
لزوم تولید محصوالت صادرات محور

حاال  است،  شده  منفی  آمریکا  نفت  قیمت  تاریخ،  در  بار  اولین  برای 
تولیدکنندگان حاضرند چند ده دالر نیز بپردازند تا از شر بشکه های نفت شان 
خالص شوند.  در معامالت جهانی دوشنبه، قیمت نفت آمریکا ۳۰۶ درصد سقوط 
کرد. در این روز با حدود ۶۰ دالر سقوط قیمت، قیمت هر بشکه نفت به منفی 
۳۷ دالر و ۶۳ سنت رسید. به زبان ساده، عرضه کنندگان نه تنها از خریداران 
نفت آمریکا پول نمی گیرند، بلکه حتی به آن ها ۳۷.۶۳ دالر هم پول می دهند.

اما این اتفاق بی سابقه در تاریخ جهان، چطور ممکن است؟ خبرگزاری 

رویترز می نویسد: »میلیاردها نفر در سراسر جهان با شیوع ویروس کرونا در 
خانه هایشان مانده اند. همین مساله، تقاضای فیزیکی برای نفت را به شدت 
کاهش داده و بازار از عرضه نفت، اشباع شده است. پاالیشگاه ها، نفت خام 
بسیار کمتری از شرایط عادی تولید می کنند اما صدها میلیون بشکه در انبارهای 
سراسر جهان ذخیره و ظرفیت این انبارها نیز پر شده است. در نتیجه تاجران، 
کشتی هایی را به استخدام خود درآورده اند که فقط لنگر اندازند تا بشکه های 
نفت مازاد را در داخل آن ها انبار کنند. تا به حال ۱۶۰ میلیون بشکه نفت در 

تانکرهای سراسر جهان جای داده شده است.« 
»پیل فالین« تحلیل گری در شرکت مشاوره ای »گروه معامالت آتی« در 
شیکاگو می گوید: »ذخایر بسیار فراتر از آن است که دالالن بتوانند خرید انجام 
دهند. پاالیشگاه ها نیز در پایین ترین سطح تولیدی هستند چرا که با شرایط 
قرنطینه، سفارش ها بسیار کاهش یافته اند.« او تاکید کرد: »امید زیادی وجود 

ندارد که همه چیز در ۲۴ ساعت آینده تغییر کند.« 
صفحه ۴

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: متأسفانه برخی افراد چون تجار 
بزرگ و کسبه پردرآمد مالیات خود را پرداخت نمی کنند که مبارزه با فرار مالیاتی یکی 

از راهکارهای افزایش بودجه است. 
بهروز نعمتی با بیان اینکه جلوگیری از فرار مالیاتی می تواند منبع قابل اتکایی برای 
دولت در تأمین بودجه باشد، گفت: در مجلس بحث های بسیار زیادی صورت گرفت 
مبنی بر اینکه دامنه مالیات باید گسترش پیدا کند چرا که در حال حاضر در هرم مالیاتی 
کشور شاهد این موضوع نیستیم و دامنه مالیات دهندگان محدود است. وی افزود: در 
حال حاضر صاحبان کسبه خرد، کارگران و کارمندان مالیات خود را سر وقت پرداخت 
می کنند اما کسانی که درآمد زیادی دارند چون تجار بزرگ و کسبه پردرآمد معمواًل 

مالیات خود را پرداخت نمی کنند.
صفحه3

 مداخالت آمریکا آرامش منطقه را 
تهدید می کند

حجت االسالم حسن روحانی در تماس تلفنی با نخست وزیر ایتالیا، با بیان اینکه 
کشورها به تنهایی و بدون کمک یکدیگر قادر به عبور از این بحران سخت نخواهند 
بود، اظهارداشت: با همکاری یکدیگر و اشتراک و انتقال تجربیات خود می توانیم این 

ویروس را مهار کنیم.
روحانی با بیان اینکه حفظ جان انسان ها از همه چیز مهمتر است، گفت: در این 
شرایط سخت فشارهای آمریکا بر مردم ایران از هر زمان دیگر غیر انسانی تر بوده و 
تداوم آن یک جنایت وحشیانه علیه یک ملت بزرگ بوده و برخالف همه اصول انسانی 

و مقررات بین المللی است.
رئیس جمهور با بیان اینکه تحریم های غیر قانونی آمریکا علیه ایران در این شرایط 
سخت هم ادامه دارد، به مخالفت آمریکا با پرداخت وام از سوی صندوق بین المللی 
پول به ایران اشاره کرد و افزود: انتظار داریم کشورهای اروپایی بویژه ایتالیا در برابر این 

نقض مقررات در این شرایط سخت، اقدامات الزم را انجام دهند.
صفحه3

پردرآمدها مالیات نمی دهند مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت :

هکر دانشگاه های علوم پزشکی
 شناسایی شد

فراز و فرود مسکن در سالی که گذشت
میانگین رشد قیمت مسکن به صورت ماه به ماه قبل 
برای یک دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفندماه سال ۱۳۹۸ در 
شهر تهران ۳.۱ درصد بوده است. در این بازه زمانی، متوسط 
قیمت در اردیبهشت ماه  بیشترین رشد معادل ۱۱.۴ درصد 
و در شهریورماه کمترین رشد معادل منفی ۳.۵ درصد را 
تجربه کرده است. در حالی که معموال در مرداد و شهریور 
سال های قبل، تعداد  معامالت و قیمت مسکن با افزایش 
تعداد  گذشته  و شهریور سال  مرداد  در  اما  می شد  مواجه 
معامالت به ترتیب ۳۳۶۸ و ۲۸۵۴ فقره بود که کمترین 
تعداد معامالت سال گذشته در شهریورماه انجام شد و حتی 
از فروردین ماه نیمه تعطیل که ۳۴۹۳ قرارداد خرید و فروش 
به امضا رسید، تعداد معامالت در شهریورماه کمتر بود. گفته 
می شود این میزان اندک قراردادهای خرید و فروش مسکن 

در یک ماه از سال ۱۳۶۶ تا کنون بی سابقه بوده است.
صفحه ۴

رئيس امور مالي و پشتيباني شركت گاز استان سمنان خبر داد:

شرکت گاز استان سمنان  پیشرو  
در تربیت مدرس آموزش نیروهای پیمانکاری  
6

راهکار عالی برای خروج از شرایط بحرانی

صفحه 3رویاهایتان را از یاد نبرید

2

سال بيست ودوم-  شماره مسلسل 1439- چهار شنبه 3  اردیبهشت 1399- قيمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
 جاللي: وضعیت 

هنرمندان ایراني با 
هنرمندان خارجي 

قابل مقایسه نیست!

5ایران زمین
پایداری تولید و ایمن 

بودن تجهیزات از 
اولویت های اصلی 

پاالیشگاه گاز ایالم است

هنگ 7فر

هنرمندان  برجسته ترين  و  از شاخص ترين  يكي  بدون شك 
فعال در عرصه تئاتر كشور، عليرضا كوشك جاللي است.  او 
كارگردان، مترجم و مدرس دانشگاه مي باشد كه  نويسنده، 
همه ساله شاهد اجراي نمايش هاي پرمخاطب و شاخصي از وي 
هستيم. او سال گذشته دو نمايش بانوی آوازخوان و پستچی 
پابلو نرودا، را در تئاتر شهر و تماشاخانه ايرانشهر به صحنه برد. 

 “روح اله نوريان” در مراسم توديع و معارفه مديران عامل 
پااليش گاز ايالم كه با حضور مدير هماهنگی و نظارت بر توليد 
شركت ملی گاز ايران به صورت ويدئو كنفرانس برگزار شد 
، افزود: برخی از مشكالت اين مجتمع صنعتی، ميراث به جای 
مانده از زمان طراحی می باشد كه برای رفع آنها نيازمند تامين 
اعتبار و كمكهای مسئوالن در سطح شركت ملی گاز ايران است.

تا  داستان  »از  كارگاه  روزها  اين  كه  مشتاقی نيا  هاله 
ـ  سلينجر  كوتاه  داستان های  مبنای  بر  را  نمايش نامه« 
نويسنده ی نامدار آمريكايیـ  در فضای مجازی برگزار می كند، 
با نگارش يادداشتی، توضيحاتی درباره ی اين كارگاه آموزشی 

ارائه كرد. 

کارگاه مجازی 
»از داستان تا 

نمایش نامه« با هاله 
مشتاقی نیا و سلینجر

نفت بخرید، دالر هم بگیرید!

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهی مزایده

شهرداری درجزین در نظر دارد نسبت به واگذاری 
6 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی بین شهری با ابعاد 8*3 واقع 
در بزرگراه شهید شوکت پور )سمنان – درجزین( به 
مبلغ هر دستگاه با قیمت پایه ماهانه 7.000.000 ریال 
اقدام نماید لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت 
تاریخ  از  مزایده  در  شرکت  فرم  تحویل  و  دریافت 
 – درجزین  آدرس  به   99/02/05 لغایت   99/01/26
خیابان شهرداری – ساختمان شهرداری – امور اداری 

مالی مراجعه نمایند.
سیدمحمد شاهمیری
شهردار درجزین

فراخوان تجدید مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( 

یک مرحله ای
نوبت دوم

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی ساماندهی ورودی پیرانشهر را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از 
مناقصه گران در  انجام خواهد شد و الزم است   www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیک دولت )ستاد(  تدارکات  طریق درگاه سامانه 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/01/31 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 19 تاریخ 99/02/04

مهلت زمانی ارائه مدارک: ساعت 19 مورخه 99/02/14
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

آدرس: ارومیه بلوار والفجر 2 نرسیده به فلکه میثم ساختمان شماره 2 اداره کل راه و شهرسازی تلفن: 33379423-28
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
شناسه: 818473

فراخوان 
شناسایی سرمایه گذار

نوبت دوم
اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی در نظر دارد در عمل به آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 به شماره 586206مورخه 95/4/5 ابالغی از سوی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور ، موضوع شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ، اماکن ورزشی 
ذیل الذکر را جهت تعمیر و بازسازی از طریق مشارکت به بخش خصوصی واگذار نماید لذا متقاضیان می 
توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به دبیرخانه کارگروه فرعی ماده 27 اداره کل ورزش و جوانان استان 

مرکزی مراجعه نمایند .
کاربری طرحشهرستان عنوان پروژه وضعیت پروژه ردیف

ورزشیخمین استخر شهید مطهریتکمیل شده۱

دبیرخانه کارگروه فرعی ماده 27 اداره کل ورزش و جوانان استان

صفحه ۴

م. حسن بيگی

گذشته،  روزهای  در 
ویدیویی در فضای مجازی 
آن،  در  که  شده  منتشر 
فردی با نسبت دادن خود 
از گروه های طب  به یکی 
ادرار  نوشیدن  با  اسالمی، 
دوربین،  مقابل  در  شتر، 
مصرف آن را برای درمان 

تنگی نفس و کرونا تجویز می کند.  
در  را  متعددی  واکنش های  ویدیو،  این  انتشار 
جامعه برانگیحت، زیرا این امر، ضمن آن که در شرایط 
است،  درمان  و  طب  امر  در  دخالت  کنونی  حساس 
موجب تشویش خاطر بسیاری از افراد جامعه نیز شد و 
این که اگر چنین امری صحت دارد، چذا طی این همه 
اثری  به تنگ نفس،  بیماران مبتال  برای درمان  سال 
از آن دیده نشده و اگر صحت ندارد، در واقع بازی با 
بهداشتی  و  قضایی  مسئوالن  و  است  جامعه  سالمت 
منتظر  جامعه  که  حالی  در  و  کنند  برخورد  آن  با  باید 
چنین واکنشی بود،  سخنگوی وزارت بهداشت گفت: ما 
ناظر بر حریم خصوصی افراد نیستیم و وزارت بهداشت 
به این موضوع ورود نمی کند، این مشکالت شخصی 
افراد است که به این صورت نمود بیرونی پیدا می کند. 
معموال وقتی شخصی می خواهد گزاره غلطی را بیان 
از نادرست بودن آن مطلع است،  کند که خودش نیز 
به هر کاری متصل می شود، به گونه ای که با نسبت 
دادن آن به مقدسات سعی می کند کاری کند که افراد 

برای اعتراض جرات کافی نداشته باشند. 
عنوان  تحت  آن  از  عده ای  که  موضوعی  البته 
طب اسالمی یاد می کنند بارها توسط بزرگان این علم 
بیشتر  این کار  بزرگان علم حدیث رد شده است و  و 
یک نوع مغالطه مقدس نام می گیرد. علم طب، تجربی 

است و تک تک گزاره های آن قابل اصالح و ویرایش 
است. گزاره های طبی در طول تاریخ تجربه شده و اگر 

سودمند نباشد کنار می رود. 
سخنگوی  جهانپور  کیانوش  دکتر  ترتیب،  به این 
وزارت بهداشت، صراحتا اعالم کرد به دلیل نسبت دادن 
برای  بهداشت جرات کافی  وزارت  قضیهبه مقدسات، 

برخورد با آن را ندارد. 
در  حقوقدان،  نوروزی،  کامبیز  حال،  این  در 
واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت عنوان 
کرد: سخنان آقای جهانپور در واکنش به فیلم تبلیغی 
برای خواص درمانی نوشیدن ادرار شتر از نظر حقوقی 

بی اساس و کامال غلط است .
مورد  در  خبرنگاران  سوال  به  پاسخ  در  ایشان 
ادرار شتر گفته است: »ما ناظر  فیلم نوشیدن و تبلیغ 
بر حریم خصوصی افراد نیستیم و وزارت بهداشت به 

این موضوع ورود نمی کند«
برابر  در  فردی  است.  جمله  در  بزرگی  خطای 
و  تشویق  هم  را  مردم  و  نوشیده  شتر  ادرار  دوربین 
ترغیب به نوشیدن ادرار شتر به عنوان دارو کرده و آن 
فیلم را منتشر ساخته است . انتشار این فیلم این کار را 
به عرصه عمومی کشانده است. به ویژه این فرد فقط 
و  تبلیغ  دارد  بلکه  نمی دهد  انجام  اقدام شخصی  یک 
عنوان  به  بنوشند  شتر  ادرار  مردم  که  می کند  تشویق 
دارو. کار این شخص مطلقا ربطی به حریم خصوصی 
ندارد، بلکه موضوعی از بهداشت عمومی است که از 
مهم ترین مسائل نظم عمومی بوده و در عرصهء عمومی 

مطرح شده است.
بی بضاعت  و  ناتوان  اینقدر  بهداشت  وزارت  اگر 
است که به خاطر گفتن آیه و حدیثی توسط این فرد 
نوع  این  با  قانونی  مقابله  عرضه  و  جرأت  او  امثال  و 
مداخله ها در امور درمانی توسط این قبیل افراد را ندارد 
، الاقل پشت این حرف های بی اساس پنهان نشود که 

بدتر می شود.

سرمقاله
تجویز ادرار شتر حریم خصوصی نيست

فاطمه صابری

 ویروس کرونا نظم جهان را به هم ریخته 
است. به هم ریخته تر از چیزی که تصور می کنیم. 
خانه نشین کردن چند صد میلیون انسان در دنیا که 
۱۵ میلیون دانش آموز ایرانی را هم شامل می شود 

ازجمله زیان های کرونا در ایران است.
مسئوالن آموزش وپرورش کشور می گویند 
محصالن  آموزش   ۹۹ فرودین  تا   ۹۸ اسفند  از 
تعطیل نشده است. یا بهتر است گفته شود آموزش 
برای حدود ۹ میلیون دانش آموزی که به گوشی 
هوشمند، تبلت، کامپیوتر و اینترنت دسترسی دارند 
در خوش بینانه ترین  است.  بوده  برقرار  کم وبیش 
سراسر  در  دانش آموز  میلیون   ۶ دست کم  حالت 
ایران از اوایل اسفندماه تا پایان فرودین ماه صدای 
معلمانشان را نشنیده اند؛چون نه گوشی هوشمند 
دارند و نه کامپیوتر. اگر یکی از این ها را هم داشته 
باشند از پس هزینه شارژ روزانه اینترنت برنمی آیند.

تهران  یک  ناحیه  از  آموزشی  نابرابری   *
تا جنوب کرمان

شیوع  از  قبل  تا   که  است  این  واقعیت 
ویروس کرونا هم آموزش برای شمار قابل توجهی 
از دانش آموزان ایران در شرایطی نابرابر بود؛منظور 
ما فقط دانش آموزان ناحیه یک تهران با کودکان 
جنوب کرمان یا دانش آموزان کپرنشین بلوچستان 
با دانش آموزانی که برای یک سال تحصیلی ۱۰۰ 
می توان  نیست.  می کنند  هزینه  تومان  میلیون 
توازن  ایران  از  نقطه ای  کمتر  در  شد  مدعی 
آموزشی حتی در ناحیه یک و دو آموزش وپرورش 
هر شهر برقرار است. از تعداد دانش آموزان یک 
کالس گرفته تا انتخاب معلمان ِخبره برای مناطق 
و شهرهای حاشیه ای و حتی توزیع اقالم آموزشی 
و بهسازی حیاط مدرسه و رنگ آمیزی کالس ها و 

لوازم کمک آموزشی .
براساس اظهارات مهدی شرفی سرپرست 
وزارت  اطالعات  فناوری  و  برنامه ریزی  مرکز 
آموزش وپرورش در گفت و گو با شبکه خبر تا اول 
اردیبشهت ماه حدود ۱۰ میلیون کاربر به شبکه 
رونمایی  اخیرا  که  دانش آموزان »شاد«  آموزشی 
معلم  میلیون   ۲ تعداد  این  از  اند.  پیوسته  شده 
هستند و ۸ میلیون تَن هم دانش آموزان.یعنی تا 
اینجای کار ۷ میلیون دانش آموز امکان دسترسی 
یا پیوستن به این اپلیکیشن که قرار است مدرسه 

مجازی دانش آموزان ایران باشد را نداشته اند.
* از حرف تا عمل خرید تجهیزات هوشمند 

برای ۶ میلیون دانش آموز
فناوری  و  برنامه ریزی  مرکز  سرپرست 
فرودین   ۳۱ آموزش وپرورش  وزارت  اطالعات 
کرده  بیان  جمالتی  تسنیم  با  وگو  گفت  در  ماه 
در  فعال  معلمان  و  آموزان  دانش  برای  بود که 
شبیه  دل خوشی  به  بیشتر  برخوردار  کم  مناطق 
است؛»از دانش آموزانی که ابزار الزم برای استفاده 
از شبکه شاد را ندارند حمایت خواهیم کرد و آن ها 
»شناسایی و تجهیز« می شوند.« راهکار مد نظر 
این مدیر آموزش و پرورش در روزهای درگیری 
با ویروس کرونا چنین است؛راهبران آموزشی به 
درب خانه مراجعه و آموزش ها را ارائه  می دهند 
را  آموزش ها  تلویزیونی  برنامه های  طریق  از  یا 

دریافت می کنند.
این که همچنان صدها دانش آموز در َکپر و 
ساختمان های غیراستاندارد و خطرآفرین مشغول 
درس خواندن هستند، این که تعدادی از مدارس 
فضای آموزشی، ورزشی و بهداشتی الزم را ندارند، 
این که وجود آزمایشگاه و لوازم کمک آموزشی در 
بسیاری از مدارس دولتی در حد حرف و تبلیغات 
باقی مانده و هزینه آب و گاز و برق مدارس باید 
به روش های مختلف و شرمندگی مدیران و کادر 
گرفته  دانش آموزان  اولیای  از  مدارس  آموزشی 
وزارتخانه  این  وقتی  عجیب تر  همه  از  و  شود 
که  کرد  آغاز  حالی  در  را  جاری  تحصیلی  سال 
معلم  هزار   ۱۰۸ کمبود  با  درس  کالس های 
معلمان  اعتراض  با  ماهیانه  به طور  و  بود  روبه رو 
نسبت به مشکالت معیشتی شان روبه رو هستیم 
چگونه می توان طی چند روز آینده چند میلیون 
و یا چند صد هزار گوشی،تبلت یا کامپیوتر برای 
دانش آموزان نیازمند تهیه کرد و یا در این فاصله 
اندک تا زمان امتحانات در سراسر ایران افرادی 

را به در خانه دانش آموزان فرستاد؟
کسانی که با مدیریت ایرانی آشنا هستند 
جمع آوری  حال  »در  جمله  بیان  از  که  می دانند 
اطالعات هستیم« تا عملیاتی شدن کار، راهی به 
بلندای تاریخ سهل انگاری و فراموشی وجود دارد.

و  نها  رگا ا برخی  در  مدیریتی  ل  روا
سازمان های بزرگ، منتقدان را نسبت به فرجام 
خوش این ماجرا امیدوار نمی کند. چون در تعدادی 
از سازمان های درگیر بروکراسی، فعالیتهای جدید 

بدون تشکیل چند »کارگروه« امکان پذیر نیست.
چون  شود  می  هم  تر  جذاب  پس  آن  از  ماجرا 
تشکیل  مجزا  ستادهای  کارگروه،  اعضای  مگر 
نمی دهند؟ آیا مدیران گران قدر این کمیته ها برای 
از تشکیل کارگروه مردمی  نبودن عریضه  خالی 
تشکیل  بدون  می توان  مگر  نمی گویند؟  سخن 
کمیته روستایی و عشایری به نتیجه رسید؟تشکیل 

هر کدام از اینها چند روز و ماه طول می کشد؟
اصال فرض محال که محال نیست، تصور 
می کنیم که آموزش وپرورش موفق شد ۸ هفته بعد 
از تعطیلی مدارس برای چند میلیون دانش آموزی 
که در سکونتگاه های کم برخوردار زندگی می کنند 

لوازم کمک آموزشی هوشمند تهیه کند.
طول  در  که  دانش آموزان  قبیل  این 
استاندارد  تابلوی  داشتن یک  از  گاه  تحصیلشان 
در کالس هم محروم بوده اند در روزهای اپیدمی 
شدن کرونا، طرز استفاده از گوشی هوشمند و تبلت 
را باید از چه کسی یاد بگیرند؟ ممکن است گفته 
شود قطعا تعداد این قبیل داشن آموزان کمتر از 
نفر می  میلیون  به جای ۶  است.  نفر  میلیون   ۶
توان گفت چند صد هزار نفر. آیا به خاطر آنکه از 
جمع ۱۵ میلیون دانش آموز مثال ۱۲ میلیون تَن 
به اینترنت و لوازم کمک آموزشی مجهز هستند 
دانش  میلیون   ۳ برای  رایگان  آموزش  باید حق 
آموز سراسر ایران را فراموش کرد؟ به نظر نمی 
رسد حتی با وجود کرونا اصل ۳۰ قانون اساسی 
است   موظف   باشد؛»دولت   شده  فراموش  ایران 
همه   برای   را  رایگان   پرورش   و  آموزش   وسایل  
ملت  تا پایان  دوره  متوسطه  فراهم  سازد و وسایل  
کشور  خودکفائی   حد  سر  تا  را  عالی   تحصیالت  

به طور رایگان  گسترش  دهد.«
در  آنالین  آموزش  گیران  تصمیم   آیا 
زمانی کوتاه، مطلع اند که در خانه تعدادی از این 
دانش آموز حتی امکان دسترسی به شبکه آموزش 
دریافت  برای  چون  ندارد؟  وجود  هم  تلویزیون 
گیرنده  افراد،  این  خانه  در  باید  آموزش  شبکه 
دیجیتالی وجود داشته باشد اما خانواده های این 
کودکان یا توان مالی آن را نداشته اند یا ضرورتی 

برای داشتنش احساس نکرده اند.
 هنوز علی رغم تبلیغات دائمی در تعدادی 
از روستاهای ایران امکان اتصال به اینترنت وجود 
ندارد. حتی اگر رویاپردازی کنیم و امکان دسترسی 
تمام دانش آموز به شبکه  شاد فراهم شود آیا شرایط 

نگاه و نظر

در حق 6 ميليون دانش آموز اجحاف نشود 
آن ها با دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی، هوشمند، 
نمونه دولتی، شاهد و ایثارگران و... که اتفاقا در 
مثبت  اما  مشکالت  دارای  هرچند  ای  تجربه 
بالفاصله بعد از تعطیالت روزهای اول اسفند از 
طریق شبکه های مختلف مجازی درس های خود 
را با کمک معلمانشان پی گرفتند یکسان خواهد 
بود؟ آنهم در شرایطی که وزارت آموزش و پرورش 
مدت زمان آموزش آنالین از طریق اپلیکیشن شاد 
به دانش آموزان را حدود ۴ هفته اعالم کرده است.
* مدارسی که حقوق معلمان را نمی دهند

مدارس  برخی  ره  با در عجیب  نکته   
این مدارس  غیردولتی هم آن است که مدیران 
با  معلمان  روزانه  و  مجازی  آموزش  علی رغم 
امکانات شخصی  برای دانش آموزان،به بهانه های 
معلمان  این  ماهیانه  حقوق  پرداخت  از  مختلف 
تاکنون حاضر نشده اند اسامی  خودداری کرده و 
تامین  بیکاری  مقرری  دریافت  برای  را  آن ها 
اجتماعی هم اعالم کنند. این در حالی است که 
این مدارس اگر تمام رقم شهریه دانش آموزان را 

هنگام  را  آن  از  زیادی  بخش  باشند  نکرده  اخذ 
اواخر  از  که  کرده اند.موضوعی  دریافت  ثبت نام 
اسفندماه تا امروز در چند گفت وگوی سعید صالح 
مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی هم مورد تاکید 

قرار گرفته است.
طق  منا بعضی  ر  د سی ها  ر بر طبق 
روستاهای  و  بزرگ  شهرهای  حاشیه نشین 
ایران، میزان دسترسی دانش آموزان یک کالس 
۳۵ نفره به آموزش آنالین حدود ۱۰ نفر بوده 
آن هم نه به صورت مستمر، بلکه وقتی چند روز 
بسته های  خرید  امکان  خانواده   برای  یک بار 
اینترنتی وجود داشته باشد. به زبان ساده و بر 
دانش آموزان  تجهیز  گذشته،  تجربیات  اساس 
مناطق محروم به خدمات آموزشی آنالین طی 
چند روز ممکن نیست. حتی اگر مشاهده کنیم 
که برخی از گروه های مردم نهاد وارد میدان شده 
باشند و با ایجاد پویش از مردم درخواست کنند 
را  نیست  نیازشان  مورد  که  تبلتهایی  یا  گوشی 

برای کمک به این دانش آموزان اهدا کنند.
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ــای  ــر آموزش ه ــرکل دفت مدی
فنــی و حرفــه ای و کاردانــش وزارت 
ــد  ــاره رون ــرورش درب ــوزش و پ آم
امتحانــات  برگــزاری  و  آمــوزش 
تعطیــالت  در  کــه  هنرســتانی ها 
در  حضــور  از  کرونــا  از  ناشــی 
کارگاه هــای عملــی محروم هســتند 
توضیحاتــی ارائــه کــرد و گفــت: اگر 
اجــازه بازگشــایی مدارس داده شــود 
ــی  ــزار م ــی برگ ــای عمل کارگاه ه
ــایی  ــازه بازگش ــر اج ــا اگ ــوند ام ش
داده نشــد، متناســب بــا تصمیمــات 
ســتاد ملــی کرونــا برنامــه ریــزی و 

ــرد.  ــم ک ــالم خواهی ــوارد را اع م
مصطفــی آذرکیــش در ایــن باره 
اظهــار کرد: در شــرایط فعلــی مدارس 
تعطیــل اســت امــا آمــوزش تعطیــل 
نشــد و بــا همیــن رویکــرد از ابتــدای 
ــوزش  ــتمرار آم ــرای اس ــالت ب تعطی
ــای  ــار آموزش ه ــتانی ها در کن هنرس
دیگــر در ســایر دوره هــای تحصیلــی 

ــم. ــزی کردی برنامه ری
عیــد  قبــل  از  افــزود:  وی 
شــبکه  طریــق  از  آموزش هــا 
ــیما  ــارم س ــبکه چه ــوزش و ش آم
ــن  ــر ای ــت و عــالوه ب اســتمرار یاف
ــدارس از  ــران م ــوزان و مدی هنرآم
ــوزش  ــون آم ــر چ ــای دیگ روش ه
در  رســان های  پیــام  طریــق  از 
ــا  ــار و شــبکه های اســتانی و ی اختی
دبیرخانه هــای رهبــری کشــوری 
ــد. ــتفاده کردن ــش اس دروس کاردان

آذرکیــش بــا بیــان اینکــه 
ــا در هنرســتان هــا  آموزش هــای م
شــامل چندبخــش مــی شــود اظهار 
کــرد: یکســری دروس عمومــی 
هســتند ماننــد عربــی، قــرآن و زبان 
و چــون مشــترک همــه رشــته هــا 
ــوزان  ــش آم ــه دان ــرای هم ــود ب ب
ــکلی  ــد و مش ــه ش ــتانی ارائ دبیرس
ــون  ــوزش اکن ــت. آم ــود نداش وج
ــرای  ــز در حــال انجــام اســت. ب نی
ــز  ــی نی ــون ریاض ــه چ دروس پای
امــکان آمــوزش از طریــق تلویزیون 

ــت. ــود داش ــان ها وج ــام رس و پی
وی ادامــه داد: پنــج درس تحــت 
عنــوان شایســتگی های غیرفنــی 

داریــم کــه مــواردی چــون کارآفرینی 
و اخــالق عمومــی را در برمــی گیــرد 
و اینهــا هــم قابــل تدریــس بــه 
روش هــای گفتــه شــده بودنــد. چهار 
ــارم و  ــبکه چه ــژه در ش ــه وی برنام
یکــی دو برنامه بــرای دروس عمومی 
داریــم کــه همــگام بــا دروس علــوم 

نظــری آمــوزش داده مــی شــود.
ــای  ــر آموزش ه ــرکل دفت مدی
فنــی و حرفــه ای و کاردانــش وزارت 
آمــوزش و پــرورش دربــاره دروســی 
کــه نیازمنــد کارگاه عملــی هســتند 
گفــت: بیــش از هــزار عنــوان درس 
مهارتــی در ۲۰۱ رشــته فنــی و 
حرفــه ای و کاردانــش داریــم. پیش 
بینی هــای اولیــه مــا بازگشــایی 
ــوروز  ــالت ن ــد از تعطی ــدارس بع م
ــزی  ــه ری ــه برنام ــک مرحل ــود. ی ب
اولیــه تــا پایــان اســفند و یــک 
ــا  ــزی از اول ت ــه ری ــه برنام مرحل
ــه  ــتیم. در مرحل ــن داش ۲۱ فروردی
ــتیم  ــون در آن هس ــه اکن ــوم ک س
نیــز اقدامــات الزم متناســب بــا 
سیاســت ها و مصوبــات ســتاد کرونــا 

ــرد. ــی گی صــورت م
اول  از  داد:  ادامــه  آذرکیــش 
اســفند تــا آخــر اردیبهشــت ۱۰ 
ــه  ــته ایم. بچ ــی داش ــه آموزش هفت
هــا در شــاخه فنــی و حرفــه ای 
کارگاه  روز  دو  هفتــه ای  دقیقــا 
داشــتند.  فنــی  شایســتگی های 

ــوزش  ــان آم ــه زم ــه هفت ــر س اگ
حضــوری داشــته باشــیم مــی توانیم 
کارگاه هــا را بــه طــور کامــل برگزار 
ــته ها  ــی رش ــی از برخ ــم. بخش کنی
ــبکه  ــوزش در ش ــه آم ــکان ارائ ام
مجــازی را دارنــد ولــی خب بخشــی 
دیگــر ماهیــت کارگاهــی دارنــد. بــه 
ــوزش  ــرای آم ــان ب ــه زم ــه هفت س
پودمــان و اســتانداردهای باقی مانده 
نیــاز داریــم البتــه در دوره کاردانــش 
تعــداد روزهــای کارگاهــی در برخی 
ــان  ــت و زم ــه روز اس ــته ها س رش

ــم. ــاز داری ــتری نی بیش
وی بــا بیــان اینکــه اگــر اجــازه 
بازگشــایی مــدارس داده شــود ایــن 
ــا  ــوند ام ــی ش ــزار م ــا برگ کارگاه ه
ــد  ــایی داده نش ــازه بازگش ــر اج اگ
ســتاد  تصمیمــات  بــا  متناســب 
ملــی کرونــا برنامــه ریــزی و مــوارد 
ــت:  ــرد گف ــم ک ــالم خواهی را  اع
کرونــا در اکثــر کشــورها یــک 
بحــران بــدون تجربــه قبلــی بــرای 
نظام هــای آموزشــی ایجــاد کــرد و 

ــم. ــتثنی نبودی ــا از آن مس م
ــای  ــر آموزش ه ــرکل دفت مدی
فنــی و حرفــه ای و کاردانــش وزارت 
ــا  ــه داد: ب ــرورش ادام ــوزش و پ آم
ــی،  ــه اجرای ــن نام ــه آیی ــه ب توج
مســئولیت نظــارت، برنامــه ریــزی،  
کنتــرل و ارزیابــی آمــوزش برعهــده 
مدیــران مــدارس و تــالش مــا 

ایجــاد عدالــت نســبی آموزشــی در 
ــاکرونا اســت.  ــا و پس بحــران کرون
ــم  ــرار داری ــرار ق ــرایط اضط در ش
ــرورش  ــوزش و پ ــت در آم و اولوی
طریــق  از  آموزش هــا  تــداوم 
ــت. ــده اس ــاد ش ــای ایج ظرفیت ه

آذرکیــش در پاســخ بــه اینکــه 
در صــورت عــدم بازگشــایی مدارس 
تــا پایــان ســال تحصیلــی وضعیــت 
جبــران  و  امتحانــات  برگــزاری 
کارگاه هــای برگــزار نشــده چگونــه 
ــا  ــرد: م ــوان ک ــود؟ عن ــد ب خواه
ــم  ــم و یازده ــوزان ده ــش آم دان
در  هــم  آینــده  ســال  بــرای  را 
ــال  ــم س ــم و می توانی ــار داری اختی
را  کارگاه هــا  ایــن  هــم  آینــده 
ــه  ــا پای ــم. ام ــزار کنی برایشــان برگ
از سیســتم خــارج  دوازدهمی هــا 
ــل آمــوزش آنهــا  می شــوند و تکمی
بــرای مــا مهــم اســت. دربــاره 
امتحانــات نیــز بایــد تصمیمــات 

ــود. ــالم ش ــا اع ــه م ــی ب نهای
طــی  احتمــاال  افــزود:  وی 
ــرای  ــی ب ــده تصمیمات روزهــای آین
ملــی  در ســتاد  دوازدهــم  پایــه 
کرونــا اتخــاذ شــود. امتحانــات 
نهایــی، کنکــور کاردانــی و کنکــور 
سراســری در پیش اســت و امیدوارم 
تصمیمــات ســتاد بــه حفظ ســالمت 
ــوزان و  ــش آم ــه دان ــع دغدغ و رف

خانواده هــا کمــک کنــد.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

دانشگاه ها با دانشجویان شهریه پرداز همکاری کنند
معـاون آموزشـی وزارت علـوم گفـت: هرگونـه تخفیـف و تغییـر در 
شـهریه دانشـجویان شـهریه پرداز، نیازمنـد مصوبه هیات امنای دانشـگاه 

ها اسـت.
علـی خاکـی صدیـق دربـاره اعمـال تخفیـف و یـا تقسـیط شـهریه 
دانشـجویان شـهریه پـرداز در تـرم جـاری گفـت: براسـاس دسـتورالعمل 
و سـند ۲۰ مـاده ای کـه توسـط معاونـت آموزشـی وزارت علـوم تهیـه و 
بـه دانشـگاه ها ابـالغ شـده از دانشـگاه ها درخواسـت کـرده ایـم بـا توجه 
بـه وضعیـت اقتصـادی خانواده هـا و جامعـه بـا دانشـجویان شـهریه پرداز 

کنند. همـکاری 
وی ادامه داد: هرگونه تخفیف و تغییر در شـهریه دانشـجویان شهریه 

پرداز، نیازمند مصوبه هیأت امنای دانشـگاه ها اسـت.
معـاون آموزشـی وزارت علـوم افـزود: بـا توجـه بـه ایـن موضوع که 
اعضـای هیـأت امنـای دانشـگاه ها میـزان شـهریه دانشـجویان را تعییـن 
می کننـد، بنابرایـن تخفیـف و یـا تغییر شـهریه نیـز نیازمنـد مصوبه هیأت 

امناء دانشـگاه ها اسـت.
معـاون وزیـر علوم پیـش از این درباره تکلیف شـهریه دانشـجویانی 
کـه حـذف تـرم می کننـد نیز عنـوان کرده بـود: اگر شـهریه ای اخذ شـده 
ولـی در قبـال آن خدمتـی ارائـه نشـده اسـت و دانشـگاه نیز بـا حذف آن 

موافقـت کـرده باشـد، دانشـگاه می تواند آن را عـودت دهد.

