
خانواده ها نگران امتحانات 
دانش آموزان نباشند 

محسن حاج میرزایی وزیر آموزش و در خصوص نحوه برگزاری 
امتحانات پایان  سال دانش آموزان گفت: برای این موضوع تابع 
ستاد  و  پزشکی  آموزش  و  بهداشت،  درمان  وزارت  پروتکل های 
مبارزه با ویروس کرونا هستیم. البته در صورتی که تمام محتوای 
آموزشی تدریس شود، اگر امکان آزمون حضوری باشد،  اولویت 
ما برگزاری آزمون به صورت حضوری است. اما اگر سیاست های 
وزارت بهداشت امکان برگزاری آموزش حضوری را ندهد، با استفاده 

از دیگر شیوه ها امتحانات برگزار می شود.
وی تاکید کرد: سیاست تسهیل در دستور کار این وزارتخانه 

است و خانواده ها نگران نحوه و یا برگزاری امتحانات نباشند.
آموزش  برای  تازگی  به  درباره شبکه شاد که  میرزایی  حاج 
دانش آموزان راه اندازی شده است، اظهار داشت: تلویزیون در این 
مدت کمک موثری برای آموزش ارائه داد. ولی برای ۲۵۰ عنوان 
درسی نیازمند ۱۲ کانال آموزشی در هر پایه هستیم. از طرفی ارتباط 
تلویزیونی معلم و دانش آموز ارتباط تعاملی نیست و آنها نمی توانند 

با یکدیگر در ارتباط باشند.
وی ادامه داد: نیازمند محیطی امن تعاملی بودیم تا فقط برای 
آموزش استفاده شده و در مالکیت آموزش و پرورش نیز باشد. بر 
همین اساس شبکه آموزشی دانش آموزی )شبکه شاد( راه اندازی 
شد تا همان ارتباط هایی که در محیط مدرسه بین معلم و دانش 

آموز است در این شبکه نیز فراهم شود.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در شبکه شاد هر دانش 
آموز در کالس خود به صورت مجازی فعالیت می کند و با سایر 
همکالسی ها و معلم نیز در ارتباط است،  افزود: بیش از ۱۲ میلیون 
دانش آموزان، معلمان،  والدین و مدیران به شبکه شاد پیوستند و 

ارتباط تعاملی مناسبی برای آموزش بین آنها برقرار است.
حاج میرزایی درباره مشکل این شبکه گفت: تنها مشکل، محل 
زندگی بعضی از افراد در منطقه بدون بهره مندی از اینترنت و یا 
نداشتن گوشی هوشمند است. بر همین اساس برای این مناطق؛ 
مدیران منطقه و مدارس موظف شدند که شیوه های دیگر را برای 
هوشمند  گوشی  و  اینترنت  از  بی بهره  آموزان  دانش  به  آموزش 

طراحی کنند.
وی با تاکید بر اینکه وزارت آموزش و پرورش متعهد است 
که هیچ دانش آموزی از آموزش محروم نشود، اظهار داشت:  تولید 
و  محلی  تلویزیون های  از  آموزش  آموزشی،  بسته های  عرضه  و 
منطقه ای، آموزش رادیویی و حتی در مواردی به صورت حضوری 

در برنامه کاری آموزشی در مناطق محروم است.

جهان در معرض شدید ترین بحران
نایـب رئیس مجلس شـورای اسـالمی بـا تأکید بر لزوم ریشـه 
کـن شـدن تبعیـض در کشـور، از میـزان حداقل حقـوق کارگران در 

سـال ۹۹ انتقاد کرد.
حسـینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شـاهین شهر در جلسه 
علنـی مجلـس در تذکـری شـفاهی، گفـت: سـابقه ندارد کـه بدون 
امضـای نماینـده کارگـران، حقوق کارگـری با توافـق کارفرمایان و 

دولت ابالغ شـود.
وی افـزود: در حالـی ۱۰ هـزار میلیـارد تومـان بـرای همسـان 
سـازی حقوق بازنشسـتگان لشـگری و کشـوری اختصاص داده شد 
کـه یـک ریال اعتبارات برای بازنشسـتگان تأمیـن اجتماعی در نظر 

گرفته نشـد. دولت باید پاسـخگو باشـد.
در ادامـه جلسـه، عبدالرضـا مصـری نایب رئیـس مجلس که 

ریاسـت جلسـه را برعهـده داشـت، در پاسـخ بـه ایـن تذکر، گفت: 
بایـد مبنـای تبعیض هـا ریشـه کـن شـود. حداقـل حقـوق بـرای 
کارمنـدان ۲ میلیـون و ۸۰۰ هـزار تومـان پیـش بینـی شـده امـا 
بـرای کارگـران کـه بـا مشـقت بیشـتری کار می کننـد، حداقـل 

حقـوق بـه ایـن میزان نیسـت.
صفحه 3

یازدهم گفت: مجلس  تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس  منتخب مردم 
یازدهم در مقابل ناکارآمدی ها، ُکندی ها، لَختی  ها و کهولت های دولت دوازدهم 

خواهد ایستاد.
سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت های نهم و دهم که می خواهد یکی 
از پایه های مهم تدوین برنامه تحول اقتصادی در مجلس یازدهم باشد، انتقادات 
جدی به عملکرد اقتصادی دولت وارد می کند و می گوید: طی سال های اخیر درآمد 
سرانه کاهش یافته، توزیع درآمد بدتر شده و در نتیجه رفاه مردم هم کاهش یافته 
است. این امر منجر به افزایش فشار اجتماعی و کاهش مشارکت توده ها در انتخابات 
شده است. اگر مجلس یازدهم فکری برای حل این مشکالت نکند مثل مجلس 

دهم بایگانی می شود
صفحه 3

ایران به دنبال ثبات در منطقه است
کارشناس مسائل بین الملل گفت: ترکیه باید از فرصت حضور ایران و روسیه در 
نشست آستانه استفاده کند تا با ایجاد هماهنگی های بیشتر،  به امید حل بسیاری از 

نقاط اختالف از مرحله کنونی عبور کند.
صباح زنگنه ، در مورد اهداف سفر روز دوشنبه محمدجواد ظریف وزیر امور 
خارجه به سوریه پیش از برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای ضامن روند آستانه 
که قرار است امروز به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شود، گفت: ایران و سوریه از 
روابط محکمی برخوردارند و نسبت به مسائل منطقه دارای حساسیت باالیی هستند.

وی افزود: با توجه به تحوالتی که در جهان و منطقه در حال رخ دادن است که از 
جمله آن می توان به بحران شیوع ویروس کرونا، تغییر و تحوالت در شمال غرب سوریه، 
ورود نیروهای ترکیه به استان ادلب و درگیری با نیروهای ارتش سوریه و همچنین 
تراکم جمعیتی موجود در ادلب که به لحاظ شیوع کرونا می تواند یک فاجعه انسانی را 
ایجاد کند، اشاره کرد، موضوعاتی بودند که محل رایزنی میان تهران و دمشق بودند.
صفحه 3

رئیس مجلس نباید در رأس امور باشد  وزیر نفت:

 اوپک به تنهایی نمی تواند مشکل بازار نفت را 
حل کند

آخرین وضعیت چگونگی پایان یافتن سال تحصیلی
این روزها و به دنبال شیوع کرونا و جایگزینی تام 
و تمام آموزش مجازی به جای آموزش حضوری که دو 
ماه خود را پشت سر می گذارد، دیگر امیدی به بازگشایی 
مدارس پیش از اتمام سال تحصیلی نیست. آنقدر در این 
مدت سناریوهای مختلف برای چگونگی پایان یافتن سال 
تحصیلی، نحوه برگزاری امتحانات و کنکور مطرح شده 
را سرگردان  آموزان  دانش  معلمان و هم  است، که هم 
کرده است. از آن سو همچنان آموزش مجازی با وجود 
گوناگونی نحوه ارائه اش از آموزش تلویزیونی تا تدریس 
معلمان در فضای مجازی و حاال هم همه گیری شبکه 
شاد که ایده آل آموزش و پرورش است، جای خود را در 
میان معلمان و دانش آموزان باز نکرده است و چه بسا 
آنها که اول راه مشتاق تر به این آموزش ها بودند حاال از 

این فضا زده شده باشند.
صفحه 2

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی:

۵۰ میلیارد ریال اعتبار 
برای مرمت بازار تاریخی اراک اختصاص یافت

6

چرا تاثیری که در نگاه اول می گیریم در مذاکره مهم است؟

صفحه 3تاثیرگذاری مثبت و هنر مذاکره کردن

3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
رامتین خداپناهي: 

انجام کار هنري 
در شرایط کرونایي 

یک جنایت است!

5ورزش
آذری: هیچ چیزی 

مهمتر از سالمتی 
بازیکنان نیست 

هنگ 7فر

هنرمندان در روزهاي قرنطينه چه مي كنند!؟ اين سوالي است 
كه همه عالقمندان به عرصه هنر به دنبال جواب آن هستند و 
طبيعتا برخي از هنرمندان مشغول استراحت هستند و برخي 
ديگر نگران مسائل مالي و اقتصادي خود و برخي ديگر هم 
فعاليت هاي خود را در قرنطينه ادامه مي دهند تا در پايان اين 

دوران كارهاي جديدي را ارائه دهند. 

مديرعامل باشگاه فوالد خوزستان گفت: اصال اهل اين نيستم 
كه به بازيکنانم بگويم به خاطر كرونا از پول بگذريد اما اگر 
انجام دهد،  را  كار  اين  داوطلبانه  طور  به  بخواهد  بازيکنی 

بحثش جداست.
سعيد آذری اظهار داشت: چيزی كه من شنيدم اين است كه 
اماكن مذهبی و اماكنی از اين دست ابتدا بازگشايی می شود.

شمس لنگرودی معتقد است: نوشتن و صحبت كردن پيرامون 
شعرهای سهراب سپهری ساده نيست.

اين شاعر،نويسنده و بازيگر در اين يادداشت كه از سلسله 
فضای  در  سپهری  و  سعدی  با  هفته  »يک  يادداشت های 
منتشر  كتاب  شهر  اطالع رسانی  پايگاه  در  و  است  مجازی« 

شده، نوشته است:

شمس لنگرودی: 
شعر سهراب سپهری 

مثل آسمان بسیار 
نقش است

تبعیض باید ریشه کن شود
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صفحه 4

سرمقاله

نگذاریم ناهنجاری ها به عرف تبدیل شود
م. حسن بیگی

در روزهای سـخت کرونایی، بسیاری از 
سـلبریتی های دنیـا، به هر نحـوی که ممکن 
بـود، در کنـار مردمشـان ایسـتادند و سـعی 
کردنـد با کمک هـای مادی و معنـوی، باری 
از روی بـار گـران جامعه بردارند. در ایران اما، 
تـا این لحظـه، اثری از سـلبریتی هایی که در 
پزهای روشنفکرانه شـان خـود را حامی مردم 
قلمـداد می کننـد، دیده نشـده، جـز این که در 
روزهای اخیر، ویدیویی از سـحر قریشـی در فضای مجازی منتشـر شـد 

و واکنش هـای متعـددی را برانگیخت.   
در این ویدیو  سـحر قریشـی در فضای آزاد در حال پیاده روی اسـت 
و بعـد از رفتن به سـمت یـک پاکبان محترم ، که در این روزهای دشـوار، 
بـا از خودگدشـتگی مشـغول انجـام وظیفـه اسـت، گفتـن ایـن جمله که 
مـا لباس مـان را بـا هـم سـت کردیم، بـا واکنـش پاکبان مواجه می شـود 
و مـرد پاکبـان بـه او  می گویـد: »برو«. سـپس بانـوی سـلبریتی در حالی 
کـه بـا صدای بلنـد می خندد، به دوسـتانش می گویـد: »همیـن مونده بود 

کـه ایـن بگه بـرو...« و بـه خنده هایش ادامـه می دهد.
مـن، وقتـی ایـن ویدیـو را دیدم، عرق شـرم بر پیشـانی ام نشسـت. 
البتـه، از فـردی چـون بانـوی مذکـور انتظار نداشـتم بـه پاکبـان محترم 
خسـته نباشـید بگویـد، امـا توقع چنـان رفتار بـی ادبانه یی را هم نداشـتم 
و بارهـا از خـودم پرسـیدم ایـن نـگاه از بـاال بـه پایین از کجا سرچشـمه 
می گیـرد و چـرا بعضی هـا به خودشـان اجـازه هرگونـه رفتاری بـا دیگران 

را می دهنـد؟ 
خودشـیفتگی بعضـی افـرادی کـه بـا حمایـت همین مردم مشـهور 
و دارای موقعیـت اجتماعـی شـده اند، از کجـا سرچشـمه می گیـرد؟  و 
کـدام قانـون بـه آنـان اجـازه می دهـد خـود را در حـدی فراتـر از افـراد 

پایین دسـت جامعـه ببیننـد؟  
خوشـبختانه، جامعـه هشـیار مـا، نـه فقـط به ایـن لودگـی سـخیف 
نخندیـد، بلکـه از جوانب مختلف شـاهد واکنش های تندی نسـبت به این 
حرکـت شـاذ بودیـم. مجید فراهانـی در واکنش به انتشـار کلیپی ویدیوی 
مـورد بحـث نوشـت: برخـورد توهین آمیز سـحر قریشـی با یـک پاکبان 
فضـای سـبز شـهرداری قابـل پذیـرش نیسـت و درصورت عـدم برخورد 
مناسـب بیـم  آن مـی رود که ایـن ناهنجاری به عرف جامعه تبدیل شـود.

وی تصریـح کـرد: پاکبانـان و کارگـران امـروز، بـا حداقـل حقـوق 
و مزایـا بیش تریـن زحمـت را بـرای رفـت و روب  و تمیـزی شـهر و 
بوسـتان ها می کشـند و حداقـل، انتظار برخـورد محترمانه و قدرشناسـانه 

بـا ایـن فـداکاری هـا را داریم.
فراهانـی تاکیـد کـرد: درصـورت عـدم عذرخواهـی رسـمی سـحر 
قریشـی، به عنـوان نماینـده مـردم قدرشـناس تهرانـی، پیگیـر شـکایت 
مدیریـت حقوقـی شـهرداری تهران از خانم سـحر قریشـی خواهم  بود تا 
خـدای ناکـرده این گونـه رفتارهای ناپسـند تبدیل به هنجار جامعه نشـود.

غالمحسـین محمـدی رئیس مرکز ارتباطات شـهرداری تهـران نیز به 
رفتـار تمسـخرآمیز ایـن بازیگـر واکنش نشـان داد و  نوشـت: کاش به جای 
تبـرج خودمـان در برابـر لنـز دوربین هـای اغواگـر، آدم هـا را فارغ از شـغل و 
لبـاس می دیدیـم و لحظه ای تصور می کردیم اگر یک روز نباشـند چه اتفاقی 
می افتـد؟! و البتـه، ایـن واکنش هـا عـالوه بـر واکنش های پرشـمار مردمی 
اسـت و جـا دارد قانـون، بـرای یـک بار هم که شـده، نسـبت بـه ناهنجاری 
هـای رفتاری کسـانی چون سـحر قریشـی و امثالهـم واکنش نشـان داده و 
ایـن نکتـه را بـه آنان تفهیم کند که تافته جدا بافته نبسـتند و چیزی از مردم 
طلـب ندارنـد. بلکـه بـه مردم کوچـه و بـازار بدهکارند و موقعیت، شـهرت و 

جایگاهـی را کـه دارند، ار صدقه سـر مـردم به دسـت آورده اند

احمد مسجدجامعی

ایـن روزها در جسـت وجوی دارویـی کمیاب 
بـرای دوسـتی)۱( از این سـو بـه آن سـوی شـهر 

می رفتـم.
شـهر خلوت بود و برخالف گذشـته، همیشـه 
زودتر از موعد می رسـیدم. وقتی از کسـی پرسشی 
داشـتم، هـم مـن و هـم او، بـا احتیـاط نخسـت 
ماسـک خـود را محکم می کردیم و از هم فاصلـه می گرفتیم. هنگام خروج 
از مرکـز درمانـی، بالفاصلـه کـف کفـش را با الـکل ضدعفونـی می کردم. 
کارهـا بـا چـه سـرعتی پیش می رفـت و از کنـدی روزهای معمـول خبری 
نبـود. هـوا هم بهـاری بود، اما شـهر »زندگی« نداشـت، چون »شـهروند« 
نداشـت؛ چـون حیـات شـهروندان در خطر بـود. تلخی، بی پناهـی، دوری و 
بی سـرانجامی از در و دیـوار می باریـد. با خود گفتم: ای کاش شـهر سرشـار 
از خنـده کـودکان بـود، پـر از رفت وآمد عابران و خریـداران؛ و چراغ کافه ها 
و کتابفروشـی ها چشـم را روشـن می کـرد؛ ماشـین ها بـا راننـدگان و انبـوه 
مسـافران آمدوشـد می کردنـد؛ اتوبوس هـا و واگن هـای متـرو از جمعیـت 

مـوج می زد. ای کاش شـهر »زنـده« بود.
کالبـد شـهر بـدون شـهروندان جـز سـنگی و خاکی نیسـت و جریان 
زندگـی اسـت که به شـهر حیات، نشـاط و معنا می دهد. ایـن روزها کالبد 
شـهر هـم تنهـا و غریب اسـت. حضـور دیگران اسـت که شـهر، خیابان، 
میـدان و بوسـتان را بـرای شـهروندان دلپذیـر می کنـد و زندگـی را معنـا 
می بخشـد. فکـر و ذهـن »شـهروندان« آکنده از دیدارهـا و گفت وگوهای 
چهـره بـه چهـره و تجربه هـای فـردی و جمعـی اسـت و همـه این ها در 
کالبـد شـهری جریـان می یابـد و حـس تعلـق بـه شـهر و فضاهـای آن 
شـکل می گیـرد و جسـم و جـان شـهر یکـی می شـود. ایـن روزهـا انگار 

در شـهر خاک مرده پاشـیده اند. شـهروندانی که در آرزوی روزهای بدون 
ترافیک آه می کشـیدند، شـاید اکنـون دلتنگ همان ترافیـک کالفه کننده 
پیـش باشـند. شـهر و فضاهـای شـهری، زنـده حضور و مشـارکت خالق 

انسان هاسـت.
تجربـه ایـن روزهـا نشـانه مهمی اسـت تـا بدانیم کـه ما بـه یکدیگر 
نیاز داریم. تنهایی و بی پناهی انسـان ها در بحران هایی ازاین دسـت بیشـتر 
جلـوه می کنـد و انسـان تنهـا را گریزی نیسـت جـز آنکه با دیگـران، »ما« 
شـود و بـه قـوت قلب و به پشـتوانه »مـا« بر بحران ها غلبـه کند. فضاهای 
شـهری و عمومی بخشـی از سـاخت اصلی شـهر اسـت، شـامل میدان ها، 
خیابان هـا و بوسـتان ها، امـا جـدا از انسـان و انسـان ها، سـرزنده، شـاداب 
و آبـاد نمی ماننـد. شـهرها، چـون صحنه هـای نمایـش، بـدون بازیگـران و 
تماشـاگران هیچ انـد. شـهر، بـودن را وامدار انسان هاسـت. باید کالبد شـهر 
را در خدمـت نیازهـا، آمـال و آرزوهـا و خاطـرات شـهروندان طراحی کنیم 
و هیـچ موجودیتـی از کالبد شـهر را مسـتقل از انسـان ها ندانیـم و نبینیم و 
ایـن همـان در خدمـت گرفتن کالبد بـرای حق زندگی و حیات شـهروندان 

و هماهنگی جسـم و جان شـهر اسـت.
مـا شـهر خلـوت و بی حیـات ایـن روزهـا را نمی خواهیـم. شـهر بدون 
احسـاس و ادراک شـهری، بـوی مـرگ می دهـد و شـبح نیسـتی در آن 
پرسـه می زنـد. شـهر بـدون دیدارهـا، شـهر بـدون حادثه هـا و رخدادهـا، 
شـهر بـدون صـدا و هیاهوهـای کـودکان، شـهر حتـی بـدون سـتیزه های 
روزمـره، شـهر زندگـی نیسـت. همـه بایـد امیـدوار باشـیم و بکوشـیم تا از 
ایـن بحـران بگذریـم و بـه زندگی دوبـاره بازگردیـم و با هـزاران لبخند به 

هـر عابـری سـالم کنیم.
۱. اشـارۀ نویسـنده به اسـتاد فقید حسـن انوشـه، نویسـنده، پژوهشگر 
تاریـخ و زبـان و ادبیـات فارسـی اسـت کـه روز ۲3 فروردیـن ۱3۹۹ بر اثر 

عوارض بیماری سـرطان درگذشـت.

یادداشت

کالبد شهر احساس تنهایی می کند

محض اطالع

پرداخت وام 100 میلیونی ازدواج آغاز شد 
زهرا ثقفی الریجانی

در حالی که مرکز پژوهش 
های مجلس پیشنهاد داده بود تا 
تسهیالت صندوق مسکن یکم 
الحسنه  قرض  تسهیالت  با 
ازدواج تجمیع شود، بانک عامل 
بخش مسکن پرداخت وام ۱۰۰ 

میلیون تومانی ازدواج را آغاز کرد.
بانک عامل بخش مسکن اعالم کرد: بر اساس بند 
الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱3۹۹ کل کشور مقرر 
شده است: به منظور حمایت از ازدواج جوانان، تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد آنان بعد 
از اول فروردین ماه ۹۶ می باشد و تا کنون تسهیالت 

ازدواج دریافت نکرده اند، پرداخت شود.
هریک  برای  ازدواج  الحسنه  قرض  تسهیالت 
دوره  با  ریال  میلیون  پانصد  در سال ۱3۹۹  زوج ها  از 
بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته 

است.
الحسنه  قرض  تسهیالت  کارمزد  نرخ  همچنین 

ازدواج 4 درصد است.
بر همین اساس، بخشنامه جدید مبنای عملکرد 

تسهیالت  پرداخت  خصوص  در  مسکن  بانک  شعب 
ازدواج در سال جاری قرار خواهد گرفت.

افراد مندرج در مفاد  ابالغی  با بخشنامه  مطابق 
ماده ۵۰ قانون خدمات رسانی به ایثارگران، می توانند به 
میزان ۲ برابر افراد عادی یعنی مبلغ یک میلیارد ریال 
مطابق با شرایط و ضوابط تعیین شده از این تسهیالت 

استفاده کنند.
تسهیالت  اعطای  در  می افزاید:  بخشنامه  این 
متقاضیان  مالی  توانایی  احراز  ازدواج،  الحسنه  قرض 

بانک  جاری  ضوابط  اساس  بر  اقساط  بازپرداخت  در 
الزامی است.

مطابق با شرایط پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج، افزایش سقف تسهیالت موصوف قابل تسری 
به تسهیالت گیرندگان قبلی )پس از ثبت قطعی قرارداد( 

نخواهد بود.
در سامانه  مندرج  و ضوابط  رعایت سایر شرایط 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج جهت دریافت تسهیالت 

مذکور الزامی است.



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1440- پنجشنبه 4 اردیبهشت 21399 معه جا
آخرین وضعیت چگونگی پایان یافتن سال تحصیلی

آزاده سهرابی
ــا   ایــن روزهــا و بــه دنبــال شــیوع کرون
ــازی  ــوزش مج ــام آم ــام و تم ــی ت و جایگزین
ــاه  ــه دو م ــوری ک ــوزش حض ــای آم ــه ج ب
خــود را پشــت ســر می گــذارد، دیگــر امیــدی 
بــه بازگشــایی مــدارس پیــش از اتمــام ســال 
ایــن مــدت  تحصیلــی نیســت. آنقــدر در 
ــان  ــرای چگونگــی پای ســناریوهای مختلــف ب
یافتــن ســال تحصیلــی، نحــوه برگــزاری 
امتحانــات و کنکــور مطــرح شــده اســت، 
ــوزان را  ــش آم ــم دان ــان و ه ــم معلم ــه ه ک
ــان  ســرگردان کــرده اســت. از آن ســو همچن
آمــوزش مجــازی بــا وجــود گوناگونــی نحــوه 
ــس  ــا تدری ــی ت ــوزش تلویزیون ــه اش از آم ارائ
معلمــان در فضــای مجــازی و حــاال هــم 
همه گیــری شــبکه شــاد کــه ایــده آل آمــوزش 
ــان  ــود را در می ــای خ ــت، ج ــرورش اس و پ
ــاز نکــرده اســت  ــوزان ب ــش آم معلمــان و دان
و چــه بســا آنهــا کــه اول راه مشــتاق تــر بــه 
ــا  ــن فض ــاال از ای ــد ح ــا بودن ــن آموزش ه ای

ــند. ــده باش زده ش
ــه  ــد ک ــه دارن ــن گالی ــی از والدی گروه
دبیــران مدرســه فرزندانشــان بــه دلیــل آنکــه 
بازنشســتگان آمــوزش و پــرورش هســتند، 
حوصلــه و توانایــی آمــوزش مجــازی را ندارنــد، 
برخــی دیگــر گالیــه دارنــد کــه دسترســی بــه 
تلفــن هوشــمند و اینترنــت ندارنــد، برخی دیگر 
ــر نیســتند و  ــا پیگی ــه معلم ه ــد ک ــه دارن گالی
آمــوزش تلویزیونــی نه ســاعت مناســبی دارد و 
نــه زمــان کافــی و نــه بــرای بچه هــا جذابیــت 
ــرورش  ــوزش و پ ــو آم ــن س الزم را دارد. از ای
نیــز بــا همــه محدودیت هایــی کــه دارد از ابتــدا 
تــالش کــرده بــا توجــه بــه گســتردگی فضــای 
آموزشــی در کشــور و گوناگونــی مــدل مدارس 

و… راه حــل هــای ممکــن را ارائــه دهــد.
حــاال در هفتــه ای که گذشــت کــم و بیش 
تکلیــف حداقــل امتحانــات و نحــوه بــه پایــان 
رســاندن برخــی مقاطــع روشــن شــده اســت. 
گرچــه تعمیــق یادگیــری را تا شــروع ســال آتی 
و نشســتن بچه هــا در پایه هــای باالتــر عمــاًل 
نمی تــوان بــرآورد کــرد و اینکــه آیــا روزهــای 
کرونایــی بحرانــی بــرای ســال بعــد آموزشــی 
خواهــد بــود یــا نــه، امــا حــاال دیگــر در مقطــع 
ابتدایــی تمــام پایه هــا ارزیابــی کیفــی توصیفی 
دریافــت خواهنــد کــرد و حتــی در پایــه ششــم 

ابتدایــی نیــز خبــری از آزمــون نخواهــد بــود.
ــی  ــن خبرهــا، علیرضــا کمرئ در جدیدتری
معــاون آمــوزش متوســطه اعــالم کــرد کــه در 
ــم  ــه دوازده ــز پای ــه ج ــطه ب ــای متوس پایه ه
ــه جــای  ــه نوعــی ارزشــیابی معلمــان ب نیــز ب
میــز  روی  گزینــه  محتمل تریــن  آزمــون 
اســت ولــی در پایــه دوازدهــم حتمــًا نیــاز بــه 
برگــزاری آزمونــی حضوری و سراســری اســت. 
بــا علیرضــا کمرئــی دربــاره چنــد و چــون ایــن 
پیشــنهاد جــدی و همچنیــن دیگــر مشــکالتی 
کــه دوری از فضــای آمــوزش بــرای تعلیــم و 
تربیــت بچه هــا در مقطــع متوســطه بــه دنبــال 

ــم. ــی کردی دارد گفتگوی
* طبــق آنچــه در برنامــه تلویزیونــی 
اعــالم کردیــد قطعــی شــده اســت کــه 
امتحانــات پایــه دوازدهــم بــه صــورت حضوری 
ــج  ــرای پن ــد ب ــالم کرده ای ــود و اع ــزار ش برگ
ــت  ــرار اس ــطه ق ــع متوس ــر مقط ــه دیگ پای
ــوان مــالک نمــره  ــه عن ارزشــیابی معلمــان ب
پایــان تــرم لحــاظ شــود. امــا دربــاره جزئیــات 
ــت  ــن اس ــد ممک ــم ســخن نگفتی ــن تصمی ای
دربــاره امتحانــات پایــه دوازدهــم و چگونگــی 

ــد؟ ــدن آن بگویی ــزار ش ــوری برگ حض
** البتــه هیــچ چیــز قطعــی نیســت امــا 
آنچــه تاکنــون قطعــی شــده اســت ایــن اســت 
ــزار  ــوری برگ ــورت حض ــه ص ــور ب ــه کنک ک
ــایعه هایی  ــن ش ــش از ای ــون پی ــود چ می ش
ــه  ــری ب ــور سراس ــزاری کنک ــر برگ ــی ب مبن

شــکل های دیگــر برگــزار شــده اســت. بنــا بــر 
همیــن مســاله تصمیــم گرفتــه شــده کــه پایــه 
ــل اینکــه هــم نمــرات  ــه دلی ــز ب دوازدهــم نی
آن منجــر بــه دریافــت دیپلــم می شــود و هــم 
ــوری  ــورت حض ــه ص ــور دارد ب ــر در کنک تأثی
برگــزار شــود. البتــه ایــن در صورتــی اســت که 
در نهایــت ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا ایــن 
ــه  ــت فاصل ــا رعای ــد و ب ــد کن ــاله را تأیی مس
اجتماعــی هــم امتحانــات نهایــی و هــم کنکور 
ــاره  ــود. درب ــزار ش ــه صــورت حضــوری برگ ب
ســایر پایه هــای دوره متوســطه هنــوز تصمیــم 
نهایــی گرفتــه نشــده اســت و ایــن مســاله بــاز 
می گــردد بــه اینکــه آیــا مــا امــکان برگــزاری 
ــون  ــه چ ــا ن ــم ی ــوری را داری ــات حض امتحان
ــود،  ــر می ش ــان تنگ ت ــذرد زم ــه می گ ــر چ ه
پیــش بینــی برگــزاری آزمون هــای حضــوری 
ــا  ــر می شــود. ام ــا کمرنگ ت ــن پایه ه ــرای ای ب
ــات  ــرای امتحان ــناریو را ب ــان دو س ــا همچن م
متصــور هســتیم. یکــی برگــزاری آزمــون 

حضــوری و دیگــری غیرحضــوری.
* اگــر قــرار باشــد امتحانــات پایــه 
دوازدهــم بــه صــورت حضــوری برگــزار شــود 
آیــا بــه لحــاظ تأمیــن پروتکل هــای بهداشــتی 
ــا  ــن امــکان مهیاســت و دیگــری اینکــه آی ای
ــود؟ ــد ب ــاه خواه ــرداد م ــان خ ــان آن هم زم

اتفاقــی  چــه  نهایــت  در  اینکــه   **
ــا  ــارزه ب ــتاد مب ــه نظــر س ــد بســتگی ب می افت
کرونــا و مراجــع بهداشــتی دارد ممکــن اســت 
ــن  ــد و ممک ــدا کن ــدت پی ــاری ش ــیوع بیم ش
اســت از پیــک بیمــاری بگذریــم و بتوانیــم بــا 
ــه صــورت  ــات را ب ــن امتحان ــی ای پروتکل های
ــا راســا  ــت م ــم در نهای ــزار کنی حضــوری برگ
ــاذ  ــه اتخ ــن زمین ــی در ای ــم تصمیم نمی توانی
کنیــم، اگــر در بقیــه پایه هــای دوره متوســطه 
ــام فضــا  ــد، تم ــر حضــوری باش ــا غی آزمون ه
ــم  ــه دوازده ــار پای ــه در اختی ــاعت مدرس و س
قــرار می گیــرد و مــا می توانیــم متناســب 
در  تدریجــی  بــه صــورت  و  رشــته ها  بــا 
ــارف و …  ــی، مع ــی، تجرب ــاخه های ریاض ش
ــه صــورت  ــات را ب ــا رعایــت بهتــری امتحان ب
حضــوری برگــزار کنیــم. در ســال های گذشــته 
مــا امتحانــات پایه هــای دیگــر را نیز داشــتیم و 
زمــان و فضا بــرای برگــزاری امتحانــات نهایی 

فشــرده بــود. مــا در 4۲۰۰ حوزه اجــرای آزمون 
داریــم و می توانیــم تصمیــم بگیریــم فشــردگی 
حوزه هــا را کمتــر کنیــم. در نهایــت منظــور مــا 
در آمــوزش و پــرورش ایــن اســت کــه آمادگی 
برگــزاری حضــوری امتحانــات نهایــی را دارد و 
ــرای  ــم ب ــرح می کنی ــاله را مط ــن مس ــر ای اگ
ــت  ــوزان در وضعی ــش آم ــه دان ــن اســت ک ای

ــد. ــرار بگیرن ــن تری ق ــبتًا روش نس
* بــه طــور دقیــق چــه تعــداد دانش آمــوز 

امســال پــای امتحانــات نهایی هســتند؟
** ۵۵۰ هــزار دانش آمــوز پایــه دوازدهــم 
داریــم کــه در ســال های قبــل نیــز ۱۲۰ 
ــک  ــورت ت ــه ص ــه ب ــتند ک ــر هس ــزار نف ه
ــدادی از دروس در  ــون تع ــرای آزم ــا ب درس ی
ــد  ــرکت می کنن ــال ش ــی امس ــات نهای امتحان
کــه در مجمــوع ۶۷۰ هــزار دانش آمــوز را 
بــرای امتحانــات نهایی بایــد ســاماندهی کنیم.

