.
 واقعا اگر می خواهید همه بدانند که عمرو و زید در عصر کرونا دست به جیب 
شدند و به مردم کمک کردند، حرفی نیست. لشگر دوربین  ها را به راه بیندازید تا 

همگان در جریان قدم های شما برای مردم باشند.
اما اگر می خواهید برای رضای خدا و شادی دل بنده های او کار کنید، دیگر 
لزومی به این همه تشکیالت نیست. آنکه باید ببیند، می بینید و بهتر از هر دوربینی 
تصاویر را ضبط می کند.در کمک کردن به آدم ها مواظب رفتارمان باشیم. خیلی 
از آدم ها وضع مالی خوبی ندارند اما غروری دارند به بلندای دماوند. با نیت کمک، 
غرور آنها را له نکنیم. همین عکس برداری ها شاید آبروی فردی را که سال هاست 

تالش کرده کسی نفهمد سفره اش خالی از نان است، ببرد.
* استعفای امام جمعه جنجال ساز 

در دقایقی که روزنامه آماده چاپ می شد، خبرگزاری »حوزه«،  اعالم کرد 
حجت االسالم سیدشجاع الدین ابطحی، امام جمعه ایرانشهر در حالی که پول 
به شورای  ای  نامه  ارسال  با  روبرو شد  واکنش هایی  با  کارگران  به  دادن وب 
ائمه جمعه کشور، استعفای خود را اعالم کرد و استعفایش مورد  سیاستگذاری 

موافقت شورا قرار گرفت.

بزرگترین چالش سراسری وزارت آموزش و پرورش که تاکنون سابقه نداشته، در سال 
تحصیلی جاری، مشکالت زیادی برای نظام آموزشی کشور به وجود آورده، بحران کرونا، تمام 
برنامه های آموزشی را به هم ریخته و هنوز مشخص نیست آسیب این بحران به یادگیری 

بچه ها و وزارت آموزش و پرورش چقدر است.
حتی در بحرانهای فراگیری مانند انقالب و جنگ، وزارت آموزش و پرورش این چنین 
گسترده و طوالنی مدت، فعالیت آموزشی خود را به حالت تعلیق بلکه تعطیل درنیاورده بود. 
در زمان انقالب، چند هفته ای کالسها در شهرهای بزرگ تق و لق شد و در زمان جنگ، 
گستره بحران آموزشی محدود به مناطق و استانهای جنگ زده بود نه در سراسر ایران، ولی 
بحران کرونا، هم گستردگی جغرافیایی بی سابقه ای دارد و هم امکان هرگونه تحرک برای 

فعالیت آموزشی را از معلم و دانش آموز گرفته است.
در دو ماه اخیر که بچه ها خانه نشین شدند، عمال وزارت آموزش و پرورش برنامه راهگشا 
و اثربخشی برای کاهش آسیب های نظام آموزشی در دستور کار قرار نداد، بزرگترین اقدام 
این وزارتخانه، ایجاد شبکه »شاد« بود که ظاهرا با وجود توضیحات مفصل وزارت آموزش و 

پرورش درباره آن در میان طیف گسترده ای از دانش آموزان، کارایی ندارد.
* خانه نشینی، فرصت طالیی درس خوانها

واقعیت این است که بسیاری از دانش آموزان درسخوان و زرنگ، به خصوص در پایه 
های باالتر آموزشی، چندان منتظر کالس و معلم نمی مانند. انواع کتابهای خودآموز و فیلمها 
و سایتهای تحصیلی باعث شده است بخشی از دانش آموزان از فرصت قرنطینه خانگی برای 

تحصیل بهتر خود استفاده کنند.
فروغ، یکی از دانش آموزان متوسطه دوم است سال آینده باید درجلسه کنکور حاضر 
شود. او درباره قرنطینه کرونایی به خبرنگار ما می گوید: ما به مدرسه تیزهوشان می رویم، آنجا 
سطح کالسها و فعالیتهای جانبی مانند کالس تست زنی مطلوب است ولی برای همه دانش 
آموزان کالس، یک برنامه تحصیلی دنبال می شود. به عنوان مثال من در درس ریاضیات 
قوی هستم ولی در ادبیات فارسی، ضعف دارم ولی در برنامه کالسی، همانقدر باید در کالس 
ریاضیات حاضر شوم که دیگران حاضر می شوند و همانقدر باید در کالس ادبیات فارسی 
درس بخوانم که دیگران می خوانند. برای همین، برنامه کالس معمول، کمکی به تقویت 
دانش ادبیات فارسی من نمی کند، در حالی که فرصت قرنطینه اجازه داده است روی نقاط 

ضعفم در درس ادبیات بیشتر کار کنم.
او معتقد است با وجودی که سطح کالسهای مدرسه باالست ولی مهارتهایی مانند 
بودجه بندی وقت برای پاسخگویی به سئواالت کنکور و فرصت عمیق شدن در مباحث در 
کالسها وجود ندارد، در قرنطینه خانگی این فرصت به نحو بهتری در اختیار ما قرار دارد که 

می توانیم مهارتهای تحصیلی خود را در کنار افزایش سطح سواد، بهتر کنیم.
در کنار این نوع نگرش به فرصت مطالعه آزاد در منزل، بسیاری از اولیا معتقدند آموزش 
مجازی نه تنها بازده زیادی ندارد بلکه خانه نشینی طوالنی باعث می شود بچه ها از درس و 
مشق باز بمانند. پریوش یکی از این اولیا است. او که فرزندش در سوم ابتدایی درس می خواند، 
در این باره می گوید: روز عادی مدرسه، بازیگوشی اجازه نمی دهد بچه ها درس بخوانند، چه 
انتظاری داریم در روزهای کرونایی که اعصاب همه در قرنطینه خانگی خورد شده است، بچه 

های ابتدایی پای موبایل بنشینند و درس های عقب افتاده را جبران کنند.

این مادر می گوید: به نظر می رسد نه آموزش تلویزیونی و نه مجازی هیچ وقت نمی 
داند جای آموزش سنتی و حضور در کالس درس فیزیکی را بگیرد. بازده آموزش های مجازی 
آن چنان باال نیست که انتظار داشته باشیم امسال، تحصیالت بچه ها با مشکل مواجه نشود.

آنطور که این دسته از اولیای دانش آموزان فکر می کنند، سال تحصیلی از دست رفته 
است و بهتر است بچه ها سال آینده، باز هم در پایه امسال درس بخوانند تا به خاطر چند ماه 
خانه نشینی، یادگیری بچه ها دچار اخالل نشود. این گروه از اولیا به فعال شدن اپلیکیشن 

شاد برای دانش آموزان ابتدایی  چندان خوش بین نیستند.
* شبکه شاد و کیفیت گم شده آموزش

واقعیت آن است که شبکه شاد هنوز هیچ تضمینی برای دو موضوع، ارائه نکرده است. 
یکی تشکیل کالسها در ساعات معمول یک مدرسه فیزیکی است و دوم کیفیت آموزش ارائه 
شده به دانش آموزان. از لحاظ ساعات حضور بچه ها و معلمان در شبکه شاد، باید گفت زمان 
بندی حضور معلمان در شبکه شاد نشان می دهد بیشتر معلمان تنها یک روز در هفته مکلف 
به تدریس هستند. به بیان دیگر، کالس های آموزشی که معموال ۵ روز در هفته تشکیل می 
شد، هم اکنون تنها یک روز در هفته برگزار می شود و آن هم به صورت مجازی و واقعیت 
این است هر چند آموزش و پرورش اعالم کرد که تدریس معلمان و تحصیل دانش آموزان 
در شبکه شاد از ۱۶ فروردین ماه آغاز خواهد شد، ولی هنوز در بسیاری از خانه هایی که بچه 

محصل دارند، این اتفاق نیفتاده است.
از سوی دیگر، موضوع تضمین کیفیت آموزش یعنی تضمین این که فرآیند یادگیری 
در آموزش مجازی از طریق سامانه شاد اتفاق می افتد، در این اپلیکیشن اجرایی نشده است. 
هیچ کس، از مدیر و ناظر مدرسه گرفته تا معلم دلسوز، کارشناسان ستادی آموزش و پرورش 
و حتی پدر ومادری که باالی سر بچه می ایستند تا او به صورت آنالین درس بخواند نمی 
توانند مطمئن شوند فرآیند یادگیری در ذهن بچه ها در حال اتفاق افتادن است، چون چنین 

تجربه ای تاکنون انجام نشده است.
به جز »امتحانات متفرقه«، تمام نظام آموزشی کشور ما از دیرباز و دوران مکتب خانه 
ها تا پیش از »عصر کرونا« بر پایه آموزش حضوری بنا شده بود و آموزش مجازی از طریق 
هر اپلیکیشنی، اولین قدمهای واقعی تجربه در عرصه عمل را برمی دارد و قاعدتا نتیجه این 
روش تدریس در نظامی که بر پایه آموزش حضوری طراحی شده است، نامشخص خواهد 
ماند تا زمانی که بتوان اثربخشی این آموزشها را با سنجه های علمی، سنجید. شاید برنامه 
های جایگزینی که کارشناسان ستادی آموزش و پرورش به دنبال آن هستند، بتواند راهگشای 
این مشکل باشد، برنامه هایی از جمله آغاز زودهنگام سال تحصیلی جدید که هنوز درباره آن 
تصمیم قطعی گرفته نشده است. البته وزارت آموزش و پرورش درباره زمان بازشدن مدارس 
از خود رفع مسئولیت کرده و اعالم کرده است این تصمیم بر عهده کمیته کشوری مقابله با 
کرونا است. انگار همانطور که زمانی همه راهها به »ُرم« ختم می شد، االن همه تصمیمات 

به ستاد کرونا ختم می شود.
* عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی

یکی از مشکالت بزرگ شبکه شاد، آن است که عدالت اجتماعی در آن مدنظر طراحان 
نبوده و این مشکل باعث ایجاد نابرابری در فرصت آموزش یا زیرسئوال قرار گرفتن عدالت 

آموزشی شده است.

از ابتدای اعالم آموزش مجازی در این شبکه و دردسرهای استفاده از شبکه های اجتماعی 
ایرانی و خارجی و نبود رویه واحد اعتراضات دانش آموزان و معلمان باال گرفت تا جایی که 
آموزش و پرورش بیانیه داد و اجبار به استفاده از یک شبکه اجتماعی را تکذیب کرد و گفت 
هیچ یکی از معلمان و دانش آموزان مجبور به استفاده از شبکه های اجتماعی داخلی مانند 
بله و سروش نشده اند، ولی پس از مدتی، این وزارتخانه اعالم کرد باید همه آموزش مجازی 
به شبکه شاد منتقل شود. شبکه ای که برخی کاربران اجباری آن می گویند مشکالت فنی 

و همچنین مشکل در برقراری عدالت آموزشی و اجتماعی دارد.
 آنها معتقدند شبکه شاد:

- با دسترسی های زیادی که برای خود در گوشی تلفن هوشمند ایجاد می کند، حریم 
خصوصی را نقض کرده است.

- باید روی تلفن های هوشمند با اندروید به روز نصب شود و این موضوع یعنی تحمیل 
هزینه زیادی به خانواده ها

- ایرادات فنی بسیاری از جمله اعالم خطا هنگام ثبت نام دارد.
- نیاز به پهنای باند وسیع برای جابجایی داده ها دارد و عمال با زیرساخت اینترنتی 

کشور به خصوص در استانهای دوردست و کمتربرخوردار ناهمگون است.
- نیاز به آموزش مفصل برای کاربری آن دارد و به اصطالح »کاربردوست« نیست.

در پاسخ به این ایرادات در قالب انتشار مشروح 4۰ سئوال و جواب معلمان و کارشناسان 
شبکه شاد نشان داد معلمان زیادی حتی نتوانسته اند این اپلیکیشن را نصب کرده و از آن 
کارایی بگیرند. از سوی دیگر انتشار راهنمای استفاده دانش آموزان از شبکه شاد نشان داد 

دست کم باید گوشی هوشمند با قابلیت نصب این نرم افزار در اختیار دانش آموزان باشد.
این نکته یعنی دست کم باید یک گوشی تلفن همراه که کف قیمت آن در شرایط فعلی 
باالی یک میلیون تومان است در اختیار دانش آموزان باشد. امکانی که بسیاری از خانواده ها 

در شرایط کسادی بازار و رکود کرونایی و روزهای پس از نوروز، امکان آن را ندارند.
گزارشهایی درباره دردسرهای استفاده از شبکه شاد برای دانش آموزان و معلمان منتشر 
شده که نشان می دهد عدالت آموزشی یکی از نکاتی است که طراحان »شاد« توجه چندانی 
به آن نکرده اند. گزارشهایی از عدم دسترسی بین 3۵ تا 4۵ درصد دانش آموزان یک استان 
محروم نشان می دهد بخش کارشناسی آموزش و پرورش نتوانسته در طراحی خود، تفاوتهای 

ساختاری و طبقاتی در گستره کشوری مانند ایران را لحاظ کند.
شاید این مشکل را بتوان با توزیع گسترده تلفن همراه بین دانش آموزان یا اختصاص 
تسهیالت بدون سود، رفع کرد. ولی ایجاد ساختاری این چنینی برای آموزش و پرورش، احتمال 

فساد را باال می برد و البته در شرایط کرونایی، شاید اصوال امکان پذیر نباشد.
در نهایت، آموزش و پرورش اعالم کرده تصمیم گرفته است دانش آموزانی که توان خرید 
و داشتن گوشی تلفن هوشمند را ندارند، شناسایی و تجهیز کند. این اقدام پس از آن صورت 
گرفت که تعداد قابل توجهی از دانش آموزان واولیای آنها اعالم کردند به دلیل مسایل ناشی 
از کرونا مانند کسادی بازار و بسته بودن کسب و کار، امکان خرید تجهیزات مورد نیاز آموزش 
آنالین از جمله گوشی هوشمند با سیستم عامل پیشرفته را ندارند. حاال اگر مشکالت تضمین 
کیفیت آموزش و یادگیری یا افزایش ساعات آموزشی در شاد حل و ایرادات فنی آن رفع شود، 
معضل عدم دسترسی به تلفن همراه هوشمند برای طیف وسیعی از دانش آموزان چه می شود؟

نگاه و نظر

شبکه »شاد« چقدر دانش آموزان را باسواد می کند؟
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سرقت اطالعات از سازمان امور دانشجویان صحت ندارد
از  اطالعات  خبر سرقت  اولیه،  بررسی  اساس  بر  گفت:  علوم  وزیر 
سازمان امور دانشجویان صحت ندارد، پیگیری های قانونی در مورد نشر 

خبر جعلی درحال انجام است.
 - علوم  وزارت  کامل  اطالعات  شدن  هک  درباره  غالمی  منصور 
سازمان امور دانشجویان به همراه همه مدارک هویتی دانشجویان خارج 
از کشور و اطالعات ۹۵۰ هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 
ایران گفت: بر اساس بررسی اولیه، خبر سرقت اطالعات از سازمان امور 

دانشجویان صحت ندارد.
و  کرده  مطرح  را  ادعا  این  تلگرامی  کانال  یک  اینکه  بیان  با  وی 
ظاهراً در حال حاضر خبر را برداشته است، گفت: پیگیری های قانونی در 

مورد نشر این خبر جعلی در حال انجام است.
روز گذشته برخی از سایت های خبری اعالم کردند اطالعات کامل 
مدارک هویتی  به همراه همه  دانشجویان  امور  علوم - سازمان  وزارت 
دانشجویان خارج از کشور و اطالعات ۹۵۰ هزار کاربر پژوهشگاه علوم 

و فناوری اطالعات ایران هک شده است.

امکان استفاده از خوابگاه در دانشگاه امیركبیر فراهم شد
براساس اطالعیه دانشگاه امیرکبیر، دانشجویان می توانند در زمان 

دفاع از پایان نامه از امکانات خوابگاهی دانشگاه استفاده کنند.
نامه ها،  پایین  دفاعیه  برگزاری  از  حمایت  و  تسهیل  جهت  در 
موقت  اسکان  برای  الزم  تسهیالت  دانشجویی  و  فرهنگی  معاونت 
دانشجویان مقیم خارج از تهران را فراهم کرده است. برای این منظور، 
دانشجویان با تایید معاونت آموزشی به مدت یک هفته امکان استفاده 
از امکانات خوابگاهی با رعایت اصول فاصله گذاری و جوانب بهداشتی 

را خواهند داشت.
پس از اخذ مجوز دفاع از پایان نامه و تعیین زمان دفاع، درخواست های 
اسکان باید حداقل یک هفته قبل جهت تایید معاونت آموزشی و ارسال 

به اداره امور خوابگاه ها به دانشکده مربوطه ارسال شود.
امور  اداره  با  میتوانند  انجام هماهنگی های الزم  دانشجویان جهت 

خوابگاه ها تماس برقرار کنند.

آموزش مجازی و عدم دسترسی یکسان دانشجویان 
به امکانات و فناوری

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: با توجه به اینکه دانشجویان 
و  دسترسی  یا  و  اطالعات  فناوری  دانش  سطح  از  ما  استادان  و 
چالش هایی  با  زمینه  ین  ا در  نیستند،  ر  برخوردا یکسان  نات  مکا ا

هستیم. روبه رو 
آموزش  زیرساخت های  توسعه  درخصوص  صدیق  خاکی  علی 
الکترونیکی در سطح دانشگاه های کشور گفت: تمام دنیا در بخش های 
به  و  غافلگیر شدند  ویروس کرونا  بیماری  با  آموزش  منجمله  مختلف، 
حضوری  آموزش های  توقف  بهداشتی،  مسائل  و  سالمتی  حفظ  دلیل 

ضروری شد.
وی ادامه داد: از همان ابتدا با توجه به پیش بینی هایی که در وزارت 
علوم صورت گرفت، حوزه آموزش به دو مساله متمرکز شد، مسئله اول 
برخی  که  سابقه ای  دهه  دو  به  توجه  با  بود،  غیر حضوری  آموزش های 
زود  خیلی  دارند  الکترونیکی  آموزش های  زمینه  در  ما  دانشگاه های  از 
زیادی  تعداد  و  کنند  فراهم  را  شرایط  و  داده  تطبیق  را  خود  توانستند 

دانشجو را پوشش بدهند.
معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: همچنین یک کارگروه 
آموزش الکترونیکی در وزارت علوم ایجاد شد و با مشاوره هایی که دریافت 
کردند توانستند در ۵۰ روز گذشته زیرساخت های الزم را ایجاد کرده و 

آموزش های الکترونیکی را عرضه کنند.
اینکه  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  علوم  وزارت  آموزشی  معاون 
دانشجویان و استادان ما از سطح دانش فناوری اطالعات و یا دسترسی 
و امکانات یکسان برخوردار نیستند، در این زمینه با چالش هایی روبه رو 
هستیم ولی در مجموع این امر یک راه حل مطمئن برای بحث آموزش 

است.
وی ادامه داد: یک تجربه جهانی است که طبق آخرین آماری که 
یونسکو ارائه کرد بیش از ۹۱ درصد دانشجویان و دانش آموزان در دنیا 
درگیر این مساله هستند و امیدواریم این تجربه باعث شود نظام آموزشی 

ما یک تحولی در این حوزه داشته باشد.
افتاده  دور  در جای  دانشجویی  اگر  کرد:  خاکی صدیق خاطرنشان 
نتواند  و  باشد  نداشته  دسترسی  تاپ  لپ  یا  هوشمند  گوشی  به  یا  باشد 
سری  یک  علوم  وزارت  آموزشی  معاونت  کند،  اخذ  را  خود  واحدهای 
تسهیالت آموزشی برای این دانشجویان در نظر گرفته است که می توان 
به حذف ترم بدون احتساب در سنوات، حذف تعدادی از دروس اشاره کرد.

وی ادامه داد: همچنین مهمانی دانشجویان در دانشگاه شهر خود 
سهولت یافته و معرفی به استاد تا دو برابر مجاز شده است.

اینترنت دانشجویان آزاد تا پایان هفته رایگان می شود
رئیس دانشگاه آزاد گفت: براساس مکاتبه با وزیر ارتباطات اینترنت 

آموزش مجازی دانشجویان دانشگاه از پایان هفته رایگان می شود.
آموزش  برگزاری کالس های  روند  درباره  محمدمهدی طهرانچی 
در  گفت:  کرونا  ویروس  زمان شیوع  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مجازی 
دانشگاه  حضوری  فعالیت های  فقط  و  نبود  تعطیل  دانشگاه  دوره،  این 
تعطیل شد، چرا که معتقدیم دانشگاه ها در این عرصه اساسًا تعطیل پذیر 
نیستند. در این راستا و از اسفندماه ۹۸ کالس های دانشگاه به صورت 

مجازی برگزار شد.
طهرانچی خاطرنشان کرد: کالس های دانشگاه آزاد اسالمی براساس 
دو سیستمی که قباًل نیز وجود داشت، به صورت مجازی برگزار شد که 

حدود ۹۰ درصد کالس ها را پوشش داد.
وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسالمی حدود ۱3۰ هزار کالس، 
بسیار  عدد  این  گفت:  می کند،  برگزار  کشور  در  تجمعی  صورت  به 
این  فناوری  و  تکنولوژی  مشکالت  بر  آمدن  فائق  و  است  بزرگ 
البته  به حساب می آید،  ما  برای  برخط، دستاورد خوبی  تعداد کالس 
تالش  روز  به  روز  آنها  رفع  برای  که  بوده  همراه  هم  نواقصی  با 

می شود. انجام  بیشتری 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه 
تمهیداتی اندیشیده شده تا تمام دانشجویان امکان شرکت در کالس های 
مجازی را داشته باشند، اظهار داشت: یکی از نکات مهم در این برنامه، 
مربوط به هزینه ها بود. طبق مکاتبات با وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
مقرر شد که از پایان هفته کالس های مجازی دانشگاه آزاد اسالمی به 

صورت رایگان در اختیار دانشجویان قرار گیرد.

برگزاری اجالس رؤسای دانشگاه های بزرگ 
بیست و هفتمین اجالس رؤسای دانشگاههای بزرگ کشور چهارم 

اردیبهشت به صورت غیر حضوری برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، اجالس رؤسای دانشگاههای سطح یک 
کشور روز پنج شنبه چهارم اردیبهشت به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس 

و به صورت مجازی برگزار می شود.
تربیت  تهران،  دانشگاههای  شامل  کشور  یک  سطح  دانشگاه   ۱3
بهشتی،  شهید  ایران،  صنعت  و  علم  شریف،  صنعتی  امیرکبیر،  مدرس، 
عالمه طباطبایی، شیراز، تبریز، فردوسی مشهد، اصفهان، صنعتی اصفهان 

و خواجه نصیرالدین طوسی است.

نیش عقرب دختربچه 7 ساله را كشت
یک دختر هفت ساله بشاگردی که دچار عقرب گزیدگی 
شده بود، به دلیل تاخیر در رسیدن به بیمارستان میناب جان 

خود را از دست داد. 
معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان بشاگرد ضمن 
تایید این خبر اظهار داشت: این دختر بچه ساکن روستایی در 
شهر گافر بود که به دلیل تاخیر بسیار در انتقال وی به بیمارستان، 

پزشکان موفق به نجات وی نشدند.
این  بستگان  گفته  طبق  داشت:  بیان  هاشمی  حسین 
دختربچه وی صبح دچار عقرب گزیدگی شده و انتقال وی به 
مرکز درمانی سیت و ماسیتی حدود سه ساعت طول کشیده و 
پس از رسیدن به آنجا به بیمارستان سردشت منتقل شده، اما 
در آنجا نیز اقدامی صورت نگرفته و بیمار ساعت پنج عصر به 
بیمارستان میناب انتقال یافت و با وجود تالش پزشکان صبح 

روز بعد جان باخت.

كارگردان، از اتهام قتل همسرش تبرئه  شد 
نظریه پزشکی قانونی، کارگردان جوان را که به اتهام قتل 

همسرش بازداشت بود تبرئه کرد. 
رسیدگی به این پرونده از شامگاه ۱۲ اسفند سال گذشته 
در خصوص مرگ مشکوک زن جوانی در خانه اش آغاز شد. 
ساله  زن 3۶  که  می داد  نشان  جنایی  تیم  اولیه  بررسی های 
عکاس سینما، تئاتر و تلویزیون و همسر ۲۸ ساله اش کارگردان 
تلویزیون و تئاتراست و آثار درگیری روی بدنش دارد. متخصصان 
پزشکی قانونی در معاینات اولیه علت مرگ را مسمومیت یا خفگی 
اعالم کردند، اما نظریه اصلی منوط به انجام معاینات بیشتر بود و 
به همین دلیل بازپرس شعبه یازدهم دادسرای امور جنایی تهران 
دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی را صادر کرد. همسر این 
زن در تحقیقات گفت: همسرم قباًل ازدواج کرده بود و به خاطر 

اختالفاتی که داشت از او جدا شده بود.
او دختر عمه ام بود و عالقه زیادی به او داشتم و با اینکه 
تفاوت سنی زیادی داشتیم، اما درنهایت باهم ازدواج کردیم. 
او ادامه داد: اغلب من و همسرم در پروژه های کاری مشترک 
باهم بودیم و به همین خاطر خانه مان فقط یک کلید داشت 
که دست همسرم بود. صبح مثل همیشه از خانه بیرون رفتم 
و ساعت ۷ عصر که به خانه برگشتم هر چه زنگ در را زدم 
کسی در را باز نکرد و جوابی نداد. به تلفن همراهش زنگ 
زدم که خاموش بود. درنهایت با کمک کلید ساز وارد خانه 
شدم و جسد او را دیدم. من به خاطر کارم شب ها دیر به خانه 
می آمدم. همسرم از این موضوع ناراحت بود و مدام شکایت 
می کرد. شب حادثه نیز سر این موضوع باهم بحثمان شد و 
کتک کاری کردیم. صبح هم بدون اینکه با همسرم حرفی 

بزنم خانه را ترک کردم.
باتوجه به اظهارات ضد و نقیض مرد جوان، بازپرس واحدی 
از شعبه یازدهم دادسرای امور جنایی تهران دستور بازداشت او 
را صادر کرد. در حالی که بررسی ها در این رابطه ادامه داشت، 
پزشکی قانونی علت مرگ را مسمومیت بر اثر مصرف الکل 
اعالم کرد. کارگردان جوان با اطالع از علت مرگ همسرش 
مقابله  برای  من  حادثه  از  قبل  روز  چند  گفت:  تحقیقات  در 
با کرونا، یک شیشه الکل ۹۰ درصد برای ضدعفونی کردن 
سطوح خریدم احتمال می دهم که همسرم الکلی را که برای 
ضدعفونی خریده بودیم را استفاده کرده باشد. با اعالم نظریه 
پزشکی قانونی، مرد جوان از اتهامی که داشت تبرئه و به دستور 

بازپرس جنایی آزاد شد.

سرقت ۵۰۰میلیونی فروشنده از داروخانه 
فروشنده داروخانه که با همدستی یک مجرم سابقه دار 
نقشه سرقت ۵۰۰ میلیون تومانی از داروخانه را طراحی و اجرا 
کرده بود با سرنخی که صاحب داروخانه به پلیس داد دستگیر شد. 
شب ۱۸ فروردین امسال، سرقت از داروخانه ای در خیابان 
نیاوران به پلیس گزارش شد. به دنبال اعالم این خبر، مأموران 
راهی محل شده و نگهبان داروخانه که بشدت مورد ضرب و شتم 
قرار گرفته بود گفت: ساعتی از رفتن دکتر و کارکنان داروخانه 
گذشته بود که ناگهان 4 مرد نقاب دار در را شکستند و وارد 

شدند. آن ها مرا مورد ضرب و شتم قرار داده و دست و پاهایم را 
بستند. بعد از آن حدود ۵۰۰ میلیون تومان مواد ضدعفونی کننده 
و ماسک و ژل بهداشتی و دارو های کمیاب را به سرقت بردند. 
بعد از رفتن مردان خشن، به سختی توانستم دست هایم را باز 

کنم و به پلیس زنگ بزنم.
مأموران در گام بعدی به بازبینی دوربین های مداربسته 
داروخانه پرداختند، اما سارقان صورت هایشان را با ماسک پوشانده 
و دستکش به دست داشتند. آن ها حتی شماره پالک خودرویی 
که با آن سرقت را انجام داده بودند نیز مخدوش کرده و هیچ رد 
و سرنخی از خود برجا نگذاشته بودند. همین مسأله حکایت از 

آن داشت که با باندی حرفه ای رو به روهستند.
در حالی که تحقیقات از سوی مأموران پایگاه یکم پلیس 
آگاهی پایتخت ادامه داشت، سرنخی از سارقان به دست آمد. 
بررسی ها نشان  داد داروخانه متعلق به دو مرد میانسال است که 
۱۰ روز قبل از این سرقت، گوشی تلفن همراه یکی از آن ها به 

سرقت رفته بود.
تلفن همراهم توسط  وی گفت: ۱۰ شب قبل گوشی 
گوشی  داخل  رفت  سرقت  به  موتوسیکلتی  نقابدار  راکبین 
اطالعات و اسناد و مدارک زیادی داشتم. دو روز بعد از سرقت 
گوشی تلفن همراهم یکی از کارکنان داروخانه به نام سیاوش 
که دو ماهی می شود به اینجا آمده به من گفت حاضر است 
در ازای مبلغی پول، سارقان گوشی را برایم پیدا کند و گوشی 
را برگرداند، اما من حرفش را جدی نگرفتم. تا اینکه بعد از 
سرقت ۵۰۰ میلیونی از داروخانه و بررسی کاال های انبار متوجه 
شدیم که قبل از این سرقت ۹ بار به صورت جزئی از داروخانه 
سرقت شده و ماسک و ژل های ضدعفونی و دارو های کمیاب 

به سرقت رفته است.
با اطالعاتی که صاحب داروخانه در اختیار تیم تحقیق 
قرار داد، مأموران به سیاوش، فروشنده داروخانه ظنین شدند 
ویژه  دادسرای  پنجم  شعبه  بازپرس  به دستور  ترتیب  بدین 
بود،  ماجرا  منکر  ابتدا  وی  شد.  بازداشت  سیاوش  سرقت، 
اما زمانی که تیم تحقیق سابقه کیفری او را بررسی کردند 
و  اتهام سرقت  به  بار  مشخص شد که پسر جوان چندین 
زورگیری بازداشت شده است. بدین ترتیب مأموران پایگاه 
وی  از  بازجویی  به  دیگر  بار  پایتخت  آگاهی  پلیس  یکم 

پرداختند که سرانجام لب به اعتراف گشود.
با اعتراف پسر جوان، مأموران موفق شدند سردسته باند 
سرقت به نام خشایار را دو روز قبل دستگیر کنند و تحقیقات 
به دستور بازپرس ایرد موسی برای دستگیری سایر اعضای 

باند ادامه دارد.

خارج كردن انگشتر بلعیده شده توسط كودک ۴ ساله 
دختر چهار ساله ای اهل زیرآب که حدود ۱۱ روز قبل 
انگشتری را بلعیده بود که با توجه به سایز جسم خارجی بلع شده 
و سن و جثه کودک دفع نشده بود، برای خارج کردن انگشتر به 

بیمارستان کودکان امیرکال ارجاع داده شد.
با انجام رادیوگرافی و آندوسکوپی جسم خارجی در معده، 
با آندوسکوپی بدون هرگونه عوارضی متخصص  مشاهده و 
بیهوشی و آندوسکوپی خارج شد، بیمار پس از هوشیاری و با 

حال عمومی مناسب مرخص شد.

۹7 راس گوسفند قربانی تصادف رانندگی شد
فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: برخورد کامیون 
با گله گوسفندان در عوارضی همدان - ساوه موجب تلف شدن 

۹۷ راس گوسفند شد.
سرهنگ جمشید باقری اظهار داشت: این سانحه در چهار 
کیلومتری عوارضی نخست همدان - ساوه به علت بی احتیاطی 
چوپان رخ داد و بر اثر آن ۸3 راس گوسفند تلف شدند اما چوپان 
مدعی بود ۱4 راس از گوسفندان آبستن بودند که با احتساب 

آنها شمار تلفات به ۹۷ راس رسید.