حذف نمره از بعضی امتحان های دانشجویان
مدیـر کل دفتـر برنامـه ریزی آموزش عالی در تشـریح دسـتورالعمل 

امتحانـات پایـان تـرم از حذف نمـره آزمون در برخـی دروس خبر داد.
محمـد رضـا آهنچیان در تشـریح دسـتور العمل برگـزاری امتحانات 
پایـان ترم دانشـگاه ها در نیمسـال دوم سـال تحصیلـی ۹۹_۹۸ گفت: به 
دلیـل فاصلـه گـذاری اجتماعی و محدودیـت هایی که وجـود دارد توصیه 
کـرده ایـم دانشـگاه هـا تـا جایـی که مـی توانند آزمـون ها را بـه صورت 

الکترونیکی برگـزار کنند.
وی ادامه داد: از طرفی نیز در در مناطقی از کشـور که به تشـخیص 
مرجـع ذی صـالح، بیمـاری گسـترش یافتـه اسـت و منطقه یا اسـتان در 
وضعیـت فـوق العـاده قرار دارد، دانشـگاه ها ناگزیـر از برگـزاری آزمون به 
روش غیرحضـوری هسـتند. از ایـن رو الزم اسـت بـا تشـخیص شـورای 
آموزشـی دانشـگاه و بـا پیـروی از برنامه معینـی، بخش یا تمام ارزشـیابی 
آموخته هـای دانشـجویان را بـه شـیوه مسـتمر در طول نیمسـال و با بهره 

گیـری حداکثـری از امکانـات فضای مجازی برگـزار کنند.
مدیـرکل دفتـر برنامـه ریـزی آمـوزش عالـی ادامـه داد: بدین روش 
کـه اسـتاد از فروردیـن مـاه هفته بـه هفته ارزشـیابی را انجام مـی دهد و 
در نهایـت در نیمـه خـرداد مـی توانـد ارزشـیابی دانشـجو را جمـع کرده و 
یـک نمـره بـرای دانشـجو در نظـر بگیـرد و در واقـع یک امتحـان پایانی 

وجود ندارد.  
آهنچیـان افـزود: البتـه این روش دربـاره همه دروس نبـوده بلکه در 

برخی درس ها به تشـخیص اسـتاد صـورت می گیرد.  
وی ادامـه داد:در دسـتورالعمل پیشـنهادی امتحانـات پایان ترم آورده 
ایـم اسـتاد مـی تواند نمـره صفر تا ۲۰ را بـه عدم موفقیـت گذراندن درس 

تبدیل کند.  

هکر دانشگاه های علوم پزشکی شناسایی شد
مشـاور معاون آموزشـی وزارت بهداشـت درباره هک سامانه نوید که 
بـه آمـوزش مجـازی دانشـگاه های علوم پزشـکی اختصـاص دارد، گفت: 
هکـر شناسـایی شـده و هیچ آسـیبی بـه محتـوای آموزش مجـازی علوم 

پزشـکی وارد نشده است.
دکتـر حسـین قنبـری افزود: روز یکشـنبه ایـن هفته سـامانه نوید 
که سـامانه آموزش مجازی در دانشـگاه های علوم پزشـکی اسـت هک 
شـد و مسـئوالن امـر در زمـان اطالع از ایـن موضوع بالفاصله سـرور 
را خامـوش کردنـد. البتـه بـا توجـه بـه اینکـه سـرور چند دانشـگاه در 
آنجـا حضـور داشـته ایـن هک بر روی سیسـتم چند دانشـگاه مشـاهده 

شـده است.
وی افـزود: امـا بـا تـالش مسـئوالن آمـوزش مجـازی و فنـاوری 
اطالعـات دانشـگاه ها هکـر شناسـایی شـده اسـت و از سـاعت ۶ صبـح 
امروز اول اردیبهشـت ماه نیز مشـکل برطرف شـد و سـامانه نوید فعالیت 

خـود را از سـر گرفت.
مشـاور معاون آموزشـی وزارت بهداشـت یادآور شـد: هیچ آسـیبی به 
محتـوای آمـوزش مجازی علوم پزشـکی وارد نشـد و هیـچ اطالعاتی نیز 
در دسـترس قرار نگرفته اسـت اما در جلسـه امروز کالن مناطق آمایشـی 
دانشـگاه های علوم پزشـکی تصمیم گرفته شـد که ایمنی سـامانه افزایش 

یابـد تـا از این پس مشـکالت اینچنینی بوجـود نیاید.
وی بـا اشـاره به جلسـه امـروز کالن مناطق آمایشـی دانشـگاه های 
علـوم پزشـکی گفـت: ایـن جلسـه یک جلسـه مشـورتی بـا کالن مناطق 
آمایشـی بود که در آن دبیران کالن مناطق گزارشـی از آموزش مجازی و 
ارتقـای کیفیت آموزش مجازی دانشـگاه های علوم پزشـکی و محتواهای 

خوبـی که آماده شـده اسـت، ارائـه کردند.

فوت یک استاد و ۳ دانشجوی دانشگاه تهران بر اثر کرونا
رئیس دانشـگاه تهران گفت: براسـاس گزارش ها، تاکنون ۳ دانشجو 

و یـک اسـتاد دانشـگاه تهران بر اثر کرونا جـان باخته اند.
محمـود نیلـی احمدآبادی گفت: براسـاس گزارشـی که بـه بنده داده 
شـده، متأسـفانه تاکنـون ۳ نفـر از دانشـجویان دانشـگاه تهـران جان خود 

را بـر اثـر کرونا از دسـت داده اند.
رئیـس دانشـگاه تهـران افـزود: از ایـن ۳ نفر ۲ دانشـجو پسـر و یک 

دانشـجو دختر بوده اسـت.
وی ادامـه داد: همچنیـن یکـی از اسـاتید کـه بـا دانشـگاه همکاری 
مـی کـرد و قـرار بـود بـه دانشـگاه تهـران منتقل شـود، نیـز بر اثـر کرونا 

جـان باخته اسـت.

دانشکده های  کار  به  شروع  برای  پیشنهادی  زمان 
دندانپزشکی

دبیـر شـورای آمـوزش دندانپزشـکی و تخصصـی بـا طـرح زمـان 
پیشـنهادی بـرای شـروع بـه کار دانشـکده هـای دندانپزشـکی، شـرایط 

برگـزاری آزمـون هـای ملـی دندانپزشـکی را تشـریح کـرد.
دکتر بهزاد هوشـمند در نامه ای ۱۷ خرداد به عنوان زمان بازگشـایی 

دانشـکده های دندانپزشکی پیشنهاد شده است.
وی افـزود: اگـر در ۱۰ تـا ۱۵ اردیبهشـت ماه همین شـرایط باشـد و 
پیک بیماری در اردیبهشـت ماه نداشـته باشـیم، سـناریور اول بازگشـایی 
دانشـکده هـا اسـت. بـه ایـن ترتیـب تـرم از ۱۷ خـرداد آغـاز می شـود و 
تـا ۲۵ شـهریورماه ادامـه دارد و ۲۵ شـهریور امتحانـات برگـزار می شـود. 

شـروع تـرم بعـدی نیز ۵ مهرماه پیشـنهاد شـده اسـت.
دبیـر شـورای آموزش دندانپزشـکی و تخصصـی گفت: اطالعات 
از دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی مختلـف بـه مـا رسـیده اسـت که با 
توجـه بـه اینکـه دندانپزشـکی جـزء رشـته هـای پرخطـر اسـت و هم 
آمـوزش و هـم درمـان را در دانشـگاه هـا شـامل مـی شـود بـا توجه 
بـه شـرایط همه گیری بیمـاری کرونـا تصمیمات جداگانه دانشـگاهی 
نخواهیـم داشـت و بـه صـورت متمرکـز بـرای دندانپزشـکی تصمیـم 

گرفتـه می شـود.

جان باختن یک کارگر حین حفر چاه 
شهرداری  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  سخنگوی 
تهران از جان باختن یک کارگر طی حفر چاه در یک زمین 

گودبرداری شده خبر داد. 
سید جالل ملکی  گفت: ساعت این حادثه ۱۷:۳۷  روز 
دوشنبه اتفاق افتاد و کارگری که مشغول حفر چاه در زمینی 
گودبرداری شده بود به علت ریزش بخشی از زمیم مجاور، 

زیر خاک محبوس شد.
به گفته ملکی آتش نشانان زمانی به محل حادثه رسیدند 
که سایر کارگران بخشی از بدن این فرد را از داخل خاک 
تهران  نشانی  آتش  بودند. سخنگوی سازمان  آورده  بیرون 
اتباع  از  ساله  دیده که مردی حدودا ۳۰  حادثه  فرد  افزود: 
داده شد  تحویل  اورژانس  عوامل  به  بود،  افغانستان  کشور 
که پس از بررسی های عالئم حیاتی وی، متاسفانه مشخص 

شد که جان باخته است.

تریلی حامل بار گندم آتش گرفت
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
سنندج گفت: با حضور به موقع آتش نشانان آتش سوزی یک 
تریلی حامل بار گندم در مسیر سه راهی مریوان - سنندج 

مهار شد. 
سهیل فضل وزیری، اظهار داشت: صبح روز دوشنبه 
خبر آتش سوزی یک دستگاه تریلی از طریق سامانه ۱۲۵ 
به این سازمان اطالع داده شد که بالفاصله آتش نشانان 

ایستگاه یک به محل حادثه اعزام شدند.

وی عنوان کرد: یک دستگاه تریلی حامل بار گندم در 
مسیر سه راهی مریوان - سنندج به دلیل نقص فنی از قسمت 
الستیک میانی دچار آتش سوزی شده بود که خوشبختانه با 
حضور به موقع آتش نشان ها، آتش مهار شد و آسیب جدی 

به خودرو وارد نیامد. 

تصادف مرگبار پژو با تیر چراغ برق 
تصادف شدید سواری پژوپارس با تیر چراغ برق سبب 

مرگ راننده این خودرو شد.
حوالی ساعت ۲۱:۰۶ دوشنبه حادثه تصادف یک خودرو 
با تیر برق و محبوس شدن راننده اش به سامانه ۱۲۵ اطالع 
داده شد که در پی آن ستاد فرماندهی آتش نشانان ایستگاه 
۲۵ و گروه نجات ۳ را به محل حادثه واقع در بلوار ایران 

زمین، تقاطع خوردین اعزام کرد.
با حضور عوامل آتش نشانی در محل مشاهده شد که 
یکدستگاه سواری پژو پرشیا در حال حرکت در مسیر بوده 
که ناگهان از مسیر خود منحرف شده و پس از برخورد شدید 
اما شدت حادثه به حدی بوده که  با تیربرق متوقف شده، 

راننده داخل کابین محبوس شده بود.
اقدام  مخصوص  تجهیزات  از  استفاده  با  آتش نشانان 
به برش قطعات کابین خودرو کرده و راننده را از داخل آن 
خارج کردند که با تحویل وی به عوامل اورژانس مشخص 
شد که این فرد به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را 

از دست داده است.

قاتل نامرئی ۳ عضو یک خانواده را کشت
یک  اعضای  گفت:  آبادغرب  اسالم  انتظامی  فرمانده 
خانواده ۳ نفره بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند. 
سرهنگ محمدرضا یاری اظهار داشت: صبح روز اول 
اردیبهشت یک مورد گاز گرفتگی در یک واحد مسکونی واقع 
در شهرک بسیجیان اسالم آبادغرب به پلیس گزارش شد.

وی افزود: با حضور مأموران در محل مشخص شد ۳ 

عضو یک خانواده شامل پدر ۴۲ ساله، مادر ۳۸ ساله و دختر 
۶ ساله آنها جان خود را به علت گاز گرفتگی از دست داده اند.

بی احتیاطی منجر به سقوط از کوه صفه شد 
محسن گالبی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان گفت: با تماس شهروندان ، یک 
مورد سقوط از ارتفاع در کوه صفه به ستاد فرماندهی اطالع 
داده شد که بالفاصله اکیپ ویژه نجات در ارتفاع و کوهستان 
مستقر در ایستگاه شماره ۱۲ به محل مورد نظر اعزام و پس 
از ارزیابی و تشخیص محل حادثه مذکور، در کم ترین زمان 
به فرد مصدوم رسیده و با رعایت کلیه موارد ایمنی شخص 
تحویل  و  منتقل  کوه  پایین  امن  محل  به  برانکارد  توسط 

عوامل اورژانس شد.
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
افراد به هیچ عنوان  این که  بر  با تأکید  شهرداری اصفهان 
حتی این که کوهنورد حرفه ای باشند از انفرادی رفتن به کوه 
تجهیزات  به  حتمًا  کوهنوردان  کرد:  بیان  کنند،  خودداری 
صورت  به  کنند  سعی  و  باشند  مجهز  کوهنوردی  ایمنی 

گروهی به کوه بروند.

دختر ۹ساله برای نجات گوسفند، جان باخت 
رئیس اداره آتش نشانی شاندیز از مرگ دختری ۹ ساله  

برای نجات یک گوسفند از استخر آب خبر داد. 
متین جواهری، عنوان کرد: وقتی این کودک مشغول 
بازی بود، یک گوسفند در استخر آب  افتاد و هنگام تالش 
برای بیرون آوردن گوسفند، خود او به داخل استخر  سقوط 
سوران  جاده  در  حادثه  این  دست  داد.  از  را  جانش  و  کرد 
روستای فرح آباد به وقوع پیوست و پس از اعالم گزارش به 

آتش نشانی شاندیز بالفاصله نیروها به محل اعزام شدند.
محل  و  متری  سه  استخر  عمق  داد:  ادامه  وی 
شست وشوی احشام بود؛ پدر این دختر چوپان و کمی دورتر 
از محل چرای دام بوده است. به دلیل عمق زیاد استخر با 

بیل مکانیکی کانالی باز  شد و با هدایت آب به زمین های 
اطراف برای کاهش عمق آب جستجو آغاز گردید.

رئیس اداره آتش نشانی شاندیز اظهار کرد: بعد از ۲.۵ 
ساعت جست وجو جسد دختر ۹ ساله از آب بیرون کشیده  شد.

مرگ سه کارگر زیر آوار
جواهری رئیس اداره آتش نشانی شاندیز از جان باختن 
سه کارگر حین حفر کانال در شاندیز خبر داد و بیان کرد: در 
این حادثه کارگران پیمانکار شرکت تحت پوشش سازمان 
آب مشغول حفاری بودند که پدر و پسر ۴۰ و ۱۸ ساله بر اثر 
ریزش کانال زیر آوار مدفون شده و جان خود را از دست دادند.

وی گفت: پس از اینکه این پدر و پسر در عمق دو متری 
خاک گیر کردند، راننده بیل مکانیکی که در محل با آنان کار 
می کرد، برای کمک به داخل کانال رفت که بر اثر ریزش 

مجدد کانال این راننده  ۳۵ساله نیز زیر خاک مدفون  شد.
در  اول  نفر  دو  آتش نشانی شاندیز گفت:  اداره  رئیس 
بیل  راننده  ولی  دادند،  دست  از  را  خود  جان  ابتدا  همان 
خود  جان  آوار  زیر  از  بیرون کشیدن  از  پس  که  مکانیکی 
بلوار میرزا  اینکه این حادثه در  بیان  با  از دست داد.وی  را 
جوادآقای تهرانی خیابان دشت بهشت و در هفته جاری به 
وقوع پیوست، گفت: محلی که در آن حفاری انجام می شد، 
حدود۵۰ تا ۶۰  سال قبل کال آب بوده که به مرور زمان با 
خاک  های سست و گل و الیی ناشی از سیالب پر شده بود.

۳ قاچاقچی موادمخدر کشته شدند 
جنوب  در  سپاه  قدس  قرارگاه  عمومی  روابط  مسئول 
قدس  قرارگاه  رزمندگان  درگیری  در  گفت:  کشور  شرق 
از  نفر  سه  سراوان  شهرستان  در  موادمخدر  قاچاقچیان  با 

قاچاقچیان به هالکت رسیدند. 
یک  درگیری  این  در  داشت:  اظهار  حسن زاده  قاسم 
بسیجی طرح امنیت به فیض شهادت نائل آمد و سه نفر از 

مأموران ناجا نیز مجروح شدند.
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رفع تنش های خانوادگی با تقویت گفت وگو در خانه نشینی 

یک روانشناس شخصیت معتقد است، با تقویت مهارت های ارتباطی 
و افزایش گفت وگوهای فردی می توان از اختالف و تنش های خانوادگی 

در دوران خانه نشینی کرونایی کاست. 
در  اختالفات خانوادگی  عطاءاهلل محمدی در خصوص دالیل بروز 
دوران خانه نشینی اظهار داشت: اکنون با شیوع کرونا ویروس و حضور 
مداوم در خانه، بروز برخی رفتارهای از اعضای خانواده سبب اختالف و 

ناسازگاری می شود.
وی افزود: دخالت طرفین در امور شخصی و اجتماعی هم گاه سبب 
افزایش ناسازگاری، خشونت و پرخاشگری می شود و این امر زمینه ساز 

سوءاستفاده های کالمی و جسمانی و رفتارهای آزارگرایانه است.
محمدی ادامه داد: این آسیب خانوادگی گاه با انتظارات فرزندان نیز 

همراه و فرسودگی و آزردگی را تقویت می کند.
این روانشناس شخصیت افزود: شرایط جدید همواره نیازمند آموزش 
و پاسخ های جدید است و این ضرورت در خزانه رفتاری جامعه مشاهده 
نمی شود؛ همچنین انجام اقدامات تکراری و بی هدف فرزندان و والدین را 

ناتوان و فرسوده می سازد.
محمدی تاکید کرد: برای کاهش این آسیب ها باید از روش گفت 
وگو استفاده شود؛ خانواده ها باید در خصوص مشکالت فردی، خانوادگی و 
اجتماعی خود با یکدیگر گفت وگو کنند، چنانکه اکنون برای رفع چالش ها 

در سطح جهانی نیز اقدام به مذاکره می شود.
عضو پیشین کانون اصالح و تربیت ادامه داد: امروزه توسعه و گسترش 
فضای مجازی دستیابی به مهارت های ارتباطی همچون گفت وگو با همسر 
و فرزندان و کسب آمار و اطالعات در خصوص کرونا ویروس را نیز از 
طریق مراجعه به سایت های معتبر جهانی نظیر سازمان جهانی بهداشت 

و نظام روانشناسی و مشاوره ایران محقق کرده است.
سازمان  مشاوره ای  خدمات  از  بهره گیری  کرد:  تصریح  محمدی 
بهزیستی کشور نیز با شماره تماس ۱۴۸۰ با کاهش اضطراب و تنش ناشی 

از شرایط بحران اختالف های خانوادگی را کاهش می دهد.
وی افزود: مرکز مشاوره دانشگاه تهران هم برای مقابله با آسیب های 
روانی ناشی از این بیماری فعال شده و با شماره تماس ۶۶۹۶۲۳۷۷ به 
منظور کاهش ناسازگاری های روانی اقدام به مشاوره می  کند.محمدی با 
بیان این که خدمات مرکز مشاوره دانشگاه تهران برای عموم آزاد و رایگان 
است، گفت: شماری راهکار نیز برای کاهش آسیب ها و مقابله با اضطراب 

ناشی از کرونا ویروس در سایت مرکز درج شده است.

نیکـوکاری  د  بنیـا مدیرعامـل 
دسـت های مهربـان گفـت: بـا شـیوع 
از  فراتـر  معضلـی  کرونـا،  بیمـاری 
بیمـاری بـرای خانواده های کـم درآمد 
»نـان«  معضـل  نـام  بـه  روزمـزد  و 
ایجاد شـده، ایـن افراد بـه حمایت نیاز 
دارنـد و بـا همیـاری مـردم در قالـب 
پویـش »کرونـان« می تـوان بـه آنهـا 

کمـک کـرد. 
انـدازی  راه  دربـاره  یوسـفی  زهـرا 
پویش »کرونان« توسـط بنیاد نیکوکاری 
دسـت های مهربـان  تأکیـد کـرد: اولین 
پویـش مـا بـا عنـوان »سـین امسـال 
سـالمتی« بـود کـه بـا اعـالم شـیوع 
بیمـاری کرونـا در کشـور سـعی کردیـم 
تحت پوشـش این پویش اقالم بهداشتی 
و ضـروری را بـه دسـت جامعـه هـدف 
برسـانیم.وی تصریح کرد: توزیع ماسـک، 
دسـتکش، موادضدعفونـی کننـده و… 
بخشـی از کمک هـای حامیـان انجمـن 
بـرای خانواده هـای کـم برخـوردار بـود.

یوسـفی با بیـان راه اندازی پویش 
دوم ایـن بنیـاد بـا عنـوان »کرونـان« 
در خصـوص نـام گـذاری ایـن پویـش 

شـیوع  زمـان  از  کـرد:  خاطرنشـان 
ویـروس کرونـا، معضلـی که بیشـتر از 
قبـل در میان جامعه هـدف انجمن که 
اغلب زنان سرپرسـت خانوار هسـتند و 
خانواده هـای کـم برخـوردار احسـاس 
مـی شـود، معضل درآوردن نان اسـت.

خانواده هـا  از  خیلـی  افـزود:  وی 
بحـران  و بـا  داشـتند  روزمـزد  شـغل 
ایـن بیمـاری کاری بـرای انجـام دادن 
انتخـاب  دلیـل  همیـن  بـه  ندارنـد. 
کلمـه »کرونـان« بـرای ایـن پویـش 
نشـان می دهـد کـه معضـل نـان نیـز 
در کنـار مشـکل بیمـاری بـرای ایـن 
خانواده هـا اضافـه شـده و نگرانی آن ها 
اسـت.مدیرعامل  کـرده  دوچنـدان  را 
بیـان  بـا  مهربـان  دسـت های  بنیـاد 
ایـن  در  خانواده هـا  از  خیلـی  اینکـه 
دوران از نظـر مالـی در شـرایط خوبـی 
بـه سـر نمـی برنـد، ادامـه داد: باید به 
ایـن افـراد کمک کـرد و دسـت آنها را 
گرفـت تـا نگرانیشـان نیز در خصوص 
ایـن بیمـاری در حـد نگرانـی خیلی از 
مـا باشـد نـه فراتـر از آن. بـه همیـن 
دلیـل معتقدیـم بـا رسـاندن نـان بـه 

حـدودی  تـا  می تـوان  خانـواده  یـک 
از مشـکالت آنهـا کـم کـرد تـا ایـن 
مشـکل  بـدون  حداقـل  را  مصیبـت 

اقتصـادی پشـت سـر بگذارنـد.
یوسـفی با بیـان اینکـه آنها قصد 
دارنـد در ۱۲ شـعبه خـود در سراسـر 
ایـران ایـن پویـش را اجـرا کـرده و به 
کمـک مـردم بـه آن وسـعت بدهنـد، 

اضافـه کـرد: شـعبه بنیـاد در تهـران 
قـرار اسـت ۸ منطقـه جنوبی و حاشـیه 
بسـته  و  بدهـد  پوشـش  را  تهـران 
ارزاق و بهداشـتی بـه مبلـغ ۴۰۰ هـزار 
تومـان را بـه دسـت زنـان سرپرسـت 
خانـوار و خانواده هـای کـم برخـوردار 

برسـاند. خانه هایشـان  در 
دسـت های  بنیـاد  مدیرعامـل 

ز  ا خیلـی  کـرد:  تصریـح  مهربـان 
خانواده هـای تحـت پوشـش مـا زنـان 
سرپرسـت خانـوار هسـتند کـه تا پیش 
از ایـن بـا کارگـری نیاز خـود را تأمین 
مـی کردنـد. مثـل نظافـت خانه هـای 
مردم که با شـیوع کرونـا از کار بی کار 
شـده و شـرایط اقتصادی خوبی ندارند.

وی افـزود: بنیـاد ۱۵ هزار خانواده 
تحـت پوشـش دارد که تصمیـم داریم 
در ایـن پویـش بـه پنـج هـزار خانواده 
نیازمنـد اقـالم ضروری را برسـانیم که 
اگـر مـردم از این پویـش حمایت کنند 
می توانیـم بـه کارمـان وسـعت بدهیم 
و افـراد بیشـتری را از نیـاز نان و اقالم 
ضـروری مصرفی شـان تأمیـن کنیم.

یوسـفی افـزود: بعضـی از حامیان 
نـذر قربانـی کـردن گوسـفند دارند که 
گوشـت آن را وقف بنیـاد می کنند تا به 
دسـت نیازمند واقعی برسـد یـا عده ای 
بـا پرداخـل حداقـل ۱۰ یـا ۲۰ هـزار 
تومـان سـعی در کمـک داشـته اند کـه 
همـه آنها  صرف خریـد اقالم ضروری 
خانواده هـای کـم برخـوردار می شـود.

وی ادامـه داد: کار خـود را شـروع 

کـرده ایـم و قصـد ما ایـن اسـت بسـته 
های ارزاق را به دسـت پنج هزار خانواده 
برسـانیم که از قبل شناسـایی شـده اند و 
بـرای اینـکار مبلغـی حـدود دو میلیـارد 
تومـان بـرآورد شـده اسـت. کار در بنیاد 
شـروع شـده و اکنون در حال تهیه اقالم 
و بسته بندی آن در شعبات خود هستیم. 
بـدون شـک بـا مشـارکت بیشـتر مردم 
وسـعت کار نیـز افزایـش پیدا مـی کند.

نیکـوکاری  د  بنیـا مدیرعامـل 
حضـور  دربـاره  مهربـان  دسـت های 
مردمـی و مشـارکت انجمن هـا در این 
روزهای سـخت خاطرنشان کرد: مردم 
بـا اعتقـاد بـه زنجیـره کار خیـر و تأثیر 
آن در زندگی شـخصی شـان مشارکت 
از  را  خـود  محبـت  و  داشـته  خوبـی 
هموطنـان خـود دریـغ نمـی کننـد. در 
ایـن روزهـا تصاویـر و فیلم های زیادی 
از فعالیت هـای خیرخواهانـه نهادهـای 
مردمـی و خیریـن دیـده ایـم و همـه 
این هـا از روحیه انسـان دوسـتی مردم 
ایـن مـرز و بـوم سرچشـمه می گیـرد 
را  یکدیگـر  روزهـای سـخت  در  کـه 

تنهـا نمـی گذارند.

پویش »كرونان«، یاریگر خانواده های آسيب دیده از كرونا
ها

ده 
گزی

صمد جعفری
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راهکار عالی برای خروج از شرایط بحرانی

رویایتان را از یاد نبرید

1. پذیرش )عدم مقاومت(
زمانی که نام پذیرش به میان می آید، 
افراد اغلب احساس می کنند معنای آن 
تسلیم شدن به شکل منفعالنه در برابر 
حوادث و شرایط بیرونی است. اما معنای 
واقعی پذیرش، »عدم مقاومت« است. به 
این معنا که یک وضعیت ذهنی ایده آل 
را در ذهن ترسیم نکرده و توقع نداشته 
باشیم که همواره زندگی مطابق آن تصویر 
و تصور پیش برود. آموزش های الکن راز و 
رازگونه، چنین جاهایی کم می آورند. چون 
مدام اشخاص را به تجسم زورکِی خوشی 
وامی دارند، در حالی که زندگی به این شکل 

عمل نمی کند.
و  حوادث  زمین،  روی  انسانی  هر 
بالهایی را از سر خواهد گذراند و اگر نگاه 
کنیم، »خوب بودن« هم هرگز باعث نشده 
بالیی بر انسانی نازل نشود. پیامبران و 
بزرگان شاید خیلی بیشتر از مردم عادی 
در معرض چنین حادثه هایی بوده اند. به 
پیدا  آیت اهلل بهجت: »کمتر کسی  قول 
می شود که زندگی بر وفق مراد او باشد. 
هرگونه عیش و نوش دنیا، با هزار تلخی 
و نیش همراه است! اگر کسی دنیا را این 
گونه پذیرفت و شناخت، در برابر ناگواری ها 
و بدی های همسر و همسایه و… کمتر 
ناراحت می شود؛ زیرا از دنیا بیش از این 
که خانه بال است، انتظار نخواهد داشت!«

به  را  زندگی  که  است  این  مهم 
این شکل بپذیریم و انتظار غیرواقع بینانه 
نداشته باشیم. وقتی در برابر شرایط بیرونی 
مقاومت نمی کنیم و با آن وارد جنگ ذهنی 
نمی شویم، آن شرایط تمام وزن و اهمیت 
خود را از دست می دهند و زندگی به سمتی 
پیش می رود که اوضاع برای آدمی بهتر 
شود. یک علتش آن است که در حالت 
پذیرش و عدم مقاومت، ذهن آزاد می شود 
و می تواند از نیروی خالقٔه خود برای فکر 

کردن به راه حل استفاده کند.
موالنا پذیرش و عدم مقاومت را با 
طنزی ظریف و رندی ای خاص، در این 

بیت عنوان کرده است:
در کف شیِر نِر خونخواره ای

غیر تسلیم و رضا کو چاره ای؟!

۲. باور
باور چیست؟ آیا باورها نحوه کارکرد 
جهان را نمایان می کنند، یا نوع نگاه ماست 
که باورها را می سازد و زندگی را هم مطابق 

همان باورها پیش می برد؟
حقیقت آن است که باورها چیزی 
نیستند جز فکرهایی که از بس به آنها 
اندیشیده ایم، تبدیل به امری ُصلب شده اند 
و یک مسیر عصبی را در مغز ما شکل 
داده اند. اگر من فکر کنم که »می توانم« یا 
فکر کنم که »نمی توانم«، هر دوِ  اینها فکر 
هستند و از جنس انرژِی ناپیدا، و به یک 
اندازه وزن و اعتبار دارند. اما اگر به یکی 
از این دو بیشتر فکر کنم و بیشتر اهمیت 
بدهم، همان را تبدیل به تجربه بیرونی 
زندگی ام خواهم کرد. یعنی اگر باور کرده 
باشم که می توانم، مدام همین را در شرایط 
خواهم  ثابت  توانایی  شکل  به  مختلف 
کرد؛ و اگر باور کرده باشم که نمی توانم، 
باز همان را به شکل ناتوانی و عجز در 

وضعیت های مختلف بروز خواهم داد.
از  بسیاری  که  اینجاست  مسئله 
تربیت  و  فرهنگ  از طریق  ما  باورهای 
و خانواده، آن هم زمانی که ما کنترلی 
اندیشه ما  بر ذهن خود نداشته ایم، وارد 
عنوان  به  را  آنها  نادانسته  ما  و  شده اند 
همین  برای  پذیرفته ایم.  زندگی  حقایق 
ابراهیم گونه، تبری در دست  الزم است 
بگیریم، جهاد اکبری آغاز کنیم و هر چه 
و  مخرب  و  محدودکننده  باورهای  بُِت 
ضعیف و مریض است را تکه تکه کنیم. 
تنها در این حالت است که آزادی حقیقی 

را تجربه خواهیم کرد.
جهان،  این  که  باشیم  داشته  باور 

جهاِن شدن است. باور داشته باشیم که 
خداوند دوست دارد ما ثروتمند باشیم )و 
البته لزوما معنایش این نیست که همه 
زندگی  پنت هاوس  در  و  باشند  میلیاردر 
تواناتر  بسیار  ما  که  کنیم  باور  و  کنند(، 
از آنیم که می پنداریم. جهان فیزیکی به 
دلیل ذاتش، محدودیت هایی دارد )مثال 
نهایی سرعت در عالم  نور، حد  سرعت 
به  قادر  معینی  حد  تا  ما  بدن  یا  است؛ 
تحمل فشار و گرما است(، اما در ساحت 
از  را  نامحدودیم. محدودیت ها  ما  ذهن، 
ذهن خود برداریم تا در جهان بیرونی و 
دنیای دستاوردها، به چیزهایی برسیم که 

خیلی ها آن را ناممکن می دانند.
آزاد شو از بند خویش

زنجیر را باور نکن
اکنون زمان زندگی است

تاخیر را باور نکن
خود را ضعیف و کم ندان

تنها در این عالم ندان
تو شاهکار خالقی

تحـقیر را باور نکن
)مهدی جوینی(

3. ایمان
نادیده.  به  دادن  دل  یعنی  ایمان 
یعنی دل قرص داشتن به نیرویی و ذاتی 
و چیزی فراتر از هر چیز. ایمان یعنی اینکه 
می دانم همه چیز درست خواهد شد، یعنی 
می دانم یکی هوای مرا دارد. ایمان یعنی 

این کلمات موالنا:
آن را که منم خرقه
عریان نشود هرگز

وان را که منم چاره
بی چاره نخواهد شد

اگر ما احساس درماندگی می کنیم و 
احساس می کنیم چاره ای نداریم، دلیلش 
آن است که ایمان نداریم. دلیلش آن است 
که ایمان مان ضعیف شده و به جای آن، به 

ترس میدان داده ایم.
ترس شکل مقلوب شدٔه ایمان است. 
و  پشت  می کنم  فکر  من  یعنی  ترس 
تنهایم، و تصور می کنم  و  ندارم  پناهی 
آنچه می بینم همٔه آن چیزی است  هر 
که هست؛ اما ایمان یعنی می دانم و یقین 
دارم که »اوست پناه و پشت من/ تکیه بر 
این جهان مکن«، و می دانم که بسیاری 
چیزها هست که نمی دانم و نمی بینم و بر 
آنها آگاهی ندارم: »الذین یؤمنون بالغیب«.