* بحــث پایــه دوازدهــم در بخــش فنی و 
حرفــه ای و کاردانــش بــه چــه صــورت خواهــد 
بــود در حالــی کــه دروس کارگاهــی آنهــا 

برگــزار نشــده اســت؟
** پایــه دوازدهــم رشــته های کاردانــش 
ــه شــامل  ــه ای دروســی دارد ک ــی و حرف و فن
ــی  ــم دروس عموم ــی و ه ــتگی های فن شایس
شایســتگی های  شــامل  کــه  دروســی  و 
غیرفنــی اســت. در بحــث شایســتگی های 
ــا  ــم امتحان ه ــا و ه ــوزش آنه ــم آم ــی ه فن
ــا در دروس عمومــی  ــد حضــوری باشــد ام بای
ــم  ــی، می توانی ــتگی های غیرفن ــه و شایس پای
امتحانــات را بــه همیــن منــوال برگــزار کنیــم 
امــا توجــه داشــته باشــیم کــه اگــر همــه ایــن 
دروس در تمــام رشــته های فنــی و حرفــه ای و 
کاردانــش را جمــع کنیــم در دروس اســتاندارد و 
مهــارت ۱۰۰۵ مــاده درســی می شــود. در فنــی 
و حرفــه ای و کاردانــش قطعــًا دروس مهارتــی 
و کارگاهــی نیــاز بــه حضــور دارد. ۵ پودمــان را 
دانــش آمــوزان می گذراننــد کــه ســه پودمــان 
آنهــا تــا پیــش از تعطیــالت آمــوزش داده شــده 
ــر  ــد از ه ــد بع ــتقلی دارن ــون ارزش مس و چ
ــزار می شــود. ــز برگ ــات آن نی ــان امتحان پودم

در نتیجــه دو پودمــان کــه نیــاز بــه آموزش 
حضــوری بیــن ۱۵ تــا ۲۰ جلســه دارد، می مانــد 
کــه هنــوز تا پایــان خــرداد بــرای برگــزاری آنها 

و بعــد امتحــان و ارزشــیابی فرصــت اســت. البته 
ممکــن اســت در مــورد ایــن دروس تمام شــدن 
تدریــس و رســیدن بــه امتحــان به تعویــق بیفتد 
امــا در ضمــن امتحانــات می شــود کالس هــای 

مهارتــی هــم برگزار شــود.
* یکــی از ابهاماتــی کــه دربــاره امتحانات 
وجــود دارد در ۵ پایــه دیگــر دوره متوســطه 
ــد  ــان می گوین ــو معلم ــک س ــه از ی ــت ک اس
ــاً در  ــوزان خصوص ــش آم ــیاری از دان ــه بس ک
درس هایــی بــه جــز دروس فیزیــک، ریاضــی و 
… عمــاًل حضــور نداشــتند و چگونــه می توانند 
معلمــان ارزشــیابی دربــاره دانــش آمــوزان انجام 
دهنــد. حــال بگذریــم از اینکــه برخــی از معلمان 
ــوزش  ــات آم ــه ملزوم ــز ب ــوزان نی ــش آم و دان
مجــازی دسترســی نداشــتند. از ســوی دیگر اگر 
قــرار باشــد آنهــا آزمــون آنالیــن برگــزار کننــد 
بــاز هــم نقدهــای بســیاری بــر آن وارد اســت از 
جملــه امــکان تقلــب گســترده، می فرماییــد این 
ارزشــیابی قــرار اســت طبــق چــه دســتورالعملی 

بــه اجــرا درآیــد؟
** نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در 
ــی  ــرای اول ســال تحصیل ــذاری ب سیاســت گ
ــم  ــل کنی ــه ای عم ــه گون ــد ب ۹۹-۱4۰۰ بای
کــه شــرایط ســال تحصیلــی ۹۹-۹۸ آســیبی 
ــه  ــوب ب ــان خ ــک پای ــا ی ــد و ب ــه آن نزن ب

ــد. ــرانجام برس س
*چگونــه ایــن پایــان خــوب رقــم خواهــد 

خورد؟
ــه  ــم ک ــل کنی ــان حاص ــد اطمین ** بای
ــه در  ــده و البت ــام ش ــه انج ــی ک آموزش های
ــت و در  ــه اس ــورت گرفت ــران ص ــرایط بح ش
ــد  ــدا می کن ــه پی ــز ادام ــده نی ــی مان ــام باق ای
ــان  ــت. امتح ــده اس ــری ش ــه یادگی ــر ب منج
و ارزشــیابی از مراحــل یادگیــری صــورت 
ــر در  ــه اگ ــن اســت ک ــش ای ــرد و هدف می گی
ایــن ارزیابــی معلــم بــه ایــن نتیجــه رســید که 
یادگیــری رخ نــداده دوبــاره آن را آمــوزش دهد 
و از نظــر بچه هــا نیــز ایــن یــک ارزیابی اســت 
ــد  کــه ببیننــد در کجاهــا ضعــف و قــوت دارن
ــران  ــوزان نگ ــش آم ــن و دان ــه والدی در نتیج

امتحــان نباشــند.
ــا  ــی کرون ــتاد مل ــه س ــاس مصوب ــر اس ب
مقاطــع  تمــام  در  غیرحضــوری  آمــوزش 

تحصیلــی جایگزیــن آمــوزش حضــوری شــده 
اســت و بــر همیــن اســاس اســت کــه مــا ابتــدا 
آمــوزش تلویزیونــی در کنــار آمــوزش مجازی و 
ایــن روزهــا رســانه شــاد را بــه عنــوان رســانه 
ــم. در  ــال کردی ــی فع ــوزش تکمیل ــامانه آم س
ــرار  ــن ارزیابی هــای نســبی ق ســامانه شــاد ای
اســت انجــام شــود. توجــه داشــته باشــید کــه 
باالخــره مــا بایــد بــه شــیوه ای یــک ارزیابــی 
هــم  عــادی  حالــت  در  و  باشــیم  داشــته 
تشــخیص نهایــی بــا معلم بــوده اســت. منتهی 
ایــن ارزیابــی یــک ارزیابــی مســتمر اســت کــه 
بــر اســاس آنچــه دانش آمــوز بیــش از آن ســر 
ــا  ــد در فضــای مجــازی آموزش ه کالس و بع
را دنبــال مــی کــرده صــورت می گیــرد. نکتــه 
ــا  ــطه دوم م ــه در متوس ــت ک ــن اس ــر ای دیگ
عمــاًل دانــش آمــوزی را رد نمی کنیــم و تکــرار 
پایــه نداریــم و هــر دانش آمــوز نمــره درســی را 
نگیــرد بــه مقطــع باالتــر مــی رود و می توانــد 
در تابســتان آن درس را امتحــان دهــد ایــن از 
ــن  ــا ای ــًا هــدف م آن جهــت اســت کــه صرف
اســت کــه یادگیــری رخ دهــد و نمــره مــالک 
ــد  ــته باش ــان داش ــد ایم ــه بای ــت، جامع نیس
ــور از  ــی در کش ــه ای آموزش ــای حرف حوزه ه

ــد. ــاه نمی آی ــدان کوت ــری فرزن یادگی
ــن  ــر همی ــرار ب ــر ق ــورت اگ ــر ص در ه
ــی باشــد دســتورالعمل چگونگــی  ــدل ارزیاب م

ــرد. ــم ک ــالم خواهی آن را اع
بســیاری از کارشناســان معتقدنــد بــه جــز 
پایــه دوازدهــم کــه بــه کنکــور مربــوط اســت 
ــای متوســطه را  ــر پایه ه ــون دیگ ــد آزم می ش
ــوان  ــه بت ــرد ک ــول ک ــر موک ــی دیرت ــه زمان ب
حضــوری آن را برگــزار کــرد چــرا ایــن راهــکار 

در دســتور نبــوده و نیســت؟
ــول  ــی قب ــورد را همگ ــک م ــد ی ** بای
ــاص  ــرایط خ ــه در ش ــت ک ــن اس ــم و ای کنی
ــا در  ــی دنی ــام آموزش ــتیم. ۸۰ درصــد نظ هس
اثــر کرونــا دچــار اختــالل شــده اســت وبرخــی 
ــی را  ــال تحصیل ــان س ــالم پای ــورها اع کش
ــف  ــا تکلی ــد ت ــی منتظرن ــت و برخ ــرده اس ک
ــار  ــر رفت ــان اگ ــن می ــود و در ای ــن تر ش روش
ــم  ــی کنی ــران را ارزیاب ــرورش ای ــوزش و پ آم
متوجــه می شــویم بــه چــه میــزان بــه تکلیــف 
دانش آمــوز در حــد توانــش توجــه کــرده اســت.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

زمان جدید آزمون های علوم پزشکی اعالم شد
آزمون های علوم  زمان  تعیین  از  آموزش پزشکی  رئیس مرکز سنجش 

پزشکی برای سال ۹۹ خبر داد.
دکتر آبتین حیدرزاده افزود: با توجه به همه گیری کروناویروس و لغو آزمون 
های علوم پزشکی در ماه های اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت سال ۹۹، زمان 

جدید آزمون ها اعالم شد.
وی افزود: بر اساس زمان های تعیین شده جدید برای برگزاری آزمون های 
علوم پزشکی، آزمون دستیاری تخصصی پزشکی در ۵ تیرماه ۹۹ برگزار می شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی افزود: آزمون غربالگری المپیاد علوم 
پزشکی به صورت الکترونیک در روز ۶ تیرماه ۹۹ برگزار خواهد شد.

با این آزمون  وی گفت: همچنین آزمون فلوشیپ در ۹ مرداد، همزمان 
آزمون ملی دندانپزشکی به صورت الکترونیک در ۹ مرداد، آزمون ارتقا و ارزشیابی 

داروسازی نیز بصورت الکترونیک در ۹ مرداد برگزار خواهد شد.
در ۱۶  نیز  دندانپزشکی  آزمون دستیاری تخصصی  یادآور شد:  حیدرزاده 

مردادماه بصورت الکترونیک برگزار خواهدشد.
وی خاطرنشان کرد: آزمون پذیرش دکتری تخصصی علوم پزشکی نیز به 

صورت الکترونیک در روزهای ۲۵، ۲۶ و ۲۷ تیرماه ۹۹ برگزار می شود.
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از تغییر زمان آزمون کارشناسی ارشد 
گروه پزشکی خبر داد و گفت: آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در روزهای 

۲3 و ۲4 مردادماه ۹۹ برگزار می شود.
وی گفت: آزمون های  پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی نیز در صبح و 

عصر روز ۲۰ شهریور ۹۹ برگزار خواهد شد.
حیدرزاده درباره زمان آزمون های جامع داروسازی و علوم پایه دندانپزشکی 
نیز یادآور شد: این آزمون ها به صورت الکترونیک در روز ۲۱ شهریورماه برگزار 

می شود.
وی اظهار داشت: آزمون دانشنامه )بورد( و گواهینامه تخصصی بالینی پزشکی 
در روزهای ۲۶، ۲۷ و ۲۸ شهریورماه ۹۹ به صورت  الکترونیک )و همزمان( برگزار 
می شود. همچنین آزمون دانشنامه )بورد( فوق تخصصی بالینی پزشکی در ۲۹ 

شهریورماه ۹۹ به شیوه الکترونیک برگزار خواهد شد.
وی درباره زمان آزمون دانشنامه )بورد( تخصصی بالینی دندانپزشکی اظهار 

داشت: این آزمون در ۲۱ مهرماه ۹۹ برگزار می شود

امتحانات پایان ترم دانشگاه تهران حضوری است
معاون آموزش دانشگاه تهران با اشاره به اینکه شیوه های مختلفی برای 
برگزاری امتحانات پایان ترم پیشنهاد شده است، گفت: نگاه اصلی و ترجیحی ما، 

برگزاری امتحان بصورت حضوری است.
برگزاری  نحوه  در خصوص  دانشگاه  تصمیم  درباره  حسینی  سید حسین 
امتحانات پایان ترم، گفت: با در نظر گرفتن همه مالحظات و شیوه درس ها از 
درس های نظری گرفته تا درس های نظری – عملی و دروس عملی، هنوز در 

حال بررسی هستیم.
وی افزود: در عین حال با توجه به حجم باال و تعداد زیاد درس ها، شیوه های 
مختلفی برای برگزاری آزمون و امتحانات پیشنهاد شده که البته در این میان، 
نگاه اصلی و ترجیحی ما، برگزاری امتحان به صورت حضوری، در زمان مناسب 

و وضعیت پایدار است.
معاون آموزشی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه زمان مورد نظر برای برگزاری 
امتحانات مسلماً زمانی خواهد بود که حضور دانشجویان، حداقل مشکل را به دنبال 
داشته و دغدغه های خانواده هایشان نیز کاهش یافته باشد، ادامه داد: هنوز روی 
تعیین این زمان، به جمع بندی نرسیده ایم و همکاران همچنان در حال مطالعه 

و بررسی جوانب هستند که ارتباط مستقیم با وضعیت آتی کرونا در کشور دارد.
حسینی اظهار داشت: البته این نکته هم حائز اهمیت است که در برخی 
مشارکت  میزان  از  ارزیابی هایی  دروس،  ارائه  با  همزمان  استادان  درس ها،  از 
دانشجویان به دست می آورند که همین نیز خود، می تواند تا حدودی در نمرات 

امتحانات اثرگذار باشد.
وی در پایان گفت: نکته مهم دیگر اینکه همه دانشجویان چه دانشجویان 
موجود و چه دانشجویان قبلی، همگی این امکان را دارند که تا پایان مهر ماه، از 

پایان نامه های خود دفاع کنند.

مشکل انبارهای مواد غذایی مصرف نشده در دانشگاه ها
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از رایزنی با ستاد تنظیم بازار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارائه راهکار مناسب برای رفع مشکل انبارهای 

آذوقه و مواد غذایی استفاده نشده دانشگاه ها خبر داد.
ناصر مطیعی درباره تدبیر صندوق رفاه دانشجویان در خصوص انبارهای 
آذوقه و مواد غذایی استفاده نشده دانشگاه ها گفت: این انبارهای آذوقه به دلیل 
استفاده نشدن در ۲ ماه گذشته، بعضاً پر هستند و تاریخ مصرف محدودی دارند 

و الزم است که سریعاً جایگزین و تبدیل به احسن شوند.
وی ادامه داد: یک استعالمی از دانشگاه های سراسر کشور در این خصوص 
به عمل آمده است چراکه وضعیت دانشگاه ها در استان های مختلف یکسان 

نبوده  و متفاوت است.
از  اساس  برهمین  افزود:  علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
دانشگاه ها درخواست کرده ایم اگر ماده غذایی مازاد و اضافی در انبار دارند و 
تاریخ انقضای آنها درحال تمام شدن است، نوع ماده غذایی و میزان و وزن 

آن را اعالم کنند.
وی افزود: رایزنی هایی در این خصوص با ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت، 

معدن و تجارت داشته ایم تا راهکار مناسب برای رفع مشکل را ارائه کنند.
به گزارش مهر، با شیوع ویروس کرونا در جهان به دلیل سرعت باالی انتقال 
آن با گذشت زمانی کوتاه، بسیاری از کشورها سیاست تعطیلی تمام مقاطع تحصیلی 

و مؤسسات آموزشی را در اولویت برنامه های مبارزه با شیوع بیماری قرار دادند.
در ایران نیز بر اساس سیاست ستاد ملی مبارزه با کرونا، از نخستین روزهای 
اسفندماه ۱3۹۸ تا اطالع ثانوی در سال ۹۹ تعطیلی سراسری همه آموزش های 
حضوری اعالم شد. برهمین اساس به دلیل تعطیلی دانشگاه ها تاریخ انقضاء برخی 

از مواد غذایی انبارها در حال اتمام است که باید فکری برای آن صورت گیرد.

شروع فعالیت دانشجویان منوط به گرفتن گواهی سالمت است
مدیر پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس گفت: پس از اعالم رسمی از سوی 
دولت و هیات رئیسه دانشگاه در پروتکل شروع فعالیت، دانشجویان ملزم به گرفتن 

گواهی سالمت از مرکز بهداشت و درمان دانشگاه هستند.
علی جعفریان دهکردی در دومین نشست ستاد آگاه سازی و پیشگیری از 
شیوع ویروس کرونا در دانشگاه تربیت مدرس، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: 
در جهت کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، شیوه نامه انجام خدمات 
حوزه پژوهشی و فناوری ابالغ شد و موارد دورکاری و حضور حداقلی کارمندان 

در مجموعه مورد توجه قرار گرفت و مجوز دفاع به صورت مجازی صادر شد.
وی افزود: در خصوص چگونگی برگزار جلسات دفاع مجازی نیز در حال 
از بستر خاصی ابالغ نشده و دستورالعمل  حاضر محدودیتی در مورد استفاده 
برگزاری جلسات دفاع مجازی به زودی اعالم می شود. همچنین پروتکلی برای 
چگونگی آغاز فعالیت دانشجویان پس از اعالم رسمی از سوی دولت و هیات 
رییسه دانشگاه نیز تهیه کردیم که در آن وظایف بخش های مختلف بر مبنای 
قوانین HSE مشخص شده و تعداد، زمان و نحوه حضور دانشجویان در آزمایشگاه 
و اولویت بندی حضور دانشجویان و در اختیار گذاشتن ماسک، دستکش و الکل 

به دانشجویان و ... در آن لحاظ شده است.
جعفریان تصریح کرد: در این پروتکل شروع فعالیت دانشجویان منوط به 
گرفتن گواهی سالمت از مرکز بهداشت و درمان دانشگاه می باشد که باید به 

تایید کمیته ایمنی دانشکده نیز برسد.
* لزوم تب سنجی مداوم و منظم در مبادی ورودی دانشگاه

در ادامه دکتر سلیمانجاهی مدیر گروه ویروس شناسی دانشگاه تربیت مدرس 
در سخنانی اظهار داشت: سامانه خوداظهاری جهت بررسی سالمت دانشگاهیان 
باید به صورتی باشد که فرد با انجام سه کلیک بتواند شرایط خود را اعالم کنند 

و نیاز به پرکردن مرتب اطالعات افراد نباشد.
وی در ادامه بر لزوم تب سنجی مداوم و منظم در مبادی ورودی دانشگاه 
تاکید کرد و گفت: این مساله باید به صورت منظم انجام شود تا در تعامالت 

روزانه با همکاران از آرامش خاطر بیشتری برخوردار باشیم.

جزئیات تیراندازی سحرگاهی در اسالمشهر 
زی  ندا تیرا جزئیات  اسالمشهر  نتظامی  ا نده  فرما
بامداد سه شنبه در این شهرستان را تشریح کرد و گفت: 
نفر  فرد مسلح دستگیر شدند و یک  این عملیات سه  در 

متواری شد. 
بامداد سه شنبه  داشت:  اظهار  کرمی  مهدی  سرهنگ 
دوم اردیبهشت ماه یکی از پرسنل پلیس هنگام گشت زنی 
در میدان قائم )عج(  اسالمشهر متوجه حضور چهار فرد مسلح 
در یک خودرو پژو پارس سفید فاقد پالک شد و دستور ایست 
به متخلفان داد. سرنشینان خودرو پس از مشاهده پلیس به 
سوی وی شلیک کردند و در شلیک متقابل مامور پلیس، 
یکی از افراد مسلح مجروح شد.ه و الستیک خودرو نیز مورد 

اصابت قرار می گیرد.
آسیب  از  پس  داد:  ادامه  اسالمشهر  انتظامی  فرمانده 
را  اسلحه  و  شده  پیاده  خودرو  از  مسلح  فرد  خودرو  دیدن 
به سوی مأمور پلیس نشانه رفت که با هوشیاری پلیس، از 

ناحیه دست چپ مورد اصابت گلوله قرار م گرفت
کرمی گفت: یکی از افراد که مسلح به سالح کمری 
بود، از محل حادثه متواری شد ، اما سه نفر بقیه به همراه 
یک قبضه سالح شکاری لوله بلند، ۷4 عدد فشنگ کالیبر 
۱۲، یک عدد قمه، یک عدد چاقو و یک جفت پالک خودرو 
که همان روز از شهرستان قدس به سرقت رفته بود و نیز 

یک جفت پالک دیگر بازداشت شدند.

 زندانی فراری از زندان سقز اعدام شد 
حکم اعدام یکی از زندانیان متواری زندان سقز به دلیل 

عدم رضایت شاکیان خصوصی اجرا شد. 
این متهم به قتل عمد که محکوم به اعدام شده و یکی 
از زندانیان فراری اوایل فروردین از زندان سقز بود، بعد از 

دستگیری به زندان بازگردانده شد.
کردستان  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
بیش  قتل  ارتکاب  زمان  در  محکوم  این  داشت:  اظهار 
۱۷ سال سن داشت و برابر قانون و شرع عاقل، بالغ و  از 

آگاه بوده است.
محمد جباری با بیان اینکه حکم قصاص جوان محکوم 
به قتل عمد، به دلیل عدم رضایت شاکیان خصوصی در زندان 
سقز اجرا شد، گفت: مسئوالن دستگاه قضائی استان تالش 
زیادی برای جلب رضایت اولیای دم این پرونده انجام دادند 
در  و  داشتند  اجرای قصاص  به  مقتول تصمیم  خانواده  اما 

نتیجه، حکم اجرا شد.

پسر ١٠ساله بر اثر برق گرفتگی جان باخت 
مدیر شبکه بهداشت و درمان سرپل ذهاب گفت: یک 
این  موقت  اسکان  کانکس های  در  ساکن  ساله   ۱۰ پسر 

شهرستان براثر برق گرفتگی جان باخت. 
از  پس  شنبه  سه  روز  ظهر  افزود:  طهماسبی  مازیار 
اطالع از حادثه نیروهای فوریت های پزشکی و پلیس در 
محل حاضر شدند. در این حادثه متاسفانه یک کودک ۱۰ 
ساله که دچار برق گرفتگی شده و جان خود را از دست داد.

دختر ١۷ساله بر اثر سقوط از کوه کشته شد 
اثر  بر  ساله   ۱۷ دختر  یک  گفت:  دیشموک  بخشدار 
سقوط از کوه در روستای لیراب بخش دیشموک جان باخت. 
صفا حبیبی اظهارداشت: متوفی به همراه چند نفر از 
اهالی روستا برای برداشت گیاه کوهی به منطقه رفته بود که 

از ارتفاع یکصد متری سقوط کرد و جان باخت.

ریزش آوار بر سر ۲ بی خانمان
 در خیابان مولوی 

سخنگوی آتش نشانی تهران از ریزش آوار بر روی دو 
مرد بی خانمان در خیابان مولوی خبر داد. 

سید جالل ملکی گفت این خادثه در یک  ساختمان 
قدیمی در خیابان مولوی، خیابان پیرمراد اتفاق افتاد. بخش 
از  بخشی  و  شده  تخریب  گذشته  در  ساختمان  از  زیادی 

افراد  تجمع  برای  محلی  به  و  مانده   باقی  آن  دیوارهای 
بی خانمان آمده بود.

وی تصریح کرد: بر اثر این حادثه دیواری کاخگلی به 
ارتفاع حدود سه و طول هشت متر فروریخت و موجب مرگ 

دو مرد جوان حدوداً  3۷ساله شد.

محاکمه ۲ پسرعموی قاتل در اردبیل 
دو پسر عمو که نیمه دوم سال گذشته در اردبیل و در 
مدت ۲۰روز پنج نفر را با انگیزه مالی به قتل رسانده بودند 

محاکمه شدند. 
در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات پسرعموها قاضی 
از متهمان خواست به دفاع از خود بپردازند و وکالی آن ها 
نیز دفاعیات خود را بیان کردند، نظر به اهمیت این پرونده و 
اقدامات مجرمانه متهمان در جریحه دار کردن افکار عمومی، 
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل نیز بازدیدی 

از روند رسیدگی به این پرونده داشت.

تجاوز دو جوان به پسر ١۳ ساله 
مردی یک سال قبل به مأموران پلیس مراجعه کرد و 
مدعی شد پسر ۱3 ساله اش مورد آزار و اذیت قرار گرفته  
و وضعیت وی طوری بود که مجبور شدم او را نزد دکتر 
به  توجه  با  است.  موجود  هم  او   پزشکی  مدارک  و  ببرم 
ادعا و شکایت آن مرد، مأموران پسرش را مورد بازجویی 
نفر  از مدرسه برمی گشتم دو  او گفت: وقتی  قرار دادند و 
از جوانانی که همیشه آن ها را در محله می دیدم مرا صدا 
دارند  اطراف  از زمین های خالی  زدند و کبوتری در یکی 
و گفتند که من می توانم آن کبوتر را ببینم و با آن بازی 
رفتم.  همراهشان  و  کردم  باور  را  حرفشان  هم  من  کنم، 
آن ها مرا مورد آزار و اذیت قرار دادند و بعد هم گفتند حق 
نداری به کسی چیزی بگویی. من هم قول دادم، اما  وقتی 
به خانه آمدم، چون لباس هایم به هم ریخته بود، پدرم فهمید 

چه اتفاقی افتاده است .
با توجه به مطرح شدن موضوع تجاوز، پرونده به دادگاه 
کیفری استان تهران ارسال شد. با معرفی پسر نوجوان به 
پزشکی قانونی و بررسی آثار برجای مانده روی بدنش و نامه 

پزشک و لباس های او مشخص شد این پسر مورد تعرض قرار 
گرفته است. این در حالی بود که هم زمان دستور بازداشت دو 
پسر جوان نیز صادر شد. تحقیقات مأموران نشان داد یکی از 
آن متهمان جوانی افغانستانی است که وقتی متوجه شکایت 
خانواده پسر نوجوان شده، از محل فرار کرده و دیگری که 

جوانی ایرانی بود بازداشت شد.
جوان متهم در بازجویی ها اتهام تجاوز را قبول نکرد و 
گفت: پسر نوجوان خودش همراه ما آمد. ما گفتیم یک کبوتر 
داریم. واقعا هم کبوتر داشتیم. او خودش همراه ما آمد و کبوتر 
را دید. بعد پسر افغانستانی که با من هم دوست بود، او را مورد 
آزار و اذیت قرار داد، اما من کاری نکردم و اتهام را قبول 
نمی کنم. متهم درباره اینکه آیا می داند همدستش کجاست، 
گفت: من از او خبر ندارم، وقتی فهمید پسر نوجوان شکایت 
کرده است، ترسید و فرار کرد. او به من گفت: می خواهد به 
کشورش برگردد. پلیس در تحقیقات بعدی متوجه شد جوان 
افغانستانی از کشور خارج شده است. همچنین مشخص شد 
او از اتباع افغانستان بوده که به صورت غیرقانونی وارد ایران 
شده بود و به همان صورت هم از ایران خارج شده است. با 
توجه به انکار پسر ایرانی و نبود ادله علیه او، قضات تصمیم 

گرفتند برای او قرار وثیقه صادر کنند.
پسر جوان با سپردن وثیقه آزاد شد تا در روز محاکمه 
در دادگاه حاضر شود. اما سه بار ابالغ به او راه به جایی نبرد 
و پسر جوان ایرانی نیز متواری شد. دادگاه با توقیف وثیقه 
و دستور جلب او، متهم را به صورت غیابی مورد محاکمه 
قرار داد. در ابتدای جلسه رسیدگی، پسر نوجوان یک بار دیگر 
آنچه را که بر او رفته بود توضیح داد و گفت: آن ها من را 
گول زدند و گفتند من می توانم با کبوترشان بازی کنم، ولی 
وقتی به آنجا رفتم، آن ها به من حمله کردند و مورد آزار و 

اذیت قرار دادند. هر دو آن ها من را اذیت کردند.
درخواست  و  کرد  صحبت  نوجوان  پسر  پدر  سپس 
رسیدگی و صدور حکم برای متهمان کرد. در ادامه، وکیل 
متهم متواری در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من نمی دانم 
موکلم کجاست، اما به خاطر اینکه ترسیده در دادگاه حاضر 
نشده است. در آخرین تماسی که با او داشتم هم به او گفتم 

بهتر است در دادگاه حاضر شود.
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چرا تاثیری که در نگاه اول می گیریم در مذاکره مهم است؟

تاثیرگذاری مثبت و هنر مذاکره کردن

هنر  یک  مثبت  کردن  مذاکره 
می  ها  انسان  ی  همه  که  است 
آموزش،  با کسب یک سری  توانند 
این مهارت ها را کسب کرده و به 

آن ها برسند.
در همان ابتدای مذاکره کردن 
)سوای واقعیت( انتظار ما برای رفتار 
سرسختانه و یا راحت و صمیمی از 
حریف، یک پیشگویی خودساخته بر 

سر میز مذاکره است.
وقتی به یک رقیب سرسخت و 
قانونمند می رسیم که محافظه کار و 
شکاک بوده ، فضای مذاکره، حالت 

رقابتی به خود می گیرد.
تحقیقات نشان داده حریف ها 
برخوردی  که  کنندگانی  مذاکره  به 
رقابتی دارند، بیشتر شک خواهند کرد 
زیرا فضای مذاکره سرد و خشک بوده 
و فرد قصد محافظت از خود را دارد.

این مذاکره کنندگان، نتوانستند 
اطالعات خود را به اشتراک گذاشته 
یا حریف را متقاعد کنند تا امتیازاتی 
بدهد. معموال در برخوردهای خشک 
و سرسختانه نتیجه گیری مثبت کمتر 

اتفاق می افتد.
برخورد ابتدایی در مذاکره بسیار 
مهم است و هیچ وقت فراموش نمی 
به جرات گفت  توان  شود.حتی می 
شهرتی  ایجاد  باعث  اولیه  برخورد 
در حریف شده که هیچ وقت از یاد 

نمی رود.
کره  مذا طی  در  گر  ا حتی 
کسب  فرد  از  بیشتری  اطالعات 
که  ابتدایی  شهرت  بازهم  کنید، 
نهایی  تاثیرگذاری  در  شده  کسب 

بسیار مهم است.
رفتار  ولی،  کنید!  تعجب  شاید 

صمیمی و یا رقابتی موجب می شود 
را  مقابل خود  تا ۸۰% طرف  تقریبا 

قضاوت کنیم.
ما همیشه، چه در مذاکرات و چه 
در روابط دوستانه، قبل از رفتار رقابتی، 
صمیمیت پیشه می کنیم و معموال 

وزنه ی صمیمیت سنگین تر است.
مثل  خاص  شرایط  در  اگرچه 
به  بیشتر  رتبه،  ترفیع  یا  استخدام 
رقابت اهمیت می دهیم تا صمیمیت!

تشخیص دوست از دشمن 
در مذاکرات

را  صمیمی  و  دوستانه  برخورد 

پس از شناخت مناسب از حریف باید 
استفاده کرد.

اجدادمان  مانند  به  هم  ما  زیرا 
وقتی با کسی روبرو می شویم، سعی 
او  با  ای  محتاطانه  رفتار  کنیم  می 
و  را می سنجیم  او  و  باشیم  داشته 
این سوال را از خود می کنیم: او با 

من چه کار دارد؟
بعد از آنکه متوجه شدیم هدف 
حریف از برقراری رابطه با ما چیست؟ 
می خواهیم ببینیم چطور آن را می 

خواهد به ما بفهماند!
از فضای رقابتی  اینجاست که 
فکر  و  کرده  استفاده  محتاطانه  و 

می کنیم:
اذیت  و  آزار  ظرفیت  فرد  این 
رساندن به من را دارد؟ )یا می خواهد 

کمکم کند؟(

چقدر ماهر، خالق، باهوش و 
معتمد است؟

آیا عکس العمل مثبتی نسبت به 
تالش ما نشان می دهد یا می خواهد 

از تالش ما سوءاستفاده کند؟
فقط  حریف  رسید  نظر  به  اگر 
نگران نتیجه ی کار خودش است، تا 
چه حد مهارت این را دارد که مثل 
شیری گرسنه، بخش بزرگتر را برای 

خود بردارد؟

 نتیجه گیری
متوجه  باشید،  کرده  دقت  اگر 
می شوید همه ی ما در همان ابتدای 
مذاکره همین تحلیل ها را انجام داده 
و از خود سواالتی مشابه پرسش های 

باال انجام می دهیم.
که  شدید  متوجه  اگر  بنابراین 
از  توانید  می  بوده  اعتماد  مورد  فرد 
فضای مشارکتی همراه با صمیمیت 

استفاده کنید.
هایی  ویژگی  صمیمی  فضای 
همچون اعتماد، صداقت، دوستی و 
مهربانی را به همراه دارد درحالیکه 
رفتار سرد ویژگی های برعکس آن 
القا می کنند مثل فریب دادن و  را 

ظالمانه رفتار کردن.
قبال  که  طور  همان  بنابراین 
هم گفت انتخاب یک رفتار دوستانه 
هم  آن  البته  است.  موثرتر  و  بهتر 
ها  آن  به  قبال  که  دارد  شرایطی 

اشاره شد.

نظارت بر ارز دولتی منجر به تحول در ساختار 
بودجه می شود 

نحوه  بر  نظارت  گفت:  مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  عضو 
هزینه کرد ارز دولتی موجب تحول در ساختار بودجه می شود و یکی از 

شاه کلیدهای تحقق اصالح بودجه است. 
سید محمدجواد ابطحی با انتقاد از کسانی که با ارز دولتی کاالهای 
غیرضروری را وارد کشور می کنند، گفت: کشور در شرایط جنگ اقتصادی 
است و باید با کسانی که واردات غیرضروری انجام می دهند و فقط به 

دنبال منافع شخصی خود هستند، برخورد جدی شود.
وی افزود: دولت معمواًل ارز دولتی را در اختیار افرادی قرار می دهد 
که نفوذ خاصی دارند و مشخص نیست که این افراد ارز 4۲۰۰ تومانی را 
صرف چه کاری می کنند چرا که طبق گزارش دیوان محاسبات بسیاری 

از افرادی که ارز دولتی دریافت کردند، کاالیی را وارد کشور نکرده اند.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس تصریح کرد: گزارش دیوان 
محاسبات دقیق است و اگر مسئولی ادعا دارد که ارز دولتی برای واردات 
کاالهای اساسی تخصیص داده شده و در جای دیگر هزینه نشده است، 

گزارش آن را به مجلس و نهادهای نظارتی ارائه کند.
ابطحی اظهار داشت: رئیس قوه قضاییه به دادستان تهران دستور 
داد تا موضوع ناپدید شدن 4.۸ میلیارد ارز دولتی 4۲۰۰ تومانی به طور 
ویژه رسیدگی شود که اقدام بسیار مهمی است و امیدواریم که با متخلفان 

برخورد جدی شود.
وی گفت: مجلس دهم فرصت زیادی برای بررسی دقیق این موضوع 
ندارد و بر این اساس الزم است که نمایندگان مجلس یازدهم ریال به 
ریال ارز دولتی را که به افراد و بخش های مختلف تخصیص داده شده 

است، مورد بررسی قرار دهند و سرنوشت این دالرها را مشخص کنند.