واژگونی سواری جان یک نفر را گرفت
رییس پلیس راه استان همدان گفت: یک دستگاه سواری 
با ۲ سرنشین نظامی در حال بازگشت از تهران به همدان بود 
که سواری پژو ساعت حوالی ۱۷ در نزدیکی شهرک صنعتی 

بوعلی همدان واژگون شد.
سرهنگ رضا عزیزی اضافه کرد: در این سانحه رانندگی 
سرنشین خودرو به علت استفاده نکردن از کمربند ایمنی جان 
خود را از دست داد و طبق نظر کارشناس پلیس راه علت بروز 

این تصادف خواب آلودگی راننده بود.
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ارائه آموزش های تربیت بدنی و سالمت
 از تلویزیون و شبکه شاد 

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تعطیلی مدارس گفت: ما از موضوع 
تربیت بدنی و سالمت محصالن غافل نشده ایم لذا دانش آموزان، آموزش های 

تربیت بدنی وسالمت را از طریق تلویزیون و شبکه شاد فرا می گیرند. 
گرفتاری های  کرونا  بیماری  داشت:  اظهار  میرزایی  حاجی  محسن 
با اخالل  را  امر آموزش  آورده و  به وجود  آموزان  برای دانش  را  زیادی 
مواجه کرده است، ما موظفیم تدبیر کنیم و اجازه ندهیم آموزش دانش 

آموزان آسیب ببیند.
وی افزود: یکی از آموزش هایی که مورد نیاز جامعه است تربیت بدنی 
و تحرک جسمی است که هم در سالمت جسمی و هم در قوای ذهنی در 
یادگیری دروس موثر است بنابراین ما به همان میزان که به سایر دروس 

اهمیت می دهیم درس تربیت بدنی را جدی گرفتیم.
حاجی میرزایی با اشاره به ساحت های تربیتی در سند تحول بنیادین، 
تصریح کرد: یکی از ساحت هایی که ما در امر تربیت موظفیم به آن توجه 

کنیم ساحت جسمی و بدنی است و باید برای آن برنامه ریزی کنیم.
برنامه های  نوبت  روزانه ۲۸  این دوره کرونایی  داد: در  ادامه  وی 
آموزشی از تلویزیون پخش می شود  در شبکه آموزش هر روز قبل از 
شروع تدریس، زنگ ورزش و کالس درس تربیت بدنی وجود دارد و 
دروس  یادگیری  برای  تا  می شود  ارائه  ورزشی  آموزش های  بچه ها  به 

آماده شوند.
و  آموزش  وزارت  روابط عمومی  و  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
پرورش، وزیر آموزش و پرورش از وجود برنامه های ورزشی دیگری در 
قالب آموزش تربیت بدنی در تلویزیون خبرداد و خاطرنشان کرد: عالوه بر 
برنامه » خانه پویا » در شبکه ۱ سیما، در شبکه »شاد« که همه دانش 
آموزان عضو هستند، نیز بخشی از برنامه ها را  به درس تربیت بدنی و 
و  بدنی  تربیت  موضوع  با  فیلم هایی  درآنجا  و  دادیم  اختصاص  سالمت 

سالمت برای دانش آموزان ارائه می شود.
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آزاده سهرابی
یـک معلم با سـابقه آموزش و 
پـرورش گفت: من معلـم می توانم 
بـه صـورت دسـتوری عمـل کنم و 
یـک فصـل یـک کتـاب را هـم در 
یـک جلسـه تمـام کنـم ولـی ایـن 
روش باعـث مـی شـود نمـره جای 

یادگیـری را بگیـرد.
محمدرضـا نیـک نـژاد معلـم 
در  پـرورش  و  آمـوزش  باسـابقه 
خصـوص اینکـه آیـا بـا توجـه بـه 
پـرورش  و  آمـوزش  دسـتورات 
تدریـس  تکمیـل  خصـوص  در 
یـان  پا تـا  درسـی  کتاب هـای 
اردیبهشـت مـاه توسـط معلمان در 
فضـای مجـازی و اینکـه آیـا ایـن 
امـر امـکان پذیر اسـت، بیـان کرد: 
در حالـت عـادی وقتـی بـه اواخـر 
سـال تحصیلی نزدیک می شـویم و 
فصـل امتحانـات می رسـد و دانش 
آموزان می پرسـند چـه زمانی کتاب 
درسـی تمـام می شـود بـه آنها می 
گویـم در یک جلسـه هـم می توانم 

یـک فصـل را تمـام کنـم امـا تمام 
کـردن داریـم تـا تمـام کـردن.

وی ادامـه داد: ایـن روزهـا که 
مـدارس تعطیل اسـت مـا برخی از 
مـا معلم هـا معمواًل هر دو، سـه روز 
بـه مدرسـه می رویـم تا فیلـم یکی 
از دروس را ضبط کنیم و در شـبکه 
مجـازی بـرای بچه هـا به اشـتراک 
بگذاریـم کـه البتـه در همه مدارس 
ایـن اتفـاق رخ نمی دهـد. ولـی در 
هـر صـورت بـر فـرض اینکـه این 
اتفـاق هـم به شـکل سراسـری در 
همـه مـدارس رخ بدهـد )کـه قطعًا 
چنیـن نیسـت( باید بگویـم آموزش 
مجـازی هرگـز قابـل مقایسـه بـا 
مـن  نیسـت.  حضـوری  آمـوزش 
درس فیزیـک را تدریـس می کنـم 
و سـر کالس هـر بخشـی را کـه 
و  مثـال  بـا چهـار  درس می دهـم 
دو آزمایـش و روخوانـی متن کتاب 
پاسـخ  انتهـا  در  و  اسـت  همـراه 
کـه  را می دهـم  بچه هـا  سـواالت 
نشـان می دهـد بـه چـه درسـی از 

امـا  رسـیده اند  روز  آن  درس  آن 
درایـن شـرایط فیلمـی کـه مـن از 
یـک مبحـث در روز گذشـته ضبط 
کـرده ام و در گـروه دانـش آمـوزان 
ارسـال شـد کاًل ۲۵ دقیقـه طـول 
کشـید و بـا دو مثـال و دو تمریـن 
کـه در گـروه اعـالم کـردم، جواب 
ارسـال کننـد،  برایـم  را  تمرین هـا 

بسـته شـد. پرونده اش 
این کارشـناس مسائل آموزش 
و پـرورش گفت: واقعیت این اسـت 
کـه درس ها تمـام می شـود و همه 
کتاب هـای درسـی را می تـوان بـه 
همیـن شـیوه تمـام کرد. امـا اینکه 
چه میـزان یادگیری اتفـاق می افتد 

قابل بحث اسـت.
نیـک نـژاد اظهـار کـرد: چنـد 
روز پیـش بـه دانـش آمـوزان گفتم 
را  سـواالت  و  می گیـرم  امتحـان 
بـه صـورت همزمـان بـرای تـک 
تـک بچه هـا در خصوصـی ارسـال 
می کنـم. بـه محـض اینکـه اعالم 
کـردم امتحـان اسـت چهـار نفر در 
خصوصـی بـه مـن پیـام دادنـد که 
آیـا سـوال ها یکسـان اسـت و ایـن 
ایـن  تـدارک  در  می دهـد  نشـان 
بودند کـه بتوانند بـا یکدیگر درباره 
جواب هـا مشـورت کننـد. تکلیـف 
همیـن  هـم  آنالیـن  آزمون هـای 
خواهـد شـد. اگـر مسـئوالن در هر 
سـطحی هسـتند می خواهنـد رفـع 
مسـئولیت کنند و بگویند به بهترین 
شـیوه بـا این آموزش هـای مجازی 
کار انجـام شـده اسـت، بداننـد کـه 
چیـز  مـدارس  سـطح  در  واقعیـت 
دیگـری اسـت، معلم هـا می تواننـد 
تمـام کننـد  را  تدریـس  دسـتوری 
امـا موضـوع این اسـت کـه چگونه 
می خواهیـم سـطح یادگیری بچه ها 
را بسـنجیم؟ مشـکل دیگری که ما 
معلمـان این روزها داریم این اسـت 
که هنـوز نمی دانیـم امتحانات قرار 
اسـت چـه زمانـی و به چـه صورت 

شـود. برگزار 
وی گفـت: دوسـتانی کـه در 
دور  از  می گیرنـد  تصمیـم  سـتاد 
فضای آموزش مجـازی را می بینند 
و بـا آنچـه مـا در حـال تجربـه آن 
و  اسـت  متفاوتـی  درک  هسـتیم 
تـازه آنچـه را مـن از تجربیاتم بیان 
معلـم  یـک  عنـوان  بـه  می کنـم 
بـه  اسـت.  تهـران  کالنشـهر  در 
طـور مثـال پایـه آمـوزش مجـازی 
و  هوشـمند  تلفن هـای  برداشـتن 
دسترسـی بـه اینترنـت بـا سـرعت 
مطلـوب اسـت قطعـًا خانواده هـای 
شـهری  بـاالی  بـه  رو  متوسـط 
هسـتند کـه ایـن روزهـا می تواننـد 
هزینه های مـادی و غیرمادی برای 
آمـوزش فرزنـدان شـأن پرداخـت 
کـه  هسـتند  والدیـن  ایـن  کننـد 
پیگیـر آمـوزش فرزنـدان شـأن در 
ایـن روزهایـی هسـتند کـه کرونـا 

دغدغـه اصلـی مـردم اسـت.
ایـن معلـم در پاسـخ بـه ایـن 
پرسـش کـه ایـن روزهـا بـه گوش 
مـدارس  از  خیلـی  کـه  می رسـد 

سـواالت پایـان تـرم را بـه بچه هـا 
داده انـد، ایـن چقـدر امـکان پذیـر 
اسـت، گفـت: مـدارس غیـر دولتی 
دریافـت  را  کامـل  شـهریه  علنـًا 
نیـز  دولتـی  مـدارس  و  می کننـد 
از  را  مدرسـه  جـاری  هزینه هـای 
چـرا  می گیرنـد  خانواده هـا  جیـب 
کـه دولـت سـرانه آنهـا را پرداخت 
نمی کنـد. مدیـر مدارس متااسـفانه 
بـه اجبار شـبیه داروغـه هایی برای 
جمـع کـردن پول شـده اند در حالی 
کـه قـرار نبـود مـدارس بـه ایـن 
شـکل اداره شـوند. ایـن رابطه غیر 
آموزشـی کـه بیـن مدیر مـدارس و 
کسـانی کـه قـرار اسـت از مدارس 
خدمـات بگیرنـد، ایجاد شـده عماًل 
رابطه اولیا و مدرسـه را به رابطه ای 
مشـتری محـور تبدیل کرده اسـت. 
تأثیـر چنیـن ارتباطی این می شـود 
که سالهاسـت مدیرهـا برای گرفتن 
نمـره پایـان تـرم دانش آمـوزان به 
معلمـان فشـار می آورنـد تا بـه این 
ترتیـب دل خانواده هـا را بـه دسـت 
بیاورنـد و یا آمارشـان نشـان بدهد 
آمـوزش  از  مطلوبـی  سـطح  کـه 
یادگیـری اتفـاق افتـاده اسـت. این 
دو بحث باعث شـده که سالهاسـت 
نمراتـی که در خیلی از مدارس داده 
می شـود، نمره هـای واقعی نباشـد.

نیـک نـژاد ادامـه داد: در حال 
حاضـر بچه هـای دبسـتان کـه بـه 
متوسـطه اول می آینـد عماًل باعث 
متوسـطه  معلمـان  شـدن  نـاالن 
هسـتند کـه سـطح سـواد خوبـی 
دانـش  وقتـی  همانطـور  و  ندارنـد 
آموزان از متوسـطه اول به متوسطه 
دوم می رونـد. دلیـل آن ایـن اسـت 
کـه نمـره جـای یادگیری نشسـته 
مدرسـه  در  زمانـی  مـن  اسـت. 
می کـردم  تدریـس  اول  متوسـطه 
کـه ابتدای سـال رئیس دبیرسـتان 
قـراردادی بـا معلـم می بسـت کـه 
معـدل کالس حتمـًا بایـد ۱۹ و نیم 
و ۱۹ و 4۵ شـود. تصـور کنیـد در 
کالس مـن فقـط یک دانـش آموز 

ضعیف وجود می داشـت، معدل کل 
کالس را پاییـن مـی آورد. طبیعـی 
اسـت کـه بنـا به ایـن قـرارداد من 
معلـم بـه دانـش آمـوز نمـره بـاال 
می دادم. بنابراین سالهاسـت نمرات 
دیگـر ارزشـی ندارنـد و امسـال نیز 
سـالی شـبیه باقی سـال ها می شود.

وی اظهـار کرد: در حال حاضر 
معلمـان تـا جایـی کـه امکانـات به 
آنـان اجـازه می دهد بـرای تدریس 
زحمـت مـی کشـند امـا اگـر هدف 
آمـوزش و پـرورش، آموزش اسـت 
چـرا بایـد اصـرار کنـد کـه همـه 
معلمـان و دانش آموزان کشـور آن 
هـم در حالی که دو مـاه از آموزش 
مجازی گذشـته اسـت، یک شـبکه 
خـاص را نصـب کنند. شـخصًا این 
اپلیکیشـن را نصـب نخواهم کرد و 
مـی دانـم بسـیاری از معلمـان نیـز 
ایـن کار را نمی کننـد. اما و اگرهای 
زیـادی در مـورد ایـن شـبکه وجود 
دارد. ایراداتـی کـه در نصـب دارد، 
بحث هـای امنیتـی آن و اینکه سـر 
کالس بـه جـز معلـم و دانش آموز، 
معلـم و معـاون و اولیای دانش آموز 

و … حضـور دارند.
این کارشـناس مسائل آموزش 
و پـرورش بیـان کـرد: سالهاسـت 
محـور  مدرسـه  می دهیـم  شـعار 
باشـیم و از تجربـه جهانیان در این 
بـاره صحبـت می کنیـم کـه اتفاقـًا 
بوده انـد  هـم  موفقـی  تجربیـات 
نهادهـای  مـدارس  می گوئیـم  و 
مسـتقلی هسـتند که جزئیات تعلیم 
و تربیـت به عهده آنان اسـت. حال 
چگونه اسـت که در اسـتفاده از یک 
پیـام رسـان و بحـث فنـاوری برای 
تدریـس کـه امـکان نظـارت هـم 
در آن وجـود دارد، مدرسـه محـور 
می خواهیـم  و  نمی کنیـم  عمـل 
دسـتوری همـه چیـز انجـام شـود. 
بـه نظـرم آمـوزش و پـرورش باید 
در  و  بسـپارد  مـدارس  بـه  را  کار 
جزئیـات دخالـت نکنـد. چـرا کـه 
نارضایتی هـای  در همیـن شـرایط 

زیادی از سـوی معلمـان وجود دارد 
کـه ایـن دسـتوری عمل کـردن بر 

می افزایـد. نارضایتی هـا 
دربـاره  پایـان  در  نـژاد  نیـک 
اگـر  اینکـه  و  امتحانـات  تکلیـف 
بـه صـورت مجـازی برگزار شـود، 
نتیجـه چه خواهد بـود، گفت: یکی 
از سـناریوهای مطـرح شـده درباره 
امتحانات پایان سـال دانش آموزان 
امتحـان آنالین اسـت کـه به نظرم 
اگـر اتفـاق بیفتد باعث بـی آبرویی 

آمـوزش و پـرورش می شـود. 
اول اینکـه چنین امکانی برای 
مهیـا  خانواده هـا  و  بچه هـا  همـه 
نیسـت و دیگـر اینکه تجربه نشـان 
داده اسـت کـه امکان تقلـب در آن 
بسـیار زیاد اسـت. چه اشـکال دارد 
ماه هـای  بـرای  را  امتحانـات  کـه 
مـرداد و شـهریور بگذاریم که عقب 
ماندگی هـا هـم جبـران شـود. 4۰ 
درصـد دانـش آمـوزان در دبسـتان 
ارزیابـی  کـه  می کننـد  تحصیـل 
کیفـی- توصیفـی دارنـد. نگرانـی 
عمـده بـرای متوسـطه اول و دوم 

. ست ا
 در متوسطه اول و دوم بهترین 
کار موکـول کـردن آموزش هـا تـا 
پایـان بحـران کرونا اسـت و اینکه 
بـه  موقـع  آن  تـا  را  آموزش هـا 
همیـن شـکل دسـت و پا شکسـته 
جلـو ببریـم و قبـل از شـروع سـال 
تحصیلـی، کالس هـا را دایر کنیم و 
هـر معلم خودش می دانـد که کدام 
درس ها پایه همان درس در سـطح 
باالتر هسـتند و یـا در کجاها نقص 

دارد.  وجود 
در پایـه دوازدهـم که مشـکل 
ن  می تـوا رد  ا د وجـود  کنکـور 
امتحانـات را بـه هـر ترتیبـی کـه 
تشـخیص  پـرورش  و  آمـوزش 
می دهـد برگـزار کننـد. بـرای پایـه 
اسـت  رشـته  انتخـاب  کـه  نهـم 
تـرم  نمـرات  را  مـالک  می تـوان 
قبل دانسـت یا روش هـای دیگری 

بـه کار بسـت.
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بیماری دروغ پردازی

پرهیز از دروغ و دورغگویی
* فاطمه زاهد 

قطعا همه ی ما در طول روز 
رو  گویند  می  دروغ  که  افرادی  با 
یا  دوستان  احتماالً  شدیم.  رو  به 
همکارهایی داشتیم و یا داریم که 
می  دروغ  آمیز  مبالغه  صورت  به 
شروع  ها  آن  که  زمانی  و  گویند 
به حرف زدن می کنند به خودمان 
باز  من  خدای  وای  گوییم:  می 

شروع شد...!

چوپان درغگو نشویم
شاید در چنین موقعیتی قرار گرفته 
شما  برای  ای  خاطره  دوستی  که  باشید 
تعریف کند و مثال بگوید من یک دایی 
دارم که در فالن وزارت خانه مشغول به 
کند  فراموش  مدتی  از  بعد  اما  است  کار 
حرف  بین  و  زده  حرفی  چنین  قبال  که 
با  شرکتشان  در  من  دایی  بگوید  هایش 

فالن مشکل مواجه شده است.
می  لو  را  خودشان  ها  آن  واقع  در 
دهند و این دروغ ها کم کم باعث می شود 
قول  به  تبدیل شوند.  به چوپان دروغگو 
قدیمی ها آدم درغگو حافظه خوبی ندارد.

در اصل قدیمی ها این جمله را برای 
این اشخاص به کار می بردند.

باید  باشیم  بین  واقع  بخواهیم  اگر 
اعتراف کنیم که همه آدم ها گاهی دروغ 
می گویند و این دروغ با توجه به شرایط 
و موقعیتی که در آن هستند متفاوت است 
از دروغ که خیلی ها به آن  یعنی نوعی 

دروغ مصلحتی می گویند.
دروغ  بیماری  دچار  کسی  اگر  اما 
وسواس  و  مداوم  طور  به  باشد  پردازی 

گونه دروغ می گوید.

اصال چرا دروغ؟
از سن 4 سالگی که متوجه  انسان 
می شود حقیقت از نظر همه یکسان نیست 

دروغ گفتن را آغاز می کند.
البته کودک چهارساله از روی خباثت 
از  بلکه می خواهد  کند  نمی  را  کار  این 
توانایی خودش در موقعیت های متفاوت 

آگاه شود.
در واقع دروغگویی از نظر علمی یک 
روند تکاملی و الزم برای بقای گونه ها 
نباید  اینجاست که  نکته مهم  است ولی 

این دروغ ها پاتولوژیکی باشند.
گفته  دروغی  به  پاتولوژیکی  )دروغ 
می شود که فرد بدون دلیل دروغ می گوید 

و به آن عادت دارد به طوری که حتی برای 
جزئی ترین مسائل هم دروغ می گوید.(

گویی  دروغ  بیماری  به  مبتال  فرد 
همیشه در حال دروغ گفتن است و برای 
این کار خود دلیلی دارد اما از نظر علمی 
و پزشکی دالیلی همچون: کمبود توجه، 
تحت تاثیر قرار دادن اطرافیان، عدم اعتماد 
به نفس، عدم رضایت از شرایط و زندگی 
خود، دیده شدن و حتی معروف شدن و... 

از دالیل این اقدام آن ها است.
وارد  است  روزی  چند  کنید  تصور 
محل کارتان شدید و با شخصی آشنا می 

شوید که سن زیادی ندارد.
او در مورد تحصیالت خود توضیح 
می دهد که رشته پزشکی را دوست داشته 

و با تالش قبول می شود.
دو ترم درس می خواند اما به دلیل 
شرایطی که داشته نمی تواند ادامه دهد 
و مجبور به انصراف از دانشگاه می شود.

در این حین شما متوجه می شوید که 
تمام کارهای مربوط به آن دو ترم اعم از 
انتخاب واحد را خودش انجام داده است.

برای  مجددا  او  و  گذرد  می  مدتی 
ادامه تحصیل در کنکور شرکت می کند 
و یک رشته معمولی قبول می شود و در 

دانشگاه ثبت نام می کند.
انتخاب  در  خواهد  می  شما  از  بعد 
واحد به او کمک کنید و در میان صحبت 
هایش اشاره می کند که مراحل انتخاب 
چه  باید  داند  نمی  و  نیست  بلد  را  واحد 

کاری انجام دهد.
این لحظه مغز شما آالرم می دهد 
که قبال گفته بود دو ترم دانشگاه رفته و 

خودش هم انتخاب واحد کرده!
بیان  را  این موضوع  وقتی شما  اما 
می کنید از آن جایی که معموال این افراد 
دروغ هایشان به درستی و با جزئیات در 
ذهنشان نمی ماند به شما می گویند: رفتم 

کافینت و انتخاب واحد کردم.
دروغ  با  رفته  رفته  شخصی  چنین 
را  اطرافیان  اعتماد  گوید  می  که  هایی 
نسبت به خودش از دست می دهد و در 
نهایت یا با او قطع ارتباط می کنید و یا اگر 
شرایط این کار را ندارید دیگر به حرف ها 

و کارهای او اهمیتی نمی دهید.

بیماری دروغ پردازی چه عواقبی 
دارد؟

سعی  گویی  دروغ  به  مبتال  فرد 
اجتماعی  ارزش  گفتن  دروغ  با  کند  می 
خود را باال ببرد و احترام موقتی را برای 

خود بخرد.
معمواًل این افراد دوست دارند تمام 
کارها عالی پیش روند و از نظر دیگران 
یک فرد بی نقص باشند به همین دلیل 

از دروغ استفاده می کنند.

عدم اعتماد به نفس کافی 
موجب می شود فرد با دروغ، 

عنوان یک شخص  به  را  خود 
ها  زمینه  تمام  در  کاربلد  و  موفق 

نیاز  این طریق  از  بتواند  تا  معرفی کند 
روحی خود را ارضا کند.

نکته اینجاست که این افراد بعد از 
مدتی که دروغ می گویند و در واقع این 
تبدیل  به یک عادت  برای آن ها  رفتار 

می شود، دروغ های خود را باور می 
کنند و با آن ها زندگی می 

کنند اما قطعا جایی 
می  مجبور 
با  ند  شو

واقعیِت زندگی خود رو به رو شوند.
و  به روح  این لحظه، آسیب جدی 
روان شخص وارد می کند و حتی ممکن 

است نیاز به بستری شدن داشته باشند.
البته کسانی که وضعیت وخیم تری 
هم دارند تا مرز خودکشی پیش می روند.

به فرزندان خود راست گویی را 
یاد بدهید

اگر پدر و یا مادری هستید که می 
را  گویی  راست  خود  فرزند  به  خواهید 
آموزش بدهید، ابتدا باید توضیح بدهید که 
هیچ امری مقدس تر از اعتماد متقابل میان 
پدر و مادر با فرزندان نیست و ترجیح می 
دهید حتی اگر با موضوعی مخالف هستید، 

واقعیت را بدانید تا اینکه دروغ بشنوید.

لبته  ا
عمل  که 

و  دارد  اهمیت  هم  نکته  این  به  کردن 
نیازمند آموزش است.

اطمینان  این  فرزندتان  به  باید 
اعتماد  رفتارشان  با  اگر  که  بدهید  را 
های  محدودیت  با  کنند  جلب  را  شما 
کمتری مواجه خواهند شد و اگر بخواهند 
کنند  پنهان  شما  از  را  موضوعی  هر 
ایجاد  به  مجبور  ها  آن  از  مراقبت  برای 

محدودیت های بیشتری خواهید بود.

 راه های تشخص افرادی که 
بیماری دروغ پردازی دارند

با توجه به اینکه ما همیشه به دنبال 
شنیدن واقعیت ها هستیم می توانیم از سر 
نخ هایی استفاده کنیم که تا حد زیادی 
ما  به  واقعیت  از  دروغ  تشخصی  برای 

کمک می کنند.
زبان بدن: معموال کسی که در یک 
گفت و گوی عادی شرکت می کند بدن او 
به طور ناخودآگاه و کامال طبیعی حرکاتی 
دارد ولی اگر کسی اضطراب داشته باشد 
مدام در حال جابجا شدن و حرکت اضافه 
که  هم  کسی  طرفی  از  است.  کردن، 
محکم  و  خورد  نمی  تکان  خود  جای  از 
است  ایستاده  یا  نشسته  خود  سرجای 

احتمال دارد که دروغ بگوید.
به  متناقض:  های  گفته  و  جمالت 
در  نقیضی  و  ضد  توضیحات  که  کسی 
مورد یک موضوع می دهد، مثل همان 
شخصی که در مثال باال به آن اشاره شد 
باید شک کرد چرا که ممکن است تمام 

واقعیت را بیان نکند.
دادن اطالعات بیش از حد: وقتی 
کسی به شما اطالعات زیادی در مورد 
خصوص  به  دهد  می  موضوع  یک 
نخواستید  او  از  که  جزئیاتی  مورد  در 
دروغ  اینکه  احتمال  دهد  می  توضیح 
بگوید زیاد است. چراکه این افراد امید 
مخاطب  ها  گویی  اضافه  این  با  دارند 

را متقاعد کنند. خود 

 ارز دولتی تاثیری بر سفره مردم نداشته است
عضــو فراکســیون نماینــدگان والیــی مجلــس گفــت: معمــوال ارز 
دولتــی بــرای تامیــن کاالهــای اساســی اختصــاص نمی یابــد و عــده ای 

دالل از آن بهــره می برنــد کــه بایــد بــا آنــان برخــورد شــود. 
 حجــت االســالم نصــراهلل پژمانفــر بــا اشــاره بــه گــزارش دیــوان 
محاســبات دربــاره تفریــغ بودجــه ۹۷ مبنــی بــر اینکــه برخــی از افــراد 
ــد امــا کاالیــی  ارز دولتــی را بــرای وارد کــردن کاالهــا دریافــت کردن
وارد کشــور نشــد، گفــت: گــزارش دیــوان محاســبات پــس از جلســات 
ــی  ــن علن ــده در صح ــی ش ــث کارشناس ــی ها و مباح ــدد و بررس متع
ــوای  ــورد محت ــد در م ــًا کســی نمی توان ــد و طبیعت ــت ش ــس قرائ مجل

ایــن گــزارش تردیــد داشــته باشــد.
وی متذکــر شــد: طبــق گفتــه رئیــس دیــوان محاســبات گــزارش 
مذکــور بــه ســران ســه قــوه ارائــه شــده اســت و بــر ایــن اســاس انتظار 
ــد و  ــن اســت کــه ایــن موضــوع را پیگیــری کنن ــوا ای ــا از ســران ق م
ــد  ــتفاده کرده ان ــی سوءاس ــتفاده از ارز دولت ــه در اس ــخاصی ک ــا اش ب

برخــورد جــدی شــود.
عضــو فراکســیون نماینــدگان والیــی مجلــس شــورای اســالمی 
ــه  ــی ب ــاره نحــوه اختصــاص ارز دولت ــد درب ــت بای ــرد: دول ــح ک تصری
مجلــس شــورای اســالمی و قــوه قضائیــه توضیــح روشــن دهــد و هیــچ 
ابهامــی نبایــد در ایــن زمینــه باقــی بمانــد تا بــا متخلفــان برخورد شــود.

پژمانفــر بیــان کــرد: ارز 4۲۰۰ تومانــی تاکنون گره ای از مشــکالت 
کشــور را بــاز نکــرده و تأثیــری در قیمــت کاالهــای اساســی چــون برنج 

و گوشــت نداشــته است.
ــان  ــا بی ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــهد در مجل ــردم مش ــده م نماین
اینکــه بایــد در ایــن زمینــه نظــارت جــدی صــورت گیــرد تــا ارز دولتــی 
روی ســفره مــردم تأثیــر بگــذارد نــه اینکــه دالالن از آن بهــره ببرنــد 
تصریــح کــرد: بایــد نظــارت کافــی روی نحــوه تخصیــص ارز دولتــی 
صــورت گیــرد و بــا متخلفــان برخــورد شــود چــرا کــه در حــال حاضــر 
ارز دولتــی بــه مســتحقان واقعــی نمی رســد و صرفــًا یــک مشــت دالل 

ــد.  ــره می برن ــن موضــوع به از ای

واردكنندگان به تولید ضربه می زنند 
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس گفــت: واردات چی هــا 
بــا واردات بــی رویــه بــه تولیــد و صنعــت ضربــه می زننــد و بــرای برون 
رفــت از مشــکالت اقتصــادی در پســاکرونا بایــد صادرات تســهیل شــود.

حجت االســالم ســیدجواد حســینی کیــا بــا بیــان اینکــه دولــت باید 
اقداماتــی را در دســتور کار قــرار دهــد تــا مــردم در دوران پســاکرونا دچار 
مشــکالت اقتصــادی نشــوند، گفــت: در وهلــه اول دولــت بایــد نقدینگی 
جامعــه را بــه ســمت تولیــد و اشــتغال ببــرد، چــرا کــه حجــم نقدینگــی 
کشــور بیــش از ۲ هــزار میلیــارد تومــان اســت و بایــد بــه ســمت تولیــد 

و رفــع بیــکاری هدایــت شــود.
ــه ســمت اشــتغال و  ــع بانکــی ب ــد مناب ــن بای ــزود: همچنی وی اف
ــکالت  ــت مش ــر الزم اس ــوی دیگ ــود و از س ــی ش ــت ده ــد جه تولی

ــود. ــل ش ــل و فص ــدگان ح ــی تولیدکنن ــه ای و بانک بیم
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــی در مجل ــنقر و کلیای ــردم س ــده م نماین
تصریــح کــرد: بســیاری از تولیدکننــدگان مشــکالت بانکــی و بیمــه ای 
دارنــد کــه بــرای حمایــت از تولیــد می تــوان یــک یا دو ســال ســودهای 
بانکــی را کــه آنــان بایــد بــه جهــت دریافــت تســهیالت پرداخــت کنند، 
حــذف کرد.حســینی کیــا تأکیــد کــرد: همچنیــن بایــد شــرایط تســهیل 
صــادرات را فراهــم کــرد و بایــد صــادرات رونــق بگیــرد بــه گونــه ای 

کــه بــه راحتــی بتــوان تولیــدات را بــه ســایر کشــورها ارســال کــرد.
ــور  ــی کش ــد داخل ــا تولی ــروز ب ــا ام ــه واردات م ــزود: البت وی اف
متناســب نیســت، بــه ایــن صــورت کــه واردات چی هــا در حــال واردات 
کاالهایــی هســتند کــه تــوان تولیــد داخلــی آنهــا را داریــم کــه آنــان 
ــد. ــد و صنعــت کشــور می زنن ــه تولی ــه بزرگــی ب ــدام ضرب ــن اق ــا ای ب

ــالمی  ــورای اس ــس ش ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــو کمیس عض
بیــان کــرد: بایــد میــزان واردات بــا تولیــدات داخلــی ســنخیت داشــته 
ــا واردات هــر  ــه تصویــب برســد ت ــه ای ب باشــد کــه الزم اســت مصوب
کاال یــا محصولــی کــه ۵۰ درصــد ظرفیــت تولیــد در داخــل دارد، ممنوع 
شــود کــه ایــن اقــدام می توانــد بــه رونــق تولیــد کمــک کنــد و باعــث 
می شــود کــه کشــور دوران پســاکرونا را از لحــاظ اقتصــادی بــه خوبــی 

پشــت ســر بگــذارد.

بررسی طرح های اقتصادی ضرورت دارد
عضــو فراکســیون نماینــدگان والیــی مجلــس گفــت: در شــرایط 
فعلــی اصــالح قانــون انتخابــات اولویــت کشــور نیســت و نماینــدگان 
بایــد طرح هایــی را بــرای بــرون رفــت کشــور از مشــکالت اقتصــادی 

ارائــه کننــد.
ــرح  ــب ط ــه تصوی ــاره ب ــا اش ــالک ب ــد س ــالم احم حجت االس
دوفوریتــی اصــالح بخش هایــی از قانــون انتخابــات مجلــس در 
آخریــن جلســه مجلــس شــورای اســالمی اظهارداشــت: طــرح اصــالح 
قانــون انتخابــات چندیــن جلســه در مجلــس شــورای اســالمی مــورد 
بحــث و بررســی قــرار گرفــت و در نهایــت شــورای نگهبــان ایراداتــی را 
بــه آن وارد کــرد و مدتــی طوالنــی ایــن طــرح بیــن مجلــس و شــورای 
نگهبــان رد و بــدل شــد.وی ادامــه داد: بنــده تعجــب می کنــم کــه چــرا 
برخــی از نماینــدگان بعــد از ردصالحیــت دســت بــه کار شــده انــد و بــه 
ــی کــه می توانســتند  ــات هســتند، در حال ــون انتخاب دنبــال اصــالح قان
در زمــان بررســی ایــن طــرح در مجلــس نظــرات خــود را مطــرح کننــد.