»ای  مسیح:  عیسی  قول  به 
کم ایمانان! چرا هراسانید؟« همٔه هراس 
ما و همٔه اضطراب های ما از کمیِ  ایمان 
ماست. ایمان اگر داشته باشیم، تنها یک 
قدرت می بینیم: قدرِت خدا، و در پناه قدرت 
مطلقٔه او به آرامش حقیقِی قلبی می رسیم؛ 
طوری که هیچ حادثه ای نمی تواند ما را 

تکان دهد و مضطرب کند.

۴. اميد
ز  بهبود  »بوی  می فرماید:  حافظ 
بو  این  ما  اگر  اوضاع جهان می شنوم.« 
و این عطر را نمی توانیم استشمام کنیم، 
معنایش آن است که دچار زکاِم روحی 

شده ایم؛ جان مام سرما خورده است.
و  ایمان  جنس  از  خود  امیدواری 
در ادامٔه ایمان است. یعنی اینکه من، در 
عین واقع بینی، با خوش بینی به اوضاع و 

روندهای جهان و زندگی می نگرم و یک 
احساسی در درون من، قوی تر از هر وزوز 
ذهنی و هر سخن سرد بیرونی، می گوید 

که »اوضاع بهتر خواهد شد.«
امید یعنی اینکه به زندگی خودمان 
نگاه کنیم و به عینه و با چشم جان ببینیم 
که بارها امور به شدت و سختی رسیدند 
و همه چیز به تار مویی بسته بود، اما آن 

تاِر مو پاره نشد.

ویژگی های  از  یکی  امیدواری، 
انسان های به راستی موفق و کسانی است 
که واجد فضیلت »سخت جانی« هستند. در 
دوره سخت جان ها نیز در خصوص امید به 
شکلی دقیق تر و علمی تر صحبت می کنم 

و آموزش می دهم.
اما یکی از راه های حفظ امیدواری و 
باال بردن امیدواری، عادت به شکرگزارِی 
روزانه است. آنقدر خوبی ها و قشنگی های 
زندگی را ببینید که بدی ها فرصت نکنند 

ذهِن شما را بدزدند!
دیدار شد میسر و بوس و کنار هم
از بخت شکر دارم و از روزگار هم

زاهد برو که طالع اگر طالع من است
جامم به دست باشد و زلف نگار هم

ای دل بشارتی دهم ات محتسب نماند
و از می جهان ُپر است و بِت میگسار هم!
)حافظ(

۵. رویا
انسان است و رویا. رویا اصال امری 
مخصوص و مختص انسان است. کالغ ها 
و پلنگ ها رویا ندارند، حتی عقاب ها هم 

رویا ندارند. عقاب اگر فراتر از ابرها پرواز 
اینگونه  که  است  این  برای  می کند، 
آفریده شده و ژن های او به این شکل 
می تواند  اما  آدمی  شده اند.  برنامه ریزی 
چون عقاب باشد، باالتر از همه ابرهای 
ترس و تردید و ناکامی، یا می تواند چون 
اردک به زمین بچسبد و برای نرسیدن 
سر  غمناک  آوای  خویش  رویاهایی  به 

بدهد و غر بزند.
من و شما، هر یک از ما، تک تِک 
را  رویایی  تا  آمده ایم  جهان  این  به  ما، 
محقق کنیم: رویای خودمان را و افسانه 
شخصی مان را. نیامده ایم که صرفا به خور 
زندگی ای  و  معمولی  شغلی  و  خواب  و 
کارها،  همین  و  جفت گیری  و  متوسط 
وقت و روزگارمان را سپری کنیم. موالنا 
شرح  را  این  زیبا  بسیار  فیه،  ما  فیه  در 
می دهد و از جمله مثال می زند که گویی 
در  که  داریم  جواهرنشان  شمشیری  ما 
گنجینٔه شخصی پادشاهان یافت می شود؛ 
و اگر ما رویایمان را فراموش کرده باشیم، 
گویی از این شمشیر داریم برای ساطوری 
کردن گوشت گندیده استفاده می کنیم با 
این توجیه و بهانٔه ظاهرا عقل پسند که: 
»نمی خواهم این شمشیر معطل بماند!« 
اینجاست  از احمقِی ماست، و  این  خب 
که باز باید به قول موالنا گفت: »گردن 

بزن اندیشه را!«
رویای  ما  که  است  این  حقیقت 
خویش را از یاد برده ایم یا از پیگیری آن 
هراس داریم. می ترسیم از جماعت اردک ها 
متمایز شویم و اوج بگیریم. می ترسیم مثل 
جاناتان در کتاب بی نظیر »جاناتان مرغ 
دریایی«، انگشت نمای گلّه شویم. اما ما 

اینجا آمده ایم که متمایز شویم. آمده ایم 
که انگشت نما شویم. آمده ایم که رویای 
الهی خویش و افسانه شخصی خودمان را 
محقق کنیم و الگویی و الهام بخشی هم 

برای دیگران باشیم.
در یک شکل علمی تر، می توان رویا 
را »هدف سطح باال« خواند که در دوره 
سخت جان ها، و مخصوصا در خصوص 
رویایی، در  یافتن شغل  و  رویای شغلی 

این خصوص آموزش  داده ام.
و  بودن ماست؛  انسان  نشانه  رویا، 
فکر به رویا و شوق به تحقق رویا، خود 
عاملی و انگیزه ای قوی برای برون رفت 
از شرایط سخت و بحرانی است. و اتفاقا 
عاملی  دشوار،  شرایِط  خوِد  اینکه  جالب 
برای دل دادِن بیشتر به رویاست که در 
این خصوص در فایل آموزشی »در شرایط 
سخت و دشوار چگونه شکوفا شویم؟« 

بیشتر توضیح داده ام.
من رویایی دارم رویای آزادی

رویای یک رقص بی وقفه از شادی…
من رویایی دارم از جنس بیداری…
من رویایی دارم رویای رنگارنگ…

من رویایی دارم که غیرممکن نیست!
)یغما گلرویی(

6. اقدام
اقدام یک ُپل است؛ پلی که دنیای 
نادیده، دنیای فکر و اندیشه و خیال، را به 
دنیای دیده و دنیای دستاوردها و نتایج 
اندیشه ای  هیچ  بی اقدام،  می کند.  وصل 
ــ حتی عالی ترین اندیشه ــ در جهان 
محقق نخواهد شد و همچون نطفه ای 
متولدنشده، خواهد مرد و در گورستان از 

یادها خواهد رفت.
کردن  هوا  آپولو  نیست  قرار  اقدام 
باشد. حتی نوشتن ایده های و خیال ها و 
رویاهایی که داریم، خودش اقدام است. 
خودش یک قدم است، یک گام است. 
و همین گام ها هستند که وقتی در کنار 
هم و در پی هم قرار می گیرند، رویای ما 
را محقق می کنند. در دوره آنالین »نیلوفر 
محمدپیام  خوبم  دوست  که  مرداب« 
هم  من  می کند،  برگزار  را  آن  بهرام پور 
صحبت های مفصلی در خصوص اقدام 
در شرایط دشوار داشته ام که بسیار هم به 

دل مخاطبان نشسته است.
اغلب  بدانیم  که  است  مهم  اما 
انسان ها، پاِی اقدام شان می لنگد. دوست 
دارند در تخت دراز بکشند و خیال هایشان 
یکی پس از دیگری محقق شوند. دوست 
دارند روی کاناپه جلو تلویزیون بم بدهند 
و موجودی حساب بانکی شان هی بیشتر 
شود. البته اگر قبال سیستمی برای این کار، 
یعنی تولیِد جریان درآمد، ساخته باشند، 
می توانند خیلی وقت ها به این شکل پول 
درآورند؛ یعنی در خواب و در سفر و در 
کنسرت و در تفریح و مهمانی و موقع 
پول  هم  و…  فوتبال  مسابقه  تماشای 
درآورند؛ اما برای آن هم قبال باید اقدامی 

و اقدام هایی کرده باشند.
اقدام، بهترین رویاها هم فقط  بی 
یک خیال بافِی صرف است. اقدام، مامایی 
است که رویا را می زایاند و به دنیا می آورد. 
انسان های به راستی موفق کسانی اند که 
فاصلٔه میان فکر و اقدامشان بسیار کوتاه 
است. و همان طور که نوشتم، اقدام خیلی 
اول، می تواند مکتوب  وقت ها و در گام 
کردن فکرهایی باشد که در ذهن داریم. 
را  خود  ذهن  محتوای  نوشتن،  با  چون 
»می بینیم« و می توانیم آن را سامان بدهیم 

و بسنجیم و بررسی کنیم.
َوأَْن لَْیَس لِْلِنَْساِن إاَِلّ َما َسَعی، َوأََنّ 

َسْعَیُه َسْوَف ُیَری
و اینکه برای انسان جز حاصل تالش 
او نیست، و ]نتیجٔه[ کوشش او به زودی 

دیده خواهد شد.
آیات  نجم،  سوره  کریم،  )قرآن 

)۴۰-۳۹

مجلس یازدهم بودجه ۹۹ را 
برای جلوگیری از انحراف ارزی اصالح می کند

منتخــب مــردم شــیراز در مجلــس یازدهــم از تدویــن طرحــی در 
ــرای اصــالح قانــون بودجــه ســال ۹۹ در راســتای  مجلــس یازدهــم ب

ــر داد. جلوگیــری از انحرافــات ارزی خب
جعفــر قــادری در خصــوص گــزارش دیــوان محاســبات پیرامــون 
تخلفــات ارزی دولــت، گفــت: ایــن گــزارش دیرهنــگام ارائه شــد. زمانی 
کــه دیــوان محاســبات متوجــه اشــتباه در رونــد قانونــی اختصــاص منابع 
ــکل  ــع ش ــا مان ــد ت ــزارش بده ــس گ ــه مجل ــریعًا ب ــد س ــود بای می ش

گیــری تخلــف شــود.
وی اظهــار داشــت: دیــوان محاســبات بایــد پیــش از هشــدار بــه 
دولــت گــزارش انحــراف در اجــرای بودجــه را بــه مجلــس ارائــه مــی داد 
تــا مجلــس مراقبــت جــدی تــری می کــرد. قوانیــن موجــود ایــن امــکان 

را بــرای دیــوان محاســبات فراهــم می کنــد.
منتخــب مــردم شــیراز در مجلــس یازدهــم بــا بیــان اینکــه تخلــف 
۴.۷ میلیــارد دالری دولــت، تخلــف بزرگــی اســت، افــزود: در شــرایطی 
کــه بانــک مرکــزی درخواســت دریافــت وام ۵ میلیــارد دالری از بانــک 

جهانــی را دارد، تخلفــات ارزی قابــل بخشــش نیســت.
قــادری اضافــه کــرد: از ســوی دیگــر ۲.۷ میلیــارد دالر از منابــع 
ارزی کــه بــرای واردات کاالهــای اساســی اختصــاص داده شــده بــود 
نیــز دچــار انحــراف شــده اســت کــه بایــد دولــت گــزارش دقیقــی در 

ایــن خصــوص ارائــه کنــد.
ــالح  ــرای اص ــی ب ــم طرح ــس یازده ــرد: مجل ــح ک وی تصری
ــم  ــت می خواهی ــه از دول ــرد، البت ــد ک ــه خواه ــه ۹۹ ارائ ــون بودج قان
کــه متمــم الیحــه بودجــه ۹۹ را بــرای جلوگیــری از تکــرار انحرافــات 

ــد. ــه کن ارزی ارائ
منتخــب مــردم شــیراز در مجلــس یازدهــم در توضیح ایــن مطلب، 
گفــت: ارز دولتــی بایــد بــه کاالهایــی اختصــاص یابــد کــه امــکان ورود 
آنهــا بــه بــازار بــا نــرخ دولتــی وجود داشــته باشــد. متأســفانه بســیاری از 
کاالهــا بــا ارز دولتــی وارد می شــوند امــا بــا نــرخ آزاد بــه فــروش مــی 

رســند کــه ایــن امــر موجــب رانت هــای کالن می شــود.

پردرآمدها مالیات نمی دهند
عضــو هیئــت رئیســه مجلــس شــورای اســالمی گفــت: متأســفانه 
ــات خــود را  ــد مالی ــزرگ و کســبه پردرآم ــراد چــون تجــار ب برخــی اف
پرداخــت نمــی کننــد کــه مبــارزه بــا فــرار مالیاتــی یکــی از راهکارهــای 

افزایــش بودجــه اســت. 
ــی  ــرار مالیات ــری از ف ــه جلوگی ــان اینک ــا بی ــی ب ــروز نعمت به
ــرای دولــت در تأمیــن بودجــه باشــد،  ــد منبــع قابــل اتکایــی ب می توان
ــی  ــت مبن ــادی صــورت گرف ــای بســیار زی ــس بحث ه ــت: در مجل گف
بــر اینکــه دامنــه مالیــات بایــد گســترش پیــدا کنــد چــرا کــه در حــال 
حاضــر در هــرم مالیاتــی کشــور شــاهد ایــن موضــوع نیســتیم و دامنــه 
مالیــات دهنــدگان محــدود اســت. وی افــزود: در حــال حاضــر صاحبــان 
کســبه خــرد، کارگــران و کارمنــدان مالیــات خــود را ســر وقــت پرداخــت 
می کننــد امــا کســانی کــه درآمــد زیــادی دارنــد چــون تجــار بــزرگ و 

ــد. ــات خــود را پرداخــت نمی کنن ــد معمــواًل مالی کســبه پردرآم
ــح کــرد:  ــس شــورای اســالمی تصری ــت رئیســه مجل عضــو هیئ
ــود دارد  ــی وج ــرار مالیات ــری از ف ــرای جلوگی ــی ب سیســتم های مختلف
ــده  ــته ش ــف گذاش ــای مختل ــه در بخش ه ــی ک ــه کارت خوان های ک
ــه  ــه البت ــن مســئله اســت ک ــم در ای ــای مه اســت، یکــی از راهکاره
ــا آن شــد امــا بــه هــر صــورت  در برخــی از مشــاغل مخالفت هایــی ب
ــرار  ــا از ف ــرد ت ــرار گی ــه بیشــتری ق ــورد توج ــد م ــن سیســتم ها بای ای

ــی ممانعــت شــود. مالیات
ــازمان  ــی و س ــاد و دارای ــور اقتص ــرد: وزارت ام ــان ک ــی بی نعمت
مالیاتــی کشــور بایــد ضمــن شناســایی همــه مشــاغل، دارایی هــای آنان 
را دقیقــًا مــورد بررســی قــرار دهنــد و از آنــان مالیــات دریافــت کننــد.

وی تأکیــد کــرد: مجلــس اخیــراً قانــون مالیات بــر ارزش افــزوده را 
بــه تصویــب رســاند کــه همــه مســائل مربــوط بــه مالیــات بــه صــورت 
شــفاف در ایــن قانــون در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه امیدواریــم بــا 
اجــرای دقیــق ایــن قانــون همــه افــراد و مجموعه هــا مالیــات خــود را 

بــه طــور کامــل پرداخــت کننــد.
عضــو هیئــت رئیســه مجلــس شــورای اســالمی گفــت: طبــق آمار 
و اطالعاتــی کــه ســازمان امــور مالیاتــی ارائــه کرده اســت، در کشــور ما 
بالــغ بــر ۳۰۰ هــزار میلیــارد تومــان فــرار مالیاتــی داریــم کــه منبــع قابل 
توجهــی اســت کــه بایــد شناســایی شــود کــه می تــوان از ایــن طریــق 

بســیاری از مشــکالت کشــور در زمینــه بودجــه را حــل و فصــل کرد.

قاچاق کاال بیشتر از آمار دولت است 
ارز  و  کاال  قاچــاق  از  تفحــص  و  تحقیــق  هیئــت  عضــو 
گفت:بررســی های هیئــت تحقیــق و تفحــص نشــان دهنــده آن اســت 
ــوی  ــه از س ــت ک ــی اس ــتر از آمارهای ــاالنه بیش ــاق س ــار قاچ ــه آم ک

دولــت مطــرح می شــود.
ــت  ــزارش هیئ ــت گ ــن وضعی ــاره آخری ــی درب ــر کریم ــی اکب عل
تحقیــق و تفحــص از قاچــاق کاال و ارز، اظهــار داشــت: گــزارش هیئــت 
تحقیــق و تفحــص تهیــه شــده اســت امــا دســت های پنهــان تمایــل 

بــه انتشــار ایــن گــزارش ندارنــد.
نماینــده مــردم اراک در مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه 
ــذاق برخــی دســتگاه ها و  ــه م ــه ب ــزارش وجــود دارد ک ــواردی در گ م
مســئوالن خــوش نیامــده اســت و آنــان مانــع قرائــت آن در صحن علنی 
ــتگاه های  ــر، دس ــارت دقیق ت ــه عب ــه داد: ب ــوند، ادام ــس می ش مجل
متخلــف تــالش زیــادی می کننــد کــه ایــن گــزارش در مجلــس قرائــت 
نشــود چــرا کــه بــا قرائــت گــزارش تحقیــق و تفحــص از قاچــاق کاال و 

ارز، تخلفــات آنــان بــرای همــه محــرز می شــود.
ــت بررســی در صحــن  ــان اینکــه ایــن گــزارش در نوب ــا بی وی ب
علنــی مجلــس اســت، ادامــه داد: بــه هیــچ وجــه قابــل قبــول نیســت 
کــه ایــن گــزارش در مجلــس قرائــت نشــود چــرا کــه اعضــای هیئــت 
تحقیــق و تفحــص از قاچــاق کاال و ارز تــالش زیــادی بــرای تهیــه این 
گــزارش انجــام دادنــد و بایــد ایــن موضــوع در صحــن علنــی مجلــس 
هــم مــورد رســیدگی قــرار گیرد.عضو هیئــت تحقیق و تفحــص از قاچاق 
کاال و ارز بیــان کــرد: بررســی های هیئــت تحقیــق و تفحــص نشــان 
دهنــده آن اســت کــه آمــار قاچــاق ســاالنه بیشــتر از آمارهایی اســت که 
ــاال بــودن آمــار  از ســوی دولــت مطــرح می شــود و یکــی از دالیــل ب
قاچــاق ایــن اســت کــه رئیــس جمهــور بــه مســئله قاچــاق توجــه ویــژه 

ای نــدارد و ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال را کامــاًل رهــا کــرده اســت.
ــح  عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی تصری
کــرد: در گــزارش هیئــت تحقیــق و تفحص از قاچــاق کاال و ارز، عملکرد 
همــه دســتگاه ها بــه صــورت مبســوط در ایــن زمینــه مشــخص شــده 

و معلــوم اســت چــه دســتگاه هایی در ایــن زمینــه تخلــف داشــته اند.
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره 
بــه اینکــه مطالــب ایــن گــزارش تــا پایــان ســال ۹۶ جمــع بنــدی شــده 
اســت، تصریــح کــرد: ایــن موضــوع جــز وظایــف نظارتــی مجلــس و 
از ســوی دیگــر یکــی از موانــع جــدی تولیــد کشــور، قاچــاق کاال و ارز 
اســت و بــر ایــن اســاس بایــد تــا پایــان مجلــس دهــم در دســتور کار 

صحــن علنــی قــرار گیــرد.

 مداخالت آمریکا آرامش منطقه را تهدید می کند
حجت االسالم حسن روحانی در تماس تلفنی با نخست وزیر ایتالیا، 
با بیان اینکه کشورها به تنهایی و بدون کمک یکدیگر قادر به عبور از این 
بحران سخت نخواهند بود، اظهارداشت: با همکاری یکدیگر و اشتراک و 

انتقال تجربیات خود می توانیم این ویروس را مهار کنیم.
روحانی با بیان اینکه حفظ جان انسان ها از همه چیز مهمتر است، گفت: 
در این شرایط سخت فشارهای آمریکا بر مردم ایران از هر زمان دیگر غیر 
انسانی تر بوده و تداوم آن یک جنایت وحشیانه علیه یک ملت بزرگ بوده 

و برخالف همه اصول انسانی و مقررات بین المللی است.
رئیس جمهور با بیان اینکه تحریم های غیر قانونی آمریکا علیه ایران 
در این شرایط سخت هم ادامه دارد، به مخالفت آمریکا با پرداخت وام از 
داریم  انتظار  افزود:  و  اشاره کرد  ایران  به  پول  المللی  بین  سوی صندوق 
ایتالیا در برابر این نقض مقررات در این شرایط  کشورهای اروپایی بویژه 

سخت، اقدامات الزم را انجام دهند.
روحانی در ادامه با اشاره به مواضع ایتالیا در خصوص برجام و حمایت 
از این توافق بین المللی، تاکید کرد: ما آماده هستیم به تعهد کامل خود در 
برجام عمل کنیم در صورتی که طرف مقابل هم به همه تعهدات خود عمل 

کند و دست از تهدید بردارد.
ما  خارجی  سیاست  در  همواره  ایتالیا  کرد:  خاطرنشان  رئیس جمهور 
از جایگاه مهمی برخوردار بوده است و امیدوارم اتحادیه اروپا را به اجرای 

کامل برجام دعوت کند.
اروپا  سوی  از  شده  طراحی  مالی  کار  و  ساز  کرد:  تصریح  روحانی 
و  بردارد  مؤثری  و  توجه  قابل  قدم  نتوانسته  هنوز  متأسفانه  )اینستکس( 

نقشی را ایفا کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز مسائل سیاسی نباید به صورت قبل 
مطرح باشد و مسائل انسانی و نجات جان انسان ها باید در اولویت قرار گیرد، 
گفت: در این مقطع، روشن است که سرنوشت جامعه جهانی به طور کامل 
به هم وابسته است و امیدوارم اروپا و بویژه ایتالیا در این شرایط حساس 

بتوانند اقدامی انجام دهند که به نفع همه ملت ها باشد.
اظهار  منطقه،  ثبات  و  امنیت  تأمین  اهمیت  به  اشاره  با  روحانی 
مسیر  از  منطقه صرفًا  امنیت  و  ثبات  اساس طرح صلح هرمز  بر  داشت: 
بیگانگان  دخالت  و  شد  خواهد  حاصل  منطقه  این  کشورهای  همکاری 
آرامش  است،  با جنایت و خطرآفرینی همراه  آمریکا که  بویژه مداخالت 

منطقه را تهدید می کند.
نخست وزیر ایتالیا نیز با ابراز همدردی با دولت و مردم ایران، گفت: 
مشکالت شما برای ما به خوبی قابل درک است چرا که هر دو درگیر یک 
مشکل مشترک هستیم و از تبادل تجربیات مشترک دو کشور در مقابله با 

ویروس کرونا استقبال می کنیم.
“جوزپه کونته” با تاکید بر گسترش و تعمیق روابط دو جانبه، گفت: 
آماده همکاری با ایران در خصوص برجام و تقویت ساز و کار مالی اتحادیه 
آنکه تالش  زمینه هستیم ضمن  این  در  مشارکت جدی کشورها  و  اروپا 
می کنیم در جمع کشورهای اروپایی و کشورهای عضو گروه ۷ و گروه ۲۰ 

اقدامات مؤثری را انجام دهیم.
در  ایران  سازنده  نقش  بر  تاکید  همچنین ضمن  ایتالیا  وزیر  نخست 
برقراری صلح و ثبات در منطقه و مقابله با تروریسم، اظهار داشت: باید از 
هر فرصتی برای حل و فصل مسائل و تأمین امنیت در منطقه استفاده کرد 

و ما همواره بر نقش ایران در این موضوع تاکید داریم.

مقصود از برون گرایی اقتصاد این است 
که  با دنیا همکاری کنیم

۱۳۹۹به  سال  در  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  جلسه  نخستین   
ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

، اسحاق جهانگیری در این جلسه ضمن تبیین روند شکل گیری ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی، عملکرد دستگاه های دولتی در پیشبرد برنامه ها 
و اهداف تعیین شده از سوی ستاد را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: جهت 
گیری های اصلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر دانش بنیانی، مردمی بودن، عدالت 
بنیانی، برون گرایی و درون زایی در دستور کار همه دستگاه ها قرار داشته 
و این رویکردها به همه دستگاه های حکومتی و حتی بخش خصوصی در 

پیشبرد برنامه های اقتصادی ابالغ شده است.
جهانگیری با اشاره به دستور رهبر معظم انقالب مبنی بر ضرورت 
همه  برای  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  تصمیمات  بودن  نافذالکلمه 
از  گزارشی  تا  خواست  ستاد  دبیرخانه  از  عمومی،  نهادهای  و  دستگاه ها 
و  تهیه  گانه  پنج  رویکردهای  اجرای  اساس  بر  دستگاه ها  همه  عملکرد 

به ستاد ارائه کند.
معاون اول رئیس جمهور سپس عملکرد دولت در اجرای سیاست عدالت 
بنیانی اقتصاد را تشریح کرد و گفت: بر این اساس تنها دریافتی افراد تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی تا ۷ برابر افزایش یافته 
است و در کنار آن بودجه خاصی از سوی دولت برای زدودن چهره خشن 

فقر از جامعه اختصاص یافت.
وی افزود: در این دوران واگذاری شرکت های دولتی به عنوان تهاتر 
به دستگاه های دولتی دیگر بابت بدهی یا هر علت دیگری ممنوع شد و 
همه واگذاری ها از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت مزایده به 
مردم و بخش خصوصی واگذار شد و برای مثال نیروگاهی به وزارت دفاع، 

بنیاد شهید و حتی سازمان تأمین اجتماعی واگذار نشد.
جهانگیری ادامه داد: وزارت نفت، احداث ۸ پاالیشگاه در منطقه سیراف 
و در حوزه میعانات گازی را با این شرط به شرکت های عمومی واگذار کرد 

که در همان ابتدا مردم در آنها مشارکت داده شوند.
معاون اول رئیس جمهور به رویکرد برون گرایی اقتصاد مقاومتی نیز 
اشاره کرد و گفت: در جلسه ای در حضور رهبر معظم انقالب گفتم مقصود 
ما از برون گرایی اقتصاد این است که می خواهیم با دنیا همکاری کنیم تا 
برای اجرای طرح ها، سرمایه جذب کنیم یا راهی برای صادرات به بازارهای 
آنها بیابیم و از فناوری های آنها بهره مند شویم و ایشان تاکید کردند که ما 

از برون گرایی اقتصاد همین تعریف را قبول داریم.
وی با بیان برنامه های اجرا شده در اجرای رویکرد درون زایی اقتصاد 
تصریح کرد: ما باید از همه ظرفیت ها و منابع داخلی کشور استفاده کنیم تا 
اقتصاد ما در برابر تکانه های خارجی از خود مقاومت نشان دهد. خوشبختانه 
در آزمون تحریم های دشوار آمریکا که بی سابقه است و حتی قابل مقایسه 
با دور نخست تحریم ها در سال های ۹۱ و ۹۲ نیست سربلند بیرون آمدیم و 
اقتصاد کشور با مدیریت و سیاست های خوب اتخاذ شده تاب آوری مطلوبی 

از خود نشان داده است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: در دور اول تحریم ها، ایران اجازه داشت 
روزانه تا یک میلیون بشکه نفت بفروشد این در حالی است که در شرایط 
ایران را صفر  تحریمی فعلی، تالش آمریکا بر این است که فروش نفت 
کند که در حال حاضر کشور ما با سخت ترین و بی سابقه ترین تحریم های 

آمریکا روبروست.
جهانگیری با اشاره به گزارش عملکرد از سوی کارگروه های دبیرخانه 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص بهره وری و کاهش اتکا به 
درآمدهای نفتی گفت: ما براساس تجربیات گذشته تمرکز جدی بر روی 
اجرای طرح هایی مثل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس انجام دادیم تا کشور 
از زیر فشار تحریم های بنزین و فرآورده های نفتی خارج شود. این تمرکز 
از رویکرد درون گرایی اقتصاد مقاومتی بود وگرنه طرح های بسیار  ناشی 
در کشور وجود دارد که از دولت مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی آغاز 
بر  برای حذف فشار  این تمرکز  لذا  اند،  نرسیده  اتمام  به  اند و هنوز  شده 

گلوگاه های اقتصادی کشور بود.
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زیر نظر: ناظم رام

 علی اكبرقزوینی
نویسنده و مدرس

شرایط سخت و دشوار و بحرانی، هرازگاهی ممکن 
است سر برسند. كنترل برخی سختی ها و بحران ها از 
پيش در دستان خود فرد است و می تواند كاری كند 
كه آن سختی بر او حادث نشود، گاهی هم از اختيار او 
خارج است. در هر دو حالت، وقتی انسان در شرایط 

سخت قرار می گيرد، وضعيت با شرایطی كه همه چيز 
عالی و مطابق ميل است، تفاوت دارد. در چنين اوقاتی 
چه نگرشی باید داشت و چه راهکارهایی باید در پيش 
نکند،  اذیت  را  ما  نه تنها سختی ها و شداید  تا  گرفت 
ادامه، 6  بلکه حتی شکوفا و شکوفاتر هم شویم؟ در 
نگرش و راهکار عالی كه بر اساس مطالعه و تجربه به 
آنها رسيده ام و برای من و هزاران نفر دیگر كار كرده 

و اثرگذار بوده است را برای شما شرح می دهم.



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1439- چهارشنبه 3 اردیبهشت 41399 انرژی اقتصاد- 

لوازم  صنایع  انجمن  عالی  مشاور 
خانگی ایران گفت: با خروج دو برند کره ای 
ال جی و سامسونگ از کشورمان در سال 
راستای  در  باید  تحریم ها،  از  متاثر  گذشته 
تقویت برندهای ملی در کشور گام برداشت.

عباس هاشمی روز گذشته)سه شنبه( 
در جمع خبرنگاران افزود: چشم انداز تعریف 
صنعت،  وزارت  در   ۱۴۰۴ سال  برای  شده 
وجود دو تا سه برند قوی لوازم خانگی در 
کشور است و سایر واحدها باید در راستای 
برندها  آن  برای  تجهیزات  و  قطعات  تولید 

فعالیت کنند.
و  فلزی  یع  صنا بق  سا یرکل  مد
و  معدن  صنعت،  وزارت  خانگی  لوازم 
کشور  ضعف  نقطه  داشت:  بیان  تجارت 
در صنعت لوازم خانگی، تولید محصوالت 
با ظرفیت های غیراقتصادی است که آن 
نشات  تولیدکننده  واحدهای  تعدد  از  هم 

گیرد. می 
وی که در جریان نشست خبری یکی 
خانگی  لوازم  صنعت  بزرگ  گروه های  از 
اکنون  داد:  ادامه  می گفت،  سخن  کشور 
وزارت صنعت طی ابالغیه ای به همه استان 

ها، ظرفیت های اقتصادی تولید محصوالت 
لوازم خانگی را مشخص و آنها را مکلف کرده 
که از صدور پروانه های تولید با ظرفیت های 

غیراقتصادی خودداری کنند.
هاشمی همچنین به روند بومی سازی 
اشاره کرد و  لوازم خانگی در سطح جهان 
تحت  تولید محصوالت  با  مهم  این  گفت: 
لیسانس آغاز می شود، با مهندسی معکوس، 
اصالح و طراحی محصول ادامه می یابد و در 
نهایت وارد مرحله طراحی پایه و در مرحله 
آخر نوآوری می شود؛ روندی که شرکت های 
صاحب نام ایرانی به خوبی در آن گام برداشته 

و امروز سبد متنوعی از محصوالت تولیدی 
خود را به بازار عرضه می کنند.

وی تاکید کرد: برای کشوری همچون 
ایران با جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفری و 
سلیقه های مختلف، نیازمند دامنه متنوعی 
از محصوالت هستیم که هوشمندانه طراحی 

شده و افزایش تولید داشته باشند.
صنعت  وزارت  سابق  مسوول  مقام 
و  )تحقیق   R&D رتقای  ا کرد:  تاکید 
توسعه( و تولید محصوالت صادرات محور، 
از واحدهای صنعتی کشور در عرصه لوازم 

خانگی انتظار می رود.

لزوم توليد محصوالت صادرات محور
اتحادیه  رئیس  میری«  »سیدمرتضی 
ایران  لوازم خانگی  توزیع کنندگان  صنف 
برخی  هرچند  گفت:  نشست  این  در  نیز 
سومدیریت ها در اوایل انقالب مانع حرکت رو 
به جلوی صنعت لوازم خانگی شد، اما امروز 
شاهد تولید انواع محصوالت با فناوری های 

روز در کشور هستیم.
وی افزود: با این حال، تولیدی که فقط 
در چارچوب بازار داخلی باشد کافی نیست و 
وقتی در این صنعت حرفی برای گفتن داریم 

که قادر به صادرات باشیم.
این مقام صنفی به ممنوعیت دو ساله 
کشور  به  خانگی  لوازم  واردات محصوالت 
اشاره کرد، اما گفت: واردات قاچاق به کشور 
به ویژه اجناس درجه چندم چینی با برچسب 
برندهای مشهور در مناطقی همچون بانه، به 

شدت به صنایع داخلی ضربه زد.
وی ادامه داد: طرح شناسه کاال برای 
مبارزه با قاچاق در ماه های گذشته اجرایی 
شد، اما شیوع کرونا آن را متوقف کرد که 
تداوم اجرای آن فرصتی برای کارخانجات 

داخلی است.

سامانه  در  مشتریان  هویت  احراز  برای  شهر  بانک  شعب  تمامی  آمادگی 
سجام بانک شهر

مدیر امور سازمان و برنامه ریزی بانک شهر گفت:برای اولین بار 
در شبکه بانکی، احراز هویت مشتریان در سامانه جامع ثبت اطالعات 

مشتریان )سجام( در تمامی شعب بانک شهر انجام می شود.
به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، سید جابر 
حسینی از آمادگی تمامی شعب بانک شهر در سراسر کشور برای انجام 
خدمات تکمیل احراز هویت سامانه سجام متقاضیان سرمایه گذاری در 

بازار بورس و اوراق بهادار خبر داد و گفت: با توجه به بازدهی مناسب بازار سرمایه طی ماه 
های اخیر، اقبال عمومی نسبت به این بازارها رشد چشمگیری داشته است.

حسینی افزود: طبق آمارهای واصله در روزهای ابتدایی سال جدید تعداد کثیری از عالقه 
مندان به سرمایه گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار در سامانه جامع اطالعات مشتریان)سجام( 

ثبت نام اولیه خود را انجام داده اند.
وی در همین رابطه اضافه کرد: ورود جریان نقدینگی به بازار سرمایه قطعا موجب افزایش 
سرعت چرخه صنعت کشور و نیل به هدف جهش در تولیدات صنعتی و خدمات کشور خواهد شد.