رئیس مجلس نباید در رأس امور باشد 
منتخب مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم گفت: 
مجلس یازدهم در مقابل ناکارآمدی ها، ُکندی ها، لَختی  ها و کهولت های 

دولت دوازدهم خواهد ایستاد.
که  دهم  و  نهم  دولت های  اقتصاد  وزیر  حسینی  سید شمس الدین 
می خواهد یکی از پایه های مهم تدوین برنامه تحول اقتصادی در مجلس 
انتقادات جدی به عملکرد اقتصادی دولت وارد می کند و  یازدهم باشد، 
درآمد  توزیع  یافته،  کاهش  سرانه  درآمد  اخیر  سال های  طی  می گوید: 
بدتر شده و در نتیجه رفاه مردم هم کاهش یافته است. این امر منجر به 
افزایش فشار اجتماعی و کاهش مشارکت توده ها در انتخابات شده است. 
مجلس  مثل  نکند  این مشکالت  برای حل  فکری  یازدهم  مجلس  اگر 

دهم بایگانی می شود
وی همچنین انتقادات جدی نسبت به مدیریت اقتصاد کرونایی دولت 
دارد و معتقد است متأسفانه در سیاست گذاری های اقتصادی برای کاهش 
پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا شاهد وقفه تشخیص، 
وقفه تصمیم گیری، وقفه اجرا و وقفه اثرگذاری هستیم. به همین دلیل 

می توانیم بگوییم تاکنون اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است
را  دولت  قوا  هماهنگی سران  تشکیل شورای  ماجرای  در  حسینی 
متهم به رندی سیاسی می کند و می گوید: دولت رندی سیاسی انجام داد 
و مصوبه کلی برای تشکیل شورای هماهنگی سران قوا گرفت، اما فراتر 

از اختیاراتی که به این شورا داده شده بود، استفاده کرد.
او تاکید دارد که »همه ۲۷۷ نماینده مجلس می توانند ریاست مجلس 

را برعهده داشته باشند«

شرکتی  نیروهای  وضعیت  تبدیل  برای  رئیس جمهور 
اقدام کند

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: رئیس جمهور باید 
حقوق  افزایش  و  کند  اقدام  شرکتی  نیروهای  وضعیت  تغییر  به  نسبت 

بازنشستگان تأمین اجتماعی را در دستور کار قرار دهد.
عباس گودرزی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی طی 
تذکری شفاهی به رئیس جمهور گفت: دولت باید همه اقشار ضعیف و 
کسانی را که متأثر از بیماری کرونا معیشت شان دچار آسیب شده است، 

شناسایی کند و از آنان حمایت های ویژه ای به عمل آورد.
وی با انتقاد از معدوم کردن جوجه های یکروزه، اظهار داشت: از رئیس 
باید بگویم  این موضوع ورود کرد تشکر می کنم و  به  قوه قضائیه که 

که این حرکت غیر انسانی بود و باید با عامالن آن برخورد جدی شود.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی در تذکری 
تبدیل  درباره  باید  جمهور  رئیس  کرد:  تصریح  جمهور،  رئیس  به  دیگر 
وضعیت نیروهای شرکتی اقدام کند و در این راستا الزم است اصالح قانون 
مدیریت خدمات کشوری در دستور کار قرار گیرد و همچنین افزایش حقوق 

بازنشستگان تأمین اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.

تبعیض باید ریشه کن شود
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر لزوم ریشه کن شدن 
تبعیض در کشور، از میزان حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ انتقاد کرد.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در جلسه علنی 
مجلس در تذکری شفاهی، گفت: سابقه ندارد که بدون امضای نماینده 

کارگران، حقوق کارگری با توافق کارفرمایان و دولت ابالغ شود.
سازی  همسان  برای  تومان  میلیارد  هزار   ۱۰ حالی  در  افزود:  وی 
حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری اختصاص داده شد که یک ریال 
دولت  نشد.  گرفته  نظر  در  اجتماعی  تأمین  بازنشستگان  برای  اعتبارات 

باید پاسخگو باشد.
در ادامه جلسه، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه 
را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر، گفت: باید مبنای تبعیض ها ریشه 
کن شود. حداقل حقوق برای کارمندان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش 
بینی شده اما برای کارگران که با مشقت بیشتری کار می کنند، حداقل 

حقوق به این میزان نیست.
تأمین  بازنشستگان  به عدم همسان سازی حقوق  واکنش  در  وی 
اجتماعی نیز گفت: به نظر می رسد بازنشستگان تأمین اجتماعی از کشور 
دیگری هستند، نه طلب این سازمان پرداخت می شود و نه اعتباراتی برای 

افزایش حقوق بازنشستگان آن پرداخت می شود.

و  کشاورزان  به  بالعوض  کمک  اعطای  پیگیر  مجلس 
باغداران است

نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسالمی گفت: در پی 
باغی و کشاورزی، مجلس  از محصوالت  نابودی بسیاری  سرمازدگی و 

پیگیر اعطای کمک بالعوض دولتی به خسارت دیدگان است.
در  سرمازدگی  خسارات  درباره  شاهرودی  حسینی  حسن  سید 
شهرستان های شاهرود و میامی و بسیاری از مناطق دیگر کشور، بیان 
کرد: در روزهای پایانی فروردین ماه طبق اعالم هواشناسی مشخص بود که 
سرمازدگی قرار است در مناطقی از کشور به خصوص شرق استان سمنان 
خساراتی را به بار بیاورد در همان موقع تذکری که خطاب به رئیس جمهور 
به دلیل اینکه هنوز جهاد کشاورزی وزیر خود را نشناخته بود اعالم داشتیم 

که دولت تمهیداتی را برای این امر صورت دهد.
وی افزود: سرمازدگی سال های سال است که در منطقه شاهرود به 
از  را در سال های قبل  باغات خسارت می زند و ما مدل های مشابه آن 
انقالب اسالمی و پس ازآن نیز شاهد بودیم اما در سال های اخیر این امر 

تشدید شده است.

تشکر رهبر انقالب از عملکرد و تالش های سپاه
رئیــس دفتــر نظامــی فرماندهــی معظــم کل قــوا، در تمــاس تلفنــی 
بــا سرلشــکر ســالمی، ســالم رهبــر انقــالب را بــه مناســبت روز تاســیس 
ســپاه بــه آحــاد کارکنــان ســپاه و خانواده هــای محترمشــان ابــالغ کــرد.

ــین  ــکر حس ــا سرلش ــی ب ــاس تلفن ــیرازی در تم ــد ش ــردار محم س
ــر  ــام رهب ــالمی، پی ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس ــده کل س ــالمی فرمان س
ــه  ــپاه را ب ــیس س ــبت روز تاس ــه مناس ــوا ب ــی کل ق ــالب و فرمانده انق

ــرد. ــالغ ک وی اب
متــن پیــام فرمانــده معظــم کل قــوا بــه ایــن شــرح اســت: ســالم من 
را بــه مناســبت روز تاســیس ســپاه بــه آحــاد کارکنــان ســپاه و خانواده هــای 
ــکر  ــپاه تش ــای س ــوب و تالش ه ــرد خ ــانید. از عملک ــان برس محترمش

ــم و دعاگویشــان هســتم. می کن

نخستین ماهواره نظامی ایران با موفقیت پرتاب شد
ــح روز  ــران صب ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــواره نظام ــتین ماه نخس
ــت در  ــا موفقی ــالب اســالمی ب ــار شــنبه توســط ســپاه پاســداران انق چه

ــت. ــرار گرف ــن ق ــدار زمی م
ــی جمهــوری  ــواره نظام ــوان نخســتین ماه ــه عن ــور« ب ــواره ن »ماه
اســالمی ایــران از ماهــواره بــر 3 مرحلــه ای قاصــد از کویــر مرکــزی ایــران 
توســط ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی بــا موفقیــت پرتــاب و در مــدار 

4۲۵ کیلومتــری زمیــن قــرار گرفــت.

اوپک به تنهایی نمی تواند مشکل بازار نفت را حل کند
ــل«  ــه »شــیل اوی ــدگان از جمل ــر نفــت گفــت: برخــی تولیدکنن وزی
بایــد تعهــد بپذیرنــد چراکــه ایــن بحــران عمومــی بــازار نفــت را اوپــک بــه 

ــد. ــد حــل کن ــی نمی توان تنهای
بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت پیــش از ظهــر روز چهارشــنبه در حاشــیه 
ــان  ــت در جه ــت نف ــاره وضعی ــگاران درب ــع خبرن ــت و در جم جلســه دول
گفــت: ایــن روزهــا روزهــای بــی ســابقه ای در صنعــت نفــت اســت و بــه 
دلیــل بحــران کرونــا کــه باعــث کاهــش شــدید فرآورده هــای نفتــی شــده 
و تقریبــاً بخــش عظیمــی از صنعــت هواپیمایــی جهــان را تعطیــل کــرده و 
همچنیــن حمــل مســافر دچــار اختــالل شــده و مصــرف بنزیــن و مصــرف 
ســوخت را کاهــش داده، پاالیشــگاه ها مجبــور شــدند کــه تولیــدات خــود 

را کاهــش دهنــد و تقاضــا بــرای نفــت خــام کاهــش پیــدا کــرده اســت.
ــای  ــق برآورده ــالدی طب ــال می ــه دوم س ــه ماه ــزود: در س وی اف
قبلــی اوپــک ســه میلیــون بشــکه افزایــش تقاضــا داریــم و در جلســه ۱۰ 
ــون  ــی ۱۱ میلی ــون بشــکه رســید. یعن ــه ۱4 میلی ــن عــدد ب روز پیــش ای
بشــکه در ســه ماهــه دوم میــالدی کاهــش تقاضــا داشــته ایم کــه دلیــل 

ــود. ــا ب آن بیمــاری کرون
ــده  ــا یــک پدی ــاه ب ــا از اســفند م ــن گفــت: متأســفانه م وی همچنی
ــم کــه بعضــی کشــورها ایــن جنــگ را  جنــگ قیمــت هــم مواجــه بودی
شــروع کردنــد و خیلــی رجــز خواندنــد کــه مــا عرضــه نفــت را افزایــش 
خواهیــم داد. ایــن امــر باعــث شــد کــه هــم بحــران نفــت تســریع شــود و 

هــم عمــق آن افزایــش یابــد.
زنگنــه تاکیــد کــرد: ایــن نفت هــای اضافــه بــر نیــاز بــازار کــه ریختــه 
شــده و مخــازن را پــر کــرده بایــد از بــازار جمــع شــود. ۱۰ روز پیــش مــا 
تصمیــم گرفتیــم کــه اپــک پــالس ۱۰ میلیــون بشــکه از تولیــدات خــود را 
کــم کنــد کــه تاریــخ آن اول می بــود. دوبــاره از ابتــدای آوریــل مجــدداً آن 
تولیــد کنندگانــی کــه تولیــد اضافــه داشــتند بــه تولیــد مــازاد خــود ادامــه 
دادنــد و ایــن تولیــد مــازاد اضافــه بــر نیــاز بــازار عرضــه شــد. اگــر کاهــش 
ــون  ــاز شــود و ۱۰ میلی ــی آغ ــاه م ــه صــورت صــد در صــد از م ــد ب تولی
بشــکه کاهــش تولیــد را بــه صــورت تدریجــی داشــته باشــیم بــر قیمــت 

نفــت اثــر خواهــد گذاشــت.
وی افــزود: امــا مهــم ایــن اســت کــه بــازار ایــن مقــدار را بــا توجــه 
بــه وضعیــت ذخایــر و تقاضــا و وضعیــت بحــران کرونــا عرضــه کنــد. دیروز 
قیمــت نفــت برنــت بــه زیــر ۲۰ دالر رســید و ســبد اوپک حــدود ۱4۰۵ دالر 
قیمــت گــذاری شــد. سالهاســت کــه نفــت چنیــن قیمت هایــی را تجربــه 
نکــرده اســت و ایــن نشــانه مشــکالتی اســت که باید تســریع کاهــش تولید 
و ســایر اقدامــات را بــه همــراه داشــته باشــد.وزیر نفــت تصریــح کــرد: تولید 
کنندگانــی کــه در ایــن مــدت هیــچ تعهــدی را نپذیرفتنــد بــه ویــژه شــیل 
اویــل در آمریــکا بایــد ایــن تعهــد را بپذیرنــد، زیــرا ایــن بحــران عمومــی 
را اوپــک بــه تنهایــی نمی توانــد حــل کنــد و اگــر ایــن کار را نکننــد بــه 

طــور طبیعــی از طریــق بــازار تنبیــه خواهنــد شــد.
زنگنــه گفــت: همیــن حــاال هــم برخــی تولیــد کننــدگان در آمریــکا و 
کانــادا در حــال ورشکســتگی هســتند و تولیــدات اینها عماًل متوقــف خواهد 
شــد. همانطــور کــه در کرونــا همــه دنیــا بایــد بــا هــم همــکاری کننــد و 
یــک پدیــده محلــی نیســت و مقتضــی یــک کوشــش جهانــی اســت، در 
مــورد نفــت هــم همــه تولیــد کننــدگان بــه خصــوص آنهایــی کــه نفــت بــا 
قیمــت باالتــری تولیــد می کننــد بــرای بقــای در بــازار باید همــکاری کنند.

ایران به دنبال ثبات در منطقه است
کارشــناس مســائل بین الملــل گفــت: ترکیــه بایــد از فرصــت 
ــا ایجــاد  ــا ب ــد ت ــتفاده کن ــیه در نشســت آستانه اس ــران و روس حضــور ای
ــالف از  ــاط اخت ــیاری از نق ــل بس ــد ح ــه امی ــتر،  ب ــای بیش هماهنگی ه

مرحلــه کنونــی عبور کنــد.
ــواد  ــنبه محمدج ــفر روز دوش ــداف س ــورد اه ــه ، در م ــاح زنگن صب
ظریــف وزیــر امــور خارجــه بــه ســوریه پیــش از برگــزاری نشســت وزرای 
خارجــه کشــورهای ضامــن رونــد آســتانه کــه قــرار اســت امــروز بــه صورت 
ویدئــو کنفرانــس برگــزار شــود، گفــت: ایــران و ســوریه از روابــط محکمــی 
برخوردارنــد و نســبت بــه مســائل منطقــه دارای حساســیت باالیــی هســتند.

وی افــزود: بــا توجــه بــه تحوالتــی کــه در جهــان و منطقــه در حــال 
ــروس  ــیوع وی ــران ش ــه بح ــوان ب ــه آن می ت ــه از جمل ــت ک رخ دادن اس
کرونــا، تغییــر و تحــوالت در شــمال غــرب ســوریه، ورود نیروهــای ترکیــه 
بــه اســتان ادلــب و درگیــری بــا نیروهــای ارتش ســوریه و همچنیــن تراکم 
ــد یــک  ــا می توان ــه لحــاظ شــیوع کرون جمعیتــی موجــود در ادلــب کــه ب
فاجعــه انســانی را ایجــاد کنــد، اشــاره کــرد، موضوعاتــی بودنــد کــه محــل 

رایزنــی میــان تهــران و دمشــق بودنــد.
کارشــناس مســائل غــرب آســیا گفــت: همچنیــن بازســازی داعــش 
از ســوی آمریــکا بــه خصــوص در مناطــق شــمال شــرق ســوریه و توســعه 
تحــرکات داعــش در عــراق موضوعــات مهمــی بودنــد کــه میــان دو کشــور 
بــه بحــث گذاشــته شــد و راهکارهــای امنیتــی، سیاســی و انســان دوســتانه 

بــرای آنهــا میــان تهــران و دمشــق مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.
ــد  ــه رون ــی وزرای خارج ــو کنفرانس ــت ویدئ ــورد نشس ــه در م زنگن
ــاره  ــاال اش ــه در ب ــائلی ک ــه مس ــت ب ــن نشس ــًا ای ــت: حتم ــتانه، گف آس
کــردم، خواهــد پرداخــت. ترکیــه نیــز مشــکالتی در ادلــب و هــم در داخل 
کشــور خــودش دارد و بــه جــای اینکــه مشــکالت بــه نقطــه غیرقابــل 
ــه فکــر راه حل هــای  ــن ســه کشــور ب ــر اســت ای بازگشــت برســند، بهت

سیاســی باشــند.
وی بــا اشــاره بــه هماهنگی هایــی کــه میان ایــران و ســوریه در جریان 
ســفر ظریــف بــه دمشــق صــورت گرفــت، عنــوان کــرد: ایــن موضــوع بــه 
ــد از  ــر راه حــل نظامــی، بتوان ــه جــای اصــرار ب ــه اســت کــه ب ــع ترکی نف
فرصــت حضــور ایــران و روســیه در نشســت آســتانه اســتفاده کنــد تــا بــا 
ایجــاد هماهنگی هــای بیشــتر، بــه امیــد حــل بســیاری از نقــاط اختــالف از 

ایــن مرحلــه عبــور کنــد.
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»کپســول فوتبــال« بــا دو المــان 
خواهــد  را  بازیکن هــا  جــذب  توانایــی 
داشــت. یکــی از آن هــا حجــم پاییــن 
اپلیکیشــن بــوده کــه نســبت بــه عناویــن 
ــا  ــما ب ــن ش ــت. بنابرای ــم اس ــابه ک مش
پایینــی می توانیــد تجربــه ای  فضــای 
نســبتا شــبیه ســازی بــرای خــود بــه ارمغان 
بیاوریــد. تیــم را انتخــاب کــرده، ترکیــب را 

ــر  ــم ب ــما ه ــرفت های ش ــد. پیش ــه بروی ــا بقی ــاف ب ــه مص ــد و ب بچینی
ــی،  ــای متوال ــا پیروزی ه ــه ب ــی ک ــن معن ــتند. بدی ــا هس ــاس لیگ ه اس
بــه دســته های قدرتمنــد راه یافتــه و جــدا از چالش هــای گوناگــون، بــه 
مزایایــی دســت پیــدا می کنیــد. دومیــن المــان جالــب کپســول فوتبــال 
ــه  ــچ گون ــما هی ــه ش ــی ک ــم. جای ــابقات می بینی ــام مس ــگام انج را هن
ــط اســتراتژی های مناســب را  ــی روی فوتبالیســت ها نداشــته و فق کنترل
بــه آن هــا می گوییــد. بــه گونــه ای کــه تمــام دســتورات هماننــد شــوت 
میانــی، پــرس، یارگیــری و کارهــای مختلــف بــه ســه زیــر شــاخه تقســیم 
شــده و بایــد بــا دقــت تیــم را راهنمایــی نماییــد. بــه عنــوان نمونــه شــما 
جهــت حرکــت بازیکن هــا را روی جناحیــن می گذاریــد. بنابرایــن آن هــا 
از کناره هــا بــه حــرف حملــه خواهنــد کــرد. ایــده بســیار جالبــی بــوده و 

همــان گونــه کــه گفتیــم از مهمتریــن محرک هــای تجربــه کپســول 
فوتبــال اســت امــا متاســفانه پرداخــت بــه آن خیلــی جالــب نیســت. 

PressReader
قیمت: رایگان
دسته: کاربردی

حجم: ۲.۲۱ مگابایت
ــد و  ــنی مفی ــدر اپلیکیش ــرس ری پ
کاربــردی کــه توســط آن می توانیــد بــه 
جســتجوی نشــریات مختلــف پرداختــه 
و آن هــا را دانلــود نماییــد. پــرس ریــدر 
ــوع  ــری متن ــع خب بیــش از ۶ هــزار منب
را بــرای جلــب رضایــت کاربــران از 
سراســر جهــان گــرد هــم آورده اســت. 

بــرای اســتفاده از ایــن اپلیکیشــن بــه اینترنــت نیــاز داریــد تــا بتوانیــد 
بــه آخریــن شــماره نشــریه محبــوب تــان دسترســی داشــته باشــید. 
هنگامی کــه بــرای اولیــن بــار اپلیکیشــن پــرس ریــدر را بــاز کنیــد، 
موقیــت مکانــی شــما بــه صــورت کامــال خــودکار توســط اپلیکیشــن 
ــالت و  ــاهد مج ــرعت ش ــه س ــن ب ــود. بنابرای ــخیص داده می ش تش
ــود. در  ــد ب ــی خواهی ــه اصل ــان در صفح ــی زب ــای فارس روزنامه ه
ــوع  ــان، ن ــر اســاس کشــور، زب ــی ب ــای مختلف ــدر فیلتره ــرس ری پ
ــن  ــردن بهتری ــدا ک ــرای پی ــف ب ــای مختل ــته بندی ه نشــریه و دس
ــای ــت. در بخش ه ــه اس ــرار گرفت ــران ق ــار کارب ــا در اختی گزینه ه
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ــن  ــالت، برتری ــن مج ــن برتری ــه طرفی ــکرول ب ــا اس ــد ب می توانی
ــه ســرعت  روزنامه هــا و همچنیــن عناویــن رایــگان را مشــاهده و ب
گزینــه مــورد نظــر خــود را دانلــود نماییــد. نکته خــوب در مــورد پرس 
ریــدر اینجاســت کــه بــدون داشــتن حســاب کاربــری مجــزا هــم قادر 
ــگان  ــا تمامی گزینه هــا رای ــگان هســتید. ام ــود نشــریات رای ــه دانل ب
نبــوده و بــرای دانلــود برخــی از آن هــا بایــد دســت بــه جیــب شــوید.

 علی بهرام پور
تا حاال به این فکر کرده اید چرا بعضی از دوستانتان 
و یا خود شما در همان لحظات ابتدایی برخورد، اطرافیان 
را به سرعت جذب و شیفته ی خود می کنید و یا یک جو 

خصمانه میان شما و آن ها برقرار می شود؟

در گذشته به این گونه افراد می گفتند که فالنی 
مهره ی مار دارند! واقعا این افراد مهره ی مار داشته و یا 
هنر مذاکره کردن و تاثیرگذاری مثبت بر حریف را بلدند؟

ای  حرفه  بسیار  توانند  می  افراد  این  قطعا 
اطرافیانشان را تحت تاثیر انرژی مثبت خود قرار دهند.
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غذایی  صنایع  حوزه  کارشناس  یک 
و  کارها  و  کسب  ازسرگیری  به  اشاره  با 
فعالیتهای تولیدی در بحران کروناویروس، 
مواردی را برای بکار بستن مدیران واحدهای 
تولیدی برای هدایت بهتر کسب و کار خود 

مطرح کرده است.
از  بعد  است  معتقد  انصاری  مسیح 
گیری  همه  از  ماه  چهار  از  بیش  گذشت 
چه  اگر  جهان  در  ویروس  کرونا  بیماری 
بیشتر نگاه ها به سالمتی و بهداشت مردم 
تردد  محدودیت  لیکن  است  شده  معطوف 
حمل و نقل و انسانها مراکز تولیدی را نیز 
تحت تاثیر خود قرار داده است. بدیهی است 
در چنین شرایطی نه تنها مصرف کنندگان 
به دلیل ترس از کمبود مواد مصرفی مورد 
از  بلکه  برده  هجوم  خرید  مراکز  به  نیاز 
سوی دیگر تعطیلی مراکز تولیدی و افزایش 
بیکاری نیز از دیگر عواقب همه گیری این 
بیماری در سطح ملی و بین المللی بوده که 
جهانی  و  ملی  اقتصاد  بر  سنگینی  ضربات 

وارد کرده است.
کارشناسان برآورد می کنند جهان در 
معرض شدید ترین بحران اقتصادی در ۹۰ 
سال گذشته قرار گرفته است. همچنین گفته 
می شود بیشترین آسیب به بازارهای نوظهور 
و کشورهای در حال توسعه وارد شود. ضمنا 
از  تحقیقات سازمان بین المللی کار حکایت 
تعطیلی یا نیمه تعطیلی محل کار 3.3 میلیارد 
نفر در سراسر جهان دارد. بی تردید در این 
راستا چگونگی هدایت کسب و کارها از اولین 
به منظور  تولیدی  واحد  اولویت مدیران هر 
کاهش خسارات اقتصادی به همراه نگرش 
بر سالمت کارکنان خواهد بود؛ لذا مناسب 
است مدیران واحدهای تولیدی برای هدایت 
بهتر کسب و کار خود در موارد بحرانی به ویژه 
بحران کرونا ویروس رعایت موارد زیر را برای 
کمک به کسب و کارشان مد نظر قرار دهند.

ارتباطات:
حفظ ارتباطات بین مدیران واحدهای 
اهمیت  از  مجموعه  کارکنان  و  تولیدی 
بحران  ویژه  به  بحران  زمان  در  باالیی 
کرونا ویروس جدید برخوردار است. امروزه 
با توجه به گستردگی فضای مجازی امکان 
است  زیاد  متناقض  اطالعات  به  دسترسی 
که سبب احساس اضطراب و یا سردرگمی 
کارکنان شده است؛ لذا بر مدیران واحدهای 
تولیدی است تا ضمن ارتباط با کارکنان خود، 
اطالعات زمینه ای و استدالل های مربوط 
به سیاستها را به گونه ای واضح و روشن 
در اختیار آنان قرار دهند و کارکنان با درک 
بهتر موقعیت قرار گرفتن واحدهای تولیدی 
در شرایط غیر قابل پیش بینی ابتکار عمل 
را به دست گیرند. مدیران واحدهای تولیدی 
با ایجاد موارد زیر می توانند ارتباطات بین 

خود و کارکنان را فراهم کنند.
برای کلیه  کانال واتس آپ  ایجاد   -

پرسنل به عنوان تابلو اعالنات
- ایجاد گروه های کاری واتس آپ 
مانند فروش، تولید، کنترل کیفی، لجستیک، 

مهندسی و ...
- تشکیل جلسات مجازی در اسکایپ 

بیزینس با تعداد زیاد شرکت کننده
سرور  که  بزرگتر  های  شرکت  در   -
دارند از نرم افزارهای پیچیده تر اختصاصی 
روی  ها  گروه  کلیه  که  کنند  استفاده 
می شود.  تشکیل  شرکت  خود  سرورهای 
تمام فایل ها سطح دسترسی دارند. جلسات 
مجازی تا ۲۵ نفر تصویری با کیفیت مطلوب 
امکان پذیر است و سایر مزایای نرم افزارها

- تقویت زیرساختهای سخت افزاری 
مانند به روز کردن لپ تاپها و افزایش سرعت 

اینترنت و تقویت سیستم دوربین ها و ...
- فیلم برداری و تهیه گزارش کیفیت 
برای مشتریان و امکان کنترل و نظارت بر 

تحویل مجازی محصوالت
برای  اینترنتی  فضای  از  استفاده   -

انتقال فایلهای حجیم تر
نیازهای کارمندان:

برآوردن نیازهای کارکنان در واحدهای 
تولیدی به ویژه در شرایط بحرانی جدید، نزد 
مدیران از اهمیت باالیی برخوردار است. در 
و  رفت  محدودیت  به  توجه  با  حاضر  حال 
ویروس  کرونا  بحران  شرایط  در  افراد  آمد 
جدید، نیازهای کارکنان برای دسترسی به 
مقررات  بهداشتی،  های  مراقبت  آموزش، 
برانگیخته  دست  این  از  مواردی  و  روزانه 
شده است. در این شرایط مدیران واحدهای 
تولیدی باید برای این موارد راه حل هایی 
پیش  اطالعاتی  مرکز  یک  ایحاد  جمله  از 
بینی و توسعه داده، تا کارکنان بتوانند تمام 
اطالعات مورد نیاز خود را پیدا کنند. موارد 
زیر برخی از اطالعات مورد نیاز واحدهای 

تولیدی را یادآوری می کند.
- آموزش پرسنل و نظارت بر رعایت 
از  خروج  لحظه  از  بهداشتی  های  پروتکل 
منزل تا ورود به محل کار و در حیل زمان 

کار و بازگشت به منزل
- اخذ تعهد نامه از کلیه پرسنل حتی 
بهداشتی  پروتکل  رعایت  برای  مدیران 

شرکت
- تهیه پروتکل بهداشتی برای شرکت 
با همکاری پزشک و نماینده اداره بهداشت 

و اداره کار
- فاصله اجتماعی از اهم موارد رعایت 
مانند  هایی  محل  تعطیلی  با  است.  پرسنل 
نمازخانه و کانتین و ... امکان استفاده از این 
مکان ها برای افزایش فاصله اجتماعی وجود 
دارد، در برخی محل ها خط کشی های دو متر 

فاصله مفید است.
کردن  دوشیفت  و  ناهار  حذف   -
فعالیت هایی که امکان پذیر است مانند دو 

شیفت ۶ ساعته
سفر:

افراد  تردد  محدودیت  به  توجه  با 
جدید،  ویروس  کرونا  قرنطینه  شرایط  در 
در  که  است  تولیدی  واحدهای  مدیران  بر 
خصوص سفر کارکنان خود سیاست گذاری 
های مسافرتی شامل مکان، دالئل، مجوزها 
و زمان را بررسی و بطور واضح و شفاف در 
اختیار کارکنان خود قرار دهند. در این بخش 

موارد زیر می توانند مد نظر قرار گیرند.
- حتی االمکان تمام سفرها لغو شود

- برای انجام بازاریابی از روش های 
مجازی و ارسال فیلم و ... استفاده شود

کار از راه دور:
سیاست  از  یکی  کارکنان  کاری  دور 
واحدهای  مدیران  توسط  شده  اتخاذ  های 
از جمله شرایط  بحرانی  تولیدی در شرائط 
راستا  این  در  است.  جدید  ویروس  کرونا 
خط  در  باید  تولیدی  واحدهای  مدیران 
مشی های خود واضح بوده، محل اعمال، 
چگونگی و زمان بررسی را نیز اعالم کنند. 
منزل  در  کار  که  است  یادآوری  به  الزم 

بسیار  ازجغرافیاها  دربعضی  کارکنان  توسط 
نادر است. همچنین دور کاری در برخی از 

واحدهای تولیدی میسر نیست.
تثبیت زنجیره تأمین:

های  سیاست  ترین  اصلی  از  یکی 
مدیران واحدهای تولیدی در شرایط بحرانی 
تثبیت  جدید  ویروس  کرونا  بحران  بویژه 
بر  راستا  این  در  باشد.  می  تامین  زنجیره 
مدیران واحدهای تولیدی است که با استفاده 
از ذخایر امن، منابع جایگزین وهمکاری با 
ارتباط  تنگناها  حل  برای  کنندگان  تأمین 
باشند. همچنین در صورت  داشته  نزدیکی 
های  حل  راه  اتخاذ  نبودن  پذیر  امکان 
با  باید  تولیدی  واحدهای  مدیران  سریع، 
را  موقت  های  حل  راه  هایی  برنامه  تهیه 
برقرار کرده و برنامه ها را به کلیه ذینفعان 
مربوطه ابالغ کنند. ضمنا مدیران واحدهای 
تولیدی در مواردی که تامین کننده متکی 
به شخص است می توانند امکان جایگزینی 

آن را بررسی کنند.
پیگیری و پیش بینی کسب وکار:

مدیران واحدهای تولیدی به یاد داشته 
باشند به احتمال زیاد بحران از جمله بحران 
پیش  قابل  غیر  نوسانات  موجود،  کرونایی 
بینی ایجاد خواهد کرد؛ لذا بر آنان است تا 
چرخه های گزارش دهی سریع را به گونه 
که  کنند  درک  بتوانند  تا  کنند  تنظیم  ای 
می  قرار  تأثیر  تحت  شان  تجارت  چگونه 
گیرد. آنان باید بدانند در کجا کاهش الزم 
است و یا در کجا سرعت عمل در حال بهبود 
است. همچنین ایجاد یک بحران به معنای 
از عملکرد مدیریت نیست و دیر  مصونیت 
یا زود بازارها قضاوت خواهند کرد که کدام 
واحدهای تولیدی به طور مؤثر این چالش را 
مدیریت کرده اند. مدیران واحدهای تولیدی 
با ایجاد موارد زیر می توانند پیگیری و پیش 

بینی کسب وکار خود را فراهم کنند.
- باید دانست که کرونا حداقل یکسال 
را  اجتماعی  باید رعایت فاصله  با ماست و 
های  روش  این  بنابر  کنیم  رعایت  همواره 

کاری باید برای درازمدت تغییر کند
استراتژیک خود  برنامه  - شرکت ها 
نقشه  و  کنند  بازبینی  کرونا  وجود  با  را 

استراتژیک جدید تهیه کنند
نظر  از  بازار  نیازهای  است  ممکن   -
باید  ها  بنگاه  و  کند  تغییر  کیفی  و  کمی 

تغییرات الزمه را انجام دهند
بخشی از راه حل گسترده تر:

یک  عنوان  به  تولیدی  واحدهای 
شهروند شرکتی باید از دیگران در زنجیره 
تأمین، صنعت، جامعه و تصمیم دولتمردان 
کنند.  حمایت  کشوری  و  محلی  سطح  در 
مدیران واحدهای تولیدی باید در نظر بگیرند 
که تجارت شان چگونه می تواند در مراقبت 
های بهداشتی، ارتباطات، مواد غذایی یا حوزه 
های دیگر مشارکت داشته باشد. آنان باید 
توانایی های  اجتماعی و  نیازهای حاد  بین 
دیگر  عبارت  به  شوند  متمرکز  خود  خاص 

زندگی را هدف خود قرار دهند.

رئیس اداره کل صادرات کاال بانک توسعه صادرات ایران مطرح کرد:
دانش بنیان های حوزه مهار کرونا در اولویت پرداخت تسهیالت

رئیس اداره کل صادرات کاالی بانک توسعه صادرات ایران گفت: 
سال گذشته بالغ بر ۱۸۵۰ میلیارد ریال تسهیالت به شرکت های دانش 
بنیان توسط این بانک پرداخت گردید و در حال حاضر نیز فعاالن حوزه 

مهار کرونا ر اولویت قرار دارند.
سیدحسین حسینیان با بیان اینکه این تسهیالت با نرخ ترجیحی 
به شرکتهای دانش بنیان پرداخت شده است، گفت: شرایط حال حاضر 

کشور، اهمیت توجه به ظرفیت شرکت های دانش بنیان را دوچندان کرده است؛ و با توجه به 
منابع 4۰۰۰ میلیارد ریالی که در چارچوب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱3۹۸، در اختیار بانک 

قرار گرفته میتوان حمایت موثری از این شرکتها بعمل آورد.
سید حسین حسینیان گفت: باتوجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و تاکید بر حوزه های 
تولید مواد ضد عفونی کننده، کیت های تشخیص و ...شرکت های دانش بنیان مرتبط، در اولویت 
قرار خواهند داشت.به گفته حسینیان، شرکت های دانش بنیان می توانند از ضمانتنامه صندوق 

های پژوهش و فناوری به عنوان وثیقه تسهیالت دریافتی استفاده نمایند
رئیس اداره کل صادرات کاالی بانک توسعه صادرات ایران گفت: به منظور حمایت هرچه 
بیشتر از شرکت های دانش بنیان، بانک توسعه صادرات اصالحاتی را در روند بررسی درخواست 

های ارسالی در نظر گرفته تا فرایند تامین مالی با سرعت بیشتری انجام شود.
وی گفت: بانک توسعه صادرات ایران با تسهیل فرآیند به دنبال این هدف است که 
شرکت های دانش بنیان حتی المقدور بدون مراجعه به مرکز ، خدمات و تسهیالت یاد شده را از 
شعب دریافت کنند.حسینیان یاداور شد: شرکت های دانش بنیان برای تهیه گزارش تسهیالتی و 
طرح توجیهی خود می توانند از مشاوره و همکاری صندوقهای پژوهش و فناوری استفاده کنند.

وی اعالم کرد با ابالغ دستورالعمل جدید به شعب بانک، از ابتدای هفته جاری آمادگی 
پذیرش درخواست متقاضیان در تمامی شعب کشور وجود دارد.

رئیس اداره کل صادرات کاال بانک توسعه صادرات ایران از شرکت های دانش بنیان 
خواست، با مراجعه به سایت بانک و انتخاب شعبه برحسب حوزه جغرافیایی فعالیت خود در اسرع 
وقت به شعبه مراجعه و نسبت به افتتاح حساب و تشکیل و تکمیل به موقع پرونده اقدام نمایند.

