
وزیر اقتصاد:

بازار سرمایه، راه نجات اقتصاد ایران است

بایـد  دولـت  گفـت:  مجلـس  بودجـه  و  برنامـه  کمیسـیون  عضـو 
سیاسـت هایی را بـرای کنتـرل قیمـت کاالهـا در دوران پسـاکرونا در نظـر 
داشـته باشـد و ایـن مسـئله مسـتلزم توجـه بـه جهـش تولیـد و حمایـت از 

اسـت. تولیدکننـدگان 
بایـد  از همیـن حـاال  اینکـه  بیـان  بـا  دلیگانـی  حسـینعلی حاجـی 

سیاسـت هایی بـرای دوران پسـاکرونا اتخـاذ شـود، اظهارداشـت: بـه گفتـه 
بسـیاری از کارشناسـان اقتصـادی، احتمال افزایش قیمـت کاالها در دوران 
پسـاکرونا وجـود دارد و بـر این اسـاس باید از همین حـاال از طریق مدیریت 
مؤثـر و کارآمـد، قیمـت کاالهـا کنتـرل شـود تـا در دوران پسـاکرونا مردم 

دچار مشـکالت معیشـتی نشـوند.

وی افزود: متأسـفانه بسـیاری از کارگاه ها و واحدهای تولیدی کسـب 
و کارشـان دچـار آسـیب یـا بـه طـور کامـل تعطیل شـده اند و ایـن موضوع 
مشـکالتی را در زمینـه تولیـد ایجـاد کـرده اسـت و مهمتریـن اولویـت در 

شـرایط فعلـی، توجـه بـه تحقـق جهش تولید اسـت.
صفحه 3

تالش کنیم که مردم 
نگران سفره افطار خود نباشند  

با کرونا اظهار داشت: همه  حجت االسالم حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله 
ما باید کمک کنیم که سفره مردم بی افطار نماند. مهم است که در این شرایط که مردم 

نگرانی برای زندگی و سالمت دارند، تالش کنیم تا مردم نگران سفره افطار خود نباشند.
روحانی ادامه داد انفاق باید ادامه یافته و همیشه باید به یاری اقشار مستضعف بپردازیم. 
همه ما باید تالش کنیم که شوق کمک به نیازمندان در سراسر کشور بیشتر شده و پویش 
کمک به اقشار آسیب پذیر جلوه دیگری در کشورمان پیدا کند.رئیس قوه مجریه افزود: مردم 
ما همیشه در مشکالت به صحنه آمده و در سیل، زلزله و دیگر مشکالت در صحنه بوده 

و ماه رمضان سال جاری نیز باید مردم به صحنه بیایند و به هموطنان خود کمک کنند.
را که  اجتماعی  اجتماعات و فاصله گذاری هوشمند  روحانی عنوان کرد: محدودیت 
همیشه اعالم کرده ایم و همچنان بر آن تاکید داریم. بازگشایی کسب و کارها نباید تصور 
نادرست ایجاد کند. این تصور ایجاد نشود که کرونا از بین می رود و ما باید به سر کار بازگردیم.
صفحه 3

ایجاد  پویش  قالب  در  نیازمندان  به  کمک 
اشتغال ادامه یابد

یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: پویش کمک به نیازمندان 
نتایج خوبی را رقم زده است و نباید اجازه داد که در دوران پساکرونا نیز این همدلی کمرنگ 
شود بلکه می توان آن را در قالب پویش اشتغال ادامه داد و شاهد توسعه پایدار در کشور بود. 
به  کمک  رزمایش  در  مردم  مشارکت  درباره ضرورت  بیوکی  موسوی  سید ابوالفضل 
نیازمندان در شرایط فعلی کشور، بیان کرد: ما شاهد بودیم که با توجه به بیانات رهبر انقالب 
در روز عید نیمه شعبان مردم همه به میدان آمده و جنبش و همکاری پررنگی در اقصا نقاط 

کشور برای کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه شکل گرفته است.
این عضو فراکسیون امید مجلس در ادامه اظهار کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور 
و فعالیت های اقتصادی دچار رکود شده و اقشار آسیب پذیر در تنگنا قرار گرفتند ما شاهد 
پویش همدلی و همکاری با مشارکت مردم برای کمک به نیازمندان هستیم. این پویش 
نتایج خوبی را رقم زده است و نباید اجازه داد که در دوران پساکرونا نیز این همدلی کم رنگ 

شود بلکه می توان آن را در قالب پویش اشتغال ادامه داد.
صفحه 3

یک مقام مسئول خبر داد؛

رشد ۲.۵ برابری ذخیره سازی کاالهای اساسی 
علیرغم تحریم ها

نگرانی در اردوی مستاجران!
سود  کاهش  که  تی  ثرا ا ه  ر با در یی  عقبا م  حسا
سپرده های بانکی به ۱۵ درصد می تواند بر دو بازار »خرید 
باشد، گفت: در  داشته  اجاره« مسکن  و فروش« و »رهن 
شناسنامه  و  واقعی  فعاالن  اقتصاد، هم  کلی  و  نگاه کالن 
کاهش  لزوم  بر  همواره  اقتصاددانان  هم  و  اقتصادی  دار 
نرخ سود  کاهش  داشته اند، حتی  تأکید  نرخ سود سپرده ها 
سپرده ها، از آنجایی که بر نرخ سود تسهیالت نیز اثر مثبت 
دارد، می تواند در کاهش نرخ سود تسهیالت خرید مسکن 
نیز مؤثر باشد که در این صورت، قدرت وام دهی مسکن 
افزایش می دهد.وی  را  بانک های تخصصی بخش مسکن 
ادامه داد: اما باید این موضوع را هم در نظر گرفت که با 
یک کاهش اجباری نرخ سود سپرده بانکی، نمی توان آن را 
ترمیم کرد و باید مشوق های اقتصادی دیگری هم در نظر 
بازار  نابسامانی های  در  مردم خصوصًا مستأجران  تا  گرفت 

مسکن دچار آسیب نشوند.
صفحه 4

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد خبرداد؛

عزم جدی شهرداری مشهد برای احیای کشف رود 
همچنان ادامه دارد

6

چرا به قبول نکردن اشتباه عادت کرده ایم؟

صفحه 3برای خود احتماِل اشتباه را  لحاظ کنید

4
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
افشین هاشمی 

میزبان مخاطبان 
تئاتر می شود 

5ورزش
سلطانی فر: واگذاری 

سرخآبی ها اقدامی 
ماندگار در تاریخ 

ورزش است

هنگ 7فر

رضایی  آریان  کارگردانی  به  شادی«  »آقای  نمایش 
پنجشنبه و جمعه ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ساعت ۱۰ شب 

به صورت آنالین اجرا می شود.
آقای شادی را »دیوید ممت« نویسنده  آمریکایی نوشته 

و محمد منعم آن را به فارسی برگردانده است.