حسینی ادامه داد: در همین راستا بانک شهر نیز در مسیر تحقق شعار »نوآوری در 
خدمت« خود ضمن تعامل با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات(، 
آمادگی دارد تا در تمامی ۲۶۱ شعبه خود در سراسر کشور، خدمات تکمیل احراز هویت سامانه 

سجام را به هموطنان ارائه کند.
مدیر امور سازمان و برنامه ریزی بانک شهر در پایان گفت:به همین جهت از تمامی 
افرادی که ثبت نام اولیه خود در سامانه سجام تکمیل کرده و دارای کد رهگیری مربوطه 
هستند؛ دعوت بعمل می آید تا با در دست داشتن مدارک شناسایی خود به شعب بانک شهر 

در سراسر کشور مراجعه و فرآیند احراز هویت خود در سامانه سجام را تکمیل کنند.

معاون برنامه ریزی و فناوری بانک صنعت و معدن:
ایجاد و توسعه طرح خدمت با هدف ارتقاء کیفیت خدمات بانکی

طرح خدمت بانک صنعت و معدن و بانک شهر
معاون برنامه ریزی وفناوری بانک صنعت ومعدن گفت: بمنظور 
افزایش سرعت وسهولت در دسترسی به خدمات بانکی و بهبود خدمت 
رسانی به مشتریان اقدام به راه اندازی طرح خدمت باهمکاری بانک 

شهر نموده است.
معدن،  و  صنعت  بانک  رسانی  اطالع  پایگاه  ز  ا نقل  به 

منصوریوسفی نیا  ادامه داد: با راه اندازی این طرح، امکان همکاری مشترک دو بانک در بهره 
گیری از فناوری اطالعات جهت ارائه خدمات بانکی متقابل به مشتریان هردو بانک فراهم 
شده است.وی بیان داشت : مشتریان بانک صنعت و معدن می توانند در کلیه شعب در سطح 
کشور از دو سرویس وصول چک های عادی هر دو بانک تا سقف دو میلیارد ریال و عملیات 
واریز وجه به حسابهای متمرکز تا سقف ۳۲۸ میلیون ریال با رعایت ضوابط و مقررات بانک 
مرکزی استفاده نمایند.مهندس یوسفی نیا در این خصوص گفت: اجرای این طرح یکی از 
رخداد های مهم در حوزه استقرار بانکداری الکترونیکی است و زمینه ساز ایجاد شبکه بین 
بانکی خواهد بود. به عبارت دیگرشعب قادر به پذیرش مشتریان هر دو بانک بوده و گام مهمی 

جهت دسترسی آسان مشتریان به پایانه های خدمات بانکی خواهد بود.
وی همچنین اضافه کرد این خدمت با استفاده بهینه از ظرفیت مشترک شعب بانک 
صنعت و معدن و بانک شهر به منظور صرفه جویی و کاهش هزینه های سرمایه گذاری در 
زمینه توسعه فیزیکی بانک ها ایجاد و اجرا شده است. همچنین واریز به حساب و دریافت 

چک های هردو بانک بصورت لحظه ای از مزایای این طرح می باشد.

برنامه بانک توسعه تعاون برای حمایت از کسب و کارهای کوچک
بانک  راهبردی  اهداف  از  کوچک  کسب وکارهای  از  حمایت 

توسعه تعاون است
به منظور حمایت از کسب وکارهای کوچک )حقیقی و حقوقی(که 
به دلیل شرایط ناشی از شیوع بیماری« کرونا«قادر به ایفای تعهدات 
خود در زمینه چک های صادره باسررسید ۱/۱۲/۹۸ تا ۳۱/۲/۹۹نیستند 

تمهیداتی در نظر گرفته شد.
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، با هدف مساعدت و حمایت 
از صاحبان کسب و کارها به ویژه کسب وکارهای کوچک که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی 
از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک های صادره نبوده اند و 
سررسید چک های آن ها در بازه زمانی ۹۸.۱۲.۰۱ لغایت ۹۹.۰۲.۳۱ بوده و یا برگشت خورده 
و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است، در صورت تسلیم درخواست خود 
به بانک، حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک های مذکور، مشمول محرومیت ها و 
ممنوعیت های قانونی نمی گردد.سعید معادی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک 
توسعه تعاون با اعالم این مطلب اضافه کرد: بی تردید مهم ترین مؤلفه برای توسعه هر کشور، 
تحرک کسب وکارها و بنگاه های تولیدی با استفاده از ظرفیت های موجود به صورت مستمر و 
هدفمند می باشد و مسلمًا اتخاذ استراتژی های مناسب که مبتنی بر فراهم نمودن تمهیدات 
الزم در ایجاد و سرعت بیشتر در چرخه و زنجیره خلق ارزش باشد می تواند عالوه بر تولید و 

رونق تولید، جهش تولید را با خود به دنبال داشته باشد.
معادی با تأکید بر اینکه اقدام مذکور در راستای اجرای بخشنامه بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی و دستورالعمل ریاست محترم جمهوری اسالمی صورت گرفته است، افزود: بند اول 
نیاز سرمایه در گردش  تأمین  تعاون برای سال ۱۳۹۹  بانک توسعه  از راهبردهای هفتگانه 
کسب وکارهای خرد، کوچک و متوسط با رویکرد تحقق شعار » جهش تولید » می باشد و 
به واسطه شرایط پیش آمده ناشی از بروز و شیوع ویروس کرونا و تأثیر و اختاللی که درروند 
فعالیت بنگاه های اقتصادی در این مدت به جا گذاشته است مسلمًا بانک توسعه تعاون به عنوان 
تنها بانک تخصصی بخش مردمی تعاونی کشور از تمامی امکانات خود در جهت حمایت از 
کسب وکارهای کوچک و کارآفرینان عرصه تولید به ویژه تعاونگران خدوم و هموطن در شرایط 
حاد ناشی از شیوع بیماری همه گیر که ایران اسالمی با آن مواجه شده است، بهره برادری می کند.

شایان ذکر است که راهبردهای هفتگانه بانک توسعه تعاون در قالب » بهبود، تقویت 
و رعایت انضباط اداری و مالی توأم با اصالح ساختار ترازنامه ای بانک« و به عنوان اقدامی 

مؤثر در راستای تحقق شعار« جهش تولید« تدوین و مطرح شده است.

تکمیل فرآیند اجرای حاکمیت شرکتی در بانک کشاورزی
اجرای  کرد:فرآیند  اعالم  کشاورزی  بانک  مدیرعامل  خدارحمی 
حاکمیت شرکتی در این بانک کشاورزی  با انتخاب معاونان و اعضای 
هیات عامل و معرفی قریب الوقوع قائم مقام مدیر عامل، تکمیل شده است.

بانک  الملل  بین  های  همکاری  و  عمومی  روابط  از  نقل  به 
کشاورزی، روح اله خدارحمی عصر روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه در 
مراسم معارفه معاونان و اعضای هیأت عامل این بانک، با اعالم مطلب 

فوق افزود: در شرایط کنونی کشور و شیوع بیماری کرونا، رویکرد انجام فعالیت ها باید متفاوت 
تر از گذشته باشد تا با تالش، همدلی و همراهی از این مرحله عبور کنیم.

مدیرعامل بانک کشاورزی ضمن تأکید بر سرعت بخشیدن به فعالیت حوزه های مختلف 
از رکود واحدهای تولیدی، گسترش  این بانک با هدف کمک به جهش تولید و جلوگیری 
خدمات غیر حضوری به مردم را مهم ترین ابزار دانست و اعالم کرد؛ فرآیند اجرای حاکمیت 
شرکتی در بانک کشاورزی  با انتخاب معاونان و اعضای هیات عامل و معرفی قریب الوقوع 

قائم مقام مدیر عامل، تکمیل شده است.
از محورهای اصالح  به عنوان یکی  استقرار حاکمیت شرکتی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نظام بانکی در اولویت های کاری وزارت امور اقتصادی و دارایی است خاطر نشان کرد: بانک 

کشاورزی به عنوان نخستین بانک در اجرا و استقرار آن پیشگام بوده است.
خدارحمی افزود:در اجرای الزامات حاکمیت شرکتی وظایف سیاست گذاری و اجرایی 
بانک کشاورزی از یکدیگر تفکیک شده است و انتظار می رود همه کارکنان با ارائه پیشنهادات 
کارشناسی هیأت مدیره را در سیاست گذاری های بهتر یاری کنند.مدیرعامل بانک کشاورزی 
عملکرد بانک کشاورزی را مثبت ارزیابی کرد و یادآورشد:این عملکرد دستمایه ای برای کمک 
به جهش تولید و جلوگیری از رکود است. خدارحمی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه 
تالش و همفکری برای پیشبرد امور در حوزه های مختلف  بیشتر شود و نگرش به فعالیت 
ها و روش های انجام آن نسبت به گذشته باید تغییر کند اضافه کرد: احیای منابع و مولد 
سازی دارایی ها که جزو سیاست های دولت است باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، در این مراسم با توجه به ساختار جدید بانک کشاورزی منطبق 
با الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی، قدرت اله عبدالهی به عنوان »معاون بازرسی، نظارت، 
حقوقی و وصول مطالبات و عضو هیأت عامل«، احمد علی شکوه به عنوان »معاون توسعه 
سرمایه انسانی و عضو هیأت عامل«، محمدرضا غفوری به عنوان »معاون فناوری و توسعه 
خدمات نوین بانکی و عضو هیأت عامل« و مسعود جاللیان به عنوان »معاون تجهیز منابع، 

اعتبارات و توسعه سرمایه گذاری و عضو هیأت عامل« این بانک معرفی شدند.
این گزارش می افزاید، محسن واشقانی به عنوان رئیس اداره کل امور مالی، مهدی 
خسروی طبرستانی به عنوان رئیس اداره کل حسابداری مدیریت، مراد علیمردانی به عنوان 
رئیس اداره کل امالک، احمدعلی شکوه به عنوان سرپرست امورحفاظت و حراست و حمید 
عرب زاده به عنوان سرپرست اداره کل مهندسی ساختمان و تأسیسات و حسین هاشمی سعادت 

نیز به عنوان رئیس واحد حسابداری داخلی این بانک معرفی شدند.

بانک سامان برای دومین سال متوالی محبوب ترین بانک ایران شد
با اعالم دبیرخانه جشنواره »بانک محبوب من«، بانک سامان 
با کسب بیشترین آرای مردمی در ششمین دوره این جشنواره و برای 

دومین سال متوالی محبوب ترین بانک ایران شد.
به نقل از روابط عمومی بانک سامان و بر اساس اعالم رسمی 
دبیرخانه جشنواره »بانک محبوب من«، طی این نظرسنجی سراسری 
که از دی تا اسفند سال گذشته با حضور نزدیک به ۱۴۰ هزار نفر از 

مشتریان شبکه بانکی کشور برگزار شد، بانک سامان از میان ۳۱ بانک کشور با رای مردمی 
به عنوان محبوب ترین بانک ایران در سال ۹۸ انتخاب شده است.

بانک سامان توانسته رتبه نخست آن را به خود  این نظرسنجی که  گفتنی است در 
اختصاص دهد، شاخص تصویر برند سازمانی بانک ها از دیدگاه مشتریان خرد در صنعت بانکی 

کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این برای دومین سال متوالی است که بانک سامان توانسته به عنوان محبوب ترین 
بانک ایران انتخاب شود. این در حالی است بانک سامان در تمامی ادوار این جشنواره خود را 

در معرض انتخاب مردم قرار داده و همواره جزو ۵ بانک برتر ایران بوده است.

ذخایر فراوان نفت آمریکا موجب شد؛
نفت بخرید، دالر هم بگیرید!

برای اولین بار در تاریخ، قیمت نفت آمریکا منفی شده است، حاال تولیدکنندگان 
حاضرند چند ده دالر نیز بپردازند تا از شر بشکه های نفت شان خالص شوند.  

در معامالت جهانی دوشنبه، قیمت نفت آمریکا ۳۰۶ درصد سقوط کرد. در 
این روز با حدود ۶۰ دالر سقوط قیمت، قیمت هر بشکه نفت به منفی ۳۷ دالر و 
۶۳ سنت رسید. به زبان ساده، عرضه کنندگان نه تنها از خریداران نفت آمریکا پول 

نمی گیرند، بلکه حتی به آن ها ۳۷.۶۳ دالر هم پول می دهند.
اما این اتفاق بی سابقه در تاریخ جهان، چطور ممکن است؟ خبرگزاری رویترز 
می نویسد: »میلیاردها نفر در سراسر جهان با شیوع ویروس کرونا در خانه هایشان 
مانده اند. همین مساله، تقاضای فیزیکی برای نفت را به شدت کاهش داده و بازار از 
عرضه نفت، اشباع شده است. پاالیشگاه ها، نفت خام بسیار کمتری از شرایط عادی 
تولید می کنند اما صدها میلیون بشکه در انبارهای سراسر جهان ذخیره و ظرفیت این 
انبارها نیز پر شده است. در نتیجه تاجران، کشتی هایی را به استخدام خود درآورده اند 
که فقط لنگر اندازند تا بشکه های نفت مازاد را در داخل آن ها انبار کنند. تا به حال 

۱۶۰ میلیون بشکه نفت در تانکرهای سراسر جهان جای داده شده است.« 
»پیل فالین« تحلیل گری در شرکت مشاوره ای »گروه معامالت آتی« در 
شیکاگو می گوید: »ذخایر بسیار فراتر از آن است که دالالن بتوانند خرید انجام 
دهند. پاالیشگاه ها نیز در پایین ترین سطح تولیدی هستند چرا که با شرایط قرنطینه، 
سفارش ها بسیار کاهش یافته اند.« او تاکید کرد: »امید زیادی وجود ندارد که همه چیز 

در ۲۴ ساعت آینده تغییر کند.« 
در این شرایط، فروشنده ها نه تنها از خریداران پول نمی گیرند، بلکه به آن ها 
پول هم می دهند. شاید این جمله شبیه به طنز به نظر برسد اما یک گزاره واقعی 
است. رویترز می نویسد: »قیمت نفت آمریکا وارد محدوده منفی شده است. به این 
معنی که فروشندگان در معامالت آتی نفت باید به خریداران پول هم بدهند. با این 
حال، هنوز مشخص نیست که آیا پایین آمدن قیمت نفت به کاهش قیمت بنزین 

برای مصرف کنندگان در پمپ ها منجر می شود یا نه.«
بر اساس گزارش رویترز، سرمایه گذاران قراردادهای خود برای خرید نفت در 
ماه می)ماه آینده( را به دلیل بی تقاضا بودن نفت واقعی لغو کردند. زمانی که یک 
معامله آتی منقضی شود، تاجران باید تصمیم بگیرند که آیا نفت خود را تحویل بگیرند 
یا اینکه سرمایه خود را به قراداد آتی دیگری وارد کنند. این روند معموال پیچیدگی 
چندانی ندارد و به سادگی پیش می رود اما حاال اوضاع فرق می کند. در شرایط فعلی، 
شرکای انگشت شماری وجود دارند که حاضر به خرید از سرمایه گذاران و تحویل 
گرفتن نفت در زمان مقرر باشند. اما مخازن ذخیره سازی در اوکالهاما- جایی که 

نفت خام تحویل داده می شود- به سرعت در حال پر شدن هستند.  
با توجه به همین ماجرا، »جان کیلدوف« تحلیلگری در نیویورک می گوید: »به 
طور طبیعی این اتفاق، اقتصاد را در سراسر جهان تحریک خواهد کرد. منفی شدن 
قیمت نفت، برای ۲ درصد تولید ناخالص اضافی مفید است. شما دیگر پس اندازی 

نخواهید دید، چرا که هیچ کس حاضر به هزینه  کردن برای نفت نیست.« 
بازار نفت در هفته های متوالی زیر فشار بوده است. از یک طرف کرونا با کاهش 
تقاضا وضعیت نفت را نیز ویروسی کرد و از طرف دیگر، عربستان و روسیه جنگ 
قیمتی به راه انداختند و اوضاع را بدتر کردند. در نهایت هر دو طرف توافق کردند 
که از ماه آینده، میزان تولیدشان را ۹.۷ میلیون بشکه کاهش دهند اما این توافق اثر 

خود را در وضعیت اشباع عرضه جهانی به سرعت نشان نخواهد داد.  
نفت خام برنت از ابتدای امسال نزدیک به ۶۰ درصد سقوط کرده است. در 

حالیکه معامالت آتی نفت آمریکا ۱۳۰ درصد سقوط کرده است.  
برای  »حاال  می گوید:  رویترز  به  انرژی  بازار  تحلیلگر  دیکسون«،  »لوئیس 
تولیدکنندگان پایین  آوردن قیمت و یا حتی ورشکستگی نیز از پرداخت ده ها دالر 

برای خالص شدن از نفت هایشان ارزان تر است.«

با خرید سهام پتروشيمی هنگام؛
سبد محصوالت پتروشیمی نوری متنوع می شود

مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری گفت: این شرکت به منظور تنوع بخشی 
اقدام به خرید سهام  پایداری سودآوری،  به سبد محصوالت و کاهش ریسک و 

پتروشیمی هنگام کرده است.
تقی صانعی در نشست خبری که از صفحه اینستاگرام شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس به صورت زنده پخش شد، در مورد خرید سهام پتروشیمی هنگام از سوی 
شرکت پتروشیمی نوری اظهار کرد: با توجه به اینکه تمامی الیسنس ها و تجهیزات 
مورد نیاز طرح پتروشیمی هنگام خریداری شده و این مجتمع در کنار اسکله واقع است 
و نیز خوراک گازی از مزیت های رقابتی نسبت به سایر کارخانجات اوره و آمونیاک در 
کشور برخوردار است، می تواند در کنار مجتمع نوری به پایداری سودآوری کمک کند.

وی با اشاره به روند افزایشی سهام شرکت پتروشیمی نوری در بازار سرمایه 
افزود: یکی از دالیل رشد قابل قبول سهام این شرکت که حدود ۱۵۴ درصد در ۱۰ 
ماه گذشته بوده، عملکرد بسیار عالی در سال ۹۸ بوده است. این شرکت از شرکت های 

بنیادی است که سود عملیاتی آن به ذات تولید آن برمی گردد.
صانعی با اشاره به راه های مختلف تأمین سرمایه خرید سهام پتروشیمی هنگام 
تصریح کرد: مقداری از منابع مالی به صورت نقدی در مزایده پرداخت شده و بخشی 
نیز به صورت قسطی که از شرایط مزایده است، انجام خواهد شد، ضمن اینکه تالش 
این شرکت این است که واحد آمونیاک هرچه زودتر در سال ۱۴۰۰ در سرویس 
قرار گیرد و از درآمد تولید و صادرات محصول آن به تکمیل پروژه هم کمک شود، 

همچنین مراحل اولیه اخذ وام نیز انجام شده است.
افت قیمت نفت تأثیری بر درآمد نوری نداشته است

به تبع آن کاهش قیمت محصوالت  وی به افت محسوس قیمت نفت و 
اشاره کرد و گفت: اختالف قیمت بین خوراک و محصوالت تغییر زیادی نکرده 
و همچنان حفظ شده که به همین دلیل تغییرات محسوسی در درآمد و سودآوری 

شرکت به وجود نیامده است.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری درباره تأثیر ویروس کرونا بر این شرکت 
اظهار کرد: از ابتدای شیوع این ویروس در کشور، نشست های منظمی در شرکت و 
منطقه برگزار و همه پروتکل ها و دستورعمل های ستاد مقابله با این ویروس رعایت 
شد که با برنامه ریزی های انجام شده خوشبختانه هیچ خللی در تولید این مجتمع 

ایجاد نشده است.
صانعی ادامه داد: مجتمع نوری در سال ۹۸ موفق شد با وجود یک ماه تعمیرات 
اضطراری، ۹۷ درصد ظرفیت اسمی و ۱۰۶ درصد ظرفیت برنامه تولید داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه پتروشیمی نوری فروردین ماه امسال حدود ۱۰۵ درصد 
ظرفیت اسمی تولید داشته است، افزود: از آنجا که محصوالت این شرکت مایع و 
ذخیره سازی آن محدود است، خوشبختانه این به آن معناست که فروش نیز با همین 

سرعت تولید ادامه دارد.
مدیرعامل پتروشیمی نوری با بیان اینکه پیشرفت واحد آمونیاک پتروشیمی 
هنگام ۷۹ درصد و واحد اوره آن ۵۵ درصد است، ادامه داد: تمامی تجهیزات هر دو 
واحد خریداری شده است و براساس برنامه واحد آمونیاک در سال ۱۴۰۰ و واحد اوره 

در سال ۱۴۰۱ به بهره برداری می رسد.
کمک ۲۱۶ میلیارد ریالی برای مقابله با کرونا در عسلویه

صانعی به نمایندگی از شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه عسلویه 
درباره عملکرد شرکت ها در حوزه مسئولیت های اجتماعی تصریح کرد: در این حوزه 
به صورت جمعی در منطقه اقدام می شود و از زمان شروع شیوع ویروس کرونا در 
کشور، جلسات بسیاری برگزار و برنامه های مدون و سیستماتیک برای کمک به 
تولیدی  فراوانی که شرکت های  به کمک های  اشاره  با  انجام شد.وی  پیشگیری 
پتروشیمی در منطقه عسلویه برای مقابله با کرونا انجام داده اند، گفت: ضمن تأمین 
حدود ۹۲ میلیارد ریال به منظور تجهیز بیمارستان های منطقه با هماهنگی استاندار 
بوشهر و رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بیش از ۳۰ میلیارد ریال کمک های 
متفرقه از جمله نصب دوربین های حرارتی و نصب در فرودگاه عسلویه، تهیه و توزیع 
انواع شوینده، ضدعفونی کننده و ماسک و آماده کردن محل قرنطینه در منطقه نیز 

از سوی این شرکت ها انجام شده است.
صانعی ادامه داد: تمامی دستگاه های مورد نیاز هفت مرکز درمانی این منطقه 
حدود ۷۴ میلیارد ریال برآورد شد که خوشبختانه این هزینه توسط شرکت های تولیدی 
در منطقه عسلویه واریز شده است و به زودی در اختیار مسئوالن برای تجهیز این 
مراکز قرار می گیرد.مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری همچنین از توزیع بیش از 
۱۰ هزار بسته مواد غدایی به ارزش حدود ۳۰ میلیارد ریال میان نیازمندان خبر داد و 
اظهار کرد: در مجموع حدود ۲۱۶ میلیارد ریال توسط شورای راهبردی پتروشیمی های 

عسلویه به منطقه کمک شده است.
به گفته وی، با انجام پروژه به روزرسانی واحد پارازایلین در سال ۹۷ که سال 
۹۸ به بهره برداری رسید، تولید این محصول به ۶۸۵ هزار تن و تولید بنزن پارسال 

به ۴۱۷ هزار تن رسید که رکوردی تازه برای شرکت بود.
وی با اشاره به اینکه از هفته گذشته حدود ۱۰ درصد تولید بنزن، ارتوزایلین 
و پارازایلین که از محصوالت اصلی مجتمع نوری است، افزایش یافته، اظهار کرد: 

امیدواریم تا چند ماه آینده تولید پارازایلین را ۱۰ درصد دیگر افزایش دهیم

مقام صنفی مطرح كرد:

پيشرفت صنعت لوازم خانگی با خروج برندها از ایران
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

آمار بازار مسکن شهر تهران در سال 
۱۳۹۸ نشان می دهد در ماه های اردیبهشت و 
اسفند، قیمت ها اوج گرفته و مرداد و شهریور 
ماهیانه  رشد  میانگین  است؛  کرده  سقوط 

قیمت ها نیز ۳.۱ درصد بود.
میانگین رشد قیمت مسکن به صورت 
ماهه   ۱۲ دوره  یک  برای  قبل  ماه  به  ماه 
شهر  در   ۱۳۹۸ سال  اسفندماه  به  منتهی 
بازه  این  در  است.  بوده  درصد   ۳.۱ تهران 
ماه   اردیبهشت  در  قیمت  متوسط  زمانی، 
در  و  درصد   ۱۱.۴ معادل  رشد  بیشترین 
شهریورماه کمترین رشد معادل منفی ۳.۵ 
که  حالی  در  است.  کرده  تجربه  را  درصد 
معموال در مرداد و شهریور سال های قبل، 
تعداد  معامالت و قیمت مسکن با افزایش 
مواجه می شد اما در مرداد و شهریور سال 
و   ۳۳۶۸ ترتیب  به  معامالت  تعداد  گذشته 
۲۸۵۴ فقره بود که کمترین تعداد معامالت 
سال گذشته در شهریورماه انجام شد و حتی 
از فروردین ماه نیمه تعطیل که ۳۴۹۳ قرارداد 
خرید و فروش به امضا رسید، تعداد معامالت 
در شهریورماه کمتر بود. گفته می شود این 
فروش  و  خرید  قراردادهای  اندک  میزان 
مسکن در یک ماه از سال ۱۳۶۶ تا کنون 

بی سابقه بوده است.
اقتصاد مسکن  دفتر  اعالم  اساس  بر 
قیمت  متوسط  شهرسازی،  و  راه  وزارت 
به  اسفندماه ۱۳۹۸  در  تهران  مسکن شهر 
۱۵.۶ میلیون تومان در هر متر مربع رسید 
که نسبت به ماه قبل ۸.۷ درصد و نسبت 
به ماه مشابه  سال قبل ۴۲ درصد افزایش 
داشته است. تعداد  معامالت نیز ۱۰ هزار و 
۲۰۰ فقره بود که نسبت به ماه قبل ۲۴.۴ 
 ۲۱.۴ قبل  سال  اسفند  به  نسبت  و  درصد 

درصد کاهش داشته است.
با توجه به میانگین نرخ رشد ۱۲ ماهه 
منتهی به اسفند سال ۱۳۹۷ که حدود ۵.۸ 
درصد بوده، آمار گویای آن است که سال 

مسکن  قیمت  ماهیانه  رشد  میزان   ۱۳۹۸
۲.۷ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش 

داشته است.
مناطق  میان  ز  ا  ۱۳۹۸ اسفندماه 
میانگین  با   ۱ منطقه  تهران  گانه شهر   ۲۲
قیمت ۳۳.۲ میلیون تومان در هر متر مربع 
بیشترین و منطقه ۱۸ با متری ۷.۴ میلیون 
تومان کمترین متوسط قیمت را داشته اند. در 
اسفندماه ۱۳۹۸ مناطق ۱، ۳، ۲، ۶، ۵ و ۴ به 
ترتیب جزو مناطقی هستند که متوسط قیمت 
مسکن در آنها از متوسط قیمت شهر  تهران 
بیشتر بوده است. میانگین قیمت مسکن در 
مناطق ۱، ۳، ۲، ۶، ۵ و ۴ به  ترتیب ۳۳.۲، 
میلیون   ۱۶.۲ و   ۱۸.۸  ،۲۱  ،۲۳.۳  ،۲۷.۶
تومان بوده است.اما بیشترین رشد متوسط 
به  نسبت   ۱۳۹۸ سال  اسفندماه  در  قیمت 
ماه مشابه سال قبل از آن مربوط به منطقه 
۲۰ به میزان ۸۸.۳ درصد و کمترین مقدار 
افزایش مربوط به منطقه  ۱ به میزان ۳۵.۳ 
در  قیمت  رشد  میانگین  است.  بوده  درصد 

شهر تهران ۴۲ درصد بود.
اساس  بر  قیمت  متوسط  بررسی 
مسکونی  واحدهای   مختلف  متراژهای 
سال  اسفندماه   در  قیمت  می دهد  نشان  

جاری  در کلیه  بازه ها دارای رشد بوده و 
واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از ۴۰ متر  
مربع بیشترین رشد قیمت را به میزان ۵۱.۳ 
از ۲۰۰  بیش  متراژ  با   واحدهای  و  درصد 
متر مربع  کمترین  رشد قیمت را به میزان 
۳۲.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل 

تجربه کرده  اند.
منطقه ۵ كماكان پيشتاز معامالت

همانند سال های اخیر هم چنان منطقه 
خود  به  را  معامالت  تعداد  بیشترین   ۵
 ۱۳۹۸ اسفندماه  است.  داده  اختصاص 
سهم   با  معامله  فقره   ۱۵۲۲ با   ۵ منطقه 
اسفندماه  معامالت  کل  از  درصدی   ۱۷.۶
تهران بیشترین سهم را به خود اختصاص 
به  از آن مناطق ۲ و ۴ و ۱۰  داده و پس 
ترتیب با سهم ۱۱.۳، ۹.۲ و ۷.۲  درصدی 
از کل معامالت اسفندماه در رده های بعدی 
قرار دارند.  منطقه ۱۹ با ۴۶ فقره و سهم 
۰.۵ درصدی، کمترین سهم از تعداد معامالت 
اسفندماه تهران را به خود اختصاص  داده 
است. از نظر رشد تعداد معامالت انجام شده 
نیز منطقه  ۲۲ بیشترین رشد را به میزان 
به  ۱.۷ درصد و منطقه  ۲۰ کمترین رشد 
میزان منفی ۶۷ درصد نسبت به اسفند سال 

۱۳۹۷ تجربه کرده اند.
بنای  سن  بررسی  دیگر  سوی  از 
اسفندماه  در  تهران  شهر  مسکن  معامالت 
با سن  واحدهای  که  نشان می دهد   ۱۳۹۸
کمتر از ۵ سال بیشترین سهم معادل ۴۰.۷ 
 ۱۵ تا   ۱۱ بین  عمر  با  واحدهای  و  درصد 
از  درصد   ۱۰.۷ معادل  کمترین سهم  سال 
خود  به  ماه  این  در  را  معامالت  تعداد  کل 
اختصاص داده اند. هم چنین این توزیع نشان 
می دهد که بیش از ۵۹ درصد از معامالت در 
واحدهایی  با عمر کمتر از ۱۰ سال صورت 

پذیرفته  است.
بيشترین معامالت باالی 1۲ 
ميليون تومان در هر متر  مربع

وضعیت  توزیع فراوانی تعداد معامالت 
نیز  مسکن بر حسب قیمت یک متر مربع 
حاکی از آن است که در اسفندماه  ۱۳۹۸ 
بیشترین سهم مربوط به واحدهای با قیمت 
به  تومان  میلیون   ۱۲ از  بیش  مربعی  متر 
میزان ۶۷ درصد بوده و پس از آن واحدهای 
 ۱۱ تا   ۱۰ بین  مربعی   متر  قیمت  بازه  در 
میلیون تومان با ۶.۴ درصد بیشترین سهم 
متر  یک  قیمت   حسب  بر  را  معامالت  از 
مربع در این ماه به خود اختصاص  داده اند. 
تقریبا نیمی  از معامالت تهران را واحدهای 
مسکونی با قیمت  متر مربعی  بیش از ۱۲ 

میلیون تومان تشکیل داده است.
به طور کلی در سال ۱۳۹۸ تعداد کل 
رسید  فقره   ۹۰۰ و  هزار   ۸۴ به  معامالت 
که نسبت به سال قبل از آن ۳۴.۹ درصد 
کاهش داشته است. در سال ۱۳۹۸ متوسط 
در  مسکونی  واحد  مربع   متر  یک  قیمت  
تهران ۱۳.۳ میلیون تومان بود که نسبت به 
سال قبل از آن ۶۱.۷ درصد افزایش نشان 
می دهد. ارزش معامالت واحدهای مسکونی 
طی سال ۱۳۹۸ به ۹۶ هزار میلیارد تومان 
رسید که نسبت به سال قبل از آن ۸.۱ درصد 

افزایش داشته است.

فراز و فرود مسکن در سالی كه گذشت؛

كاهش 3۵ درصدی معامالت، افزایش6۲ درصدی قيمت هر متر مربع

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی تربت حیدریه

پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون ثبت منتشر گردیده 
اینک بر حسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده ۶۱ آئین قانون ثبت تحدید 

حدود یک قسمت از امالک واقع در بخش یک شهر حوزه ثبتی این واحد به شرح زیر:
از قطعات مفروز اراضی شهر پالک ۳۴۴۳ – اصلی سیدغالمحسین نقیبی تربتی

و غیره یک قطعه محوطه محصور
دهستان اربعه بخش یک تربت حیدریه

از قطعات مفروز اراضی قندشتن پالک ۲۲۵ – اصلی
۵۶۴ فرعی عباس ملوکی یک قطعه زمین

۳۲۷۳ مجزی شده از ۲۰۰۶ فرعی رمضانعلی ترشیزی یک باب ساختمان
در روز ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ساعت ۱۰ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.

لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های 
فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور 
بهم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر 
نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان 
امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از 
تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترض ثبتی، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع 

مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.م/الف ۷۱۴
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
محمدکاظم باقرزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی تربت حیدریه

پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون ثبت منتشر گردیده 
اینک بر حسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده ۶۱ آئین قانون ثبت تحدید 

حدود یک قسمت از امالک واقع در بخش یک شهر حوزه ثبتی این واحد به شرح زیر:
از قطعات مفروز اراضی شهر پالک ۳۴۳۳ – اصلی
۱۱ فرعی محسن مهدیان مقدم یک باب ساختمان

دهستان اربعه بخش یک تربت حیدریه
از قطعات مفروز اراضی مرتضویه معروف به حوض سرخ پالک ۵۶ – اصلی

۳۷ فرعی الهه اقراری و غیره یک قطعه زمین
در روز ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.

لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق 
الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند. 
چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ 
قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند 
مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای 
تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی، معترضین می بایست از تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی 

تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.م/الف ۷۱۶
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
محمدکاظم باقرزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی تربت حیدریه

پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون ثبت منتشر گردیده 
اینک بر حسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده ۶۱ آئین قانون ثبت تحدید 

حدود یک قسمت از امالک واقع در بخش یک اربعه حوزه ثبتی این واحد به شرح زیر:
از قطعات مفروز اراضی دیزقند پالک ۲۳۱ – اصلی

۴۱۴۸ مجزی شده از ۳۱۹ فرعی علی باقری قلعه جوقی یک باب ساختمان
۴۱۴۹ مجزی شده از ۴۳۸ فرعی علیرضا کریمی یک باب ساختمان

از قطعات مفروز اراضی کوچه قاضیان پالک ۲۳۷ - اصلی
۴۰۷۸ مجزی شده از ۲۰۱ فرعی سیدحسین ناصری یک قطعه زمین

در روز ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۱۰ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های 
فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور 
بهم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر 
نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان 
امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از 
تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترض ثبتی، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع 

مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.م/الف ۷۱۵
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
محمدکاظم باقرزاده

آکهی مزایده نوبت اول 
در اجرای مواد ۱۱۴و۱۱۷و۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی و در راستای اجرای دادنامه شماره 
۹۷۰۹۹۷۸۷۲۹۰۰۰۲۷۶ مورخه ۱۳۹۷/۳/۱۰ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان 
و نیز دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۸۷۱۷۰۰۰۶۸۷ صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان 
کردستان که قطعیت یافته و الزم االجرا می باشد محکوم علیهما عثمان دشتی فرزند حسن و علی 
خاکساری مهر به عنوان دو نفر از پنج نفر محکوم علیهم اجرائیه شماره ۹۸۱۰۴۲۸۷۲۹۰۰۰۱۷۳ 
مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ هر کدام محکوم اند به پرداخت مبلغ ۲/۱۸۴/۳۸۱/۷۷۹ ریال در حق محکوم 
له آقای رضا ویسی فرزند محمد امین و همچنین پنج درصد محکوم به بابت هزینه نیم عشر 
دولتی در حق صندوق دولت که با معرفی تقاضای محکوم علیهما دو قطعه زمین که قطعه 
اول به مساحت ۲۰۰ متر مربع که برابر تصویر مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ و همچنین 
سند شماره ۸۴۹۵۱ مورخ ۱۳۹۴/۸/۳ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۹ آقای محمد تاری مالک سه 
دانگ آن می باشد و قطعه دوم به مساحت ۲۲۰ متر مربع که برابر تصویر مبایعه نامه مورخ 
۱۳۹۴/۸/۱۷ و همچنین سند شماره ۸۵۰۵۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۶ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۹ 
آقایان علی خاکساری مهر و عثمان دشتی مالک آن می باشند که پس از ارزیابی امالک معرفی 
شده واقع در مریوان – بلوار شهید عبادت طرح تفکیکی دانا رحمتی – ضمن معاینه محلی و 
مالحظه اسناد و مدارک توسط کارشناس رسمی حدودات اربعه قطعه زمین شماره ۳ از طرح 
تفکیکی دانا رحمتی با کاربری تجاری / مسکونی تحت پالک ۶۰ فرعی از ۶۳۸ اصلی بخش 
۲۴ مریوان شمال بطول ده متر متصل به پالک شماره ۲ از طرح تفکیکی جنوبا بطول ۱۰ 
متر پالک شماره ۴ از طرح تفکیکی دانا رحمتی شرقا بطول بیست متر متصل به خیابان ۲۰ 
متر به کوچه توافقی ارزش هر متر از عرصه قطعه شماره ۳ با توجه به موقعیت حدودات اربعه 
نوع کاربری و دیگر شرایط دخیل در ارزیابی مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ارزش کل عرصه با 
مساحت ۱۰۰ متر مربع ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد همچنین حدودات اربعه قطعه زمین 
شماره ۳۱ از طرح تفکیکی دانا رحمتی با کاربری تجاری / مسکونی تحت پالک ۶۰ فرعی از 
۶۳۸ اصلی بخش ۲۴ مریوان شماال بطول ۱۰ متر متصل به کوچه ۱۰ متری جنوبا به طول 
۱۰ متر به خیابان ۲۰ متری شرقا بطول ۲۲ متر متصل به پالک ۳۰ تفکیکی و غربا بطول ۲۲ 
متر به پالک ۳۲ تفکیکی ارزش هر متر مربع از عرصه قطعه شماره ۳۱ با توجه به موقعیت 
حدودات اربعه نوع کاربری و دیگر شرایط دخیل در ارزیابی مبلغ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ارزش 
کل عرصه قطعات به مساحت ۲۲۰ متر مربع مبلغ ۳/۰۸۰/۰۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد ارزیابی و 
مقرر گردیده در مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ راس ساعت ۹ صبح در محل اجرای احکام مدنی با حضور 
دادورز و نماینده دادستان به فروش برسد کسانی که تمایل جهت مالحظه ملک مورد نظر را 
دارند می توانند پنج روز قبل از مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید نامبردگان فراهم گردد مزایده 
حضوری و از قیمت پایه شروع و مال متعلق به کسی می باشد که باالترین قیمت را قبول کرده 
است ده درصد بهای ملک فی المچلس دریافت و الباقی باید حداکثر ظرف یک ماه پرداخت 
گردد هزینه های اجرایی و بدهی های معوقه بر عهده محکوم علیه می باشد معرفی به دفتر 

خانه منوط به احراز صحت جریان مزایده می باشد .
دادورز اجرای احکام مدنی مریوان- سالمیه 

م الف ۶
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مشکل اصلی ورزش معلوالن پول است؛

کلهر: بعد از قطع شدن پایم، نگاهم به زندگی بهتر شد!
شاید از دست دادن عضوی از بدن برای ورزشکاری که در اوج 
که  کسانی  هستند  اما  باشد  اتفاق  تلخ ترین  است،  آمادگی  و  جوانی 

امیدوارتر از قبل قدم در مسیر جدید زندگی خود می گذارند.
بارها جمله کلیشه ای »معلولیت محدودیت نیست« را شنیده ایم، 
شاید برخی با آن موافق نباشند اما بروید از آنها بپرسید که شنیده ها را 

دیده اند؛ کسانی که گستره دید خود را فراتر 
از محدودیت های ذهن ما ترسیم کرده اند. 
را  محدودیت  شدند،  معلول  که  آنهایی 

دیدند اما متوقف نشدند.
صادق کلهر، اسکی بازی است که 
در اوج جوانی و آمادگی، پای راست خود 
را در پیست از دست داد. هرچند باورش 
سخت بود اما ناامید نشد و  به گفته خود 

مسیر جدیدی را در پیش گرفت.
خواندن حرف های این مربی اسکی 

خالی از لطف نیست.
 از آغاز اسکی تا قطع شدن پا!

  انه مان در دیزین بود و از سه سالگی اسکی را شروع کردم. عضو تیم های 
ملی نونهاالن، نوجوانان و جوانان بودم تا اینکه در سن ۱۸ سالگی و در تاریخ ۲۶ 
اتفاق همیشه در رشته  از این  اسفند ماه ۱۳۷۵  یک پایم را از دست دادم. قبل 
اسکی آلپاین و بخش مارپیچ بزرگ و کوچک اول بودم اما بعد از آن اتفاق مسیر 

زندگی ام عوض شد.
بود  قرار  آماده می کردم چون  بین المللی دهه فجر  برای مسابقات  را  خودم 
چند کشور آسیایی و اروپایی در این مسابقات شرکت کنند. پیست مردان و زنان 
آن موقع از هم جدا بود اما وسط آن یک حصار داشت که دو سه متر انتهای آن، 
حصار قطع شده بود؛ یک روز در پایان تمرینم با سرعت از مسیر پایین آمدم و از 
آن قسمت عبور کردم که یک مرتبه به سمت جلو پرتاب شدم؛ پای راستم زیر سیم 

بکسل رفت و از زانو قطع شد.
بعد از قطع شدن پایم، نگاهم به زندگی بهتر شد!

ورزش  و  می رفتم  مدرسه  بود.  کردن،  ورزش  ماجرا  این  از  قبل  کارم  تنها 
می کردم. وقتی پایم قطع شد، گفتم خدایا اشتباهی نکرده ام که به خاطر آن مجازات 
شوم پس حتما این اتفاق سکوی پرتابی است. واقعا هم اینگونه بود چون نگاهم 
به زندگی قشنگ تر و بهتر شد و در کنار آن ورزش را هم به بهترین شکل پیش 
بردم؛ به گونه ای که در ۵ دوره پارالمپیک و ۷ دوره قهرمانی جهان شرکت کردم.

با این اتفاق راهی برای معلوالن باز شد که من پرچم دار آن بودم چون در ادامه 
حدود ۴۰ نفر از کسانی که مشکل جسمی داشتند، در رشته های آلپاین، اسنوبرد و 
صحرانوردی فعالیت خود را شروع کردند. به گونه ای که پارالمپیک دوره قبل چندین 
اسکی باز داشتیم و سرمربیگری آن ها با من بود. حتی در نظر داریم با برنامه ریزی، 

در دور بعد این بازی ها نفرات بیشتری را داشته باشیم.
پرده ها کنار رفت و واقعیت را دیدم!

  یک مثل می گوید« بروید از آنها بپرسید که شنیده ها را دیده اند«، به نظرم 
این حرف خیلی معنی دارد؛ گاهی زندگی عادی خود را داریم تا اینکه اتفاقی می افتد 
و پرده ها کنار می روند و واقعیت هایی را می بینیم. من هم بعد از آن اتفاق، واقعیت 
را بهتر دیدم و پذیرفتم، نگاهم به زندگی بهتر شد و می دانم که جهان را صاحبی 
است به اسم »خدا«  که در تمام دقایق زندگی به ما کمک می کند. شاید یکی از 

مزیت هایی که معولیت دارد، درک بهتر خدا است.  
ناامید نشدم چون داستان دیگری شروع شد که این اتفاق نقطه اولش بود.

اما  نبود  از دسترس  به آن دور  پارالمپیک فکر می کردم و رسیدن  به مدال  حتی 
شرایط اسکی با رشته های دیگر فرق می کند چون برای مدال آوری به ۱۰ تا ۱۱ 
ماه تمرین در اروپا و موارد دیگر نیاز است اما من این شرایط را نداشتم. با این وجود 
تالش کردم و جایگاه های هفتم، دهم و یازدهم را به دست آوردم. در کل از خودم 
راضی هستم چون آنچه در توانم بود را ارائه دادم و کم کاری نکردم. خدا را شکر 

می کنم که خودم را نباختم و برای پیشرفتم تالش کردم.
حمایت خانواده ام را داشتم

وقتی که این اتفاق برایم افتاد در اوج آمادگی بودم و باورش سخت بود. فکر 
می کردم که خواب می بینم و در یک دقیقه اول خودم را باختم اما خیلی سریع یک 
نیرو سراغم آمد و سریع از جا بلند شدم. از آنجایی که درگیر ورزش بودم، آن را 
به عنوان نقطه عطفی دیدم. شاید اگر در مسیرم درست نبود و این اتفاق می افتاد، 
توانایی جمع و جور کردن خودم را نداشتم اما از آنجایی که مسیرم ورزش و راهی 
درست بود، گفتم خدایا تو در من توانایی دیده ای و می خواهی من را به جایگاه 
با من هم عقیده بودند. هیچ  باالتری ببری. خانواده ام هم خیلی حمایتم کردند و 
وقت این حس را نداشتم که مخالف اسکی من هستند. پدرم که به رحمت خدا 

رفته است، خیلی حمایتم کرد.
مشکل اصلی ورزش معلوالن پول است

اسکی ایران امکانات الزم برای افراد معلول را دارد. البته قبال خودم تنها بودم، 
شرایط سخت تر بود و باید برای همه چیز می جنگیدم. ورزشکار، مربی، سرپرست 
و رئیس انجمن بودم و همه کارها را خودم می کردم اما االن شرایط خیلی متفاوت 
است. نگاه ها بهتر شده و انجمنی به نام پارااسکی شکل گرفته که آقای عیسی 
ساوه شمشکی رئیس آن است و با هم کارها را جلو می بریم. سال گذشته یک دوره 
استعدادیابی برگزار و ۱۵ نفر را شناسایی کردیم. خوشبختانه روز به روز شرایط بهتر 
می شود و پیست ها هم همکاری می کنند. با این حال فاصله ما با اروپا و کشورهای 

صاحب عنوان در پارااسکی، زیاد است.
مشکل اصلی ما پول است. یک ورزشکار حرفه ای و کسی که مدال پارالمپیک 
می خواهد، از سایر مسائل زندگی خود باز می ماند و به حمایت یک سیستم و تشکیالت 
نیاز دارد. او نباید دغدغه مالی و شغلی داشته باشد اما من با این مشکالت دست 
و پنجه نرم می کردم، کسی حمایتم نمی کرد که در اروپا و اتریش تمرین کنم. اگر 
۲۰ سال پیش شرایط االن را داشتم خیلی موفق تر می شدم اما تنها بودم و این 

تنهایی اذیتم کرد.

طهماسیان: فینال لیگ برتر بسکتبال بانوان برگزار می شود
ن  نوا با بقات  مسا کمیته  ئیس  ر
دیدار  برگزاری  از  بسکتبال  فدراسیون 
فینال بین تیم های گروه بهمن و بانوان 

شهر گرگان خبر داد.
داشت:  اظهار  طهماسیان  تالین 
بهمن  گروه  تیم  دو  فینال  دوم  مسابقه 
و بانوان شهر گرگان برگزار می شود و ما 
فقط منتظر دستور وزارت ورزش و جوانان 
و ستاد مبارزه با کرونا برای عادی شدن 
شرایط و باز شدن اماکن ورزشی هستیم.

 وی افزود: دوست داریم بازی فینال 
مسابقه  زمین  در  قهرمان  و  شود  برگزار 

مشخص شود اما اگر هر دو تیم به صورت کتبی اعالم کنند که بدون برگزاری این 
دیدار تکلیف قهرمان مشخص شود ما هم بازی را برگزار نخواهیم کرد.

مسئول کمیته مسابقات بانوان فدراسیون بسکتبال درخصوص درخواست کتبی 
تیم گروه بهمن تاکید کرد: تیم گروه بهمن که بازی نخست فینال را برده درخواست 
کتبی مبنی بر مشخص شدن قهرمان بدون برگزاری بازی دوم داده که نمی توانیم 

بپذیریم چون تیم بانوان شهر گرگان موافق برگزاری مسابقه است.

تیم ملی هندبال ساحلی به بازیهای ساحلی آسیا می رود

تیم ملی هندبال ساحلی مردان ایران آذرماه سال جاری برای اولین بار راهی 
مسابقات بازیهای ساحلی آسیا در ساینای چین خواهد شد.

با تالش و پیگیری فدراسیون هندبال و مساعدت سید رضا صالحی امیری 
رئیس کمیته ملی المپیک، تیم ملی هندبال ساحلی ایران به ششمین دوره مسابقات 
بازی های ساحلی آسیا چین Asian Beach Games ( ۲۰۲۰ ( که از ۸ لغایت 

۱۵ آذر ۱۳۹۹ در ساینا چین برگزار می گردد، اعزام خواهد شد.
این رقابت ها ششمین دوره برگزاری خود را در قاره آسیا پیش رو دارد و این 
اولین حضور هندبال ساحلی ایران در این مسابقات می باشد. هندبال ساحلی ایران 
با یک مقام هشتمی در مسابقات قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۸ کازان روسیه و دو 
مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا تایلند ۲۰۱۷ و چین ۲۰۱۹ یکی از مدعیان حضور 

در مراحل نهایی در مسابقات پیش رو می باشد.

۵ دليل برای ماندن در یووه؛
رونالدو به رئال نخواهد رفت

با  رابطه  فراوان در  با وجود شایعات 
رئال  به  رونالدو  کریس  بازگشت  احتمال 
مادرید اما به نظر می رسد که او در یوونتوس 

ماندگار خواهد بود.
علی رغم شایعات در رابطه با احتمال 
بازگشت کریستیانو رونالدو به رئال مادرید، 
به نظر می رسد که این بازیکن به قرارداد 
خود با یوونتوس پایبند خواهد بود و حتی 

تا سال ۲۰۲۴ در تورین ماندگار  گفته می شود که احتمااًل فوق ستاره پرتغالی 
خواهد شد.

در واقع ویروس کرونا عشق کریستیانو رونالدو به باشگاه تورینی را مورد 
این ستاره  از آن سربلند بیرون آمد چرا که  نیز  بازیکن  این  آزمایش قرار داد و 
پرتغالی بیش از ۱۰ میلیون یورو از حقوق خود را به یوونتوس بخشید. از طرف 
دیگر یووه امیدوار است که این بازیکن قرارداد خود را تا سال ۲۰۲۴ تمدید کند.

در این گزارش به ۵ دلیل اصلی و مهم که باعث می شود کریس رونالدو 
برای ماندن در یوونتوس ترغیب شود، اشاره می کنیم.

۱-آندره آ آنیلی
اولین دلیلی که می تواند مانع کوچ کریستیانو رونالدو از تورین شود، رئیس 
باشگاه یوونتوس یعنی آندره آنیلی است. این مرد به خاطر صداقت و سخاوت خود 
به شدت مورد عالقه رونالدو قرار گرفته است. برای رونالدو اما شاید تالش های 
مستمر آنیلی به منظور آوردن او به تورین، بیش از هر فاکتور دیگری ارزشمند بوده 
است. رئیس یووه در تابستان ۲۰۱۸ با سفر به یونان شخصًا برای جذب کریستیانو 

رونالدو اقدام کرد و این ستاره سابق رئال مادرید نیز به او جواب مثبت داد.
برخالف مادرید، رونالدو در تورین کاماًل حس می کند که با او دقیقًا مانند 
بهترین بازیکن جهان رفتار می شود. شاید دوستی CR۷ با آنیلی به لحاظ مشکالتی 
که وی در رئال مادرید با رئیس این باشگاه یعنی فلورنتینو پرز داشت، اتفاق بسیار 

ویژه ای است و می تواند یکی از دالیل ماندن احتمالی او در بیانکونری باشد.
۲-پول

کریستیانو رونالدو بیش از هر ورزشکار دیگری در دنیا از حیث رسانه های 
اجتماعی درآمدزایی داشته است. حساب رسمی اینستاگرام و توییتر رونالدو یک 
منبع مهم درآمدزایی برای او حساب می آیند. تعداد دنبال کننده های رونالدو در 
اینستاگرام از مرز ۲۱۳ میلیون نفر عبور کرده است؛ مخاطبانی که رونالدو می تواند 
از طریق آنها سود شخصی و محبوبیت خود در یوونتوس را افزایش دهد. عالوه 
بر این حضور کریستیانو در یوونتوس باعث شد که برخی حامیان مالی نیز بیشتر 
برای عقد قرارداد با این باشگاه ایتالیایی ترغیب شوند. به عنوان مثال تمدید قرارداد 
با کمپانی آدیداس باعث شد که یوونتوس حاال تنها تیم ایتالیایی باشد که برای 

البسه خود از یک برند آلمانی استفاده می کند.
عالوه بر این ها و همانطور که کوریره دلو اسپورت اخیراً گزارش داده بود، 
بحث مالیات نیز یکی دیگر از مسائلی است که باعث شده رونالدو از حضور در 
تورین رضایت داشته باشد. برخالف اسپانیا، در ایتالیا قوانین سختگیرانه در رابطه 
با بحث های مالیاتی وجود ندارد. مرد پرتغالی به لطف قوانین مالیاتی در ایتالیا 
تنها برای درآمدهای حاصل از حق تصویر خود،امالک، سود سهام و غیره ۱۰۰ 
هزار یورو مالیات پرداخت خواهد کرد که مبلغی ناچیز برای وی به حساب می آید.

۳-رسیدن به رکورد کالرنس سیدورف
لیگ  جام  بردن  باال  به  موفق  مختلف  باشگاه  سه  با  که  فوتبالیستی  تنها 
تیم  با  بازی  او در دوران  اروپا شده، کالرنس سیدورف هلندی است.  قهرمانان 
های آژاکس، رئال مادرید و میالن لیگ قهرمانان اروپا را فتح کرده بود. حاال 
رونالدو قصد دارد با قهرمانی در یوونتوس با رکورد سیدورف برابری کند. او پیش 
از این با منچستر یونایتد و رئال مادرید این کار را انجام داده بود و حاال قصد 
دارد این موضوع را در باشگاه ایتالیایی نیز تکرار کند. این اتفاق می تواند یک 
سالح برتری برای رونالدو نسبت به مسی باشد. فوق ستاره پرتغالی پیش از این 
به شکل دیگری با قهرمانی در لیگ برتر انگلیس، اللیگا و سری آ این برتری را 

به رخ ستاره آرژانتینی بلوگرانا کشیده بود.
۴-عالقه به شهر تورین

ویالی رونالدو در بهترین منطقه شهر تورین و پشت کلیسای گران مادره 
خانواده اش  و  رونالدو  به  فوق العاده که  منظره  با یک  ویالیی  است؛  واقع شده 
گاراژ های  مند شوند.  بهره  تورین  زیبایی های  از  به خوبی  که  اجازه می دهد 
اختصاصی، سالن بدنسازی پیشرفته، استخر و غیره از امکانات ویژه خانه ستاره 

پرتغالی به حساب می آیند.
رونالدو شهر تورین را دوست دارد و در آن بدون محدودیت های متداول 
پیازا ویتوریو ونتو قدم می زند و در دوران  او اغلب در منطقه  زندگی می کند. 
فراغت با دوستانش در رستوران های تورین شام می خورد. او عاشق رستوران 
La Credenza است و جنبه مثبت برای او در تورین راحتی اش به منظور 
حضور در این مکان های عمومی است؛ اتفاقی که در مادرید هیچ گاه برای این 

فوق ستاره پرتغالی رخ نمی داد.
۵- نقش رهبری

اخیرا برخی شایعات در رابطه با نارضایتی کریستیانو رونالدو از نقش رهبری 
ماریو مانژوکیچ در رختکن یوونتوس مطرح شده بود. این کراوات یک نقش بسیار 
استراتژیک در بیانکونری داشت و همواره با صدای بلند و شور و هیجان خاص 
همبازیانش را تهییج می کرد. با این حال جدایی ستاره کروات از یووه و پیوستن 
او به الدحیل قطر باعث شد که حاال رونالدو در کنار جان لوئیجی بوفون و جورجو 

کیلینی به رهبران اصلی تیم ایتالیایی تبدیل شوند.
یکی از مثال های رهبری رونالدو ستاره ای است که این پرتغالی عالقه 
زیادی به حضور او در یووه داشت؛ اتفاقی که نهایت آن رخ داد و ماتیاس دی 
لیخت در تابستان به یوونتوس پیوست. مدافع هلندی اما در این فصل چند اشتباه 
عجیب و غریب انجام داده که رونالدو تمام قامت از او دفاع کرده تا نقش رهبری 

خود را به خوبی نشان دهد.

بازی  از هرگز  بهتر  بسته  پشت درهای  بازی کردن  یوفا:  رییس 
نکردن است

)یوفا(  اروپا  فوتبال  اتحادیه  رییس 
سرتاسر  فوتبال  لیگ های  که  کرد  اعالم 
اروپا در تالش برای کاهش خسارت مالی 
ناشی از ویروس کرونا، آماده اند تا فعالیت 

خود را پشت درهای بسته از سر بگیرند.
لیگ های فوتبال اروپا از اواسط مارس 
به دلیل پاندمی کووید-۱۹ که تاکنون جان 
بیش از ۱۰۰ هزار نفر را در سرتاسر جهان 
گرفته است، به حالت تعلیق درآمده است.

اما »الکساندر چفرین« معتقد است که 
از سرگیری فوتبال می تواند گامی مهم در مسیر بازگشت به زندگی عادی و ممانعت 

از ضرر هنگفت مالی برای لیگ ها باشد.
چفرین در این باره گفت: معتقدم گزینه هایی وجود دارد که شرایط شروع مجدد 

رقابت ها و اتمام آنها را برای ما فراهم می کند.
وی افزود: شاید باید کارمان را بدون تماشاگران از سر بگیریم اما به اعتقاد من 
مهم ترین موضوع بازی کردن است. زود است که بگوییم نمی توان فصل را به اتمام 
رساند. تاثیر چنین اتفاقی بر باشگاه ها و لیگ ها وحشتناک خواهد بود. بازی کردن 

پشت درهای بسته بهتر از هرگز بازی نکردن است.
چفرین ادامه داد: در چنین شرایط دشواری )فوتبال( برای مردم شادمانی و حس 
خاصی از عادی بودن را به ارمغان می آورد؛ حتی اگر تنها راه تماشای بازی ها از طریق 
تلویزیون باشد. تمامی فعالیت ها در شرف بازگشایی است، همه باید به زندگی برگردند. 
اگر تدابیر امنیتی رعایت شود و مقامات چراغ سبز را نشان بدهند، می توان تمرینات 

را هم از سر گرفت. اما برای برگزاری بازی ها به صدور مجوز مجدد نیاز است.
چفرین معتقد است که اگر لیگ ها ه اندازه کافی زود از سر گرفته شوند، آنگاه 
لیگ قهرمانان و لیگ اروپا را هم می توان بدون محدودیت زمانی و به موازات هم 
برگزار کرد.وی تصریح کرد: می توانیم فصل را تمام کنیم اما باید به تصمیمات مقامات 

احترام بگذاریم. اولویت با سالمت هواداران، بازیکنان و کادر فنی است.
رییس یوفا در خصوص تصمیم برخی از کشورها مبنی بر عدم اتمام فصل 
گفت که »یوفا این پرونده ها را بازبینی خواهد کرد.« وی گفت: چنین تصمیماتی به 
تنهایی و مستقل گرفته نمی شود. فوتبال ورزشی بهم پیوسته است؛ پیش تر دیده ایم 
که تعامل خوب و موثر یوفا و لیگ ها تا چه اندازه حائز اهمیت است. هیات اجرایی 
پرونده را بازنگری خواهد کرد. در سرتاسر دنیا لیگ ها منبع اصلی درآمد باشگاه ها 
هستند. اگر لیگ ها به اتمام برسند عواقب مالی محدود خواهد بود. در سوی دیگر، 

یوفا به دلیل تعویق یورو ۲۰۲۰ پول زیادی را از دست خواهد داد.

مشکالت مالی، قراردادهای آماتور، 
بدقولی مدیران و نفود دالل ها در ساختار 
غیر  قراردادهای  عقد  موجب  تیم ها 
بازیکنان  نتیجه شکایت  حرفه ای و در 
و مربیان خارجی از تیم های ایرانی در 

فیفا شده است.
به گفته یکی از وکالی فدراسیون 
فوتبال بیش از ۶۰ پرونده حقوقی علیه 
انضباطی  کمیته  در  ایرانی  تیم های 
فیفا در جریان است که برخی از آن ها 
در  و  رسیده اند  رای  صدور  مرحله  به 
تیم های  دارد.  قرار  هشدار  وضعیت 
یک  دسته  لیگ  برتر،  لیگ  از  زیادی 
مسبب  فوتبال  فدراسیون  همینطور  و 
تشکیل این پرونده های انضباطی هستند 
که در اکثر موارد با بدقولی در پرداخت 
مطالبات خارجی های شاغل در ایران، 
را  وضعیت  این  خوردن  رقم  موجبات 

فراهم کرده اند.
پای  ایرانی  تیم های  حالی  در 
که  شده اند  فیفا  انضباطی  کمیته  ثابت 
در سال های گذشته در برخی موارد با 
آرای سنگین از جمله محرومیت از فصل 
نقل و انتقاالت محروم شده اند اما هنوز 
از این وضعیت درس نگرفته اند و تقریبا 
در فصول مختلف به تعداد این پرونده ها 
افزوده شده است تا کنون در وضعیت 

هشدار قرار گیرد.
فدراسیون  اتفاقات،  این  پی  در 
فوتبال از زمانی روی کار آمدن دبیرکل 
جدید، درصدد رفع مشکالت تیم ها با 
و  است  اندیشی  هم  جلسات  برگزاری 
راه هایی را هم برای برای جلوگیری از 
افزایش پرونده های انضباطی تیم ها در 
نظر گرفته شده است. جمشید نورشرق، 
رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون 
»قرارداد  نزدیک  آینده ای  در  می گوید 
استاندارد  چارچوب  لحاظ  با  تیپ« 
حقوق  رعایت  با  همچنین  و  حرفه ای 

بین المللی تهیه خواهد شد.
در واقع تهیه قرارداد تیپ به این 
معنی است که فدراسیون فوتبال با تهیه 
یه نمونه از قرارداد استاندارد شامل باید 
همکاری  طول  در  الزامی  نبایدهای  و 
آن ها  مراجعه  کاهش  موجب  طرفین، 

فیفا  و  ایران  در  انضباطی  کمیته  به 
خواهد شد.

می تواند  موضوع  این  چند  هر 
اما  دهد،  کاهش  را  ها  تیم  مشکالت 
زیان  و  ضرر  موجب  متعددی  مسائل 
تیم ها و همینطور شکست خوردن آن ها 

در دادگاه های ورزش شده است.
بازیکنان  و  ایرانی ها  کار  *چرا 

خارجی به فیفا می کشد؟
دالیل متعددی در رقم خوردن این 
شرایط موثر است؛ از نبود منابع ریالی 
و  غیر حرفه ای  قراردادهای  تا  ارزی  و 
باز  همه  از  مهم تر  و  مدیران  بدقولی 
باشگاه ها  برخی  به  پای دالل ها  شدن 
واقعی  غیر  قراردادهای  شده  باعث 
منعقد شود و در نهایت پای ایرانی ها را 

به فیفا باز کند.
تورم ارز: باال رفتن قیمت ارز در 
تورم  باعث  گذشته  فصول  طی  ایران 
نتیجه  در  و  است  شده  واقعی  غیر 
قیمت بازیکنانی که روزگاری در حدود 
امروز  بود،  تومان  میلیارد  تا یک   ۵۰۰
به حدود چندین میلیارد تومان رسیده 
است و این موضوع باشگاه هایی را که 
را طی دو، سه سال  قراردادهای خود 
مشکل  دچار  بودند،  کرده  منعقد  اخیر 
کرده است. از طرفی بازیکنان معمولی 
مبالغ  با  ایران هم  فوتبال  در سطح  و 
قبلی به ایران نمی آیند و اگر بتوان با 
بازیکنی را هم به خدمت  مبالغ سابق 
گرفت، قیمت مناسبی نخواهد داشت. 
به همین علت است که باال رفتن ارز 
از عوامل موثر در مشکالت  ایران  در 
تیم هایی است که قراردادهای خود را 

به ریال و تومان منعقد نمی کنند.
علت  به  نکی:  با ی  یم ها تحر
سال  چندین  در  آمریکا  تحریم های 
عوامل ضربه  مهم ترین  از  که  گذشته 
خوردن اقتصاد ایران به شمار می رود، 
تیم های  به خصوص  ایرانی  تیم های 
تیم های  جز  )به  دولتی  و  خصوصی 
ارز  تامین  در  مشکالتی  با  صنعتی( 
از  یکی  هستند.  مواجه  ارز  انتقال  و 
استقالل  مشکالت  مثال ها  بارزترین 
از  استراماچونی  مطالبات  پرداخت  در 
موجب  که  بود  بانکی  شبکه  طریق 
یی  لیا یتا ا نکی  با مات  مقا حساسیت 
به  بود. همچنین  پولشویی شده  مبنی 
این موضوع می توان به کاهش در آمد 
تیم ها هم اشاره کرده که موجب ناتوانی 
آن ها در پرداخت مطالبات بازیکنان و 

مربیان خارجی شده است.
از  یکی  واقعی:  غیر  قراردادهای 
شناخت  عدم  ایران  فوتبال  مشکالت 
خارجی  بازیکنان  کیفیت  از  مدیران 
ساختار  در  دالل ها  نفوذ  همینطور  و 
و  مربیان  با  همکاری  و  باشگاه ها 
نتیجه  در  است.  تیم ها  ارکان  برخی 
کم  خارجی  زیکنان  با تفاق،  ا ین  ا
این  در  زیادی  انضباط  بی  و  کیفیت 
سال ها به اسم بازیکن درجه یک وارد 
نیز  زمینه  این  در  ایران شدند.  فوتبال 
مثال های متعددی وجود دارد که یک 
فوتبال  در  سه  درجه  مربی  یا  بازیکن 
درجه  بازیکن  یا  مربی  اسم  به  اروپا 
یک وارد ایران شده و مبلغی بیش از 
توانست،  دنیا می  در هر کجای  آنچه 
در قراردادش درج کرده است. قرارداد 

مارک ویلموتس، مربی بلژیکی با تیم 
ملی با مبلغی در حدود ۳ میلیون یورو 
برای یک سال در شرایطی که در تیم 
میلیون  یک  از  کمتر  کشورش  ملی 
دریافت کرده، از مهم ترین نمونه های 

این اتفاق به شمار می رود.
نحوه  قراردادها:  نبودن  استاندارد 
عقد قرارداد بازیکنان و مربیان در فوتبال 
که  است  مشخصی  قواعد  دارای  اروپا 
طرفین را ملزم به رعایت موارد متعددی 
می کند و درباره کوچکترین مسائل نیز 
تعهدات مشخصی وجود دارد اما آنچه از 
فوتبال ایران دیده شده، قراردادهای تک 
صفحه ای میان باشگاه ها و بازیکنان و 
مربیان است که در بهترین حالت تعداد 
بازی، تاریخ و قیمت قرارداد در آن درج 
نشده و همین مسائل باعث متضرر شدن 
باشگاه ها می شود. ماجرای پرسپولیس و 
آنتونی استوکس که با دریافت مطالباتش 
ایران را ترک کرده است و در خدمت 
پرسپولیس نیست، از نمونه های بارز در 
کافی نبودن اطالعات باشگاه ها هنگام 

عقد قرارداد به شمار می رود.
افزیش هزینه و کاهش درآمد: در 
ایرانی  تیم های  مهمترین مشکل  واقع 
همین موضوع است که در ابتدای فصل، 
بودجه مشخصی ندارند و در هنگام عقد 
قرارداد بازیکنان و مربیان به جیب خود 
نگاه نمی کنند. در نتیجه قبل از این که 
مسابقات به نیمه خود برسد، خزانه تیم ها 
فصول  تمام  مانند  و  می کشد  ته  هم 
گذشته مشکالت مالی در نیم فصل دوم 
به اوج خود می رسد. این مشکل بسیار 
ساده در تیم های ایران بسیار رایج است 
و به نظر هنوز هیچ یک از مدیران این 
سوال را از خود نپرسیدند که چرا بیش 

از جیب خود هزینه می کنند؟
باشگاهی  رده  در  ایران  فوتبال 
درگیر مشکالتی است که ریشه آن را 
می توان در نبود مدیران کاربلد جست و 
جو کرد؛ مدیرانی که قادر هستند اصول 
پایه ای در هنگام قرارداد را رعایت کنند 
و ضمن جلوگیری از ورود سودجویان به 
ساختار باشگاه، بودجه تیم های خود را در 

طول فصل مدیریت کنند.

60 پرونده حقوقی عليه تيم های ایرانی؛

اتاق ویژه برای ایرانی ها در كميته انضباطی فيفا!