وی یادآور شد دریافت معرفی نامه از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شرط از 
شروط الزم و ضروری بررسی درخواست تسهیالت است.

شروع دوره های آموزشی بانک توسعه تعاون با رویکرد ترکیبی و با محوریت 
کمک به »جهش تولید”

کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون 
در خصوص رویکرد جدید مرکز آموزش این بانک اظهار داشت: برگزاری 
برنامه ها و دوره های آموزشی در سال جدید متناسب با اقتضای شرایط موجود 
با رویکرد ترکیبی و با محوریت نام گذاری سال جدید با عنوان »جهش 
تولید » از سوی مقام معظم رهبری و راهبردهای ابالغی مدیرعامل بانک 

پیش بینی، طراحی و برگزار خواهد شد.
وی اظهار داشت: رویکرد ترکیبی از رویکردهای نوین آموزشی محسوب می شود که 
کمک  به  را  یادگیری  و  آموزش  فرصت های  آموزشی،  مختلف  و  متنوع  ابزارهای  ترکیب  با 
شیوه های الکترونیکی، مکاتبه ای و آنالین برای همه مدیران و کارکنان بانک در سطح کشور 

بدون محدودیت های زمانی و مکانی فراهم می سازد.
وی با اشاره به نام گذاری سال ۹۹ به عنوان »جهش تولید« و راهبردهای هفتگانه بانک که 
با محوریت شعار سال تنظیم گردیده است افزود: برنامه های آموزشی با رویکرد معرفی محصوالت 
و خدمات جدید بانک و همچنین آشنایی با ابعاد بانکداری دیجیتال ازجمله دوره های مهم این 
مرکز در سال جاری به شمارمی آید.میرزاخانی همچنین در این خصوص اضافه کرد: برنامه 
آموزشی معرفی خدمات و محصوالت بانک با محوریت بند ۵ راهبرد ابالغی برای جامعه هدف 

کارکنان شعب و به شیوه رقابت گروهی با محوریت شعب در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
گفتنی است این برنامه آموزشی یک برنامه غلتان و زنجیره ای است که در فاز نخست پنج 
مورد از محصوالت بانک به همکاران شعب آموزش داده خواهد شد و در فازهای بعدی فیلم های 

آموزشی سایر محصوالت تولید و آموزش داده خواهد شد.
مدیر مرکز آموزش و پژوهش با اشاره به اهمیت بند ۷ راهبردهای ابالغی در نظام بانکی 
و بانک توسعه تعاون، تمرکز برنامه های آموزشی با مساعدت در فرهنگ سازی و توسعه دانش 
و مهارت کارکنان و مدیران بانک در پیاده سازی و اجرای بانکداری دیجیتال را از اولویت های 
اصلی سال جاری خواند و اشاره نمود که در این خصوص برنامه آموزشی آشنایی با ابعاد بانکداری 

دیجیتال برای همکاران ستادی طراحی و آغازشده است.

حمایت بانک مهر ایران از کاالی ایراني در سال جهش تولید
را  نام سال ها  انقالب اسالمی  این چندمین سال است که رهبر 
این حوزه  از اهمیت  اقتصادي برمي گزینند که خود نشاني  با مضمونی 
براي توسعه و سربلندي کشور دارد. ایشان سال ۱3۹۹ را »جهش تولید« 
نام گذاري کردند؛ این یعني عالوه بر حمایت از کاالي ایراني نیازمند یک 

جهش محسوس در حوزه تولیدات داخلي هستیم. حال در این میان نقش بانک ها چیست و 
چگونه مي توانند به تحقق این شعار کمک کنند؟

به نقل از روابط عمومی بانک مهر ایران، حمایت از تولید داخلي مي تواند به دو صورت 
انجام شود. نخست اینکه از تولیدکننده کاالي ایراني حمایت شده و مثاًل تخفیفات مالیاتي یا 
تسهیالت با شرایطي آسان تر در اختیار وي قرار گیرد و... . منتها معادله استفاده از کاالي ایراني، 
عالوه بر بخش تولید، سمت دیگري هم دارد و آن مصرف است. اگر کاالي ایراني به وفور تولید 
شود، اما مصرف کننده  به حد کافي براي آن وجود نداشته باشد، عماًل پروژه حمایت از تولید 
کاالي ایراني با شکست مواجه مي شود. حال پرسش این است که براي حمایت از اشخاصي که 

تصمیم به استفاده از کاالي ایراني مي گیرند چه باید کرد؟
حمایت توأمان از تولیدکننده و مصرف کننده کاالی ایراني

بانک مهر ایران به عنوان نخستین و بزرگترین بانک قرض الحسنه کشور، در این حوزه 
خدمتي را ارائه مي کند تا مشتریان بتوانند با استفاده از تسهیالت قرض الحسنه که کارمزد اندکي 
دارند، نسبت به خرید کاالي ایراني اقدام کنند. بانک مهر ایران با راه اندازي طرح »کاال کارت« 
با تقویت بخش تقاضا به خریدار کاالي ایراني تسهیالت قرض الحسنه مي دهد و موجب مي شود 
اشخاص تمایل بیشتري به خرید کاالي ایراني داشته باشند. افزون بر این، نتیجه ثانویه این اقدام، 
حمایت از تولیدکننده ایراني است، زیرا تقاضا براي خرید محصول وي نسبت به محصول مشابه 
خارجي افزایش پیدا مي کند. در حقیقت بانک مهر ایران در این طرح، با یک تیر دو نشان زده است.

اما سازوکار استفاده از طرح کاال کارت چگونه است؟ در چارچوب این طرح بانک با پذیرندگان 
متعددی که کاال یا خدمات ارائه مي کنند، قراردادي را منعقد و مشتریان خود را به آن ها معرفي 
مي کند. در حقیقت بانک مهر ایران به عنوان نهادي قابل اعتماد حلقه واسط فروشنده و مشتري 
مي شود، به طوري که هر چند فروشنده، خریدار را نمي شناسد، اما از آنجایي که خیالش از بانک راحت 
است، مي تواند نسبت به فروش اقساطي کاالي خود اقدام کند. مشتریان بانک مهر ایران مي توانند 
به صورت اقساطي و در بازه هاي زماني مختلف از پذیرندگاني که طرف قرارداد بانک هستند، کاال 
و خدمات دریافت کنند. همچنین سقف اعتبار ۲۰ میلیون توماني که براي این طرح در نظر گرفته 
شده، باعث مي شود بسیاري از کاالهاي مصرفي بادوام با استفاده از این طرح قابل خرید باشد.

اعتباری که فقط می توان صرف خرید کاالی ایراني کرد
به طور مشخص سازوکار فعالیت طرح یاد شده به این صورت است که اعتباری در کارت 
آن دسته از مشتریان بانک مهر ایران که متقاضي دریافت آن باشند، شارژ شده و آن ها مي توانند 
از این اعتبار براي خرید کاال یا خدماتي که از سوي پذیرندگان طرف قرار داد بانک ارائه مي شود، 
استفاده کنند. البته بانک مهر ایران براي اینکه از مصرف اعتبار تخصیص یافته صرفاً در محل هاي 
خاص تعریف شده براي این طرح اطمینان یابد، سازوکاري طراحي کرده که اعتبار یاد شده تنها 
در دستگاه کارت خوان یا درگاه پرداخت اینترنتي پذیرندگان این طرح قابل استفاده باشد. به این 
صورت تقاضاي واقعي در اقتصاد دقیقاً به سمتي هدایت مي شود که مد نظر سیاست گذاران کالن 

کشور قرار دارد؛ یعني حمایت از کاالي ایراني.
فروشندگان دیگر از فروش اقساطی نگران نیستند

برای فروش اقساطی همواره مشکالتی مطرح بوده از جمله اینکه فروشنده همواره نگران 
است که چک هاي دریافتي از مشتري وصول نشود و وي حتما توان پرداخت قیمت کاالي فروخته 
شده را داشته باشد. اما بانک مهر ایران با قرار گرفتن بین دو طرف این معادله این نگراني را 
بر طرف کرده است. به این صورت که آن دسته از مشتریان بانک مهر ایران که به پذیرندگان 
طرف قرارداد بانک معرفي مي شوند، اعتباري را در کارت خود دارند که به آن ها قابلیت خرید 
کاالي یاد شده را مي دهد و نگراني فروشنده در رابطه با احتمال پرداخت نشدن اقساط از سوي 

خریدار به صفر مي رسد.

مدیر امور تحقیق و توسعه بانک ایران زمین خبرداد:
ششم  از  زمین  ایران  مشتریان  باشگاه  های  جشنواره  جدید  دور  آغاز 
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مدیر امور تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، در گفتگویی کوتاه در 
خصوص استمرار فعالیت های باشگاه مشتریان این بانک در سال جدید اظهار 
داشت: دور پنجم باشگاه مشتریان بانک ایران زمین که محاسبه امتیازهای 
آن برای مشتریان از ابتدای فروردین ۱3۹۹ آغاز شده است، از روز شنبه 
ششم اردیبهشت با جشنواره ضیافت که با هدف جلب رضایت مشتریان و 
ارائه ی خدمات متناسب با عالیق ایشان طراحی شده، رسما آغاز خواهد شد.  

به گزارش روابط عمومی، فرید جهانبخش با اشاره به رویکرد باشگاه مشتریان این بانک 
به بانکداری دیجیتال گفت: یکی از ارکان پیاده سازی و اجرای بانکداری دیجیتال، حرکت از 
محصول محوری به مشتری محوری است و نیازهای مشتریان و دیدگاه های آنها در تولید 
محصوالت و ارائه ی خدمات بانکی نقش کلیدی ایفا می کند. یک تعریف ساده اما عمیق از 
بانکداری دیجیتال، بانکداری است که مشتریان وفادار دارد و لذا باشگاه مشتریان نقش کلیدی 

را در این امر بعهده خواهد داشت.
وی با اشاره به توسعه ی خدمات مورد نیاز مشتریان که قرار است از طریق باشگاه به 
مشتریان بانک ایران زمین ارائه شود، گفت: باشگاه مشتریان با بهره گیری از خدمات همه ارکان 
بانک و همچنین پتانسیل های موجود در شرکت های خانواده بزرگ بانک ایران زمین، بر آن است 
تا طیفی وسیع از خدمات را متناسب با نیازها و خواسته های مشتریان ارائه کند. همچنین در تعامل 
با تولیدکنندگان و ارائه دهندگان محصوالت غیربانکی در کشور هم به توسعه ی سبد محصوالت 
مورد نیاز مشتریان خواهد پرداخت و هم در توسعه تولید محصوالت و خدمات شرکت های فعال 

در بازار کسب  و کار کشور، همکاری خواهد کرد. 
جهان بخش در پایان در خصوص نحوه ارائه خدمات در باشگاه مشتریان بانک ایران زمین، 
افزود: خوشبختانه بانک ایران زمین به طیف وسیعی از مشتریان با ویژگی ها و خواسته های متفاوت 
خدمت می کند و برای بهتر شدن ارائه ی خدمات، خوشه بندی مشتریان انجام شده و متناسب با 
هر خوشه، خدمات درخور و شایسته در تعامل با مشتریان تعریف، پیاده سازی و ارائه خواهد شد.

گلدمن ساکس: بازار نفت
 با نوسان های بیشتری روبه رو می شود

گلدمن ساکس پیش بینی کرد که پیش از ثبات مجدد سخت قیمت نفت، 
شاهد نوسان بیشتر قیمت خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، تحلیلگران بانک آمریکایی گلدمن ساکس 
پیش بینی کردند بازار نفت طی هفته های آینده مجبور به یافتن راهی برای ثبات 
خواهد بود زیرا شتاب در باال رفتن سطح ذخیره سازی های نفت خام، کاهش 
قابل توجه تولید و افزایش قیمت این کاالی راهبردی را در پی خواهد داشت.

این بانک آمریکایی در یادداشتی پس از اتفاق نادر دیروز در معامالت بازار 
بورس نیویورک برای قیمت شاخص نفت دبلیوتی آی تحویلی در ماه مه که 
برای ساعاتی منفی شده بود، اعالم کرد: نوسان های قیمت نفت در هفته های 

آینده بسیار زیاد خواهد بود. 
براساس برآوردهای گلدمن ساکس، در حالی که تغییر قیمت نفت خام 
شاخص دبلیوتی آی برای تحویل در ماه ژوئن در روز دوشنبه چندان زیاد نبود، 
ذخیره سازی بیشتر و خروج سرمایه گذاران خرد از بازار، سبب افزایش فشار 

نزولی بر این قرارداد می شود.
سطح  شدن  تکمیل  با  معتقدند  کوروالین  دیمین  جمله  از  تحلیلگرانی 
ذخیره سازی ها، برای برقراری ثبات در بازار به زودی تولید باید به طور قابل 

توجهی کاهش یابد و این شرایط زمینه ساز افزایش قیمت خواهد بود.
به گفته این تحلیلگران، این تورم ظرف چند هفته و نه چند ماه رخ خواهد 
داد، زیرا احتمال می رود بازار پیش از ماه ژوئن مجبور به برقراری تعادل شود.

کرونا بیش از اختالف های اوپک پالس
 به بازار نفت آسیب می رساند

یک کارشناس بازار نفت اعالم کرد که آسیب ویروس کرونا بر بازار نفت 
بیش از آسیب اختالف سلیقه های میان کشورهای عضو و غیرعضو اوپک است.

به گزارش شبکه خبری سی ان بی سی، راستی برازیل، مدیرعامل آربی ان 
انرژی اعالم کرد که همه گیری ویروس کرونا بیش از اختالف های موجود در 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش بر سر قیمت نفت، 

به بازار نفت آسیب می  رساند.
وی در مصاحبه ای با اشاره به اینکه ویروس کرونا اقتصاد جهانی را به 
مخاطره انداخته  است، گفت: به نظر من ۱۵ درصد این بحران ناشی از جنگ 

قیمتی عربستان و روسیه و ۸۵ درصد آن ناشی از ویروس کروناست.
در نشست اخیر اوپک پالس به صورت وبینار مقرر شد از اول ماه مه 
اعضا اوپک پالس روزانه ۹.۷ میلیون بشکه از تولید خود را کاهش دهند. سه 
کشور ایران، ونزوئال و لیبی از توافق کاهش تولید مستثنا شدند. کاهش تولید 
این گروه در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ به ۸ میلیون بشکه در روز و در کل سال 

۲۰۲۱ تا آوریل ۲۰۲۲ به ۶ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
بالفاصله پس از نشست اوپک پالس، وزیران نفت و انرژی کشورهای 
عضو گروه G۲۰( ۲۰( نیز گردهم آمدند و تصمیم گرفتند برای مدت یک 
سال روزانه 3.۷ میلیون بشکه از تولید نفت خود بکاهند. هرچند پس از قهر و 
آشتی روس ها و پنج هفته مخالفت با کاهش تولید و چهار روز پس از کارشکنی  
مکزیک، رویداد توافق تاریخی در بازار نفت اتفاق افتاد، اما واکنش سرد بازار 

از این رویداد مهم بازار جهانی نفت کاست.
تا پیش از شیوع جهانی کرونا و جنگ قیمتی نفت، مجموع عرضه نفت به 
بازارهای جهانی روزانه حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت بوده است. بر این اساس، 
تصمیم اوپک پالس تنها حدود ۱۰ درصد از این رقم می کاهد و نمی تواند 

حریف افت تقاضای روزانه حدود 3۰ میلیون بشکه ای شود.
آنچه سبب شد تصمیم تاریخی اوپک پالس برای کاهش روزانه حدود 
۱۰ میلیون بشکه نفت در ماه های مه و ژوئن اثری بر بازار نفت نداشته باشد، 
موضوع افت شدید تقاضا و البته وجود مازاد عرضه در بازار است، همچنین 

نباید نفت ذخیره شده کشورهای تولیدکننده را نیز از یاد برد.
موضوع مهمی که از آن غافل شده ایم این است که هرچند بازار نفت 
تجاری  و  راهبردی  ذخیره سازی   مخازن  اما  شده،  روبه رو  تقاضا  کاهش  با 
به  اساس  این  بر  است،  قیمت  ارزان   نفت  از  پر شدن  در حال  نیز  کشورها 
نظر می رسد کاهش تقاضا کمتر از برآورد منابع بین المللی و حدود ۱۵ تا ۲۰ 

میلیون بشکه باشد.   
مازاد عرضه در کل جهان احساس می شود و  ظرفیت  افزود:  برازیل 

باقیمانده برای ذخیره سازی نفت رو به پایان است. 
وی توضیح داد این پدیده در بازار نفت نشان دهنده مشکلی قراردادی 

در بازار است.  
و  است  کاغذی«  »بازار  مشکل  این  گفت:  انرژی  آربی ان  مدیرعامل 

مشکلی در بشکه های فیزیکی وجود ندارد.  
برازیل افزود: قراردادهای آتی ماهانه معامله می شوند و قیمت شاخص 
دبلیوتی آی برای ماه  ژوئن که حدود یک ماه دیگر منقضی می شود، هنوز باالتر 

از ۲۰ دالر برای هر بشکه است.
وی گفت: در صورت تداوم شرایط کنونی چالش موجود در بازار کاغذی 

می تواند به بازار فیزیکال نفت هم سرایت کند.

برگزاری نشست غیررسمی وزیران نفت و انرژی اوپک پالس 
از طریق وبینار 

توافقنامه همکاری  امضاکننده  انرژی کشورهای  برخی وزیران نفت و 
یک  نفت  بازار  شرایط  درباره  چاره اندیشی  برای  غیراوپک  و  اوپک  اعضای 

نشست غیررسمی از طریق ویدیوکنفرانس برگزار کردند.
به گزارش دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( وزیران 
نفت و انرژی حاضر در نشست غیررسمی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک 
حاضر در توافقنامه همکاری )Declaration of Cooperation( موسوم 
به اوپک پالس از ابتکار محمد عرقاب، وزیر انرژی و معادن الجزایر و همزمان 
رئیس دوره ای اوپک برای برگزاری این نشست غیررسمی از طریق وبینار برای 

بررسی اوضاع بازارهای جهانی نفت خام استقبال کردند.
اعضای حاضر در این نشست غیررسمی از طریق ویدیو کنفرانس همچنین 
تصمیم تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک در دهمین نشست فوق العاده 
وزارتی اوپک  پالس از طریق وبینار را در تاریخ ۱۲ آوریل )۲4 فروردین ( برای 
کاهش عرضه نفت در سه مرحله که از یکم ماه مه )۱۲اردیبهشت ( اجرایی 

می شود، با اهمیت برشمردند.
وزیران نفت و انرژی کشورهای حاضر در این نشست غیررسمی بر تعهد 

خود به اجرای توافق کاهش عرضه اوپک پالس تاکید کردند.
اعضا همچنین از رئیس دوره ای اوپک خواستار تداوم برگزاری منظم 
چنین نشست هایی برای مشورت درباره شرایط بازارهای جهانی نفت خام شدند.

انرژی کشورهای عضو و غیرعضو سازمان کشورهای  و  وزیران نفت 
وبینار  از طریق  )اوپک( در دهمین نشست فوق العاده خود  نفت  صادرکننده 
بشکه ای  هزار   ۱۰۰ روزانه  تولید  کاهش  گزینه  پذیرفتن  از  پس  سرانجام 
این توافق،  این کشور آمریکای شمالی برای حضور در  مکزیک و موافقت 
بر سر کاهش تولید روزانه ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه ای در ماه های مه و 

ژوئن به توافق رسیدند.
خط پایه و مبنای محاسبه تولید برای همه کشورهای حاضر در این توافق 
به جز عربستان و روسیه ماه اکتبر سال ۲۰۱۸ میالدی تعیین شد، در حالی 
که مبنای محاسبه تولید برای روسیه و عربستان روزانه ۱۱ میلیون بشکه در 

نظر گرفته شده است.
کشورهای ایران، لیبی و ونزوئال همچنان از این توافق کاهش تولید که 
قرار است از یکم ماه مه سال ۲۰۲۰ میالدی )۱۲ اردیبهشت ماه ۹۹( اجرایی 

شود، مستثنا هستند.
تولید در نهمین  تنها مخالف نحوه تخصیص سهمیه کاهش  مکزیک 
نشست فوق العاده اوپک پالس در روز پنجشنبه )۲۱ فروردین ماه( بود، بر این 
اساس مکزیک در این توافق روزانه ۱۰۰ هزار بشکه )آمریکا به جای مکزیک 

روزانه 3۰۰ هزار بشکه از تولید خود می کاهد( تولید خود را کاهش می دهد.
اوپک پالس از ۱3 کشور عضو اوپک و ۱۰ کشور غیرعضو این سازمان 
)روسیه به عالوه ۹ تولیدکننده دیگر نفت( از سال ۲۰۱۷ میالدی با همکاری 
یکدیگر به منظور بهبود شرایط بازارهای جهانی نفت خام، رشته ای از توافق های 

کاهش تولید را اجرا کردند.

هدایت کسب و کار در شرایط کرونا از نگاه یک کارشناس؛

جهان در معرض شدید ترین بحران اقتصادی در 90 سال گذشته

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ی
نرژ

ت/ ا
نف

زیر نظر: قربانعلی زیدی

حمایتی  تسهیالت  از  جزئیاتی  گردشگری  معاون 
کرونا  ویروس  خسارت های  جبران  برای  گردشگری 
شغل  هر  ازای  به  وام  تومان  میلیون   ۱۶ کرد:  اعالم  را 

اختصاص می یابد.
بیشترین  گردشگری  این که  بیان  با  تیموری  ولی 
تسهیالت حمایتی را دریافت کرده است، گفت: نرخ سود این 
تسهیالت ۱۲ درصد است که پرداخت آن از نیمه اردیبهشت 
ماه در بانک ها آغاز می شود و تنفس آن تا ابتدای مهرماه 
امسال است و دوره بازپرداخت آن دو ساله تعیین شده است.

وی ادامه داد: جزئیات این تسهلیات برای ۱۰ رسته 
شده اند،  متحمل  کرونا  ویروس  از  را  زیان  بیشترین  که 
قرار  است.  آن  جزو  گردشگری  که  است  شده  مشخص 
شد این تسهیالت به سه دسته ۱. مراکز اقامتی، پذیرایی، 
تفریحی و سایر فعاالن به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، ۲. دفاتر خدمات مسافرت هوایی 
و گردشگری، 3 . صنایع دستی، مشروط به حفظ مشاغل 
و براساس فهرست بیمه به ازای هر نفر شاغل، اختصاص 
یابد. مثال اگر یک هتل و یا دفتر خدمات مسافرتی ۲۰ نفر 
شاغل بیمه ای داشته باشد، به ازای هر نفر ۱۶ میلیون تومان 

تسهیالت تخصیص می یابد.
از  یک  هر  مشاغل  تعداد  گفت:  گردشگری  معاون 

ماه های  در  بیمه  براساس فهرست  تعیین شده  رسته های 
دی، بهمن و اسفندماه مشخص می شود و این گونه نیست 
تعداد  درباره  تسهیالت  این  متقاضیان  و  تاسیسات  که 
کارمندان، خوداظهاری داشته باشند، اقدام صرفا براساس 

فهرست بیمه است.
تیموری درباره حمایت های مالی از مشاغل بدون بیمه 
هنرمندان  و  بومگردی ها  گردشگری،  راهنمایان  همچون 
صنایع دستی و سایر مشاغل مرتبط با این حوزه ها، توضیح 
داد: این مشاغل غیر رسمی محسوب می شوند که در فهرست 
بیمه قرار ندارند، البته گروهی از شاغالن این حوزه ها بیمه 
دارند که از تسهیالت ۱۶ میلیون تومانی می توانند استفاده 
کنند اما گروهی که بیمه ندارند جزو دسته اول و در بخش 
»سایر فعاالن« تعریف شده اند که به تشخیص وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای دریافت همین 

میزان تسهیالت به بانک ها معرفی می شوند.
وی افزود: سایر رسته ها با مساله مشاغل غیررسمی 
چنین  دستی  صنایع  و  گردشگری  فقط  و  نیستند  مواجه 
شاغالنی دارد که حمایت مالی از آن ها ساز و کار متفاوتی 
مرکزی  بانک  و  کار  وزارت  با  این باره  در  داشت،  خواهد 
صحبت هایی شد که از محل همین تسهیالت، از مشاغل 

غیررسمی گردشگری حمایت شود.

تیموری درباره تصویب رقم درخواستی وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ملبغ 3۸ هزار میلیارد 
ریال،   اظهار کرد: این عدد را در اختیارمان قرار ندادند، ساز 
و کار پرداخت تسهیالت جبران خسارت ناشی از ویروس 
کرونا این گونه تعریف نشده که عدد خاصی را مصوب و 
به رسته شغلی اختصاص دهند، بلکه از کل رقم تسهیالت 
بانکی درنظر گرفته شده، براساس فهرست بیمه، مبلغی به 

صورت وام اختصاص می یابد.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
قبال در دیدار با معاون اول رییس جمهور و رییس کل بانک 
میراث  بخش  سه  به  شده  وارد  خسارت  میزان  مرکزی، 
میلیارد  را 3۸ هزار  و صنایع دستی  فرهنگی، گردشگری 
ریال برآورد کرده بود و درخواست داشت این مبلغ از ۷۵۰ 
هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی برای حمایت از مشاغل 
در دوران کرونا، اختصاص داده شود. طبق گزارش وزارت 
صنعت، گردشگری جزو صنایعی است که شیوع ویروس 
کرونا با ۱۰۰ درصد خسارت مالی مواجه شده است. وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قبال گفته بود: 
اگر این مبلغ را اختصاص ندهند، سیل بیکاری در گردشگری 
راه می افتد. او تعداد شاغالن مستقیم در گردشگری را حدود 

۸۰ هزار نفر اعالم کرده بود.

یک مقام مسئول خبر داد؛

پرداخت وام 16 میلیونی گردشگری برای جبران خسارت کرونا

قیمت هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن 
به طور متوسط در اسفند سال گذشته نسبت به 
حدود دو هفته قبل کاهشی بوده و به 4۷ هزار 
و 4۰۰ هزار تومان رسیده است. بر این اساس، 
میلیونی  وام ۲4۰  تهیه  برای  تهرانی  زوجین 
مسکن و جعاله باید ۲۲ میلیون و ۷۵۲ هزار 
تومان پرداخت کنند و مجردهای ساکن تهران 
نیز می توانند تا ۱4۰ میلیون تومان تسهیالت 
دریافت کنند که هزینه آن ۱3 میلیون و ۲۷۲ 

هزار تومان می شود.
آخرین قیمت ها حاکی از آن است که 
مسکن  تسهیالت  اوراق  از  برگ  هر  قیمت 
بانک مسکن از فروردین تا اسفند سال گذشته 
بین کمی بیش از 4۶ تا کمی بیش از 4۷ هزار 
تومان قیمت داشته است؛ به طوری که تسه 
)اوراق( فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ۱3۹۸ 
به ترتیب 4۶ هزار و ۶۰۰، 4۶ هزار و 4۰۰ و 4۶ 
هزار و ۸۰۰ تومان قیمت دارند و قیمت هر برگ 
از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر، 
مرداد و شهریور سال ۱3۹۸ نیز به ترتیب با قیمت 
4۷ هزار و ۱۰۰، 4۶ هزار و ۹۰۰ و 4۶ هزار و 

۷۰۰ تومان داد و ستد می شود.
گذشته  آبان  سال  و  مهر  اوراق  قیمت 
هرکدام 4۶ هزار و ۸۰۰ و 4۶ هزار و ۷۰۰ تومان 
بوده و این درحالی است که این قیمت در دی  
ماه نسبت به مهر و آبان  ماه کمی افزایش یافته 

و به 4۷ هزار تومان رسیده است.

همچنین قیمت این اوراق در بهمن ماه 
سال ۱3۹۸ نسبت به دی ماه این سال کمی 
افزایش داشته و به 4۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده 
است و در نهایت قیمت هر برگ اوراق تسهیالت 
مسکن در اسفندماه سال گذشته رقم 4۷ هزار و 
4۰۰ تومان را ثبت کرد که نسبت به حدود دو 

هفته گذشته کاهش داشته است.
بنابراین هزینه وام مسکن در این گزارش 
بر اساس آخرین قیمت که همان قیمت اوراق  
اسفند سال ۱3۹۸ است)4۷ هزار و 4۰۰ تومان( 
محاسبه می شود.بر این اساس با توجه به اینکه 
مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۱4۰ میلیون 
تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل ۱۰۰ 
میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و 4۰ 

میلیون تومان جعاله می شود؛ بنابراین برای ۱۰۰ 
میلیون تومان تسهیالت باید ۲۰۰ برگه تسهیالت 
مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق 
با تسه 4۷ هزار و 4۰۰ تومانی، ۹ میلیون و 4۸۰ 
هزار تومان می شود که با در نظر گرفتن 4۰ 
میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ 
ورق  به مبلغ 3 میلیون و ۷۹۲ تومان خریداری 

کنند، ۱3 میلیون و ۲۷۲ هزار تومان می شود.
اساس  همین  بر  نیز  تهرانی  زوج های 
می توانند تا سقف ۲4۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ 
میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر 
نفر و 4۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ 
بنابراین زوجین باید 4۰۰ برگه تسهیالت مسکن 
خریداری کنند که هزینه آن ۱۸ میلیون و ۹۶۰ 

هزار تومان است که همراه با 3 میلیون و ۷۹۲ 
هزار تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ برگه 
تسهیالت مسکن خریداری کنند، در مجموع 
باید ۲۲ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان پرداخت کنند.

سقف این تسهیالت برای مراکز استان 
و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به 
۸۰ میلیون تومان رسیده که برای آن باید ۱۶۰ 
برگه خریداری شود که هزینه آن هفت میلیون و 
۵۸4 هزار تومان است. این وام برای سایر مناطق 
شهری ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است 
که باید برای آن ۱۲۰ برگه خریداری شود که 
هزینه آن پنج میلیون و ۶۸۸ هزار تومان می شود.

قیمت اوراق مسکن در سال ۱3۹۷
بر اساس این گزارش، هر برگ از اوراق 
تسهیالت مسکن بانک مسکن در  اردیبهشت و 
خرداد سال ۱3۹۷ به ترتیب 4۲ هزار و 4۰۰ و 4۵ 
هزار و ۷۰۰ تومان قیمت دارد. امتیاز تسهیالت 
مسکن در تیر، مرداد و شهریور سال ۱3۹۷ نیز 
با قیمت 4۶ هزار و ۱۰۰، 4۶ هزار و ۷۰۰ و 4۶ 

هزار و ۱۰۰ تومان داد و ستد می شود.
قیمت هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن 
بانک مسکن در مهر سال ۱3۹۷، 4۶ هزار و 3۰۰ 
تومان، در آبان ماه این سال 4۵ هزار و ۲۰۰ و 
در آذر این سال نیز 4۶ هزار و۲۰۰ تومان قیمت 
خورد و قیمت این اوراق در دی، بهمن  این سال 
هرکدام 4۶ هزار تومان و در اسفند سال ۱3۹۷ 

نیز 4۶ هزار و ۱۰۰ تومان است.

جدیدترین قیمت تسهیالت مسکن اعالم شد

بانک مرکزی زمان واریز وام یک میلیون تومانی به 
خانوارهای یارانه بگیر را اعالم کرد.طبق آنچه بانک مرکزی 
اعالم کرده،  در حال حاضر لیست سرپرستان خانوار متقاضی 
از طرف وزارت کار در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار 

گرفته است.بر اساس این گزارش، طبق توافق انجام شده 
چنانچه لیست مذکور تا ظهر چهارشنبه به بانک مرکزی ارسال 
شود، این بانک با هماهنگی بانک های عامل طی حداقل ۲4 
ساعت نسبت به واریز تسهیالت اقدام می کند.در همین رابطه 

وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز امروز اعالم کرد که ظهر 
امروز لیست ۱۷ میلیون و ۱۵3 هزار و ۲۱ سرپرست خانوار به 
سازمان هدفمندی یارانه ها ارسال شد تا با اقدام بانک مرکزی 

ازظهر فردا به حساب مردم واریز شود.

از سوی بانک مرکزی اعالم شد؛
زمان واریز وام یک میلیونی، یک روز بعد از اعالم لیست خانوارها
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آغاز تمرینات تیراندازان تپانچه ۲ روز در هفته

در جلسه آنالین فدراسیون تیراندازی تصمیم گرفته شد تا تیراندازان 
تپانچه ۲ روز در هفته تمرین کنند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، ششمین جلسه این 
فدراسیون با حضور علی دادگر رییس، رضا حسنی خو عضو هیات رییسه، 
اکبر محمودی مشاور عالی، بدرالملوک کهرنگی نایب رییس بانوان، رضا 
ملک محمدی دبیر، محسن نصراصفهانی مربی تیم ملی تپانچه و روسای 

کمیته ها تشکیل و به صورت مجازی برگزار شد.

در این جلسه محسن نصراصفهانی با ارائه گزارش از وضعیت تیم ملی تپانچه 
کشورمان اظهار داشت: از همان آغاز شیوع ویروس کرونا و تعطیلی اردوها، مسئوالن 
فدراسیون با پیگیری های مداوم، دستگاه شبیه ساز تیراندازی را برای ورزشکاران 
فراهم کردند که توانستیم این تهدید را به یک فرصت تبدیل کنیم و تمرینات را حتی 

بدون یک روز وقفه ادامه دهیم.
نصراصفهانی ادامه داد و گفت: فدراسیون تیراندازی می تواند برای سایر فدراسیون 
ها الگو باشد ما با برنامه های متنوع به صورت مجازی با تیراندازان در ارتباط هستیم 

که جا دارد از پیگیری دلسوزانه مسووالن فدراسیون تشکر و قدردانی کنم.
مربی تیم ملی تپانچه در خصوص آغاز اردوها در سالن ۸۰ خط تصریح کرد: با 
نظر فدراسیون قرار شد نفرات المپیکی ساکن تهران هفته ای ۲ روز با نظر و نظارت 
کامل مربیان و رعایت تمام مسایل بهداشتی و مسئولیت کامل مربی خود به رکوردگیری 

و تمرین در سالن ۸۰ خط بپردازند.
وی در پایان با اشاره به تعویق المپیک خاطر نشان کرد: تیراندازان تمرینات 
خوبی داشتند و به سطحی از آمادگی خوبی رسیده بودند. حتی انتظار می رفت که 
جواد فروغی بتواند راهی فینال شود و نخستین مدال این رشته را کسب کند. حال با 
توجه به تعویق یکسال المپیک بایستی برنامه های جدید را آغاز کنیم تا سطح آمادگی 

ورزشکاران را به باالترین حد برسانیم.
در اتمام این جلسه و با پیگیری روسای کمیته ها، مسائلی پیرامون نیاز سنجی 
آموزشی استانها، به روز رسانی آمار مربیان و داوران، برگزاری دوره آموزشی زبان 
انگلیسی برای کارمندان، تکمیل احکام دوره های آموزشی استان ها و پیگیرهای الزم 

جهت دریافت لوازم بهداشتی برای ملی پوشان نهایی و انجام پذیرفت.