عضــو فراکســیون نماینــدگان والیــی مجلــس شــورای اســالمی 
بیــان کــرد: در شــرایطی کــه بســیاری از مــردم در ســایه ویــروس کرونا 
ــده  ــتر ش ــان بیش ــد و بیکاری ش ــان را از دســت داده ان کســب و کارش
ــالح  ــرای اص ــی ب ــرح دوفوریت ــه ط ــای ارائ ــه ج ــدگان ب ــت، نماین اس
ــادی  ــکالت اقتص ــل مش ــرای ح ــی را ب ــد طرح ــات بای ــون انتخاب قان

کشــور ارائــه کننــد.
ســالک افــزود: کرونــا باعــث ضربــه اقتصــادی و مشــکالت عدیده 
ای بــه کشــور شــده و حــل ایــن مشــکل در شــرایط کنونــی اولویــت 
کشــور اســت و بایــد ایــن موضــوع در دســتور کار مســئوالن قــرار گیرد.

ــت:  ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
موضــوع اصــالح قانــون انتخابــات بایــد در مجلــس آینــده مورد بررســی 
قــرار گیــرد و نیــازی نیســت نماینــدگان فعلــی در یــک مــاه باقیمانــده 
ــه ایــن موضــوع  ــه طــرح دوفوریتــی ب ــا ارائ از عمــر مجلــس دهــم، ب
بپردازنــد.وی اظهارداشــت: همــه مســئوالن از جملــه نماینــدگان مجلس 
شــورای اســالمی بایــد بــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا کمــک کننــد 
ــود را  ــت خ ــدرت مدیری ــارج شــود و ق ــی خ ــا کشــور از بحــران فعل ت
بــرای بــرون رفــت از ایــن مشــکل ارتقــا دهــد و نبایــد در ایــن شــرایط 
ــب  ــرد: تصوی ــح ک ــالک تصری ــرار گیرد.س ــت دیگــری مدنظــر ق اولوی
ــوراک  ــًا خ ــات صرف ــون انتخاب ــاره اصــالح قان ــی درب ــت طرح دوفوری
جدیــدی بــه دشــمنان می دهــد کــه گویــا عــده ای می خواهنــد 
ــد  ــد بدانن ــن شــرایط همــه بای ــد و در ای ــر ســوال ببرن ــات را زی انتخاب
کــه نبایــد بــه بیگانــگان بهانــه دهیــم و بایــد صرفــًا بــه دنبــال حــل 
ــه ویــژه در زمینــه اقتصــادی باشــیم.گفتنی اســت  معضــالت کشــور ب
نماینــدگان بــا تصویــب طــرح دوفوریتــی در اصــالح قانــون انتخابــات، 
خواهــان مجازات هایــی بــرای افــرادی کــه گزارش هــای کــذب دربــاره 

ــدند. ــد، ش ــه می کنن ــات ارائ ــای انتخاب کاندیداه

تحریم ها مبارزه با كرونا را 
سخت تر كرده است 

ســخنگوی دولــت گفــت: دولــت بایــد بــا پیامدهــای منفــی کرونــا 
از جملــه بیــکاری و رکــود مبــارزه کنــد امــا آثــار تحریــم ایــن مبــارزه را 

ســخت تــر کــرده اســت.
ــد امســال درک درســتی از  ــالی مانن ــچ س ــت: هی ــی گف ــی ربیع عل
ســالمت نداشــتیم. در نــگاه دولــت ســالمت چیــزی بیــش از نبــود بیماری 

اســت، ســالمت در کنــار عدالــت معنــا دارد.
وی ادامــه داد: همــه مــا بایــد به درک مشــترکی از ســالمت برســیم، 
دولــت بایــد بــا پیامدهــای مســتقیم و غیــر مســتقیم کرونــا ماننــد فقــر و 
بیــکاری مبــارزه کنــد در حالــی کــه تحریم هــا ایــن تبعــات را عمیق تــر 
ــم از  ــالش کردی ــذاری ت ــاذ سیاســت فاصله گ ــا اتخ ــا ب ــت. م ــرده اس ک

تبعــات آن بکاهیــم.
ربیعــی دولــت را دولــت تحریــم زدا دانســت و گفــت: مــا در دولــت 
تــالش کردیــم تحریم هــا را از بیــن ببریــم و در ایــن دولــت نیــز مبــارزه 

بــا کرونــا و ســالمت را در دســتور کار خــود داریــم.
وی ادامــه داد: تولیــد ماســک در ابتــدای کرونــا 4 هــزار عــدد بــود 
امــا امــروز بــه بیــش از 4 میلیــون رســیده اســت و ایــن جدایــی از تولیدات 
کارگاهــی اســت، امــروز فروشــگاه های مــا کلیــه نیازهای مــردم در بخش 

بهداشــت را تامیــن می کننــد.
ربیعــی بــا بیــان اینکــه روندهــای مــا در ابتــال و فــوت کاهشــی و رو 
بــه پاییــن هســتند و رونــد هــای کاهشــی را داریــم و در غربــال گــری از 
۷۰ میلیــون نفــر گذشــته اســت، گفــت: هرگــز نبایــد احســاس کنیــم کــه 
کــه شــرایط عــادی شــده اســت پــس بایــد روشــی را اتخــاذ کنیــم تــا 

کمتریــن فشــار بــر بخــش بهداشــت و درمــان کشــور باشــد.

امید آمریکایی ها به مذاكره
 خیال باطلی است

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفــت: آمریکایــی هــا امیــد دارند که 
ایــران تــن بــه مذاکــره بــه آنهــا بدهــد، کــه طبیعتا خیــال باطلی اســت.

ــه در  ــی ک ــم تحوالت ــه رغ ــت: ب ــار داش ــوی اظه ــیدعباس موس س
ــور  ــر ام ــه دارد و وزی ــی ادام ــا رخ داده، دیپلماس ــکی در دنی ــه پزش زمین
ــات  ــا مقام ــادی را ب ــای زی ــور تماس ه ــس جمه ــخص رئی ــه و ش خارج
ــد و برخــی برنامه هــا نیــز در حــال انجــام اســت کــه  جهانــی داشــته ان

ــرد. ــام می گی ــده انج در آین
* آمریکا مانع گشت زنی قانونی نیروهای ایران شده بودند

وی در پاســخ بــه ســوالی در زمینــه حضــور تحریــک آمیــز آمریکا در 
خلیــج فــارس، تصریــح کــرد: مــا اساســًا حضــور خارجی هــای و آمریــکا 
ــا  ــوده و م ــا ب ــه م ــم. اینجــا منطق ــز و نامشــروع می دانی ــک آمی را تحری

بایــد امنیــت آن را باگشــت زنــی تامیــن کنیــم.
ــه  ــا ک ــا آنج ــه ت ــان اینک ــا بی ــه ب ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
ــده و پاســخ  ــی ش ــای ایران ــی نیروه ــع گشــت زن ــکا مان ــم آمری می دانی
مقتضــی را دریافــت کــرده اســت، افــزود: مــا مســئول حفاظــت از آبــراه 
مهــم تنگــه هرمــز را بــه عهــده داریــم. دیگــر نیروهــا بایــد بــه هشــدارها 
توجــه کــرده و توصیــه می کنیــم زودتــر ایــن منطقــه را تــرک کننــد تــا 

امنیــت و ثبــات بــه آن بازگــردد.
موســوی در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص برخــی ادعاهــا در مــورد 
توقیــف کشــتی »هنــگ کنگــی« در خلیــج فــارس، گفــت: مــن در ایــن 
مــورد خبــری نشــنیده ام امــا نیروهــای ایرانــی همیشــه گشــت زنی هایــی 
دارنــد و هشــدار الزم را می دهنــد. اگــر چنیــن موضوعــی رخ داده، احتمــااًل 

ســو تفاهمــی بــوده وحــل شــده اســت.
ــد  ــی »اینســتکس« و بحــث تهدی ــادل مال ــن تب ــورد اولی وی در م
آمریــکا بــرای عــدم انجــام معاملــه در ایــن قالــب، اضافــه کــرد: 
ــال خــروج  ــا در قب ــرای انجــام تعهــدات اروپ »اینســتکس« مقدمــه ای ب
ــرای انجــام  ــد کــه ب ــکا از برجــام اســت و آنهــا اعــالم کــرده بودن آمری

ــتند. ــی هس ــال مال ــک کان ــاد ی ــد ایج ــود نیازمن ــدات خ تعه
* امید آمریکایی ها به مذاکره خیال باطلی است

موســوی بــا بیــان اینکــه ترامــپ بیشــتر بــه دنبــال جلب نظر اســت، 
تاکیــد کــرد: جمهــوری اســالمی بــه دلیــل اقــدام آمریــکا در مــورد خــروج 
غیرقانونــی از برجــام و فشــار و تحریــم، تمایلــی بــه مذاکــره بــا آمریــکا 
نــدارد. کارنامــه عهدشــکنی آمریــکا مشــخص اســت و آنهــا فکــر می کنند 
بــا ســو اســتفاده از شــرایط موجــود، می تواننــد مذاکــره کــرده و بــه توافــق 
جدیــدی دســت یابنــد. االن هــم جلــوی بســیاری از اقدامــات مثبــت مــا 
و ســایر کشــورها را می گیرنــد، امیــد دارنــد کــه ایــران تــن بــه مذاکــره 

بــه آنهــا بدهــد، کــه طبیعتــًا خیــال باطلــی اســت.
وی افــزود: متاســفانه ادبیــات آنهــا نازل اســت و در حالــی کــه خــود 
آمریــکا محتــاج لــوازم پزشــکی اســت، ادعــا می کننــد کــه حاضــر هســتند 

بــه شــرط مذاکــره، دســتگاه »ونتیالتــور« بــه ایــران ارســال کننــد.
ــه توییــت روز گذشــته  ــا اشــاره ب ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی ب
ظریــف در مــورد تــوان صادراتــی ایــران بــرای »ونتیالتــور« عنــوان کــرد: 
ــی نداشــته  ــالم دیگــر نیازمندی هــای داخل ــورد برخــی اق ــر در م ــا اگ م
باشــیم، حاضریــم بــه مــردم آمریــکا کمــک کنیــم. فشــارهای آمریــکا مــا 

را مجبــور بــه مذاکــره نخواهــد کــرد.
* اروپا باید به تعهداتش عمل کند

ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی تاکیــد کــرد: مــا ضمــن اســتقبال از 
ایــن ابتــکار گفتــه بودیــم کــه ایــن کافــی نیســت و اروپــا باید بــه تعهدات 
۱۱ گانــه خــود عمــل کننــد؛ مــن نشــنیده ام کــه آنهــا عقب نشــینی کرده 
باشند.موســوی بیــان کــرد: مــا منتظــر اروپــا نبــوده و نیســتیم امــا اروپــا 
ــه حقــوق مــا در برجــام بایــد  ــه تعهــدات خــود عمــل کــرده و ب بایــد ب

عمــل شــود. ایــران منتظــر اروپــا نخواهــد مانــد.
وی گفــت: اروپایی هــا موقعــی کــه »اینســتکس« را ایجــاد کردنــد 
ــن ســاز و  ــه ای ــد کشــورهای دیگــر ب ــی دارن ــه آمادگ ــد ک اعــالم کردن

ــد. کار بپیوندن
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در مــورد گــزارش گزارشــگر ویــژه 
ــا را رد  ــن گزارش ه ــزود: ای ــران، اف ــان در ای ــاره زندانی ــوق بشــر درب حق
می کنــم. بــر اســاس نــگاه انســانی کــه ایــران داشــته، تــا اواســط فروردین 
۹۵ هــزار زندانــی داخــل ایــران بــا بررســی پرونــده و تشــخیص قاضــی به 

مرخصــی رفتــه و مرخصــی بســیاری نیــز تمدیــد شده اســت.
ــی  ــر کس ــده و ه ــی نش ــه تبعیض ــچ گون ــه داد: هی ــوی ادام موس
ــرای  ــی ب ــده و تبعیض ــی ش ــن مرخص ــامل ای ــت، ش ــرایط آن را داش ش
ایرانیــان و خارجی هــا نبــوده اســت. قــوه قضائیــه مجــدداً در حــال بررســی 
پرونده هــای دیگــری اســت کــه اگــر کســانی شــامل شــوند، مرخصــی 

ــم. ــا رد می کنی ــا را م ــن گزارش ه ــد. ای ــد ش داده خواه
ــرای همــکاری  ــران ب ــورد طــرح ای ــه ســوالی در م وی در پاســخ ب
منطقــه ای بیــن ایــران و کشــورهای عضــو شــورای همکاری خلیــج فارس 
در شــرایط کنونــی اظهــار داشــت: از جملــه اتفاقــات خــوب کــه فرصتــی 
بــرای دنیــا در دوران کرونــا اســت، تغییــر اولویت هــا و جهــت گیــری هــا 

و نزدیکــی کشــورها در بعضــی از موضوعــات اســت.
ــاده  ــه آم ــا همیش ــرد: م ــد ک ــه تاکی ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
تعامــل و همــکاری بــا همســایگان در منطقــه بــوده ایــم و گفتــه بودیــم 
کــه بــدون پیــش شــرط بــرای رفــع ســو تفاهمــات حاضــر هســتیم گفتگو 
ــن رو اگــر کشــورهای  ــم. دیپلماســی و همــکاری اولویــت دارد از ای کنی
ــاده  ــد، آم ــی دارن ــه اختالفات ــه کشــور ک ــارس و دو س ــج ف ــیه خلی حاش

باشــند، حاضــر بــه گفتگــو هســتیم.
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سربازان در سال 1۴۰1
 باید دارای گواهینامه مهارت تخصصی باشند

 ســردار فرحــی گفــت: اگــر بخواهیــم مطابــق نقشــه راه، مهــارت آمــوزی 
ســربازان را بــه ۱۰۰ درصــد برســانیم بایــد بــه آمــوزش ۶۵ درصــدی در ســال 

۹۹ برســیم.
ســردار ســید مهــدی فرحــی فرمانــده قــرارگاه مهــارت آمــوزی کارکنــان 
وظیفــه عمومــی نیروهــای مســلح اظهــار کــرد: مــا در یــک قــدم خیلــی بــزرگ 
نقشــه راه ۵ ســاله را ابــالغ کردیــم و مشــخص شــد کــه تــا ســال ۱4۰۱ بایــد 

چــه اقداماتــی انجــام دهیــم.
ــه عمومــی نیروهــای  ــان وظیف ــوزی کارکن ــرارگاه مهــارت آم ــده ق فرمان
مســلح افــزود: در ســال ۱4۰۱ بایــد ۱۰۰ درصــد ســربازان دارای یــک گواهینامه 

مهــارت تخصصــی باشــند.
او ادامــه داد: مــدرک و گواهینامــه بــه تنهایــی ارزش قابــل قبولــی نــدارد 

و امســال برنامــه خیــزش را داریــم.
ســردار فرحــی بــا بیــان اینکــه امســال ســال جهــش مــا هســت، بیان 
کــرد: در ســال ۹۹ مشــخص کردیــم اگــر بخواهیــم مطابــق نقشــه راه در 
ســال ۱4۰۱ بــه ۱۰۰ درصــد برســیم بایــد به آمــوزش ۶۵ درصدی برســیم.

او بــا بیــان اینکــه امســال حــدود 3۰۰ هــزار ســرباز بایــد گواهینامــه 
دریافــت کننــد، گفــت: مــا بــرای اینکــه بتوانیــم در ســال ۹۹ بــه برنامــه 

۶۵ درصــد آمــوزش برســیم، جزئیــات را معلــوم کردیــم.
ســردار فرحــی افــزود: اگــر بخواهیــم ایــن مهــارت را بــه ســرانجام 
برســانیم نیــاز بــه یــک کیفیــت داریــم. پــس از کمیــت ۶۵ درصــد موضوع 

کیفیــت را مطــرح کردیــم و امســال بــا جدیــت کامــل نظــارت داریــم.
ــارت را  ــا ۵۱۲ مه ــت: م ــارت گف ــوع مه ــه بحــث تن ــاره ب ــا اش او ب

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــرباز ماه ــامانه س ــه در س ــم ک ــخص کردی مش
ــتگاه ها و  ــری دس ــارکت حداکث ــه مش ــاره ب ــا اش ــی ب ــردار فرح س
ــا  ــه امض ــم نام ــتگاه تفاه ــا ۲۵ دس ــروز ب ــا ام ــرد: ت ــان ک ــازمان ها بی س

ــد. ــد ش ــتگاه خواه ــال 3۰ دس ــه امس ــم ک کرده ای
فرمانــده قــرارگاه مهــارت آمــوزی کارکنــان وظیفــه نیروهــای مســلح 
افــزود: در نقشــه راه یکــی از مهم تریــن موضوعــات اشــتغال اســت و در 
ســال ۱4۰۱ مشــخص کردیــم کــه بایــد 3۰ درصــد از مهارت هــا منجــر 

بــه شــغل شــود.
ــوزی  ــای مهارت آم ــد از آموزش ه ــال ۱۵ درص ــرد: امس ــان ک او بی

بایــد منجــر بــه شــغل شــود.



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1438- سه شنبه 2 اردیبهشت 41399 انرژی اقتصاد- 

م  سها عرضه  که  روزها  ین  ا
زیادی  توجه  مورد  دولتی  شرکت های 
اقتصادی  کارشناس  یک  گرفته،  قرار 
شرکت ها  این  اگر  که  است  معتقد 
خصوصی شوند، از سودآوری و کارآمدی 
این  و  شد  خواهند  برخوردار  بیشتری 
اقدام هم برای بازار سرمایه و هم اقتصاد 
کشور مزیت هایی دارد که یکی از این 
مزیت ها تشویق مردم به سرمایه گذاری 

در بازار سرمایه است.
مهدی تقوی، درباره عرضه سهام 
شرکت های دولتی در بورس و تاثیرات 
این اقدام بر بازار سرمایه و اقتصاد کشور 
توضیح داد: با واگذاری شرکت های دولتی 
به بخش خصوصی، کار کردن و وضعیت 
این نوع شرکت ها بهتر خواهد شد زیرا، 
خصوصی شدن انگیزه سودآوری را برای 
کارکنان آن ها بیشتر می کند. درحالیکه 
انگیزه  این  دولتی  شرکت های  برای 
سودآوری یا نیست یا در صورت بودن 

نسبت به بخش خصوصی کمتر است.
شرکت های  سهام  عرضه  وی 
در  که  تاکیداتی  و  بورس  در  دولتی 
این زمینه وجود دارد را درست دانست 
خصوصی  بخش  اقتصاد  در  گفت:  و 
این  با  بنابراین  است؛  کارآمد  همیشه 
نظر  از  شرکت ها  این  وضعیت  اقدام 
سودآوری و کارآمدی بهتر خواهد شد.

ترغیب مردم به سرمایه گذاری در 
بورس با عرضه اموال دولتی 

به گفته این کارشناس اقتصادی، 
عرضه اموال دولتی برای بازار سرمایه 
این  که  داشت  خواهد  مثبتی  تاثیراتی 

بازار را فعال تر خواهد کرد.
یان  پا در  نشگاه  دا استاد  ین  ا
م  سها مردم  که  کرد  ن  طرنشا خا
درآمد  که  می خرند  را  شرکت هایی 
خوب و قابل قبولی داشته باشند. عرضه 
سهام شرکت های دولتی باعث می شود  
افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند به 
اقدام  این  و  بروند  سرمایه  بازار  سمت 
را از پس انداز سرمایه خود در بانک به 

صرفه تر می دانند.

گفتنی است؛ از زمان ورود به سال 
جدید عرضه سهام شرکت های دولتی در 
بورس از اهمیت و توجه زیادی برخودار 
در  زمینه  این  در  رئیس جمهور  و  شده 
سال  در  دولت  هیات  جلسه  نخستین 
جدید، بر اینکه دستگاه های دولتی باید 
سهام خود را در بورس عرضه کنند و 
در تماس هایی با وزیر اقتصاد بر تسریع 

در این امر تاکید کرده است.
شرکت   ۹ در  دولت  سهم  عرضه 

دولتی در بورس
عالوه براین، وزیر امور اقتصادی 
آینده  در  که  کرد  اعالم  نیز  دارایی  و 
نزدیک، سهام دولت در تعداد ۹ شرکت 
)پاالیشگاه  انرژی  دولتی در رسته های 

و پتروشیمی(، مالی )بانک ها و بیمه ها( 
و صنایع فلزی و معدنی در بورس عرضه 

خواهند شد.
طبق گفته دژپسند، در این مرحله 
که  است  این  بر  تصمیم  واگذاری،  از 
به صورت فراگیر این سهام ها را عرضه 
کنیم تا همه مردم با اعمال تخفیف هایی 
)در مرحله اول و فقط برای یک بار( در دو 
گروه ۲۰ و ۲۵ درصدی با سقف خرید 
دو میلیون تومان به ازای هر نفر بتوانند 

سهام عرضه شده را خریداری کنند.
درآمدزایی 3۰ هزار میلیاردتومانی 

از عرضه سهام شرکت های دولتی
چه  این که  به  پاسخ  در  دژپسند 
مقدار درآمدزایی از واگذاری شرکت های 
توضیح  اینگونه  داشت،  دولتی خواهیم 
داده که هدف عمده در این زمینه، انتقال 
مالکیت و مردمی کردن اقتصاد است که 
برآوردها نشان دهنده این است که از این 
تومان  میلیارد  هزار   3۰ حدود  طریق 
باشیم.  تامین مالی داشته  بودجه  برای 
همچنین دوره فراخوان تا عرضه ۱۰ روز 
است و گروه گروه این اتفاق رخ می دهد 
و تالش  بر این است که ۱۵ اردیبهشت 
شرکت های  واگذاری  فراخوان  اولین 
دولتی باشد. همچنین مرحله دوم عرضه 
شرکت هایی هستند که بورسی نیستند و 

وارد بورس می شوند.

 آغاز ثبت نام مرحله دوم وام ضروری هفت میلیون تومانی بانک صادرات ایران 
به بازنشستگان كشوری از اول اردیبهشت

دنیای جوانان گروه شهرستان-مدیرعامل صندوق بازنشستگی 
کشوری با اعالم آغاز ثبت نام اینترنتی وام ضروری بازنشستگان کشوری از 
اول اردیبهشت ماه، از تعویق در کسر اقساط ماه های فروردین و اردیبهشت 

وام ضروری هفت میلیون تومانی بازنشستگان این صندوق خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران به نقل از اداره کل 
روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، اکبر افتخاری با 

اعالم این خبر افزود: کسر اقساط تسهیالت قرض الحسنه هفت میلیون تومانی بازنشستگان کشوری 
با موافقت بانک صادرات ایران در ماه های فروردین و اردیبهشت به تعویق افتاده و از حقوق آنان کسر 
نخواهد شد. این موضوع شامل اقساط وام ازدواج فرزندان بازنشستگان نیز می شود. این تصمیم در 
چارچوب حمایت از بازنشستگان در شرایط موجود و با همکاری صندوق بازنشستگی کشوری و نظام 
بانکی کشور اتخاذ شده است.افتخاری با اشاره به صدور احکام سال ۹۹ بازنشستگان کشوری و پرداخت 
حقوق فروردین ماه همراه با افزایش ۱۵ درصدی حقوق و همسان سازی گفت: تالش شبانه روزی 
همکاران ما در بخش های مختلف صندوق برای سرعت بخشیدن به صدور احکام سال ۹۹ و پرداخت 
حقوق فروردین ماه براساس احکام جدید که برای نخستین بار صورت گرفت، جای قدردانی دارد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز ثبت نام مرحله دوم وام ضروری هفت میلیون 
تومانی از اول اردیبهشت ماه ۹۹ خبر داد و گفت: این وام همانند مرحله نخست، به مبلغ هفت میلیون 
تومان، با اقساط 3۶ ماهه و با کارمزد چهار درصد است.افتخاری اظهار کرد: بازنشستگان و وظیفه بگیران 
صندوق بازنشستگی کشوری می توانند از روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه تا اول خرداد ماه به مدت 
یک ماه با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی به نشانی www.cspf.ir به صورت اینترنتی 

ثبت نام کنند. شرایط دریافت وام ضروری بازنشستگان در صفحه ثبت نام سایت درج خواهد شد.
وی تصریح کرد: پس از اتمام مهلت یک ماهه ثبت نام، سوابق متقاضیان از جمله مجموع 
وام های دریافتی، بهره مندی از سایر تسهیالت، میزان حقوق و ... بررسی شده و با اولویت بندی و بر 
اساس میزان اعتبار تخصیصی از سوی بانک صادرات ایران، افراد »واجد شرایط« تعیین و اسامی 

آنها از طریق سایت صندوق اعالم خواهد شد.
افتخاری افزود: پرداخت مرحله دوم وام ضروری هفت میلیون تومانی به حساب واجدین شرایط 
براساس نوبت بندی و با توجه به سقف تعیین شده توسط بانک عامل به صورت ماهانه انجام می شود.

بانک صادرات  تراكنش  كارت خوان های فروشگاهی  رتبه سوم سهم مبلغی   
ایران در اسفند ماه ۹٨

دنیای جوانان گروه شهرستان -بانک صادرات ایران رتبه سوم سهم 
مبلغی تراکنش کارت خوان های فروشگاهی شبکه پرداخت کشور را در اسفند 
ماه ۹۸ به خود اختصاص داد و همچنان با پرداخت کارمزد کمتر نسبت به 
اغلب بانک های کشور به ازای هر ۱۰۰ هزار ریال تراکنش، باالتر از ۲۷ 

بانک کشور قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، بیش از ۱۲ درصد 

سهم مبلغی تراکنش های کارت خوان های فروشگاهی شبکه کشور در شاپرک طی اسفند ماه ۹۸ 
به بانک صادرات ایران تعلق گرفت و رتبه سوم را در جمعه 34 بانک و موسسه مالی و اعتباری به 
خود اختصاص داد. کارت خوان های فروشگاهی با سهم نزدیک به ۹۱ درصدی بیشترین سهم را 
در اسفند ماه سال گذشته در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته و ابزار پذیرش اینترنتی با ۵ درصد و 
ابزار پذیرش موبایلی با نزدیک به چهار درصد دیگر بخش های مورد توجه کاربران نظام های پرداخت 

در شبکه بانکی کشور بوده است.
سهم بازار بانک صادرات ایران از تعداد و مبلغ تراکنش های شبکه پرداخت کشور در اسفند 
ماه ۹۸ به دلیل تعداد زیاد حساب های سپهری و تعداد فراوان مشتریان در رتبه سوم قرار دارد. این 

رتبه همچنین برای تعداد کارت های تراکنش دار در شبکه بانکی حفظ شده است.
مبلغ کارمزد پرداختی بانک های پذیرنده به ازای هر ۱۰۰ هزار ریال تراکنش خرید توسط 
بانک صادرات ایران در بین 34 بانک و موسسه مالی و اعتباری کشور با رقم ۷3 ریال، شرایط به 
مراتب بهتری نسبت به رقبا دارد و با توجه به میانگین پرداخت ۱۰۰ ریال این نسبت، بانک صادرات 
ایران باالتر از ۲۷ بانک بزرگ کشور قرار گرفته است.در همین راستا مبلغ کارمزد پرداختی بانک 
صادرات ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار ریال تراکنش خرید با احتساب اجاره بهای ابزار در کل شبکه 
بانکی، با وجود رقم میانگین ۲۱۷ ریال، به حداکثر ۱4۰ ریال رسیده و این بانک را در رتبه چهارم 
در بین 34 بانک و موسسه مالی و اعتباری قرار داده است. بیشترین رقم پرداختی برای این کارمزد 

در اسفند ماه ۹۸ مبلغ توسط یکی از بانک ها، هزار و ۱4 ریال بوده است.
افزایش تقاضا برای استفاده از کارت های بانکی به جای اسکناس در سال های اخیر رشد 
شتابانی داشته و استقبال ارائه دهندگان کاال و خدمات و مشتریان از دستگاه های کارت خوان پس 

از همه گیری ویروس کرونا، اهمیت این خدمت را مضاعف کرده است.

»سهامداری« را با خدمات كارگزاری بانک صادرات ایران در سراسر كشور 
تجربه كنید

 دنیای جوانان گروه شهرستان-شعب منتخب بانک صادرات ایران 
در تهران و مراکز استان های کشور تمامی خدمات کارگزاری و مشاوره های 

مالی و سرمایه گذاری را ارائه می کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، شعب منتخب ارائه 
دهنده خدمات مالی و سرمایه گذاری این بانک به پیشخوان  کارگزاری بازار 
پول مجهز شده و همزمان با استقبال عالقه مندان به حضور در بازار سرمایه، 

تمامی خدمات کارگزاری و مشاوره های مالی و سرمایه گذاری را به مشتریان و هموطنان ارائه می کنند. 
اخذ کد بورسی، صدور کد کاربری معامالت برخط، معامالت آفالین، تغییر کارگزار ناظر و معامالت 
گواهی سپرده سکه مهم ترین خدمات قابل ارائه در شعب منتخب بانک در این زمینه است که در 
این میان، دریافت کد کاربری معامالت برخط )آنالین( از جمله مهمترین و مطمئن ترین ابزار برای 
انجام خدمات غیرحضوری بازار سرمایه توسط کارگزاری بانک صادرات ایران در شرایط فعلی است.

بیش از ۵۰ شعبه منتخب بانک صادرات ایران جهت اجرای این طرح در تمامی استان های 
کشور به سامانه پیشخوان کارگزاری در بازار پول تجهیز و مورد استفاده قرار گرفته و همزمان با 
پیشرفت این پروژه به مرور تمامی شعب بانک مجهز به سوپرمارکت مالی )ویژه معامالت سهام و 
ارائه خدمات مشاوره مالی( خواهند شد.بهبود روند تعمیق بازار سرمایه، ارتقای فرهنگ سهامداری، 
ورود نقدینگی جدید به بورس و افزایش توان حرفه ای فعاالن بازار سرمایه، از جمله اهداف بانک 
صادرات ایران است تا همزمان با توجه ویژه تیم اقتصادی دولت به بازار سرمایه و ضرورت افزایش 
توان تامین مالی بنگاه های تولیدی و اقتصادی کشور از طریق بازار سرمایه، با بهره گیری از ظرفیت 
گسترده ترین شبکه بانکی داخل و خارج از کشور، بتواند گام های مؤثری برای دسترسی عموم مردم 

در نقاط دور و نزدیک ایران به بازار سرمایه کشور بردارد.
کارنامه ۱۸ ماهه سامانه پیشخوان کارگزاری بانک صادرات نشان می دهد که از شهریورماه 
سال ۱3۹۷ تا ۲۹ اسفندماه ۱3۹۸، تعداد مشتریان »حضوری« و »برخط« شرکت کارگزاری بانک 
بیش از  ۱۰ هزار نفر افزایش یافته که از این میزان شش هزار و ۷۶۷ نفر کد کاربری آنالین دریافت 
کرده و در عین حال بیش از ۱4هزار میلیارد ریال اوراق بهادار از طریق »پیکاپ« )سامانه پیشخوان 

کارگزاری در بازار پول( مورد داد و ستد قرار گرفته است.

بانک مسکن بخشنامه جدید افزایش سقف و مدت تقسیط تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج را به شعب سراسر كشور ابالغ كرد

بانک  پایگاه خبری  دنیای جوانان گروه شهرستان-به گزارش 
مسکن-هیبنا، براساس بند ”الف“ تبصره ۱۶ قانون بودجه سال۱3۹۹ کل 
کشور مقرر شده است: به منظور حمایت از ازدواج جوانان، تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد آنان بعد از اول فروردین ماه 
۹۶ می باشد و تاکنون تسهیالت ازدواج دریافت نکرده اند، پرداخت شود.

در  ها  زوج  از  هریک  برای  ازدواج  الحسنه  قرض  سهیالت  ت
اخذ یک  با  بازپرداخت هفت ساله  دوره  با  ریال   )۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰( پانصدمیلیون  سال ۱3۹۹ 
ازدواج همچنان  الحسنه  تسهیالت قرض  کارمزد  نرخ  است.همچنین  و سفته  معتبر  ضامن 

4 درصد تعیین شده است.
خصوص  در  مسکن  بانک  شعب  عملکرد  مبنای  جدید  بخشنامه  هیبنا،  گزارش  ه  ب
ابالغی  بخشنامه  با  مطابق  گرفت.  خواهد  قرار  جاری  سال  در  ازدواج  تسهیالت  رداخت  پ
 ۲ میزان  به  توانند  ایثارگران، می  به  قانون خدمات رسانی   ۵۰ ماده  مفاد  در  مندرج  فراد  ا
برابر افرادعادی یعنی مبلغ یک میلیارد ریال مطابق با شرایط و ضوابط تعیین شده از این 

تسهیالت استفاده کنند.
این بخشنامه می افزاید:در اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج،احراز توانایی مالی متقاضیان 
در بازپرداخت اقساط بر اساس ضوابط جاری بانک الزامی است.مطابق با شرایط پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج، افزایش سقف تسهیالت موصوف قابل تسری به تسهیالت گیرندگان قبلی 
)پس از ثبت قطعی قرارداد( نخواهد بود .رعایت سایر شرایط و ضوابط مندرج در سامانه تسهیالت 

قرض الحسنه ازدواج جهت دریافت تسهیالت مذکور الزامی می باشد.