لیگ  تیم های  جدولی  یط  شرا
مدعی  تیم های  خصوص  به  برتری 
و  پیشکسوتان  مدیران،  تا  شده  باعث 
و  مختلف  نظرات  تیم ها  این  هواداران 
متناقضی برای سرنوشت لیگ نوزدهم 

داشته باشند.
شد  باعث  کرونا  ویروس  شیوع 
لیگ  ادامه  پایانی  هفته   ۹ برگزاری  تا 
و  بگیرد  قرار  ابهام  از  هاله ای  در  برتر 
تکلیف ۱۶ تیم لیگ برتری نامشخص 
باشد؛ اتفاقی که نه تنها در ایران بلکه 
در تمام دنیا رخ داد و دنیای فوتبال را 

دچار چالشی جدید کرد.
بین  در  دوگانگی  بین،  این  در 
برگزاری  برای  برتری  لیگ  تیم های 
ادامه مسابقات لیگ برتر وجود دارد که 
حتی باعث به وجود آمدن چالش هایی در 
بین هواداران و حتی اعضای باشگاه ها 
برتری  لیگ  باشگاه های  است.  شده 
حاضر در لیگ نوزدهم نظرات مختلفی 
نسبت به ادامه برگزاری این لیگ دارند 
که دلیل اصلی آن، شرایط جدولی شان 

است.
* اگر مبنا لغو ادامه لیگ باشد

پرسپولیسی ها می گویند اگر لیگ 
قرار است لغو شود، جام را با توجه به 
فاصله ۱۰ امتیازی با تیم دوم به آن ها 
سایر  که  است  حالی  در  این  و  بدهند 
مدعیان از جمله شهرخودرو، استقالل، 
به  توجه  با  معتقدند  تراکتور  و  سپاهان 
این که هنوز تکلیف ۲۷ امتیاز مشخص 
نباید به تیمی داده شود  نیست، جامی 
بماند.  باقی  نوزدهم بدون جام  لیگ  و 
از سوی دیگر تیم های حاضر در منطقه 

سقوط می گویند اگر قرار است لیگ لغو 
شود، باید تمام امتیازات لغو شود و هیچ 
تیمی نه به لیگ برتر صعود کند و نه 
از این لیگ سقوط کند زیرا که فاصله 
کم بین تیم ها نمی تواند مشخص کند 
که چه تیمی شایسته ماندن در باالترین 

سطح فوتبال ایران است.
* اگر قرار باشد لیگ برگزار شود

بتدا  ا ز  ا پرسپولیسی ها  ر  ا اصر
که  یرا  ز است  موضوع  ین  ا روی 
فاصله  در  می تواند  تیم شان  معتقدند 
برتر،  لیگ  پایان  تا  هفته ای   ۶ یا   ۵
به  و  کند  مسجل  ا  ر نی اش  قهرما
دست  خود  پیاپی  قهرمانی  چهارمین 
دیگر  میل  باب  که  اتفاقی  کند.  پیدا 
آن ها  نظر  و  نیست  مدعی  تیم های 

مهم تر  جام  از  جان  که  است  این 
 ۴ هر  پیشکسوتان  و  مدیران  است. 
و  استقالل  سپاهان،  تراکتور،  باشگاه 
با رسانه های  شهرخودرو در گفت وگو 
مختلف گفته اند که یک جام ارزش به 
خطر انداختن جان ۱۰۰ ها نفر را ندارد.

عالوه بر این ۴ تیم، تیم های میانه 
جدولی که نه شانس سهمیه آسیا دارند و 
نه ترسی از سقوط در آن ها وجود دارند 
با این موضوع که » جان از جام مهم تر 
است« موافقند و بارها اظهار کرده اند که 
اصراری به برگزاری ادامه لیگ ندارند 
و تنها دغدغه آن ها مسائل مالی است 
که آن  هم با توجه به این که فدراسیون 
فوتبال و سازمان لیگ هنوز هیچ پولی 
در  محیطی  تبلیغات  و  پخش  حق  از 

از لحاظ مالی  اختیار تیم ها قرار نداده، 
جدولی  میانه  تیم های  برای  خیلی  نیز 

تفاوتی ایجاد نمی کند.
منطقه  در  حاضر  تیم های  البته 
و  گل گهر  سایپا،  پیکان،  مثل  سقوط 
شاهین بوشهر همانند پرسپولیس اصرار 
ویژه ای به ادامه برگزاری لیگ دارند تا 
بتوانند هر طور که شده بقایشان در لیگ 

برتر را اثبات کنند.
بین  دوگانگی ها  و  تناقض ها  این 
تیم های لیگ برتری فدراسیون فوتبال 
و سازمان لیگ را هم دچار سردرگمی 
مهدی  سهیل  صحبت های  اما  کرده 
عزم  لیگ  سازمان  است  داده  نشان 
راسخی برای ادامه یافتن لیگ نوزدهم 

دارد.
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دوگانگی ها بين تيم های ليگ برتری؛

پایان یا ادامه ليگ نوزدهم!؟

آگهی دعوت به افراز پالک ۳۳۸۸ فرعی از ۸۲ اصلی واقع در شهرستان آرادان
اصلی   ۸۲ از  فرعی   ۳۳۸۸ پالک  مالکین  از  میرعلمی  سیدمحمد  اینکه  به  نظر 
واقع در آرادان برابر درخواست وارده ۱۳۹۸/۳۸۹۴ – ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ تقاضای افراز سهم 
مشاعی خود را نموده است و اعالم داشته که از آدرس دیگر مالک مشاعی )خانم الناز 
سادات( اطالعی ندارد لذا طبق ماده ۱۷ آئین نامه اجرای اسناد رسمی از کلیه مالکین 
مشاعی و صاحبان حقیقی و حقوقی و سایر افرادی که به هر طریق خود را در پالک 
اداره رأس ساعت ۱۰  این  اعالم می گردد کارشناسان  دانند  های مرقوم ذیحق می 
روز شنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ جهت انجام عملیات افراز به محل وقوع ملک عزیمت 
می نمایند تا نقشه برداری و عملیات افراز در حضور آنها انجام پذیرد که در صورت 
موافقت با عملیات افراز موضوع نقشه و صورتجلسه افرازی طی آگهی دیگری در همین 
روزنامه منتشر خواهد شد. ضمنًا عدم حضور دیگر مالکین مشاعی و صاحبان حقوق 

مانع از عملیات افراز نمی گردد.م/الف ۱۲۷
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

علی اکبر شاه حسینی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان آرادان

آگهي حصروراثت
خانم فاطمه کاظم نژاد چلیکدانی به شماره شناسنامه  ۷۰۳ فرزند حسین از این 
حسین  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهي  درخواست  شورا 
کاظم نژاد چلیکدانی  فرزند حسن در تاریخ ۹۸/۱۲/۵  در شهرستان رشت فوت نموده 
اند:۱- فاطمه کاظم نژاد چلیکدانی  است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده 
به ش ش ۷۰۳ فرزند حسین نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد 
اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۱۰۸ 
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 ۱۶رشت-پروین انصاری

آگهي حصروراثت
خانم ناهید جوان پور شالکوهی به شماره شناسنامه ۳۰۱۴  فرزند بشیر از این 
شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر 
تقی نیای شالکوهی فرزند علی در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۷ در شهرستان رشت فوت نموده 
است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-رضا تقی نیای شالکوهی به 
به ش ش  شالکوهی  نیای  تقی  پسر۲-مریم  نسبت  اکبر  علی  فرزند   ۱۲۴۴ ش ش 
 ۳۰۱۴ به ش ش  شالکوهی  پور  جوان  ناهید  دختر۳-  نسبت  اکبر  علی  ۲۸۷۱فرزند 
از  پس  اینک  ندارد  دیگري  ورثه  نامبرده  وراث  از  غیر  به  زوجه  نسبت  بشیر  فرزند 
مفاد  ۱۶۴سیار  شماره  به  ان  ثبت  و  قانوني  تشریفات  انجام  و  دادخواست  مالحظه 
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 
برابر  حصروراثت  گواهي  اینصورت  غیر  در  نماید  تسلیم  رشت  اختالف  حل  شوراي 

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

آگهي حصروراثت
آقای علیرضا قربانی نوش لنگرودی به شماره شناسنامه۴۳۷  فرزند محمدتقی از 
این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  زرین 
اعتمادی فرزند محمد در تاریخ ۹۸/۱۲/۴  در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه 
ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱- علیرضا قربانی نوش لنگرودی به ش ش 
لنگرودی به ش ش ۲۵۴  ۴۳۷ فرزند محمدتقی نسبت پسر ۲-خدیجه قربانی نوش 
فرزند محمدتقی نسبت دختر۳-افسانه قربانی لنگرودی به ش  ش۴۴۹۵ فرزند محمدتقی 
نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست 
و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره۱۳۶ سیار مفاد درخواست مزبور را دریک 
نزد  از متوفي  یا وصیتنامه  اعتراض دارد و  نماید چنانچه هرشخصي  نوبت آگهي مي 
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
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شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
اصفهان مریم کربالئی-منصور یزدی 
با  اصفهان  آهن  مدیرعامل ذوب  زاده 
اشاره به عملکرد این شرکت در سال 
۹۸ و برنامه های سال ۱۳۹۹ پرداخت 
و گفت: در سال ۱۳۹۸، با وجود تنگناها 
و محدودیت های پیش آمده که عمدتا 
در خصوص تامین مستمر و کافی مواد 
کیفی  و  کمی  نظر  از  نیاز  مورد  اولیه 
ریزی  برنامه  اجرای  و  انجام  با  بود، 
و سعی  تولید  موثر، ضمن حفظ  های 
در رعایت میزان و ترکیب برنامه تولید 
سالیانه، تالش شده میزان تولید همراه 
محصوالت  وتنوع  کیفیت  رتقاء  ا با 

افزایش یابد. 
 ۲ سال  این  در  داد:  ادامه  وی 
تن چدن  و ۱۷۴  هزار  و ۵۲۶  میلیون 
که  شد  تولید  آهن  ذوب  در  مذاب 
به  نسبت  درصدی   ۵ حدود  افزایش 
سال ۱۳۹۷داشت. همچنن در سال ۹۸ 

در  درصدی   ۱۴ حدود  افزایش  شاهد 
تولید آگلومره ، افزایش ۲ و نیم درصدی 
در تولید کک خشک ، افزایش حدود ۶ 
درصدی در تولید فوالد خام و افزایش ۵ 
و نیم درصدی در جمع کل محصوالت 

اصلی بودیم.
یزدی زاده گفت: باتوجه به توانایي 
هاي کسب شده؛ وجود دانش فني الزم 
و کیفیت مطلوب در تولید محصوالت 
فوالدي که در انطباق با استانداردهاي 
این  الزامات  و  داشته  قرار  المللي  بین 
استانداردها را برآورده مي کند، امکان 
بازاریابي و فروش محصوالت صادراتی 
فراهم شد. در همین راستا و با عنایت 
به تقاضای بازارهاي خارجي، محصوالت 
و  استانداردها  با  مطابق  شده  بازاریابي 
مشتریان  درخواست  مورد  فني  شرایط 
میزان  این  که  شده  تحویل  و  تولید   ،
بر  بالغ  صادرات  به  ۹۸منجر  سال  در 
۱.۱۵۴.۵۲۶تن انواع شمش فوالدي و 

محصوالت نوردي گردیده است.
تولید  به  آهن  ذوب  مدیرعامل 
اشاره کرد و  پایدار ریل دراین شرکت 
گفت : در سال ۱۳۹۸ فوالد مخصوص 
ریل به صورت انبوه تولید گردید.تاکنون 
ریل های ۶۰E۱ ، ۴۶E۲ و ۴۹E۱ در 
کارخانه ذوب آهن تولید و برنامه ریزی 
جمله  از  دیگر  های  ریل  تولید  برای 
انجام است. ریل مترو ۵۴E۱ در حال 

همچنین  ریل معدن  R۱۸ با موفقیت 
تولیدشد.

یزدی زاده ، در خصوص اقدامات 
این شرکت برای مقابله با کرونا و حفظ 
تولید شرکت با اولویت سالمت کارکنان 
و ارائه خدمات به منطقه درجهت مقابله 
با  شرکت  این   : گفت  بیماری  این  با 
خصوص  در  مباحث  نخستین  شروع 
شیوع کرونا در کشور، با تشکیل ستاد 
شهید  بیمارستان  محوریت  با  بحران 
گسترده ای  و  مؤثر  اقدامات  مطهری 

با  هماهنگ  و  مناسب  برنامه ریزی  با 
ماه  اسفند  سوم  از  ذیربط  مراجع  سایر 

آغاز نمود. 
کلیه  لگری  غربا  : فزود  ا وی 
روزانه  صورت  به  شرکت  کارکنان 
کلیه  ضدعفونی   ، ورودی  مبادی  در 
وسایل  تهیه   ، ها  کارگاه  و  تجهیزات 
از جمله   .... و  کارکنان  بهداشت  حفظ 
برای  شرکت  این  در  که  بود  اقداماتی 
حفظ سالمت کارکنان و تولید شرکت 
شهید  بیمارستان  همچنین  شد.  انجام 
متوقف  با  اصفهان  ذوب آهن  مطهری 
درمانی  مختلف  های  بخش  نمودن 
کرونا  با  مقابله  بر  را  خود  فعالیت   ،
متمرکز نمود و مرکز اصلی ارائه خدمات 
درمانی به بیماران مشکوک به کرونا در 
بیمارستان  این  شد.  لنجان  شهرستان 
بخشی را کاماًل به صورت آماده باش 
به بیماران تب دار و مشکوک به کرونا 

اختصاص داده است .

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

افزایش حدود 6 درصدی در توليد فوالد خام
پایداری تولید و ایمن بودن تجهیزات از اولویت های 

اصلی پاالیشگاه گاز ایالم است

دنیای جوانان گروه شهرستان ایالم-آذر یعقوبیان:  “روح اله نوریان” 
در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل پاالیش گاز ایالم که با حضور مدیر 
هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران به صورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شد ، افزود: برخی از مشکالت این مجتمع صنعتی، میراث به جای 
مانده از زمان طراحی می باشد که برای رفع آنها نیازمند تامین اعتبار و 

کمکهای مسئوالن در سطح شرکت ملی گاز ایران است.
وی با اشاره به اینکه در زمینه فروش کامل LPG نیازمند حمایتهای 
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید و ستاد شرکت ملی گاز ایران و همکاری 
همه جانبه امور بین الملل وزارت نفت می باشیم، اظهار داشت: اگر چنانچه 
همه محصوالت به پتروشیمی ایالم تحویل داده شود هم از هدر رفت آن 

جلوگیری می شود و هم برای شرکت درآمد زایی خوبی خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه تنوع بخشیدن 
به محصوالت گوگردی این شرکت برای فروش بهتر و درآمد زایی بیشتر 
از برنامه های اصلی این پاالیشگاه می باشد، تصریح کرد:برنامه ریزی برای 
تدوین اهداف و ماموریتهای شرکت در حال انجام بوده و با تالشهای انجام 
شده تاکنون اهداف میان مدت سال جاری در این پاالیشگاه احصا شده است .

دکتر نوریان افزود: بهره وری و توانمند سازی نیروی انسانی و استفاده 
بهینه از این منابع و ایجاد فضای صمیمی برای بهره وری بیشتر کار، افزایش 
و پایداری تولید از اولویتهای اصلی این شرکت در سال جاری خواهد بود.

همچنین مدیرعامل سابق شرکت پاالیش گاز ایالم در این مراسم با 
اشاره به اینکه در طول دو سال گذشته تالش شد که توانایی بلقوه همکاران 
به بالفعل تبدیل شود، گفت: پایداری تولید در سالهای اخیر در واحد گوگرد 
محقق و بیش از ۸۵ هزار تن LPG  نیز به پارس جنوبی ارسال شده است.

 مهندس “شهریار داری پور” با اشاره به اینکه در طول دو سال گذشته 
این پاالیشگاه، موفق به اخذ تقدیر نامه ۴ و ۵ ستاره تعالی شده است ، 
افزود: رتبه دوم سالمت اداری، رتبه اول پژوهش و فناوری و اخذ تندیس 
سیمین مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت تنها بخشی از اقدامات صورت 

گرفته در طول دو سال گذشته بوده است.
در پایان این مراسم مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی 
گاز ایران با اشاره به اینکه منطقه غرب کشور از نقاط حساس شرکت ملی 
تنها  به عنوان  ایالم  پاالیشگاه گاز  تولید  استمرار  ، گفت  ایران است  گاز 
و  است  زیادی  اهمیت  دارای  کشور  غرب  در  گاز  کننده  تولید  پاالیشگاه 
گرچه با آمدن خط ششم سراسری انتقال گاز کمی از حساسیت آن کاسته 
است ولی صادرات گاز در این منطقه حساسیت آن را دو چندان کرده است.

اساسی  تعمیرات  به  خاص  توجه  افزود:  زردویان”  “مسعود  مهندس 
به سالمت  توجه  و  تولید  استمرار  برای  فشرده  ریزی  برنامه   ، پاالیشگاه 
کارکنان در شرایط امروزی کرونا از خواسته های این مدیریت برای این 
واحد صنعتی است که انتظار می رود مسئوالن آن برنامه ریزی های الزم 

را به عمل آورند.
در پایان این مراسم از زحمات مهندس شهریار داری پور تقدیر و دکتر 

روح اله نوریان بعنوان مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم معرفی شد.

شهردار قدس خبر داد:
تداوم عملیات احداث فاز نخست پارک آبشن، شاخص 

ترین پروژه فضای سبز شهر قدس

دنیای جوانان گروه شهرستان قدس-زهرا قره باغی:مسعود مختاری 
شهردار قدس، از تداوم عملیات احداث فاز نخست پارک آبشن، شاخص 

ترین پروژه فضای سبز شهر خبر داد.
اسالمی  شورای  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
مراکز  احداث  اهمیت  به  اشاره  با  مختاری  مسعود  قدس،  شهرداری  و 
در  رفاهی  و  خدماتی  زیرساخت های  تأمین  منظور  به  فراغتی  تفریحی- 
افزایش رفاه شهروندان و رونق گردشگری شهری، اظهار داشت: امروزه 
صنعت گردشگری یکی از مهم ترین صنایع درآمدزا در جهان به شمار می آید 
و از این رو باید این مهم به عنوان یکی از اصلی ترین محورهای توسعه 
اقتصادی شهری مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا احداث فضای سبز و 
پارک های شهری دارای استانداردهای الزم در حوزه خدمات، امنیت و کیفیت 

نیز یکی از مهم ترین اجزای صنعت گردشگری شهری محسوب میگردد.
شهردار قدس افزود: با توجه به اهتمام این شهرداری در تقویت و ارتقای 
سرانه فضاهای سبز شهری و به منظور ایجاد محیطی زیبا و با نشاط برای 
گذران اوقات فراغت شهروندان و تبدیل به یکی از مراکز تفریحی - فراغتی 
در  آبشن  هکتاری   ۴۰ پارک  تم  احداث  عملیات  تهران،  استان  غرب  در 
حاشیه رودخانه آیرین شهر قدس اجرایی گردیده که فاز نخست این پروژه 
شاخص با مساحت چهار و نیم هکتاری با اجرای ۱۱ هزار متر مربع عملیات 
کفپوشگذاری و با امکاناتی چون نیمکت، وسایل بازی، آالچیق، آبخوری، 
سایه بان، میز تنیس، فوتبال دستی و غیره با بیش از ۴۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی در حال احداث می باشد که در حال حاضر در مرحله ساخت دیوار 
سنگ مالون رودخانه، ادامه جدولگذاری و کفپوشگذاری، خاکبرداری مسیر 

دریاچه و آبشار مصنوعی می باشد.
هر  عمومی  های  کاربری  از  بخشی  سبز  فضای  اینکه  بیان  با  وی 
شهر را تشکیل می دهد که دارای ابعاد مختلفی از جمله کارکرد زیست 
محیطی، کارکرد ترافیکی، کارکرد گردشگری و کارکرد زیباشناختی است، 
تصریح کرد: پارک های موضوعی به عنوان جاذبه های تفریحی بر مبنای 
موضوعی خاص شکل می گیرند و فعالیت ها، ساخت و سازها و هر آنچه 
این  و  گیرد  قرار می  این موضوع  تاثیر  ارائه می شود، تحت  آنها  در  که 
موضوعات برای ایجاد و حفظ حس مشارکت بازدیدکنندگان طراحی شده 
و با تجربیات روزانه افراد بسیار متفاوت هستند، به همین دلیل می توانند 
به عنوان یکی از اصلی ترین مؤلفه های گردشگری شهری، نقش مهمی 

در ایجاد تقاضای گردشگری مقاصد ایفا کنند.
مختاری در خاتمه بیان داشت: بر همین اساس تم پارک آبشن به 
عنوان پروژه شاخص فضای سبز شهری، با توجه به ویژگی های خاص 
طبیعی  عناصر  از  استفاده  با  ایرانی،  باغ های  طراحی  فرد  به  منحصر  و 
تراکم باالی جمعیتی شهر،  به  با توجه  منطقه در حال احداث است که 
به  آبشن  پارک  تم  ویژه   پتانسیل  از  استفاده  بر  بتوانیم عالوه  امیدواریم 
عنوان یکی از شاخص ترین جاذبه های تفریحی شهر قدس برای افزایش 
از این پتانسیل در بحث جذب  کیفیت گذران اوقات فراغت شهروندان، 

گردشگری نیز بهره گیریم.

دادستان عمومی وانقالب مركز استان خبر داد؛
فضای  از  مردم  آحاد  مندی  بهره  جهت  در  ریزی  برنامه 

تفریحی ارتفاعات جنوب مشهد 

دنیای جوانان گروه شهرستان مشهد سمیه باقرزاده-دادستان عمومی 
و انقالب مرکز استان خراسان رضوی از برنامه ریزی در جهت بهره مندی 
 : گفت  و  داد  خبر  مشهد  جنوب  ارتفاعات  تفریحی  فضای  از  مردم  آحاد 
مندی  بهره  و  مشهد  جنوب  ارتفاعات  به  مردم  بهتر  دسترسی  منظور  به 
بویژه شهرداری  ایجاد شده توسط دستگاههای مسئول  از فضاهای سبز 
مشهد ، تمهیداتی در این خصوص با ستاد تدبیر استان به تصویب رسید .  
محمدحسین درودی در تشریح این موضوع اظهار داشت : در جلسه ی 
اخیر ستاد تدبیر استان که با حضور مسئولین استانی برگزار گردید مصوب شد 
به منظور سهولت در دسترسی مردم به فضای سبز گسترده ایجاد شده در 
ارتفاعات جنوب و بویژه در محدود بوستان خورشید و قله زو ، از زیرساخت 
های پروژه کمربند جنوبی مشهد حدفاصل صابر تا نخل بهره برداری گردد . 
وی ادامه داد : با توجه به اینکه در راستای اجرای پروژه کمربند جنوبی 
مشهد قسمت هایی از کوههای جنوب شهر بویژه در محدوده پشت بوستان 
خورشید تخریب شده و زیرساخت هایی نیز ایجاد گردیده بود و عماًل اعاده 
به وضع سابق امکان پذیر نبود و از سوی دیگر زیرساخت هایی در این 
محدوده از جمله احداث پل و زیر سازی مسیرها صورت گرفته  که عدم 
تکمیل آن عالوه بر احتمال وقوع خسارت به منازل پایین دست این پروژه 
به جهت وقوع سیالب های احتمالی بهاری ، بالاستفاده گذاشتن و بهره 
برداری نکردن از این زیرساخت ها خود ، هدر رفت اموال عمومی را به 
دنبال داشته لذا در جلسه ی ستاد تدبیر استان در بهمن ماه سال گذشته 
و در راستای مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال استان که در اسفندماه 
۹۶ در خصوص تغییر کاربری کمربند جنوبی تصمیم گیری شده بود؛ مقرر 
شد بخشی از این پروژه ، به منظور ایجاد مسیری مناسب تر برای بهره 

مندی مردم از ارتفاعات جنوب مشهد مورد استفاده قرار گیرد . 
   درودی در پایان خاطرنشان کرد دستگاه قضایی در مبارزه با فساد 
و دفاع از حقوق عمومی نیاز به ظرفیت و پشتیبانی آحاد مردم دارد و از 
همه مردم تقاضا می گردد چنانچه گزارشاتی در خصوص تضییع حقوق 
بیت المال دارند را به دادستانی منعکس و مطمئن باشند که دادستانی این 

گزارشات را پیگیری خواهد کرد.

رئيس امور مالي و پشتيباني شركت گاز استان سمنان خبر داد:
شرکت گاز استان سمنان  پیشرو  در تربیت مدرس آموزش 

نیروهای پیمانکاری  
دنیای جوانان گروه شهرستان 
گزارش  تبیانیان-به  رضا  سمنان 
زاده  جانعلی  قربان  عمومی؛  روابط 
رئیس امور مالي و پشتیباني شرکت 
برنامه  اجراي  از  سمنان  استان  گاز 
هاي آموزشي در سال ۹۸ در راستاي 
و  کارکنان  آموزش  جامع  طرح 
و  دانایي  مدیریت  ارتقاء  جهت  در 
داد  خبر  انساني   منابع  توانمندي 

و گفت:
بیش از ۲۳۰۰۰ نفر ساعت برنامه هاي آموزشي در این شرکت در قالب 
آموزش هاي حضوري و مجازي جهت کلیه همکاران رسمي / قراردادي 
و پیمانکاري  و بیش از ۱۰۰۰ نفرساعت سمینارهای آموزشی ویژه خانواده 

های کارکنان اجرا گردیده است. 
جانعلی زاده افزود :  از ۲۱ نفر همکاران شرکت کننده در دوره های 
کسب  به  موفق  نفر   ۱۹  ، ای  حرفه  و  فنی  میزبانی  با  پداگوژی  عملی 

گواهینامه شدند. 
همچنین در راستای آموزش نیروهای پیمانکاری ؛ این شرکت اقدام 
به تجهیز کارگاه آموزش در مرکز فنی و حرفه ای نموده است که در حال 
حاضر ۸۰% عملیات اجرایی انجام شده است و ان شاءا.. در تابستان سال 

جاری به بهره برداری می رسد.
رئیس امور مالي و پشتیباني شرکت گاز استان سمنان خاطر نشان 
با میانگین ۵/۸۱  اثربخشي دوره هاي آموزشي در سال ۹۸  کرد: فرآیند 
بدست آمده که در فرآیند آموزش در حد مطلوب و زیاد ارزیابي شده است. 
وي همچنین اظهار کرد: با بهره برداري از سیستم ویدئو کنفرانس 
در سال ۹۸ موفق به ۱۶%صرفه جوئي در هزینه ها نسبت به سال هاي 
گذشته شده ایم که این امر نشان از تالش این شرکت در راستاي کنترل 

هزینه ها و افزایش بهره وری مي باشد.

برخی مدیران تحجر علمی دارند
 عدم پاسخ گویی مدیریت ۳۰ سال پیش

اتاق  عرب-رئیس  حمیده  گلستان  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
بازرگانی گرگان بخش خصوصی را بهترین مشاور دولت برای جهش تولید 
دانست و گفت: مدیران ما دچار تحجر علمی شده اند و نگرش کهنه آن ها 

تغییر نکند تحقق شعار سال آسان نیست. 
علی محمد چوپانی در گفتگو با تحلیل بازار،درباره شعار زدگی مدیران 
برای تحقق نام گذاری های سال توسط رهبر معظم انقالب اظهار کرد: 
اگر بررسی ها نشان می دهد نام گذاری های سال برای مدیران حالت 
شعاری پیدا کرده و آن طور که مد نظر همه بوده اجرایی نشده، دلیل آن 

تغییر نکردن نگرش و فکر مدیران است.
 رئیس اتاق بازرگانی گرگان با بیان که مدیران ما دچار تحجر علمی 
در ذهنش مفروضاتی شکل  است که  افزود: مدیری، ۳۰ سال  اند،  شده 
گرفته و حاضر نیست آن را تغییر دهد؛ قطعا در شرایط حال تصورات ۳۰ 

سال پیش پاسخگو نیست.
 وی با تاکید بر اینکه باید بپذیریم برای تغییر شرایط جامعه نیازمند 
تغییر فکر هستیم، گفت: اگر امروز جامعه حاکمیت را نقد می کند و خواسته 
های مردم تامین نمی شود نشان می دهد تفکر باید تغییر کند؛ همان طور 
که لباس کهنه را بیرون می ریزیم باید اندیشه های کهنه را تغییر دهیم و 

نو گرایی اندیشه ایجاد کنیم. 
چوپانی در ادامه مقایسه بخش خصوصی و دولتی در نحوه مدیریت 
پرداخت و گفت: بخش خصوصی باید براساس درآمدهای خود هزنیه فایده 
کرده و حقوق، مالیات، سود بانکی تسهیالت و بیمه پرداخت کند، لذا مجبور 
به تغییر نگرش در مدیریت و به روز رسانی آن است. وی ادامه داد: اما 
متاسفانه در دستگاه های حاکمیتی گرفتار مدیرانی هستیم که دو مشکل 
دارند، اول این که اندیشه آن ها نسبت به زمان کهنه و عقب تر است در 
صورتی که باید به روز و پیشران باشند؛ دوم اینکه جسارت تصمیم گیری 

و گرفتن مشورت از صاحب نظران را ندارند. 
وی بخش خصوصی را بهترین مشاور دولت دانست و گفت: آنچه 
رهبر معظم انقالب نام گذاری کردند، در بستر بخش خصوصی شکل می 

گیرد و باید این بخش در میدان باشد.
 رئیس اتاق بازرگانی گرگان تصریح کرد:وقتی کارگزاران نظام نتوانند 
نظر بخش خصوصی را تامین کنند شعار عقیم می ماند. وی اضافه کرد: 
من فکر نمی کنم با توجه به ظرفیت های بالقوه موجود در کشور، بالفعل 

کردن این ظرفیت ها، کار دشواری باشد.

در راستای عمل به مسئوليت اجتماعی و مبارزه با شيوع بيماری كرونا صورت گرفت؛
ضد عفونی و گندزدایی معابر شهرستان سرخس 
با همکاری شركت پاالیش گاز شهيد هاشمی نژاد

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
مشهد سمیه باقرزاده-در راستای عمل 
شرکت  اجتماعی  های  مسئولیت  به 
پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد با هدف 
ویروس  بیشتر  نتشار  ا ز  ا پیشگیري 
کرونا، ضدعفونی معابر شهرستان توسط 
کارکنان جهادگر این شرکت انجام شد.

این  در  نشانی  آتش  واحد  رئیس 
خصوص گفت: از زمان شیوع ویروس 
کرونا در سرخس، ضدعفونی معابر این 
شهرستان با همکاری مرکز آتش نشانی 
شهرداری و واحد آتش نشانی پاالیشگاه 

در چند مرحله انجام شده است.
محسن فاتحی ادامه داد: در سنگر 
مردم  به  رسانی  خدمت   و  پشتیبانی 
روستاهای  بر  معا ضدعفونی  منطقه 
مجاور نیز طی چندین نوبت و همچنین 
در طی سه مرحله، معابر اصلی و فرعی 

شهر ضد عفونی شده است.
شهروندان  از  کرد:  تاکید  وی 
درخواست می کنیم برای قطع زنجیره 
وزارت  هشدارهای  کرونا  ویروس 

مسئوالن  های  توصیه  و  بهداشت 
خروج  اینکه  ضمن  بگیرند  جدی  را 

و  باشند  نداشته  منزل  از  غیرضروری 
با  تا  نمایند  رعایت  را  بهداشتی  نکات 

مدد الهی و همکاری همه آحاد جامعه،  
ویروس کرونا را شکست دهیم.

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
عمران،  باقرزاده-معاون  سمیه  مشهد 
حمل ونقل وترافیک شهرداری مشهد 
گفت: به درخواست شهردار مشهد و با 
تصویب شورای اسالمی شهر،۲۷ خط 
در  با  حومه  خط  و۱۸  شهری  اتوبوس 
نظرگرفتن تمهیدات بهداشتی و فاصله 

گذاری اجتماعی فعال شد.
اتوبوس،  های  ایستگاه  کنار  در 
روی صندلی اتوبوس ها نیزبرای حفظ 
فاصله مناسب جهت پیشگیری از ابتال 
به ویروس کرونا عالمت نشستن ممنوع 
شهروندان  از  که  است،  شده  نصب 
محترم درخواست می شود برای حفظ 
نشستن  یا  ایستادن  از  خود  سالمتی 
شده  گذاری  نشانه  های  محل  در 

خودداری کنند.
خلیل اهلل کاظمی دراین خصوص 
ملی  ستاد  تصمیم  به  توجه  با  افزود: 
شدن  فعال  بر  مبنی  کرونا  با  مبارزه 
بخش هایی از حوزه اقتصادی و کسب 
و کارها شورای شهراز اول اردیبهشت، 
با الیحه دو فوریتی شهرداری مبنی بر 
خطوط  از  تعدادی  محدود  شدن  فعال 
اتوبوسرانی با در نظر گرفتن تمهیدات 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در 

اتوبوس ها موافقت کرد.
اساس،  براین  کرد:  اضافه  وی 
خط   ۱۸ و  شهری  خط   ۲۷ فعالیت 
حومه  از اول اردیبهشت ماه به صورت 
محدود در دوشیفت صبح از ساعت ۶ 
الی۸:۳۰ و عصر از ساعت ۱۶:۳۰ الی 

تعطیل  و  جمعه  روزهای  جز  به   ۱۹
رسمی آغاز شد.