و  استقالل  واگذاری  با  گفت:  جوانان  و  ورزش  وزیر 
پرسپولیس، اقدامی ماندگار در تاریخ ورزش کشور انجام 
خواهد شد و به عنوان یک میراث مدیریتی و کمک به آینده 

ورزش کشور ثبت خواهد شد.
دویست و چهلمین شورای معاونان وزارت ورزش و جوانان با 

حضور مسعود سلطانی فر تشکیل شد.

محمد صدوقی مدیر اپلیکیشن کتابخوان طاقچه درباره ایجاد 
امکان دسترسی اعضای فعال کتابخانه های عمومی به سرویس 
الکترونیکی کتابخانه طاقچه در روزهای شیوع کرونا، گفت: 
ارتباط نهاد کتابخانه ها و اپلیکیشن طاقچه،  به پیش از شیوع 

کرونا در کشور و تعطیلی کتابخانه ها بر می گردد.

همکاری با 
نهادکتابخانه های 
عمومی یک بُرد 

سه طرفه است

دولت جلو  افزایش قیمت کاالها را بگیرد 

WWW.YOUTHWORLD.IR

صفحه 4

آگهي 
مناقصه عمومي )یك مرحله اي(

نوبت دوم
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد پروژه هاي ذیل را بر اساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات، اطالعات 

و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومي به پیمانكاران واجد صالحیت واگذار نماید. 

مبلغ مبلغ برآورد)ریال(موضوع مناقصهردیف
مدت اعتبار صالحیت موردنیازشماره مناقصاتتضمین)ریال(

پیشنهادات

۱

مناقصه تجدید عملیات تعمیرات اساسی گالری های 
محور کرج-چالوس محدوده گالری پیچ آیینه ۱ و 2 
و تعمیرات ابنیه فنی و بهسازی محور کرج-چالوس 

محدوده خرگوشدره

سه ماهرتبه ۵ راه و ترابری۱8,827,839,92494۱,39۱,99620990042240000۱2

مناقصه تجدید عملیات تهیه و نصب حفاظ بتنی و 2
سه ماهرتبه ۵ راه و ترابری9,8۱۵,32۱,62098۱,۵32,۱6220990042240000۱3میانی راه )نیوجرسی( حوزه استحفاظی استان البرز

3
مناقصه اصالح حذف نقاط حادثه خیز شهرستان 

نظرآباد)احداث رمپ و لوپ پل نظرآباد(حوزه 
استحفاظی استان البرز

سه ماهرتبه ۵ راه و ترابری389,72۱,09۱20990042240000۱4 7,794,42۱,820

مناقصه برآورد اصالح و حذف نقاط حادثه خیز استان 4
سه ماهرتبه ۵ راه و ترابری39,324,۱68,۱۱۵۱,966,208,40620990042240000۱۵)اشتهارد-طالقان-فردیس(

مناقصه نگهداری و حفاظت فیزیکی سیستم ۵
“رتبه ۵ نیرو یا رتیه ۵ ۱3,398,۵4۵,9۵0669,927,298209900422240000۱6روشنایی آزاد راه تهران-کرج-آبیک و تونل بیلقان

سه ماههتاسیسات و تجهیزات”

سه ماههرتبه ۵ ساختمان)ابنیه(3,263,483,929۱63,۱74,۱9620990042240000۱7مناقصه احداث سوله انبار  ذخیره نمک طالقان6

زمان و محل دریافت اسناد مناقصه و آگاهي از سایر شرایط:       
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد مناقصات عمومی مذکور را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی ,مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ ۱399/02/07 می 
باشد . مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  از سایت ساعت 8 صبح  روز یکشنبه  تاریخ  ۱399/02/07  الي  ۱399/02/۱4  و  مهلت زمانی ارائه  پیشنهاد اسناد )بارگزاری پاکات الف/ب/ج تا 
ساعت ۱3ظهر تاریخ  ۱399/02/2۵( و تحویل پاکت الف)ضمانتنامه (به دبیرخانه اداره کل و دریافت رسید  تا ساعت ۱3مورخ  ۱399/02/2۵  زمان بازگشائي پاکات:ساعت 09:00 صبح روز شنبه  
۱399/02/27  می باشد . ) اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه : آدرس: کرج-گوهردشت -رجائی شهر خیابان چهارم شرقی پالک ۱۱

شماره تماس:3-34203400 - 026 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و هرگونه مشکل در بارگزاری اسناد : مرکز تماس 02۱4۱934 
پایگاه اینترنتی: www.alborz.rmto.ir   و سامانه کشوری نظارت بر معامالت دستگاه های اجرایی www.bazresi.ir)حضور یک نماینده شرکت  با داشتن معرفی نامه در  جلسه بالمانع است(

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز شناسه آگهی: 8246۱4

آگهی 
مناقصه عمومی 

نوبت اول
دهیاری اورین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 99 از محل اعتبارات دهیاری اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی 
واگذار نماید، بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط دارای رتبه بندی دعوت میگردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به واحد 
مالی دهیاری اورین پس از چاپ آگهی نوبت دوم مراجعه نماید. ضمنًا مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهی نوبت 