فعالسازی بلیط امنیتی دی برای مشتریان خارج از كشور
بانک دی امکان دریافت بلیط امنیتی را برای مشتریان خارج از 

کشور فراهم کرد.
دنیای جوانان گروه شهرستان -به گزارش روابط عمومی بانک دی، 
محمدعلی بخشی زاده، معان فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک با 
امنیتی« در  اندازی سرویس »بلیط  راه  از  افزود: پس  این خبر  اعالم 
سامانه های اینترنت بانک، اینترنت بانک همراه و همراه بانک دی و 

ارسال کد امنیتی در هنگام تراکنش های بانکی از طریق پیامک، امکان ارسال بلیط امنیتی از طریق 
ایمیل نیز صرفاً برای مشتریان خارج از کشور فراهم شد.

وی افزود: به منظور تأمین رفاه حال مشتریان خارج از کشور و افزایش ضریب امنیتی 
تراکنش های سامانه های بانکداری الکترونیک، این دسته از مشتریان می توانند با ارائه درخواست 
خود به شعبه به همراه مستندات مربوط به اقامت در خارج از کشور یا سفر به خارج از کشور 
با تشخیص و احراز هویت توسط رییس شعبه از سرویس دریافت بلیط امنیتی از طریق ایمیل 

استفاده کنند.
بخشی زاده همچنین با اشاره به فعال شدن امکان استفاده از دستگاه رمزساز )توکن( به 
جای بلیط امنیتی در سامانه اینترنت بانک گفت: امکان استفاده از دستگاه رمزساز )توکن( به جای 
بلیط امنیتی به طور خودکار برای تمامی مشتریانی که از توکن برای ورود به اینترنت بانک استفاده 
می کنند نیز فعال شده است که این دسته از مشتریان در هنگام انتقال وجه از طریق اینترنت بانک 
باید در قسمت »رمز یکبار مصرف«، رمزی که دستگاه رمزساز نمایش می دهد را وارد کنند که در 

این حالت بلیط امنیتی برای این دسته از مشتریان ارسال نمی شود.
وی افزود: این سرویس صرفاً ویژه سامانه اینترنت بانک است و در سامانه های اینترنت بانک 
همراه و همراه بانک در هنگام انتقال وجه همچنان بلیط امنیتی از طریق پیامک ارسال خواهد شد.

خریداران  توسط  محموله ها  دریافت  زمان  تعویق  رخواست  د
ال ان جی 

تضعیف تقاضا در سال ۲۰۲۰ میالدی، خریداران عمده ال ان جی جهان را 
خواستار به تعویق انداختن زمان دریافت محموله های خود کرده است.

از  یکی  جنوبی،  کره  گاز  ملی  شرکت  بلومبرگ،  خبرگزاری  گزارش  ه  ب
بزرگ ترین خریداران گاز طبیعی مایع شده )ال ان جی( جهان سعی در به تعویق 
انداختن زمان دریافت برخی محموله های پیش بینی شده برای سال جاری میالدی 
دارد، زیرا شیوع ویروس کرونا سبب تضعیف تقاضا و سرریز شدن ذخیره سازی های 

موجود شده  است.
این موضوع نشان می دهد که تالش برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا 
ممکن است بر مصرف انرژی تا اواخر سال ۲۰۲۰ یا سال آینده تأثیر بگذارد و سبب  

مازاد عرضه گاز طبیعی و نفت و در پی آن تضعیف قیمت ها شود.
به گفته منابع، شرکت ملی گاز کره جنوبی، در حال مذاکره با تامین کنندگان 
از جمله شرکت قطرگاز و پترولیوم ناسیونال مالزی است تا ارسال محموله ای را 
که برای تحویل در ماه اکتبر در نظر گرفته شده به تعویق بیندازد و ارسال برخی 

از آنها به سال آینده منتقل شود.
فوری  خواسته بود  تحویل  تولیدکنندگان  از  آوریل  ماه  ابتدای  در  وگس  ک

محموله ها را به تعویق بیندازند.
یک منبع که خواست نامش فاش نشود، گفت: کوگس از قطرگاز درخواست 
برنامه ریزی شده  آینده  ماه   ۶ در  تحویل  برای  که  را  محموله   ۱۸ ارسال  کرده 

بودند، به تعویق بیندازد.
وی افزود: این شرکت به دنبال تحویل بعضی از این محموله ها در سال 

۲۰۲۱ میالدی است.
این منبع گفت: هنوز مشخص نیست که در مجموع کوگس خواستار به تعویق 
انداختن ارسال چه حجمی از محموله های ال ان جی خود از تولیدکنندگان شده است.

آغاز حفاری ۵ حلقه چاه فاز 11 پارس جنوبی در اواخر بهار 
مدیرعامل گروه پتروپارس، شیوع ویروس کرونا را در اواخر سال ۹۸ مهم ترین 
دلیل تأخیر در بارگیری جکت فاز ۱۱ پارس جنوبی عنوان کرد و گفت: حفاری پنج 
حلقه چاه این فاز پس از نصب این جکت اواخر بهار یا اوایل تابستان انجام می شود.

حمیدرضا مسعودی با بیان اینکه عملیات ساخت جکت فاز ۱۱ پارس جنوبی 
تکمیل شده است و اکنون مراحل مقدماتی بارگیری در حال انجام است، تصریح 

کرد: امیدواریم عملیات بارگیری این جکت نیمه اردیبهشت ماه انجام شود.
وی با اشاره به اینکه  پس از بارگیری و رسیدن این جکت به آب های خلیج 
فارس عملیات نصب آغاز می شود، گفت: حفاری پنج حلقه چاه این فاز نیز پس 

از نصب جکت آغاز خواهد شد.
مدیرعامل گروه پتروپارس درباره زمان آغاز حفاری چاه های فاز ۱۱ میدان 
مشترک پارس جنوبی اظهار کرد: در صورت متعادل بودن شرایط آب و هوایی، 
اواخر خردادماه یا اوایل تیرماه حفاری چاه های فاز ۱۱ را شروع می کنیم.مسعودی 
و  کرونا  ویروس  را شیوع  پارس جنوبی  فاز ۱۱  بارگیری جکت  در  تأخیر  لیل  د
دستورعمل های ابالغی برای جلوگیری از شیوع این ویروس عنوان کرد و افزود: 
اکنون  این جکت که در جزیره قشم قرار دارد،  بارگیری  به  فعالیت های مربوط 
آغاز شده است.وی درباره اولویت های امسال گروه پتروپارس هم اظهار کرد: همه 
طرح هایی که به این شرکت سپرده شده از جمله فاز ۱۱ پارس جنوبی، بالل، فرزاد 
و ... برای این شرکت مهم است و کار آنها نیز  به موازات هم پیش خواهد رفت.

توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پس از خروج شرکت های توتال فرانسه و شاخه 
بین المللی شرکت ملی نفت چین )سی ان پی سی آی( چین به طور کامل به شرکت 

پتروپارس سپرده شده است.

عملیات حفاری نخستین چاه اكتشافی »یلدا« آغاز شد
مدیر مهندسی نفت و گاز شرکت نفت و گاز پارس از آغاز عملیات حفاری 
نخستین حلقه چاه اکتشافی – تحدیدی در سازندهای کنگان و داالن بخش شرقی 

میدان گازی پارس جنوبی )ساختمان یلدا( خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، علی اکبر ماجد اظهار 
کرد: به منظور حفظ تداوم برداشت از میدان گازی مشترک پارس جنوبی و نیز 
استفاده حداکثری از زیرساخت های موجود، به ویژه ظرفیت مازاد فرآورشی طرح 
ارزیابی  پارس  فاز ۱۲، مدیریت مهندسی نفت و گاز شرکت نفت و گاز  توسعه 
ساختارهای زمین شناسی واجد ظرفیت هیدروکربوری در حوزه جغرافیایی میدان 
پارس جنوبی را در دستور کار خود قرار داده است.وی افزود: در همین راستا، پس 
اکتشاف  مدیریت  پورتفولیوی  شورای  از  تاییدیه  اخذ  و  اولیه  مطالعات  انجام  ز  ا
شرکت ملی نفت ایران، حفاری یک حلقه چاه اکتشافی - تحدیدی در ساختمان 
زمین شناسی دماغه شرقی میدان پارس جنوبی )ساختمان یلدا( در اولویت شرح 

فعالیت های این مدیریت در سال ۱3۹۹ قرار گرفته است.
اهداف حفر  از جمله  پارس  مدیر مهندسی نفت و گاز شرکت نفت و گاز 
نخستین حلقه چاه در این محدوده را اکتشاف و توصیف الیه های نفتی، مخازن 
گازی کنگان و داالن و نیز سازندهای ماسه سنگی فراقان و زاکین عنوان کرد 
و گفت: در همین زمینه و پس از تدوین برنامه های فنی و انجام عملیات های 
ژئوفیزیک و ژئوتکنیک و نیز آماده سازی دستگاه حفاری پاسارگاد ۱۰۰ و استقرار 
این چاه روز گذشته )شنبه، 3۰  یلدا، عملیات حفاری  آن در موقعیت ساختمان 
فروردین ماه( از سوی شرکت نفت و گاز پارس و با نظارت و کارفرمایی مدیریت 

اکتشاف شرکت ملی نفت ایران آغاز شد.

ثبت ركورد ذخیره سازی  1۶۰ میلیون بشکه نفت خام روی آب
منابع حمل ونقل اعالم کردند که مقدار ذخیره سازی شناور نفت خام به رکورد 

تازه ۱۶۰ میلیون بشکه رسید.
که  کردند  اعالم  حمل ونقل  منابع  لندن،  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش  ه  ب
معامله گران در حال ذخیره سازی بی سابقه ۱۶۰ میلیون بشکه نفت در نفتکش ها 
هستند. مقدار ذخیره سازی روی آب، برای مقابله با مازاد عرضه موجود ناشی از 
کاهش تقاضا به دلیل همه گیری ویروس کرونا، نسبت به دو هفته گذشته دو برابر 
شده  است.وزیران نفت و انرژی تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( موسوم به اوپک پالس در دهمین نشست فوق العاده خود 
بر سر کاهش تولید روزانه ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه ای در ماه های مه و ژوئن 

به توافق رسیدند.
در همین حال، تالش بازیگران نفتی، در زمانی که معتقدند شاهد بیشترین 
مازاد عرضه در تاریخ هستند، برای یافتن گزینه های ذخیره سازی در خشکی یا 
شناور روی آب افزایش یافته است.منابع حمل ونقل اعالم کردند ذخیره سازی نفت 
خام روی آب به ۱۶۰ میلیون بشکه رسیده  است. این ذخیره سازی شامل ۶۰ نفتکش 

هرکدام با ظرفیت حداکثر ۲ میلیون بشکه نفت می شود.
آخرین باری که مقدار ذخیره شناور به مقدار کنونی نزدیک شد، سال ۲۰۰۹ 
بود که معامله گران قبل از بارگیری ذخیره سازی ها، بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه در 
دریا ذخیره کردند.گرگوری لوئیس، تحلیلگر حمل ونقل گروه خدمات مالی جهانی 
نفتکش ها  فعالیت  تاریخ  در طول  این شرایط  یادداشتی گفت:  در  بی تی آی جی، 
بی سابقه است. در حالی  که ذخیره سازی در نفتکش های غول پیکر تیتر خبرها شده  
است، مشاهده می شود نفتکش های کوچک تر نفت و فرآورده های نفتی هم برای 
ذخیره سازی استفاده می شوند.موقعیت مکانی این نفتکش ها به طور معمول خلیج 

آمریکا و سنگاپور است که مراکز عمده نفتی در آن واقع شده اند.
در شرایطی که قیمت های آتی از قیمت های کنونی باالتر باشد، غول های 
نفتی و شرکت های بازرگانی برای ذخیره نفت تولیدی خود یا خرید ارزان از بازار، به 
امید بهبود شرایط بازار و فروش نفت با قیمتی باالتر در آینده، نفتکش رزرو می کنند.

عرضه سهم دولت در ۹ شرکت دولتی در بورس؛

خصوصی شدن شرکت های دولتی و شکوفایی اقتصادی 
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

آگهي حصروراثت
خانم زهرا پاکدل لیفکوئی به شماره شناسنامه ۱۵۷۱ فرزند علی از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود باقری چناری فرزند 
حسین در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۰ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح 
ذیل تعرفه شده اند:۱-حنانه باقری چناری به ش ش ۵۶۹۰۰۲۱۱۰۵ فرزند محمود نسبت 
دختر۲-فاطمه باقری چناری به ش ش ۵۶۹۰۰۹۶4۶۶ فرزند محمود نسبت دختر3-آسا 
باقری چناری به ش ش ۵۶۹۰۱۱3۰۶۹ فرزند محمود نسبت دختر4-زهرا پاکدل لیفکوئی به 
ش ش ۱۵۷۱ فرزند علی نسبت زوجه به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس 
از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۱۱4 سیار مفاد درخواست 
مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف 
رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۶ رشت-پروین انصاری

آگهي حصروراثت
خانم زینب میکائیلی به شماره شناسنامه ۱۲4۹ فرزند حسن از این شورا درخواست 

گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر کریمی  فرزند اکبر در 
تاریخ  ۹۸/۱۰/۲۶ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل 
تعرفه شده اند:۱- طنین کریمی به ش ش ۲۵۸۱۹3۶۲۶۶ فرزند اصغر نسبت دختر به 
غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات 
قانوني و ثبت ان به شماره  ۱۱۹ سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید 
چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 
ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت 

گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۶ رشت-پروین انصاری

بدینوسیله اعالم میدارد برگ سبز، برگ کمپانی وسند قطعی خودرو 
s۱4۱۲۲۸۹۱۹۹۵۵۵پراید مدل ۱3۸۹ رنگ بژ متالیک  شماره شاسی

شماره موتور3۵۵۶۰۵۱
آقای محسن صمصامی مفقود  بنام  ایران 43  ۲۱ ب۹3۷   پالک 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد

با وجود تغییراتی که در مورد فعالیت  
اصناف در هفته جاری ایجاد شد، نحوه حضور 
کارکنان همچنان مانند قبل است؛ به طوری 
که تا دو سوم حاضر هستند و مابقی دورکار 

خواهند بود.  
تعطیلی اصناف که  از چند هفته  عد  ب
در ایام نوروز شروع شده بود، از هفته جاری 
از سوی  تعیین شده  اساس چارچوب  بر  و 
وزارت بهداشت مجوز فعالیت برخی صنوف 

کم خطر صادر شد.  
اما در جریان شیوع ویرورس کرونا و 
صورت  به  حضور  و  تردد  کاهش  ضرورت 
جمعی و اهمیت فاصله گذاری اجتماعی، از 
اسفندماه بود که با تصمیم ستاد ملی مقابله 
با کرونا تغییراتی در مورد ساعت کار و در 
ادامه نحوه حضور کارکنان در محل کارشان 

ایجاد شد.
ادارات  کاری  ساعت  اول  مرحله  ر  د
و  کرد  تغییر   ۱3 تا   ۸ به  و  یافت  اهش  ک
در ادامه حضور آنها حداقلی شد؛ به طوری 
این شد  بر  قرار  فروردین  دوم  از هفته  که 

یک  و  شیفتی  صورت  به  کارکنان  ه  ک
باشند و دو سوم  سوم در محل کار حاضر 
دیگر به صورت دورکار بوده یا از مرخصی 
جزو  آنها  مرخصی  البته  که  کنند  ستفاده  ا

استحقاقی های ساالنه محسوب نمی شود.
این روال که با بخشنامه سازمان اداری 
و استخدامی به دستگاه ها ابالغ شد تا ۲۰ 
اینکه در جلسه  تا  پیدا کرد  ادامه  فروردین 
ستاد ملی مقابله با کرونا برای نحوه فعالیت 

کارکنان و اصناف تغییراتی در نحوه فعالیت 
کارکنان ایجاد شد.

این در حالی است که از ۲3 فروردین 
و  اداری  سازمان  بخشنامه  طبق  و  اه  م
استخدامی مقرر شد کارکنان با تعداد بیشتری 
حاضر شوند و حضور آنها از یک سوم موجود 
یابد و یک سوم دیگر  افزایش  به دو سوم 

دورکار و یا مرخصی باشند.
تا  نیز  کارکنان  کار  ساعت  مچنین  ه

تا ۱4 رسید  از ۷  و  یافت  افزایش  حدودی 
که این ساعت قرار است برای ماه رمضان 

نیز اعمال شود.
آخرین  از  هفته  دو  حدود  اکنون  ما  ا
بخشنامه در مورد نحوه حضور کارکنان در 
ادارات و دستگاه ها گذشته و با توجه به اینکه 
ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم تازه ای در 
این رابطه نداشته، روند قبلی همچنان ادامه 
دارد و کارکنان به صورت دو سوم حاضر می 

شوند یا می توانند دورکار باشند.  
این در حالی است که در نیمه اسفند 
طی  استخدامی  و  اداری  سازمان  اه،  م
بخشنامه ای برای دستگاه ها مجوز دورکاری 
کارکنان را صادر کرد و می توانند در صورت 
امکان و با توجه به نوع مشاغل از دورکاری 

استفاده کنند.  
فعالیت  با  رابطه  تغییری در  هر گونه 
کارکنان در زمان پیش رو منوط به تصمیم 
ستاد ملی مقابله با کرونا بوده و سازمان اداری 
و استخدامی نیز طبق آن بخشنامه جدید را 

صادر خواهد کرد.

علیرغم شروع کار برخی اصناف؛

دورکاری یک سومی کارکنان ادامه دارد

وام  افزایش  از  کرونا  حمایتی  تسهیالت  سخنگوی 
کرونایی زنان سرپرست خانوار تا دو میلیون تومان خبر داد.

برای  گرفت  تصمیم  دولت  کرونا  بیماری  شیوع  ا  ب
صورت  به  را  تسهیالتی  پذیر  آسیب  اقشار  از  مایت  ح

قرض الحسنه پرداخت کند.
میزان این تسهیالت برای ۲3 میلیون خانوار یارانه 
بگیر که به عنوان وام کرونایی نام گذاری شد، یک میلیون 

تومان بود. 
در مصوبه دولت مقرر شد برای چهار میلیون خانوار 
که درآمد ثابتی ندارند همچون کارگران فصلی، رانندگان 
تومان  میلیون  دو  تا  تسهیالت  مشاغل،  سایر  و  اکسی  ت

پرداخت شود. 
براساس  سخنگوی تسهیالت حمایتی کرونا گفت: 
میلیون  چهار  جزو  خانوار  سرپرست  زنان  دولت  صوبه  م

یک  از  بیش  وام  دریافت  مشمول  که  هستند  انواری  خ
میلیون تومان می شوند.  

حسین میرزایی افزود: اگر تعداد خانوار این افراد یک 
نفر باشد، آن فرد یک میلیون تومان را دریافت می کند. 
اگر تعداد ۲ تا سه نفره باشند، ۵۰۰ هزار تومان بیشتر و 
دیگر  تومان  میلیون  باشند یک  بیشتر  یا  نفره  گر چهار  ا

اضافه  می شود.

وام کرونایی زنان سرپرست خانوار 2 میلیون شد

خودروهای  قیمت  مقایسه  و  ررسی  ب
پرتیراژ داخلی در اولین روز معامالت نسبت 
به آخرین روز در سال گذشته افزایش قابل 
ایران خودرو  گروه  در  است.  داشته  وجهی  ت
افزایش قیمت  بین ۱3تا ۲۸ میلیون تومان و 
در گروه سایپا نیز در حدود پنج تا ۱3 میلیون 

تومان دیده می شود.
بررسی روند قیمت خودروهای پرتیراژ 
در  معامالت  روز  آخرین  به  نسبت  اخلی  د
قیمت های  افزایش  اسفند(   ۲۹(  ،۹۸ ال  س

قابل توجهی را نشان می دهد.
خودروسازی  گروه  محصوالت  ر  د
سایپا افزایش قیمت پنج میلیون و 3۰۰ هزار 
تومانی تا ۱3 میلیون تومانی و در محصوالت 
گروه صنعتی ایران خودرو نیز افزایش ۱3 تا 

۲۸ میلیون تومانی ایجاد شده است.  

در گروه سایپا کمترین افزایش قیمت 
مربوط به سایپا ۱3۱ بوده است که در آخرین 
روز اسفندماه، ۵۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
بوده اما در بازار امروز قیمت  آن ۶۵ میلیون 

تومان رسیده است.
بیشترین افزایش قیمت را هم خودرو 
تیبا ۲ داشته است که از ۷4 میلیون تومان 

اکنون به ۸۷ میلیون تومان رسیده است.
سایپا ۱۱۱ و سایپا ۱۵۱ هرکدام هفت 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و همچنین تیبا و 
ساینا هریک ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت 
خودروساز  دیگر  محصوالت  اشته اند.در   د
بزرگ کشور نیز کمترین افزایش قیمت را دو 
محصول رانا و پژو GLX 4۰۵ با ۱3 میلیون 
تومان داشته اند که هردو  از ۹۵ میلیون تومان 

به ۱۰۸ میلیون تومان رسیده اند.  

افزایش قیمت خودروهای داخلی در بازار؛

کرونا هم حرف دالالن نشد!

در  محاسبات  دیوان  آنکه  از  س  پ
گزارش تفریغ بودجه اعالم کرد که با 4.۸ 
هیچ  شده  تامین  دولتی  ارز  دالر  یلیارد  م
کاالیی وارد نشده و بانک مرکزی و دولت 
به آن واکنش نشان دادند، سازمان تعزیرات 

حکومتی نیز به این موضوع ورود کرد.
در  که  دالری  میلیارد   4.۸ وضوع  م
دیوان   ۱3۹۷ سال  بودجه  تفریغ  زارش  گ
گذشته  روزهای  در  شد،  مطرح  حاسبات  م
از  ماجرا  کرد.  پا  به  زیادی  صدای  و  سر 
دیوان  رئیس  آذر،  عادل  که  بود  قرار  ین  ا
محاسبات با اشاره به گزارش تفریغ بودجه 
سال ۱3۹۷ اعالم کرده بود که در این سال 
به ازای 4.۸ میلیارد دالر از ارز دولتی تامین 
شده از سوی بانک مرکزی، کاالیی به کشور 

وارد نشده است.
آذر،  عادل  گزارش  در  دیگر  کته  ن
کاالهای  واردات  برای  ارز  ختصاص  ا

غیراساسی و دارای مشابه داخلی بود.
در همین راستا، رسانه ها از این موضوع 
به عنوان گم شدن 4.۸ میلیارد دالر از ارز 
دولتی ایران و احتمال فساد گسترده در این 

زمینه یاد کردند.
اما کمی بعد، رئیس کل بانک مرکزی 
دیوان  گزارش  رئیس جمهور،  آن  از  و پس 
ارائه  از  و  خوانده  نادرست  را  حاسبات  م
آن  درباره  و  کرده  انتقاد  اطالعات  ین  ا

توضیحاتی دادند.
بانک  رئیس کل  همتی،  بدالناصر  ع
مرکزی در این باره گفت: این موضوع مربوط 
به دوره مدیریت من نیست، اما الزم می دانم 
که از آن دفاع کنم. در سال ۹۷ حدود 3۰ 
میلیارد دالر ارز 4۲۰۰ تومانی تامین شده که 

حدود ۲۰ میلیارد دالر برای چهار ماهه اول 
بوده و از ۱۶ مرداد ماه ۹۷ که بنده مسئولیت 
دولت  گرفتم،  عهده  بر  را  مرکزی  انک  ب
سیاست های ارزی را عوض کرد و سیاست 
جدید ارزی را در پیش گرفت و از آن زمان 
به بعد بحث کاالهای اساسی و غیر اساسی 
مطرح شد و قبل از آن همه کاالهایی که 
بانک  وزارت صمت ثبت سفارش می کرد، 
مرکزی موظف بود که از طریق بانک های 
با  و  کند  تومانی   4۲۰۰ ارز  تامین  امل  ع
بسیاری از این ارزها واردات انجام شده است.

به گفته وی، این گزارش در دوازدهم آذر ۹۸ 
تهیه شده که در همین فاصله بخشی از این 
ارزها رفع تعهد و اکنون آن رقم 4.۸ میلیارد 
دالری که عنوان شده تبدیل به سه  میلیارد 
دالر شده است؛ بنابراین، رقم اعالمی 4.۸ 

میلیارد دالر نیست.
دارد،  تاکید  ان  به  همتی  آنچه  طبق 
دالیل اینکه این سه میلیارد دالر رفع تعهد 
نمی شود، این نیست که گم شده باشد، بلکه 
این است که یا فروشنده ارز را گرفته، ولی به 
دلیل تحریم ها نتوانسته است رفع تعهد کند 
یا کاال ممکن است هنوز در راه باشد، چون 
به برخی کاالها از جمله ماشین آالت ۹ تا 
۱۲ ماه فرصت داده می شود که وارد شوند. یا 
اینکه بخشی ممکن است به میزان محاسبات 
گمرک مربوط شود؛ بنابراین همه این دالیل 
موثر است و نمی توان گفت که سه میلیارد 

دالر دیگر وجود خارجی ندارد!
همچنین  مرکزی  بانک  کل  ئیس  ر
اعالم کرده که از این سه میلیارد دالر، یک و 
نیم میلیارد دالر آن را با مشخصات اشخاصی 
که رفع تعهد نکرده اند، به سازمان تعزیرات 

ورود سازمان تعزیرات به ماجرای ۴.۸ میلیارد دالر ارز دولتی 
اعالم کرده ایم و چند صد میلیون دالر نیز 
به مرحله کیفری رسیده که قوه قضاییه در 
حال پیگیری است و افرادی نیز از این بابت 
در زندان هستند؛ بنابراین این چنین نیست 

که 4.۸ میلیارد دالر گم شده باشد.
این  از  نیز  رئیس جمهوری  مچنین  ه
انتقاد  شدت  به  محاسبات  دیوان  زارش  گ
گزارش  این  ارز  بخشی  که  گفته  و  رده  ک
من  که  بخشی  آن  بود.  غلط  درصد   ۱۰۰
شنیدم، کاماًل بی اطالعی محض از مقررات 
و قوانین کشور است و این خیلی برای ما بد 
است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و 

آن حرف منطبق با واقعیت نباشد.
در این میان روز گذشته هم سید یاسر 
رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات به این 
شده  مدعی  و  داده  نشان  واکنش  وضوع  م

که قانون بررسی چنین مواردی را به عهده 
سازمان تعزیرات گذاشته است.

وی درباره پرونده های ارزی که چند 
گفته  شده،  آن صحبت  مورد  در  اخیر  وز  ر
درگیر  تعزیرات  سازمان  از سال ۱3۹۶  که 
پنج  تا  بوده و طی چهار  ارزی  رونده های  پ
روز گذشته اظهارنظرهایی در خصوص این 
ارزهای دولتی شد که بعضا بخشی از این 

صحبت ها ناشی از بی اطالعی بوده است.
به گفته رایگانی، ماده ۱۰ و ۱۱ قانون 
و  پرونده ها  این  تکلیف  حکومتی  عزیرات  ت
اختیار سازمان  در  را  آن  به  نحوه رسیدگی 
تعزیرات حکومتی قرار داده و با پیگیری های 
مستمر رئیس سازمان، کمیته ای در سازمان 
روند  هفتگی  صورت  به  که  گرفته  شکل 

رسیدگی به پرونده ها را رصد می شود.
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سرمربی تیم ملی:

دختران كاراته توان خود را ثابت كردند
سرمربی تیم ملی کاراته زنان ایران، گفت: ملی پوشان این رشته 
توان خود را نشان دادند و کسب ۲ سهمیه المپیک بیانگر این مهم دارد.

سمانه خوش قدم در مورد شرایط »حمیده عباسعلی« که زانوی 
خود را در آلمان جراحی کرد، اظهار داشت: با وجود پزشکان متعهد 
ایرانی ساکن در آلمان و حمایت های وزارت ورزش، کمیته المپیک و 
فدراسیون کاراته،  شرایط سختی را در آلمان سپری نکردیم و همه چیز 

به  موقع صورت گرفت، اما به دلیل کرونا محدودیت هایی هم بود.
وی، توضیح داد: پس از جراحی و با توجه به اقامت طوالنی که در آلمان 
داشتیم، فیزیوتراپی به خوبی انجام شد. عباسعلی اکنون در ایران استراحت فعال 
دارد و باید یکسری اقدامات را انجام دهد تا از یک ماه آینده به صورت رسمی 

تمرینات کاراته را آغاز کند.
سرمربی تیم ملی ایران در خصوص اینکه به نظر می رسد تعویق المپیک به  سود 
عباسعلی شده است؛ گفت: اتفاقی است که رخ داده و آن را به فال نیک می گیریم و 
از آن استفاده مثبت خواهیم کرد. با تمرکز و هوشیاری بیشتر برنامه های خود را در 

خصوص ۲ ملی پوشی که المپیکی شده اند، عملی می کنیم.
خوش قدم ادامه داد: باید نقاط ضعف را برطرف سازیم و می دانیم تعدادی از 
رقبای اصلی کاراته کاهای ما به المپیک رسیده اند و بر اساس وزن کاراته کاهای 

خود، تمرینات تخصصی را هم پیگیری می کنیم.
وی گفت: از زمانی که اعالم شد کاراته المپیکی است، اکثر کارشناسان اعتقاد 
داشتند که تیم زنان ایران ممکن است یک سهمیه و آن هم در مسابقات گزینشی 
نهایی در فرانسه کسب کند و از طریق رنکینگ سیستم شانسی برای تیم قائل 

نبودند. اما دختران ایرانی توان خود را نشان داده و به موفقیت رسیدند.
سرمربی تیم ملی زنان کاراته ایران توضیح داد: این سهمیه ها تنها مختص 
بازیکنان و من مربی نیست، بلکه فدراسیون کاراته، مربیان باشگاهی و کادرهای 

فنی پیشین تیم ملی در این موفقیت نقش دارند.
وی با بیان اینکه به کسب سهمیه سوم نیز امید زیادی دارد، افزود: »رزیتا 
علیپور« از طریق رنکینگ خوب پیش رفت و صعود مناسبی داشت. در مراکش به 
سهمیه او امیدوار بودیم که مسابقه برگزار نشد و اکنون می تواند در آخرین گزینشی 

به حقش برسد.
این مربی گفت: هر زمان اردوها آغاز شود به حریف تمرینی خوب و آماده 
نیاز داریم و باید تعداد بیشتری ورزشکار در اردو باشند. قهرمانانی که می توانند به 

ما کمک کنند را می توانیم به تمرینات بیاوریم.
خوش قدم اظهار کرد: تاکید می کنم دختران ورزشکار ایرانی ظرفیت باالیی 
آنان می توانند در بزرگترین رویداد ورزشی  آنان بی مهری کرد.  نباید به  دارند  و 

افتخار آفرین باشند.