پیام خداحافظی کوالکوویچ:
برای همیشه در قلبم می مانید

سرمربی تیم ملی والیبال ایران با انتشار 
متنی در صفحه شخصی  خود، از مردم ایران 

خداحافظی کرد.
سرمربی  کوالکوویچ  ایگور  قرارداد 
توافق  با  والیبال  ملی  تیم  مونته نگرویی 
رسما  ایران  فدراسیون  و  او  میان  دوطرفه 

فسخ شد. 
با  بهانه  همین  به  نیز  کوالکوویچ 
انتشار تصاویری و پیامی احساسی در صفحه 
بابت  خرسندی  ابراز  ضمن  خود،  شخصی 

حضور سه ساله در تیم ملی والیبال ایران، از مردم و خانواده والیبال ایران خداحافظی کرد.
ایگور کوالکوویچ در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

“همکاران عزیزم، بازیکنان عزیزم، کارمندان فدراسیون ایران، دوستان عزیز ایرانی 
من و مردم شایسته ایران. بعد از سه سال تالش بی وقفه، عرق ریختن، غم، خنده، 

اشک، زیبایی و شادی، لحظه جدایی و رفتن من از ایران فرا رسید.
این سه سال یک ماجراجویی فوق العاده و یک تجربه شگفت انگیز بود که زودتر از 
آنچه انتظار داشتم به پایان رسید، اما دیگر مهم نیست. هیچ چیز نمی تواند خاطرات خوب 
 من با تیم ایران را در زمان هایی که برای  موفقیت مقابل رقبا  می جنگیدیم را از بین ببرد.

شما بخاطر شجاعت، عقل، احساسات و احترامی که در این مدت به من نشان 
دادید، برای همیشه در قلب من می مانید. منتظر دیدار احتمالی دوباره با شما، هرجا 

که باشیم هستم.«

حامد حدادی در میان ۵ پاس دهنده برتر جهان
انتخاب  با  کشورمان  بسکتبال  ستاره 
فدراسیون جهانی در میان ۵ بازیکن برتر پاس 

دهنده قرار دارد.
فدراسیون جهانی بسکتبال در صفحه 
اینستاگرام خود ۵ بازیکن از کشورهای مختلف 
جهان را مشخص و از مخاطبان خود خواست 
تا برترین پاس دهنده را از میان این ۵ گزینه 

انتخاب کنند .
نکته جالب توجه و حائز اهمیت حضور 
در  کشورمان  بسکتبال  ستاره  حدادی،  حامد 

میان این گزینه ها است.
براین اساس ریکی روبیو از اسپانیا، نیک 

کاالتس از یونان، فاکوندو کامپوزو از آرژانتین، کریس پال از آمریکا و حامد حدادی ۵ 
بازیکن برتر پاس دهنده از نگاه فیبا هستند.

ادعای باورنکردنی درباره علت مرگ کوبی برایانت
این امکان وجود که شرکت سازنده هلیکوپتر کوبی برایانت فقید در مرگ این 

اسطوره بسکتبال نقش مهمی را ایفا کرده باشد.
و  برایانت  کوبی  که  هلیکوپتری  سقوط  حادثه  قربانیان  از  تن  چهار  خانواده 
دخترش نیز در آن حضور داشتند و جان خود را از دست دادند، صحبت های عجیبی 

را مطرح کرده اند.
اعضای بازمانده خانواده آلتوبلی و ماسر که شامل دو فرزند باقیمانده آلتوبلی و 
همسر کریستینا ماسر، پسرش و دو دختر او  می شوند ادعا می کنند که سهل انگاری 
کمپانی اکسپرس آیلند)شرکت مربوط به هلیکوپتر ها( دلیل مرگ و میر عزیزانشان 

بوده است.
اعضای بازمانده خانواده ها ادعا می کنند این شرکت با سهل انگاری و بی 
احتیاطی و نقض مسائلی نظیر اجاره دادن ،مدیریت ،نگهداری ،کنترل، واگذاری و کار 

با هلیکوپتر موردنظر باعث این حادثه تلخ شده است.
 آنها به شدت از سهل انگاری این شرکت عصبانی هستند و معتقدند که این 

حادثه لطمات زیادی را به لحاظ روحی و روانی به این خانواده ها وارد کرده است.
اگرچه شرکت اکسپرس آیلند بعد از وقوع این حادثه اعالم کرده بود که در این 
اتفاق تلخ هیچ نقشی نداشته است اما حاال با توجه به موارد گفته شده به نظر می 
رسد که مرگ اسطوره باشگاه لس آنجلس لیکرز می تواند به دلیل سهل انگاری این 

شرکت باشد؛ اتفاقی که در صورت اثبات شدن می تواند حواشی زیادی را رقم بزند.

رییس فدراسیون کبدی:
از مربی ایرانی استفاده می کنم

عباس اورسجی معتقد است که باید از مربیان داخلی برای تیم های ملی استفاده 
شود ولی در بخش بانوان ممکن است از شایال جین استفاده کند.

رییس فدراسیون کبدی، در مورد انتخاب سرمربیان تیم های ملی اظهار کرد: 
اعتقاد دارم که بهتر است از مربیان داخلی برای تیم های ملی استفاده کنم. در بخش 
آقایان که مشکلی نیست و قطعا از مربی ایرانی استفاده خواهیم کرد. در بخش بانوان 
نیز باید به جمع بندی برسیم، چند شاخصه برای مربی تیم ملی هست، اگر مربی 
ایرانی با آن شاخصه ها داشتیم انتخاب خواهد شد. در غیر اینصورت از مربی خارجی به 
خصوص خانم جین استفاده خواهیم کرد. شایال جین هندی سابقه حضور در ایران را 
دارد، با سطح فنی بازیکنان و فرهنگ ایرانی آشنایی دارد و با او به مدال طال رسیده ایم.

پر  کرد: سال  اظهار  در سال ۱3۹۹  فدراسیون  برنامه های  مورد  در  اورسجی 
مسابقه ای و پرتراکمی از نظر برگزاری مسابقات و اجرای برنامه های آموزشی داریم که 
به دلیل شیوع ویروس کرونا شاید برنامه ها دستخوش تغییراتی شود. البته ما برنامه های 
خود را به صورت آنالین پیگیری می کنیم. برگزاری مسابقات در هر رشته ای حرف 
اول را می زند. ما در این سال قهرمانی جهان بانوان و مردان را در بخش بزرگساالن 
و قهرمانی جوانان جهان را در بخش دختران داشتیم که فعال لغو شده است و باید 

ببینیم در ادامه چه می شود.
رییس فدراسیون کبدی افزود: بازی های آسیایی ساحلی را طبق برنامه در تابستان 
پیش رو داریم که هنوز این مسابقات لغو نشده است. ما منتظریم که هر زمانی وزارت 
ورزش و وزارت بهداشت اجازه فعالیت در بخش ورزشی را بدهد مسابقات انتخابی را 
برگزار کنیم. اگر هم که فعال اجازه برگزاری مسابقه انتخابی نداشته باشیم، مجبوریم 
در کمیته فنی اعضای تیم ملی را انتخاب و اردوها را آغاز کنیم هر چند که امیدوارم 

بتوانیم انتخابی داشته باشیم تا حق بازیکنی ضایع نشود.

سمیر نصری:
گواردیوال باید جانشین دشان در تیم ملی فرانسه شود

سمیر نصری ستاره سابق تیم ملی فرانسه 
عنوان  به  باید  گواردیوال  است که پپ  معتقد 

سرمربی این تیم انتخاب شود.
عنوان  به  انتخاب  از  بعد  دشان  دیدیه 
سرمربی تیم ملی فرانسه، با این تیم عملکرد 
هدایت  با  فرانسه  است.  داشته  فوق العاده ای 
راه   ۲۰۱۶ یورو  رقابت های  فینال  در  دشان 
مقابل  پایانی  بازی  در  بدشانسی  با  اما  یافت 

پرتغال شکست خورد. 
با این وجود سرمربی فرانسوی هیچگاه تا 

امید نشد و توانست تیم ملی کشورش را به مهمترین افتخار در دنیای فوتبال یعنی 
قهرمانی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه برساند.

با وجود عملکرد فوق العاده دشان در تیم ملی فرانسه اما سمیر نصری معتقد است 
که انتقادهایی نیز به این سرمربی وارد خواهد بود. او در این باره گفت: » خوشحالم 
که فرانسه در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به مقام قهرمانی رسید اما با این حال فکر 
می کنم که نقص هایی نیز وجود دارد. دشان می تواند سه تیم ملی یک دست و 
فوق العاده در اختیار داشته باشد. پس من حق دارم که این تیم را دوست نداشته باشم.

ببینید من دوستانی دارم که برای تیم ملی بازی می کنند. آنها سزاوار قهرمانی در 
جام جهانی هستند با این حال تیم ملی فرانسه را در اختیار پپ گواردیوال قرار دهید و ببینید 
آنها چگونه بازی می کنند و از آن لذت ببرید.”نصری درباره نرفتن کریم بنزما به جام 
جهانی ۲۰۱۸ نیز گفت: » من نمی فهمم که چرا کریم بنزما به جام جهانی ۲۰۱۸ نرفت. 
همچنین نمی دانم که چرا حاتم بن عرفا با این عملکرد به تیم ملی دعوت نمی شود.«

پیرلو: جوانان نه، از بزرگساالن شروع می کنم
آندره پیرلو، ستاره سابق فوتبال ایتالیا در 

مورد ورود به عرصه مربیگری صحبت کرد.
اخبار حاکی از ورود آندره پیرلو به عرصه 
مربیگری است و شایعاتی در مورد احتمال حضور 
او روی نیمکت تیم زیر ۲3 سال یوونتوس شنیده 
می شود. اما آندره پیرلو این پیشنهاد را رد کرده و 
تاکید کرد می خواهد هدایت یک تیم بزرگسال 
را بر عهده گیرد.آندره پیرلو گفت: »من تمایل 
بیشتری دارم کارم را از تیم های بزرگسال شروع 
کنم تا جوانان. من فکر می کنم نیاز به یک 

هدف دقیق دارم. من می خواهم آدرنالین بازی، پیروزی یا شکست و آن احساس 
مسئولیت را حس کنم. تصور نمی کنم هدایت تیم های جوانان برای من مناسب باشند 
و این کاری نیست که از آن لذت ببرم. من ترجیح می دهم از بزرگساالن شروع کنم.

آنتونیو کونته و ماسیمیلیانو آلگری هر دو به من چیزهای زیادی آموختند. اولین 
باری که من به این فکر کردم که سرمربی شوم، پس از گرفتن یک درس تاکتیکی 
از کونته بود که هر کدام حداقل 4۰ دقیقه طول می کشید. در آن مقطع با خودم 

فکر کردم که می خواهم این کار را هم انجام دهم.”
پیرلو نیز که در با ایتالیا زیر نظر مارچلو لیپی در سال ۲۰۰۶ به مقام قهرمانی جام 
جهانی رسید، در مورد او گفت: »لیپی در مسیر قهرمانی در جام جهانی نقشی اساسی 
داشت، زیرا درست از همان اولین گروهی که دو سال قبل از مسابقات دعوت کرد، 
او یک تیم در ذهن داشت و به ما انگیزه می داد، لیپی به ما گفت باید حداالمکان 

پیش برویم. او حرف هایش را مستقیم به شما می گفت.«

تعویق فوتبال در هلند تا سپتامبر 
رقابت های فوتبال در هلند تا چند ماه دیگر به تعویق افتاد.

حدود ۵۰ روز است که لیگ های مختلف در سراسر اروپا به علت شیوع ویروس 
کرونا به تعویق افتاده و انتشار سریع السیر این بیماری در تمام این قاره، شرایط را 

برای تعیین زمان ادامه مسابقات فوتبال دشوار کرده است.
اما سایمون کوپر، نویسنده انگلیسی در صفحه توئیتر خود مدعی شد بازی 
های فوتبال در هلند تا ابتدای ماه سپتامیر یعنی اواخر فصل تابستان به تعویق خواهد 
افتاد. او این خبر را به نقل از مارک روت، نخست وزیر این کشور اعالم کرده و تاکید 
کرد بهتر است دیگر کشورها نیز برای ریشه کن شدن هر چه زودتر این بیماری 
چنین تصمیمی بگیرند. ساعتی قبل نخست وزیر هلند نیز با انتشار بیانیه ای این 
خبر را تایید کرد و مدعی شد  ممنوعیت تمام رقابت ها  تا اول سپتامبر تمدید شده 
است. آنها قبال تاریخ اول ژوئن را اعالم کرده بودند و حاال این پروسه دو ماه دیگر 
نیز ادامه خواهد یافت.مارک روت گفت:  »بحران ویروس کرونا یکی از مهم ترین 
و دردناک ترین دوره هایی است که هر یک از ما تا به حال تجربه می کنیم. من 
چند روز گذشته کنار شما با این بحران  دست و پنجه نرم کرده ام.  ما نمی خواهیم 
کاری کنیم ویروس دوباره شیوع یابد. این حداکثر کاری است که در حال حاضر می 
توانیم انجام دهیم. آرامش بیش از حد باعث موج دوم بیماری می شود که باید از 

آنها جلوگیری کرد. ما باید بسیار محتاط باشیم.” 

منچسترسیتی در قرنطینه هم بازیکن می خرد
تعطیلی  زمان  در  منچسترسیتی  باشگاه 
بازیکن  به خرید  اقدام  نیز  فوتبال  رقابت های 

جدید کرد.
منچسترسیتی  ساکرنت،  گزارش  به 
توانست کالیورت آگوئالر پدیده جدید فوتبال 
پرو را به خدمت بگیرد. این بازیکن ۱۷ ساله 
قرار است وقتی سال آینده ۱۸ ساله شد به تیم 

فوتبال سیتی اضافه شود.
بازی  بازیکن در پست دفاع راست  این 
دنی  با  اکنون  از هم  را  او  خیلی ها  و  می کند 
آلوس مدافع برزیلی که سال ها برای بارسلونا 

بازی کرد مقایسه می کنند.
آگوئالر با خوشحالی از پیوستن به منچسترسیتی گفت: خیلی خوشحالم که 
توانستم به تیمی بزرگ چون منچسترسیتی بپیوندم که بازیکنان، مربیان و هواداران 
فوق العاده ای دارد. هدف من این است که بتوانم خودم را در تیم اصلی نشان دهم 

و بتوانم برای منچسترسیتی بازی کنم.

نایب رییس فراکسیون ورزش مجلس 
و  تحقیق  گزارش  گفت:  اسالمی  شورای 
قرائت  آماده  سرخآبی ها  ساله   ۱۰ تفحص 
گزارشی  است؛  مجلس  علنی  صحن  در 
که ابهاماتی را در دل خود جای داده است.

و  تحقیق  اسالمی  شورای  مجلس 
 ۱۸ از  را  سرخآبی  باشگاه  دو  از  تفحص 
ماه گذشته کلید زده است؛ تفحصی که به 
رییس  نایب  یوسف نژاد«  »علی اصغر  گفته 
اسالمی  فراکسیون ورزش مجلس شورای 
آماده است و باید در زمان مشخص در صحن 
علنی قرائت شود. بنا به گفته نماینده مردم 
ساری این تحقیق پر از ابهامات مالی است.

وی با تشریح این ابهامات گفت: بیشتر 
تخلفات صورت گرفته در یک دهه گذشته 
در دو باشگاه به بخش اقتصادی برمی گردد.
گزارش تفحص از سال ۱3۸۷ است

اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
از  طرح تحقیق و تفحص از سرخآبی ها را 
گزارش  این  و  کردند  شروع  پیش  ماه   ۱۸
در صحن  قرائت  و  انتشار  آماده  هم اکنون 
و  منابع  مورد  در  تحقیق  این  است.  علنی 
مصارف و نظام مدیریتی دو باشگاه فرهنگی 
ورزشی ایران است که زیر نظر وزارت ورزش 
و جوانان فعالیت می کنند. این تحقیق مربوط 

به یک دوره زمانی ۱۰ ساله است.
درآمد  مانند  مواردی  تفحص  این  در 
سال   ۱۰ در  باشگاه  دو  این  هزینه کرد  و 
گرفته  قرار  بررسی  مورد   )۱3۹۷  -۱3۸۷(
است. این موضوع با هدف کمک به شفافیت 
و تسهیل امور و اصالح ساختاری دو باشگاه 

انجام شد.
باشگاه استقالل ۸۶ مورد تخلف دارد

جداگانه  به  طور  باشگاه  دو  تخلفات 
این  در  که  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد 
میان باشگاه فرهنگی ورزشی استقالل ۸۶ 
تخلف و باشگاه پرسپولیس ۲3 مورد تخلف 
را در امور مالی و مدیریتی دارد. دو باشگاه 
در بیشتر تخلفات مالی و اداری روند مشابهی 
دارند. مجموع درآمد پرسپولیس در این ۱۰ 
 ۱۹3 استقالل  و  تومان  میلیارد   ۲4۵ سال 

میلیارد تومان بوده است.
پیشنهاد ارجاع تخلفات به قوه قضاییه 

داده شده است
توسط  شغل   ۲ هم زمان  تصدی 
ماده 44  رعایت  عدم  مدیره،  هیات  رییس 
اساسنامه باشگاه، عدم رعایت عقد قرارداد 

با شرکت های تبلیغاتی، رعایت نشدن قانون 
منع دخالت کارکنان در معامالت دولتی، ثبت 
درآمدهای غیرواقعی در باشگاه، فروش ارز 
دولتی در صرافی ها، مصرف درآمدهای ارزی 
در شرکت های دولتی، تضییع حقوق دولت، 
پرداخت مبالغ خارج از قرارداد، پرداخت ارزی 
به برخی از بازیکنان داخلی، رعایت نکردن 
موادی از ماده ۱۲۹ و ۱3۰ قانون تجارت، 
مالی  سال  در  هزینه ها  و  درآمد  ثبت  عدم 
مالی  تخلفات  از  بخشی  تنها   ... و  مرتبط 
هر  که  است  استقالل  باشگاه  مدیریتی  و 
تحقیق  گزارش  در  مفصل  به صورت  کدام 
و تفحص آمده است. در این گزارش حتی 
تقاضای ارجاع تخلفات به قوه قضاییه داده 

شده است.
وزارت ورزش کمک شایانی با استقالل 

کرد
استقالل  باشگاه  درآمدهای  مجموع 
۱۹3 میلیارد تومان است که از منابعی مانند 
جام  از  درآمد  بازیکن،  فروش  مالی،  حامی 
جهانی، لیگ قهرمانان آسیا، انتقال بازیکن 
و کمک های مردمی است. همچنین در این 
میلیارد   3۶ ورزش  وزارت  ساله،   ۱۰ دوره 
این  است.  کرده  کمک  باشگاه  به  تومان 
کمک ها به جای هزینه بخش پایه، در جاهای 

دیگر صرف شده است.
بازیکنان خارجی تیم هزینه زا بودند

در برخی از سال ها مدیریت دو باشگاه 
با عدم پرداخت مبلغ قرارداد بازیکنان خارجی 
و جریمه ناشی از آن موجب تحمیل هزینه به 
باشگاه شده اند. همچنین برخی از پرداختی ها 

خارج از قرارداد بودند.
سه بازیکن خارج از قرارداد پول گرفتند

به  ختی  پردا نمونه های  ز  ا یکی 
بازیکنان، خارج از قرارداد مبالغی بوده است 
تیم  نام  بازیکن صاحب  سه  به  باشگاه  که 
بزرگساالن داده که این پرداخت ها خارج از 

قرارداد بوده است.
استقالل  اسبق  کاپیتان های  از  یکی 

به جای ریال، ارز می گرفت
برخی از بازیکنان داخلی به جای ریال 
از باشگاه ارز می گرفتند. نام یکی از بازیکنان 
باتجربه و اسبق این باشگاه که سابقه بستن 
نیز در کارنامه دارد، در  را  بازوبند کاپیتانی 

این فهرست به چشم می خورد.
تخلفات اقتصادی دیگر

به  پرداختی ها  ز  ا برخی  همچنین 
نرسیده  استقالل  باشگاه  مجمع  تصویب 
است. اعضایی از باشگاه استقالل نیز به طور 
در  پاداش می گرفتند.  و غیرموظف  موظف 
آشکار  تخلفات  نیز  مالیات  پرداخت  زمینهٔ 
است که در متن تحقیق و تفحص آمده است.

ورزش  کسیون  ا فر ییس  ر یب  نا
مجلس شورای اسالمی در توضیح تخلفات 
در  قانون  رعایت  عدم  گفت:  پرسپولیس 
تبلیغاتی نقش اول، عدم  با شرکت  قرارداد 
این  برای  الزم  وثیقه  یا  تضمین  گرفتن 
با  قرارداد  در  قانون  رعایت  عدم  قرارداد، 
شرکت ها تنها بخشی از این تخلفات است. 
در بخش اشخاص حقیقی نیز این تخلفات 

به چشم می خورد.
تحمیل هزینه در قرارداد مانوئل ژوزه

نماینده مردم ساری با اشاره به تحمیل 
هزینه به باشگاه گفت: قرارداد با بازیکن و 
مربیان خارجی یکی از این تحمیل هزینه ها 
بود. این شیوه از تحمیل هزینه در قرارداد 

مانوئل ژوزه به خوبی دیده می شود. قراردادی 
که باشگاه مجبور به پرداخت تمام مبالغ آن 
شد. همچنین مدیران باشگاه در زمان قرارداد 
با اوساله به شرایط پزشکی او توجه نکردند 
از قرارداد را پرداخت کردند. این  و بخشی 
پرداختی ها در زمره تحمیل هزینه به شمار 
می رود و تضییع حقوق دولتی است. مدیران 
و  بودجه  زمینهٔ  در  همچنین  باشگاه  این 

مالیات عملکرد مبهمی دارند.
مالیات برخی از افراد خاص از حساب 

باشگاه پرسپولیس پرداخت شده است
باشگاه  مانند  داد:  ادامه  نژاد  یوسف 
مدیران  و  پرسپولیس  باشگاه  استقالل 
داشتند  تعهد  از  خارج  را  پرداختی هایی  آن 
خارج  مناقصه هایی  باشگاه  این  همچنین 
برگزار کرده که  دولتی  قوانین  از چارچوب 
مالی  شفافیت  می شود.  محسوب  تخلف 
باشگاه  اقتصادی  فعالیت های  حلقه مفقوده 
و  تحقیق  گزارش  در  که  است  پرسپولیس 
در  است.  اشاره  شده  آن  به  بارها  تفحص 
در  شفافیتی  باشگاه  این  صورتحساب های 
واریزی مبلغ به حساب بازیکنان و کادر فنی 
وجود ندارد همچنین از حساب باشگاه مالیات 

افراد خاص پرداخت شده است.
بازیکن   ۲ حضور  به  اشاره  با  و  ا
طبق  افزود:  جهانی  جام  در  پرسپولیس 
این  )فیفا(  فوتبال  فدراسیون جهانی  قانون 
نهاد بین المللی برای باشگاه هایی که بازیکن 
در تیم ملی دارند مبلغی در نظر گرفته است 
که این میزان برای باشگاه پرسپولیس سه 
میلیون دالر است. اثری از این پول در دفتر 
نمی شود.  دیده  پرسپولیس  مالی  محاسبات 
دهه  یک  در  پرسپولیس  باشگاه  همچنین 
زمینهٔ  در  ضرر  تومان  میلیارد   3.۵ گذشته 
یک  است.  داشته  بین المللی  و  ملی  جرائم 
به جرائم  این جریمه مربوط  میلیارد  نیم  و 
قراردادها و نزدیک به ۲ میلیارد آن مربوط 
باالیی  مبلغ  که  است  دادرسی  هزینه  به 

محسوب می شود.
طرح های  از  خبری  پرسپولیس  در 

توسعه میان مدت نیست
شورای  مجلس  رییسه  هیات  عضو 
اسالمی در پایان گفت: بیشتر این هزینه ها 
به خاطر انتصاب و ورود افراد غیرمتخصص 
این  در  است.  آنان  انتصاب  و  باشگاه  به 
باشگاه خبری از طرح های توسعه میان مدت 

و درازمدت نیست.

نایب رییس فراکسیون ورزش مجلس خبر داد؛

ابهامات مالی 10 ساله در گزارش تحقیق و تفحص از سرخآبی ها 

باشگاه پرسپولیس این روزها درگیر یک 
بمب  یک  مانند  که  است  مالی  بزرگ  بحران 
ساعتی هر لحظه امکان دارد با یک انفجار، تبعات 

سنگینی را برای این باشگاه به همراه بیاورد.
به  انصاری فرد  حسن  محمد  حضور  با 
باشگاه پرسپولیس، هواداران  عنوان مدیرعامل 
عامل  مدیر  وعده های  به  اتکا  به  باشگاه  این 
جدید، امید زیادی داشتند تا باشگاه محبوبشان 
مشکالت مالی را پشت سر گذاشته و به ثبات 
درآمدی برسد اما گذشت زمان نشان داد تحقق 
وعده های آقای مدیر، بسیار دور از انتظار است.

اقتصادی  معاون  کمک  با  انصاری فرد 
همکاری  به  شروع  کارگزار  عنوان  به  شرکتی  با  باشگاه 
کرد و امیدوار بود با اجرای برنامه های اقتصادی توسط این 
شرکت، پرسپولیس به ثبات درآمدی برسد تا عالوه بر پرداخت 
بدهی ها، هزینه های جاری باشگاه نیز تامین شود. با وجود 
گذشت نزدیک به شش ماه از همکاری کارگزار و پرسپولیس ، 

تا  نشد  قبولی حاصل  قابل  درآمد  به گفته مهرداد هاشمی 
اینکه حاال پرسپولیس  درگیر یک بحران بزرگ مالی شود.

به گفته عضو هیات مدیره سرخ ها، این باشگاه در حال 
حاضر نزدیک ۲ میلیون و ۵۰ هزار یورو حکم قطعی دارد که 
باید به زودی آن را پرداخت کند. از طرف دیگر در حال حاضر 

بازیکنان چیزی حدود ۵۰ درصد از قراردادشان 
را طلبکار هستند که این موضوع نیز بار سنگین 
داشت.  خواهد  همراه  به  باشگاه  برای  را  مالی 
لیگ شود،  قهرمان  رسما  پرسپولیس   اگر  البته 
بازیکنان  قرارداد  به  هم  سنگینی  مبالغ  قاعدتًا 
به عنوان آپشن اضافه می شود که این موضوع 
هم کار مدیران باشگاه را سخت تر خواهد کرد.

این روزها حسابداران باشگاه پرسپولیس 
فقط در ستون هزینه ها و بدهکار عدد می نویسند 
و ستون درآمدها عمال خالی است. یک حساب 
روند  این  ادامه  می دهد  نشان  ساده  کتاب  و 
سنگینی  تبعات  قطعا  آینده  ماه  دو  یکی  طی 
برای باشگاه به همراه خواهد داشت. شاید پرداخت دستمزد 
بازیکنان فعلی در کوتاه مدت مشکلی ایجاد نکند اما شکایت 
طلبکاران خارجی قطعا تبعات سنگینی نظیر کسر از امتیاز، 
محرومیت از نقل وانتقاالت و احتماال سقوط به دسته پایین 

به همراه خواهد داشت.
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آگهي حصروراثت
خانم شهربانو صفرپور گیساوندانی به شماره شناسنامه ۶۵3۰۰۱۷۹۲۵  فرزند علی 
از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی 
صفرپور گیساوندانی فرزند حسینعلی در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۸ در شهرستان رشت فوت نموده 
است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-شهربانو صفرپور گیساوندانی به 
ش ش ۶۵3۰۰۱۷۹۲۵فرزند علی نسبت دختر۲-ماریه احمدی پورشهرستانی به ش ش 
۲۹۰4 فرزند صفر نسبت زوجه به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از 
مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۱۰۱ 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

آگهی حصر وراثت
آقای عبداله بابک به شماره ملی/ شناسنامه 3۸۲۰3۵۶۹4۰ به استناد شهادتنامه و 
گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۹۸۱۰۶4 تقدیم این شورا نموده 
و چنین اشعار داشته که شادروان محمد علی بابک به شماره ملی / شناسنامه 3۸۲۰3۵۱۷۶۰ 
در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۶ در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 

۱- عبداله بابک فرزند محمد علی به شماره شناسنامه / ملی 3۸۲۰3۵۶۹4۰ پسر 
متوفی 

۲- عادل بابک فرزند محمد علی به شماره شناسنامه / ملی 3۸۲۱۱۲4۲۸۸ پسر 
متوفی 

3- چنور بابک فرزند محمد علی به شماره شناسنامه / ملی 3۸۲۱۱۵4۵۰۰ دختر 
متوفی 

4- پروانه راموز فرزند محمود به شماره شناسنامه / ملی 3۸۲۱۰۷444۲ همسر متوفی 
مرتبه  یک  نوبت  یک  در  را  مذبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
شعبه سوم مرکزی شورای حل اختالف شهرستان مریوان  م الف 3۹۹

آگهي حصروراثت
خانم فاطمه رادمرد هلل کاء به شماره شناسنامه ۲۵۸۰۰۷۲۶4۰ فرزند محمدعلی از 
این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی 
رادمرد هلل کاء فرزند رمضانعلی در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۷ در شهرستان رشت فوت نموده است و 
ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-اسماعیل رادمرد هلل کاء به ش ش ۱۲ فرزند 
محمدعلی نسبت پسر۲-فاطمه رادمرد هلل کاء به ش ش ۲۵۸۰۰۷۲۶4۰ فرزند محمدعلی 
نسبت دختر3-زینب ساسانی دهبنه به ش ش ۲۰۸۶ فرزند فتحعلی نسبت زوجه4-زلیخا 
بلبلی خشت مسجدی به ش ش ۲۵ فرزند یوسف نسبت مادر به غیر از وراث نامبرده 
ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به 
شماره ۹۶ سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر 
شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت 

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

آگهي حصروراثت
خانم فاطمه محمدی رکن سرائی به شماره شناسنامه 3۸۹۱۰ فرزند اسماعیل از 
این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد 
آهنگی فرزند رجب در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۰ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان 
مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-علی آهنگی آجی بیشه به ش ش ۶۷۱4 فرزند 
احمد نسبت پسر ۲-عماد آهنگی آجی بیشه به ش ش ۲۵۸۰3۰3۵۰۲ فرزند احمد نسبت 
پسر3-محدثه آهنگی آجی بیشه به ش ش 4۵۶ فرزند احمد نسبت دختر4-فاطمه محمدی 
رکن سرائی به ش ش 3۸۹۱۰ فرزند اسماعیل نسبت زوجه به غیر از وراث نامبرده ورثه 
دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به 
شماره ۱4۹ سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر 
شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت 

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

آگهي حصروراثت
شورا  این  ز  ا محبوب  فرزند   ۲ شناسنامه  شماره  به  گر  فتح  میعاد  آقای 
محبوب  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهي  درخواست 
شهرستان  در   ۹۸ /۱۲ /۱۵ تاریخ  در  فتحعلی  به  شهیر  له  ا فتح  فرزند  گر  فتح 
اند:۱-میعاد  شده  تعرفه  ذیل  شرح  به  مرحوم  ان  ورثه  و  است  نموده  فوت  رشت 
ش   ش  به  گر  فتح  پسر۲-محمدرضا  نسبت  محبوب  فرزند  ش۲  ش   به  گر  فتح 
۱۸۸فرزند  شش  به  گر  فتح  پسر3-مرضیه  نسبت  محبوب  فرزند   ۲۵۸۰۷۹۸۵۱۱
محبوب نسبت دختر4-مریم فیروزفر به ش ش ۱۲۹ فرزند علی اکبر نسبت زوجه  
و  دادخواست  مالحظه  از  پس  اینک  ندارد  دیگري  ورثه  نامبرده  وراث  از  غیر  به 
را  مزبور  درخواست  مفاد  ۱3۹سیار  شماره   به  ان  ثبت  و  قانوني  تشریفات  انجام 
از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراض  هرشخصي  چنانچه  نماید  مي  آگهي  نوبت  دریک 
شوراي   ۱۶ شعبه  دفتر  به  یکماه  ظرف  آگهي  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفي 
بر  ا بر ثت  ا حصرور گواهي  ینصورت  ا غیر  در  ید  نما تسلیم  رشت  اختالف  حل 

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

آگهي حصروراثت
از  امید حمیدی کوچصفهانی به شماره شناسنامه 3۲۲ فرزند محمدحسین  آقای 
این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغرا 
حمیدی کوچصفهانی  فرزند محمدحسین در تاریخ ۹۸/۱۱/3 در شهرستان رشت فوت 
نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-امید حمیدی کوچصفهانی 
به ش ش 3۲۲ فرزند محمدحسین نسبت پسر۲-امید حمیدی کوچصفهانی به ش ش 
نامبرده ورثه دیگري  از وراث  به غیر  3۲۵۵۸3۵۸44 فرزند محمدحسین نسبت دختر 
ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۸4 
سیار  مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض 
دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه 
۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر 

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

بدهی فراوان و درآمد محدود؛

این روزها، حال باشگاه پرسپولیس خوب نیست

خوزستان  فوالد  باشگاه  مدیرعامل 
گفت: اصال اهل این نیستم که به بازیکنانم 
بگویم به خاطر کرونا از پول بگذرید اما اگر 
بازیکنی بخواهد به طور داوطلبانه این کار 

را انجام دهد، بحثش جداست.
سعید آذری در واکنش به اینکه شایعه 
شده ممکن است تمرینات تیم های ورزشی 
اظهار  شود،  آغاز  اردیبهشت   ۱۵ تاریخ  از 
است  این  شنیدم  من  که  چیزی  داشت: 
دست  این  از  اماکنی  و  مذهبی  اماکن  که 
رخ  اتفاق  این  اگر  می شود.  بازگشایی  ابتدا 
بازگشایی  به  هم  نیم نگاهی  می شود  بدهد 
تمرینات ورزشی داشت.وی در ادامه افزود: 
برگزاری  که  هستم  معتقد  همچنان  البته 
بازیکنان  اینکه  خاطر  به  ورزشی  تمرینات 
مرتبط با هم در تماس فیزیکی هستند، بسیار 
خطرناک است و برای ما هیچ چیزی مهمتر 
از سالمتی بازیکنان نیست. به هر حال در 
این خصوص باید منتظر تصمیم فیفا و البته 

ستاد مدیریت بحران کرونا در ایران باشیم.
خوزستان  فوالد  باشگاه  مدیرعامل 
انتظار درستی است  این  آیا  اینکه  در مورد 
که بازیکنان به خاطر شرایط ویژه کرونا از 
قراردادهای خود بگذرند خاطرنشان کرد: به 
هر  درآمد  نیست.  درستی  انتظار  وجه  هیچ 

کسی جزو مسایل شخصی او می شود. من 
بازیکنانم بگویم به  اهل این نیستم که به 
خاطر کرونا بخشی از قراردادش را نگیرید. 
اما اگر بازیکنی بخواهد به طور داوطلبانه این 

کار را انجام دهد بحثش جداست.
وی همچنین بیان داشت: من از یکی 

۲ بازیکن شنیدم که مصاحبه کردند و گفتند 
پولی نگرفتیم که بخواهیم آن را ببخشیم که 
به نظرم حرف درستی است. البته اگر قرار 
باشد لیگ برگزار نشود، برای خدمات ارائه 
نشده، نمی شود پولی داد. من معتقد نیستم 
اما  بگذرد  پولش  از  بگوییم  بازیکن  به  که 
وقتی لیگ برگزار نشود دیگر نباید به خاطر 

برگزار نشدنش پول بدهیم.
اینکه  به  واکنش  در  پایان  در  آذری 
گفته شده ممکن است انتخابات فدراسیون 
فوتبال در مهر ماه سال جاری برگزار شود، 
که  است  این  مهم  بحث  کرد:  تصریح 
انتخابات به طور کامل منوط به مصوب شدن 
کنفدراسیون  و  فیفا  توسط  جدید  اساسنامه 
فوتبال آسیا است. اول باید تکلیف اساسنامه 
شد  تصویب  اگر  و  شود  مشخص  جدید 
بود  خوشبین  این  به  می شود  وقت  آن 
فوتبال  فدراسیون  انتخابات  مهرماه  تا  که 

برگزار شود.