وی با بیان اینکه برای جلوگیری 
از تراکم مسافر، ناوگان خطوط شهری 
به  اتوبوس  دستگاه   ۶۴۴ از  حومه  و 
یافته  افزایش  اتوبوس  دستگاه   ۱۱۲۵
راستای  در  همچنین  اظهارکرد:  است 
مسافران،  میان  مناسب  فاصله  رعایت 
تمامی ایستگاه هایی که دارای سایبان 
هستند باعالمت نشستن ممنوع، نشانه 

گذاری شده است.
کنار  در  کرد:  تصریح  کاظمی 
صندلی  روی  اتوبوس،  های  ایستگاه 
اتوبوس ها نیزبرای حفظ فاصله مناسب 
جهت پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا 
عالمت نشستن ممنوع نصب شده است، 
که از شهروندان محترم درخواست می 
شود برای حفظ سالمتی خود از ایستادن 
یا نشستن در محل های نشانه گذاری 

شده خودداری کنند.
۲7خط ناوگان شهری 

اتوبوسرانی شهرداری مشهد
معاون عمران حمل ونقل وترافیک 
شهرداری مشهد به خطوطی که فعال 
براین  داد:  ادامه  و  کرده  اشاره  شدند 
 ۱ خط  شامل  شهری  خط  اساس۲۷ 
تا  امام رضا)ع(  پایانه  مبدا  از  بی.آر.تی 
مقصد پایانه طبرسی، خط ۳ بی.آر.تی از 
مبدا شهرک شهید باهنر و پایانه مصلی 
الهیه  پایانه  و  امامیه  انتهای  مقصد  تا 
،خط ۲ تندرو از مبدا پایانه خواجه ربیع 
تا مقصد پایانه انقالب اسالمی، خط ۳ 

تندرو از مبدا پایانه الهیه تا مقصد پایانه 
شهید مفتح، خط ۴ تندرو از مبدا پایانه 
الهیه تا مقصد پایانه امام رضا )ع( ،خط 
۸ تندرو از مبدا پایانه انقالب اسالمی، 
انقالب  پایانه  مقصد  تا  آزادی  میدان 
پایانه  مبدا  از  تندرو   ۹ خط  اسالمی، 
مقصد  تا  فجر  پل  اسالمی،  انقالب 
پایانه انقالب اسالمی، خط ۱۰ با مبدا 
آباد،  پایانه وکیل  تا مقصد  پایانه غدیر 
خط ۱۴.۱ از مبدا پایانه الهیه تا مقصد 
پایانه  مبدا  از   ۲۲.۲ خط  آزادی،  پایانه 
انقالب  پایانه  مقصد  تا  گردشگری 
اسالمی خط ۲۸.۱ از مبدا پایانه مصلی 
از  پایانه فلسطین، خط ۳۷.۱  تا مقصد 
پایانه  تا مقصد  پایانه شهید مفتح  مبدا 

فلسطین فعال خواهند بود.
وی افزود: همچنین خط ۳۸ از مبدا 
پایانه خواجه ربیع تا مقصد کوهسنگی، 
تا  نیزه  مبدا  از   ۴۱ خط  زکریا،  پایانه 
مقصد همت آباد – طرق، خط ۴۹ از مبدا 
پایانه شهدا تا مقصد شهرک مهرگان، 
خط ۵۷ از مبدا گلشهر تا مقصد پایانه 
مبدا  از   ۷۱.۱ خط  هاشمی نژاد،  شهید 
پایانه انقالب اسالمی تا مقصد شهرک 
پایانه  از   ۷۶ خط  صبا،  ابوذر-پایانه 
انقالب اسالمی تا مقصد قائم - بوتان، 
خط ۸۸ از مبدا پایانه خواجه ربیع تا مقصد 
پایانه آزاد، خط ۸۹ از مبدا پایانه الهیه 
از  پایانه فلسطین، خط ۹۸.۱  تا مقصد 
سرافرازان  مقصد  تا  آزادی  پایانه  مبدا 
تا  فردوسی  پایانه  مبدا  از   ۲۰۵ خط 
فردوسی و خط ۷۰۱.۱  راه  مقصد سه 

ایوان  مقصد  تا  انقالب  پایانه  مبدا  از 
رسانی  خدمات  شهروندان  به  طرق 

خواهند داشت.
وی گفت: ضمن اینکه خط ۱۰۴۳ 
از مبدا شهید قربانی تا مقصد پایانه شهید 
هاشمی نژاد، خط ۱۰۹۴ از مبدا انتهای 
شاهد تا مقصد انتهای بلوار الدن ،خط 
تا   ۹۱ طوس  انتهای  مبدا  از   ۱۰۹۶
مقصد انتهای بولوار الدن ،خط ۱۵۰۶ 
از مبدا انتهای کریم آباد تا مقصد بولوار 
فعال  اردیبهشت  اول  نیزاز  شارستان 

خواهند بود.
نیز  حومه  خط   ۱۸ به  کاظمی 
خط   ۲۷ کنار  در  اظهارکرد:  و  اشاره 
خطوط  با  اتوبوسرانی  ناوگان  شهری، 
 ۳۰۴ - ۳۰۳ - ۳۰۲ - ۲۰۷ - ۲۰۶ - ۴۰
 ۴۰۲ - ۴۰۱ - ۳۰۷ - ۳۰۶ - ۳۰۵ -
 ۵۰۵ - ۵۰۴ - ۵۰۳ - ۵۰۲ - ۵۰۱ -
– ۷۰۴به ساکنان حومه شهر   ۵۰۶ -
مشهد نیزخدمات رسانی خواهد داشت.

نقل  و  حمل  ن،  عمرا معاون 
بر  تاکید  با  مشهد  شهرداری  وترافیک 
رعایت نکات ضروری برای پیشگیری از 
شیوع ویروس کرونا گفت: به مسافرین 
حفظ  برای  شود  می  توصیه  محترم 
سالمتی خود بهای خدمات را از طریق 
ازپرداخت  و  کرده  پرداخت  کارت  من 
در  همچنین  کنند.  خودداری  نقد  پول 
طول سفر ضمن رعایت حریم و استفاده 
از ماسک و دستکش حتی االمکان از 
اتوبوس  و  ایستگاه  سطوح  با  تماس 

پرهیز کنند.

معاون عمران، حمل ونقل و ترافيک شهرداری مشهد اعالم كرد؛

فعال شدن۲7 خط اتوبوس شهری و 18 خط حومه با تمهيدات بهداشتی

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
حسین  - ئی بال کر یم  مر ن  صفها ا
قائدی_با حضور مدیرعامل و جمعی از 
معاونان و مدیران گروه فوالد مبارکه و 
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیرۀ شرکت 
فوالدسنگ، کلنگ احداث فاز سوم کورۀ 
پخت آهک کلسینه و سنگ شکن اولیه 
B شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ 

مبارکه به زمین زده شد.
مهرداد فقیهیان، مدیرعامل شرکت 
معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه، در 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  و  مراسم  این 
اعتباری  با  که  پروژه  این  فوالد گفت: 
بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان انجام خواهد 
شد، ظرفیت این شرکت را تا سه برابر 
افزایش می دهد که معادل ۵۲۸ هزار تن 
آهک کلسینه و دولومیت در سال است.

کت  شر  ، ن فقیهیا گفتۀ  به 
در  یران  ا نمایندۀ  تنها  فوالدسنگ 
اتحادیۀ جهانی آهک است که به دلیل 
تولید کیفی آهک موردنیاز فوالد مبارکه 
تولید  سمت  به  کار  ابتدای  همان  از 

محصوالت کیفی حرکت کرده است.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 
این که  به  اشاره  با  فوالدسنگ مبارکه، 
این شرکت در حال حاضر بزرگ ترین 
خاطرنشان  است،  خاورمیانه  آهک ساز 
این شرکت  تجهیزات  درصد  کرد: ۷۰ 
با  نیز  ادامه  در  و  شده،  بومی سازی 
استفاده از ظرفیت حداکثری شرکت های 
با ظرفیتی  این پروژه  فاز سوم  داخلی، 
اولویت  با  و  روز  در  تن   ۳۴۰۰ معادل 
فوالد  گروه  برای  آهک  پایدار  تأمین 
مبارکه طی ۲۴ ماه آینده به بهره برداری 
خواهد رسید.وی با اشاره به جزئیات فنی 

این پروژه گفت: در فاز ۳ توسعه، به طور 
مجزا در دو جبهه ظرفیت سازی خواهیم 
کرد و در نهایت ۲ کورۀ دوار ۸۰۰ تنی 

در روز در اختیار خواهیم داشت.
شرکت  اصلی  هدف  فقیهیان 
نیاز  حداکثری  تأمین  را  فوالدسنگ 
فوالد مبارکه به فرآورده های این شرکت 
اعالم کرد و گفت: در حال حاضر روزانه 
۸۰۰ تن آهک کلسینۀ کیفی با ریزدانه 
و  می شود  تولید  شرکت  این  در  پایین 
امیدواریم با اتمام به موقع پروژۀ توسعۀ 
در دست اقدام، به نتایج بهتری در این 

گروه دست یابیم.
وی در  پایان افزود: به غیر از پروژه 
ای که اشاره شد، کلنگ احداث سنگ 
ظرفیت  با  شرکت  این   B اولیه  شکن 
تولید ساالنه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن 
و  ریال  میلیارد  و سرمایه گذاری ۲۵۰ 
پروژه خط خردایش ۲ با هدف افزایش 
تولید و ظرفیت ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن 
در سال و سرمایه گذاری ۱۴۰ میلیارد 
ریال و تکنولوژی سنگ شکن ژیراتوری 
بومی سازی ۹۰  با سرند طبقه ای  و 

درصدی به زمین شده شد.

مدیرعامل شركت معدنی و صنعتی فوالدسنگ مباركه خبر داد:

بهره برداری از فاز سوم كورۀ پخت آهک كلسينه طی دو سال آینده
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از راست دکتر هرمز همایون پور، سیمین دانشور و زیبا پرهام
اختصاصی دنیای جوانان ) همسر دکتر همایون پور(

بتاز اسب خودت را
ولی مراقب باش

رؤیا باقری

نشسته ای و نگاه تو خیره بر ماه است
همیشه دل خوری ات با سکوت همراه است

خدا کند که نبینم هوای تو ابری ست
ببخش! طاقت این دل عجیب کوتاه است

همیشه دل نگران تو بوده ام، کم نیست
همیشه دل نگران کسی که در راه است

بتاز اسب خودت را ولی مراقب باش
که شرط ِبردن بازی، سالمت شاه است

نمی رسد کسی اصاًل به قله  عشقت
گناه پای دلم نیست! راه، بی راه است

به کوِه رفته به بادم، نسیم تو فهماند،
که کاه هر چه که باشد همیشه یک کاه است

ببند پای دلم را به عشق خود، این دل
شبیه حضرت چشم تو نیست! گمراه است

از برگزاری طرح های  مدیرعامل موسسه خانه کتاب، 
فصلی فروش کتاب به صورت مجازی خبر داد و گفت: اولین 
برگزار  اردیبهشت ماه  روزهای  طی  را  عیدانه  فصلی  طرح 

خواهیم کرد. 
نیکنام حسینی پور گفت: نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 
از بزرگ ترین فعالیت های فرهنگی جمهوری  به عنوان یکی 
اسالمی ایران، با افت و خیزهای زیادی در ۳۲ دوره برگزار 
شده است. تصمیم گیری درباره نمایشگاه کتاب تهران، باید 
انجام شود. شاید کرونا فرصتی برای ما  مطابق شرایط روز 
نمایشگاه هم فکر و  به مجازی برگزار شدن  تا  فراهم کرده 
حتی نقد و بررسی اش کنیم. بنده هم این ایده را از روی عمد 

و به همین منظور به فضای رسانه ای منتقل کردم.
وی با اشاره به این که فضای مجازی امکانات جدیدی در 
اختیار ما قرار داده، افزود: ما در این شرایط کرونایی کشورمان، 
شاهدیم که اصحاب قلم و اندیشه از فضای مجازی به نحو 
در  ما  می کنند.  برگزار  نیز  را  نشست هایی  و  استفاده  احسن 

کنار نمایشگاه بین المللی کتاب به شکل فیزیکی، می توانیم 
شرایط  در  اگر  حتی  کنیم؛  برگزار  هم  را  مجازی  نمایشگاه 
هم زیستی  جز  راهی  ما  باشیم.  نداشته  قرار  هم  کرونایی 
مسالمت آمیز با این شرایط کرونایی نداریم. چراکه این ویروس 
بنابراین نمی توانیم معطل  ایران خواهد بود.  مدت ها مهمان 
رفتن این ویروس از کشورمان باشیم و باید به ایده نمایشگاه 

مجازی کتاب تهران فکر کنیم.
نمایشگاه  نیست  قرار  گفت:  کتاب  خانه  مدیرعامل 
بین المللی کتاب تهران عجوالنه برگزار شود. این کار، حداقل 
به دو ماه زمان نیاز دارد تا زیرساخت های آن، با هماهنگی 
وزارت ارتباطات و شرکت های همراه اول و ایرانسل و شرکت 

پست فراهم شود.
طرح های  تالشیم  در  گفت:  پایان  در  حسینی پور 
کنیم  برگزار  مجازی  به صورت  نیز  را  کتاب  فروش  فصلی 
اردیبهشت ماه  روزهای  در  را  عیدانه  فصلی  اولین طرح  و 

برگزار خواهیم کرد.

اولين عيدانه مجازی كتاب برگزارمی شود 

مطالعه کتاب در دوره شیوع کرونا 
همراه  به  را  خاطر  اطمینان  و  آرامش 
خواهد داشت و ترس های ناشی از کرونا 
تلویزیون و  اما  را برطرف خواهد کرد، 

اینترنت چنین کارکردی ندارند.
بعضی ناشرین بزرگ در صربستان 
درباره وضعیت کنونی ناشی از ویروس 
کووید ۱۹در کشور و تدابیر امنیتی دولت 
در مبارزه با این ویروس از جمله تعطیلی 
مدارس، دانشگاه ها، کتابخانه ها و مراکز 
باره و  این  را در  ابتکارات خود  تجمع، 
با  همبستگی  برای  موجود  برنامه های 
برقراری  از  پیش  بیان کردند.  را  مردم 
به  صربستان  در  اضطراری  وضعیت 
دلیل مبارزه با ویروس کرونا، کارکنان 
قادر  حتی  زیاد  کار  از  بلگراد  کتابخانه 
از  پس  اما  نبودند،  کوتاه  استراحتی  به 
چند روز اکثر کتابخانه ها به دلیل اعالم 
وضعیت اضطراری و بسته شدن مراکز 
تجمع، به طور موقت فعالیت خود را با 

کاربران متوقف کردند.
فروش  میزان  ینکه  ا وجود  با 
کتاب  اما  آمده،  پایین  کتابفروشی ها 
می شود،  خریداری  آنالین  طریق  از 
انتشارات مختلف در صربستان وضعیت 
فکر  در  حال  این  در  مردم  که  کنونی 
بخش  رضایت  هستند،  کتاب  خواندن 
می دانند. بر اساس مقررات حفاظت از 
ویروس کووید ۱۹، اولین اقدام تمامی 
انتشارات در صربستان که کتابفروشی 
بفروشی های  کتا همچنین  و  رند  ا د
تغییر  را  خود  کاری  ساعات  خصوصی 

دادند.
در  که  کتابفروشی هایی  همچنین 
بر  ابتدا  دارند  قرار  خرید  بزرگ  مراکز 
اساس مقررات این مراکز کار کردند و 
پس از تعطیل شدن مراکز بزرگ تجاری 
بر اساس تدابیر دولت، این کتابفروشی ها 
تعطیل  موقت  طور  به  را  خود  کار  نیز 
کردند. ناشران و کتابفروشی های بزرگ 
در صربستان امیدوارند که کتابفروشی ها 
از طریق شبکه های اینترنتی بتوانند به 
فعالیت های خود در تماس با مخاطبان 
ادامه بدهند، زیرا که با توجه به شرایط 
همه  بیماری  از  ناشی  کنونی  زندگی 
گیر ویروس کرونا، ابزار سرگرم کننده 
کمی برای مردم وجود دارد و خواندن 
کتاب می تواند ضمن سرگرمی مناسب، 

آموخته های مردم را نیز افزایش دهد.
بیماری  عصر  در  کتاب  واقعًا  آیا 
امن ترین،  بهترین،  کرونا،  گیر  همه 
جامعه  در  اجتماعی  ابزار  سرگرم ترین 
کنونی است؟ و آیا در طی حبس اجباری 
در خانه، اکثر مردم با خواندن کتاب بر 
اینترنت  محتویات  انواع  و  تلویزیون 
سواالتی  شد؟  خواهند  پیروز  رایگان 
هستند که نمایندگان ناشران کتاب در 

صربستان به آن پاسخ می دهند.
* کتاب قوت قلب می دهد

ناشران  از  یکی  الگونا  انتشارات 
برگ در صربستان است و کتابفروشی 
دارد.  کشور  سراسر  در  متعددی   های 
انتشارات  این  نماینده  تانیا ووچکوویچ، 
درباره فعالیت این مرکز انتشاراتی پس 
کتابفروشی های  گفت:  کرونا  شیوع  از 
الگونا تالش دارند که با مخاطبان خود 
از طریق های مختلف از جمله شبکه های 
اجتماعی ارتباط برقرار کرده و کتاب های 
دسترس شان  در  را  آنها  عالقه  مورد 

قرار دهد.
ب  کتا یچ؛  و چکو و و گفته  به 
کننده  آرام  امروزه  کتابفروشی ها  و 
به  مردم  از  وسیعی  قشر  برای  واقعی 
برخی  رعایت  با  که  که  می روند  شمار 
تمامی  به  احترام  و  ایمنی  نکات  از 
مقررات، در هر زمان در دسترس مردم 
در  کتاب  به  عالقه مندان  و  هستند 
با  آنالین  از طریق  هر زمان می توانند 
مانند  بزرگ  انتشارات  کتابفروشی های 
غذای  کتاب  باشند.  ارتباط  در  الگونا 
روح است، به ویژه اهمیت آن هنگامی 
که تغییراتی در زندگی روزمره صورت 
نشان  را  خود  پیش  از  بیش  می گیرد، 

خواهد داد.
ووچکوویچ گفت: خواندن روزمره 
کتاب به انسان آرامش می دهد و ما را از 
واقعیت های کنونی بخاطر بیماری همه 
قدرت  و  کرده  دور  کرونا  ویروس  گیر 
ذهنی ما را تقویت می کند. توصیه من 
به  را  این است که وقت خود  به همه 
بگذرانند.  خوب  و  دلنشین  گونه های 
انتخاب  بهترین  می تواند  کتاب  امروز 

برای همه باشد.
وی با اشاره به اینکه توزیع کتاب 
برای بزرگساالن و خردساالن در سراسر 
کشور صورت می گیرد گفت: با این حال 

انتشارات بزرگ با کاهش قیمت ها سعی 
بر این دارند که در زمان بحران کنونی 
به  دسترسی  کرونا  ویروس  از  ناشی 
کتاب را از این طریق برای عالقه مندان 

راحت تر کنند.
بیشترین  وی؛  اظهارات  به  بنا 
واخر؛  ا ین  ا در  مردم  خواسته های 
تخیلی،  علمی-  داستان های  مجموعه 
از فردریک بکمن نویسنده  کتاب هایی 
نویسنده  هراری  نوح  یووال  و  سوئدی 

یهودی است.
به  راحت  دسترسی  ضرورت   *

کتاب در »رخدادها«
یکی  دولت«  »صدای  انتشارات 
دیگر از ناشران بزرگ در صربستان است 
که عالوه بر چاپ قوانین تصویب شده 
در نهادهای دولتی و همچنین مصوبه 
نهادها،  این  از  شده  اطالعات صادر  و 
فعالیت انتشار کتاب را نیز بر عهده دارد. 
زالتیتسا جوکیچ نماینده این انتشارات به 
وضعیت اضطراری در کشور و اهمیت 
و  مصوبات  انتشار  زمینه  در  نهاد  این 
و  کرد  اشاره  دولتی  نهادهای  مقررات 
گفت: این انتشارات زمانیکه صحبت از 
باشد در تمامی  کتابفروشی ها در میان 
زمینه ها مطابق تصمیمات دولت عمل 
دوران  این  در  ما  انتشاراتی  می کند. 
ما  است.  داشته  زیادی  آنالین  فروش 
نیز مثل ناشران دیگر در همبستگی با 
مردم و مخاطبانمان تخفیف ۱۵ درصدی 

برای خرید کتاب ارائه کرده ایم.
کتابخوانی  وضعیت  درباره  وی 
قطعًا  گفت:  کرونا  دوران  در  صرب ها 
نباید این گونه فکر کرد که کرونا اتفاق 
افتاده که مردم به خواندن کتاب بیشتر 

بپردازند. ما یقین داریم که مردم بدون 
مجموع  در  کنونی،  اوضاع  به  توجه 
خواهند  نیز  بعدها  و  بوده اند  کتابخوان 
بود. به همین دلیل سفارش و تحویل 
کتاب از طریق آنالین تا زمانیکه مجاز 
از  قبل  ما  داشت.  خواهد  ادامه  باشد، 
صربستان  در  کرونا  ویروس  اینکه 
شیوع پیدا کند، کتاب های زیادی را به 
انجمن بازنشستگان ارسال کردیم و این 
آمادگی را نیز داریم تا هر درخواستی را 
برای دست یافتن به کتاب در این زمان 

دشوار عملی کنیم.
به  دولت ها  کمک  ضرورت   *

ناشران 
کاتا کاالجروویچ نماینده انتشارات 
کنونی  به وضعیت  اشاره  با  نیز  »درت 
این  تالش  و  کرونا  ویروس  از  ناشی 
انتشارات برای ایجاد ارتباط با مخاطبان 
می گوید: خریداران کتاب عمدتًا خرید از 
آنالین را ترجیح می دهند و برای اینکه 
تصمیم  کنیم،  عملی  را  آنها  خواسته 
الزحمه  حق  از  نیمی  که  شد  گرفته 
قلمرو  در  صورتیکه  در  را  سفارشات 
صربستان باشد و از دو هزار دینار )حدود 
۱۷ یورو( تجاوز نکند، بر عهده بگیریم. 
تعداد  که  دارد  وجود  امیدواری  این 
مراجعه خوانندگان به کتاب نیز در این 
زمان مانند گذشته باشد، زیرا که خواندن 
کتاب در این زمان بهترین، امن ترین و 

سرگرم کننده ترین در جامعه است.
که  دارد  اعتقاد  همچنین  وی 
دیگر  مانند  نیز  انتشاراتی  کار  و  کسب 
اقتصادی در کشور در کنار  شاخه های 
صنعت گرافیک و حرفه کتابفروشی که 
اثرات عواقب ناشی از ویروس کرونا را 

حس کرده اند، به کمک های دولت نیاز 
در  درت  نشر  بویژه  انتشاراتی ها  دارند. 
حدود  تا  را  خود  فعالیت های  مجموع 
و  کرده  متوقف  زمان  این  در  زیادی 
فروش تولیدات انتشارات نیز به شدت 
کاهش یافته و به این دالیل باید گفت 
که صنعت نشر برای بقای فعالیت های 
خود در آینده نزدیک به کمک دولت و 

نهادهای ذیصالح در کشور نیاز دارند.
* کرونا زمان باهم خواندن است

لیلیانا مارینکوویچ دبیر کل مرکز 
نیز  صربستان  هنری  خالقیت های 
تعطیلی  تصمیم  که  است  باور  این  بر 
کتابفروشی ها در صربستان مانند دیگر 
مراکز تجمع کشور، تنها در جهت حفظ 
سالمتی مردم اتخاذ شده و باید به چنین 
اکنون  شود.  گذاشته  احترام  تصمیمی 
اینترنت  از طریق  خوانندگان  با  ارتباط 
صورت می گیرد و باید تاکید کرد که در 
این زمان، همبستگی و ماندن در خانه 
برای  راه  بهترین  برای خود و دیگران 

سالمتی همه ما است.
وی عقیده دارد که برای همه خوب 
خواهد بود که در زمان اقامت اجباری 
معمواًل  فعالیت هایی که  برای  خانه  در 
برای آن وقت نداریم، استفاده کرده و 

مثاًل کتاب بخوانیم.
مارینکوویچ و همکارانش در این 
کتاب  خواندن  اهمیت  مرتب  مؤسسه 
امر  این  یادآور می شوند.  را  با همدیگر 
به ویژه برای کودکان و والدین بسیار 
برای  فرصتی  »اکنون  دارد:  اهمیت 
اجرای این توصیه ها است. خواندن کتاب 
با همدیگر و برای هم دیگر نه تنها در 
کتاب  به  عشق  توسعه  و  ایجاد  جهت 
مهم است، بلکه موجب تقویت جامعه، 
بهبود فرهنگ زبانی، غنی کردن واژگان 
لغتی برای تمامی ما و همچنین فرصتی 
برای درک عمیق از متن های ادبی را 
خواندن  ضمن  در  می کند.  فراهم  نیز 
کودکان  برای  گروهی  طور  به  کتاب 
و بزرگساالن به طور یکسان مناسب و 

استقبال کننده است.«
ی  هنر ی  قیت ها خال کز  مر
صربستان در اولین روز برقراری وضع 
اضطراری در کشور، فرم دیجیتالی خود 
کتاب های  از  رایگان  استفاده  و  باز  را 
درسی دیجیتال را اجازه داد. در این زمان 

تعداد کاربران چند برابر افزایش پیدا کرد، 
چرا که این مؤسسه نشر کتاب، دارای 
مکمل  که  است  خوبی  دیجیتالی  ابزار 
مفید آموزشی برای آموزش از راه دور 

به شمار می رود.
* با کتاب می توان بر ترس های 

ناشی از کرونا غلبه کرد
سنژانا رانکوویچ بنیانگذار و مالک 
کتابفروشی »زالتنو رونو نیز با اشاره به 
زمان بیماری همه گیر ویروس کرونا با 
تاکید بر اهمیت بسیار خواندن کتاب در 
تمامی زمان ها و موقعیت ها، گفت: این 
با خواندن کتاب  امکان وجود دارد که 
ناراحتی های  و  ترس  بروز  بر  بیشتر 
مختلف ناشی از ویروس کرونا از خود 

دفاع و بر آن غلبه کنیم.
»زالتنو  انتشارات  فعالیت  وی 
در  نتشارات  ا دیگر  مانند  را  رونو« 
صربستان در زمان وضعیت اضطراری 
در  دولت  تدابیر  با  منطبق  کشور،  در 
محافظت از ویروس کرونا خواند و گفت: 
اطمینان دارم که خواندن کتاب، انتخاب 
بخشی از مردم در این زمان است و در 
عین حال فرار از نوع خاص پرخاشگری 
شبکه های اجتماعی است که این روزها 
حضور آنها در اطراف ما زیاد شده است، 
البته از این شبکه ها نیز باید استفاده کرد، 

اما در یک اندازه معین.
ند  ا می تو کتاب  وی  گفته  به 
برای  اساسی  پشتیبانی  و  حامی  یک 
به  را  نفس  به  اعتماد  و  باشد  مردم 
می تواند  حال  عین  در  برگرداند.  آنها 
نیز  را  ترس  انواع مختلف  و  ناآرامی ها 
بیماری  زمان  در  از مردم دور کند که 
پدیده  یک  کرونا  ویروس  گیر  همه 

عادی است.
وضعیت  به  توجه  با  رانکوویچ 
کنونی، کاهش خرید کتاب را دلیلی بر 
کمتر تمایل مردم به خرید و یا دوری از 
کتاب نمی داند. او در این باره می گوید: 
یک  در  را  ما  موجود،  مسائل  و  وقایع 
تنگناهایی قرار داده که موجب کاهش 
خرید کتاب شده است. باید قبول کرد 
که اعالم وضعیت اضطراری در کشور 
نه تنها موجب کاهش خرید کتاب شده، 
این وضعیت  که  کرد  اذعان  باید  بلکه 
تمامی اقشار جامعه را تحت تأثیر خود 

قرار داده است.

آیا كتاب تلویزیون و اینترنت را شکست می دهد؟

 »مزدور« پس از ۳6 سال به بازار آمد
هاوارد  نوشته  »مزدور«  رمان 
غبرایی،  مهدی  ترجمه  با  فاوست 
توسط  سال   ۳۶ از  پس  به تازگی 
نشر  بازار  راهی  و  منتشر  خزه  نشر 

شده است.
ه  یسند نو  ، ست فا د  ر ا و ها
»مزدور«  در  آمریکایی،  سرشناس 
داستانی را تعریف می کند که حکایت 
همه  دوران ها، به ویژه دوران معاصر 
به طمع  است؛ حکایت مزدورانی که 
بیرون  اخالق  دایره   از  را  پا  نان، 
اما  می کنند،  ستمگری  و  می گذارند 

نهایت،  در  و  است  فرهنگی  بیشتر  که  فقری  قربانی  قربانی اند.  خودشان 
قربانی خشونت و بدخویی دیگرانی که جواب بدی را فقط با بدی می دهند.

ترجمه پیش رو از این کتاب، برای اولین بار در سال ۱۳۶۳ توسط دو نشر 
نیلوفر و الفبا به چاپ رسید و تا سال ۹۹ دیگر منتشر نشد. به این ترتیب با 
ویراست تازه ای که مترجم مذکور ارائه داده، این ترجمه دوباره پس از ۳۶ 

سال منتشر شده است.
اجیر  انگلیسی ها  آلمانی است که توسط  »مزدور« ماجرای مزدوران 
دار  به  امریکا  داخلی  نبردهای  در  را  خل وضع  یک روستایی  آنها  شده اند. 
می کشند و همین اتفاق، آتش خشم و انتقام امریکایی ها را شعله ور می کند. 
و  می گیرد  شکل  نابه هنگام  عشقی  هیاهو،  و  این کارزار  وسط  درست  اما 

این سوال پیش می آید که چگونه می توان عاشق دشمن شد؟
در بخشی از این کتاب می خوانیم:

در اینجا، در این بهار زیبا و دیرپا، ترسناک ترین درام در حال اجرا بود؛ 
مردی را داشتند محاکمه می کردند که موضوع مرگ و حیاتش در میان بود 
و نه هر مردی، بلکه یکی از کسانی که در آن سال های عجیب، کینه و 
نفرت همگان را برمی انگیخت: یعنی یک مزدور. شاید سرنوشت غم انگیز 
ما چنین بود که جنگ این همه از ما دور باشد، چون با تمام درنده خویی 
و پوچی جنگ، درگیری هرکسی در آن، نه تنها بدترین صفاتش را آشکار 
نیز می پروراند و همین جاست که  را  بلکه بهترین خصوصیاتش  می سازد، 
همراه با بی رحمی ترحم و شفقت نیز به وجود می آید. در اینجا دشمن مردی 
تنها بود که اصاًل مرد نبود، بلکه پسربچه  بدبخت و یتیمی بود که هزاران 

مایل از خانه و کاشانه  خود دور افتاده بود.
این کتاب با ۱۹۲ صفحه و قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.

 »قندیل کوچک« غسان کنفانی به پله پنجم رسید

کتاب »قندیل کوچک« به نویسندگی غسان کنفانی و ترجمه غالمرضا 
امامی از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بازنشر شد.

معاصر  نویسنده  کنفانی،  غسان  نوشته  داستانی  کوچک«  »قندیل 
فلسطینی برای کودکان است. کنفانی در این کتاب داستانی تخیلی درباره 
امیرزاده ای روایت می کند که بعد از مرگ پدر باید به تخت بنشیند اما پدر 
فرمان سختی برای این کار صادر کرده است. شاهزاده مجبور است برای به 
دست گرفتن حکومت، خورشید را به قصر بیاورد. این اثر را کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان با ترجمه غالمرضا امامی و تصویرگری پرستو 

احدی منتشر کرده و هم اکنون به چاپ پنجم رسیده است.
اعضای  از  یکی  و  فلسطینی  روزنامه نگار  و  نویسنده  کنفانی،  غسان 
از نویسندگان حوزه  رهبری جبهه مردمی برای آزادی فلسطین بود. وی 
اجتماعی فلسطین و ادبیات داستانی عرب بود که آثارش به دور از شعارزدگی، 
مفاهیم عمیقی را درباره زندگی بیان می کند. داستان »قندیل کوچک« پس 

از شهادت کنفانی در میان دست نوشته  هایش پیدا شد.
باالی  کودکان  مناسب  که  کوچک«  »قندیل  صفحه ای   ۴۰ کتاب 
۱۱ سال است برای اولین بار در سال ۱۳۸۷ منتشر و برای پنجمین بار با 
شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه بازنشر شده است. پیش تر نیز ۱۵ هزار و 

۵۰۰ نسخه از این کتاب به چاپ رسیده بود.
تومان در فروشگاه های کانون  با قیمت ۱۸ هزار  »قندیل کوچک« 
دسترس  در  کتاب  شهر  مجموعه  و  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 

عالقه مندان قرار گرفته است.
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فرناز ميرزالو

ایــن روزهــا کــه ویــروس کرونــا 
آمــده و همــه را خانه نشــین کــرده 
ــده   ــه آین ــا را ب ــد م ــه می توان آن چ
امیــدوار کنــد، شــادی اســت. بــه 
ــا شــاد  ــن روزه چیزهــای کوچــک ای
باشــیم و ســعی کنیــم خودمــان را 
ــان را  ــم وجودم ــا غ ــم ت ســرگرم کنی
نگیــرد. ســعی کنیــم آگاهی مــان را بــا 
ــرا  ــم زی ــاال ببری ــه ب ــدن و مطالع خوان
ــاب بخوانیــم و  هــر چقــدر بیشــتر کت
ــم بهــره  ــدا کنی شــناخت بیشــتری پی

بیشــتری از زندگــی برده ایــم. 
جمــال میرصادقــی، نوشــت: عمر 
دراز بــه مــن فرصــت تجربه هــای 
بی شــمار را در زندگــی داده و زیــرو 
باالهــای بســیار را دیــده  ام. بچــه 
ــود.  ــاب ب ــدرم قص ــودم و پ ــر ب کارگ
ــودم  ــده ب ــم ش ــازه وارد کالس هفت ت
و ســه مــاه بیشــتر از ســال تحصیلــی 
نگذشــته بــود کــه پــدرم مرا از مدرســه 
بیــرون کشــید و گفــت، بهتر اســت در 
ــرا  ــن ماج ــم. ای ــی کار کن دکان قصاب
ــرد  ــن وارد ک ــه م ــوکی ب ــان ش چن
ــرزد  ــدم. خــدا بیام ــض ش کــه مری
ــی  ــدن ناراحت مادربزرگــم را کــه از دی
ــه  ــوذی ک ــا نف ــاورد و ب ــاب نی ــن ت م
ــدرم داشــت او را راضــی کــرد  روی پ
کــه دوبــاره بــه مدرســه برگــردم. 
ــتی  ــطه تنگدس ــه واس ــال ها ب آن س
خانــواده پــدرم تنهــا غــذا و لباس مــان 
را تامیــن می کــرد و مــن بــا تدریــس 
ــم  ــی هزینه های ــاگرد خصوص ــه ش ب
را تامیــن می کــردم. دانشــگاه کــه 
معلــم  بــه شــکل رســمی  رفتــم 
ــن شــرایط اقتصــادی را  شــدم و همی
ــد از آن  ــال بع ــد س ــرد، چن ــر ک بهت
ازدواج و تمــام هزینه هایــش را بــه 
تنهایــی پرداخــت کــردم. بعدهــا هــم 
به واســطه نویســندگی همــواره بــا 
چالــش سانســور دســت و پنجــه نــرم 

کــرده و همچنــان بــا آن مواجهــم امــا 
آیــا اینهــا دلیلــی بــر زانــوی غــم بغــل 

ــن اســت؟ گرفت
ــال ها  ــن س ــه از ای ــه ای ک نتیج
ــگاه  ــه هیچ ــت ک ــن اس ــه  ام ای گرفت
ــات و  ــار اتفاق ــد در انتظ ــان نبای انس
چیزهــای بــزرگ باشــد و افســوس آنها 
را بخــورد زیــرا روزی کــه گذشــت از 
ــن  ــردد. از ای ــه و بازنمی گ ــت رفت دس
ــت  ــن اس ــه ای ــه هم ــه ام ب رو توصی
بدانیــد  را  روزهای تــان  قــدر  کــه 
ــته  ــزرگ نداش ــای ب ــار چیزه و  انتظ
ــه دســت  ــه ب ــزی ک ــر چی ــید. اگ باش
ــد انتظــار شــما نیســت  ــد در ح آوردی
بــه آن قناعــت کنیــد چــون روزی کــه 
بگــذرد دیگــر بازنمی گــردد. بــه جــای 
ایــن کــه بــه دنبــال توصیه هایــی کــه 
ــی  ــید از زندگ ــد، باش ــی می کنن برخ
بهــره کافــی را بگیریــد. نگذاریــد 
زندگی تــان تنهــا بــه عــزاداری و غــم 
بگذرد، انســان غــم زده و منــزوی هیچ 
ــه بهبــود اجتمــاع نمی کنــد  کمکــی ب
و درصــدد تغییــر برنمی آیــد. بنابرایــن 

ــد. ــادی را از دســت ندهی ش
ایــن روزهــا کــه ویــروس کرونــا   
آمــده و همــه را خانه نشــین کــرده آن 