بنا: كشتی گیر بی پول امکان پرداخت جریمه را ندارد
کشتی  ملی  تیم  رمربی  س
 ۱۰ جریمه  اینکه  بیان  با  رنگی  ف
دوپینگ  به  مربوط  فرانک  زار  ه
در مسابقات بین المللی است و نه 
مسابقات داخلی، گفت: فدراسیون 
از کشتی گیری  چگونه می خواهد 
انگیزه  و  محروم شده  4 سال  که 
و پولی هم ندارد، جریمه نقدی را 

دریافت کند؟
دوپینگ  درباره   ، بنا  حمد  م
باعث  که  ایران  کار  فرنگی  و  د
ل  سو ر له  سا یک  میت  و حر م
ساله   4 محرومیت  و  رمسیری  گ
کرد:  اظهار  شد،  رضایی  یوان  ک
موضوعی  خود  ذات  در  وپینگ  د
می شود  محسوب  تقلب  و  شت  ز
ما متاسفانه برخی ورزشکاران در  ا
پول  ساده اندیشی،  بخاطر  واقعی  م

و یا مقام گول می خورند و مرتکب این اشتباه بزرگ می شوند. متاسفانه دوپینگ 
3 کشتی گیر که ۲ تن از آن ها فرنگی کار بودند مثبت شد و بار دیگر اتفاقی تلخ 

برای ورزش کشتی رخ داد.
*کیوان رضایی حقی نداشت که بخواهد دوپینگ کند

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با اشاره به مصاحبه کیوان رضایی و مطرح 
کردن این ادعا که بخاطر نادیده گرفته شدن حقش طی سال های گذشته، به عمد 
اقدام به دوپینگ کرده است، گفت: کیوان می گوید به عمد این کار را کرده اما من 
اصال چنین چیزی را قبول ندارم. او کار درستی نکرده و اینکه این تصور را داشته 
که شاید در کشتی به حقش نرسیده پس باید دوپینگ کند، باید بگویم نه اصال 

چنین حقی نداشته است.
*در لیگ کشتی نظارت جدی بر روی دوپینگ وجود ندارد

وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه نظارت درست و دقیقی بر موضوع دوپینگ 
در مسابقات داخلی و مخصوصا  لیگ کشتی نمی شود، خاطرنشان کرد: در لیگ 
بحث مسائل مالی در میان است اما کنترل آنچنانی درباره دوپینگ انجام نمی شود 
و این اتفاقات رخ می دهد. در آینده نیز اگر راهکار مناسبی برای آن اندیشیده نشود 
باز هم شاهد دوپینگ خواهیم بود. هیچوقت این موضوع با فرهنگ سازی و جریمه 
ریشه کن نمی شود زیرا همیشه برخی کشتی گیران این اشتباهات را داشته اند و 

این بار نیز آخرین مرتبه آن نخواهد بود.
*دوپینگ در مسابقات داخلی جریمه نقدی ندارد

بنا در ادامه گفتگو با ایسنا، به واکنش فدراسیون کشتی به موضوع دوپینگ 
که  کرد کشتی گیرانی  اعالم  فدراسیون  گفت: سخنگوی  و  پرداخت  کشتی گیران 
مرتکب دوپینگ شوند موظفند خودشان جریمه را پرداخت کنند اما بحث جریمه 
به مسابقات بین المللی مربوط می شود نه مسابقات داخلی. اگر یک کشتی گیر در 
مسابقات خارجی مرتکب دوپینگ شود، از آنجا که تست توسط ماموران وادا)سازمان 
جهانی مبارزه با دوپینگ( گرفته شده، اتحادیه جهانی ۱۰ هزار فرانک جریمه برای 
فدراسیون کشتی در نظر می گیرد اما اگر مثل این 3 کشتی گیر تست دوپینگ شان 
در مسابقات داخلی مثبت شود، بخاطر اینکه فدراسیون کشتی در حال مبارزه با این 
پدیده در داخل کشور است، جریمه ای از سوی اتحادیه جهانی در نظر گرفته نمی شود.
*کشتی گیری که 4 سال محروم شده چه انگیزه ای برای پرداخت جریمه دارد؟

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ادامه داد: حال کشتی گیری که تست دوپینگش 
در مسابقات بین المللی درآمده و 4 سال هم محروم شده است، دیگر انگیزه ای 
برای ادامه دادن ندارد که حاال بخواهد جریمه اش را هم خودش پرداخت کند، مثل 
مصطفی صالحی زاده که ۲ سال پیش در آسیایی طال گرفت اما دوپینگش درآمد. 
فدراسیون کشتی ۱۰ هزار فرانک جریمه شد، صالحی زاده پیگیری و اعتراض هم 
داشت که این موضوع نیز باعث افزایش مدت محرومیت و جریمه نقدی شد اما او 
به کانادا رفت و هیچ جریمه ای هم نداد. در این میان آبروی تیم ایران می رود، خود 
بار پرداخت جریمه نمی رود و در نهایت فدراسیون کشتی  کشتی گیر هم که زیر 

باید آن را پرداخت کند.
*فدراسیون چطور می خواهد جریمه را از دوپینگی ها بگیرد؟

حاال  شده  هم  محروم  و  ندارد  پول  که  گیری  کشتی  کرد:  تصریح  ی  و
می آید پول جریمه را هم بدهد؟ خب فدراسیون مجبور است جریمه او را بدهد. 
اینکه می گویند جریمه را می گیریم چطور می خواهند بگیرند؟ من فکر نمی کنم 
یا اصال خدا کند دوپینگی  بگیرند و  بتوانند  باشد. حاال خدا کند  ین کار شدنی  ا
رخ ندهد. فدراسیون کشتی هم با این بی پولی و مشکالت مالی که دارد با این 

اتفاقات به دردسر می افتد.
*ورزشکاری که دوپینگ می کند مجبور است به MMA برود

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد 
رشته MMA باعث از دست رفتن بسیاری از ورزشکاران مخصوصا در رشته کشتی 
و حتی  مسابقات  از همه  می کند  دوپینگ  ورزشکار  وقتی یک  گفت:  است،  شده 
فعالیت های اجتماعی آن رشته محروم می شود. با این شرایط مجبورند به رشته ای 
بروند که از هر نظر آزاد است و هر ورزشکاری با هر خالف و یا دوپینگ می تواند 
در آن شرکت کند، به همین دلیل MMA را انتخاب می کنند. این افراد بخاطر 
اینکه ورزش خود را به شکلی دیگر ادامه بدهند و تمام ناراحتی های روحی و جدا 
شدن از عشقشان را در مبارزه ها خالی کنند و از سوی دیگر برای اینکه سلبریتی 
شوند، به پول خوب برسند و یا مثل صالحی زاده که اقامت کشور کانادا را گرفت، 

اقامت کشورهای دیگر را بگیرند راهی MMA می شوند.

مانچینی: فوتبال می تواند مرهم زخم مردم ایتالیا باشد
»روبرتو مانچینی« مقامات ایتالیا را 
عنوان  به  فوتبال  سرگیری  از  به  سبت  ن
راهی برای بازگرداندن شادی و نشاط به 
پاندمی کرونا  این کشور در دوران  مردم 
تهییج کرد و اطمینان داد که ریسک کرونا 
برای بازیکنان و خدمه فوتبالی در پایین ترین 

سطح قرار دارد.
ایتالیا   فوتبال و ورزش در  عطیلی  ت
و  انجامیده  طول  به  ماه  یک  از  یش  ب
برنامه ها برای ادامه تمرینات از چهارم ماه 
مه در دستور کار قرار گرفته و انتظار می رود 

بازی ها نیز مابین ۲۷ تا 3۱ مه آغاز شود.
مانچینی در این باره گفت: امیدوارم 

خیلی زود بتوانیم به روال عادی برگردیم و این روزها تنها به یک خاطره وحشتناک 
تبدیل شود. احساس می کنم زمان تسهیل تدابیر برای بازگشت زندگی به روال عادی 
فرا رسیده باشد هرچند که این روال با آنچه به آن عادت داشتیم فرق داشته باشد. 
تعطیلی کسب و کارها به زودی رکودی در مقیاس بزرگ را به همراه خواهد آورد و 

مردم از این شرایط خسته شده اند.
وی افزود: ورزش از ارزشی اجتماعی برخوردار است و به مردم نشاط بخشیده و 

در سطح روانشناختی به کشور کمک می کند. احساسات مثبت موثرند.
»ماسیمو چلینو« رییس باشگاه برشا به کووید-۱۹ مبتال شده و مصرانه تاکید 
دارد که فصل ادامه پیدا نکند اما مانچینی تاکید دارد که پروتکل های ارائه شده از سوی 

پزشکان می تواند برای فدراسیون فوتبال ایتالیا کارگر باشد.
وی گفت: به نظر من تماس در ورزش خطرناک نیست. می توانیم تعداد موارد 
مبتال را تک به تک بشماریم به ویژه در سطح حرفه ای. زمین فوتبال هم وسعت زیادی 
دارد و برای تمرین هر بازیکن فضای کافی وجود دارد به ویژه در باشگاه هایی که برای 

تیم های خود چندین و چند زمین و مجموعه تمرینی دارند.
سرمربی تیم ملی ایتالیا تاکید کرد: بگذارید فوتبال را ادامه دهیم و خواهید دید 
که ورزش به کمک کشور خواهد آمد. به محضی که در خصوص امنیت بهداشتی و 
یا بهبودی ۵۰۰ بازیکن سری آ اطمینان حاصل و ثبات برقرار شود، آنگاه دیگر هیچ 

خطری وجود نخواهد داشت.
مانچینی برای تغییر در فهرست دیدارهای فوتبال در رقابت های مختلف نیز 

پیشنهادهایی داشت
وی در این باره اظهار داشت: اگر فصل تمام شد که البته امیدوارم این اتفاق رخ 
دهد، آنگاه بالفاصله باید تورنمنتی دیگر آغاز شود. نباید وقفه و تعطیلی کوتاهی وجود 
داشته باشد و مجموعه تیم ها برای پوشش تمام بازی ها باید تعداد نفرات بیشتری در 
اختیار داشته باشند. می توانیم از روسیه الگوبرداری کنیم زیرا در این کشور ۱۰ روز بعد 
از تعیین تکلیف قهرمان، فصل جدید شروع می شود که البته واضح است در خالل آن 

یک تعطیلی زمستانی نیز جای خواهد گرفت.

فابرگاس: مسی هیچ وقت بارسلونا را ترک نمی كند
هافبک موناکو فرانسه به ستایش از 
ستاره جوان پاری سن ژرمن پرداخت و او 

را با تیری آنری مقایسه کرد.
سسک فاربرگاس هافبک اسپانیایی 
رادیو  با  که  گویی  و  گفت  در  وناکو  م
کادنا سر داشت درباره موضوعات زیادی 

صحبت کرد.
او ابتدا درباره جدایی مسی از بارسلونا 
گفت: من همواره با مسی صحبت می کنم. 
او می خواهد که با پیراهن بارسلونا از دنیای 
فوتبال خداحافظی کند. ممکن است که در 
بارسلونا هزاران اتفاق رخ دهد اما اطمینان 

دارم که مسی هیچ وقت تیم را ترک نمی کند و با پیراهن بارسلونا از دنیای فوتبال 
خداحافظی خواهد کرد.

فابرگاس درباره ابتالی مادر بزرگش به کرونا گفت: او ۹۵ سال سن دارد و به 
ویروس مبتال شده است و همین باعث شده است تا از او دور باشم. خوشبختانه وضعیت 
مادر بزرگم خوب است و همچنان در بیمارستان به سر می برد. قرار است همچنان تا ۱۱ 

می در قرنطینه باشیم و باید دید که بعد از آن چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.
این بازیکن درباره رئال مادرید گفت: من بارها فرصت بازی در رئال را داشتم اما 
راهی این تیم نشدم. من به عنوان بازیکن به رئال مادرید نه گفتم اما به عنوان مربی 
به هیچ تیمی نه نخواهم گفت. یک فرد نمی تواند بگوید که از این آب نخواهد خورد. 

اگر روزی مربی شوم در هر تیمی ممکن است مربیگری کنم.
فابرگاس ادامه داد: شرایط یک مربی با بازیکن بسیار متفاوت است. یک مربی را 
ممکن است که حتی بعد از دو روز اخراج کنند اما بازیکن قرارداد دارد و اخراج نخواهد 

شد و به همین خاطر مربی می تواند در هر تیمی مربیگری کند.
فابرگاس در پایان درباره امباپه گفت: اگر مربی بودم قطعا درخواست جذب این 
بازیکن را می دادم. او من را به یاد تیری آنری می اندازد. او بازیکن بسیار خوب و 

کاملی است.

ژاوی با كم شدن حقوقش موافقت كرد
سرمربی اسپانیایی السد قطر بخشی 
با ویروس  ز حقوق خود را برای مبارزه  ا

کرونا بخشید.
به گزارش استاد الدوحه، قطر یکی از 
کشورهایی است که ویروس کرونا در آن 
در حال رشد است و چند هفته ای است 
که ورزش و فوتبال به کلی در آن متوقف 

شده است.
باشگاه قطری بخشی از قراردادهای 
بازیکنان و مربیان را کم کرده اند تا بتوانند 
خود را از بحران مالی نجات دهند.باشگاه 

السد اعالم کرد که ژاوی سرمربی این تیم  بخشی از حقوق خود را در اختیار دولت 
قطر قرارداده است تا صرف مبارزه با ویروس کرونا شود.

ژاوی پیش از این هم یک میلیون یورو در اختیار بیمارستانی در شهر بارسلون قرار 
داد تا صرف مبارزه با ویروس کشنده کرونا شود. این چهره محبوب اسپانیایی در سال 
۲۰۱۵ بعد از جدایی از بارسلونا پیراهن السد را برتن کرد و 4 فصل در این تیم بازی 
کرد و االن دومین فصل حضورش در این تیم را به عنوان سرمربی تجربه می کند و 
توانسته که نتایج خوبی هم به دست آورد.باتوجه به شرایطی که بارسلونا دارد حتی این 
احتمال زیاد است که ژاوی به عنوان سرمربی این تیم هم انتخاب شود و خود او تاکید 

کرده که رویایش مربیگری در آبی اناری ها است.

رئیس فدراسیون فوتبال آلمان:
 قطعا بازیها بدون تماشاگر خواهد بود

طبق اعالم رئیس فدراسیون فوتبال 
اجازه  بوندسلیگا،  ادامه  در صورت  لمان  آ
داده  ها  ورزشگاه  در  تماشاگران  ضور  ح

نخواهد شد.
به گزارش کیکر، آلمان بعد از اسپانیا 
و ایتالیا بیشترین شمار مبتالیان به کرونا را 

در بین کشورهای اروپایی دارد.
و  مهار  به  موفق  هنوز  ها  لمانی  آ
کنترل ویروس کرونا نشده اند و نگرانی 

های زیادی در این کشور وجود دارد.
فریتس کیلر رئیس فدراسیون فوتبال 

آلمان درباره احتمال بازگشت هواداران به ورزشگاه ها گفت: می دانیم که جذابیت فوتبال 
به هواداران است اما در شرایط کنونی امکان بازگشت هواداران به ورزشگاه ها وجود 
ندارد. قطعا بازی ها بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد.او ادامه داد: کانون هواداران 
باشگاه ها ما را در جریان وضعیت هواداران قرار می دهند. می دانیم که آنها چقدر در 
اشتیاق بازگشت به سکوها هستند اما ما ریسک نخواهیم کرد. فعال با هماهنگی وزارت 

بهداشت قرار است که بازی ها را بدون حضور تماشاگر برگزار کنیم.
طبق اعالم رسانه های آلمانی، ادامه رقابتهای بوندسلیگا از ابتدای ماه بعد میالدی 
خواهد بود. البته  هنوز زمان دقیق مشخص نشده است و قرار است که روز پنچ شنبه 

جلسه نهایی برگزار شود تا تاریخ دقیق مشخص شود.

پرسپولیس  ل  تبا فو تیم  رمربی  س
سود  به  لیگ  احتمالی  تعطیلی  ی گوید  م
هزینه  قهرمانی  برای  که  است  یم هایی  ت

کرده اند اما به هدفشان نرسیده اند.
مباحث  درباره  گل محمدی  حیی  ی
مطرح شده درباره تعطیلی احتمالی لیگ به 
خاطر شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: وقتی 
این مشکالت به وجود آمد باشگاه ما اعالم 
کرد اولین نکته ای که برای ما اهمیت دارد 
سالمتی جامعه و هواداران فوتبال است. االن 
هم سیاست ما همین است و اصال دوست 
نداریم حتی یک نفر دچار مشکل شود. ما 
دوست داریم همه در سالمتی کامل باشند. 
درباره این مساله هر تصمیمی ستاد مبارزه 
با کرونا و وزارت بهداشت اتخاذ کند و همین 
طور سازمان لیگ آن را اجرایی کند ما تابع 

آن هستیم.
او درباره این که اگر لیگ تعطیل شود 
آیا بهتر است قهرمان را معرفی کنند، گفت: 
و  می کنیم  فعالیت  فدراسیون  نظر  زیر  ا  م
فدراسیون نیز زیر کنفدراسیون فوتبال آسیا 
است. در ادامه کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز 
زیر نظر فیفا فعالیت می کند. آن چیزی که 
من متوجه شدم این است که فیفا می خواهد 
بازی ها ادامه داشته باشد. نکته ای که وجود 
این است که شنیده ام که می خواهند  دارد 
بازی های  بیماری  طوالنی شدن  خاطر  ه  ب
باقی مانده را به لیگ فصل بعد منتقل کنند. 

در هر صورت فیفا این سیاست را ندارد که 
بازی ها را تعطیل کند. چون برخی تیم ها باید 
تکلیف صعود و سقوط شان مشخص شود. 
از حل شدن مشکل  داریم پس  ما دوست 
کرونا بازی ها ادامه داشته باشد. شاید مباحث 
اسپانسرینگ در ایران آنچنان اهمیت نداشته 
باشد و پول های زیادی جابه جا نشود اما در 
فوتبال بین المللی پول های زیادی از طریق 
ما  برای  شاید  می شود.  جابه جا  سپانسرها  ا
تعطیل کردن لیگ خیلی سخت نباشد اما در 
کشورهای صاحب فوتبال واقعا سخت است 
که بازی ها را ادامه ندهند. در هر صورت هر 
ما  کند  اتخاذ  فوتبال  فدراسیون  صمیمی  ت

مطیع آن تصمیم هستیم.

در  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
بخش دیگری از صحبت هایش درباره لیست 
خروجی و ورودی تیمش برای فصل آینده 
گفت: من در جلسه با مدیران باشگاه گفتم 
اولویتم حفظ بازیکنان فعلی است. وقتی از 
من لیست خروجی و ورودی خواستند گفتم 
برگزاری  تکلیف  که  فعلی  شرایط  در  ه  ک
نیست  صالح  نیست  مشخص  ازی ها  ب
لیست ورودی و خروجی داشته باشیم. ابتدا 
باید تکلیف لیگ مشخص شود و بعد درباره 

آینده تصمیم گیری کنیم.
امیر  که  این  درباره  همچنین  و  ا
قلعه نویی گفته بود حاضر است با پرسپولیس 
در تهران بازی کند، گفت: هر مسابقه ای در 

فدراسیون  از سوی  تایم مشخص که  یک 
ما  شود.  برگزار  باید  می شود  اعالم  وتبال  ف
به اصفهان رفتیم و خودمان را برای بازی 
آماده کردیم اما تیم سپاهان برای مسابقه 
آماده نشد. این یک موضوع مشخص است 
اگر قصوری اتفاق افتاده به خاطر شرایط تیم 

میزبان بوده است.
را  مساله  این  باید  خودشان  آنها   
موضوع  این  درباره  می کردند.  دیریت  م
حتی نیروهای انتظامی شهر اصفهان گفتند 
می توانست  می خواست  سپاهان  زمانی  ر  ه
زمین  در  سپاهانی ها  اما  برود  ورزشگاه  ه  ب
فوتبال حاضر نشدند. این موضوع را در هر 
محکمه ای مطرح کنید خیلی واضح و روشن 
رای صادر می کند. فکر نمی کنم دیگر نیازی 

به صحبت کردن درباره آن بازی باشد.
سوال  این  به  پاسخ  در  پایان  در  و  ا
که تعطیلی احتمالی لیگ به سود کدام تیم 
قهرمانی  برای  که  تیم هایی  گفت:  ست،  ا
امتیاز در  با اختالف  هزینه کرده اند و حاال 
دارند شاید  قرار  پایین پرسپولیس  رده های 
تعطیلی لیگ برای آنها بهتر باشد که البته 
من بعید می دانم مسابقات به طور کلی لغو 
شود. آن تیم ها هزینه های زیادی انجام دادند 
و هوادارانشان توقع قهرمانی دارند اما االن 
که نتوانستند به هدفشان برسند احتماال از 
به  چون  می شوند  خوشحال  لیگ  عطیلی  ت

نفع آنهاست.

فیفا می خواهد بازی ها ادامه داشته باشد؛

گل محمدی: تعطیلی لیگ به نفع همه تیم هاست بجز پرسپولیس

تازه ترین  در  کیا  مهدوی  هدی  م
صحبت هایش خاطراتی جالب از دوران پر فراز 

و نشیب بازیگری اش به زبان آورده است. 
بازیکن سابق پرسپولیس و تیم ملی درباره 
اتفاقات عجیب دوران بازی اش حرف های جالبی 
را مطرح کرده که شاید مهمترین آنها مربوط به 
حسرت بازی در کنار زیدان و البته ماجرای بیانیه 
خداحافظی اش و همچنین فسخ قرارداد با تاتنهام 
انگلیس به دلیل کارت پایان خدمت باشد. او 
در گفتگویی که با صفحه اینستاگرامی باشگاه 
پرسپولیس داشته با اشاره به حضور یحیی گل 
محمدی روی نیمکت این تیم گفت: به نظرم 
آقای کالدرون در نیم فصل اول عملکرد خوبی 
داشت و نتایج خوبی با این تیم گرفت اما نمی دانم 
که چه اتفاقاتی افتاد که از پرسپولیس جدا شد. 
با این همه انتخاب یحیی گل محمدی به عنوان 
جانشین کالدرون یک انتخاب هوشمندانه بود چرا 
که او یک مربی جوان و پرسپولیسی است که 
شناخت خوبی هم از این تیم دارد. گل محمدی 
در سال های اخیر عملکرد خیلی خوبی داشته و 
می تواند پرسپولیس را باز هم موفق کند. سالمتی 
و حفظ آن از هر چیز مهم تر است. امیدوارم اگر 
مسابقات لیگ برتر ادامه پیدا کرد تیم پرسپولیس 
بتواند یک بار دیگر به مقام قهرمانی رسیده و دل 

هوادارانش را شاد کند.
به  را  جا  اما  کنم  بازی  می توانستم   

جوانان دادم
فکر کنم حدود ۱۱3 بازی ملی انجام دادم 
و این در حالی است که طبق آماری که به من 
دادند ۵۲ بازی ملی هم به اردوهای تیم ملی 
نیامدم تا بازیکنان جوان تر بازی کنند. من در 
3۲ سالگی از تیم ملی خداحافظی کردم و شاید 
این فرصت را داشتم که تا 3۶ سالگی در تیم 

ملی باشم اما از آن جایی که پیش از خودم دیده 
بودم که برخی از بزرگان فوتبال مورد بی مهری 
هواداران قرار گرفته بودند به همین دلیل تصمیم 
گرفتم که قبل از اینکه کار به اینجا برسد خودم از 

تیم ملی خداحافظی کنم.
در نوجوانی قهرمان مسابقات دو شدم

در هندبال هم عملکرد خیلی خوبی داشتم 
و جزو بازیکنان خوب بودم. همچنین در دوی 
سرعت هم مقام آورم و در مسابقات بین المللی 
مدارس که با حضور چند کشور برگزار شد به 
مقام قهرمانی رسیدم. یک دونده کره ای دوم شد 
و یک دونده هندوستان هم در رده سوم ایستاد. 
البته بعد از مدتی از حضور در دوی سرعت به 
سمت حضور در دوی استقامت رفتم اما در نهایت 
در سن ۱4 سالگی تصمیم گرفتم که فوتبالیست 

شوم و فوتبال را ادامه دهم. 
بازی برابر زیدان و کنار رونالدینیو برایم 

جذاب بود
این شانس را داشتم که با بازیکنان خوبی 

در فوتبال ایران و فوتبال اروپا بازی کردم. ما در 
یک بازی که مقابل یوونتوس بازی کردیم واقعًا 
عملکرد زین الدین زیدان من را تحت تاثیر قرار 
داد و او یک فوتبالیست نابغه بود. همچنین از بازی 
کردن کنار رونالدینیو خیلی خوشم می آمد که این 
فرصت در یک بازی نصیب من شد؛ چرا که برای 
حضور در تیم منتخب جهان دعوت شدم و در 
قالب دو تیم رونالدینیو و تیم شوچنکو در کنار این 

بازیکن بزرگ برزیلی به میدان رفتم.
را  بیرهوف  و  دایی  کریمی،  یراهن  پ

یادگاری گرفتم
این شانس را داشتم که با علی دایی و 
علی کریمی پیراهنم را عوض کنم و پیراهن 
بایرن مونیخ را از آن ها گرفتم. همچنین با وحید 
هاشمیان هم این کار را انجام دادم. واقعا لذت 
خیلی زیادی دارد که یک هموطن در خارج از 
کشور با هم وطنش مسابقه دهد و در پایان بازی 
هم پیراهن هایشان را عوض کنند. البته در جام 
جهانی ۱۹۹۸ پیراهن خودم را با اولیور بیرهوف 

عوض کردم و هنوز همان پیراهن را دارم.
می خواستم برابر هامبورگ خداحافظی کنم 

اما میالنی ها آمدند
از طریق برخی از دوستانم در هامبورگ 
این بازی را پیگیری کردیم اما در نهایت با تیم 
پیشکسوتان میالن بازی کردیم که در آن بازی 
هم خوشبختانه کنار ستاره های نامدار سال های 
قبل تیم پرسپولیس بازی کردم. این افتخار و 
فرصت نصیب من شد که این اتفاق بزرگی 
برای من بود و در نهایت در این بازی از فوتبال 
خداحافظی کردم. متاسفانه در کشور ما مراسم 
خوب خداحافظی برای بازیکنان برگزار نمی شود. 
خودم پیش از این دیده بودم که برخی از بازیکنان 
با ناراحتی از دنیای فوتبال کنار رفتند و از آنجایی 
که این مسئله را دیده بودم دوست نداشتم که 

این اتفاق برای خودم رخ بدهد.
با تاتنهام قرارداد بستم اما نشد که بروم و 

افسردگی گرفتم
از  بعد  گویم؛  می  االن  را  مسئله  ین  ا
پیشنهادی که به من داده شد به لندن رفتیم و 
حتی قرارداد 3 ساله ای را با باشگاه تاتنهام به امضا 
رساندم اما در قرارداد بندی را گنجاندیم و آن این 
بود که من کارت پایان خدمت بگیرم تا به این 
باشگاه بروم اما در نهایت کارت پایان خدمت برای 
من صادر نشد و نتوانستم به تاتنهام بروم. البته از 
باشگاه هامبورگ هم برای عقد قرارداد با من به 
تهران آمدند که آن زمان باز هم به دلیل بحث 
کارت پایان خدمت نتوانستم راهی این تیم شوم. 
این مسائل باعث شد تا دچار افسردگی شدیدی 
شوم به طوری که چند کیلو به وزنم اضافه شد. 
هر چند که در نهایت سرنوشت، من را به سمت 
فوتبال آلمان برد و شاید قسمت همین بود که 

زندگی من در فوتبال آلمان رقم بخورد.
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مهدوی کیا: در ایران، بزرگان فوتبال مورد بی مهری قرار می گیرند
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دنیای جوانان گروه شهرستان شهریار-
زهرا قره باغی:به گزارش واحد خبر واطالع 
ارتباطات:مهندس کاویانی  رسانی مدیریت 
شهردار شهریار از پروژه های در حال احداث 
مدارس در منطقه ۱ اندیشه)شهرک مریم ، 
و ضمن  بازدید  وایین  شهرک  و  لمهدی(  ا
ها  پروژه  فیزیکی  پیشرفت  روند  از  طالع  ا
ارتقاء سرانه های آموزشی را میراثی ماندگار 

برای فرزندان و آینده سازان شهر دانست.
شهردار شهریار در ادامه افزود:با توجه 
به کمبود سرانه آموزشی و با تالش جهادی 
مدیریت شهری این 3 مدرسه با 3۶ کالس 
و زیر بنای ۵هزار مترمربع با اعتباری بالغ 
درصد   ۲۵ میانگین  با  ریال  ۱۵۰میلیارد  ر  ب
پیشرفت فیزیکی از ابتدای سال ۹۸ شروع 

و در مهر ماه آماده بهره برداری می باشد.

شهردار شهریار خبر داد:

افتتاح سه باب مدرسه 12 کالسه در مهرماه
مركز تعویض پالک ایالم بازگشایی می شود

دنیای جوانان-گروه شهرستان ایالم-  آذر یعقوبیان:   رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی استان ایالم با اشاره به اینکه مرکز تعویض پالک ایالم 
بازگشایی می شود، گفت: خدمات دهی در مراکز تعویض پالک استان منوط 
به رعایت کامل پروتکل های بهداشتی است. سرهنگ ابوالفضل کوهزادی 
از امروز مرکز تعویض پالک ایالم  ناجا  اینکه طبق ابالغیه راهور  ابیان  ب

بازگشایی می شود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایالم با اشاره به اینکه مرکز 
مراکز  در  دهی  خدمات  گفت:  شود،  می  بازگشایی  ایالم  پالک  عویض  ت
تعویض پالک استان منوط به رعایت کامل پروتکل های بهداشتی است.

ناجا  راهور  ابالغیه  طبق  اینکه  بابیان  کوهزادی  ابوالفضل  سرهنگ 
از امروز مرکز تعویض پالک ایالم بازگشایی می شود، افزود: تا زمانی که 
این  در  اجتماعی  گذاری  فاصله  طرح  و  ابالغی  بهداشتی  ضوابط  مامی  ت
مرکز اجرا و مورد تایید کارشناسان بهداشت قرار نگیرد هیچ گونه خدماتی 

به مراجعین ارائه نمی شود.
وی با اشاره به اینکه مرکز تعویض پالک به دلیل کثرت مراجعان از 
مکان های پر ریسک در زمینه انتقال ویروس محسوب می شود از مراجعان 
خواست به منظور حفظ سالمت خود ضمن رعایت فاصله گذاری فیزیکی 
و نکات بهداشتی، وسایل حفاظت شخصی نظیر ماسک و دستکش در زمان 

مراجعه به این مرکز به همراه داشته و استفاده کنند.
هنگام  در  سختگیرانه  مقررات  اعمال  اشاره  با  ادامه  در  وهزادی  ک
پذیرش و خدمات دهی به مراجعان تصریح کرد: اجازه ورود به افراد متفرقه 

داده نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: باهدف پیشگیری از تجمع مراجعان، طرح زوج 

و فرد پالک ها اجرا می شود.

به منظور توزیع عادالنه زیرساختها در مناطق کم برخوردار:
 ادامه احداث مجموعه ورزشی واقع در بلوار شهدای اصناف 

شهر قدس

دنیای جوانان گروه شهرستان قدس-زهرا قره باغی:مسعود مختاری شهردار 
قدس، از ادامه عملیات احداث مجموعه ورزشی واقع در بلوار شهدای اصناف جنب 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
وظایف  از  وسیعی  طیف  با  شهری  مدیریت  نقش  گفت:  مختاری  مسعود  قدس، 
عمرانی و خدماتی، در زمینه توسعه فضاهای ورزشی با هدف تأمین فضاهای الزم 
برای گذراندن اوقات فراغت شهروندان و پرداختن به امر ورزش حائز اهمیت است 
که اجرای پروژه های متعدد ورزشی در نقاط مختلف سطح شهر به خصوص در 
و  پیگیری  این شهرداری  توسط  به صورت جدی  برخودار  کمتر  و محالت  قاط  ن

عملیاتی می شود.
وی افزود: از جمله اقدامات این شهرداری در حوزه ورزش میتوان به احداث 
مجموعه ورزشی جنب سازمان مدیریت پسماند شهرداری اشاره کرد، که این سالن 
ورزشی چند منظوره شامل سالن فوتسال، بسکتبال و والیبال و ساختمان اداری در 
۲ طبقه با زیربنا ۲۰۵ متر مربع می باشد، همچنین استخر این مجموعه با مساحت 
با مساحت  آقایان  بانوان و  برای  با ۲ استخر دوقلو  ۲4۰۰ متر مربع شامل سوله 
۱4۰۰ متر مربع و ساختمان اداری شامل رختکن، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی با 

مساحت ۱۰۰۰ متر مربع است.
شهردار قدس با بیان اینکه در حال حاضر این مجموعه بیش از ۲۰ درصد 
های  پروتکل  رعایت  با  مجموعه  این  احداث  عملیات  که  دارد  فیزیکی  یشرفت  پ
و  ورزشی  و فضاهای  زیرساختها  توسعه  داشت:  بیان  اجراست،  در حال  هداشتی  ب
حال  رفاه  تأمین  منظور  به  شهر  مختلف سطح  محالت  و  نقاط  در  آن  گسترش 
شهروندان، دغدغه مدیریت شهری است که به همین منظور با ایجاد اماکن ورزشی در 
سطح محالت و نقاط کمتر برخوردار، سعی داریم سرانه های این حوزه را ارتقا بخشیم.

مدیرعامل پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند:
پاالیشگاه شازند  بنزین در  لیتر  میلیون  و 2۰۰  میلیارد  پنج 

تولید شد

مدیرعامل  -نوروزی:  نسب  مرکزی صفائی  شهرستان  گروه  جوانان  نیای  د
شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند گفت: پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر 

بنزین یورو چهار پارسال در این واحد پاالیشگاهی تولید شد.
»غالمحسین رمضان پور« افزود: بنزین تولیدی این پاالیشگاه در سال گذشته 
حدود ۲۰ درصد نیاز سوخت کشور را تامین کرده و بخش عمده آن در استان های 

تهران، البرز و مرکزی به مصرف رسیده است.
وی ادامه داد: ۶۱۰  میلیون لیتر بنزین سوپر سال گذشته در شرکت پاالیش 
نفت امام خمینی)ره( شازند تولید و در نقاط مختلف کشور و استان مرکزی توزیع شد.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند بیان کرد: تولید نفت 
گاز)گازوییل( نیز در  این واحد پاالیشگاهی پارسال به بیش از سه میلیارد و ۷۵۰ 
میلیون لیتر رسید.رمضان پوریادآور شد: در سال ۹۸ همچنین ۵3۰ میلیون لیتر نفت 
این  امام خمینی)ره( شازند تولید شد و  سفید یورو چهار در شرکت پاالیش نفت 

فرآورده درمناطقی که از نعمت گاز برخوردار نیستند مصرف شده است.
وی اضافه کرد: خوراک شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند پارسال  
بیش از ۱4 میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیتر بود که به مشتقات مختلف نفتی تبدیل و به 

نقاط مختلف کشور ارسال شد. 
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند گفت: با وجود شیوع 
ویروس کرونا تولید به هیچ عنوان در این واحد پاالیشگاهی متوقف نشده و روزانه 

بیش از ۱۶ میلیون لیتر بنزین در این واحد تولید می شود.
از  یکی  و   4 یورو  بنزین  تولیدکننده  خمینی)ره(  امام  نفت  پاالیش  شرکت 
مهمترین پاالیشگاه های نفت کشور است که به عنوان بزرگترین پاالیشگاه تک 
واحدی ایران در سال ۱3۷۲ با ظرفیت اسمی ۱۵۰ هزار بشکه در روز راه اندازی شد.