دوم خواهد بود. هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
ردیف

مبلغ برآورد)ریال(ردیف بودجهموضوع مناقصه
 مبلغ سپرده شرکت در

مناقصه )ریال(

3۶010۷/۵00/000/0003۷۵/000/000احداث زمین چمن مصنوعی )محله تاجیک(۱

مرتضی یوسف زاده - دهیار اورین

جعفر محمدی 
ما به زودی خواهیم ُمرد! کدام مان؟ نمی دانم؛ اما 
تو،  تعدادی خواهند رفت؛ شاید من، شاید  ما،  از میان 

شاید هم دیگری... .
کرونا ما را خوب می شناسد، می داند از بین همه 
اندام های داخلی، کجا باید برود و چگونه سلول هایمان 

را به گروگان بگیرد و نفس مان را بند بیاورد.
نمی  را  نامرئی  دشمن  این  هنوز  ما  مقابل،  در 
نحوه  نه  شناسیم،  می  را  خاستگاهش  نه  شناسیم، 
عملکردش را دقیقًا می دانیم، نه از آینده اش خبر داریم 
و نه حتی قرصی و شربتی برای مهارش سراغ داریم؛ 
سردرگم ایم به معنای واقعی کلمه.ما به زودی خواهیم ُمرد؛ چون کرونا را جدی نگرفته ایم!

تمام متخصصان می گویند تا زمانی که برابر این ویروس بی دفاع هستیم، باید خود را 
از آن پنهان کنیم، درست مانند شب ها و روزهای بمباران شهرها که چاره ای نداشتیم جز 

رفتن به پناهگاه و انتظار برای آژیر سفید.
مسأله اصلی اما این است که کرونا را جدی نگرفته ایم ولی او ما را جدی گرفته 
را می کشد و ما همچنان »دچار ترددهای  ما  او همچنان  به آن نشان که  است. نشان 
به آن نشان که وقتی دولت محدودیت های کسب و کارها و  غیرضرور« هستیم.نشان 
و  ها  خیابان  توی  ریختیم  و  است  تمام  کرونا  کار  که  متوهم شدیم  برداشت،  را  ترددها 

پارک ها و جاده ها.
نشان به آن نشان که وقتی چند روز محدود، گفتند که تعداد فوتی ها کم شده، کمتر 

ماسک زدیم و بیشتر به یکدیگر نزدیک شدیم.
کرونا ادامه دارد و با بی رحمی هم ادامه دارد؛ او هنوز دلش به رحم نیامده است. پس 

چند نکته را یادمان نرود تا نمیریم )به همین صراحت(:

۱ - کار ضروری را برای خودمان تعریف کنیم؛ ما دچار خودفریبی شده ایم؛ هر وقت 
هر کاری داریم بیرون می رویم و می گوییم کار ضروری داشتیم. از نظر من کار ضروری 
کاری است که اگر انجامش ندهیم دچار ضرر و خسران جدی می شویم. مثل حضور در سر 
کاری که معاش مان بدان وابسته است، موعد دادگاهی که باید در آن حاضر باشیم یا خرید 
حیاتی که باید انجام شود و امکان تهیه اینترنتی یا تلفنی اش نیست یا مراجعه به مطب و ... .

پس تا زمانی که واقعًا مجبور شویم از خانه بیرون نرویم.
بیرون از خانه واقعًا خطرناک است. اگر یکی دو ماه قبل، وقتی بیرون می رفتیم، 
ممکن بود با فردی ناقل کرونا مواجه شویم، امروز با فراگیری بیشتر این ویروس، حتمًا 
با کرونایی هایی که حتی عالمت هم ندارند، روبرو خواهیم شد. برخی تحقیقات بر آنند 
که در کل دنیا فقط 4 درصد کرونایی ها شناسایی شده اند و با این حساب، برآورد شده 
اتفاق  به  از کرونا هستند و قریب  ایرانی، درگیر درجاتی  اکنون دو میلیون  است که هم 

شان هم نمی دانند.
بنابراین، بیرون رفتن در روزهای جاری، خطرناک تر از قبل شده است؛ خیلی خطرناک تر!

2 - مجهز و محتاط بیرون برویم. ماسک و دستکش و همراه داشتن مایع ضدعفونی 
کننده یادمان نرود؛ این ها سالح های ما در میدان جنگ با این دشمن نامرئی اند؛ چه کسی 

بی سالح و سپر مقابل شمشیر دشمن می رود؟!
3 - تا جایی که ممکن است بیرون از خانه، از یکدیگر فاصله بگیریم، حدود دو متر یا 
سه چهار قدم خودمان. موقع خرید، توی صف، در جلسات، موقع مراجعه به ادارات و... ؛ من 
این فاصله گذاری را »فاصله زندگی بخش« می خوانم. به همدیگر احترام بگذاریم و عجالتًا 

از هم فاصله بگیریم. قرار نیست همدیگر را به کشتن دهیم.
4 - نگذاریم آنچه از بیرون به خانه هایمان می آید، آلوده به ویروس باشد؛ بالفاصله 

بعد از ورود ضدعفونی شان کنیم.
۵ - همچنان سیستم ایمنی بدن مان را تقویت کنیم. کرونا ضعیف کش است؛ قوی 

باشیم و امیدوار و کم نیاوریم... روزهای خوب سرانجام خواهند رسید.

سرمقاله

کرونا ما را خوب می شناسد، ما آن را جدی نگرفته ایم!

یقینا تصمیم ها و سیاست گذاری های کالن و تاریخی ستاد ملی تاثیر قطعی 
و حیاتی بر هدف اصلی و انسانی اولویت حفظ جان و سالمت مردم و انسان ها بر 

همه امور دیگر« خواهد داشت. 
رئیس سازمان نظام پزشکی طی نامه ای به رئیس جمهور، هرگونه تعجیل در 
بازگشایی غیرضروری و غیر قابل کنترل مکان های تجمعی از قبیل اماکن مذهبی،  
مدارس،  دانشگاه ها و... را موجب گسترش بیماری و آسیب جان و سالمت مردم و 

هدر رفتن زحمات گذشته و فرسودگی کادر درمانی کشور خواند.
به گزارش ایسنا، متن نامه دکتر محمدرضا ظفرقندی به شرح زیر است:

»ضمن تشکر و تقدیر از زحمات ارزشمند دولت محترم در ساماندهی امور و 
حل معضالت ناشی از پاندمی بیماری کووید۱9، از آنجا که این روزها پیشنهادات 
به جنابعالی و ستاد ملی  فعالیت ها  از مکان ها و  بازگشایی بعضی  مختلفی جهت 
مدیریت این بیماری عرضه می شود و یقینا تصمیم ها و سیاست گذاری های کالن 

و تاریخی ستاد ملی تاثیر قطعی و حیاتی بر هدف اصلی و انسانی » اولویت حفظ 
جان و سالمت مردم و انسان ها بر همه امور دیگر« خواهد داشت.