چــه می توانــد مــا را بــه آینــده   امیــدوار 
ــای  ــه چیزه ــت. ب ــادی اس ــد، ش کن
ــیم و  ــاد باش ــا ش ــن روزه ــک ای کوچ
ســعی کنیــم خودمــان را ســرگرم کنیم 
ــعی  ــرد. س ــان را نگی ــم وجودم ــا غ ت
ــدن و  ــا خوان ــان را ب ــم آگاهی م کنی
مطالعــه بــاال ببریــم زیــرا هــر چقــدر 
ــناخت  ــم و ش ــتر کتــاب بخوانی بیش
بیشــتری پیــدا کنیــم بهــره بیشــتری 

از زندگــی برده ایــم.
ــش  ــا بی ــن روزه ــه ای ــی ک کتاب
از هــر زمــان خوانــدن آن را بــه شــما 

توصیــه می کنیــم »هــزار و یــک 
ــا  ــه صده ــی ک ــت. کتاب ــب« اس ش
ســال پیــش در هنــد نوشــته و در 
ــه  ــی ترجم ــه فارس ــانی ب ــان ساس زم
ــا  ــد مصری ه ــرن بع ــد ق ــد و چن ش
آن را بــه زبــان عربــی برگرداننــد. 
ــی اســت  ــک شــب« کتاب »هــزار و ی
کــه نویســنده های بــزرگ جهــان 
نــگارش  در  آن  از  بورخــس  ماننــد 
گرفته انــد.  الهــام  داستان های شــان 
اگــر می توانیــد نســخه اصلــی کتــاب 
را پیــدا کنیــد و بخوانیــد یعنــی همــان 
ــی  نســخه ای کــه در ســال های ابتدای
ســده چهــارده شمســی منتشــر شــد. 
ــواع  ــا ان ــد ب ــاب می توانی ــن کت در ای
شــخصیت های انســانی آشــنا شــوید، 
نــه ایــن کــه بــا یــک انســان قالبــی 
مواجــه باشــید. »هــزار و یــک شــب« 
هی بخــش  گا آ و  ه  م کنند گر ســر
ــن  ــدن ای ــه از خوان ــی ک ــت. لذت اس
کتــاب بــردم وافــر بــود و آنهــا را 
ــرده  ام.  ــل ک ــی نق ــس مختلف در مجال
ــس  ــر هرم ــه نش ــخه ای ک ــه نس البت
از عبداللطیــف نســوجی منتشــر کــرده 
هــم نســخه خوبــی اســت و می توانیــد 
ــه  ــا آن ب ــه را ب ایــن روزهــای قرنطین

ــد.« ــر کنی ــه س ســالمت ب

خوش باش دمی كه زندگانی این است کارگاه مجازی »از داستان تا نمایش نامه« با 
هاله مشتاقی نیا و سلینجر

هاله مشتاقی نیا که این روزها 
کارگاه »از داستان تا نمایش نامه« را 
بر مبنای داستان های کوتاه سلینجر 
ـ نویسنده ی نامدار آمریکایی ـ در 
می کند،  ر  برگزا مجازی  فضای 
توضیحاتی  یادداشتی،  نگارش  با 
ارائه  آموزشی  کارگاه  این  درباره ی 

کرد. 
که  یس  مه نو یشنا نما ین  ا
نگارش  هنری اش  کارنامه ی  در 
نمایشنامه هایی مانند »پنجاه پنجاه« ، »تقدیربازان« ، »اینگرید برگمن با 
بوی قورمه سبزی« ، »ناامنی«، »مرد مقابل« و ... به چشم می خورد، در 

یادداشت خود نوشته است:   
»این روزهای کرونازده که همه ی ما در حاِل تجربه ی عجیبی هستیم 
که با انتظار گره خورده، موجب شد تا ایده ای را که از مدت ها قبل به آن 

فکر می کردم، عملی کنم.
در عصری هستیم که فضای مجازی ما را بلعیده، چه بخواهیم، چه 
نخواهیم باید این هجوم را برتابیم و بپذیریم. حاال چرا از این موقعیت، در 

راستای آموزش و انتقاِل تجربه استفاده نکنیم؟!
آموزِش نمایش نامه نویسی از طریق مجازی هم امکان پذیر است چون 
عرصه ی خواندن، تحلیل، تحقیق و تمرین بر اساِس داده های آموزشی، 
لزومًا نیاز به فضای یک کالس درس ندارد. مهم تر از آن بستری را فراهم 
می کند  تا جوانانی که از استعداد لبریز هستند و به دلیِل دور بودن از پایتخت، 

امکان حضور ندارند هم از آموزش بهره ببرند. 
به این ترتیب من اولین دوره ی آموزِش مجازی خود را با عنواِن » 
از داستان تا نمایش نامه« شروع کردم و آن را ادامه هم خواهم داد چون 

نگاهم به برگزاری این کارگاه کوتاه مدت نیست.
این دوره برای رسیدن به طرِح نمایش نامه، مبنا را داستان های  در 
کوتاهی از »جی.دی. سلینجر« قرار دادم تا با تحلیل و پرداخِت دراماتیک 
و تمرین بر اساِس آن ها، هنرجو با عناصر درام آشنا شده و سپس به طرح 
نمایشی برسد و در دوره های پیشرفته به نمایش نامه بر اساِس آن طرح هم 
این  این که سراغ سلینجر رفتم، جهان بینِی شگفِت  خواهیم رسید. دلیل 
نویسنده ی معاصر آمریکا در خلق و پرداخِت اثر است و داستان های کوتاِه 

او بستری عالی برای آموزشی است که در نظر دارم.
برای برنامه ریزی آموزشی هم با توجه به رویکردی که خودم دارم، 
دیگر  طرحی  به  و  ندیدم  مناسب  مجازی  قالِب  در  را  جلسه ای  آموزِش 
از شکِل متداول کالس های حضوری رسیدم. چون به نظرم وقتی  فارغ 
سراغ فضای مجازی می رویم، باید از زاویه ی دیدی دیگر به یک دوره ی 

آموزشی نگاه کنیم.«

به دلیــل تــداوم تعطیلــی تاالرهــای کتابخانه 
ــت  ــه امان ــاِر ب ــد آث ــکان تمدی ــران، ام ــی ای مل
گرفتــه شــده از طریــق پســت الکترونیکــی مهیــا 
و محدودیــت موجــود در این زمینه برداشــته شــد.

در راســتای تصمیمات ســتاد ملــی مدیریت 
ــه  ــرح فاصل ــداوم ط ــا و ت ــا کرون ــارزه ب و مب
گــذاری اجتماعــی تاالرهــای مطالعــه کتابخانــه 
ملــی ایــران تــا اطــالع ثانــوی تعطیــل اســت. 
در همین راســتا و بــرای کاهــش مراجعــات 
حضــوری، محدودیــت تمدیــد امانــت کتــاب در 

ــته شــد. ــران برداش ــی ای ــه مل کتابخان
ــای  ــه کتاب ه ــی ک ــن، اعضای ــش از ای پی
بودنــد،  گرفتــه  امانــت  را  ملــی  کتابخانــه 
ــت  ــد امان ــه تمدی ــار نســبت ب می توانســتند ۲ ب
ــا آدرس  ــل( ب ــگار )ایمی ــق پیام ن ــاب از طری کت
ــد  ــدام کنن gmail.com@۱۳۱۷.public اق
امــا به دلیــل جلوگیــری از تشــدید ویــروس 
کرونــا و در راســتای تــداوم طــرح فاصله گــذاری 

ــد. ــته ش ــت برداش ــی، این محدودی اجتماع
بــر همین اســاس اعضــای کتابخانــه ملــی 

ــی  ــه مل ــی کتابخان ــاالر عموم ــه از ت ــران ک ای
ایــران، کتــاب بــه امانــت گرفته انــد، تــا اطــالع 
ــود را در  ــار خ ــع در اختی ــد مناب ــوی می توانن ثان
دفعــات مختلــف تمدیــد کنند.همچنین آن دســته 
از اعضــا کــه به هــر دلیــل، مایــل بــه نگهــداری 
کتــاب و منابــع امانتــی خــود نیســتند، می تواننــد 
ــی ســازمان اســناد و  ــه درب غرب ــه ب ــا مراجع ب
کتابخانــه ملــی ایــران، این منابــع را بــه حراســت 
این ســازمان تحویــل بدهنــد تــا در ادامــه، طــی 

فرآینــدی کتــاب از امانــت خــارج شــود.

لغو محدودیت تمدید امانت كتاب های كتابخانه ملی



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

سردبير: محمدرضا حسن بيگی
معاون سردبير: مجتبی كاشی
طراحی و گرافيک: ناظم رام

سرویس اجتماعی: روحی الهی
سرویس قضایی و خانواده: فهيمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهيد سلطانی

سرویس هنری: محمد حسين زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی كهندانی

مسئول امور خبرنگاران: بهنام مومنی
گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه رسولی،فرید توانا

رضا بهشتی،  خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

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

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بيانگر دیدگاه دنيای جوانان نيست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه كتبی از روزنامه بالمانع است

چهارشنبه 3  اردیبهشت 1399  قيمت 1000 تومانسال بيست ودوم- شماره مسلسل 1439

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خيابان جمالزاده شمالی ، نرسيده به خيابان 
نصرت، پالک ۲7۵، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 66۵6۲801-6691731۲ -6691۵۲68      
فکس:661۲6139

ماليات گرفتن از اجراهای تئاتری، ستم است

مسعود دلخواه مدرس، بازیگر 
روزها  این  که  تئاتر  کارگردان  و 
مشغول تدریس آنالین واحدهای 
در  خود  دانشجویان  به  نظری 
دانشگاه تربیت مدرس است،عنوان 

کرد با توجه به شرایط اقتصادی تئاتر و 
گروه های تئاتری گرفتن مالیات و کسر 

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از اجراهای تئاتری، ستم است.
مسعود دلخواه گفت: االن زمانی است که هنرمندان باید کمتر 
حرف بزنند و بنویسند و بیشتر باید بخوانند. نباید فقط جنبه منفی 
ویروس کرونا را ببینیم. دنیای امروز نیاز به نیرویی داشت که بشر 
را به یک سه کنج بکشاند و از او بخواهد درباره خود و عملکردش 

تجدید نظر کند.

پخش سه مستند درباره سينمای كيارستمی

امکان  از  شریف راد  حمیده 
با  رایگان سه مستندش  تماشای 
عباس  با  گفتگو  »یک  عناوین 
کیارستمی«، »نرسیده به درخت« 
زیتون«  درختان  سوی  »آن  و 

به مدت  »هاشور«  نمایش  شبکه  روی 
یک ماه خبر داد.وی افزود:»خانۀ دوست 
کجاست؟«، »زندگی و دیگر هیچ« و »زیر درختان زیتون« سه 
دوست  همواره  و  هستند  کیارستمی  عباس  سینمای  مهم  فیلم 
داشتم عالقه مندان به این کارگردان، این امکان را داشته باشند 
که درباره این آثار اطالعات بیشتری به دست آورند. این بود که 
این مستندها را روی وب سایت هاشور عرضه کردم تا هموطنان 

بتوانند آنها راببینند.

جشنواره موسيقی جوان برگزار می شود؟

موسیقی  انجمن  مدیرعامل 
ین  ه تر ز تا یح  تشر ر  د ن  ا یر ا
این  در  گرفته  انجام  فعالیت های 
درباره  اقدامات  برخی  از  مجموعه 
موسیقی  جشنواره  برگزاری  نحوه 

جوان خبر داد.
علی ثابت نیا گفت: برنامۀ دبیرخانه 
و بخش اجرایی جشنواره طبق فراخوان تا زمان اتمام مهلت ارسال 
آثار )پایان اردیبهشت ماه( اجرایی است و عالقه مندان به شرکت 
در چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان می توانند آثارشان را 
در سامانۀ »بامک« بارگذاری کنند. البته در صورت ادامه دار شدن 
این شرایط راه های مختلفی برای برگزاری وجود دارد که در آینده 

توسط اعالم خواهد شد. 
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دنيای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل كه به هيچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب كيفی:  ۴0

بازیگری كه با »هيوال« دیده شد 

اشاره  با  محمدجواد جعفرپور 
»هیوال«  سریال  موفقیت  به 
گفت  خانگی  نمایش  شبکه  در 
و  شده  دیده  مجموعه  آن  با  که 
پیشنهادهای خوبی برای بازیگری 

دریافت داشته است. 
سریال  در  حضورش  درباره  وی 
رمضانی »پدر پسری« و نقش هایی که پیش از این بازی کرده 
گفت: پیش از این در سریال»جالل الدین« بازی کردم که مربوط 
از  که  داشتم  فیلم  چند  هم  سینما  در  و  بود  پیش  سال  چند  به 
آخرین آن ها »نارنجی پوش« ساخته داریوش مهرجویی حدود ۷ 
سال می گذرد و خوشحالم که بعد از این بازه زمانی سال گذشته 

توانستم با سریال »هیوال« دیده شوم.
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هنرمندان و روزهاي قرنطينه

عليرضا كوشک جاللي: وضعيت هنرمندان ایراني با هنرمندان خارجي قابل مقایسه نيست!

چاپ: كار و كارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
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سازمان شهرستان ها:  091۲۲7۵۲190
امور  مشتركين: كلينيک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایميل
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

بدون شک یکي از شاخص ترین و برجسته ترین 
علیرضا  کشور،  تئاتر  عرصه  در  فعال  هنرمندان 
نویسنده، کارگردان، مترجم  او  کوشک جاللي است.  
و مدرس دانشگاه مي باشد که همه ساله شاهد اجراي 
نمایش هاي پرمخاطب و شاخصي از وي هستیم. او 
سال گذشته دو نمایش بانوی آوازخوان و پستچی پابلو 
نرودا، را در تئاتر شهر و تماشاخانه ایرانشهر به صحنه 
برد. او این روزها در کشور آلمان به سر می برد و در 
حال برگزاری کارگاه آموزشی به صورت آنالین برای 
قرنطینه  روزهای  طی  همچنین  و  است  عالقمندان 
است.  رسانده  پایان  به  را  نمایشنامه  چند  ترجمه 
استاد  و  برجسته  هنرمند  این  با  ما  آنالین  گفتگویی 

شاخص تئاتر را از دست ندهید...

-در این روزهاي قرنطینه که تقریبا همه جهان 
را درگیر خود کرده است، چه مي کنید؟

*در تمام دوران تاریخ، زمانی که فاجعه ای پدید 
می آید نحوه مبارزه و برخورد با فاجعه در شکل گیری 
شخصیت افراد جامعه بسیار تعیین کننده است. عده ای 
این جهان چوب  که  دارند  اعتقاد  همچون شوپنهاور 
دم  و  بپذیریم  باید  پس  می گذارد،  انسان  چرخ  الی 
این  که  نیچه هستند  عده ای هم سلیقه   و  نیاوریم  بر 
جهان چوب الی چرخ انسان می گذارد، پس باید علیه 
نظام موجود عصیان کرد. عصیان در این دوره، شاید 
تبدیل به این شده که، در این شرایطی که همه چیز 
ایمان دارم که  بمانیم. من  زنده  بوی مرگ می دهد، 
ایام به سر خواهد آمد. این امکان وجود دارد تا  این 
از شرایط پیش آمده به دلیل شیوع ویروس کرونا، به 
عنوان موقعیت استفاده و سعی کنیم با تلفات کمتری 
این دوران سپری شود. تجربه شخصی زندگی ام، به 
من نشان داده که با بسته شدن هر دری در بیرون، اگر 
انسان نتواند در جدیدی در درون خود بگشاید، بسیار 
خطرناک خواهد بود. در این دوران مرز بین خالقیت و 
جنون به باریکی تار مویی است. شاید انسان ها پیش از 
این به دلیل روزمرگی کمتر به باز کردن درهای درونی 
خود توجه داشته اند و اکنون شانسی به وجود آمده تا 
به  تاکنون  آنچه که  به کشف درونیات مان و  بتوانیم 

سادگی از کنار آن گذر کرده ایم، راه یابیم.

به تنها شدن آدم ها  این موضوع  به نوعي  -اما 

هم مي انجامد...
که  سال هاست  است.  بزرگی  موهبت  *تنهایی 
تنهایی خود را دوست دارم و بسیار عالقمند فعالیت، 
اینکه  با  هستم.  تنهایی هایم  در  نوشتن  و  ترجمه 
سال هاست، تقریبا صبح تا شب در خانه هستم، گاه 
این  اکنون  می شوم.  مواجه  نیز  زمان  کمبود  با  حتی 
امکان وجود دارد تا با فراغ بال در خانه بمانیم و به 
عالقمندی های خود بپردازیم. البته می دانم که بسیاری 
از مردم، به خاطر هزاران مشکل معیشتی، آرامش الزم 
را برای پرداختن به خود ندارند. نقش دولت ها و شیوه  
کمک رسانی به مردم در این برهه بسیار تعیین کننده 
نوشته  طاعون  یاد  موجود  وضع  دیدن  با  البته  است. 
ما  همشهری های  مي گفت  که  می افتم  کامو  آلبرت 
هم از این دیدگاه مانند همه آدم های دیگر بودند. در 

فکر خودشان بودند یا به عبارتی در فکر انسان ها، بال را 
باور نداشتند. بالها و آفت ها هم طراز انسان ها نیستند، 
بنابراین انسان ها می گویند بال چیزی غیرواقعی است، 
کابوسی است که زود می گذرد. ولی همیشه هم زود 
کابوس  به  کابوسی  از  که  هستند  آدم ها  نمی گذرد، 
دیگر کشانده می شوند. من احساس می کنم که چند 
دیگر  کابوس  به  کابوسی  از  آدم ها   که  است  وقتی 

کشانده می شوند!

این  که  نمایشنامه نویسی  کارگاه های  -درباره 
روزها به صورت مجازی در اینستاگرام برگزار می کنید، 

توضیح دهید؟
بتواند چند  شاید  نمایشنامه نویسی  *کارگاه های 

جوان کت بسته  غافلگیر را که میان نگرانی و اطمینان 
دست و پا می زنند، برای مدتی به دنیای دیگری ببرد. 
جوان هایی که دغدغه  نوشتن دارند. این کالس ها شاید 
هنوز  که  بالقوه ای  استعدادهای  برای  باشد  تلنگری 
مناسبی  فرصت  نداشته اند،  شکوفایی  برای  فرصتی 
با این کالس ها سعی ام بر  بیازمایند.  است تا خود را 
این است تا با روحیه  کرختی و ناامیدی دوران قرنطینه 
که بر پیکر نحیف جامعه سنگینی می کند، مبارزه کنیم. 
تحلیل رمان ها، شخصیت ها و نمایش نامه های مختلف 
روانی  بار  از  می تواند  کرونا،  دوران  با  آنها  مقایسه  و 
دست  تا  کنند  پیدا  جرات  و  بکاهد  کمی  هنرجویان 
به قلم ببرند. این روزها زمان مناسب و مطلوبی است 
بزرگ  نویسندگان  آثار  دقیق  و  عمیق  مطالعه   برای 
جهانی. ضمن اینکه تمام درآمد حاصل از کالس ها و 

کارگاه های مجازی که این روزها برگزار می شود را با 
کمک اشکان خطیبی به پویشی به منظور کمک به 

افراد نیازمند اختصاص داده ام.

-در کنار این کارگاه ها چه فعالیت دیگري دارید؟
)نوشته  راهزنان  نمایش   ۲۰۱۳ سال  *در 
مجموعه  اصلی  سالن  در  که  را  شیلر(  فریدریش 
از  که  شیلر  جشنواره   به  کردیم،  اجرا  تئاترشهر 
معتبرترین فستیوال های تئاتر آلمان است، دعوت و در 
آن جشنواره اجرا شد. در آن زمان من این نمایشنامه 
را براساس دراماتورژی اجرای خودم ترجمه و بسیاری 
از بخش های آن را حذف کرده بودم. در این دوران بر 
آن شدم تا این اثر را به صورت کامل ترجمه کنم و 

اکنون تکمیل شده است و به زودی آن را به منظور 
نمایشنامه ای  همچنین  سپرد.  خواهم  ناشر  به  چاپ 
با موضوع زندگی ونسان ونگوگ  باد زرد،  نام  به  را 
به زبان آلمانی نوشته بودم که آن را به زبان فارسی 
ترجمه کردم و براساس آن ترجمه، قصه و نمایشنامه 
پایان  به  نوشته و  این دوران قرنطینه  را در  باد زرد 
را  اروپا،  نام هتل  به  نیز  نمایشنامه دیگری  رساندم. 
به  نیز  را  آن  اکنون  بودم که  نوشته  آلمانی  زبان  به 
فارسی ترجمه کردم. همچنین پیش از شروع قرنطنیه 
نمایشنامه رعنا، را که در لنگرود به صحنه برده بودیم، 

توسط انتشارات مهر نوروز به چاپ رسید.

یا سایر  ایران  نمایشی در  اجرای  -امسال قصد 
کشورها را دارید؟

*قرار بر این بود اردیبهشت ماه ایران باشم و چند 
نمایش را با هنرمندان شهرستانی به صحنه ببریم که به 
دلیل شرایط به وجود آمده، میسر نشد. من نیز همچون 
دیگر همکاران منتظرم تا از این شرایط عبور کرده و در 
اولین فرصت به ایران بیایم و فعالیت خود را آغاز کنم. 
اما اکنون در آلمان به صورت مجازی مشغول تمرین با 
بازیگران آلمانی ام هستم. یک نمایش هم به صورت 
مجازی با هنرمندان ایرانی کارگردانی می کنم. امیدوارم 
هر چه سریع تر شرایط بهتر شود تا بتوانیم تمرینات مان 
را در پالتو ادامه دهیم. قرار بود در چند هفته آینده هم 
نمایشی به زبان آلمانی در شهر کلن کارگردانی کنم 
که به دلیل شرایط فعلی، ادامه  تمرین ها میسر نیست.

-درباره بنیاد آموزش کوشک جاللي هم برایمان 
توضیح دهید؟

*در ادامه مجموعه فعالیت هایی که در تهران و 
شهرستان های ایران و آلمان انجام دادم، بنیاد آموزش 
کوشک جاللی را بنیان گذاری کردم. این بنیاد آموزشی 
سال هاست که فعال است. اعتقاد راسخ دارم که بدون 
آموزش در تمام زمینه های اجتماعی و هنری، جامعه 
خواهیم  درجا  ما  و  کرد  نخواهد  تغییری  بنیاد  از  ما 
زد. تنها آموزش و دستیابی به مدرن ترین شیوه های 
هنری، علمی و فرهنگی و انتشار آن در جامعه است 
که می تواند سنگ پایه  نجات یک جامعه باشد. این 
بنیاد با این هدف راه اندازی شده. من به کمک چند 
به  تا  است  این  بر  ایران سعی مان  و  آلمان  در  نهاد 
زودی مسابقه نمایشنامه نویسی تئاتر مردمی را برگزار 
کنیم. چند سال پیش نمایشنامه پابرهنه لخت قلبی در 
مشت، را که به زبان آلمانی نوشته بودم، برنده  جایزه 

زمان  همان  از  شد،  آلمان  مردمی  نمایشنامه نویسی 
قصد داشتم چنین جایزه ای را هم در ایران راه اندازی 
کنم. منظور از ژانر تئاتر مردمی، بنا به گفته  برشت، 
نمایشی است که مختص اقشار خاص و روشنفکران 
ارتباط برقرار  اقشار مختلف جامعه  با  بتواند  نباشد و 
نیل  شکسپیر،  مولیر،  برشت،  آثار  اکثر  مانند  کند؛ 
آثار  از  بسیاری  همچنین  و  رضا  یاسمینا  سایمون، 
بهرام بیضایی و اکبر رادی. به زودی فراخوان مسابقه 
نمایشنامه نویسی مردمی منتشر خواهد شد و در اختیار 

رسانه ها قرار خواهد گرفت.

مادي  تعطیلي ها وضعیت  پي  در  و  روزها  -این 
و شما  است  مواجه شده  با مشکالتي  نیز  هنرمندان 
به  وضعیت  هم  آنجا  در  دارید،  حضور  آلمان  در  که 

همین شکل است!؟
*هنرمندان تئاتر ایران در شرایط دشواری به سر 
می برند. ابتدا مقایسه  کوچکی میان تئاتر در ایران با 
این حرفه در آلمان داشته باشیم تا به عمق فاجعه پی 
ببریم. در آلمان ۳ نوع تئاتر وجود دارد، یک نوع تئاتر 
معلم ها  مانند  تئاتر  نوع  این  فعاالن  تمام  که  دولتی 
و کارمندان در استخدام دولت هستند و هر شهری 
هنری  کار  واقع  در  و  است  دولتی  تئاتر  یک  دارای 
کارهای  ایران  در  اما  می شود.  محسوب  شغل  یک 
هنری شغل به حساب نمی  آیند. به عنوان مثال یک 
کارگردان یا بازیگر در ایران به دلیل شرایط نامطلوب 
اقتصادی، کمبود سالن های نمایش و هزاران کمبود 
دیگر، شاید در سال این امکان را داشته باشد که تنها 
یک یا دو اثر را به صحنه آورد و گاهی نیز هر دو یا 
سه سال یک بار. این هنرمندان در استخدام دولت 
نیستند و هر کدام شغل دیگری دارند و این موضوع 

از معضالت بزرگ هنری کشور ماست و اکنون در 
این شرایط شاهد مشکالت مالی بسیاری هستیم که 
گریبانگیر هنرمندان شده است. در وضعیت به وجود 
آلمان استخدام دولت هستند و  افرادی که در  آمده 
را  خود  حقوق  ۷۰درصد  حدود  هستند،  بیکار  اکنون 
البته آنها نیز، زیر فشار هستند اما  دریافت می کنند. 
به نسبت ایران، این فشار کمتر است. بخش دیگری 
از تئاتر آلمان نیمه دولتی است که آنها نیز با دریافت 
بسته های کمکی، مورد حمایت دولت هستند. دسته 
سوم هنرمندان آلمان جزء تئاتر آزاد هستند که آنها 
هر زمانی که در نظر داشته باشند نمایشی را به صحنه 
آورند سالنی را اجاره کرده و اثرشان را اجرا می کنند. 
شامل  دولت  حمایتی  بسته های  اختصاص  و  کمک 
عبور  دوران  این  از  بتوانند  تا  نیز می شود  گروه  این 
کنند. گذران زندگی هنرمندان در ایران با این وضعیت 
اقتصادی و به دلیل ساختار کلی کشور در ارتباط با 
هنرمندان و بودجه اندکی که به هنر اختصاص داده 
شده، بخصوص در این شرایط، معضل بسیار بزرگی 
وارد  پیکر نحیف هنرمندان  به  آسیب جدی  و  است 
برای  بودجه ای  زودتر  چه  هر  امیدوارم  است.  کرده 

هنرمندان در این دوران در نظر گرفته شود.

-صحبت پایاني شما...
*کرونا زندگی میلیاردها نفر در جهان را مختل 
و تاکنون بیش از یک میلیون شهروند در کشورهای 
مختلف را مبتال کرده و در سراسر جهان روزگار سیاهی 
را برای مردم رقم زده است. اما همین ویروس مرگبار 
است.  شده  مثبت  تحوالت  منشا  محیط زیست  برای 
یک  حد  در  و  نادر  اتفاقی  هوا،  آلودگی  کاهش  این 

معجزه است.

W W W . Y O U T H W O R L D . I R

محمد حسین زاده

مخاطبان  نزد  آنقدر  نون .خ۲  سریال  روزها  این 
تلویزیون محبوب شده که شاید کمتر کسي سریال هاي 
ویژه نوروز امسال را به یاد داشته باشد و منتظر سریال هاي 
توانسته  تنهایي  به  این سریال  باشد. درواقع  ماه رمضان 
مخاطب بسیار زیادي را به سمت تلویزیون جذب کند و این 
یک موفقیت بزرگ براي سعید آقاخاني و تیمش مي باشد. 
یکي از مهمترین ارکان موفقیت این سریال، داستان ساده و 
جذاب آن است که با استفاده از موقعیت هاي طنز و کمدي 
و همینطور شوخي هاي مناسب، یک طنز آبرومند را روانه 
این  نویسندگان  از  یکي  تنابنده  محمد  است.  کرده  آنتن 
سریال و البته طراح فیلمنامه و بخشي از موقعیت هاي این 
سریال مي باشد که با همراهي امیر وفایي آن را به نگارش 
درآورده اند. با او همراه شدیم تا درباره داستان این سریال 
و شکل گیري آن و همینطور مقایسه شدن این نویسنده با 

برادرش )محسن تنابنده( گفتگویي داشته باشیم...

که  بفرمایید  ابتدا  -در 
همراه  سریال  این  با  چطور 

شدید؟
*سعید آقاخانی یک طرح 
کلی برای فصل دوم داشت و از 
پرداخت قصه  من خواست در 
من  و  کنم  کمک  سیناپس  و 
همکاري هاي  واسطه  به  هم 
قبلي با او و همینطور شناختي 
که از وي داشتم این همکاري 
را پذیرفتم. من به همراه سعید 
طراحی  و  سیناپس  آقاخانی 
اولیه قسمت ها را در می آوردیم 
و امیر وفایی که دیالوگ نویس 
دیالوگ ها  است،  بی نظیری 
فیلمنامه  به  و  می نوشت  را 

تبدیل می کرد. اولین چیزی که برای ما شرط بود این بود 
که در تمام سکانس ها در وهله اول قصه را جلو ببریم و 
جایی وجود نداشته باشد که قصه درجا بزند. تمام قصه ها 
با  بعد  مرحله  در  می دادم  انجام  من  که  طراحی هایی  و 
امیر وفایی و سعید آقاخانی چک می شد. آقاخانی خودش 
فیملنامه نویس درجه یکی است و به شکل عجیبی روی 
متن وسواس دارد. زمانی که که من موقعیت ها را طراحی 
می کردم، اگر لحظه ای درنمی آمد همانجا می گفت. ضمن 
اینکه آقاخاني خودش هم ُکرد است و به مسائل اشراف 
شوخی ها  که  بود  این  برایش  چیز  مهمترین  و  داشت 

برخورنده نباشد و به ُکردها احترام گذاشته شود.

-شوخي هاي کار چطور درمي آمد؟
*من و سعید آقاخانی درباره این قصه ها گپ می زدیم 
و بنای ما بر این بود که در هر سکانس با یک موضوع 
شوخی کنیم. شوخی ها هم به نوعی باشد که با هارمونی 

و فضای کار همخوانی داشته باشند.

-یکي از جذاب ترین بخش هاي داستان، جشن انار 

و مسابقه بین اهالي روستا بود!
*در جشن انار که قرار بود یک نفر را به عنوان باغبان 
نمونه انتخاب کنند ما با امیر وفایی فکر کردیم که چه کار 
کنیم که هم قصه جلو برود هم شوخی های جالبی داشته 
باشیم و به این نتیجه رسیدیم که با جشنواره فیلم فجر 
شوخی کنیم و از طرفی هم سعی داریم در شوخی ها حد 
و اندازه را نگه داریم و خوشبختانه وفایی این اندازه را در 

دیالوگ نویسی به خوبی رعایت می کند.

-نگران این هم بودید که شوخی ها برخورنده نباشد؟
ولی  نداشتیم  بابت چنین مسئله ای  نگرانی  *خیلی 
سعی کردیم اندازه شوخی خیلی نباشد و برخورنده نباشد 
خوشبختانه امیر وفایی هم اندازه شوخی ها را خیلی خوب 
مورد  طرفي  از  نداشتیم  دوست  جال  هر  به  می دانست. 

سانسور هم واقع شویم و کارمان از بین برود.

-البته شما نقدهاي اجتماعي جالبي هم داشتید؟
*ذات کمدی این است که در کنار اینکه قصه جلو 
البته ما سعی کردیم در نقد  باشد  می رود نقد هم داشته 
هم اندازه را نگه داریم و یکی 
بود که  این  از رویکردهای مان 
بیشتر با اهالی هنر شوخی کنیم 
چون حس کردیم ظرفیت اهالی 
هنر باالتر است. البته این روزها 
فضای نقد خیلی بهتر شده است 

و ظرفیت ها باالتر رفته است.

ز  ا ه  د ستفا ا ه  ر با ر د -
قصه  در  متنوع  کاراکترهاي 

برایمان بگویید؟
ید  با کردیم  فکر  *ما 
انسانی  و  اجتماعی  قصه  یک 
می خواستیم  و  باشیم  داشته 
شخصیت ها واقعی و رئال باشند 
باشند که دور و بر  و آدم هایی 

خود می بینیم. به طور مثال نوری، آدمی است که دوست 
داریم چنین شخصیتی را ببینیم. او خانواده دوست است و 
از طرفی هم  با دخترانش بسیار شیرین است.  رابطه اش 

مردم روستا در تمام مشکالت سراغ او می آیند.

قبل  فصل  در  مهیار،  مثل  شخصیت ها  از  -برخی 
اغراق هایی داشتند که موردانتقاد هم قرار گرفت و در این 

فصل شدت اغراق های آنها کاهش داشته است...
بازیگر  یک  حال  عین  در  خودش  چون  *آقاخانی 
کمی  که  بازیگری  هر  صحنه  سر  است،  درجه یک 
بازی هایش غلو شده می شد، جلوی آن را می گرفت. برای 
مهیار هم انگیزه ای مثل ازدواج گذاشتیم و او همانطور که 
در سریال تکرار می کند، می خواهد روی پای خود بایستد 
و طبیعتا باید جدی تر می شد و برای همین بازی هایش هم 

کمی نسبت به فصل قبل متفاوت شده است.

-به نظرتان باتوجه به اینکه برادرتان )محسن تنابنده( 
بسیار محبوب و شناخته شده است، چقدر ممکن است که 

نام و آثار شما با او مقایسه شود؟
*برایم خیلی طبیعی است که این مقایسه ها صورت 
بگیرد و خدا را شکر که او موفق است با این حال من از 
همان ابتدا تصمیم گرفتم که به طور آکادمیک در حوزه 
و  تئاتر  کار  هم  این  از  پیش  باشم.  داشته  فعالیت  هنر 

نمایشنامه نویسی انجام داده ام.

-با هم رقابت هم دارید؟
همیشه  زیرا  بدانم.  او  رقیب  را  خودم  *نمی توانم 
محسن  تحت تاثیر  قصه نویسی ام  حال  و  حس  و  فضا 
بوده و فرمول نوشتاری مان نیز شبیه به هم است. چه در 
سال هایی که تئاتر کار می کردم و چه در سال هایی که به 
سراغ قصه نویسی آمده ام، از قلم و شیوه او تاثیر گرفته ام. 
تا  کردم  را شروع  این حرفه  آکادمیک  به طور  من  البته 
مشاوره های  نیز  بعدتر  شوم.  آماده تر  حرفه ای  کار  برای 
محسن و احمد رفیع زاده که نویسنده درجه یکی است، به 

من کمک زیادی کرد.

همراه با طراح داستان نون. خ

محمد تنابنده: در سریال نون.خ همه چيز مانند زندگي واقعي است