این شرکت نخستین پاالیشگاهی است که کار مطالعه و عملیات اجرای آن 
بعد از انقالب اسالمی و در نخستین سال بعد از جنگ تحمیلی آغاز شد.ظرفیت 
این پاالیشگاه پس از مدتی با تالش و کوشش نیروهای متعهد و متخصص به 

۲۵۰ هزار بشکه در روز رسید.

 

مدیر مرکز پایش  و کنترل کیفیت شر کت آبفا استان اصفهان اعالم کرد:
احتمال انتقال ویروس كرونا از طریق آب صفر است

دنیای جوانان گروه شهرستان-اصفهان مریم کربالئی-مدیر مرکز پایش  
و کنترل کیفیت شرکت آبفا استان اصفهان  در برنامه رادیویی جاری حیات 
عنوان کرد:پس از تصفیه نهایی آب،کلر باقیمانده در آب بین هشت دهم 
تا یک PPM است که با وجود این مقدارماده گندزدایی در آب، ویروس 

کامال از بین می رود.
فهمیه امیری افزود:بدنه ویروس کرونا از چربی تشکیل شده که در 

معرض ماده گندزدایی که قرار می گیرد،کامال از بین می رود.
استان اصفهان کیفیت آب  آبفا  اینکه خط قرمز شرکت  بیان  با  وی 
است تصریح کرد:اولویت شرکت آبفا اصفهان تامین و توزیع آب سالم و 
بهداشتی می باشد، که براین اساس در سطح استان آزمایشگاههای متعددی 
، کیفیت  آب را از لحاظ میکروبی، شیمیایی و فلزات سنگین مورد آزمایش 

قرار می دهند.
مدیر مرکز پایش  و کنترل کیفیت شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره 
به تعداد مراکز پایش و کنترل کیفیت آب در سطح استان خاطرنشان ساخت: 
در سطح استان ۲۲ آزمایشگاه ، پارامترهای میکروبی آب را  به طور شبانه 
روزی و مستمر اندازه گیری می کنند و چهار باب آزمایشگاه  از نظر شیمیایی، 
میزان امالح موجود در آب نظیرکلسیم،منیزیم،نیترات و سولفات موجود را 
بررسی کرده و دو باب آزمایشگاهمیزان فلزات سنگین موجود در آب مانند 

سرب ، روی ، جیوه ، کرم  و مس  را بررسی می کند.
وی با بیان اینکه در سطح استان اکیپ هایی به صورت مستمر کیفیت 
آب را بررسی می کنند، افزود: در سطح استان  عالوه بر آزمایشگاههای 
ثابت ،همه روزه اکیپ های سیار کیفیت آب را از نظر پارامترهای میکروبی 

، شیمیایی و فلزات سنگین را آزمایش می کنند.
امیری خاطرنشان ساخت: در تصفیه خانه آب باباشیخعلی درحین فرایند 
تصفیه به صورت آنالین EC ، PH ، مقدار کدورت و کلرباقیمانده آب مورد 

بررسی قرار می گیرد.
وی در پاسخ به سوال احتمال ضرر ماده ی گندزدای موجود در آب 
برای سالمتی اظهار داشت:آب شرب تصفیه خانه باباشیخعلی به روش ازن 
گندزدایی می گردد و میزان کلر طوری تنظیم می شود  که طبق دستورالعمل 
وزارت بهداشت میزان کلر باقیمانده در آب از هشت دهم تا یک PPMباشد و 
این مقدار به طور قطع برای سالمتی مردم هیچ گونه مشکلی ایجاد نمی کند.

مدیر مرکز پایش  و کنترل کیفیت شر کت آبفا استان اصفهان با تاکید 
بر کیفیت آب شرب اصفهان بیان کرد:شرکت آبفا استان اصفهان حساسیت 
ویژه ای بر تامین و توزیع آب شرب با کیفیت در سطح استان داشته اما از 
زمان شیوع ویروس کرونا نظارت و حساسیت بر تامین و توزیع آب شرب 
چندین برابر شده است  و در نتیجه مردم نگران کیفیت آب شرب نباشند و 
بدانند که ویروس کرونا به هیچ عنوان از طریق آب آشامیدنی انتقال نمی یابد.

برخورداری ۹3 درصدی خانوارهای روستایی ایالم از گاز طبیعی؛
مدیرعامل  یعقوبیان:    آذر  ایالم-  شهرستان  جوانان-گروه  نیای  د
شرکت گاز استان ایالم گفت: هم اکنون ۹3 درصد خانوارهای این استان از 
گاز طبیعی برخوردار و بقیه نیز امسال به تدریج از آن بهره مند خواهند شد.

»عباس شمس اللهی« اظهار داشت: استان ایالم در مجموع ۶۰۰ روستا 
معادل ۹3 درصد خانوارهای  دارای سکنه  تاکنون 4۵۹ روستای  ارد که  د

روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.
وی افزود: باتوجه به برنامه ریزی به عمل آمده و در راستای سیاست های 
تعداد ۸۲  ایالم سال گذشته  بر محرومیت زدایی، شرکت گاز  دولت مبنی 

روستای استان را به شبکه گاز سراسری متصل کرده است.
عملیات  جاری  سال  در  اینکه  بیان  با  ایالم  گاز  شرکت  دیرعامل  م
گازرسانی به ۵۷ روستای دیگر در دست اقدام است، یادآور شد: سرانه جمعیتی 
روستایی بهره مند استان از نعمت گاز طبیعی هم اکنون ۹3 درصد بوده که 

این میزان تا پایان سال جاری به ۹۹ درصد خواهد رسید.
گاز  شبکه  از  استان  شهری  مناطق  برخورداری  میزان  الهی  شمس 
را ۹۹ درصد بیان کرد و یادآور شد: تنها شهرهای میمه و پهله زرین آباد 
شهرستان دهلران از نعمت گاز برخوردار نیستند که طرح گازرسانی به این 
شهر با پیشرفت فیزیکی مناسب در دست اجراست.وی افزود: با تمام عملیات 
گازرسانی به این ۲ شهر باقی مانده تا پایان امسال ضریب نفوذ گازرسانی 

در شهرهای استان به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل:
افزایش 13.2 درصدی بودجه استان اردبیل در سالجاری 

نسبت به سال گذشته
گروه شهرستان  جوانان  نیای  د
ئیس  ر حسینی  بیل-پروین  د ر -ا
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اردبیل گفت: بودجه استان اردبیل در 
سالجاری نسبت به سال گذشته ۱3.۲ 

درصد رشد نشان می دهد.
و  ریاست  حوزه  گزارش  ه  ب
مدیریت  سازمان  عمومی  وابط  ر
داود  اردبیل،  استان  برنامه ریزی  و 
شایقی اظهار کرد: آذرماه سال گذشته 

با جمع بندی نهایی بودجه سال ۹۹ الیحه تقدیم مجلس شد که البته قبل از 
آن اطالعات بودجه ای از استا ن ها خواسته بودند که در یک جمع بندی ما نیز 
اولویت های کاری و برنامه ریزی خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کردیم.

وی با قدردانی از همراهی استاندار اردبیل در پیگیری برای اخذ اعتبارات 
بیشتر در بودجه سال ۹۹ با هدف تحرک بخشی به پروژه های نیمه تمام و 
در حال تکمیل خاطرنشان کرد: باالخره با فراز و نشیب های مختلف روند 
بررسی بودجه در مجلس انجام شد و نظر کمیسیون تلفیق با تائید شورای 
بودجه سال ۹۹  براساس  امسال  ابتدای  از  و  ابالغ شده  به دولت  نگهبان 

برنامه ریزی ها و هدفگذاری ها در حال انجام است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل با بیان اینکه در هفته 
جاری بودجه ۹۹ به استان ها ابالغ شده و توزیع و تقسیم آن براساس جلسات 
شورای برنامه ریزی انجام می شود، گفت: تنها شاخص توزیع بودجه در کشور 
جمعیت است که براساس آخرین سرشماری استان اردبیل با داشتن یک 
میلیون و دویست  و هفتاد هزار و 4۲۰ نفر جمعیت ۱.۵۶ صدم درصد جمعیت 
کشور را داراست که از این لحاظ رتبه استان اردبیل در کشور بیست و سوم 
است.شایقی بیان کرد: از نظر مساحت نیز یک درصد مساحت کشور مربوط 

به استان اردبیل است که از این حیث رتبه بیست و پنجم کشور را داریم.
وی بودجه پیشنهادی دولت را در سالجاری ۲۸ هزار میلیارد تومان 
برای توزیع در بین 3۱ استان کشور اعالم و تصریح کرد: بودجه ۹۹ نسبت 
به بودجه ۹۸ در حدود 4.۲ درصد رشد دارد که سهم استان اردبیل نیز تعیین 

و مشخص شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل افزود:  امسال بودجه 
استان نسبت به سال قبل ۱3.۲ درصد بودجه استان اردبیل افزایش یافته است.

شایقی ادامه داد: با توجه به میانگین رشد 4.۲ درصدی بودجه کشور 
در سال ۹۹ وضعیت ما به گونه ای است که سه برابر متوسط رشد کشوری 
توزیع اعتبارات و منابع را شاهد هستیم.وی سرانه استان را در توزیع اعتبارات 
بیستم اعالم و اظهار کرد: این وضعیت فراتر از متوسط جایگاه استان در 
بخش جمعیت و مساحت است.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اردبیل خاطرنشان کرد: سال گذشته از محل سفر رئیس جمهور به استان 
یک هزار و 4۰۰ میلیارد تومان بودجه برای توسعه اردبیل اختصاص یافت 

که قرار است بخش عمده ای از این منابع در سالجاری تزریق شود.
شایقی گفت: تا پایان سال مالی ۹۹ که تیرماه سال آینده خواهد بود 
هم در بخش راه آهن و هم راه ها و همچنین حوزه آب و خاک منابع قابل 

توجهی به استان اختصاص می یابد.
وی با بیان اینکه تا سال ۹۷ برای پروژه ریلی استان 4۵۰ میلیارد تومان 
اعتبار مصوب و هزینه شده بود، گفت: در سه سال اخیر این رقم به ۷۵۰ 
میلیارد تومان از طریق فاینانس بانک ملی و همچنین ۷۰۰ میلیارد تومان از 
طریق منابع دولتی ارتقا یافته و قرار است با تامین این منابع پروژه راه آهن 

اردبیل در تیرماه ۱4۰۰ به بهره برداری برسد.

معاون اجرای پروژه های فوالد مبارکه خبر داد: 

اجرای بیش از 20 پروژه در سال جهش تولید 
شهرستان- گروه  نان  جوا نیای  د

سعیدبخش  احمد  کربالئی  مریم  صفهان  ا
ن  بهعنوا رکه  مبا فوالد  شرکت  فت:  گ
بزرگترین تولیدکنندۀ ورق تخت فوالدی در 
خاورمیانه و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 
از  بیش  ساالنه  تولید  با  اسفنجی  هن  آ
سهم  دارای  خام  فوالد  تن  میلیون   ۷
اشتغال  و  کشور  تولید  در  درصدی   ۵ ۱
و  مستقیم  بهصورت  نفر  هزار   3۵۱ حدود 
در  همواره  شرکت  این  است.  یرمستقیم  غ
امر توسعه پیشتاز بوده و با شناخت و تحلیل 
استراتژیک  نقشۀ  در  رقبا،  بازار  طالعات  ا
خود ایفای نقش محوری در توسعۀ صنعتی، 
اقتصادی و اجتماعی و ارتقای سطح فناوری 
صنعت فوالد را بهعنوان سازمانی جهانتراز 
برنامهریزی کرده است. این در حالی است 
که معاونت اجرای پروژهها این امر را با انجام 
بهصورت  بهینهسازی  و  توسعه  روژههای  پ
مستمر در سال ۱3۹۸ و سالهای قبل از آن 

پیگیری نموده است.
گذشته  سال  در  اینکه  بیان  با  ی  و
در  پروژه   ۱۰۰ حدود  در  متوسط  هطور  ب
معاونت اجرای فوالد مبارکه در حال انجام 

بوده، اظهار داشت: مجموع مبالغ قراردادهای 
پروژههای داخل فنس شرکت فوالد مبارکه 
و مجتمع فوالد سبا بالغبر ۱۵ هزار میلیارد 
ریال و 3۵ میلیون یورو بوده است که از این 
مبلغ، بیش از ۶ هزار میلیارد ریال و در حدود 
۲۰ میلیون یورو بابت کارهای انجامشده در 
قبال صورتوضعیتهای ارسالی به پیمانکاران 

پرداخت شده است.
سعیدبخش با تأکید بر اهمیت انجام 
واحدهای  و  سازمانها  در  پروژهها  هموقع  ب
توجه  با  رقم  این  صنعتی خاطرنشان کرد: 
نوسانات  قبیل  از  متعددی  مشکالت  ه  ب
تحریمهای  همچنین  و  تورم  و  ارز  رخ  ن
سال  در  است.  قابلتوجهی  عدد  ینالمللی  ب
گذشته عملیات اجرایی پروژههای متعددی 
به اتمام رسیده که ازجملۀ آنها میتوان به 
موارد زیر اشاره کرد: اجرای رولر اسکرینر 
واحد گندلهسازی؛ توری حفاظتی زیر نوار 
دریافت  ایستگاه  خرازی؛  شهید  قالههای  ن
فوالدسازی  غبار  سال  در  تن  هزار   ۷ ۰
غبارات  از  حاصل  لجن  تغلیظ  تولید/  و 
فوالدسازی و لجن شهید خرازی و انتقال 
لجن تا تیکنر موجود؛ اصالح طرح موجود 

مقاومسازی  ترمیم،  پروژۀ  ۲؛  اردامپر  ک
آبی  سایت  دمین  آب  مخزن  آببندی  و 
انبار  توسعۀ  پروژۀ  ریختهگری؛   ۵ اشین  م
تختال ناحیۀ پیشگرم نورد گرم- پالن B؛ 
DCS کورههای پیشگرم 3 و 4؛  پروژۀ 
مانیتورینگ  و  کنترل  سیستم  هینهسازی  ب
سرد؛  نورد   ۲ و   ۱ هیدروژن  تولید  احد  و
طرح  گاز  فشار  تقلیل  ایستگاه  حداث  ا
تصفیهخانۀ  ظرفیت  توسعۀ  خرازی؛  شهید 
پسابهای بهداشتی؛ احداث خط خروجی گاز 
اینچ؛ احداث ۶ دستگاه نیروگاه گازی   3۰
CHP در فوالدسازی و نورد پیوستۀ سبا؛ 
احداث ۲دستگاه غبارگیر در سرند محصول 
۰۶؛ طراحی، ساخت و نصب یک دستگاه 
غبارگیر خشک از تاور بافربین انتقال گندله 
به ناحیۀ تولید آهن اسفنجی شهید خرازی؛ 
نصب،  کانالکشی،  خرید،  عملیات  نجام  ا
راهاندازی و آموزش سیستم تهویۀ پستهای 
مستقیم  احیا  و  اکسیژن  واحدهای  رق  ب
شهید خرازی؛ طراحی، خرید، نصب، تست 
و آموزش دو دستگاه آسانسور نفربر از نوع 
صنعتی در واحد آهنسازی و اجرای پروژۀ 
ساخت دو عدد باسکول سایت پسماند در 

شرکت فوالد مبارکه.
فوالد  پروژههای  جرای  ا عاون  م
سال  در  که  پروژههایی  ازجمله  بارکه  م
بهرهبرداری  به  فنس  داخل  در  دید  ج
خواهند رسید، میتوان به موارد زیر اشاره 
آهک؛  ذخیرهسازی  ظرفیت  رد:افزایش  ک
واحد  برداشت  و  نباشت  ا پارک  وسعۀ  ت
یرهای  درا ظرفیت  فزایش  ا هنسازی؛  آ
 ۲۸ واحد  تختال  انبار  توسعۀ  سیل؛  از  گ
ر  ا هز  ۵۰ مخزن  حداث  ا A۲؛  الن  پ
مترمکعبی و خط اتصال؛ تکمیل و اجرای 
تأسیسات فاضالب مبارکه و لنجان؛ طرح 
تکمیل  شهری؛  پساب  تکمیلی  صفیۀ  ت
و  دیزیچه  فاضالب  تأسیسات  اجرای  و 
از  پساب  انتقال  اجرای  عملیات  یباشهر؛  ز
تصفیهخانههای زرینشهر و ورنامخواست؛ 
اجرای اسمز معکوس ثانویۀ فوالد مبارکه؛ 
ذخیرۀ  سوم  استخر  M۲؛  پست  وسعۀ  ت
پساب؛ جرثقیلهای اسلب؛ بازیافت حرارت 
از نیروگاه گازی با افزودن ریکاوری بویلر 
به  مربوط   MIS۲ پروژۀ  HRSG(؛  (
پست 4۰۰؛ تکمیل پروژۀ توسعه زیر سقف 

ثانویه سبا. اجرای اسمز معکوس  سبا؛ 

شهرستان  گروه  جوانان  نیای  د
حسینی-مدیرکل  ردبیل-پروین  ا -
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
اردبیل گفت: بیش از ۱۰3 میلیون ۲۰۰ 
محورهای  در  گذشته  سال  تردد  زار  ه

مواصالتی استان به ثبت رسید. 
اداره  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب
ای  جاده  ونقل  حمل  و  راهداری  کل 
استان اردبیل،علی رحمتی با بیان اینکه  
این میزان تردد توسط ۶4 سامانه تردد 
شماری در سال ۹۸ به ثبت رسیده افزود: 
مجموع تردد ورودی و خروجی استان از 
۲۵ اسفند ۹۸ تا ۲۹ فروردین ۹۹ کاهش 

۶۷ درصدی را نشان می دهد.
عضو شورای اداری استان اردبیل 

میانگین سرعت استان را در مدت یاد 
شده ۷۰ کیلومتر بر ساعت عنوان کرد 
و گفت: بخاطر شیوع ویروس کرونا و 
اجتماعی  گذاری  فاصله  طرح  جرای  ا
مجموع تردد داخل استان نیز ۵4 درصد 

کاهش یافته است. 
ستاد  ونقل  حمل  کمیته  ئیس  ر

اجرائی خدمات سفر استان اردبیل با 
 ۱۰ با  تردد  بیشترین  اینکه  به  شاره  ا
محور  در  مورد  هزار   ۶۸۱ و  یلیون  م
ثبت  به  بالعکس  و  آستارا   – ردبیل  ا
سه  اردبیل  محور  در  گفت:  سیده  ر
میلیون   ۹ بالعکس  و  سرعین  اهی  ر
و  مغان  اردبیل  و  هزارتردد   ۱۵ و 

صحرا  راهی  سه  محدوده  العکس  ب
به  تردد  هزار   ۲۱۵ و  میلیون   ۷ یز  ن

است. ثبت شده 
اجرائی  مدیریت  کمیسیون  بیر  د
اردبیــل  استان  نقل  و  حمل  یمنی  ا
را  استان  های  جاده  هوشمندسازی 
کل  اداره  مهم  های  برنامه  جمله  ز  ا
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
اردبیل دانست و تصریح کرد:عالوه بر 
دوربین   4۰ شماری  تردد  سامانه   ۶ ۶
ثبت  نه  ما سا  4۰ تصویری، ظارت  ن
 ۲ و  سرعت  مرور  و  عبور  خلفات  ت
در  نیز  حرکت  حین  توزین  امانه  س
اردبیل  استان  مواصالتی  حورهای  م

فعال است.

ثبت بیش از 103 میلیون تردد در محورهای مواصالتی استان اردبیل
کاهش 67 درصدی تردد در یک ماه اخیر 

دنیای جوانان گروه شهرستان خراسان رضوی-سمیه 
را  خود  اینکه  بیان  با  رضوی  قدس  آستان  اقرزاده-تولیت  ب
می دانیم،  معظم  رهبری  تولید«  »جهش  فرمایش  خاطب  م
گفت: آستان قدس رضوی باید پیشران باشد، به این معنا که 
در تولید محصوالت مهم برای کشور ریسک پذیر بوده و با 

حمایت از بخش خصوصی راه را برای آن ها باز کند.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در دیدار مدیران 
بخش های اقتصادی آستان قدس رضوی که در تاالر والیت 
حرم مطهر رضوی انجام شد، با تأکید بر اینکه این نهاد به 
هیچ عنوان به دنبال سوداگری نیست، ابراز کرد: اولویت نخست 
آستان قدس در حوزه اقتصادی رفع نیاز های کشور و مردم 

است و کسب سود در مرحله بعدی قرار دارد.
وی افزود: قاعدتا بخش خصوصی ریسک پذیر نیست 
و نگاه اقتصادی دارد، اما ما باید منافع مردم و کشور را مدنظر 

داشته باشیم و در عرصه هایی که نفع آن برای 
جامعه است، ریسک پذیر باشیم.

حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان 
اینکه آستان قدس رضوی باید پیشران باشد، 
به این معنا که در تولید محصوالت مهم برای 
کشور ریسک پذیر بوده و راه را برای بخش 
خصوصی باز کند، اظهار کرد: ما نباید رقیب 
که  حوزه هایی  در  و  باشیم  خصوصی  خش  ب
بخش خصوصی امکان ورود ندارد، وارد شویم. 
اگر بخش خصوصی نیز خواست در حوزه ای 

وارد شود، باید راه را برای آن ها باز کنیم.
 آستان قدس با بخش خصوصی رقابت 

نخواهد کرد
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر 

اینکه به هیچ وجه نباید با بخش خصوصی رقابت کنیم، ابراز 
کرد: اگر بخش خصوصی می تواند کاری را انجام دهد، ما نباید 
خود را رقیب بخش خصوصی بدانیم و به دنبال تصدی گری 
باشیم، باید در عمل به بخش خصوصی اثبات کنیم که آستان 

قدس رضوی رقیب شما نیست.
وی بر لزوم پرهیز از تصدی گری آستان قدس رضوی 
تأکید و اظهار کرد: ما بدنبال تصدی گری نیستیم، اما از تولید 
کننده های خرد و کوچک حمایت خواهیم کرد، ما باید از تولید 
کنندگان حمایت و تجربه و دانش خود را به آنها منتقل کنیم 
و بکوشیم مواد اولیه و بازار فروش را برای محصوالت آنها 

فراهم آوریم.
آستان  بخش های  تمام  در  ایرانی  کاالی  مصرف   

قدس رضوی
کاالي  مصرف  مروی  والمسلمین  االسالم  حجت 
داخلي در راستای حمایت از تولید را یک راهبرد برای تمام 
مجموعه های آستان قدس رضوی معرفی و اظهار کرد: در 
مجموعه آستان قدس رضوی باید تا می توانیم از محصوالت 
داخلی استفاده کنیم، مگر در مواردی که محصول داخلی وجود 

ندارد یا پاسخگوی نیاز نیست.
وی با بیان اینکه برای آستان قدس رضوی کمک به 
تولید، به مراتب اولویت باالتری از کسب سود و منافع اقتصادی 
دارد، اظهار کرد: حمایت جدی از شرکت های دانش بنیان که 
نیاز مردم را برطرف و استقالل کشور را تضمین می کنند، را 

وظیفه خود می دانیم.
حجت االسالم والمسلمین مروی افزود: آستان قدس 

رضوی باید باشگاه جوانان نخبه و تحصیل کرده باشد، ما در 
کشاورزی، صنعت و داروسازی بسترهای بسیار خوبی داریم باید 
شرایط را برای کارهای پژوهشی، تحقیقاتی و اجرایی جوانان 
متخصص و نخبه فراهم کنیم، پژوهش و عمل باید در کنار 

یکدیگر در اینجا تحقق یابد.
آستان  اقتصادی  شرکت های  مدیران  به  خطاب  وی 
انسان هایی  تربیت  برای  بستری  باید  گفت:  رضوی  دس  ق
متخصص، متدین، انقالبی، با افکار نو و همچنین ریسک پذیر 
در شرکت های دانش بنیان و واحدهای نوآور خود فراهم سازیم.

 تفاوت میان نامگذاری سال »رونق تولید« با »جهش 
تولید«

تولیت آستان قدس رضوی در فراز دیگری از سخنان خود 
با اشاره به نام گذاری سال ۹۹ به نام »جهش تولید« از سوی 
رهبر معظم انقالب اسالمی، به بیان تفاوت آن با »رونق تولید« 

پرداخت و بیان کرد: تفاوت میان نامگذاری سال »رونق تولید« 
و »جهش تولید« تفاوت از جنس »حرکت« و »سرعت« است، 
این نامگذاری بدین معناست که روال های معمول و متعارف 
کنونی جوابگو نبوده و باید در نگرش فعلی تغییر ایجاد شود 
و با تالشی بسیار مضاعف برای تحقق »جهش تولید« دوید.

وی جهش تولید را در سه حوزه »کمیت«، »کیفیت« 
و »تنوع« معرفی و تصریح کرد: برای تحقق جهش تولید به 
لحاظ کمی باید از ظرفیت های موجود به نحوی مطلوب در 
مسیر فرآوری محصوالت، باارزش افزوده باال استفاده کرد و 
باید از فناوری های پیشرفته و ظرفیت شرکت های دانش بنیاد 

برای جهش توأمان کمی و کیفی تولیدات بهره برد.
حجت االسالم والمسلمین مروی با اشاره به نیازهای 
فراوان و گوناگون کشور در عرصه های مختلف، اظهار کرد: 
جهش در تنوع تولید، می تواند سبب رفع نیازهای کشور شود.

تمام بخش های کشور باید نقش خود را برای تحقق 
شعار سال ایفا کنند

تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: گرچه در سال 
»جهش تولید« بار سنگین و اصلی برعهده قوه مجریه است، 
اما تحقق این مهم نیازمند توجه قوه مقننه و حمایت قوه قضائیه 
نیز می باشد، تمام نهادها و بخش های حاکمیت باید در حوزه کار 
خود به تحقق این شعار رهبری جامعه عمل بپوشانند، مجلس با 
تصویب قوانین و حضور فعال و قوه قضاییه با برخورد با موانع 

رشد و تولید می توانند در تحقق شعار سال نقش ایفا کنند.
باید همه  حجت االسالم والمسلمین مروی گفت: ما 
تالش خود را برای تحقق فرمایش رهبری که جهش تولید 

است به کارگیریم. موانع پیشروی تولید در کشور
وی با بیان اینکه »جهش تولید« باید بصورت گفتمان 
و مطالبه قالب کشور دربیاید، به موانع پیشروی تولید در کشور 
اشاره و ابراز کرد: متأسفانه بروکراسی اداری مانعی بزرگ بر 
سر راه تولید است و گاها سخت گیری های اداری برای صدور 

مجوزها بر مشکالت پیش روی تولید داخلی دامن می زند.
تولیت آستان قدس رضوی مسئله قاچاق کاال را از دیگر 
موانع جدی برای جهش تولید برشمرد و ابراز کرد: مبارزه با 
قاچاق کاال باید به مطالبه ای عمومی تبدیل شود و مسئوالن 
امر در مجلس، قوه قضاییه و دولت بصورت جدی برای مبارزه 

با آن ورود پیدا کنند.
وی واردات بی رویه را مانع دیگری پیش روی تولید کشور 
دانست و اظهار کرد: عده ای از راه واردات بی رویه ثروت های 
بادآورده ای را کسب کرده اند و نمی توانند به راحتی از سودهای 
نجومی خود چشم پوشی و بپذیرند که تولید 

داخلی محقق شود.
 ضرورت مقابله با واردات بی رویه و دفاع 

از تولید ملی
حجت االسالم والمسلمین مروی اذعان 
با  مقابله  کشور  پیشرفت  و  ملی  منافع  رد:  ک
واردات بی رویه و دفاع از تولید ملی را ایجاب 
می  کند، کاالهایی که با کیفیت خوب در داخل 
تولید می شوند، نباید وارد کشور شوند و این امر 

باید به مطالبه ای عمومی مبدل شود.
را  نقدینگی  وی عدم مدیریت صحیح 
تورم زا و فساد آفرین خواند و اظهار کرد: اگر 
نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، موجبات 
رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می آورد و اگر 
وارد کارهای غیرمولد، داللی و سفته بازی شود موجب تورم 
و فساد اقتصادی می شود، دولت با وضع مالیت های سنگین 
بر واسطه گری و داللی بازی، می تواند کاری کند که این امور 

مقرون به صرفه نباشد.
 منزلت کار و تالش از دیدگاه اسالم

حجت االسالم والمسلمین مروی در بخش دیگری از 
بیانات خود، با اشاره به منزلت و اهمیت کار و تالش از دیدگاه 
اسالم، اظهار کرد: یکی از مهم ترین موضوعاتی که دین مقدس 
اسالم روی آن تأکید بسیار دارد، تالش و کوشش و فعالیت 
اقتصادی برای کسب روزی حالل است، پیامبر اکرم)ص( در 
روایتی، کسی که در عرصه اقتصادی کار می کند را همتراز 

مجاهد فی سبیل اهلل قرار می دهد.
وی با بیان اینکه تالش های فعاالن اقتصادی می تواند 
استقالل را برای جامعه اسالمی به ارمغان بیاورد، ابراز کرد: 
فعالیت های اقتصادی و صنعتی از منظر اسالم و معنویت بسیار 
ارزشمند بوده و تنها از دیدگاه مادی نباید به این فعالیت ها 
هیچگاه  نباید  »کفار  می فرماید  قرآن  در  خداوند  گریست،  ن
بر مسلمانان تسلط یابند« تسلط می تواند سیاسی، نظامی و 

اقتصادی باشد.
از  یکی  اقتصاد  گفت:  رضوی  قدس  آستان  ولیت  ت
مهمترین عرصه ها در تحقق استقالل و عزت برای جامعه 
است، زیرا جامعه ای می تواند استقالل سیاسی داشته باشد که 
از حیث اقتصادی مستقل باشد.گفتنی است، در این جلسه از 
مدیران برگزیده حوزه تولید و نوآوری سازمان اقتصادی آستان 

قدس رضوی در سال ۹۸، تقدیر به عمل آمد.

حجت االسالم والمسلمین مروی در دیدار مدیران سازمان اقتصادی رضوی

آستان قدس رضوی باید در تحقق »جهش تولید« 
و حمایت از بخش خصوصی پیشران باشد
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تصویری دیده نشده از احمد شاملو و مسعود خیام
اختصاصی دنیای جوانان

از هر چه می رود
سخن دوست خوش ترست

سعدی

از هر چه می رود سخن دوست خوش ترست
پیغام آشنا نفس روح پرورست

هرگز وجود حاضر غایب شنیده  ای
من در میان جمع و دلم جای دیگرست

شاهد که در میان نبود شمع گو بمیر
چون هست اگر چراغ نباشد منورست

ابنای روزگار به صحرا روند و باغ
صحرا و باغ زنده دالن کوی دلبرست

جان می روم که در قدم اندازمش ز شوق
درمانده ام هنوز که نزلی محقرست

کاش آن به خشم رفته ما آشتی کنان
باز آمدی که دیده مشتاق بر درست

جانا دلم چو عود بر آتش بسوختی
وین دم که می زنم ز غمت دود مجمرست

شب های بی توام شب گورست در خیال
ور بی تو بامداد کنم روز محشرست

برگزاری  از  سمنان  استان  عمومی  های  کتابخانه  دیرکل  م
پویش»نشاط خانه با طعم کتاب« با مشارکت خوب مردم در استان 
خبر داد و گفت: چهار هزار و ۹۰۰ اثر برای شرکت در این مسابقه 

ارسال شده است.
حسین شاکری ضمن اشاره به طرح های این اداره کل در دوران 
کرونا و با هدف اشاعه فرهنگ مطالعه، ابراز کرد: مسابقه »نشاط در 
خانه با طعم کتاب« یکی از طرح های کتابخانه های عمومی برای 
ترویج فرهنگ مطالعه است.وی با بیان اینکه خوشبختانه این طرح 
با استقبال خوب مردم استان سمنان نیز روبرو شد و ما تاکنون شاهد 
ارسال چهار هزار و ۸4۵ اثر مرتبط با این رویداد به دبیرخانه کتابخانه 
های عمومی استان هستیم، ابراز کرد: حفظ سالمتی فکر و جسم 
کودکان، نوجوانان، جوانان و اقشار مختلف مردم محور و هدف اصلی 

این رویداد فرهنگی است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان امیدآفرینی، ایجاد 
شور و نشاط اجتماعی، آموزش رعایت نکات بهداشتی و ترویج مطالعه 
را از دیگر محورهای این پویش دانست و ابراز داشت: این پویش یا 
مسابقه در محورهایی مانند کتاب خوانی، معرفی کتاب توسط اعضای 

خانواده، نقاشی و خوشنویسی کرونا را شکست می دهیم، قصه گویی 
و نقالی و خالقیت و نشاط به اجرا درآمده است.