به عنوان نماینده جامعه خدوم پزشکی کشور به استحضار می رساند با توجه 
به شرایط اپیدمیولوژیک کنونی بیماری در کشور و بر اساسا اصول مسلم علمی 
بازگشایی غیرضروری و غیر قابل کنترل  و تجربیات جهانی، هرگونه تعجیل در 
مکان های تجمعی از قبیل اماکن مذهبی،  مدارس،  دانشگاه ها و... موجب گسترش 
بیماری و آسیب جان و سالمت مردم و هدر رفتن زحمات گذشته و فرسودگی کادر 

درمانی کشور خواهد شد.
یقینا توجه و تبیین دو اصل مهم  حدود ضرورت های قطعی در بازگشایی اماکن 
و مراکز و نیز  امکان نظارت اجرایی و کنترل اصول بهداشتی فعالیت ها در آن مراکز 
اولویت  با رعایت مصالح و  در سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم مستقل و علمی و 

مقوله سالمت مردم توسط آن استاد محترم مدنظر و عمل قرار خواهد گرفت.«

محض اطالع

هشدار رئیس نظام پزشكی ایران درباره عجله در بازگشایی ها 



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1443- دوشنبه 8 اردیبهشت 21399 معه جا
 گالیه دانشجویان از نحوه ارائه آموزش مجازی

مهتاب چابوک
ــا  ــگاه ه ــال دوم 98-99 دانش نیمس
بــه نیمــه راه رســید؛ ترمــی کــه آمــوزش 
مجــازی، دانشــجویان و دانشــگاه هــا 
ــای  ــی ه ــد و پیچیدگ ــش جدی ــا چال را ب
خاصــی رو بــه رو کــرد. در ابتــدا آن 
ــر ســاخت  دســته از دانشــگاه هــا کــه زی
الزم را بــرای آمــوزش مجــازی نداشــتند، 
بــا تاکیــد وزارت علــوم بســتر مــورد نیــاز 
ــاتید و  ــی اس ــد و از طرف ــم کردن را فراه
دانشــجویان را بــه ایــن ســمت ســوق داد 
ــویه  ــش دو س ــن چال ــود را در ای ــه خ ک

ــد. محــک بزنن
همزمــان بــا آغــاز آمــوزش مجــازی 
دربــاره  گزارشــی  هــا،  دانشــگاه  در 
مشــکالت دانشــجویان در ایــن مــدل 
از آمــوزش  منتشــر شــد. پــس از آن 
وزارت علــوم بــا ارســال بخشــنامه ای 
ــرد  ــد ک ــگاه ها تاکی ــه دانش ــدی ب 20 بن
را  الزم  همراهــی  دانشــجویان  که بــا 

ــند. ــته باش داش
ایــن  ابــالغ  از  پــس  بالفاصلــه 
بخشــنامه، شــوراهای آموزشــی در بسیاری 
از دانشــگاه هــا تشــکیل شــد تــا رویکــرد 
ایــن  مفــاد  در خصــوص  را  دانشــگاه 
بخشــنامه تعییــن کننــد و بــه نوعــی 
براســاس ایــن بخشــنامه بــه فراخــور 
زیرســاخت هــای آمــوزش مجــازی، ارائــه 
ــود دانشــگاه  ــه خ ــی ب تســهیالت آموزش

ــد. ــذار ش ــا واگ ه
حــال امــا بــا وجــود تســهیالت 
آموزشــی مختلــف، دانشــجویان همچنــان 
ــازی رو  ــوزش مج ــکالتی در آم ــا مش ب
ــا  ــگاه ه ــد دانش ــر چن ــتند ه ــه رو هس ب
ــد و  ــی کنن ــان نم ــوع را کتم ــن موض ای
ــازی  ــوزش مج ــه آم ــد ک ــن باورن ــر ای ب
قطعــا جایگزیــن مناســبی بــرای آمــوزش 
حضــوری نیســت امــا نمــی تــوان آموزش 
و دانشــگاه را تعطیــل کــرد و بایــد بــه این 

ــت داد. ــیوه رضای ش
ــر  ــای اخی ــه ه ــجویان در هفت دانش
ــف،  ــای مختل ــش ه ــدازی پوی ــا راه ان ب
امــا  تــرم  بودنــد،  خواســتار حــذف 
عالــی  آمــوزش  مســوالن  تاکیــدات 
نشــان داد کــه ایــن تــرم؛ حــذف شــدنی 

ــت! نیس
در ایــن گــزارش ســعی شــده نظــرات 
دانشــجویان دربــاره ایــن مــدل از آمــوزش 

در »شــهرهای مختلــف« منعکس شــود
* مشــروطی دانشــجویان در نیمسال 

جــاری بــال اثــر شــود
ســید یاســین حســینی دبیــر شــورای 
صنفــی دانشــگاه شــهرکرد  مــی گویــد: 
دانشــجویان ایــن دانشــگاه خواســتار 
حــذف تــرم بــدون احتســاب در ســنوات، 
بالاثــر شــدن مشــروطی دانشــجویان در 
نیمســال جــاری و همچنیــن عــدم تاثیــر 
هــای  در کالس  دانشــجویان  غیبــت 
ــه عــدم دسترســی  ــا توجــه ب مجــازی ب
ــاط  ــری از دانشــجویان در نق ــع کثی جم
ایــن  کــه  هســتند  اســتان  محــروم 
ــگاه  ــوزش دانش ــه آم ــا ب ــت ه درخواس
اطــالع رســانی شــده امــا هنــوز پاســخی 