هیچ وقت نمی خواهم که بازیکن از حقش بگذرد؛

آذری: هیچ چیزی مهمتر از سالمتی بازیکنان نیست 
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شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
اسالمشهرداود کاظمی -فاز دوم تصفیه 
از  بخشي  و  اسالمشهر  فاضالب  خانه 
خطوط اصلي، شبکه و انشعابات فاضالب 
از طریق ویدئو کنفرانس توسط حجت 
رئیس  روحاني  حسن  دکتر  االسالم 

جمهور کشورمان افتتاح شد.
شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
استان  غربي  جنوب  فاضالب  و  آب 
روحاني  حسن  االسالم  حجت  تهران؛ 
رییس جمهور در آئین افتتاح چندین طرح 
بزرگ وزارت نیرو از جمله فاز دوم تصفیه 
خانه فاضالب اسالمشهر که به صورت 
ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: 

مردم خوب و نجیب شهرستان اسالمشهر 
اسالمي  انقالب  و  نظام  حامي  همیشه 
هستند و خوشحالم که این پروژه براي 
مردم شهرستان افتتاح شد.فاز دوم تصفیه 
خانه فاضالب اسالمشهر با اعتباري معادل 

۱۲۰۰ میلیارد ریال و جمعیت تحت پوشش 
۷۵۰ هزار نفر در افق طرح با حضور تقي 
حوزه  در  نیرو  وزیر  معاون  خامسي  زاده 
آبفا، مرسلپور فرماندار اسالمشهر  و  آب 
نماینده  نوروزي  دکتر  االسالم  ، حجت 

شهرستان هاي بهارستان و رباط کریم در 
مجلس شوراي اسالمي، مهندس ساداتي 
فر معاون مهندسي و توسعه آبفاي استان 
مسئولین شهرستان  از  جمعي  و  تهران 

اسالمشهر برگزار شد.

توسط رئیس جمهور صورت گرفت

افتتاح فاز دوم تصفیه خانه فاضالب اسالمشهر
  احداث 4۳ ایستگاه هوایی توزیع برق در شهرستان 

آرادان

دنیای جوانان گروه شهرستان سمنان رضا تبیانیان-به منظور تغذیه 
برق متقاضیان جدید و ایجاد ظرفیت الزم برای مشترکان ، 43 ایستگاه 
هوایی توزیع برق با قدرت دوهزار و ۶۲۵ کیلوولت آمپر در شهرستان آرادان 

نصب و بهره برداری شد.
مدیرتوزیع برق شهرستان آرادان با بیان این موضوع اظهارداشت: در 
قالب طرح های اصالح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق، ۱۸ هزار 
و 4۸۹ متر خطوط فشار متوسط و فشار ضعیف سطح شهرستان بهسازی 

گردیده است.
رحمان اشرفی با عنوان این که احداث هشت هزار و ۵۹۵ متر کابل 
خودنگهدار در راستای پروژه های کاهش تلفات و پیشگیری از سرقت شبکه 
ها عملیاتی شده خاطرنشان کرد: به منظور تامین برق متقاضیان جدید ، 
هفت هزار و ۹3۵ متر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف هوایی و زمینی 

در طی سال گذشته دایر و مورد بهره برداری واقع شده است.
وی با اظهار این که ۲۶۹ پروژه ی عمرانی برق رسانی در سال گذشته 
با مبلغ 3۷ میلیارد و 333 میلیون ریال به بهره برداری رسیده یادآور شد: 
نصب ۲۶۵ دستگاه کنتورهای طرح فراسامانه اندازه گیری و مدیریت انرژی 
لوازم  »فهام« ، در زمره فعالیت های صورت گرفته برای هوشمندسازی 

اندازه گیری محسوب می شود.
وی به اقدامات شاخص انجام شده سال قبل در عرصه خدمات دهی 
اشاره کرد و گفت : تبدیل هفت هزار و 4۶۶ متر شبکه سیم روپوش دار 
ارتباطی  کیلوولت   ۲۰ شبکه  متر   ۹۶۰ احداث  آباد،  سید  صنعتی  شهرک 
روستای داورآباد، برقراری ۵۶۰ متر خطوط ۲۰ کیلوولت ارتباطی کمربندی 
آرادان و بهسازی ۷۱۰ متر شبکه سیمی خیابان آیت ا... سعیدی و تبدیل 
آن به کابل خودنگهدار، به عنوان برخی فعالیت هایی می باشد که به اجرا 

در آمده است.
اشرفی تصریح کرد: برای سال ۹۹ برنامه هایی شامل؛ احداث دو دستگاه 
پست هوایی  عمومی، اصالح یک هزار و ۵۰۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی 
خلخالیه ، تامین روشنایی معابر کمربندی قدیم آرادان به میزان ۵۲۰ متر، 
بهینه سازی شبکه ۲۰ کیلوولت و فشار ضعیف هوایی خیابان ۲۲ بهمن، 

پیش بینی گردیده تا تأمین اعتبار و به مرحله اجرا درآیند.

علی سراقی: اندیشه پیشرو در رعایت کامل پروتکل 
های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا

ــه  ــره باغی:ب ــهریار-زهرا ق ــتان ش ــروه شهرس ــان گ ــای جوان  دنی
ــل شــورا و  ــور بین المل ــط عمومــی و ام ــر اداره رواب گــزارش واحــد خب
شــهرداری اندیشــه رئیــس شــورای اســالمی شــهر اندیشــه از رعایــت 
کامــل مــوارد بهداشــتی و پروتــکل هــای ابالغــی توســط ســتاد ملــی 
ــت :در  ــر داد و گف ــهر خب ــن ش ــا در ای ــا کرون ــارزه ب ــتانی مب و شهرس
شــهر اندیشــه بــه واســطه هماهنگــی و تعامــل ارزنــده ای کــه در بیــن 
مســئولین وجــود دارد از آغــاز شــروع طــرح مقابلــه باکرونــا تمــام همــت 
خــود را بــه کار بســتیم تــا تمــام موضوعــات مربــوط بــه پــرو تــکل های 
بهداشــتی را کــه بــه تصویــب ســتاد مبــارزه بــا کرونــا قــرار گرفتــه بــود 
بــا وســواس و جدیــت در دســتور کار قــرار دهیــم و شــهرداری اندیشــه 
در ایــن جهــت بســیار خــوب ظاهــر شــد کــه جــا دارد از همــه اقدامــات 
ــاک  ــن ویروســی خطرن ــار ای شایســته شــهردار اندیشــه در جهــت مه

تقدیــر و تشــکر نمایــم
 علــی ســراقی در ادامــه افــزود ؛ در ایــن راســتا اعضــای شــورای 
اســالمی نیــز بــا حضــور جهــادی و همدلــی تمــام تــالش خــود را نمودند 
تــا لوایــح ارســالی بــا کمتریــن زمــان تصویــب گــردد تــا مبــادا ســالمت 
مــردم بــه خطــر افتــد و خــدا را شــاکریم کــه شــهروندان نیــز همیــار مــا 
بودنــد و توانســتیم بــه بهتریــن شــکل از محدودیتهــای پیــش آمــده عبور 
نماییــم و امیــدوارم هــر چــه زودتــر شــاهد ریشــه کنــی ایــن ویــروس 

منحــوس از ســطح کشــور باشــیم .

رئیس شورای اسالمی شهر : 

خواستار تسریع در روند عملیات 
عمرانی درمانگاه نصیرآباد شد 

ــه  ــره باغی:ب ــرا ق ــروه شهرســتان شــهریار- زه ــان گ ــای جوان دنی
گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین الملل شــورای اســالمی و شــهرداری 
باغســتان، جــالل امامــی در بازدیــد از پــروژه احــداث درمانــگاه نصیرآبــاد، 
خواســتار تســریع در عملیــات عمرانــی درمانــگاه نصیرابــاد شــد و افــزود: 
ایــن درمانــگاه در زمینــی بــه مســاحت 3۰۰۰ مترمربــع و زیــر بنــای 3۶۰  
مترمربــع در مجــاورت ســالن ورزشــی شــهید حــاج یــدا... کلهــر در حــال 

ســاخت مــی باشــد. 
وی گفــت: هــدف ازســاخت ایــن درمانــگاه بــاال بــردن ســطح ارائــه 
خدمــات درمانــی و تخصصــی بــرای مــردم باغســتان و پاســخ بــه دغدغه 

مــردم و افزایــش میــزان ســرانه درمانــی شــهر میباشــد.

امکان تولید محصوالت کشاورزی به ارزش بیش از ١۵٠٠میلیارد 
تومان با ذخیره سازی آب پشت سد شهید رجائی

دنیای جوانان-گروه شهرستان مازندران درخشنده -به گزارش روابط عمومی 
آب منطقه ای مازندران آقای دکتر محمد ابراهیم یخکشی مدیر عامل شرکت 
در گفتگو با خبرنگار صداو سیما ی مرکز مازندران ضمن اشاره به ریزش جوی 
نسبتاً خوب در نیمه اول سال آبی و تکمیل آبگیری سد شهید رجائی و سرریز آن 
گفت :این سد در طی دوران بهره برداری ۲3 ساله خود برای هفتمین بار آب آن 
سرریز کرد که با این ذخیره آب در سال جاری امکان تولید محصوالت کشاورزی 

به ارزش بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان فراهم شده است.
وی افزود: آب ذخیره شده امسال حدود 3۰ میلیون متر مکعب آن با توجه به 
تکمیل و بهره برداری تصفیه خانه آب شرب ساری به ۱۵۰۰ لیتر بر ثانیه  در اواخر 
سال گذشته در اختیارشهروندان  ساروی جهت مصرف آب شرب قرار می گیرد .

یخکشی با تشریح نقش سدهای استان در کنترل و مدیریت سیالب یاد 
آور شد : با مانور دریچه سدها امسال کنترلی بسیار خوبی در مدیریت سیالب 
های زمستانه وبهاره صورت گرفت و  در این سد به گونه ای برنامه ریزی شد 
تا نیروگاه برقابی در مقایسه با سال گذشته قبل از موعد مقرر وارد مدار بهره 
برداری شوند.و پیش بینی می شود امسال بیش از 4۰۰۰۰ ساعت مگاوات انرژی 
برقابی تولید  داشته باشیم که این رقم در مقایسه با سال گذشته بیش از ۲۰۰۰ 

مگاوات ساعت بیشتر می باشد.
مدیر عامل آب منطقه ای مازندران از اثرات اجتماعی اقتصادی  دیگراین 
آب ذخیره شده را رونق تولید در بخش پرورش آبزیان سردآبی وگرمابی پائین 
دست )مزارع پرورش ماهی و آب بندان ها( یاد نمود و گفت : انشاءاهلل با این 
ذخیره سازی شاهد جهش تولید در شهرستان ها ی ساری و میاندورود خواهیم بود.

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی:
۵٠ میلیارد ریال اعتبار برای مرمت بازار تاریخی اراک اختصاص 

یافت
دنیای جوانان گروه شهرستان مرکزی  -  حامد نوروزی : مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: ۵۰ میلیارد ریال اعتبار 

امسال برای مرمت و استحکام بخشی بازار تاریخی اراک اختصاص یافت.
»علیرضا ایزدی«  افزود: 3۰ میلیارد ریال از این اعتبار توسط شهرداری 
اراک و بقیه نیز توسط میراث فرهنگی استان برای مرمت بازار تامین شده است.

وی اظهار داشت: ۲ میلیارد ریال در بارندگی بهار امسال به چهار حجره در 
بازار اراک خسارت وارد شد و بخشی از سقف و دیوار این بنای تاریخی ریزش کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: 
مرمت بازار اراک با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی فعالیت ها، لغو شد که ظرف 
هفته های آتی کارگاه مرمت بازار آغاز به کار می کند.در مرمت بازار تاریخی اراک 
سرای نبی زاده، سرای کرمانشاهی ها و هزاوه ای ها در اولویت است تا مرمت، 

سبک سازی سقف، استحکام بخشی پی و طاق ها انجام شود.
بنای کنونی بازار تاریخی اراک مشتمل بر یک راسته اصلی شمالی جنوبی 
به طول ۸۸۰ متر و یک راسته شرقی غربی به طول ۶۰۰ متر است که محل 
تقاطع آن، چهارسوق زیبایی را در وسط مجموعه ایجاد کرده است.راسته شمالی 
جنوبی بازار به صورت مستقیم از دروازه قبله در جنوب تا دروازه راهزان در شمال 
امتداد می یابد.عرض بازار از ابتدا تا انتها پنج متر است و راسته شمالی و جنوبی 
به هشت قسمت ۱۰۰ متری، هر قسمت دارای ۵۰ باب مغازه، تقسیم می شود 
که به هر کدام آن ها گذر می گویند.در دوره اخیر ۲ گذر قسمت شمالی این راسته 
تخریب شده و گذر جنوبی یا یک صد متر از جنوب راسته اصلی ، به صورت ۲ 

طبقه ساخته شده که ارتفاع آن به هشت متر می رسد.

مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان معرفی 
می شود

دنیای جوانان گروه شهرستان سمنان رضا تبیانیان-به گزارش خبرگزاری 
تسنیم از سمنان، مراسم معارفه مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
سمنان روز شنبه سی ام فروردین ماه با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 

استاندار سمنان برگزار می شود.
»فرشید فالح« با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به سمت مدیرکل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان منصوب شده است.
اداره مطبوعات و  »فرشید فالح الله زاری« سرپرستی روابط عمومی و 
تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان های کرمان، بافت و بردسیر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان کرمان و مدیرکل حوزه استاندار کرمان را در سوابق کاری خود دارد.   مراسم 
معارفه فرشید فالح به عنوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان 
و تودیع حجت االسالم علی اصغر فضیلت مدیرکل اسبق فرهنگ و ارشاد این استان 

در سالن اجتماعات فرهنگسرای کومش سمنان برگزار می شود.

فرمانده سپاه امام رضا)ع(
به شهر معکوس  از روستا  ایجاد اشتغال و امکانات مهاجرت  با 

می شود
امام  سپاه  باقرزاده-فرمانده  سمیه  مشهد  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
رضا)ع( در آستانه دوم اردیبهشت سالروز تشکیل سپاه به فرمان امام خمینی)ره( 
گفت: بسیاری از مردم حاشیه شهر مشهد در نبود اشتغال و امکانات از روستاها 
به مشهد مهاجرت کردند حال اگر به سمتی حرکت کنیم که این دو مورد برای 
مردم روستا مرتفع شود قطعا نه تنها مهاجرتی انجام نخواهد شد بلکه مهاجرت 

از شهر به روستا معکوس خواهد شد.
سردار  یعقوبعلی نظری ضمن گرامیداشت دوم اردیبشهت سالروز فرمان 
تاریخی امام خمینی )ره( مبنی بر تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مورد 
اقدامات محرومیت زدایی سپاه امام رضا)ع( در طول یکسال اخیر گفت: سپاه با 
توجه به به رسالتی که دارد از ماموریت های متنوعی برخوردار است در هر عرصه 
ای که دشمن حضور پیدا کند و بخواهد به نظام اسالمی دست درازی و تعرضی 
داشته باشد سپاه مکلف به دفاع می باشد.وی در ادامه اظهار کرد:  یکی از عرصه 
هایی که سپاه وظیفه دفاع از آن را دارد مربوط به شرایط اجتماعی است که نمونه 
آن را در شرایط فعلی در بحث اقتصادی می بینیم که دشمنان نظام اسالمی با 
تحریم های ظالمانه تا توانسته اند به مردم سخت گرفته اند در بطن این مجاهدت 
ها مردم هستند و بدیهی است در این مبارزه عده ای ضعیف تر بوده و در نبرد 

اقتصادی کسانی که ضعیف تر هستند باید مراقبت شوند.
سردار نظری افزود: سپاه وظیفه خود می داند در این میدان به کمک مردم 
و مستضعفان آمده و وظیفه خودش را انجام دهد. کار خدمت رسانی به مردم 
از طریق بسیج سازندگی انجام می شود که در قالب های مختلفی انجام شده 
است.از پروژه های عمرانی گرفته که در نقاط مختلف و دور دست تا اشتغالزایی، 

کمک معیشتی و مسکن محرومان اجرا می شود. 
وی تصریح کرد: در بحران فعلی کرونا تاکنون ۵۲ هزار بسته معیشتی توسط 
بسیج سازندگی در سطح استان توزیع شده است که قبل از ماه مبارک رمضان و 
روز ۵ شنبه رزمایشی تحت عنوان کمک مومنانه در همین ارتباط مجدد برگزار 
خواهد شد که در این رزمایش 43 هزار بسته معیشتی دیگر توزیع می گردد که 
3۰ هزار از این بسته ها در مشهد توزیع می شود که در مجموع با کمک های 
قبلی به ۹۵ هزار بسته خواهد رسید.سردار نظری همچنین از ایجاد، ۱3۵۰ صندق 
قرض الحسنه با آورده مردم خبر داد و تافزود: اهدای ۲۲۱ سری جهیزیه به نو 
عروسان حاشیه شهر مشهد در همین ماه های اخیر، ساخت و مرمت حدود ۵۹۰ 
مسکن سیل زدگان شهرهای بردسکن و گنبد از جمله دیگر اقداماتی بوده که از 

حوزه محرومیت زدایی از سوی سپاه انجام شده است.
اظهار داشت: معظالت حاشیه شهر  امام رضا)ع( همچنین  فرمانده سپاه 
مشهد ریشه در گرفتاری هایی دارد که در مسائل اجتماعی در آن دخیل هستند 
که در بستر طوالنی زمان شکل گرفته و برای رفع آنها باید با برنامه پیش رفت. 
خیلی از مردم حاشیه شهر مشهد در نبود امکانات و اشتغال از روستاها به مشهد 
مهاجرت کردند حاال اگر به سمتی حرکت کنیم که این دو مورد برای مردم روستا 
مرتفع شود قطعا نه تنها مهاجرتی انجام نخواهد شد بلکه مهاجرت از شهر به روستا 
معکوس خواهد شد. اتفاقی که با اقدامات سپاه در مناطقی از روستاهای مرزی 
استان محقق شده و طی سال ۹۸ حدود ۲۵۰ خانوار به روستاهای خود بازگشته اند.

وی در ادامه مطلب فوق افزود: احیای ۵۹  قنات و افزایش ۱۷۰۰ هکتار 
سطح زیر کشت این قنات ها یکی از این اقدامات بوده که سپاه با همکاری مردم 
توانسته آن به آن دست پیدا کند. در کل در حاشیه شهر مشهد طی 3 – 4 سال 
گذشته اقدامات خوبی از سوی سپاه انجام شده است که باال رفتن امنیت عمومی 

نیز ثمره این اقدامات می باشد.
کرونا  شیوع  دوران  در  سپاه  اقدامات  مورد  در  نظری  یعقوبعلی  سردار  
گفت:اقدامات سپاه در استان در این مدت در چند بخش انجام شده است. ۱3۶3 
گره جهادی در این مدت فعال بوده اند و از کنترل و غربالگری گرفته تا ضد 
عفونی معابر و رزمایش های مختلف دیگر برگزار گردیده که نمونه هایی از این 

اقدامات بودند که با محوریت سپاه انجام شده است.

دنیـای جوانـان گـروه شهرسـتان 
حمیـده عرب-طـی حکمـی از سـوی 
مهنـدس علـی اکبـر نصیـری رئیـس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شـرکت توزیع 
نیـروی بـرق گلسـتان ، مدیـر توزیـع 
نیـروی برق مینودشـت معرفی شـد. به 
گـزارش روابـط عمومی شـرکت توزیع 
نیـروی بـرق گلسـتان ؛ طـی حکمـی 
از سـوی مهنـدس علـی اکبـر نصیری 
مدیرعامـل  و  مدیـره  هیئـت  رئیـس 
شـرکت توزیـع نیـروی برق گلسـتان ، 
مهنـدس علی اکبر حسـینی فرد بعنوان 
مدیـر توزیـع نیـروی بـرق شهرسـتان 
مینودشت معرفی شـد. بنابراین گزارش 

در بخشـی از ایـن ابـالغ آمـده اسـت : 
بـا توجـه بـه تعهـد، تخصـص و تجربه 
جنابعالـی و مصوبـه کمیتـه انتخـاب و 
انتصـاب مدیـران شـرکت، بدینوسـیله 
بـه موجـب ایـن ابالغ بـه عنـوان مدیر 
توزیع نیروی برق شهرسـتان مینودشت 
نظـر  زیـر  تـا  گردیـد  مـي  منصـوب 
اینجانـب انجام وظیفه نمائیـد. امیدوارم 
با اتکال به خداوند سـبحان و با اسـتفاده 
از تجربیـات خـود و  بـا بهـره گیـري از 
تمـام تـوان و تـالش سـایر همـکاران، 
بـا رعایـت اصـول اخالقـی و اداري در 
انجام امور محولـه، حداکثر اهتمام الزم 
را معمول و انشـاء اهلل درسـایه توجهات 

حضـرت ولـي عصـر )عـج( در جهـت 
پیشـبرد اهداف نظام مقـدس جمهوري 

اسـالمي ایـران و صنعـت بـرق اسـتان 
گلسـتان، موفـق و موید باشـید.

مدیر توزیع نیروی برق مینودشت شهرستان معرفی شد

واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی غیر ممکن است
خرید و فروش امتیاز مسکن ملي ممنوع است

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
راه  کل  کرمپور-مدیر  فاطمه  بوشهر 
 : گفت  بوشهر  استان  شهرسازی  و 
و  مسکن  معاونت  اطالعیه  اساس  بر 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی استان 
بوشهر واگذاری و انتقال امتیاز مسکن 

ملی به غیر ممنوع است.
و  رتباطات  ا ره  دا ا گزارش  به 
استان  شهرسازی  و  راه  رسانی  اطالع 
خصوص  این  در  رستمی  بوشهرفرزاد 
اطالعیه  این  اساس  بر   : داشت  اظهار 

واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به 
غیر، تحت هر یک از عناوین حقوقی، 
اساس  بر  و  است  ممنوع  و  غیرمعتبر 

مقررات پیگرد قانونی دارد.
با توجه به این اطالعیه  رستمی 
اقدام ملی  اولیه طرح  : ثبت نام  افزود 
مسکن ارزش معامالتی ندارد و خرید 
و فروش آن غیر قانونی است و ثبت 
یا  عضویت  معنای  به  سامانه  در  نام 
تخصیص واحد نیست و چه بسا پس 
از بررسی شرایط قانونی فرد ثبت نام 

تشخیص  یط  شرا جد  وا غیر  کننده 
مدارک  ترتیب  این  به  و  شود  داده 
آن از جمله کد رهگیری و.. فاقد هر 
گونه ارزش است. لذا خرید و فروش 
سرمایه  رفتن  بین  از  باعث  فقط  آن 

باشد. خریدار می 
قبیل  این  امتیاز   : کرد  بیان  وی 
افراد باطل می شود  همچنین واگذاری 
و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، تحت 
هر یک از عناوین حقوقی، غیرمعتبر و 
ممنوع است و بر اساس مقررات پیگرد 

قانونی دارد
مدیر کل راه و شهرسازی استان 
بوشهر گفت : در ادامه این اطالعیه آمده 
واگذاری  به  مبادرت  صورت  در  است: 
قانونی  اقدام  بر  عالوه  غیر،  به  امتیاز 
علیه افراد متخلف، امتیاز آن ها باطل و 
افراد خریدار نیز از هیچ حقوقی بهره مند 

نخواهند شد.
طرح  اولیه  ثبت نام  پرینت  برگه 
اقدام ملی مسکن ارزش معامالتی ندارد 
و خرید و فروش آن غیر قانونی است.

انتظارهــا بــه پایــان رســید و 
عملیــات ریل گــذاری راه آهــن همدان 

ــد. ــاز ش ــنندج آغ ـ س
دنیــای جوانــان گــروه شهرســتان 
ــرس  ــت ه ــمالی- محب ــنندج هرس س
راه و شهرســازی  مالــی مدیــرکل  
کردســتان ازآغازعملیــات ریــل گــذاری 
راه آهــن همــدان ـ ســنندج از اول 

ــرداد. ــاری خب ــاه ج ــت م اردیبهش
اظهــار  ثابتــی  محمدصدیــق 
داشــت: پــروژه راه آهــن همــدان ـ 
ــال ۹۷  ــه س ــون بودج ــنندج در قان س
حــدود 3۰ میلیــارد تومــان اعتبــار 
داشــت امــا در ســال ۹۸ عملیــات 
اجرایــي ایــن طــرح فعال تــر شــد و در 
بودجــه ســال ۱3۹۸ حــدود ۱3۰ میلیارد 
تومــان ابــالغ شــد کــه بــا پیگیــري و 

ــه  ــازمان برنام ــژه ریاســت س ــگاه وی ن
ــر  ــه براب ــش از س ــور بی ــه کش و بودج
افزایــش یافــت و بــه 3۹۰ میلیــارد 

تومــان رســید کــه نســبت به ســال ۹۷ 
افزایــش۱3 برابــری اعتبــار تخصیــص 

ــت. ــه  راداش یافت

 وی گفــت در ســال گذشــته 
ــبکه  ــه ش ــتان ب ــروژه اتصــال کردس پ
ــر از  ــزم ت ــی ج ــا عزم ــی کشــور ب ریل
همیشــه پیگیــری شــد و همزمــان بــا 
ســفر نوبخــت معــاون رییــس جمهــور 
بــه کردســتان در ۲۱ آبــان ۹۸ تفاهــم 
نامــه ای میان ســازمان برنامــه و بودجه 
کشــور و وزارت راه و شهرســازی مبادله 
گردیــد تــا بــه موجــب آن ایــن پــروژه 
ــه بهــره  ــت دوازدهــم ب ــان دول ــا پای ت

ــرداری برســد. ب
 ثابتــی تســهیل در حمــل و نقــل 
مســافر و کاال و از همــه مهمتــر اتصال 
بــه شــبکه عظیــم ریلــی کشــور و بــه 
تبــع آن تــردد مقــرون بــه صرفــه برای 
ــن  ــتانی از مهمتری ــهروندان کردس ش

اهــداف ایــن پــروژه عنــوان کــرد.

خبری خوش در میانه جدال با کرونا برای کردستانی ها

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
اداره  گزارش  درخشنده-به  مازندران 
ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه 
مهندس  مازندران  استان  و شهرسازي 
دکتر  اتفاق  به  که  نظری  محمد  سید 
احمدی نماینده مردم نوشهر و چالوس، 
مدیریت  سازمان  ریاست  راد  غالمی 
و  چالوس  فرماندار  ریزی،  برنامه  و 
از  سایر مسئولین استانی و شهرستانی 
نزدیک از روند تعریض و بهسازی این 
محور قرار گرفتند یادآور شد: محور کرج 
چالوس در محدوده مرزن آباد – دزدبن 
راهسازی  اکیپ  شش  بکارگیری  با 
مجزا بصورت همزمان و استفاده از ۷۰ 
دستگاه انواع ماشین آالت راه سازی در 
به  بیشتری  کاری سرعت  جبهه  شش 

خود گرفت .
در نشست مشترک مهندس نظری 
در  شهرستانی  و  استانی  مسئولین  با 
مشکالت  و  موانع  نوشهر،  فرمانداری 
در  شهرسازی  و  راه  حوزه  های  پروژه 

نوشهر و چالوس از جمله راه دسترسی 
به بندر نوشهر، مسکن مهر و .... مورد 
بررسی قرار و راهکارهای مناسبی برای 
برون رفت از این موانع و تسریع در روند 
مناسبی  تصمیمات  ها  پروژه  اجرایی 

اتخاذ گردید .
مهندس نظری ضمن اشاره به اینکه 
ارتقاء و تعریض در محورهاي مازندران 
نگاه ملي را مي طلبد از عنایت وزارت 
راه و شهرسازي براي توسعه، بهسازی 
و ایمني محورهاي استان و نیز استاندار 
مازندران که طی مکاتبات متعدد با وزارت 
راه و شهرسازی و سازمان مدیریت برنامه 
وي   . کرد  قدردانی  اند،  داشته  ریزی 
از محسنات  : یکي دیگر  نمود  تصریح 
توسعه جاده ها، رونق بخشی صنعت و 
بهره گیري مناسب کارخانجات از نهایت 

ظرفیت تولید خود مي باشد.
فنی  مشخصات  درخصوص  وی 
این پروژه یادآور شد : تعریض و بهسازی 
محدوده   ( کندوان  محور  از  بخشی 

خروجی شهر مرزن آباد به سمت محور 
اعتباری  با  بطول ۱۵کیلومتر   ) کندوان 
معادل ۱3۵۰ میلیارد ریال در سه قطعه 
) قطعه اول به طول 3/۲ ریاقطعه دوم 
به طول ۷/۲ و قطعه سوم به طول ۱۰ 
کیلومتر( در سال ۹۷ آغاز و امیدواریم با 
تامین و تخصیص اعتبارات مناسب در 
و  برداری  بهره  تعیین شده  مدت زمان 

زیر بار ترافیک قرار گیرد .
مدیر کل راه و شهرسازي استان 
با تاکید بر لزوم توسعه زیرساخت هاي 
مطلوب  استفاده  منظور  به  مازندران 
اظهار  خدادادي،  و  طبیعي  مواهب  از 
این  هاي  زیرساخت  توسعه  داشت: 
استان به ویژه جاده ها، در دستور کار 

دولت قرار دارد.
کندوان  محور  خصوص  در  وي 
عنوان نمود : راه تاریخي کندوان با قدمت 
بیش از ۷۰ سال تنها راه ارتباطي زمیني 
غرب استان بوده و در تمام فصل ها و 
و  مناسبت ها  ویژه  به  سال  روزهاي 

تعطیالت براي جابه جایي بار و به ویژه 
مورد  گسترده  بسیار  وسعتي  با  مسافر 
استفاده بهره برداران سامانه حمل و نقل 

جاده اي قرار مي گیرد.
مهندس نظری با اشاره به اهمیت 
وضعیت  داشت:  اظهار  کندوان  محور 
سطح  که  است  به گونه اي  محور  فعلي 
سرویس جاده در ایام تعطیل بسیار پایین 
بوده و حتي در بسیاري از نقاط به علت 
عدم وجود شانه با عرض کافي، توقف 
یک اتومبیل به علت خرابي و... موجب 
انسداد کامل یک الین و ایجاد راهبندان 

مي شود.
استان  راه و شهرسازی  مدیر کل 
شک  بدون  کرد:  خاطرنشان  مازندران 
گذرگاه  بازسازي  و  بهسازي  به  توجه 
زیربخش هاي  در  که  کندوان  دیرپاي 
جاده اي  نقل  و  حمل  صنعت  متعدد 
تاثیرگذار است، نتایجي همچون توسعه 
افزایش  و  محلي  اقتصاد  و  گردشگري 

نشاط اجتماعي خواهد داشت.

با تخصیص 800 میلیارد ریال اعتبار:

عملیات چهارخطه نمودن محورکندوان محدوده مرزن آباد به سمت دزدبن شتاب 
مضاعف گرفت

کربالئی-قاسم  مریم  گروه شهرستان  جوانان  دنیای 
از  فاضالب  تصفیهخانۀ  واحد   ۷۱ گفت:  خامسی  تقیزاده 
به  کشور  در  تاکنون  امید  و  تدبیر  دولت  فعالیت  ابتدای 

بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: افزایش مجموع تصفیهخانههای فاضالب در 
کشور با بهرهبرداری از سه تصفیهخانۀ فاضالب اسالمشهر، 
مالرد و مسکن مهر صفادشت به ۲4۰ واحد رسید.وی اظهار 
امیدواری کرد 3۶ واحد دیگر تصفیهخانۀ فاضالب تا پایان 
دولت به نتیجه برسد.تقیزاده خامسی با تشریح روند احداث، 
به  اهداف و مزایای اجرای سه تصفیهخانۀ مزبور در پاسخ 
سؤال رئیسجمهوری دربارۀ مدتزمان بازگشت سرمایۀ اجرای 
اجرا شود،  توسط بخش خصوصی  درصورتیکه  این طرحها 
خاطرنشان کرد: مصرف آب شرب کشور اکنون حدود ۶ میلیارد 
مترمکعب و حاصل پساب آن حدود 4 میلیارد مترمکعب است 
که با افتتاح این سه تصفیهخانه با مجموع ۲4۰ تصفیهخانۀ 

موجود در کشور، نیمی از پساب تولیدی حاصل میشود.
این  از  بهینهای  استفادۀ  اینکه در کشور  بیان  با  وی 

و  صنعت  شهرها،  سبز  فضای  در  گفت:  نمیشود،  پساب 
کشاورزی امکان استفاده از این پساب وجود دارد.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو افزود: ۲ میلیارد مترمکعب 
آب  مخزن  برابر   ۱۰ بهاندازۀ  ماست  اختیار  در  که  پسابی 
کرج است. برای ساخت مخزن این سد در زمان حاضر باید 
میلیاردها تومان هزینه شود، درصورتیکه ساخت تصفیهخانه 
به این میزان سرمایه نیاز ندارد.خامسی یادآوری کرد: هماینک 
یکچهارم آب موردنیاز فضای سبز تهران از آب شرب تأمین 
است،  مترمکعب  میلیون   ۲۵۰ حدود  ساالنه  که  میشود 
درحالیکه میتوان آن را از پساب تأمین کرد. در فضای سبز 
و صنعت میتوان از مقدار زیادی از این پساب استفاده کرد.