شاکری با بیان اینکه پویش نشاط خانه با طعم کتاب از ۲۶ 
اسفندماه سال گذشته تا ۲۹ فروردین ماه ۹۹ برگزار شد، بیان کرد: 
۷۷۱ اثر در بخش نقاشی، ۲۸۲ اثر در بخش خالقیت و کاردستی، 
۲۶۰ اثر در بخش معرفی کتاب و سه هزار و ۵3۲ اثر در بخش 
کتاب خوانی این پویش شرکت کردند که اسامی برگزیدگان در نیمه 

دوم اردیبهشت ماه سال جاری اعالم می شود.
وی در ادامه از برگزاری دهمین جشنواره کتاب خوانی رضوی 
به صورت مجازی در سال جاری خبر داد و گفت: بخش الکترونیک 
این جشنواره از ابتدای اسفندماه سال گذشته آغاز و عالقه مندان 
می توانند برای شرکت در بخش الکترونیک به سایت سامانه مسابقات 
الکترونیک کتاب خوانی www.samakpl.ir و یا سایت جشنواره 
رضوی www.razavi.iranpl.ir  مراجعه کنند همچنین در 
بخش فردی افراد عالقه مند می توانند متناسب بارده سنی خود و 
مطالعه کتاب ها در رشته های مختلف جشنواره از طریق یکی از دو 

شیوه مکتوب و یا الکترونیکی شرکت کنند.

برگزاری پویش»نشاط خانه با طعم کتاب« 

را  گلستان  دیباچه  خیام  سعود  م
نثر  نمونه های  شکوه مندترین  از  کی  ی
فارسی دانست که بیانیه انسانیت است.

عبداهلل  بن  مصلح  شرف الدین  م
قرن  بزرگ  نویسنده  و  شاعر  شیرازی 
تخلص  است.  قمری  هجری  فتم  ه
تابک  ا نام  ز  ا که  است  سعدی  و  ا
مظفرالدین سعد پسر ابوبکر پسر سعد 
پسر زنگی گرفته شده است. او احتماال 
هجری   ۶۱۵ تا   ۶۰۰ سال های  ین  ب
است.  گشوده  جهان  به  چشم  مری  ق
در جوانی به مدرسه نظامیه بغداد رفت 
و به تحصیل ادب، تفسیر، فقه، کالم 
شام،  به  سپس  پرداخت.  حکمت  و 
و  کرد  سفر  حجاز  و  حبشه  راکش،  م
تالیف  به  شیراز،  به  بازگشت  از  س  پ
سال  در  زد.  دست  خود  اهکارهای  ش
۶۵۵ سعدی نامه یا بوستان را به نظم 
درآورد و در سال بعد )۶۵۶( گلستان را 
نوشت. عالوه بر این ها قصاید، غزلیات، 
قطعات، ترجیع بند، رباعیات و مقاالت 
در  همه  که  دارد  نیز  عربی  قصاید  و 
سعدی  است.  یافته  نشر  و  ا لیات  ک
هجری    ۶۹4 تا  سال های۶۹۰  ین  ب
در شیراز درگذشت و در همان جا به 
ماه  اردیبهشت  اول  شد.  سپرده  خاک 
در تقویم به نام روز بزرگداشت سعدی 
و  نویسندگان  است.  شده  ام گذاری  ن
پژوهشگران متعددی به زندگی و آثار 
سعدی پرداختند. مسعود خیام یکی از 
 ۱3۸3 سال  در  که  است  ویسندگانی  ن
نوجوانان  برای  سعدی  گلستان  تاب  ک
را منتشر کرد. این اثر توسط انتشارات 

ابتکار نو به چاپ رسیده است.
خیام در پاسخ به این پرسش که از 
بین آثاری که برای جوان ترها نوشته اید 
و  معنوی  مثنوی  شاهنامه،  جمله  ز  ا
سعدی  گلستان  کتاب  گربه،  و  وش  م
به  دارد  جایگاهی  چه  نوجوانان  رای  ب
کالسیک  نثر  جهان  گفت:  نرآنالین  ه
التوحید،  اسرار  است.  پهناور  ارسی  ف
نوروزنامه، چهار مقاله عروضی، جوامع 
قابوسنامه،  بیهقی،  تاریخ  لحکایات،  ا
مرزبان نامه، تذکره االولیا و ده ها کتاب 
دیگر. هر کدام از این آثار ارزش ادبی 
و تاریخی خود را دارند؛ اما از بین همه  
آنان گلستان سعدی از منزلت ویژه ای 

برخوردار است و اگر می خواستم از این 
گنج عظیم فقط یکی را برای جوان ترها 
ساده کنم و بنویسم بدون تردید گلستان 
سعدی را انتخاب می کردم که در نهایت 
به آن نیز پرداختم. این کتاب بیشتر به 
صورت حکایت های کوتاه جداگانه است 
زبان  با  را  این حکایت ها  از  تعدادی  و 

ساده خالصه کرده ام.
او با این توضیح که قدیم ها سعدی 
می خواندند تا فارسی یاد بگیرند اما امروز 
فارسی آن نیست که سعدی می نوشت و 
ما فارسی خودمان را صحبت می کنیم، 
افزود: ناگفته نگذارم که فارسی ما هم 
برای نسل سعدی خوان غیرقابل درک 
َخَفن،  چون  کلماتی  از  آن ها  و  شده 
به  راحتی  به  که  آن،  مانند  و  گرخیدم 
نمی آورند.  در  سر  می شوند،  ار  برده  ک
اما گذشته از فارسی، سعدی حرف های 
دیگری هم دارد که به شنیدنش می ارزد.

در  سعدی  این که  بیان  با  یام  خ
می دهد  دست  از  را  پدرش  ودکی  ک
نظامیه  دانشگاه  به  تحصیل  برای  و 
همین  برای  داد:  ادامه  می رود،  غداد  ب
هست که سعدی این قدر باسواد است. 
بغداد آن روزگار  مرکز علم بود و او در 
دانشگاه مهمی درس خواند. در آشوب 
بعد از مغول، در ترکیه و حاشیه شرقی 
فلسطین،  لبنان،  و  سوریه  دیترانه،  م
عراق، مصر، شمال آفریقا، احتماال هند 
و آسیای میانه، عربستان و مکه و سایر 
مراکز تمدن دنیای آن روز سفر کرد و 
برای همین سعدی با تجربه نیز هست. 
اگر سخن فروغ فرخزاد که گفته است: 
تنها صداست که می ماند درست باشد، 
آن وقت یکی از ماندگارترین صداهای 
روزگار سعدی است. همیشه نویسندگان 
و شاعران یا به طور کلی گویندگان نزد 
داشته اند.  عمیق  احترام  بشری  وامع  ج
قرن  هفت  شاعر  و  نویسنده  عدی  س
گویندگان  بزرگ ترین  از  یکی  بل  ق
ماندگاری سخن سعدی  است.  وزگار  ر
کسی  عظمت  راز  دارد.  فراوانی  سرار  ا
که از یک سو بخش عمده دستور زبان 
فارسی بر دوش اوست، از سوی دیگر 
از سخنانش ضرب المثل شده  سیاری  ب

قابل بررسی است.
با این توضیح که در هر قوم،  و  ا

ت  هرا ا جو لمثل ها  ضرب ا رهنگ،  ف
 ، هستند گنج  ه  یر جز قچه  و ند ص
امواج  تحمل  از  پس  اگر  ظهارداشت:  ا
پیدا  را  گنج  جزیره  اقیانوس،  خروشان 
کنیم و از کشتی پیاده شویم. سختی ها 
را تحمل کنیم، از جنگل بگذریم و با 
حیواناتش مبارزه کنیم. غار اصلی را پیدا 
کنیم و در اعماق آن صندوق های گنج را 
بیابیم و در آن ها را باز کنیم، جواهرات 
را خواهیم دید، الماس، مروارید، یاقوت، 
زمرد و مانند آن که هر کدام با برق و 
ضرب المثل ها  می درخشند.  ذابیتی  ج
برای  و  ارزش ترند  با  جواهرات  این  ز  ا
رسیدن به آن ها چنین رنجی نیز ضروری 
با  ستارگان  مثل  را  گویندگان  یست.  ن
میزان درخشندگی شان می توان سنجید. 
معموال  اول  طراز  گویندگان  خن  س
ضرب المثل می شود. هر ورق از سعدی 
را که می خوانیم، می بینیم دو، سه تا از 
از  حرف هایش ضرب المثل شده است. 
این نظر هیچ گوینده ای به گرد پای او 

هم نمی رسد.
از  بسیاری  این که  بیان  با  یام  خ
جزو  سعدی  شعرهای  و  استان ها  د
کرد:  تصریح  است،  شده  ما  ندگی  ز
احتماال بعضی از این نکات نغز را خود 

نوشته و برخی را گردآوری کرده است. 
خودش گفته است: کتابی تصنیف توانم 
کرد که یعنی این سخنان از خود سعدی 
است. ایجاز سخن سعدی در حد معجزه 
یک  فقط  او  با  حرفه ای  رقابت  ست.  ا
نفس  خالصه نویسی اش  است.  شوخی 
عالئم  غیبت  در  کار  این  می آورد.  ند  ب
زبان  معجزه  و  خط  اوج  قطه گذاری،  ن

است. او حذف های درخشان دارد.
از  یکی  این که  بر  تاکید  با  و  ا
ند  می توا سعدی  شناسایی  دم های  ق
خواندن سعدی به زبان ساده باشد، ادامه 
داد: نوشتن گلستان به زبان ساده از آن 
نویسنده  قدیم  روزگار  در  ارهاست!  ک
و  می زد  را  حرفش  و  می ایستاد  وسط 
امروز  می شدند.  نزدیک  او  به  ردم  م
اینترنت، مردم سر جای خود  در نسل 
نزدیک  آنان  به  نویسنده  و  یستاده اند  ا
نزدیک  برای  کوششی  این  ی شود.  م
خود  حتما  شماست.  به  سعدی  ردن  ک
از این کار کیف جهان را برده  سعدی 
که سخنش چنین ماندگار شده است. اما 
باید نهایتا اصل کار را خواند تا متوجه 

شویم چه شیرین و پر مغز است.
این توضیح که در کتاب  با  خیام 
گلستان سعدی برای نوجوانان تعدادی 

را  بعضی ها  و  حذف  را  حکایت ها  ز  ا
هر  در  افزود:  کرده ام،  خالصه  هم 
نکرده ام  مراعات  را  سعدی  نظام  ال  ح
باشم.  چیده  را  گلستان  گل  فقط  ا  ت
آشنایی  نتخاب شده ها فقط در جهت  ا
البته در بسیاری  ولیه با سعدی است.  ا
شکل  ز  ا بخش هایی  حکایت ها  ز  ا
اجرایی سعدی ارائه شده است. کارهای 
سعدی را به چند گروه تقسیم کرده اند 
و اگر کلیات سعدی را دست بگیرید با 
دسته بندی کارها آشنا خواهید شد. یکی 
از مهم ترین بخش های کار سعدی نثر 
اوست که عمدتا در قالب حکایت های 
مختلف آورده و به مجموعه آن گلستان 

می گویند که پایه کار من بود.
از  یکی  را  گلستان  دیباچه  و  ا
فارسی  نثر  نمونه های  شکوه مندترین 
دانست که بیانیه انسانیت است و ادامه 
داد: خواندن سعدی مهارتی می خواهد 
کمک  با  تحصیل  طول  در  یا  ما  ه  ک
معلمان آگاه یا در طول زمان و در اثر 
زندگی با خود سعدی به دست می آوریم. 
گویی سعدی از آسمان آمده است، اما 
درست  نیست،  آسمانی  شاعر  عدی  س
برعکس، سعدی شاعر زمینی است. در 
واقع بین گویندگان بزرگ هیچ کس تا 
این حد زمینی نیست و سعدی از این 
شخصیت های  دارد.  ویژه  احترام  ظر  ن
و  جان دار  زنده،  سعدی،  کایت های  ح

متحرک هستند.
خیام با بیان این که اهمیت سعدی 
چنان است که همواره مورد استقبال و 
تقلید بوده است، گفت: بهارستان جامی، 
سه  قاآنی  پریشان  و  خوافی  ارستان  خ
معاصر  دوران  در  است.  قدیمی  مونه  ن
نیز عده زیادی به سعدی گوشه چشم 
سعدی  به  معاصران  برخی  اشته اند.  د
دالیلی  و  ند  گرفته ا هم  یرادهایی  ا
کرده اند.  ذکر  اعتراض  این  برای  م  ه
و  ضد  نکات  بر  آنان  تکیه  یشترین  ب
نقیض در مسایل تربیتی است. سعدی 
در هر حکایت به یکی از جنبه ها تکیه 
کرده و این هرگز ضد و نقیض نیست. 
حکایت ها  بودن  کوتاه  به  باید  نتها  م
هر  سعدی  که  جا  آن  از  کرد.  وجه  ت
بیان  حکایت  یک  قالب  در  را  کته  ن
نمی نویسد،  مفصل  متن  و  ی کند  م

یکی  می شود.  ایجاد  سوتفاهمی  چنین 
کوچک  سعدی  مهم  دستاوردهای  ز  ا
سعدی  حکایت هاست.  حجم  ودن  ب
را  معانی  حداکثر  کلمات  حداقل  ا  ب
سعدی  قدرت  ین  ا می کند.  نتقل  م
برخی  در  لذت بخش،  جاها  بعضی  ر  د
رشک انگیز  گاه  و  اعجاب آور  کایات  ح
در  سعدی  سخنوری  و  فارسی  ست.  ا
رقابت  بسیاری جاها یک سره غیرقابل 

و دسترسی است.
او با این توضیح که روزگار امواج 
تخریبی سنگین دارد و همه چیز را ویران 
مطلبی  نوشتن  کرد:  تصریح  ی کند،  م
پیش کش،  آورد  دوام  سال  هفتاد  ه  ک
کدام یک از ما حرفی زده ایم که هفت 
سال دوام آورده باشد؟ سعدی نه فقط 
این  در  که  آورده،  دوام  هفت صد سال 
و  کرده  فارسی سلطنت  زبان  بر  مدت 
در تمام مراحل با اقتدار کامل راه گشای 
زبان بوده است. در طول قرون و اعصار، 
الگوی دستور زبان، نویسندگی و شاعری 
گوینده ای،  هر  است.  بوده  زبان  ین  ا
دنبال  به  سخن،  معنای  و  مغز  سوای 
جسم و پوشش مناسب سخن خود نیز 
هست و بعدها خواهید دید که چگونه 
به سعدی  که  آن ها  زیادی، حتی  عده 
سعدی  دست  روی  از  گرفته اند  یراد  ا
مشق نوشته اند و خواهید دید که سعدی 
چه تاثیر شگفت انگیزی بر زبان فارسی 

داشته است.
خیام درباره نگاه دیگر کشورها به 
در غرب شهرت  سعدی گفت: سعدی 
را  او  بوستان  و  گلستان  و  دارد  عظیم 
از سخنان  ا عشق خوانده اند. بسیاری  ب
آثار  در  کارهایش  پای  رد  و  عدی  س
نویسنده  و  شاعر  بزرگ ترن  شکسپیر، 
هفده  و  شانزده  قرن  زبان  نگلیسی  ا
میالدی نیز دیده می شود که این بیش 
از یک تصادف به نظر می رسد. یکی از 
مدرن  دنیای  علمی  قوانین  هم ترین  م
قانون دوم ترمودینامیک است. کاشف 
این قانون از خانواده بسیار با فرهنگ 
فرانسوی به نام کارنو است که در مجامع 
ند  می خوا سعدی  را  خود  صوصی  خ
گذاشت.  سعدی  را  خود  فرزند  نام  و 
همین سعدی کارنو باالخره اصل دوم 

ترمودینامیک را کشف کرد.

سعدی ماندگارترین صدای روزگار است 

واكاوی اندیشه های فیلسوف گریزپا
مجموعه  از  کگور«  »کیر  تاب  ک
راهنمای سرگشتگان انتشارات علمی و 

فرهنگی ترجمه و روانه بازار شد.
ندیشه  ا به  هگشا  ا ر ی  قدمه ا م
فیلسوف گریزپای دانمارک. این توصیفی 
است که کلیر کارالیل در مقدمه کتابش 
درباره کیر کگور فیلسوف شهیر فلسفه 
است.  کرده  یاد  آن  از  او  درباره  غرب 
محمد  ترجمه  با  تازگی  به  که  تابی  ک
انتشارات  سوی  از  حاجی بیگلو  ادی  ه

علمی و فرهنگی منتشر شده است.
کارالیل تمام این کتاب را در کتابخانه کیر کگور در کالج سنت اوالف 
در نورثفیلد مینسوتا نوشته است، طی دوران اقامتش در این کالج به عنوان 
لقب  چرا  که  دهد  شرح  کرده  سعی  کتاب  این  در  او  میهمان.  ژوهشگر  پ
مستعدترین، الهام بخش ترین و خالق ترین فیلسوف سنت فلسفه غرب به 
این متفکر دانمارکی داده شده است؛ متفکری که در طول حیاتش همواره 
سعی کرد تا دعوت به متفاوت اندیشی کند چه در زندگی اجتماعی و چه 

در زندگی شخصی.
را  نباید خود  فلسفه  عنوان می کرد  بود که  اندیشه ای  کگور صاحب 
مصروف نظریه های انتزاعی کند بلکه باید به پرسش هایی توجه نشان دهد 
که هر فرد با آنها مواجه است: آزادی را باید چگونه به کار برد؟ به رنج باید 
چه پاسخی داد؟ چگونه می توان نسبت به خود یا دیگری با صداق مواجه 

شد؟ چطور زندگی پرمعنی و ارزشمندی داشت؟ و سواالتی از این دست.
کگور را بسیار از جمله خود نه یک فیلسوف که نویسنده ای بوده که 
سعی داشته متفکران و فالسفه هم عصر خود را به پاسخ به این مساله 
وادارد که چرا سعی دارند پیچیدگی بشر را تنها با برخی از مفاهیم انتزاعی 

پاسخ دهند و از آن یک نظام عقالنی بسازند؟
تا  داشت  سعی  مسیحیت  اندیشه های  به  تمسک  با  رهگذر  این  ر  د
مخاطب خود را به سمت حقیقت این آئین و باور و اندیشه های آن و نیز 

چگونگی ایجاد ارتباط مومنانه با خدا هدایت کند.
بسیار  نوشتن  در  اما  داشت  معمایی  اینکه شخصیتی  وجود  با  کگور 
جذاب و خوش خوان عمل می کرد و به ندرت به روی یک موضوع خاص 

به صورت مستقیم و سرراست تمرکز می کرد.
کتاب »کیر کگور« که در قالب مجموعه راهنمای سرگشتگان انتشارات 
علمی و فرهنگی منتشر شده است در واقع مقدمه ای راهگشا به اندیشه 
این متفکر مسیحی است که در فصل نخست خود با مروری بر زندگی نامه 
وی آغاز می شود و آثار و زندگی او را مرور می کند. کتاب در دومین فصل 
خود اما به مرور سبک ادبی او وارد می شود روش های ارتباط گیری وی را 

مورد توجه قرار می دهد.
کتاب در سومین فصل خود به بررسی نقد کگور به هگل وارد می شود 
که بستر اصلی فلسفه کگور به شمار می رود. او در اکثر متونش به شکلی 
جدلی به هگل حمله می برد و البته این نوع برخورد نمایی از تأثیر هگل 
به نظر می رسد نقدهای  به نمایش می کشد. هر چند که  نیز  را  بر کگور 
کگور بر هگل بیشتر متکی بر درس گفتارهایی بوده که در دانشگاه درباره 

او دریافت کرده و نه خوانش متون هگل.
در فصل چهار کتاب مفهوم »انفسیت« یا »subjectivity« در 
اندیشه کگور مورد توجه قرار گرفته است. کگور این مفهوم را معادل حقیقت 
می داند و آن را نوعی باشندگی اصیل و مومنانه می پندارد. او از این رهگذر 
و برای شرح این مفهوم به بازخوانی مفهوم مسیحی گناه نیز می پردازد و 
در ادامه کتاب نیز در فصل پنجم خود با توجه به همین مساله وارد موضوع 

نگاه الهیاتی اندیشه او می شود.
این فصل با توضیح معنای گناه در اندیشه او آغاز و ایده او درباره این 
مفهوم که همه انسان ها به نوعی گناهکار هستند را شرح می دهد. کتاب 
در ادامه نیز به تحلیل های او از گناه که در کتاب های مفهوم اضطراب و 

بیماری به سوی مرگ بیان شده است ورود پیدا می کند.
فصل های ششم و هفتم کتاب شرحی است از دو کتاب مشهور کگور 
با عناوین ترس و لرز و پاره های فلسفی. کگور در کتاب ترس و لرز سعی 
کرده با استفاده از داستان ابراهیم و اسحاق در کتاب مقدس با تفسیر هگل 

از ایمان دینی جدال کند.
این کتاب خاتمه خود را نیز به طرح برخی تامالت اخالقی در باب 
اندیشه این متفکر اختصاص داده است و درباره تأثیر او بر فالسفه پس از 

خود نیز سخنی به میان آورده است.
این کتاب را انتشارات علمی و فرهنگی در ۲۲۵ صفحه با قیمت ۲۹ 

هزار تومان روانه بازار کرده است.

ان
خو

یش
ی پ

رو

فرناز میرزالو

گفت:  ققنوس  هزاره  نشر  دیر  م
باعث  تلویزیون  آمدن  که  مان طور  ه
جایگاه  تزلزل  و  رادیو  رسانه  حذف 
الکترونیک  و  دیجیتال  نشر  نشد،  ن  آ
چاپی  کتب  جایگاه  بر  منفی  تاثیر  هم 

نخواهد گذاشت.
با  هنگی  فر گفتگوی  مه  نا ر ب
موضوع تهدید کرونا و فرصت بازار نشر 
با حضور رضا حاجی آبادی  لکترونیک  ا
حسین  و  ققنوس  هزاره  نشر  دیر  م
عابدینی مدیرمسئول نشر سفیر اردهال 

از آنتن رادیوگفتگو پخش شد.
حاجی آبادی در ابتدای این برنامه 
حضوری  مراجعه  کرونا  شیوع  فت:  گ
مردم به کتابفروشی ها را کاهش داده 
انتشارات  آنالیِن  فروش  سایت  ست.  ا
کرونا  شیوع  از  پیش  ققنوس  زاره  ه
هم خدمات رسانی می کرد اما در اسفند 
به مدت  ۹۸ و فروردین ماه ۹۹ نسبت 
بیشتری  فروش  قبل  سال  در  شابه  م
اعم  کتاب  قالب  می تواند  محتوا  رد.  ک

از الکترونیکی و یا چاپی بودن را تعیین 
کند. معمواًل رشد فناوری ها همزمان با 
رشد فرهنگ در جوامع اتفاق نیفتاده و 
به همین دلیل فرهنگ سازی برای خرید 
الکترونیکی کتاب بسیار مهم و جدی به 

شمار می رود.
استفاده  برای  فرهنگ سازی  وی 
دیجیتالی  نسخه های  از  مردم  یشتر  ب
کتاب را ضروری خواند و افزود: معمواًل 
کتاب  فرآیند  کمال  گیرندگان  صمیم  ت
را، در فروش آن می دانند درصورتی که 
بلکه  نه فروش  مهم ترین هدف کتاب 
تغییر  آن،  از  مهم تر  و  آن  خوانده شدن 
به  جدید  تفکر  اضافه شدن  و  یدگاه  د

تفکرات خوانندگان کتاب است.
گفت:  ادامه  در  نشر  مدیر  ین  ا
حد  تا  را  رسانه ها   ۱۹ کووید  یماری  ب
هم  را  کتاب  اگر  و  داده  تغییر  یادی  ز
یک رسانه در نظر بگیریم، می توان گفت 
دستخوش  کرونا،  شیوع  با  ین رسانه  ا
این شرایط  در  بطوری که  شد  غییراتی  ت

کتاب  اینترنتی  خرید  افزایش  اهد  ش
باید  ناشران  هستیم.  صوتی  و  اپی  چ
نشر  رشد  برای  کنونی  این فضای  ز  ا
الکترونیک استفاده کنند. همان طور که 
آمدن تلویزیون باعث حذف رسانه رادیو 
و تزلزل جایگاه آن نشد، نشر دیجیتال 
و الکترونیک هم تاثیر منفی بر جایگاه 
تنها  و  گذاشت  نخواهد  چاپی  تب  ک
بخشی از کارکرد رسانه ای کتاب را بر 

عهده خواهد گرفت.
حاجی آبادی گفت: ما در روزهای 
در  کتاب های  از  تعدادی  چاپ  رونا،  ک
آستانه چاپ را متوقف کردیم. احتمااًل 
این کتاب ها را به صورت دیجیتالی و در 
تیراژهای خیلی پایین تری چاپ خواهیم 
کتاب های  فروش  براین،  عالوه  رد.  ک
درصد   ۲۵ ارائه  با  نیز  را  لکترونیکی  ا

تخفیف افزایش دادیم.

در ادامه این برنامه، عابدینی گفت: 
طریق  از  که  کتابی  یا  و  محتوا  ر  ه
اپلیکیشن ها و یا ابزارهایی چون تبلت 
و گوشی تلفن همراه به مخاطب فروخته 

شود، نشر الکترونیک نامیده می شود.
کارکرد  تفاوت  به  اشاره  با  ی  و
گفت:  کتاب ها  انواع  در  دیجیتال  شر  ن
تالیف  که  آموزشی اند  کتاب ها  رخی  ب
اما  نیست  زمان بر  چندان  هم،  ن ها  آ
تالیف و ترجمه کتاب هایی که مثاًل در 
حوزه منابع طب سنتی نوشته و ترجمه 
می شوند به مدت زمان خیلی زیادی نیاز 
دارد و قطعًا ورود چنین کتاب هایی به 
حوزه نشر الکترونیک بدون امنیت الزم 
برای ناشر و مولف به صرفه نخواهد بود.

مدیر مسئول نشر سفیر اردهال در 
پاسخ به این سوال که آیا فرهنگ استفاده 
از کتاب دیجیتال در جامعه ایرانی ایجاد 
برای  ابزار  حداقل  گفت:  خیر،  یا  شده 
استفاده از این تکنولوژی یک موبایل دو 
میلیون تومانی است. اما اگر مردم کل 

یک صدم  حتی  و  یک دهم  شورمان  ک
این مبلغ را به خرید کتاب های فیزیکی 
اختصاص دهند، اقتصاد نشر رشد زیادی 
خواهد کرد. معتقدم که نشر الکترونیک 
حداقل تا چندسال آینده کمک خاصی 
به اقتصاد نشر کشورمان نخواهد کرد. 
چراکه هنوز زیرساخت های آن به شکل 

کامل فراهم نیست.
بخش  شدن  فعال تر  بدینی  ا ع
فروش اینترنتی را از مزایا و فرصت های 
نشر  گفت:  و  خواند  الکترونیک  شر  ن
بیشتر  به روزرسانی  باعث  لکترونیک  ا
عالقه  مورد  کتاب های  فروش  ایت  س
مردم شده است. امید ما ناشران، حتی 
ناشران بزرگ به همان ۱۵ درصد سود 
که  بود  روزه   ۱۰ نمایشگاه  در  روش  ف
برگزار  کرونا  شیوع  به دلیل  تاسفانه  م
نیرو  تعدیل  همین خاطر  به  می شود.  ن
وزارت  که  اینجاست  به نظرم  و  کردیم 
عادالنه  حمایت  ناشران  از  باید  رشاد  ا

داشته باشد.

نشر الکترونیک بر نشر مکتوب تاثیر منفی نمی گذارد

در  می گوید:  ادبیات  حوزه  پژوهشگر  نجاری  براهیم  ا
عشق«  در  تازه  جستاری  با  سعدی  »عاشقانه های  تاب  ک
ثابت کردیم که تا به حال هیچ ایرانی به اندازه سعدی در 

سخنوری موفق نبوده است.
ایران وجهان، سعدی شاعر  ادبیات  اهالی فرهنگ و 
پرآوازه ایرانی را یکی از شاخص ترین چهره های ادبیات جهان 
در طول تاریخ خوانده اند. شعر و نثر سعدی زمان و مکان 
ندارد و همیشه تاریخ می توان با رویکردها و دستاوردهای 

جدید علوم انسانی به خوانش او پرداخت.
کرده  خود  درگیر  را  جهان  کرونا  شیوع  که  مروزه  ا
یک  اعضای  آدم  »بنی  که  سعدی  اندیشه  این  یچگاه  ه
پیکرند« اینگونه اثبات پذیر نبوده است. توگویی که سعدی 
از دل تاریخ امروز ما را پیشبینی کرد و ما را بدان هشدار داده 
است. پس بیهوده نیست که سعدی ازجمله نخستین شاعران 
ایرانی است که آثار او به دیگر زبان های زنده دنیا ترجمه شد.

قرار است که کتاب »عاشقانه های سعدی با جستاری 
قیصری  جلیل  و  نجاری  ابراهیم  نوشته  عشق«  در  ازه  ت
ناسنگ در دسترس  انتشارات  اردیبهشت توسط  اواسط  در 
مخاطبان قرار بگیرد. به مناسبت سالروز بزرگداشت سعدی 
نشستیم.  کتاب  این  نویسندگان  از  یکی  ای صحبت های  پ

نجاری به مهر گفت: این کتاب از دو بخش مقدمه و متن 
غزلیات سعدی تشکیل شده است. مقدمه این کتاب نیز حاوی 
دو بخش است. در بخش اول مقدمه مفصل این کتاب، درباره 
ادبیات  در  معشوق  چهره های  همچنین  و  عشق  لگوهای  ا
کهنسال فارسی ونیز ظرافت و زیبایی زبان و ساختار شعر 

سعدی نوشته شده است.
وی افزود: از دیدگاه شعری در منظومه های ایرانی سه 
نوع عشق وجود دارد. عشق اول که عشق صوفیانه نامیده 
می شود عشقی است که زمینه آن را ظهور عرفان در ایران 
فراهم آورد و با توجه به ترجمه اندیشه های افالطون وارد شعر 
و ادب فارسی شد. از شاعران مشهور در این حوزه می توان 

مولوی و عطار را مثال زد.
نجاری ادامه داد: عشق دوم، عشق هم جنس خواهانه 
است. عشقی آلوده به هوس است که با ورود عناصر ترک 
نژاد به دربار بوجود آمد که پایبند اخالقیات نبودند و باعث 
به  آنها  ورزی  محوریت عشق  شدند.  اخالقی  فساد  یجاد  ا
پسران جوان بود. اما سویه دیگر عشق هم جنس خواهانه، 
با  آلوده نیست. این عشق  اما  اگر چه معشوق مذکر است 
از نوع جمال پرستی صوفیانی چون  نظر بازی پیوند دارد؛ 
غزالی و شاعرانی مانند فخرالدین ابراهیم عراقی که بر این 

اعتقادند که زیبایی معشوق ازلی را باید در مظاهر زیبایی 
او در زمین جست.

گفت:  سعدی  ارزشمند  غزلیات  از  ادبی  محقق  ین  ا
ارزشمندترین و زیباترین غزلیات سعدی غزلیات است که 
که  غزلیاتی  است.،  زمین  در  مرد  چه  زن  چه  او  عشوق  م
فقط عشق را می سراید و ال غیر؛ چون سعدی وظیفه های 
دیگرش را در آثار متنوعی که به جای گذشته انجام داده 
است. او در این نوع غزلیات، عشق را با موضوعات دیگر در 
نمی آمیزد. معشوق او اگرچه خانه آب و گلش را در آسمان 
سرشته اند، اما زمینی است. هر چند سرو باالست و به صحرا 
است  مرد  گاهی  اگرچه  نیست.  دریافتنی  جلف  اما  می رود 

تهمت امردی نمی توان به اوبست. نگاه سعدی، بین آسمان 
و زمین در رفت و آمد است. سعدی به تبیین فلسفی این 
عشق زمینی نمی پردازد و یا چون صوفیان جمال پرست به 
توجیه آن نمی نشیند بلکه به بیان هنرمندانه آن می پردازد. 
بیانی که اقناع همه آدم ها و دوران ها را با پیش زمینه ذهنی 

گوناگون در پی دارد.
نجاری اضافه کرد: سعدی اگر چه تجربه عرفانی ندارد، 
اما تجربه زیستی عشق ورزی زمینی دارد که بتواند باهنر خود 
و زبان بی نظیر مخاطبان را در این تجربه ها همراه خود کند. 
اکثر مردم نمی توانند به تجربه های رویایی و ناب عرفانی 
اما نگاه عاشقانه وعشق زمینی را که در  دست پیدا کنند، 
فطرت همه انسان هاست، باری تجربه کرده اند. سعدی حاالت 
و اطوار این عشق ورزی را که ابتدا با نظر شروع می شود، به 

زیبایی هرچه تمام تر می سراید.
دگرجنس  را عشق  عشق  نوع  سومین  نویسنده  ین  ا
دگرجنس  عشق،  از  دسته  سومین  گفت:  و  نامید  واهانه  خ
خواهانه است. عشقی که معشوق زن است. شوربختانه این 
نوع عشق تا نیما نمود عینی ندارد یا کم فروغ است و باعث 
آن زمینه های فرهنگی است: »چون در اکثر اساطیر جهان 
زن به گونه پتیاره وگجستگ نمودار شده است.« دلیل دیگر 

در  زن  رؤیت  عدم  خواهانه،  دگرجنس  عشق  زدن  اپس  و
اجتماع به دلیل بسیاری از جمله مذهب بود. آمیختن نگاه 
زن ستیزانه و زمینه های دیگر زن را در پستوی خانه پنهان 
کرد. در روزگار بحث ما زن به عنوان جنسیتی فرهنگی که 
حقی چون مردان در عشق ورزی دارد شناخته نشده بود. این 
عامل و مستور بودن زن باعث شد که معشوق در ادب گذشته 
چهره ای زنانه نداشته باشد. در جامعه مرد ساالر زن هم مرد 
دیده می شود و در اکثر آثار زن مردی است از جنس زن نه 
جنسیت زن که یک مقوله فرهنگی است. حتی شاعری چون 
نظامی هم که به فکر زنانه کردن چهره معشوق است. زنان 
آثار او مردانی هستند که »کنند از شیر چنگ از پیل دندان«.