دریافــت نکــرده ایــم. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نتایــج 
نظرســنجی شــورای صنفی از دانشــجویان 
از  بســیاری  اســت کــه  آن  از  حاکــی 

دانشــجویان بــا آمــوزش آنالیــن در ایــن 
نیمســال و ادامــه آن راضــی نیســتند، 
ــوزش  ــن ســبک از آم ــت: آنچــه از ای گف
ــت  ــت عدال ــدم رعای ــت ع ــهود اس مش
آموزشــی اســت کــه گویا بــرای مســئولین 
وزارت علــوم اهمیــت چندانــی نــدارد؛ بــه 
ــوع  هــر شــکل امیدواریــم تبعــات ایــن ن
ــه  ــی متوج ــای آت ــرم ه ــوزش در ت از آم

ــود. ــجویان نش دانش
ه  نشــگا ا د نشجویان  ا د ز  ا یکــی 
ــر  ــه مه ــن رابطــه ب ــز در ای ــی نی خوارزم
ــت  ــی اینترن ــم مصرف ــد: حج ــی گوی م
ــاد اســت و  ــرای دانشــجویان بســیار زی ب
ــر روی  ــنگینی ب ــای س ــل ه ــاتید فای اس
دانشــجویان  و  گذارنــد  مــی  ســامانه 
ــان  ــد؛ همچن ــود کنن ــد آن را دانل مجبورن
ــت  ــدن اینترن ــگان ش ــری از رای ــم خب ه

 . نیست
ــن  ــه ای ــه ب ــجو در ادام ــن دانش ای
موضــوع اشــاره مــی کنــد کــه برخــی از 
هــم کالســی هایــش در روســتا زندگــی 
مــی کننــد و بــه نــت پرســرعت دسترســی 
ــای  ــد در کالس ه ــی توانن ــد و نم ندارن

ــد. ــن حضــور یابن آنالی
تدریــس  در  اســاتید  بی نظمــی   *

دروس 
نامنظــم  برنامــه  از  همچنیــن  او 
ــه  ــن گل ــای آنالی ــی در کالس ه آموزش
دارد و مــی گویــد: اســاتید بــه طــور منظم 
فایــل نمــی گذارنــد و برخــی در فروردیــن 
ــر روی ســامانه قــرار  مــاه هیــچ فایلــی ب
ندادنــد و بــه یــک بــاره چنــد روز گذشــته 
ــا  ــل پرحجــم و ســنگین را ب ــن فای چندی

ــتند.  هم گذاش
* بعضــی اســاتید فقــط بــه دادن 

ــد ــا کردن ــزوه اکتف ج
ایــن دانشــجو مــی گویــد کــه برخــی 
اســاتید فقــط بــه جــزوه دادن اکتفــا کــرده 
انــد و هیــچ تدریســی ندارنــد. یکــی دیگــر 

از معضــالت دانشــجویان عــدم دسترســی 
بــه کتابخانــه الکترونیکــی دانشــگاه اســت 
چــرا کــه بســیاری از بچــه هــا نتوانســتند 

کتــاب تهیــه کننــد.
ــدم  ــه ع ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
عــدم  و  گروه هــا  مدیــر  پاســخگویی 
رســیدگی بــه مشــکالت دانشــجویی 
گفــت: در مقطــع ارشــد ایــن امــکان 
ــک درس  ــش از ی ــه بی ــدارد ک ــود ن وج
ــرد و از  ــورت بگی ــراری ص ــذف اضط ح
ــا اعــالم دانشــگاه،  ــی دیگــر هــم ب طرف
ــی  ــل طوالن ــه دلی ــرم ب ــکان حــذف ت ام

ــدارد. ــود ن ــدن وج ش
یکی از دانشــجویان رشــته کشاورزی 
ــه  ــد: هم ــی گوی ــز م ــیراز نی ــگاه ش دانش
دانشــجویان بــه لــپ تاپ دسترســی ندارند 
و بــه دلیــل پاییــن بــودن اندرویــد گوشــی 
خــود، نمــی تواننــد بــه ســامانه دانشــگاه 
متصــل شــوند. از طرفــی دیگر فایــل 
هــای ضبــط شــده کــه در سیســتم 
قــرار میگیــرد، فقــط از طریــق لــپ تــاپ 
قابــل دسترســی اســت. همچنیــن امــکان 
ــود  ــط شــده وج ــای ضب ــل ه ــود فای دانل
نــدارد و فقــط بایــد بــر روی ســامانه آن را 

ــاهده کرد.  مش
دانشــگاه  دانشــجویان  از  یکــی 
موضــوع  ایــن  بــه  همچنیــن  قــم 
ــد  ــا عی ــه اســاتید ت ــد ک ــی کن اشــاره م
ــن  ــای آنالی ــزاری کالس ه ــرای برگ ب
ــه  ــد از آن ب ــد و بع ــکاری نمیکردن هم
ــوای  ــادی از محت ــم زی ــاره حج ــک ب ی

دروس را بارگــذاری کردنــد. 
او بــا بیــان اینکــه بارگــذاری دروس 
توســط اســاتید منظــم نیســت، افــزود: از 
ــم  ــه 4-۵ فیل ــک هفت ــه در ی ــی ک آنجای
ــود  ــی ش ــه م ــف ارائ ــرای دروس مختل ب
ــا حجــم زیــادی از محتــوا مواجــه مــی  ب

شویم.  
* چالــش برگــزاری ارزشــیابی در 

کالس هــای آنالیــن 
قــم  دانشــگاه  دانشــجوی  ایــن 
ــود را  ــکالت موج ــر از مش ــی دیگ یک
ــوان  ــیابی عن ــر ارزش ــد دانشــگاه ب تاکی
ــن  ــر ای ــال حاض ــت: در ح ــرد و گف ک
در  آنالیــن  در کالســهای  ارزشــیابی 
مــورد  امــا  اســت  برگــزاری  حــال 
ــم  ــی های ــم کالس ــن و ه ــراض م اعت
اســت؛ چــرا کــه بــه طــور مثــال اســتاد 
چنــد ســوال مــی دهــد و فقــط 7 دقیقــه 
فرصــت پاســخ مــی دهــد و اگــر پاســخ 
ــجو  ــرای دانش ــره ای ب ــود، نم داده نش