وی ادامه داد: سرمایهگذاری صورتگرفته برای اجرای 
تصفیهخانههای فاضالب در مدتزمان 3 تا ۷ و بهطور متوسط 

۵ سال بازگشت داده میشود.
در همین خصوص محمدجواد نیلی مدیر ارشد خدمات 
فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه گفت: شرکت فوالد مبارکه از 
سال ۹۱ با سرمایهگذاری بالغبر 3 هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال با 

ایجاد شبکههای جمعآوری فاضالب، احداث تصفیهخانههای 
و  موجود  شهری  تصفیههای  ارتقای  و  تکمیل  یا  و  جدید 
موفق  مبارکه  فوالد  در  تکمیلی  تصفیهخانۀ  احداث  نهایتا 
شد بهعنوان اولین و بزرگترین شرکت صنعتی و در باالترین 
سطح، پساب شهری تصفیهشده را جایگزین قسمتی از آب 
خام نماید.وی متعهد بودن به مسئولیتهای اجتماعی، توجه 
ویژه به محیطزیست، بهداشت و سالمت جامعه را از مهمترین 
توجه  گفت:  و  دانست  مبارکه  فوالد  شرکت  شاخصههای 
مدیریت و کارکنان به این ویژگیها باعث متمایز شدن فوالد 

مبارکه از دیگر بنگاههای اقتصادی شده است.
اولین  بهعنوان  مبارکه  فوالد  اینکه  بر  تأکید  با  نیلی 
شرکت در کشور طرح جمعآوری و استفاده از پساب صنعتی و 
شهری را مطرح و اجرا کرده است، از رویکرد مدیریت شرکت، 
همکاری تمامی واحدهای مربوط و همچنین از حمایت و 
همکاری سایر ارگانهایی که فوالد مبارکه را در این زمینه 
حمایت کردند، تشکر و قدردانی کرد و کسب این دستاوردها 

را به همۀ ذینفعان، بهویژه جامعۀ شهری تبریک گفت.

معاون آب و آبفای وزیر نیروتصریح کرد : 
استفادۀ بهینۀ فوالد مبارکه از پساب شهری 
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از راست سعید یوسف نیا شاعر و  مهدی فرج اللهی طنزنویس 
اختصاصی دنیای جوانان

ای خواهشی که
خواستنی تر ز پاسخی

قیصر امین پور

می خواهمت چنان که شبِ  خسته خواب را
می جویمت چنان که لبِ  تشنه آب را

محو تو ام چنان که ستاره به چشمِ  صبح
یا شبنمِ  سپیده دمان آفتاب را

بی تابم آن چنان که درختان برای باد
یا کودکان خفته به گهواره تاب را

بایسته ای چنان که تپیدن برای دل
یا آن چنان که بالِ  پریدن عقاب را

حتی اگر نباشی می آفرینمت
چونان که التهاب بیابان سراب را

ای خواهشی که خواستنی تر ز پاسخی
با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را

سیدحسن شهرستانی، مدرس دانشگاه در مراسم بزرگداشت 
مولوی گفت: موالنا آشتی دادن طریقت، شریعت و حقیقت را 
آشتی داد و این موضوعی است که همواره در حوزه عرفان مورد 

مناقشه بوده است.
مهر، مراسم بزرگداشت مولوی با حضور غالمرضا امامی و 
سید حسن شهرستانی، به میزبانی حسن نورانی در خانه فرهنگ 

پندار برگزار شد.
غالمرضا امامی نویسنده و مترجم در ابتدای این مراسم، به 
شرح بیاناتی درباره اندیشه و جهان بینی موالنا پرداخت و با اشاره 
به برخی اشعار موالنا، تعریفی از عرفان ارائه و مراحل آن را از 

دیدگاه این شاعر برشمرد.
این مترجم مولوی را خداوندگار عشق نامید و با بیان اینکه 
نام موالنا با نام شمس تبریزی گره خورده و همه این دو را در کنار 
یکدیگر می شناسند، گفت: دیگرانی همچون برهان الدین ترمذی، 
صالح الدین زرکوب و حسام الدین چلبی نیز در سیر عرفان و سلوک 
مولوی تاثیرگذار بوده اند. به طوری که به تعبیر خود موالنا برای او 

شمس آفتاب، صالح الدین ماه و حسام الدین ستاره است.
امامی در پایان سخنانش گفت: امیدوارم نه فقط اسم موالنا 

بلکه رسم او برای دوستدارانش مورد تاکید و توجه باشد.
حسن شهرستانی مدرس دانشگاه و رئیس سابق کتابخانه 
ملی ایران نیز به عنوان سخنران بعدی این برنامه، صحبت از موالنا 

را کاری سهل و ممتنع خواند.
وی موالنا را ادیبی هنرمند و جامع علم و عقل و عشق 
دانست و گفت: کمتر ادیبی بین ادبای اهل عرفان می توان یافت 

که جامعیت به این گستردگی در وجودش باشد.
این پژوهشگر گفت: کار موالنا آشتی دادن طریقت، شریعت 
و حقیقت بوده و این موضوعی است که همواره در حوزه عرفان 
مورد مناقشه بوده است. موالنا خدای تمثیل بوده و پیچیده ترین 
مفاهیم را هوشمندانه در لفافه و در قالب بیان ساده تمثیلی به 

مخاطب ارائه می کند.
خوانش ابیاتی از نی نامه موالنا و تقدیر از حسن شهرستانی 

دو بخش دیگر و پایانی این برنامه بودند.

موالنا طریقت، شریعت و حقیقت را آشتی داد

اسفند  می گوید:  عابدی  کامیار 
است  بهتر  شاید  )و  فروردین  و   ۱3۹۸
بهار( ۱3۹۹ در میهن عزیزمان  بگویم 
و بسیاری از کشورهای جهان روزهای 
برای  بهار  اما  است.  نبوده  دلپذیری 
انسان ایرانی از یادآوری های نیک ادبی 

تهی نیست. 
هشگر  و پژ و  منتقد  ین  ا
سلسله  که از  یادداشت  این  ادبی در 
و  سعدی  با  هفته  یادداشت های »یک 
سپهری در فضای مجازی« است و در 
منتشر  کتاب  اطالع رسانی شهر  پایگاه 

شده، نوشته است:
»در اواخر سال ۱3۶4 بیماری های 
و  سنت گرا  شاعران  از  یکی  مختلف 
مهدی  تجدد،  عصر  در  ایران  توانمند 
کرده  حاطه  ا ا  ر زی  شیرا حمیدی 
هیچ  به  و  ا جسمانی  وضعیت  بود. 
روی  مساعد نبود. البته، او در سال های 
میانه عمر بر این باور بود که ... از این که 
سال نو آمد نشان زندگی است   از این 
که سال کهن شد نشان رهسَپری است

با این همه، وی با شّم شاعرانه اش 
احساس می کرد که سال نو دیگر برای 
و  اسفند  نیست.  زندگی«  »نشان  او 
فروردین ۱3۶۵-۱3۶4 را واپسین اسفند 
و فروردیِن زندگی اش می پنداشت. حق 
از آن  او بود. حدود دو ماه قبل  با  هم 
که در سپیده دم ۲3 تیر ۱3۶۵ زندگی را 
بدرود گوید، درچکامه ای کوتاه به مطلع 

زیر آواز َرحیل را چنین مؤکد می کرد:
اسفند و فروردین امسالم چه بد بود
معنای مرگت کرد آخر نامزد بود

میان  در  حمیدی  که  دانیم  می 
شاعری  عنوان  به  معاصر  شاعران 
خودپسند و خودشیفته شناخته شده است. 
به تعبیر شفیعی کدکنی »نرگسانِگی« در 
در  اما  بود.  نیرومند  بسیار  وجودش 
نمونه هایی  گاه  او  شعرهای  البه الی 
دیده می شود که این نکته را قدری نقض 
می کند. در مثل، او در بهار ۱33۰ پس از 
درگذشت صادق هدایت، ملک الشعرای 
بهار و رشید یاسمی، از اواخر فروردین 
تا حدود نیمه اردی بهشت همان سال، با 
سوز دل و رنجی عمیق چنین می گفت:

باغ امسال برگ و بار نداشت
هیچ سالی چنین بهار نداشت

گل بخندید و نوبهار نبود
باغ بشکفت و غیر خار نداشت
باغ، یک چند گل ز بُستان برد

بوستان دید صدهزار نداشت

شیِر گردون شکار خوبی کرد
سال ها این چنین شکار نداشت
نظم جان داد و غیِر جان دادن
چارهی در غم »بهار« نداشت

نثر خود کشت و بی »هدایت« هم
راهی ااّلِی انتحار نداشت

رفت دنبال نثر و نظم »رشید«
که جزاین در جهان شعار نداشت

به نظر می رسد که اسفند ۱3۹۸ 
بهتر است بگویم  )و شاید  و فروردین 
و  عزیزمان  میهن  در   ۱3۹۹ بهار( 
روزهای  جهان  کشورهای  از  بسیاری 
بیماری  یک  است.  نبوده  دلپذیری 
یده  د نور ر د ا  ر مین  ز کره  ُمسری 
را  انسان ها  از  از  شماری  است:جان 
گرفته و شمار انبوهی از مردم را خانه 
نشین کرده است. با این که بخشی از 
این نوع بیماری ها شاید چنگ و دندانی 
است که طبیعت به سبب نقِض پی در 
پی حریمش به ویژه در دوره فن آوری 
و »عصر معراج پوالد«  به بشر نشان 
کرد.  پیشه  نومیدی  نباید  اما  می دهد، 
رعایت اصول انسانی، تاکید بر مدنیت و 
در همان حال احترام راستین به طبیعت 
ویژگی هایی است که باید بسیار بیش 

از پیش پیشه خود سازیم.
از  ایرانی  انسان  برای  بهار  اما 
نیست.  تهی  ادبی  نیک  یادآوری های 
 ، گرا  میهن  و  خردمند  شاعر  فردوسی 
خیام  ریاضیدان و شاعِر هستی اندیش 
، عطار عارف نامی و افتاده  و سعدی   
شاعر و نویسنده ُمصلح و انسان دوست 
آثار  از  بخشی  یا  آمده  دنیا  به  بهار  در 
ُپربهای خود را  در این فصل به پایان 
حافظه  از  بخشی  شاعران  برده اند.این 
روحی  زیست  و  ادبی  زبان  انسانی، 
دانان  فارسی  و  زبانان  ایرانیان،فارسی 

را شکل داده اند.
و  شاعر  سپهری  سهراب   البته، 
ای  گرای  عرفان  و  طبع  لطیف  نقاِش 
که  آن  با  نیز  بیستم    سده  در  ایران 
در خزان ۱3۰۷ چشم به جهان گشوده 
بود، در بهار ۱3۵۹ زندگی را بدرود گفت. 
سپهری با آن که از هنر و ادب و فرهنگ 
ژاپن و چین و هند تاثیرهای بسیار زیادی 
گرفته بود، با شعر و نثر عرفانی ایران و 
زبان فارسی هم بسیار الفت داشت. در 
اواخر دهه ۱3۶۰ در گفت وگویی با زنده 
یاد عبدالغّفار طهوری)بنیادگذار کتابخانه 
طهوری(، ناشر و از دوستان سپهری، از 

زبان وی شنیدم که این شاعر و نقاش 
ارجمند به مطالعه متن های عرفانی بسیار 
با  َخَرقانی  ابوالحسن  از  داشت،  رغبت 
عالقه یاد می کرد و درواقع، به تشویق 
کتاب  بازنشر  به  طهوری  که  بود  او 
بسطام  در  آرمیده  عارف  این  نورالعلوِم 
میُنوی(  مجتبی  تصحیح  و  )گردآوری 
پرداخت. این نکته را در سال ۱3۹۲ در 
کتاب  بررسی  و  نقد  در مجله  مقاله ای 

تهران نوشته ام .
 سپهری با سعدی نیز اُلفت داشت. 
در هشت کتاب او نکته هایی است که 
شباهت فکر و تصویر او را با آثار شاعر 
شیراز نشان می دهد: این هردو نه تنها 
الهام  آن  از  و  مندند  به طبیعت عالقه 
می گیرند، بلکه به تعبیر شارل بودلر به 
آن همچون معبدی شگفت آور می نگرند 
این شباهت های سپهری  از  )به برخی 
با سعدی در از مصاحبت آفتاب، ۱3۷۵ 
اشاره شده است.(  بعد،  ویرایش های  و 
کم  دست  نیز،  سپهری  زبانی  سبک 
نیمه  در  سروده هایش  کامیاب ترین  در 
نخست دهه ۱34۰، به سوی سهولت و 
امتناعی سعدی وار تمایل دارد. عالوه 
براین، شاعر حجم سبز بر این باور بود 
که در دوره تجدد جنبه های معنایی و 
نادیده  کاربردی شعر سعدی  و  معنوی 
عنوان سرمشق  به  فقط  و  گرفته شده 
ِصرف در خوشنویسی باقی مانده است. 
با آن که بر این موضوع در کتاب جدال 
با سعدی در عصر تجدد)۱3۹۱( نیز تاکید 
کوتاه  نوشته  این  پایان  در  است،  شده 
اما شاعرانه سپهری  منثور  عبارت های 
را دوباره در دسترس عالقه مندان شعر 

فارسی قرار می دهم:
کاغذ ما سفید معمولی بود

و قلم هرچه بود واسطی نبود
سرمشق همیشه شعر بود

و سعدی همیشه سرمشق بود
سرمشق خط فقط

که دل  زنده دالن  جان  وگرنهبه 
آزردیم

و نظر تنهابدین مشتی خاک کردیم
گل بی خار حهان نشدیم 

نفس  خوای  دست  به  عقل  زمام 
دادیم

مابرده رنج گنج خواستیم
باور داشتیم سعدی

گفته  خط  مشق  برای  را  شعرش 
است

وگرنه، بار درخت علم این نبود

هیچ سالی چنین بهار نداشت! 

واکاوی افکار شوپنهاور در یک  کتاب جدید
ترجمه کتاب »شوپنهاور« نوشته 
آر. داج سینگ از مجموعه کتاب های 
انتشارات علمی  راهنمای سرگشتگان 

و فرهنگی منتشر شد.
مقام  در  ا  ر شوپنهاور  رتور  آ
یک متفکر یگانه به عنوان صاحب یکی 
از درخشان ترین سبک های نوشتاری در 
میان متفکران غرب و صاحب ایده های 
برانگیزاننده و بصیرت زا معرفی کرده اند 
و همین ویژگی منجر شده که بسیاری 
از متفکران، خوانش آثار او را به تمامی 
دلپذیر و آسان بیان کنند. او در نگارش 

پیچش های کالمی  از  دور  به  داشته،  قرار  وی  اندیشه  تاروپود  در  آن چه 
مفهومی و استدالل های موشکافانه مرسوم عمل کرده که وجهه بارز متفکران 
اروپایی بوده است؛ هرچند که بسیاری نیز بر این باورند که سرشت آثار او 
در نهایت برای فهم، نیاز به ارزیابی و تفسیر دارد و تنها در نگاه اول آسان 

و قابل فهم به نظر می رسند.
به تازگی کتابی درباره این متفکر باعنوان »شوپنهاور« به قلم آر. داج 
سینگ و ترجمه مهدی قنبری منتشر شده که در قالب مجموعه »راهنمای 
سرگشتگان« انتشارات علمی و فرهنگی با مخاطب خود ارتباط برقرار می کند.

داج سینگ هدف از نگارش این کتاب را توصیفی آسان فهم از این 
عنوان  غیرمتخصص  خوانندگان  و  دانشجویان  برای  اندیشه اش  و  متفکر 
کرده است. این کتاب به عبارتی دیگر سعی دارد در کنار سنجش انتقادی 
وی، تفسیری اصیل از او را نیز در اختیار دانشجویان فلسفه قرار دهد. این 
از مفاهیم  توانسته  مانند شوپنهاور  داده که چه طور متفکری  کتاب نشان 
شرقی در نظام فکری خود بهره ببرد و مبدل به یکی از نخستین متفکران 

فرا فرهنگی در نظام معنایی غرب شود.
کتاب شوپنهاور در نخستین فصل از خود خطوط زندگی این متفکر را 
ترسیم می کند و درباره سیر و سلوک و شکل گیری نظام فکری او پاسخ هایی 
را ارائه می کند. در فصل دوم، کتاب سراغ طرح این مفهوم رفته که جهان در 
وهله نخست از تصورات سوژه تشکیل شده و در ادامه دیدگاه های شوپنهاور 
در این زمینه و نیز موضوع دریافت، عقل و معرفت انسانی را تشریح می کند.

نویسنده در فصل سوم، خود موضوعات مورد تاکید شوپنهاور درباره 
اراده را مرور کرده که برمبنای وی او معتقد بوده که در نیرویی پویا و پایدار 
اراده در همه موجودات وجود دارد. جنبه های رنج و پوچی زندگی  نام  با 
موضوع فصل چهارم این کتاب است که در آن، نگاه این فیلسوف بدبین 
غرب، درباره موضوع زندگی مورد توجه قرار می گیرد و یکی از جدی ترین 
وجوه چرخش به شرق افکار وی را آشکار می سازد. داج سینگ در این بخش 
از کتاب تالش کرده تا مساله خودپسندی انسان و بی اعتنایی او به درد و 
رنج دیگران را مورد توجه قرار دهد.نگاهی به نظریه های شوپنهاور درباره 
زیبایی شناسی هنر، معماری، نقاشی، درام و موسیقی موضوع پنجمین فصل 
از این کتاب است که در ادامه و در فصل ششم با مساله بررسی مفهوم عشق 
رمانتیک میان دو جنس متفاوت در نگاه وی همراه می شود. در فصل هفتم 
این کتاب هم خطوط کلی پیوند اندیشه های این متفکر با تفکر شرقی به ویژه 
مفاهیم دانتا و بودیسم به تفصیل مورد بحث و توجه قرار گرفته و برخی از 
مفاهیم شرقی در اندیشه او به شکلی نقادانه مورد واکاوی قرار گرفته است.

اخالقی  مفهوم  از  شوپنهاور  تفسیر  کتاب،  فصل  هشتمین  موضوع 
معمول از نقطه نظر اراده است و در نهمین فصل نیز دیدگاه او درباره مرگ 
و پیوندش با فلسفه و نیز ایده هایش درباره هرگونه زندگی ممکن پس از 

مرگ برای انسان مطرح شده است.
کتاب در فصل پایانی خود نیز این دیدگاه شوپنهاور را موردبحث قرار 
می دهد که انکار اراده اوج زندگی برتر اخالقی و امکانی یگانه از هستی 

انسانی است.
این کتاب با قیمت ۲۵ هزار تومان عرضه شده است.

»زندگی حشره ای« در راه است
رمان »زندگی حشره ای« نوشته  ویکتور پلوین با ترجمه  زینب یونسی به 

زودی منتشر می شود. 
از  پلوین  ویکتور  است:  آمده  حشره ای«  »زندگی  معرفی نویسنده  در 
جریان سازترین، محبوب ترین و جنجالی ترین نویسندگان حال حاضر روسیه 
است. او که منتقد سرسخت سیاست های دولت است، هم اکنون در آمریکا 
زندگی می کند. پلوین در کارنامه  دوره های کاری ادبی خود آثار تخیلی و پست 
مدرن متعددی دارد، آثاری که او را به یکی از شاخص ترین نویسندگان پست 
مدرن روسیه تبدیل کرده و جوایز فراوانی برایش به ارمغان آورده است. کتاب های 
پلوین به زبان های گوناگون ترجمه شده و از همین جهت نویسنده ای شناخته 
شده در دنیاست. همچنین با الهام از کارهای او چند فیلم ساخته شده از جمله 
»انگشت کوچک بودا« و »نسل پی« و بارها نمایش هایی از روی آثارش اجرا 
شده است. از این نویسنده، رمان»اومون را« ، به دست پیمان خاکسار از روی 
 ترجمه  انگلیسی اثر برگردانده شده و توسط نشر چشمه منتشر شده است.

 همچنین در توضیح رمان عنوان شده است: دومین کتاب پلوین »زندگی 
حشرات«، که از آثار مطرح این نویسنده محسوب می شود، توسط زینب یونسی 
و با تایید وکیل پلوین به فارسی ترجمه شده است. این کتاب که با نام »زندگی 
حشره ای« در ایران منتشر خواهد شد، در پانزده برداشت به زندگی حشره-

انسان هایی می پردازد که زیستی میانه  انسان و حشره دارند.
در این رمان پلوین با زبانی ساده، روایتی پیچیده شده در اسطوره و تاریخ و 
سیاست و فلسفه و عرفان را با ارجاع های بسیار به ادبیات، در شمایلی پست مدرن 
بیان می کند. در »زندگی حشره ای«، زمان و مکان و انسان و حشره درهم می آمیزد 
و آمیزه ای گیرا و خواندنی پدید می آورد. هر برداشت همچون جزیره ای ست در 
دریای رمان که به یکدیگر مربوط می شوند و برهم تاثیر می گذارند. روایت در 
این کتاب سرشار از طنز و تراژدی و بهت و ماجراست. کتابی که خواندن آن 
دریچه ای متفاوت از ادبیات معاصر روس را پیش روی خواننده ایرانی می گذارد. 
این رمان چشم و زبانی ست که با نگاهی انتقادی، فرهنگ مردم و سیاست های 
شوروی و روسیه پس از فروپاشی را می نگرد و بازتاب می دهد. رمان »زندگی 
حشره ای« در ۲4۰ صفحه توسط انتشارات نیلوفر بزودی وارد بازار کتاب می شود.

ان
خو

یش
ی پ

رو

فرناز میرزالو

نویسندگان، هم نیاز به آرامش دارند، هم معیشت 
شهریار زمانی درحالی از تاثیرهای 
مثبت و منفی شرایط اجتماعی بر روی 
کار نویسندگان می گوید، که معتقد است، 
ادبی دو خط  و جایزه های  نویسنده ها 

موازی هستند. 
وضعیت  درباره  نویسنده  این 
داستان نویسی در سالی که گذشت و تاثیر 
وقایع اجتماعی بر آن اظهار داشت: سال 
۹۸ برای خیلی از مشاغل سال پرباری 
نبود. یکی از این بخش ها نویسندگان 
بودند. نویسندگان هم در فرآیند نوشتن 
لحاظ  به  هم  و  آرامش دارند  به  نیاز 

معیشتی و روحی بعد از این که کارشان نوشته و چاپ شد. در مقطعی که کار آن ها 
باید برای چاپ و تولید برود، نیازمند لوازمی است  که در هر دو مرحله، سال ۹۸ 

سال پرباری برای نویسنده ها نبود.
او با بیان این که نویسنده ها در سالی که گذشت مشکالتی برای نوشتن 
کتاب و چاپ آن داشتند گفت: این مشکالت هم به لحاظ کمی و هم کیفی بر کار 
نویسنده اثر می گذارد. البته یک نکته مثبت هم وجود دارد، اتفاقات و حوادث جامعه 
زمینه های داستانی ای هم دارند که البته استفاده از آن ها بعدا معلوم می شود، چون 
زمان بر است. ولی می توان از این زاویه هم به اتفاقاتی که افتاد نگاه کرد. هرچند 
که دردناک بود، اما برای خلق ادبیات داستانی سوژه ها و موضوعاتی خوبی داشت.

زمانی درباره وضعیت جایزه های ادبی نیز بیان کرد: یقینا جایزه بی تاثیر نیست، 
خصوصا در حوزه ادبیات که مشوق های زیادی برای نویسنده وجود ندارد. در نگاه 
کالن تر و نه فقط در سال گذشته می توان گفت که بعضا جایزه ها اثر مستقیمی اقال 
در حوزه ادبیات ندارند. یعنی آن ها راه خودشان را می روند و نویسنده ها هم راه خودشان 
را، چه در جوایزی که نهادهای دولتی می دهند و چه در جوایزی که مراکز دیگر برگزار 
می کنند سلیقه دخالت دارد و انگار با نویسنده مثل دو خط موازی حرکت می کنند.

این نویسنده افزود: جایزه های ادبی تاثیر مستقیمی ندارند ولی کسی که 
جایزه می گیرد یقینا تشویق می شود. اما به نظر من جایزه ها جریان ساز نیستند. به 
دلیل دخالت سلیقه، فردیت و این که همه شمول نیستند، جریان سازی توسط آن ها 
سخت است. جوایز چون همه شمول نیستند تا حاال نتوانسته اند جریان سازی کنند 
چون فقط طیف های خاصی را پوشش می دهند. ما جایزه هایی را که همه طیف ها 

را در ادبیات پوشش دهند، نداریم. البته این فقط مختص سال قبل نیست.
شهریار زمانی همچنین درباره تاثیر ادبیات بر بحران فعلی جامعه که از شیوع 
ویروس کرونا ناشی می شود گفت: به نظر من چون ادبیات هم در تولید و هم در 
چاپ دیربازده است، به خصوص در شرایطی که ما حاال داریم در درازمدت اثر خواهد 
گذاشت. البته نمی توانیم امسال یا سال بعد شاهد تاثیر آن باشیم ولی در سال های 
بعد یقینا آثار این اتفاق را خواهیم دید. حتی ممکن است برخی از نویسندگان از این 
شرایط قرنطینه استفاده کنند و طرح هایی را حاضر کنند یا بنویسند که بدون شک 
تاثیر می گذارد. او ادامه داد: می توان از شرایط فعلی بازتاب هایی برای ادبیات گرفت؛ 
از هم بستگی ایجادشده و حتی رفتارهای فردی را می توان نقد کرد. این بازتاب ها 
در ذهن نویسنده رسوب می کند و بعدا خودش را نشان می دهد. چون اتفاقی نیست 
که از نگاه یک نویسنده که جامعه خود را زیر ذره بین دارد پوشیده بماند، پس حتما 
تاثیر می گذارد. البته این از منظر تولید بود، در بخش اقتصادی هم یقینا تاثیر خواهد 
گذاشت و کتاب هایی که قرار است چاپ شوند مطمئنا به تاخیر می افتند. هرچند 
این اتفاق آمار کتاب خوانی را هم باال برده است و رجوع مردم به کتاب و داستان را 

هم نمی شود نادیده گرفت که اتفاقی مثبت است.
زمانی در پایان با اشاره به این که نویسنده ها باید به مردم امید بدهند بیان کرد: 
آن چه بین نویسنده ها باید پررنگ تر باشد بحث دادن امید به جامعه است. در شرایطی 
هستیم که همه به امید نیاز دارند و اگر نویسنده ها از طریق فضای مجازی یا راه های 

دیگر این امید را به جامعه منتقل کنند، کار خوبی است. 

شمس لنگرودی معتقد است: نوشتن و صحبت کردن پیرامون 
شعرهای سهراب سپهری ساده نیست.

از سلسله  این یادداشت که  بازیگر در  این شاعر،نویسنده و 
یادداشت های »یک هفته با سعدی و سپهری در فضای مجازی« 
است و در پایگاه اطالع رسانی شهر کتاب منتشر شده، نوشته است:

»نوشتن و صحبت کردن پیرامون شعرهای سهراب سپهری 
ساده نیست. گاه مثل شعر سعدی آنقدر ساده به نظر می رسد که 
بعضی ها انگار می کنند که این شعرها ساده لوحانه است در حالیکه به 
قول حافظ مثل آسمان ساده بسیار نقش است یعنی به رغم سادگی 

ظاهری، بسیار عمیق و در درونش بسیار پیچیده است.
یکی از مشکالت تاریخی در ارتباط با شعر سهراب سپهری 
این است که بالندگی و تثبیت سپهری در دوره ای بود که شعر ایران 
بود و عموم روشنفکران  به شعر متعهد و غیرمتعهد تقسیم شده 
طرفدار شعر متعهد یعنی شعر سیاسی، شعر انقالبی و به قول همان 

دوره شعری عملگرا بودند.
آن ها هر شعر غیر سیاسی را غیر متعهد می دانستند و برای 
شعر غیرمتعهد بهائی قائل نبودند و عمومًا مسخره اش نیز می کردند 
که از آن جمله بود شعر سپهری. گمان می کنم غیر از فروغ فرخ زاد 
هیچکس مدافع شعر سهراب سپهری در آن سال ها نبود. مثاًل آقای 
براهنی درباره  شعرش می نوشت »شعر بودازاده اشرافی«، بگذریم 
از این که فرضًا او »بودازاده اشرافی« بود ولی آیا مگر »بودازاده 
اشرفی« نباید شعر داشته باشد؟ یا آقای شفیعی کدکنی شعر سهراب 
سپهری را »شعر جدول کلمات متقاطع« می دانست یعنی یک مشت 

کلمات که روی هم می ریزد و می شود شعر سپهری.
عبدالعلی دستغیب به تمسخر می گفت که سهراب سپهری 
می گوید بر لب شبنم ایستاده ام و می گفت آدم باید خیلی کوتاه قامت 
باشد تا بر لب شبنم ایستاده باشد. خالصه کالم این که سپهری 
را شاعر جدی نمی دانستند تا درباره شعرش حرفی جدی بزنند. اما 
را می خواندند و دوستدارش  مردم به طور عام شعرهای سپهری 
بودند. همان سالی که شعر حجم سبز سپهری منتشر شد )سال 
4۶( یک کتابی هم از آقای منوچهر آتشی منتشر شده بود. حجم 
سبز سپهری در عرض چند روز تمام شد. شعر آتشی ماند. آتشی هم 
شاعر خوبی بود اما شعرش مدتهای طوالنی ماند تا فروخته شود، 
آقای سپانلو نوشتند که »شعر سپهری بلغمی مزاج ها را تسکین داد 
و شعر آتشی در سکوت سیاهی فرو رفت.« برای این که تعجب کرده 
بودند این شعر ناخوب چرا باید مورد توجه قرار گیرد. برای این که 
مردم دوست داشتند، می خواندند، حرفی نمی زدند، نشریات در دست 
روشنفکران اهل قلم بود. )و این رفتار به گمانم هنوز ادامه دارد.(

اما اهمیت شعر سپهری در چه بود و هست.
۱. اهمیت شعر سپهری یکیش در این است که اگر آن جمله 

»شوپنهاور« را یادمان بیاوریم که 
می گفت همه هنرها می روند که 
موسیقی  به  برسند،  موسیقی  به 
نزدیک شده بود. موسیقی بدون 
از  را  معنی  بزند  حرفی  این که 
طریق ارتباط عاطفی به مخاطب 
در  که  آنچه  می کند.  منتقل 
موسیقی اهمیت دارد فرم است 
تناسب  و  هارمونی  هارمونی.  و 
روی  که  است  موسیقی  درونی 
مخاطب اثر می گذارد و مخاطب 
را خوشحال و یا غمگین، نگران، 
ملتهب یا هیجان زده می کند نه 
محتوای آن. اثر موسیقی چیزی 
نمی گوید اما فرم اثر مخاطب را 
منقلب می کند. شعر سپهری در 

لحظاتی که کم هم نیست به ذات موسیقی نزدیک می شود، همان 
طور که اشعار شاملو و فروغ. برای اینکه حرف کلی نزده باشم مثالی 
بیاورم. مثاًل در شعری می گوید »مثاًل شاعره ای را دیدم، آنچنان 
محو تماشای فضا بود که در چشمانش، آسمان تخم گذاشت، و 
شبی از شب ها، مردی از من پرسید، تا طلوع انگور، چند ساعت راه 
است.« و الی آخر. خب خیلی ها جذب این فضای شاعرانه و این 
شعر می شوند بدون اینکه مفهوم خاصی در این شعر وجود داشته 
باشد. هرکس برداشت عاطفی و حسی خودش را از این شعر دارد. 
موسیقی یعنی این. »مرگ پایان کبوتر نیست، مرگ وارونه یک 
زنجیره نیست.« لطف این شعرها در این است به ذات موسیقی 
نزدیک شده اند وگرنه معنی روشنی ندارند. مخاطب برداشت و معنی 

روشنی به زعم خودش از آن دارد.
۲. گویا سپهری عارف بود. به نظر می رسد آنجا که می گوید 
»من مسلمانم، قبله ام یک گل سرخ، جانمازم چشمه، مهرم نور...« 
اشاره به تسلیم شدگیش به طبیعت دارد که گرایشی بودیستی است. 
سراسر شعر سپهری نمود تسلیم شدگی به قانون زمین است. »یاد 
او وجود همه  من باشد کاری نکنم که به قانون زمین برخورد« 

چیز را در طبیعت ضروری و الزم می داند.
و تعجب می کند »که چرا در قفس هیچکسی کرکس نیست« 
و می پرسد مگر »گل شبدر چه کم از الله قرمز دارد«. با این وصف 
او تنها شاعر عارف ما بوده که موفق شده باورهای عرفانیش را به 
شعر نیما پیوند بزند. اگر چه سهراب سپهری هم به لحاظ ذهنی 
و هم زیبائی شناسی تحت تأثیر هوشنگ ایرانی بود اما هوشنگ 
ایرانی متاسفانه ادامه نداد و موفق نشد که راه پیدا کند به دل مردم 

و ذهن روشنفکران. بعد از مولوی 
آمدند  فراوان  عارف  شاعران 
همه شان  شعرهای  اما  رفتند  و 
زیباشناسی شان  و  بوده  همانند 
در بسته و تکراری. سپهری تنها 
شاعر عارف زبان فارسی در طول 
تاریخ ما بود که زبان جداگانه و 
در  ما  بحث  اما  داشت.  تازهی 
اینجا نه اهمیت دادن به عرفان 
و  تازگی  همین  بلکه  سپهری 
نوآوری در زبان و کیفیت حیرت 
انگیز شعرش بود. همان عامل و 
عواملی که شاملو و فروغ را به 
جایگاه رفیع رسانید. حرف مولوی 
و حافظ را صدها شاعر دیگر زده 
بودند و می زنند، حرف شاملو و 
فروغ را نیز ده ها شاعر دیگر. اهمیت اینها اگر چه در چیزی که می 
گویند هم بود اما بیشتر در چگونه گفتنشان بود. اگر شاملو در شعر 
عاشقانه بزرگ است به پاس رسیدن به هارمونی درونی شعرهایش 
بود »پیشانی ات آیینه ای بلند است، تابناک و بلند، که خواهران هفت 
گانه در آن می نگرند تا به زیبایی خویش دست یابند«. اما شاملو 
در حوزه شعر متعهد که نوع مورد توجه روشنفکران آن زمان بود 
قرار می گرفت و مورد استقبال قرار می گرفت و سهراب سپهری در 