نجاری درباره عشق در غزل های سعدی نیز اشاره کرد: 
سعدی از انواع الگوهای عشق در غزلسرایی بهره می گیرد. اما، 
همان گونه که گفته شد ارزشمندترین و انسانی ترین غزل او 

همانهایی است که در آنها معشوق زمینی است.
وی در توصیف بخش دوم مقدمه خود در این کتاب 
گفت: در قسمت دوم ما به راز موفقیت هنری شعر سعدی 
پرداخته ایم و ثابت کردیم که تا به حال هیچ ایرانی به اندازه 

سعدی در سخنوری موفق نبوده است.
این پژوهشگر و منتقد ادبی آموزه های سعدی را فرا 

مکانی و فرا زمانی خواند و ادامه داد: انسان امروز از مادیات 
و دنیای فوالد خسته و آزرده شده است و حتی اخالق را نیز 
به یک سو نهاده و فراموشش کرده است. در این صورت او 
می تواند با پناه بردن به آموزه های سعدی روح خسته خود را 
از سیطره روزمرگی نجات دهد. از دیدگاه سعدی انسان دارای 
دو نیمه است. یک نیمه الهی و یک نیمه خاکی. همانگونه 
نیمه الهی بر گردن انسان حقی دارد، نیمه خاکی نیز حقی 
بر گردن او دارد. همانطور که به عشق الهی توجه می کنند، 

عشق زمینی را نیز باید مورد توجه قرار داد.
نجاری در پاسخ به این سوال که سعدی چگونه می تواند 
پاسخگوی نیاز امروز جامعه باشد توضیح داد: ما باید همواره 
نگاهمان به گذشته، یک نگاه انتقادی باشد. در حین عاشق 
گذشته بودن باید منتقد آن نیز بود. جبرگرایی اگر در نظر و 
نگاه باشد هیچ ایرادی ندارد اما اگر زمانی جامه عمل به خود 
بپوشاند مشکل ساز می شود. نگاه عاشقانه به فرهنگ، هویت 

و ادبیات گذشته و ماندن در آن روزگار، مصیبت بار است.
ابراهیم نجاری در پایان اشاره کرد: کتاب دیگری نیز 
به همراه همکارم جلیل قیصری با عنوان »نیما و شاعران 
پس از او« را در دست تألیف داریم که امیدوارم آن را نیز به 

زودی به دست مخاطبان ادبیات برسانیم.

هیچ ایرانی به اندازه سعدی در سخنوری موفق نبوده
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»آن شب« مناسب نمایش اینترنتی نیست 

یی  سینما فیلم  هیه کننده  ت
»آن شب« به کارگردانی کوروش 
آهاری تاکید کرد این فیلم به دلیل 
فضای حاکم بر آن باید در سالن 
سینما دیده شود و مناسب عرضه 

در وی اودی ها نیست.
برنامه ریزی  درباره  محمد درمنش 
برای اکران فیلم سینمایی »آن شب« که در جشنواره سی وهشتم 
فیلم فجر رونمایی شد، گفت: ما نیز مانند دیگر صاحبان فیلم ها 

منتظر باز شدن سینماها هستیم 
جشنواره های  در  فیلم  که  داشتیم  دوست  کرد:  بیان  ی  و
بین المللی هم حضور داشته باشد اما با توجه به شیوع کرونا، تعدادی 

از جشنواره های جهان به دلیل شیوع کرونا متوقف شده است.

»پرواز در ارتفاع صفر« روی آنتن شبکه افق

»پرواز  تلویزیونی  جموعه  م
از  برای پخش  ارتفاع صفر«  در 
گرفته  نظر  در  سیما  افق  بکه  ش

شده است.
کارگردانی  به  سریال  ین  ا

عبدالحسن برزیده روایت زندگی یک 
است  جنگ  شروع  دوران  در  لبان  خ
استرس  و  دارد  قلبی  بیماری  همسرش  کرده،  ازدواج  تازه  ه  ک
ماموریت های شوهر برای او اصال خوب نیست و این فرد بر سر 
قرار  خانواده اش  پیش  ماندن  یا  وظیفه  انجام  برای  دوراهی  یک 
می گیرد. شاهرخ استخری، عمار تفتی، سوگل خلیق، محمد عمرانی، 
علی عمرانی، حمیدرضا نیکدل، بهار ریاحی، رضا رادمنش، حدیثه 

تهرانی، بازیگران این سریال هستند.

موسیقی ایران قدر اسحاق انور را ندانست 

نویسنده،  غریب پور  هروز  ب
و  تئاتر  پژوهشگر  و  ارگردان  ک
تولد  سالروز  با  همزمان  وسیقی  م
اسحاق انور خواننده فقید موسیقی 
این  انتشار قطعه »نگاه«  و  یران  ا

هنرمند، در یادداشتی عنوان کرداسحاق 
انور نابغه ای در دنیای موسیقی بود که 
مرگ را از تاریخی به بعد به خودش تزریق کرد. در آخرین کار 
به  را  عامدا خود  او  باور کردم که  پیش  از  بیش  مشترکمان من 
ایران  موسیقی  و همین طور هم شد.  تر می کند  نزدیک  رتگاه  پ
قدر اسحاق انور را ندانست، از صاحب نظران می خواهم پنج اپرای 
و  به دست خودش  گنجی  که چه  بدانند  تا  کنند  مرور  را  حافظ 

اطرافیانش برباد رفت...
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

»مرغ سخندان« با هنرمندی فریبا متخصص 
در رادیو »نمایش« 

»مرغ  نمایشی  مجموعه   
توسط  قسمت  ده  در  خندان«  س
در  و  شده  نوشته  کوشکی  اجر  ه
راستای بزرگداشت سعدی از رادیو 

نمایش پخش می شود. 
هنرمندی  با  سخندان«  مرغ  «
ابراهیمی در نقش سعدی، فریبا متخصص، حمید یزدانی،  بهرام 
نازنین مهیمنی، بهادر ابراهیمی، محمد پورحسن، محمدرضا علی، 
شهریارحمزیان به تازگی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید 
شده است. این مجموعه رادیویی به کارگردانی رضا عمرانی، تهیه 
نمایش  رادیو  از  روز ساعت ۱۰:4۵  ژاله محمدعلی، هر  کنندگی 

پخش  می شود.
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همراه با پوالد کیمیایي

در سال هاي اخیر رفتارهاي بدي با حاتمي کیا و مسعود کیمیایي شده است!

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 15
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سازمان شهرستان ها:  0۹1227521۹0
امور  مشترکین: کلینیک رسانه
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سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

پــوالد کیمیایــی در ســال هاي 
را  پرفرازونشــیبي  زوزهــاي  ــر  ی خ ا
ســپري کــرده اســت. او کــه تــا مدتهــا 
بازیگــر ثابــت آثــار ســینمایي پــدرش 
ــدي  ــود از چن ــي( ب ــعود کیمیای )مس
پیــش ســعي کــرد تــا راه خــود را 
ــر  ــاي دیگ ــرد و در فیلم ه ــش بگی پی
از ژانرهــاي مختلــف بــازي کنــد کــه 
ــن آنهــا گشــت ارشــاد  شــاید مهمتری
ــا اســتقبال خوبــي همــراه  ــود کــه ب ب
شــد. او همچنیــن ۲ســال پیــش بــراي 
ــي  ــي کارگردان ــار روي صندل ــن ب اولی
نشســت و اولیــن فیلــم خود را ســاخت 
تــا راه پــدر را در پیــش گرفتــه باشــد. 
شــیوع ویــروس کرونــا باعــث تعطیلی 
ســالن های ســینما در بســیاری از 
نقــاط جهــان و از جملــه ایــران شــده 
ــه  ــا قرنطین ــه ب ــه ک ــن روی ــت. ای اس
ــت،  ــده اس ــراه ش ــم هم ــی ه خانگ
لــزوم گســترش هــر چــه بیشــتر 
محصــوالت فرهنگــی بــرای مــردم را 
ــه  ــرایطی ک ــد. در ش ــروری می کن ض
ســریال ها و برنامه هــای نــوروزی 
تلویزیــون در ایــران بــه اتمــام رســیده، 
ــی  ــب فرهنگ ــوای مناس ــالء محت خ
بــرای مــردم نمایــان شــد. تــا اینکــه 
ــا  ــم حاتمی کی ــاخته ابراهی ــروج س خ
راهــی تــازه در ســینمای ایــران را 
آغــاز کــرد. ایــن بــرای نخســتین بــار 
در ســینمای ایــران اســت کــه فیلمــی 
ــه  ــش از آنک ــران پی ــت اک ــا قابلی ب
ــرود، بصــورت  ــینماها ب ــرده س روی پ
اینترنتــی پخــش مي شــود. ایــن 
اتفــاق ســوژه ای جــذاب برای بســیاری 
رســانه ها فراهــم کــرده و حــاال کمتــر 
رســانه ای اســت کــه در حــوزه فرهنگ 
و هنــر بــه ســراغ اتفــاق تازه ســینمای 
ایــران نرفتــه باشــد. بــه همیــن بهانــه 
بــا پــوالد کیمیایــي همــراه شــدیم که 
هــم بازیگــري را تجربــه کــرده و هــم 
کارگردانــي را در کارنامــه حرفــه اي 

ــود دارد... خ

-نظرتــان دربــاره اکــران آنالیــن 
فیلــم خــروج چیســت و اصــال چنیــن 

ــد؟ ــي را چطــور مي بینی اتفاق
*اکــران آنالین خــروج، در چنین 
ــل  ــه دلی ــینماها ب ــه س ــرایطی ک ش
شــیوع ویــروس کرونا تعطیل هســتند، 
اتفاقــی مثبــت و تصمیمی هوشــمندانه 

اســت. البتــه در شــرایط عــادی، اکران 
ــد  ــه خواه ــینما لطم ــه س ــن ب آنالی
ــه  ــا فاصل ــا ب ــه فیلم ه ــی اینک زد ول
کوتاهــی بــه فضــای مجــازی بیاینــد، 
می توانــد اتفــاق خوبــی باشــد. ضمــن 
اینکــه حســن ســینما بــه دســته جمعی 
دیــدن فیلــم و خــروج از زندگــی 
روزمــره اســت. بــه نظــرم اولیــن 
ــه  ــا آن مواج ــا ب ــه فیلم ه ــزی ک چی
ــی  ــت برخ ــن اس ــه ممک ــتند ک هس
ــم  ــی زدن از روی فیل ــه کپ ــت ب دس
ــایت های  ــل س ــم را داخ ــد و فیل ببرن
ــی  ــش غیرقانون ــرای پخ ــف ب مختل
بیاورنــد. البتــه ایــن اتفــاق در روزهای 
ــاد  ــاق می افت ــم اتف ــن ه ــش از ای پی
کــه فیلــم از روی پــرده ســالن ســینما 
ضبــط می شــد، ولــی طــی ســال های 
ــده  ــم ش ــیار ک ــاق بس ــن اتف ــر ای اخی
بــود و توانســته بودنــد که جلــوی آن را 
بگیرنــد. فکــر می کنــم االن کــه فیلــم 
روی بســتر اینترنــت و در خانــه پخش 
می شــود امــکان کپــی کــردن فیلــم به 
لحــاظ فنــی راحت تــر باشــد. چــرا کــه 
اگــر کســی دوربینــی مقابــل صفحــه 
ــد  ــرار دهــد می توان نمایشــگر خــود ق
ایــن کار را انجــام دهــد یــا بــه کمــک 
نرم افزارهــای فیلــم گرفتــن از روی 
ــد.  ــن گار را بکن ــش، ای ــه نمای صفح
در کل بــه نظــرم تصمیــم خوبــی 
ــه  ــر اینک ــت، بخاط ــده اس ــه ش گرفت
ــود و  ــش داده می ش ــم نمای ــم فیل ه
ــه  ــد ک ــویق می کن ــردم را تش ــم م ه
ــم در شــرایط  ــد، آن ه ــه بمانن در خان
فعلــی. بنابرایــن اکــران آنالیــن فیلــم 
ســینمایی خــروج اتفاقــی مثبت اســت.

-ایــن روزهــا و در پــي تعطیلــي 
مشــاغل، طبیعتــا مــردم بــا مشــکالت 
ــر  ــتند و فک ــر هس ــز درگی ــي نی مال
مي کنیــد ۱۲هــزار تومــان بــراي 
ــم مناســبي  ــم، رق ــک فیل تماشــاي ی

ــد؟ باش
ــخت  ــیار س ــم بس ــن تصمی * ای
اســت، بــه جهــت اینکــه مــردم 
مشــکالت مالــی زیــادی دارنــد. 
برخــی ســرکار نمی رونــد و خیلــی 
افــرادی کــه روزمــزد بوده انــد، 
درآمــدی ندارنــد و از پــس خــرج 
خانــواده خــود برنمی آینــد. البتــه 
ــی  ایــن شــرایط ســخت گریبــان اهال
فرهنــگ و هنــر را هــم گرفتــه اســت. 
امیــدوارم از لحــاظ وجدانــی و فرهنگی 
ــه  ــم و هم ــت کنی ــت را رعای کپی رای

از راه تعییــن شــده بلیــت را تهیــه 
کننــد و فیلم هــا را ببیننــد صنــف 
مــا و البتــه صنــف فعــاالن موســیقی 
دچــار شــرایط بســیار ســختی شــده اند. 
ــی  ــش اینترنت ــاق )پخ ــن اتف ــا ای ام
فیلــم(، بــه نظــرم اتفــاق هوشــمندی 
ــف  ــینما متوق ــه در س ــرا ک ــت چ اس
نخواهــد شــد و خیلی هایــی کــه بــرای 
ــرمایه گذاری  ــان س ــاخت فیلم هایش س
ــد،  ــران بودن ــت اک ــد و در نوب کرده ان
می تواننــد حتــی فــروش بیشــتری 
ــه کننــد. ایــن البتــه بــه  را هــم تجرب
شــرطی محقــق می شــود کــه همــه از 
راه تعییــن شــده بلیــت را تهیــه کنند و 
فیلم هــا را ببیننــد. حــال بایــد منتظــر 
مانــد و دیــد کــه چــه اتفاقــی رخ 
ــی  ــورد آن را بررس ــد داد و بازخ خواه
ــی و  ــاظ وجدان ــدوارم از لح ــرد. امی ک
فرهنگــی کپی رایــت را رعایــت کنیــم، 
چــرا کــه عوامــل بــرای فیلم هایشــان 
زحمــت کشــیده اند. امیــدوارم کــه این 
فرهنــگ رعایــت شــود و مــردم بتوانند 

ــد. ــه بکنن ــی تهی ــم را قانون فیل

-نظرتــان راجع بــه ســینماي 
حاتمي کیــا چیســت؟

*آقــای حاتمی کیــا بــه هــر 
ــت  ــد اس ــوب بل ــینما را خ ــت س جه
ــد  ــک دی ــواس و ی ــا وس ــیار ب و بس
ــای او  ــد. کاره ــاز کار می کن ــی ب خیل
ــراه  ــی هم ــن های بزرگ ــا پروداکش ب
هســتند و پیش تولیدهــای خیلــی 
ــا  ــینمای حاتمی کی ــد. س ــی دارن خوب
و  گ  ر ز ـ ـ ب ی  ها ـن  کشـ ا د و ر پ ا  ـ ـ ب
ه  ا ر ـ ـ هم ـوب  خـ ی  ا ـ هـ د ی ل و ت یش  پ
ــد  ــواس کار می کن ــا وس ــت. او ب اس
ــت  ــد اس ــی بل ــه خوب ــینما را ب و س
در اینجــا چنــد نکتــه وجــود دارد. 
یکــی اینکــه حاتمی کیــا در حــوزه 
ــد و  ــت می کن ــخصی فعالی کاری مش
ــه نظــرم وقتــی فیلمســاز در حــوزه  ب
کاری خــودش بمانــد قطعــا پیشــرفت 
ــه  ــرا ک ــت. چ ــد داش ــادی خواه زی
ــد  ــرا می کن ــاص  را اج ــم خ ــک ت ی
کــه آن را می شناســد و بــا آدم هایــش 
آشناســت. داشــتیم فیلم هایــی از آقای 
ی  ـ ـ ی ا ه ت  ی ق ف و م ه  ـ ـ ک ا  ـ ـ ی ک می  ت ا ح
کمتــر از قبلی هــا داشــته اند امــا 
ــه  ــه منطق ــه او ب ــض اینک ــه مح ب
ــا و آن  ــی رود و آن آدم ه ــودش م خ
ــرای  ــی ب ــاق خوب ــاورد، اتف ــم را می ت
ز  ا فتــد. حاتمی کیــا  فیلمــش می ا
ــت  ــی اس ــک، کارگردان ــاظ تکنی لح

ــب، دارای  ــتخوان بندی مناس ــه اس ک
مشــخصه و امضــای مخصــوص 
ــال کار  ــر س ــه ه ــت. اینک ــود اس خ
می کنــد بــه نظــر مــن اتفــاق خیلــی 
ــی  ــاوت ایدئولوژیک ــت. تف ــی اس خوب
ــت  ــاط مثب ــدن نق ــث ندی ــد باع نبای
ــی  ــکاف عمیق ــود و ش ــی ش کار کس
ــه  ــده ک ــاد ش ــینمایی ها ایج ــن س بی
نتیجــه ای جــز دلگیر شــدن نــدارد. ما 
در ســینما یک ســری مســائلی داریــم 
کــه پشــت ایدئولــوژی خوابیده اســت. 
ــه  ــه در جامع ــینما ک ــط در س ــه فق ن
مــا زیــاد شــده اســت. مثــال ممکــن 
اســت با شــما مشــکالت ایدئولوژیکی 
داشــته باشــم و طــرز فکــر دیگــران 
ــا  ــرار دهــم، اینه ــورد پرســش ق را م
ــرای  ــوری ب ــم موت ــار ه ــش کن بودن
ــه  ــر ک ــه اگ ــد، البت ــد ش ــا خواه ارتق
ایــن مســائل تحمــل بشــود. مــا 
ــاد  ــای زی ــا ادع ــی ب ــان ها وقت انس
ــان  ــن جه ــه ای ــویم ک ــرور می ش مغ
ــا روی  ــی پ ــم و حت ــح کرده ای را فت
کــره مــاه هــم گذاشــته ایم و از لحــاظ 

تکنولوژیکــی بــاال هســتیم، به محض 
آمــدن یــک ســرماخوردگی می فهمیم 
کــه چقــدر شــکننده هســتیم، چقــدر 
بــا دســتپاچگی و تــرس همــه وجــود 
ــاره  ــاال دوب ــرد. ح ــرا می گی ــا را ف م
برمی گردیــم بــه همــان نــوزادی کــه 
ــا پیــش آمــدن  ــم. ب در طبیعــت بودی
چنیــن شــرایطی، نظیــر شــیوع کرونا، 
ــری  ــاظ تفک ــه لح ــه ب ــم اینک می بین
اینکــه مــن کجــا هســتم و تــو کجــا 
قــرار داری!؟ موضوعــی کــم اهمیــت 
ــرا  ــت. چ ــدی اس ــای بع و در درجه ه
کــه موضــوع اصلــی نگهــداری کــره 

ــاک ماســت. ــوان خ ــه عن ــن ب زمی

-ایــن شــکاف حتــي بــه جــذف 
کــردن همدیگــر در ســینما هــم 

ــت! ــیده اس رس
ئل  ــا س م ی  ـ ـ خ ر ب   ، ه ـ ـ ل ب *
ایدئولوژیکــی شــکاف های بســیار 
 . ســت ا ه  د ر و آ د  و ـ جـ و ب ــی  ق عمی
متاســفانه ایــن شــکاف ها در مســائل 
فرهنگــی مــا بــه جایــی رســیده 
اســت کــه می خواهیــم همدیگــر 
را حــذف و انــکار کنیــم. حتــی 
ــم  ــر را ه ــت همدیگ ــای مثب نقطه ه
ــا  ــن ب ــی م ــم. وقت ــر نمی بینی دیگ
کســی مشــکلی دارم، مــی روم بــرای 
حــذف کــردن او و دیگــر مایــل 
نیســتم کــه بپذیــرم ایــن فــرد اساســا 
یــک نقــاط مثبتــی هــم دارد! چنیــن 
اتفاقاتــی در همیــن مــدت بــرای پدر 
ــات جشــنواره فجــر  ــن در موضوع م
رخ داد. از آن طــرف هــم بــرای افراد 
ــا هــم  ــای حاتمی کی ــی آق دیگــر حت
رخ داد. ایــن مســئله اصــال زیبــا 
نیســت و جــز اینکــه دلگیــری بــرای 
آن فــرد ایجــاد کنــد چیــزی نــدارد. 
ــوان  ــه عن ــن ب ــرای خــود م ــی ب حت
ــینمای  ــک در س ــر کوچ ــک عنص ی
ایــران هــم ایــن اتفــاق افتــاد. 
ینکــه مــردم حملــه  بخصــوص ا
می کننــد کــه چــرا اینطــور و آنطــور 
موضــع نگرفتــی. اینهــا متاســفانه مــا 
را از هــم دور خواهــد کــرد.  بــه نظــر 
مــن جــای آقــای حاتمی کیــا در ایــن 
ســینما مشــخص اســت، ایشــان یک 
صندلــی در ردیف هــای اول ســال 
ــه  ــگاه همیش ــن جای ــینما دارد. ای س
بــرای او محفــوظ اســت و هیــچ 

ــگاه  ــد ایــن جای کســی هــم نمی توان
را از او بگیــرد و او در تاریخ ســینمای 

ــور دارد. ــران حض ای

-بــه نظرتــان بعــد از رفــع شــدن 
ــا هــم  شــرایط ناشــی از شــیوع کرون
بایــد اکــران آنالیــن فیلم هــا در 

ــرد؟ ــرار بگی ــتور کار ق دس
*بــه نظــر مــن اکــران آنالین در 
شــرایط عــادی قطعــا بــه ســینما لطمه 
می زنــد. بــه جهــت اینکــه ســینما یک 
ــت خــاص خــود و مدیومــی  خصوصی
ــق  ــه مطاب ــد ک ــه دارد. هرچن جداگان
نظــری کــه مــن شــخصا دارم، در 
ســال های اخیــر فیلم هــای مــا کمتــر 
ــر  ــد. اکث ــینما دارن ــاص س ــوم خ مدی
فیلم هــا ملــودرام بــوده و بــه گونــه ای 
ــم  ــه ه ــد در خان ــه می توان ــت ک اس
نمایــش داده شــود. اکــران آنالیــن در 
شــرایط عــادی قطعــا بــه ســینما لطمه 
می زنــد ولــی اینکــه فیلم هــا بــا 
فاصلــه کوتاهــی بــه فضــای مجــازی 
بیاینــد، می توانــد اتفــاق خوبــی باشــد 
حســن ســینما بــه دســته جمعی دیــدن 
فیلــم و خــروج از زندگی روزمره اســت، 
اینکــه در یــک فضایــی برویــم و ایــن 
اجــازه بــه روح مــان بدهیــم کــه روی 
یــک موضــوع واحــدی تفکــر و تجزیه 
تحلیــل بکنــد. بــه اضافــه اینکــه 
موســیقی و صــدا و تمــام عناصری که 
ســینما را تشــکیل می دهــد هــم حائــز 
ــی  ــا آن چیزهای ــت. اینه ــت اس اهمی
اســت کــه مطابــق اســمش ســینما را 
ــران  ــی اک ــد. همزمان ــکیل می ده تش
ــا  ــی آن قطع ــش اینترنت ــم و پخ فیل
ــی  ــد زد، ول ــه خواه ــینما لطم ــه س ب
ــی  ــه کوتاه ــا فاصل ــا ب ــه فیلم ه اینک
بــه فضــای مجــازی بیاینــد بــه نظــر 
مــن مشــکلی نــدارد و می توانــد اتفــاق 

خوبــی باشــد.

-شــما فیلــم صفــر، را بــه عنــوان 
بازیگــر آمــاده نمایــش داریــد... فکــر 
ــد  ــس از چن ــم پ ــن فیل ــد ای می کنی
ســال آیــا بــه صــورت اینترنتــی 

مي توانــد پخــش شــود؟
*ایــن فیلــم متاســفانه در طــول 
ر  ســال هایی کــه گذشــته دچــا
مشــکالت متنوعــی بــوده اســت. 
ایــن فیلــم یکــی از فیلم هــای خــوب 
مــن اســت و سال هاســت منتظــر 
ــد و  ــم بیای ــه آن فیل ــتم ک ــن هس ای
ــی از  ــر، یک ــد. صف ــردم آن را ببینن م
ــری  ــن در بازیگ ــای م ــن کاره بهتری
اســت و نقشــی بــود کــه بــازی نکــرده 
بــودم و شــرایط تماشــا و دیــده شــدن 
ــی  ــینما خیل ــم در س ــش ه ــن نق ای
ــود  ــت خ ــی دس ــت گاه ــذاب اس ج
بازیگــر نیســت کــه کاری خــوب از آب 
دربیایــد. بعضــا در جایــی کــه خــودت 
ــازی کــردی،  فکــر می کنــی خــوب ب
آنقــدر خــوب نباشــی ولــی جایــی کــه 
خــودت خیلــی توقــع نداشــتی اتفــاق 
خوبــی برایــت بیافتــد، مثــل گل کردن 
یــک تابلــو نقاشــی یــا آلبوم موســیقی 
در بیــن آثــار مختلــف یــک هنرمنــد. 
بــرای مــن نقشــی کــه در فیلــم صفر، 
داشــتم ایــن چنیــن بــود و اگــر فیلــم 
دیــده می شــد اتفــاق خیلــی خوبــی رخ 
مــی داد. کاراکتــرم در آن فیلــم نقشــی 
بــود کــه بــازی نکرده بــودم و شــرایط 
ــش  ــن نق ــدن ای ــده ش ــا و دی تماش
هــم در ســینما خیلــی جــذاب اســت. 
متاســفانه ایــن فیلــم در مقطعــی دچار 
اختــالف تهیه کننــده و کارگــردان 
قــرار گرفــت، مقطــع دیگــری در 
ــد  ــار مشــکل ش ــران دچ ــرای اک ماج
ــت  ــه دس ــت ب ــر دس ــائل دیگ و مس
ــم  ــم ه ــن فیل ــران ای ــا اک ــم داد ت ه

ــد. عقــب بیافت

هنرمندان و روزهاي قرنطینه
هایده حائري: دوران قرنطینه ما 

پیش از اینها آغاز شده بود!

این روزها که فعالیت هاي هنري به شکل اجباري تعطیل شده است، 
طبیعتا بسیاري از هنرمندان خانه نشین شده اند و این در حالیست که برخي 
دیگر از هنرمندان خصوصا هنرمندان پیشکسوت به شکل خودخواسته 
از مدت ها قبل گوشه عزلت برگزیده اند و بسیار کم کار شده اند. هایده 
حائري بانوي پیشکسوت عرصه بازیگري که سالهاست شاهد درخشش 
او در سینما، تلویزیون و تئاتر هستیم، مدتي است که کم کار شده و دوران 
قرنطینه نیز به آن افزوده شده ولي او به شکل دیگري خود را سرگرم و 

مشغول نگه داشته است...
هایده حائری درباره این روزهای خود و فعالیت هایش به دنیاي 
جوانان گفت: شرایط قرنطینگی و در خانه ماندن برای ما خیلی پیش تر 
ایجاد شده بود و حتی قبل از کرونا نیز ما بیشتر در خانه بودیم چرا که 
زمینه برای حضور امثال ما خیلی فراهم نیست. اما بیکار نمانده ام و مدتی 
است که مشغول ترجمه و تالیف کتابم هستم که تقریبا کارهایش به 
اتمام رسیده و ادامه ای است بر موضوعاتی که به دانشجویانم تدریس 
می کردم. در این کتاب به اهمیت تجربه های در کالس و بازخورد آن روی 
صحنه پرداخته ام که البته هنوز برای آن عنوانی در نظر نگرفته ام. درواقع 
ایده هایی از مطالعاتی که در این زمینه داشتم گرفتم و واکنش های خودم 
را نسبت به آنها در این کتاب مطرح کرده ام. البته با توجه به شرایط چاپ 
کتاب در ایران باید بسیاری از مسائل تعدیل شوند. از سوی دیگر مشغول 
ترجمه کتاب زندگی من تاکنون )نوشته جین فوندا در سال ۲۰۰۵( هستم 
که در حال ترجمه است و امیدوارم به زودی تمام شود و بتوانم آن را به 
چاپ برسانم. فارغ از این ۲ کتاب، در حال حاضر مشغول نگارش کتاب 
خاطراتم هستم که یک بیوگرافی است و امیدوارم که به زودی تمام شود 
و بتواند در دسترس عالقمندان به بازیگری قرار گیرد. در این کتاب بیشتر 
به زمینه هایی که باعث شد من وارد این عرصه شوم و تئاتر بخوانم و 

تجربیات خودم می پردازم.
این چهره محبوب و کهنه کار در بخش دیگري از صحبت هایش با 
بیان اینکه با جوانان همکاری هایی دارد و در زمینه مشاوره به آنها کمک 
می کند، گفت: در این روزها در زمینه نمایشنامه خوانی و روخوانی متون 
نمایشی به یک تیم جوان مشاوره می دهم. این دوستان تحت عنوان بیکار 
نمی نشینیم، مشغول فعالیت هستند و در صفحه اینستاگرام خود اجراهایی 
دارند و به شکل روتین قصد دارند این فعالیت را ادامه دهند. البته مشکالت 
تکنیکی در این زمینه وجود دارد، اما تالش می کنیم با این شرایط بهترین 
کار را ارائه کنیم و در معرض دید عموم قرار دهیم. هرچند من معتقدم 
تئاتر تنها هنری است که زنده است و به صورت زنده معنا می یابد و بدون 
حضور تماشاگر جنبه فیلم پیدا می کند. یا حتی فیلم تئاتر که کاری دیگر 
است و دکوپاژ و دکور دارد که از تئاتر دور است، وقتی شما رودررو با 
مخاطب در تماشاخانه قرار می گیرد اصل است. نمایشنامه خوانی در مقابل 
دوربین نه فیلم تئاتر است و نه تئاتر، اما همین که این ایده را دارند خوب 

است و من سعی می کنم آن ها را تشویق کنم تا به این راه ادامه دهند.
هایده حائری درباره چگونگی سپری کردن دوران قرنطینه و در خانه 
ماندن نیز توضیح داد: فکر می کنم در این روزهای بهاری و با توجه به 
شرایطی که باید در خانه بمانیم، مرور اشعار شعرای قدیمی مانند رودکی 
و موالنا مفهوم دیگری دارد. به نظر می رسد در این روزها پی به معنای 
واقعی این اشعار می بری و با دقت بیشتری آن را می خوانی چون با کالم 
و تفکر خالقانه نوشته شده اند و تازه متوجه می شوی این رنگ ها، آسمان 
آبی، آفتاب و... چه معنایی در اشعار آنها دارد. پیش از این شاید خیلی به این 
مفاهیم توجه نداشتیم اما این روزها که از دسترس مان خارج هستند بیشتر 
به آنها فکر می کنیم و به ما آرامش بیشتری می دهند. همچنین یکسری 
نمایشنامه ها را دوباره خوانی می کنم مانند کارهای برشت تا در زمان مناسب 
بتوانم دوباره کار کنم. عالوه بر اینها آشپزی می کنم و به تجربیات جدید 
فکر می کنم چون باید در این روزهای کم تحرکی غذاهای جدید درست 
کرد. به هر حال دورانی است که باید گذراند و با این واسطه های جدید 
اجتماعی با دیگران در ارتباط بود. من بیشتر با بزرگان فامیل از این طریق 

در تماس هستم و درباره گذشته، حال و آینده با آن ها صحبت می کنم.
این بازیگر پیشکسوت همچنین چند پیشنهاد برای مخاطبان داشته 
و گفت: به عالقمندان حوزه کتاب مطالعه کتاب نیچه نه فقط بگو مشد 
اسماعیل )نوشته پرویز کالنتری( که درباره هنرهای تجسمی در دهه 4۰ 
و ۵۰ است و آنچنان که بودیم )نوشته لیلی گلستان( را پیشنهاد می کنم. 
همچنین کتاب همه نام ها )نوشته ژوزه ساراماگو با ترجمه عباس پژمان( 
دیگر کتابی است که به عالقمندان، خواندنش را در این روزهای در خانه 

ماندن توصیه می کنم.