ــد. ــد ش ــبه نخواه محاس
او بــه برگــزاری کالس هــای آنالیــن 
بــرای دروس معــارف اشــاره کــرد و گفت: 
دروس معــارف نیــاز بــه تدریــس آنالیــن 
ــی دی اف  ــم و پ ــذاری فیل ــدارد و بارگ ن

اکتفــا مــی کند. 
راه  مهندســی  رشــته  دانشــجوی 
ــز از  ــت نی ــم و صنع ــگاه عل ــن دانش آه
عــدم یادگیــری دروس تخصصــی رشــته 
ــته  ــد: رش ــی گوی ــه دارد. او م ــود گل خ
هــای فنــی مهندســی نیــاز بــه برگــزاری 
کالس حضــوری دارد و کالس هــای 
ــی را  ــری دروس تخصص ــن یادگی آنالی
ــرده  ــخت ک ــجویان س ــا دانش ــرای م ب
ــش  ــه پرس ــاز ب ــن دروس نی ــت. ای اس
و پاســخ دو طرفــه دارد تــا ابهامــات 

ــود. ــرف ش برط
او افــزود: از ســوی دیگــر بــرای 
ــورت  ــه ص ــه ب ــدی ک ــه واح دروس س
ــه صــورت حضــوری  معمــول 3 جلســه ب
ــر در  ــال حاض ــد، در ح ــی ش ــزار م برگ
کالس هــای آنالیــن فقــط هفتــه ای 
یــک جلســه برگــزار مــی شــود کــه قطعــا 
ــا مشــکالتی  ــرم ب ــان ت ــات پای در امتحان

ــد. ــم ش ــه خواهی مواج
یکــی از دانشــجویان رشــته معمــاری 
کارشناســی  مقطــع  در  آزاد  دانشــگاه 

گفــت: کالس هــای آنالیــن بــرای رشــته 
ــگان دانشــگاه  ــد خوراس ــاری در واح معم
آزاد بــا تاخیــر و بــه تازگــی از هفتــه 

ــت. ــده اس ــاز ش ــته آغ گذش
* قطع و وصل های مکرر سامانه

ــن  ــا ای ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش او ب
ــرم  ــان ت ــات پای ــران امتحان ــت نگ وضعی
ــت:  ــتیم، گف ــردن دروس هس ــاس ک و پ
هنــگام وصــل شــدن به ســامانه دانشــگاه، 
صــدا و تصویــر اســتاد بــا قطــع و وصلــی 
ــه  ــت؛ ب ــراه اس ــی هم ــی در پ ــای پ ه
همیــن دلیــل از طریــق گــروه هــای 
واتســاپی با اســاتیدمان در ارتباط هســتیم. 

مجتبــی عظیمــی دبیــر شــورای 
ــنجی  ــه نظرس ــز ب ــی دانشــگاه تبری صنف
ــاره  جدیــد ایــن شــورا از دانشــجویان درب
آمــوزش مجــازی اشــاره مــی کنــد و مــی 
ــن نظرســنجی  ــد: براســاس جدیدتری گوی
کــه از دانشــجویان داشــتیم، حــدود 7 
ــه  ــد ک ــرکت کردن ــر در آن ش ــزار نف ه
ــان، 78 درصــد دانشــجویان از  از ایــن می
برگــزاری کالس هــای آنالیــن رضایــت 

کافــی را نداشــتند. 
* محدودیــت حــذف درس بــرای 

ــد ــجویان ارش دانش
دبیــر شــورای صنفــی دانشــگاه تبریز 
بــا اشــاره بــه اینکه برخــی مواقــع حتی در 
دانلــود فایــل هــای ضبط شــده اســاتید بر 
روی ســامانه با مشــکل رو به رو هســتیم، 
ــذف  ــکان ح ــز ام ــگاه تبری ــت: دانش گف
ــی از 2  ــع کارشناس ــرای مقاط دروس را ب
درس بــه 3 درس افزایــش داده امــا بــرای 
ــه  ــا نگ ــت واحده ــد محدودی ــع ارش مقط
ــد  ــد بای ــجویان ارش ــده و دانش ــته ش داش

حداقــل 8 واحــد را بگذراننــد.
* دربــاره ســربازی و افزایش ســنوات 

نیم ا نگر
ــجویان  ــکل دانش ــه مش ــه ب در ادام
ارشــد در دفــاع از پایــان نامــه هایــی 
دارد  آزمایشــگاهی  کار  بــه  نیــاز  کــه 
اشــاره کــرد و گفــت: خــود بنــده بــا ایــن 
مشــکل رو بــه رو هســتم و دانشــگاه فعال 
ــازه داده در  ــری اج ــجویان دکت ــه دانش ب
دانشــگاه حضــور یابند. درباره دانشــجویان 
ارشــد گفتــه شــده در صورتی که دانشــگاه 
هــا بازگشــایی نشــود، حــذف تــرم کننــد 
امــا از آن طــرف دانشــجویان بــا مشــکل 
ســربازی رو بــه رو مــی شــوند. از طرفــی 
ــد کــرده کــه فقــط  دیگــر دانشــگاه تاکی
بــه دلیــل ابتــالی دانشــجو یــا اطرافیــان 
ــرم  ــذف ت ــا ح ــا، ب ــه کرون ــک او ب نزدی

موافقــت مــی شــود.
آنالیــن  هــای  در کالس  اســاتید 

ســلیقه ای عمــل مــی کننــد
عظیمــی در ادامــه بــه ایــن موضــوع 
ــوز  ــز هن ــه دانشــگاه تبری ــرد ک ــاره ک اش
ــاره نحــوه برگــزاری امتحانــات هیــچ  درب
ــت. او  ــرده اس ــانی نک ــالع رس ــه اط گون
ــاتید  ــن اس ــای آنالی ــزود: در کالس ه اف
ــن  ــه ای ــد ب ــی کنن ــل م ــلیقه ای عم س
صــورت کــه بــرای برخــی هــا حضــور و 
ــرای برخــی دیگــر  ــاب مهــم اســت ب غی
ــس  ــاتید تدری ــی از اس ــی بعض ــر. حت خی
دروس را خیلــی ســریع بــه پایــان رســانده 
انــد و برخــی دیگــر مــی خواهنــد بــرای 
دروس خــود کالس جبرانــی هــم برگــزار 