حوزه شعر غیر متعهد که نخوانده مردود شمرده می شد.
3. نکته دیگر این که هیچ هنری جدا از واقعیت نیست. هر اثری 
هر چقدر هم که انتزاعی باشد بهرحال یک جوری بازتاب واقعیت است؛ 
بازتاب واقعیت در ذهن هنرمند است که یکی شاعر متعهد می شود و 
یکی هم شاعر غیرمتعهد. آثار هنری مثل دیدن چهره آدمی است در 
آیینه. بستگی دارد به چهره ات و به آینه. آینه محدب باشد یا مقعر، کج 
و کوله باشد یا خط خطی، چهره را را دگرگون می کند و متفاوت. ذهن 
هنرمند آیینه ئی است در برابر واقعیت. و هنر نتیجه بازتاب واقعیت است 
در ذهن هنرمند. بدین سبب این نکته را به میان آوردم که بگویم هنر 
بسیاری از هنرمندان بازتاب مستقیم واقعیت است در ذهنشان، که البته 
هیچ ایرادی هم ندارد و به گمانم حتا خوب است، اما سپهری به سبب 
آن نوع نگاه عرفانی یا هر اسم دیگر، محصور در تاریخ زمان خودش 
نیست و انگار از بیرون به قضایا نگاه می کند. او با وجود آنکه به تاریخ 
دوران خود پاسخ می گفت اما پاسخش از لونی دیگر بود. همگانی نبود. 
زاویه دیدش فرق می کرد. او از جائی به مسائل دورانش نگاه می کرد 
که هیچ شاعر هم عصرش نگاه نمی کرد. بیرون از تاریخ خود را نگه 
می داشت و این به نظرم نکته مهمی در رفتارش با دیگران بود. و تصور 

می کنم که به همین دلیل بود که هرگز مصاحبه نمی کرد و از دیدگاهش 
حرفی نمی زد. او می دید که حرفهایش حرفهای آن دوره نیست. و جو 
حاکم شعر متعهد و ذهن متعهد سیاسی و انقالبی سخنش را برنخواهد 
تابید که می گوید »کار ما نیست شناسائی راز گل سرخ« و می گوید 

»جای مردان سیاست بنشانید درخت، تا هوا تازه شود«.
4. نکته آخر و مهم این که عموماً وقتی شاعران کلمات معمولی 
و روزمره را وارد شعر می کنند شعرشان از شعریت خالی می شود 
و حالت هزل و طنز و شوخی به خودش می گیرد. بنیان گذار این 
اینکه  و  استفاده کنیم،  از همه کلمات عادی  باید  ما  موضوع که 
این شاعر است که به کلمات ارزش شعری می دهد نه کلمات به 
شعر، نیما یوشیج بود. نیما تمام همتش را به خرج داد تا نظرش را 
از قوه به فعل در آورد و به این مهم دست پیدا کند و در بسیاری 
از شعرهاش موفق هم شد. اما آنهایی که توانستند میز وصندلی و 
چرخ و هواپیما و پاسبان را وارد شعرشان کنند و هویت شاعرانه به 
آن ببخشند و به هیچ وجه شعرشان به هزل و طنز درنغلتد سهراب 
دیگر  ارزش  از  وجه  هیچ  به  این  فرخ زاد.  فروغ  و  بود  سپهری 
شاعران کاسته نمی کند. آن ها متوجه این قضیه بودند و به سمتش 
نرفتند. فروغ فرخ زاد می گوید من وقتی به سمت کلمات روزمره و 
نوشتن شعری رفتم که انگار دارم حرف معمولی می زنم که شعری 
از شاملو خواندم که می گفت شاعر امروز باید کفش واکس زده به 
پا کند. خب، آوردن »کفش واکس زده« در شعر راحت نیست. اما 
خود شاملو می دانست که این را نمی تواند ادامه دهد به سمت زبان 
آرکائیک رفت و آن را ادامه داد و کارخوبی هم کرد و موفق هم 
فلسفه،  ادکلن،  داد و چرخ خیاطی،  ادامه  و  فروغ گرفت  اما  شد. 
معتاد، فردین، پپسی.. را وارد شعر کرد و اعتالی شعری به کلمات 
بسیار معمولی بخشید. سپهری نیز چنین کرد و موفق شد. سپهری 
از این نظر یکی از برترین شاعران بود. یعنی طوری کلمات عادی 

را وارد شعر می کند که بسیار طبیعی به نظر می رسد.
نتیجه کالم اینکه سپهری برآورده مردم است نه روشنفکران. 
روشنفکران به شعر متعهد باور داشتند. و منظور آن ها از تعهد، تعهد 
هنرمند به اعتالی سیاسی جامعه بود، در حالی که سپهری اعتقادی 
به اینگونه کار سیاسی نداشت. او سیاست را خوار می دید و می گفت 
»من قطاری دیدم که سیاست می برد، و چه خالی می رفت«. مشغله 
و گفت و گوی او مثل حافظ با هستی بود. اشعار او در نظر بسیاری 
از روشنفکران فانتری و سانتی مانتال و سست بنیاد بود در حالی که 
مردم بی آن که عمق نظرش را بدانند از سادگیش لذت می بردند و 
می خواندند و لذت می بردند و می برند. با این همه می خواهم بگویم 
که دغدغه روشنفکران را می شناسم و با حرمت به آنان می خواهم 
بگویم آری وقتی که ابتدائی ترین حقوق سیاسی پایمال  شود، همه 

چیز سیاسی خواهد شد.«

شعر سهراب سپهری مثل آسمان بسیار نقش است
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فرایند غلط خصوصی سازی تئاتر را فلج کرده است

و  ه  یسند نو خلیلی  صغر  ا
لزوم  به  اشاره  با  تئاتر  کارگردان 
در  هنرمندان  از  دولت  حمایت 
دوران پساکرونا، عنوان کرد روند 
تئاتر  خصوصی سازی،  نادرست 

درباره  وی  است.  کرده  فلج  را  کشور 
لزوم حمایت دولت از حوزه تئاتر و مساله 
کسر ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از اجراهای تئاتری بیان کرد: 
مطمئنًا موافق کسر مالیات نیستم چون در شرایط پیش آمده دولت 
باید از هنرمندان حمایت کند و باری را از روی دوششان بردارد اما 
هنرمندان تنها می توانند این درخواست را مطرح کنند و در نهایت 
مسئوالن و مدیران فرهنگی هستند که باید پیگیر این مساله باشند.

منطق الطیر را در شب های رمضان از رادیو فرهنگ 
بشنوید

عطار  لطیر  منطق ا منظومه 
نیشابوری در برنامه »در جستجوی 
رادیو  شنوندگان  برای  سیمرغ« 

فرهنگ روایت می شود.
برنامه »در جستجوی سیمرغ« با 
اجرای سعید یوسف نیا شاعر و پژوهشگر ادبی به همت گروه تولید و 
تامین رادیو فرهنگ در شب های ماه مبارک رمضان ساعت ۲۱:3۰ 
به مدت 3۰ دقیقه پخش می شود.منطق الطیر از مثنوی های تمثیلی 
عرفان اسالمی به شمار می آید و درباره مراحل و منازل پوییدن و 
ُجستن عرفان و شناختن رازهای هستی است که عطار این هفت 

منزل را هفت وادی یا هفت شهر عشق می نامد.

رضا صادقی خواننده تیتراژ ابتدایی »دعوت« شد

تیتراژ  خواننده  صادقی  رضا 
ابتدایی برنامه »دعوت« با اجرای 
حجت االسالم محمد برمایی شد. 
پیام  از  ترانه ای  با  قطعه  این 
ربیعی، آهنگسازی و تنظیم مهدی 

صادقی  رضا  صدای  و  ابراهیمی نژاد 
ویژه برنامه  ابتدایی  تیتراژ  عنوان  به 
»دعوت« در نظر گرفته شده که هم زمان با پخش اولین قسمت 

از برنامه شنیده خواهد شد.
برنامه »دعوت« به تهیه کنندگی مجتبی کشاورز از ابتدای ماه 
مبارک رمضان روی آنتن شبکه یک سیما خواهد رفت و محور 

اصلی آن تقویت بنیان خانواده است .
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

شهاب حسینی کمپانی تولید فیلم تاسیس کرد

شهاب حسینی همراه کوروش 
الکس  ایرانی و  آهاری کارگردان 
یک  هالیوودی  تهیه کننده  بریتو 
»ُپل  نام  با  فیلم  تولید  کمپانی 

میدیا« تاسیس کرد.
برای  پلی  عنوان  به  کمپانی  این 
و  فرهنگ  هنر،  بین  شکاف  پرکردن 

سینمای ایران و جهان تاسیس شده است.
بین المللی  و  ایرانی  فیلم های  توزیع  بر  عالوه  میدیا«  »ُپل 
در آمریکا و جهان،تاکنون فیلم های ایرانی »تنگسیر«، »قیصر«، 
سوی  از  تاکنون  نیز  »سوته دالن«  و  »گوزن ها«  »داش آکل«، 

کمپانی »ُپل میدیا« در آمریکا توزیع کرده است.
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محمد حسین زاده

بــا نزدیــک شــدن بــه مــاه 
رمضــان و انتظــار بــراي اســتقبال 
مــاه،  ایــن  ویــژه  ســریال هاي  از 
انتقادهــا از برخــي ســریال ها زیــاد 
شــده کــه یکــي از آنهــا ســریال 
ــوروز  ــراي ن ــه ب ــد ک ــون مي باش کامی
ــا  ــود و اتفاق ــده ب ــد ش ــه و تولی تهی
بازیگــر بزرگــي چــون مهدي هاشــمي 
را هــم در اختیار داشــت ولي نتوانســت 
آنطــور کــه بایــد و شــاید انتظــارات را 
بــرآورده کنــد و بســیاري داســتان 
دلیــل  را  آن  قدرتمنــد  نه چنــدان 
ناکامــي مي داننــد و طبیعتــا  ایــن 
ــاد  ــه نویســنده ســریال زی ــادات ب انتق
ــه ای  ــش برنام ــا ســال ها پی اســت. ام
بــه نــام خنده بــازار از شــبکه ســه 
ســیما پخــش شــد کــه بــه محبوبیــت 
پیــدا  دســت  باالیــی  موفقیــت  و 
ــه  ــی ک ــز ترکیب ــه طن ــرد. مجموع ک
ــهور  ــراد مش ــاغل و اف ــا مش ــتر ب بیش
شــوخی  تلویزیونــي  برنامه هــای  و 
و  کارگــردان  نویســنده،  می کــرد. 
یکــی از بازیگــران آن شــهاب عباســی 
ــش  ــال ها پی ــه از س ــردی ک ــود. ف ب
ــران  ــای مه ــا کاره ــدی را ب کار کم
مدیــری شــروع کــرده و ایــن روزهــا 
مثــل تمامــی بازیگــران کارهــای طنــز 
مدیــری خــود کارگردانی و نویســندگی 
ــداوم در  ــت م ــد. فعالی ــام می ده انج
ــرای  ــی ب ــه حرف ــدی ک ــه کم عرص
گفتــن داشــته باشــد کار ســاده ای 
ــرای  ــه ب ــدی ک ــم کم ــت. آن ه نیس
رســانه ای مثــل تلویزیــون تولید شــود. 
شــهاب عباســی در کامیــون،  عــالوه 
بــر نویســندگی نقــش کوتاهــی را نیــز 
ایفــا کــرد ولــي دوســت داریــم تــا بــا 
او دربــاره داســتان و نــوع نــگارش این 

ــم. ــت کنی ــریال صحب س

داســتان  شــمایل  و  -شــکل 
کارهــاي  کامیــون شــبیه  ســریال 
قبلــي شماســت ولــي شــکل ســاختار 

آن متفــاوت اســت...
*متــن ایــن ســریال را مثــل 
ــی  ــای قبل ــی و کاره ــریال های قبل س
خــودم نوشــتم امــا بــا ایــن تفــاوت که 
نــگاه دیگــری ایــن ســریال را ســاخته 
اســت بــه ایــن دلیــل کــه مــن صرفــا 
نویســنده کار هســتم و کارگردانــي 
ــن  ــی مت ــتم. وقت ــده نداش آن را برعه
دیگــر  کارگــردان  یــک  تفکــر  از 
ــی  ــا تفاوت های ــد مطمئن ــور می کن عب
حــال  کار  ایــن  می آیــد.  به وجــود 
و هــوای کمــدی دارد و می توانیــم 
ــک اســت. در  ــم کمــدی رمانتی بگویی
اصــل یــک ملــودرام خانوادگــی اســت 
ــم دارد و  ــی ه ــات احساس ــه لحظ ک
ــدام  ــت. هیچ ک ــت اس ــدی موقعی کم
از شــخصیت ها کارهــای عجیــب و 
ــن  ــزی در ای ــد و فانت ــی نمی کنن غریب
ــی  ــما خیل ــت و ش ــل اس ــه حداق قص
کــم در ایــن قصــه فانتــزی مــی 
ــت  ــال اس ــه رئ ــون قص ــد. کامی بینی
و موقعیت هــا هســتند کــه شــرایط 

ــی آورد. ــود م ــه وج ــدی را ب کم

-شــما کــه اغلــب کارهایــی کــه 
خودتــان می نویســید را کارگردانــی 
هــم می کنیــد همــکاری بــا یــک 
ــود؟ ــختی نب ــر کار س ــردان دیگ کارگ

ــار  ــی دچ ــای اطیاب ــا آق ــن ب *م
ــی  ــدیم و یک جاهای ــئله ش ــن مس ای
در مــورد جنــس شــوخی ها، سرنوشــت 
ــر  ــر اختالف نظ ــائل دیگ ــه و مس قص
کامــال  موضــوع  ایــن  و  داشــتیم 
طبیعــي اســت چــون هرکســي نظرات 
ــا  ــا در کل ب شــخصي خــود را دارد ام

ــم. ــگ بودی ــر هماهن همدیگ

قصــه  ل  یا ســر یــن  ا ر  -د
ــم  ــتانی را مي بنی ــجوی شهرس 3دانش
ــگاه  ــی در دانش ــر قبول ــه خاط ــه ب ک
بــه تهــران آمدنــد... کمــی شــبیه بــه 

نیســت!؟  ۸۰ دهــه  ســریال های 
*بلــه از ایــن جهت شــباهت دارد 
ــا ایــن تفــاوت کــه در ســریالي  امــا ب
ــتان  ــز داس ــی مرک ــل روزگار جوان مث
دانشــجویان  دانشــجویی  خانــه  در 
بــود امــا در کامیــون اینطــور نیســت و 
ــد،  ــه ندارن چــون ایــن دانشــجوها خان
ــده  ــاد ش ــان ایج ــتان هایی برایش داس
اســت. هــر کــدام از ایــن دانشــجوها از 
یــک شــهر آمده انــد و زبان شــان هــم 
ــه شهرشــان اســت. بعضــی  ــق ب متعل
ــا  ــی وقت ه ــه بعض ــا لهج ــا ب وقت ه
بــدون لهجــه صحبــت می کننــد و 
ــال  ــه کان ــد ب ــو می زنن ــدام یکه هرک
خــودش بــه شــکلي کــه انــگار بقیــه 
ــوند و  ــه نمی ش ــای او را متوج حرف ه

موقعیت هــای ایجــاد می شــود.

-قبــول داریــد کــه کارتــان خیلي 
مردمحــور بود؟

*وقتــی مخاطب اســم کامیون را 
می شــنود ناخــودآگاه متوجــه می شــود 
کــه بــا یــک کار مردانــه طــرف اســت 
ــم  ــون خان ــده کامی ــا رانن ــد م هرچن
هــم داشــتیم امــا در ســریال های 
تلویزیونــی بــه آن نپرداختیــم. ام برای 
ــی و  ــن مردانگ ــن از ای ــه گرفت فاصل
ــی  ــا جای ــب ت ــزش مخاط ــدم ری ع
ــی  ــه توانســتم شــخصیت های فرع ک
بــه قصــه اضافــه کــردم و بــه نظــرم 
ــون  ــت چ ــده اس ــرار ش ــادل برق تع
ــن  ــم در ای ــقانه ه ــتان های عاش داس
ــا در  ــت. ام ــده اس ــود آم ــان به وج می

ــم. ــون وام گرفتی ــم کامی کل از اس

همیــن  کــه  داریــد  -قبــول 
یــاد  را  مخاطــب  کامیــون،  نــام 
و  خــوش رکاب  مثــل  ســریال هایي 
یــا حتــي بخشــي از ســریال پایتخــت 

؟ زد! نــدا مي ا
ــن  ــر ای ــم ب ــان ه ــا خودم *م
گفتــه شــما رســیدیم بــا اینکــه طــرح 
اولیــه بــه مــن داده شــده بــود و 
اتفاقــا مــن هــم همیــن ســوال شــما 
ــد  ــی گفتن ــای اطیاب ــیدم و آق را پرس
نگــران نباشــید و مــا قصه را به ســمتی 
می بریــم کــه اصــال در ذهــن مخاطب 
چنیــن شــباهتی تصویــر نشــود. امــا از 
ایــن جهــت اگــر بخواهیــم نــگاه کنیم 
ــان  ــه مهــدی هاشــمی پشــت فرم ک
او  از  بســته  نمــای  و  می نشــیند 
ــم و آن ســمت ارســطو پشــت  می بین

کامیــون اســت و در خــوش رکاب هــم 
ــم از  ــد بگوی ــه بای محمــد کاســبی، بل
ــه هــم هســتند.  ــه شــبیه ب ــن زاوی ای
امــا از نظــر درون مایــه و ســمت و 
ســویي کــه داســتان می بــرد کامــال بــا 
یکدیگــر متفــاوت هســتند بــرای مثال 
کامیــون پایتخــت در شــهر زیــاد تــردد 
نداشــت و کامیــون خــوش رکاب هــم 
کــه بــه جبهــه رفــت. نکتــه  دیگــري 
کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه 
اصــال در قصــه ســریال مــا، کامیــون 
پررنــگ نیســت و محوریتــی بــه ایــن 

ــدارد. شــکل ن

-در برخــی از ســریال ها نویســنده 
در بخــش انتخــاب بازیگــران نیــز دخیل 
اســت و بنــا بــه تصوراتی کــه از تک تک 
شــخصیت ها دارد، بــه کارگــردان و 
تهیه کننــده مشــورت های می دهــد... 
در مــورد ایــن ســریال چنیــن موضوعی 

بــرای شــما اتفــاق افتــاد؟
*خیــر! مــن مشــورتی بــرای 
ــد  ــروه تولی ــه گ ــران ب ــاب بازیگ انتخ
ــن  ــه در ای ــری ک ــا ۲ بازیگ ــدادم ام ن

ســال ها خــودم بــا آنهــا کارهــای 
ــروه  ــه گ ــودم را ب ــرده ب ــیاری ک بس
معرفــی کــردم مثــل ســیاوش مفیــدی 

ــدی. ــان عب و ماه

-یکــی از بازیگــران نقــش اصلی 
ســریال کامیــون شــرکت کننده ســال 
ــود کــه  ــد ب گذشــته برنامــه عصرجدی
اتفاقــا حواشــی فراوانــی را در پــی 

داشــت؟
*بلــه، هــادی مرتضــی زاده در 
ــن  ــی از ای ــش یک ــریال نق ــن  س ای
دانشــجوها را بــازی می کــرد. بــه 
ایــن  کــه  بده بســتان هایی  نظــرم 
ــه  ــا ب ــد بن ــر دارن ــا یکدیگ ــر ب 3 نف
قصــه ای کــه تعریــف شــده در تصویــر 
ــه  ــیطنتی ک ــت. ش ــده اس ــز درآم نی
ــر  ــن 3 کاراکت ــرای ای ــتیم ب الزم داش

ــت. ــده اس ــرا ش ــی اج ــه خوب ب

ــا روي  ــاري کرون ــوع بیم -موض
همــه چیــز تاثیر گذاشــته اســت! شــما 
در حیــن فیلمبــرداري بــه ایــن موضوع 
برخــورد کردیــد و در قصــه هــم خیلي 

جزئــي بــه آن پرداخــت شــد...
*مــن در قصــه خیلــی بــا کرونــا 
شــوخی نکــردم. آن هــم بــه ۲ دلیــل. 
اول اینکــه وقتــی بــا موضــوع شــوخی 
قبحــش  اســت  ممکــن  می کنیــد 
بریــزد. همیــن االن کــه مــدام از 
طریــق رســانه ها مــردم را از ایــن 
بیمــاری می ترســانند هیچکــس جدی 
نگرفتــه اســت چــه برســد بــه اینکــه 
مــا بخواهیــم بــه عنــوان شــوخی بــه 
ایــن موضــوع در این ســریال نــوروزی 
بپردازیــم. بــه همیــن خاطــر بــه طــور 
ــا  ــا اینکــه می توانســتم ب ــه و ب عامدان
ایــن بیمــاری نیــز شــوخی کنــم امــا 
چنیــن چیــزی را وارد قصه نکــردم. در 
مرحلــه بعد اینکــه نمی دانم سرنوشــت 
ایــن بیمــاری چــه خواهــد شــد. 
امیــدوارم کــه زودتــر تمــام شــود امــا 
اگــر ادامــه دار شــود و تلفــات بیشــتری 
بدهــد پخــش ایــن ســکانس ها تاثیــر 
ــی  ــذارد. یعن ــردم می گ ــی روی م منف
ــر  ــان را در اث ــه عزیزش ــواده ای ک خان
ابتــال بــه کرونــا از دســت دادنــد 
وقتــی ســریالی را ببیننــد کــه بــا 
ــد  ــان ب ــرده حال ش ــوخی ک ــا ش کرون
می شــود و مــا تمــام اینهــا را در نظــر 
گرفتیــم کــه ورودی بــه کرونا نداشــته 
ــه  ــن نمی شــود ب ــه نظــر م باشــیم. ب
هــر قیمتــی بــا مســائل شــوخی کــرد.  

ــن  ــریال ها ای ــي از س ــا بعض -ام
ــد... کار را کردن

*امیــدوارم کــه موفــق بــوده 
باشــند امــا مــن در خــودم ایــن جــرات 
را ندیــدم کــه بــه ســمت چنیــن 
موضوعــی بــروم. آنچــه از تجربــه چند 
ســاله ام آموختــم مــرا مجــاب کــرد که 

ــم. ــن کاری انجــام نده چنی

ــز از  ــد نی ــه و تولی ــروه تهی -گ
شــما نخواســتند کــه ایــن موضــوع را 

ــد؟ ــه کنی وارد قص
ــدازه  ــه ان ــم ب ــا ه ــر، آنه *خی
کافــی وحشــت زده شــدند. کار کــردن 
بــا یــک گــروه ۷۰ نفــره آن هــم 
ــا  ــي واقع ــخت کرونای ــرایط س در ش

ــل  ــم مث ــا ه ــت. م ــختی اس کار س
پرســتاران هســتیم و تــالش می کنیــم 
ــی را در  ــات مفرح ــم لحظ ــا بتوانی ت
ــرای مــردم رقــم بزنیــم و  ــه ب قرنطین
کاری کنیــم تــا مــردم بــا دیــدن ایــن 
ســریال حال شــان خــوب شــود و 
یــک ســاعتی مشــکالت ناشــی از این 

ــد. ــوش کنن ــاری را فرام بیم

ــش  ــه در بخ ــما چ ــت ش -اولوی
روی  کارگردانــی  در  چــه  نــگارش 
کارهــای کمــدی اســت!؟ چــرا تغییــر 

نداده ایــد؟ مســیر 
متــن  شــورای  االن  *ببینیــد 
تلویزیــون وقتــی متــن ســریال کامیون 
را خوانــد متفق القــول گفتنــد ایــن 
ســریال کمــدی ســالمی از نظــر جنس 
در  االن  متاســفانه  دارد.  شــوخی ها 
ســینما آنقــدر جنــس شــوخی ها را 
جنســی کردنــد واقعــا ســلیقه مخاطــب 
ــک  ــده و ی ــطح ش ــان س ــم در هم ه
شــوخی کــه بخواهیــد موقعیتــی و تمیز 
ــص  ــدون رق ــش، ب ــدون فح ــد ب باش
و... مــردم را نمی خندانــد. بنابرایــن 
ریســک کــردم کــه بــه هیــچ عنــوان 
ــوخی های  ــوع ش ــن ن ــمت ای ــه س ب
نامتعــارف نــروم. بــا توجــه بــه اینکــه 
ناظریــن شــبکه نیــز معتقدنــد تلویزیون 
ــه  ــد و ب ــظ کن ــی اش را حف ــد پاک بای
شــوخی های ایــن شــکلی ورود نداشــته 
باشــد. بایــد بــا افتخــار بگویــم کــه در 
ســریال کامیــون به هــر قیمتــی حاضر 

ــدن مخاطــب نشــدیم. ــه خندان ب

ــه  ــش برنام ــال پی ــما ۸ س -ش
خنده بــازار را ســاختید. مجموعــه طنــز 
ترکیبــی کــه بــه شــدت انتقــادی بــود! 
در ســریال کامیــون هــم توانســتید بــا 

همــان فرمــان جلــو برویــد؟
ــازار  ــال ۹۰ در خنده ب ــا در س *م
راجــع بــه طــال و ســکه و دالر شــوخی 
چنیــن  هــم  هنــوز  و  می کردیــم 
ــا وجــود دارد و  ــه م مشــکلی در جامع
هیــچ چیــز عــوض نشــده اســت و مــا 
ــدیدترین  ــا ش ــازار را ب ــال خنده ب 4 س
ــاختیم و آب از آب  ــوخی س ــن ش لح
ــت  ــن اس ــورم ای ــورد. منظ ــکان نخ ت
ــه  ــر چ ــال مگ ــن ۸-۹ س ــه در ای ک
اتفاقــی افتــاد کــه بخواهــم بــا همــان 
مــواردی کــه ســال ها پیــش شــوخی 
ــه  ــم؟  البت کــردم، بازهــم شــوخی کن
در ســریال کامیــون هــم صاحبخانه ای 
داریــم کــه ایــن 3 دانشــجو را جــواب 
ــا  ــول آنه ــری پ ــرد دیگ ــد و ف می کن
را می خــورد. ! مــن در تمــام ایــن 
ــادی  ــم انتق ــب کارهای ــال اغل ۱۰ س
ــل شــهر گمشــده، شــکرآباد،  ــود مث ب
دســت بــه نقــد و...  ایــن روزهــا خیلی 
خســته ام امــا همچنــان امیــدوارم. بــه 
ــم  ــر بتوان ــم و اگ ــه مي ده کارم ادام
ــم. ــام مي ده ــا انج ــدي بکنم، حتم نق

ــاه  ــش کوت ــریال نق ــن س -در ای
ــد... ــا کردی ــل را ایف ــک وکی ی

ــود و  ــي ب ــش کوتاه ــه، نق *بل
ــا  ــودم قاعدت ــتن ب ــر نوش ــون درگی چ
نمی توانســتم نقــش بلنــدی بــازی 
ــن  ــتم در ای ــت داش ــا دوس ــم ام کن
ســریال حضــور داشــته باشــم و نقشــم 

ــتم. ــت داش ــم دوس را ه

ــه  -در شــرایط موجــود جامعــه ب
نظــر شــما ســاخت ســریال ملــودرام و 
ــد؟ ــواب می ده ــدر ج ــدی چق غیرکم

ــادت  ــه ع ــی ک ــه روال ــردم ب *م
کردنــد، ســریال و فیلــم می بیننــد 
امــا غصــه می خورنــد. االن واقعــا بایــد 
ســاخت ملودرام هــا را متوقــف کننــد و 
همــه بایــد کمــدی بســازند تــا بلکــه 

حــال مــردم خــوب شــود.

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

هنرمندان و روزهاي قرنطینه
رامتین خداپناهي: انجام کار هنري در 

شرایط کرونایي یک جنایت است!

هنرمندان در روزهاي قرنطینه چه مي کنند!؟ این سوالي است که همه 
عالقمندان به عرصه هنر به دنبال جواب آن هستند و طبیعتا برخي از هنرمندان 
مشغول استراحت هستند و برخي دیگر نگران مسائل مالي و اقتصادي خود و 
برخي دیگر هم فعالیت هاي خود را در قرنطینه ادامه مي دهند تا در پایان این 
دوران کارهاي جدیدي را ارائه دهند. رامتین خداپناهي از بازیگران و کارگردانان 
سینما، تئاتر و تلویزیون و همینطور مدرس دانشگاه مي باشد که این روزها به 
واسطه تعطیلي فعالیت هاي هنري و همینطور تعطیل شدن دانشگاه ها کامال 
خانه نشین شده است. او که آخرین حضورش در سینما به فیلم کروکودیل، و 
آخرین حضورش در تلویزیون به نقش جذابش در سریال بانوي عمارت، برمي گردد، 

یک سریال نیمه کاره هم دارد...
رامتین خداپناهی در گفتگو با دنیاي جوانان درباره فعالیت های اخیر خود 
مي گوید: تا پیش از عید مشغول ضبط سریال گیلدخت، به کارگردانی مجید 
اسماعیلی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی بودم که به خاطر شیوع ویروس 
کرونا و برای حفظ سالمت عوامل، پروژه تا اطالع ثانوی تعطیل شد. سریال 
از یک موضوع تاریخی بهره مند است و در دوره ناصری می گذرد. من هم در 
این سریال نقش صفی الدوله را بازی می کنم که از اعضاء دربار و مشاور شازده 

آصف الدوله است.
این بازیگر کهنه کار درباره وضعیت قرنطینه و همینطور شرایطي که این 
اتفاق براي هنرمندان رقم زده است، مي گوید: من نیز مانند سایر افراد جامعه در 
خانه هستم، فیلم می بینم و کتاب می خوانم تا این روزهای سخت سپری شود. 
متاسفانه بخشی از پروژه ها اصرار دارند که کارشان را شروع کنند و در تلویزیون، 
سینما، رسانه های تصویری و حتی تیزرها این اتفاق در حال رخ دادن است که 
به نظر من جنایت و خیانت بزرگی است. شغل ما در پروتکل وزارت بهداشت جزو 
مشاغل پرخطر محسوب می شود و نمی توانید در چنین شرایطی نکات بهداشتی 
را در فاصله های کم رعایت کنید. از برخی تهیه کنندگان و مدیران باالدستی که 
تصمیم به تعطیلی پروژه هایشان گرفتند باید تشکر کرد، اما برخی این کار را 
نکردند و حتی شنیدم در پیش تولید پروژه های خود هستند. با شیوع کرونا اقتصاد 
دنیا ضربه فاجعه آمیزی خورده است، اما با سرکار رفتن این معضل حل نمی شود. 
اجازه دهید جان سالم از این بحران به درببریم و بعد فکری به حال اقتصاد کنیم. 
کادر هنری سرمایه ملی این مملکت است و با تالش خود باعث رشد و تعالی هنر 
می شود، بنابراین نباید به این سادگی آنها را از دست داد. باید آنها را حفظ کرد و 
در کمال آرامش از این بحران عبور کرد. امیدوارم مدیران توجه بیشتری نسبت 
به این امر داشته باشند و تا عادی شدن این وضعیت دست نگه دارند. مدیران 
شبکه های مختلف تلویزیون و در راس آنها آقای علی عسکری )رئیس سازمان 
صداوسیما( باید نسبت به این موضوع دقت و اشراف بیشتری داشته باشند. ما 
جمعی هستیم که نمی شود هیچ گونه حفاظت فیزیکی و بهداشتی برای آن در 
نظر گرفت، چون من بازیگر در مقابل دوربین با ماسک و دستکش نمی توانم 
حاضر شوم. طبق پروتکل وزارت بهداشت آرایشگاه ها، قهوه خانه ها و رستوران ها 
جزو مشاغل پرخطر هستند و در هر پروژه تلویزیونی و سینمایی هر 3 اینها عمده 
فعالیت را دارند و ما با هر 3 آنها در ارتباط هستیم. اگر کاری در چنین شرایطی 
شکل بگیرد چه ضمانتی وجود دارد که اتفاقی در آن رخ ندهد؟ متاسفانه اگر در 
پروژه ای یک نفر درگیر و مبتال به این بیماری شود، اولین آسیب به خود پروژه 
وارد می شود چون جایگزینی برای افراد، به خصوص افراد جلوی دوربین وجود 
ندارد. من خواهش می کنم مدیران و تولیدکنندگان با کمی صبر اجازه دهند این 
بحران تمام شود و حفظ جان و سالمت افراد در اولویت قرار گیرد. من یک 
تشکر ویژه نیز از کارگروه بررسی آسیب های کرونا در سینما و در رأس آن دانش 
اقباشاوی و خانم معتمدآریا دارم که شبانه روز برای جلوگیری از بروز هرگونه فاجعه 

در این حرفه تالش می کنند.
خداپناهی که در دانشگاه به تدریس رشته بازیگری مشغول است، در پاسخ 
به این سوال که تا چه اندازه تدریس به شکل مجازی را در این شرایط مثبت 
ارزیابی می کند، بیان کرد: از آنجایی که دروس ما عملی است به شکل آنالین 
این اتفاق میسر نیست و قرار است از خردادماه و با بازگشایی دانشگاه ها تا مرداد 
بحث آموزش دروس را دنبال کنیم که البته اینها فعال در حد صحبت است و 
باید دید در آینده چه اتفاقی رخ می دهد و این اتفاق امکان پذیر هست یا خیر؟ از 
سوی دیگر سیستم آموزشی ما محلی است و مثل کشورهای توسعه یافته نیست. 
آنها به علت استفاده از تکنولوژی و بهر ه گیری از این فناوری در آموزش پیشتاز 
هستند، اما ما چون محلی هستیم و تاکنون نیز با چنین بحرانی روبرو نبوده ایم در 
حال آزمون و خطا هستیم. آنچه مشکل بزرگ ما در این شرایط بوده و هست 
این است که همه چیز را به مدرسین واگذار کرده اند. یعنی مدرسین باید خودشان 
اکانت بخرند و از اینترنت آزاد استفاده کنند و تمامی امکانات الزم را داشته باشند 
که این مستلزم صرف هزینه است. در حالی که خود سیستم دانشگاه باید این 
وضعیت را مدیریت کرده و شرایط را برای آموزش در فضای مجازی فراهم کند. در 
خارج از کشور اگر چنین شرایطی وجود دارد و سیستم آنالین است، خود دانشگاه 
شرایط بهینه را برای مدرسین فراهم کرده تا در نبود دانشجویان بتوانند با بهترین 
کیفیت آموزش خود را ارائه کنند. در حال حاضر به دلیل شرایط به وجود آمده 
کالس ها کمی فشرده تر برگزار می شوند که به نظرم این بهترین اتفاق است تا 
با کمترین آسیب، ترم جاری به اتمام برسد. امیدوارم که این اتفاق بیفتد چرا که 
چاره ای نیست و اگر بخواهیم ترم را حذف کنیم نیازمند برنامه ریزی کالنی هستیم 
که بعید می دانم این اتفاق بیفتد. در حال حاضر چاره ای نیست و باید کالس ها 

را سپری کنیم چون در صورت حذف ترم پس لرزه ها، بسیار بیشتر خواهد بود.