کننــد.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

نامه نگاری بعضی دانشگاه ها 
با روسای دانشگاه های بزرگ جهان 

روسای  برخی  گفت:  بین الملل  امور  در  علوم  وزیر  مقام  قائم 
دانشگاه ها در نامه ای به روسای دانشگاه های بزرگ جهان به تحریم ها 
نخبه  جامعه  اقدام  خواستار  و  کرده  اعتراض  کرونا  شیوع  زمان  در 

شدند. جهانی 
حسین ساالرآملی با اشاره به نامه نگاری برخی از رؤسای دانشگاه ها 
به رؤسای دانشگاهای بزرگ دنیا گفت: رؤسای دانشگاه های تربیت مدرس، 
امام خمینی )ره( قزوین، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی و دانشگاه فنی و 
حرفه ای هر کدام به رؤسای دانشگاه های کشورهایی که با آنها مراودات 

علمی دارند، نامه ای نوشتند.
وی ادامه داد: این رؤسا در این نامه ها به حرکت های غیر بشردوستانه 
برخی از کشورها و ایجاد ظلم مضاعف در برابر ملت ایران در زمان شیوع 
ویروس کرونا و برقراری تحریم ها اعتراض کردند و خواستار این شدند که 
جامعه نخبه جهانی برای مقابله با این حرکت ها اقدام کنند و خواستار برطرف 

شدن ظلم مضاعف بر مردم مسلمان کشور ما شدند.
قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل افزود: این رؤسا در نامه های 
تاکید کردند، ما خواستار توسعه مراودات علمی هستیم و تحریم ها  خود 
ظلم مضاعفی بر ملت ایران به ویژه در زمان شیوع ویروس کرونا است و 
این تحریم ها خالف تمام مقررات بین المللی و حقوق بشر است باید جامعه 

نخبه جهانی در مقابل این موضوع مقاومت کند.
به گزارش مهر، قائم مقام وزیر علوم پیش از این اعالم کرده بود، 
تحریم های ظالمانه علیه ایران به صورت تدریجی به ساحت علمی رسیده 
است و امروزه شاهد هستیم که برخی کشورها تالش می کنند ارتباطات 
علمی ایران با خارج از آن را تعلیق کرده یا محدود سازند. برهمین اساس 
برای برون رفت از تله های تحریمی، برنامه های متفاوت و مختلفی از قبیل 
ارتباطات نقطه ای، مویرگی، منطقه ای و جهانی ارائه شده است. از همین رو، 
ارتباطات بین المللی در وزارت علوم و دانشگاه های کشور با همین دیدگاه 

پیش رفته و موفقیت هایی نیز به دست آورده است.

مهلت ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد پزشکی تمدید شد
با توجه به تغییر زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد رشته های 
علوم پزشکی سال 99، مھلت ثبت نام و ویرایش اطالعات برای چندمین 

بار تمدید شد.
بر اساس تقویم جدید آزمون های علوم پزشکی، آزمون کارشناسی 
ارشد رشته های علوم پزشکی سال 99 از تاریخ 26 و 27 تیرماه به 23 و 

24 مردادماه 99 موکول شده است.
به این ترتیب رشته هایی که قرار بود در نوبت صبح و عصر روزهای 
26 و 27 تیرماه برگزار شود به نوبت های صبح و عصر روزهای پنجشنبه 
و جمعه 23 و 24 مردادماه و طبق نوبت بندی دفترچه راهنمای ثبت نام 

منتقل می شود.
مهلت ثبت نام جدید و اعمال آخرین ویرایش های الزم در آزمون 
کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی سال 99 از روز 20 اردیبهشت 
ماه 99 آغاز می شود و داوطلبان به مدت دو روز تا 22 اردیبهشت ماه 
ثبت  فرم  ویرایش  اعمال  یا  جدید  نام  ثبت  به  نسبت  دارند  فرصت   99

نام اقدام کنند.
به گزارش مهر، تاکنون تعداد 67 هزار و 9۱ نفر در مجموع مهلت های 
ثبت نام برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی 

سال 99 ثبت نام کرده اند.
بر اساس ظرفیت اولیه اعالم شده برای پذیرش دانشجو در دانشگاه 
های علوم پزشکی ظرفیت اولیه عادی و شهریه پرداز 80 رشته علوم پزشکی 
در مقطع کارشناسی ارشد 3 هزار و 946 نفر است. ظرفیت نهایی پذیرش 

در زمان انتخاب رشته اعالم خواهد شد.

برای  آزاد  دانشگاه  های  بیمارستان  شبانه روزی  فعالیت 
مقابله با کرونا

بیمارستان  آزاد تهران گفت:  آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  معاون 
های دانشگاه آزاد اسالمی بطور کامل در اختیار بیماران کرونایی قرار گرفته 

و حدود 800 بیمار در این بیمارستان ها پذیرش شده اند.
دانشجویی،  اقدامات  از  گزارشی  در  جمال الدینی  سیدحمید  دکتر 
فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، مجازی و درمانی این دانشگاه در زمان شیوع 

ویروس کرونا را تشریح کرد.
وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران از زمان 
انجام  را  آگاه سازی دانشجویان  برای  اقدامات الزم  شیوع ویروس کرونا، 
داد، گفت: قبل از همه گیر شدن ویروس کرونا در کشور، کنفرانس ها و 
سمینارهای حضوری برای آگاه سازی در این دانشگاه برگزار شد. همچنین 
انجام اقدامات الزم برای توجه بیشتر دانشجویان و اعضای هیأت علمی 

به بیماری های واگیردار مورد تأکید قرار گرفت.
آزاد  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  مجازی  آموزش  درباره  جمال الدینی 
مشارکت  با  مجازی  صورت  به  عمومی  دروس  افزود:  تهران،  اسالمی 
دانشجویان در حال برگزاری است و درخصوص دروس عملی نیز در حال 
حاضر اعضای هیات علمی با ضبط ویدئو، آموزش های مربوطه را ارائه می 
کنند. همچنین تارنمایی تحت عنوان »سدا« راه اندازی شده تا دانشجویان 

از طریق آن به پاسخ سؤاالت و درخواست های خود برسند.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران، خاطرنشان 
کرد: دستورالعمل های ابالغی سازمان مرکزی درخصوص فاصله گذاری 
هوشمند در این دانشگاه به طول کامل اجرا شده و در حوزه دانشجویی و 
ارائه مشاوره  پایگاه اطالع رسانی،  از جمله تشکیل  اقداماتی  نیز  فرهنگی 
در مرکز مشاوره امین دانشگاه، دوخت ماسک و اهدا به مراکز درمانی و... 

انجام شده است.
فعالیت دو گروه جهادی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران 

در سامانه 4030
وی با اشاره به فعالیت دو گروه جهادی دانشگاه علوم پزشکی آزاد 
از زمان شیوع ویروس کرونا در  اسالمی تهران در سامانه 4030، گفت: 
کشور تاکنون به طور متوسط حدود 470 نفر از دانشجویان این دانشگاه 
با این سامانه همکاری داشته اند. همچنین در زمان تشکیل هسته گروه 
داوطلبانه برای کمک به سامانه 4030، به صورت هفتگی دو کارگاه آموزشی 
برای پاسخگویان این سامانه توسط دانشگاه آزاد اسالمی برگزار می شد 
و اعضای هیات علمی به صورت خودجوش برای ارائه خدمات مطلوب تر 

به مردم، کمک می کردند.
جمال الدینی ادامه داد: بیمارستان های دانشگاه آزاد اسالمی به طور 
بیمار  پذیرش  بیشترین  و  گرفت  قرار  کرونایی  بیماران  اختیار  در  کامل 
مشکوک یا قطعی کرونا در این بیمارستان ها صورت گرفته است. حدود 
800 بیمار در بخش های بستری و مراقبت های ویژه این بیمارستان ها 

پذیرش شده اند.
پروتکل  آزاد اسالمی  دانشگاه  بیمارستان های  واقع  در  وی گفت: 
به  داده و در خدمت کمک  تغییر  را در زمان شیوع ویروس کرونا  خود 
به  نیز  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  گرفتند.  قرار  بیماران  این  درمان 
به  خدمات  ارائه  به  ها،  بیمارستان  در  حضور  با  و  شبانه روزی  صورت 

بیماران مشغول بودند.
از جمله کمک های  اقدامات دیگری  جمال الدینی خاطرنشان کرد: 
نقدی، تهیه بسته های معیشتی، توزیع موادغذایی در مناطق محروم به 
صورت داوطلبان توسط دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی آزاد اسالمی تهران صورت گرفته است.

جوان ۲۸ساله در رودخانه کرج غرق شد 
سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس 

اعالم کرد جوان 28 ساله ای در رودخانه کرج غرق شد. 
حسین عاشوری افزود: جوان متوفی با قایق بادی کوچکی در 
محدوده شهرک وحدت فردیس در رودخانه کرج درحال تفریح بود که 

سرعت ناگهانی آب موجب غرق شدن وی شد.
وی افزود: در پی اطالع رسانی مردمی سه تیم امداد و نجات 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس به محل حادثه 

اعزام شدند و علمیات جستجو برای کشف چسد را شروع کردند.

خواننده زیرزمینی به اتهام قتل اعدام شد 
خواننده زیرزمینی که به خاطر سرقت یک میکروفن، مدیر یک 
استودیو را حوالی یافت آباد با شلیک شش گلوله به قتل رسانده بود در 

زندان رجایی شهر کرج قصاص شد. 
رسیدگی به این پرونده روز نهم شهریور 96 همزمان با اعالم قتل 
پسر جوانی در استودیوی ضبط صدا در یکی از خیابان های شهرک 

ولیعصر در دستور کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت.
آن روز مأموران کالنتری ۱۵3 شهرک ولیعصر داخل استودیوی 
ضبط صدا با جسد خونین پسر 20 ساله ای به نام بردیا که با شلیک 

شش گلوله اسلحه کمری به قتل رسیده بود، روبه رو شدند.
با اعالم این خبر بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران 
همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی محل شدند که 
دریافتند مقتول مدیر استودیوی ضبط صدا است که از مدتی قبل همراه 
یکی از دوستانش به نام حمید این استودیوی ضبط صدا را در جنوب 

تهران راه اندازی کرده اند.
ردپای خواننده زیر زمینی در قتل

حمید که موضوع را به مأموران پلیس خبر داده  بود، گفت: امروز 
بردیا با خواننده ای ناشناس برای ضبط صدا در استودیو قرار مالقات 
داشت و از من زودتر به محل کار آمده بود تا اینکه دقایقی وقتی به 
داخل استودیو پا گذاشتم با جسد خونین دوستم روبه رو شدم و بالفاصله 

موضوع را به مأموران پلیس خبر دادم.
بدین ترتیب همزمان با انتقال جسد به پزشکی قانونی مأموران 

پلیس با بررسی های دوربین های مداربسته خواننده زیرزمینی راکه پسر 
۱8 ساله ای به نام ایرج بود، شناسایی کردند. تحقیقات نشان داد روز حادثه 
ایرج همراه یکی از دوستانش که پسر ۱7 ساله ای به نام حمید بود وارد 

استودیو شده و پس از قتل و سرقت میکروفن گریخته اند.
بنابراین مأموران ایرج و حمید شناسایی و دستگیر کردند. حمید 
در بازجویی ها به جرم خود اقرار کرد و گفت روز حادثه ایرج با شش 

گلوله بردیا را به قتل رساند.
ایرج هم با اعتراف به قتل مدیر استودیوی ضبط صدا گفت: شغلم 
خیاط است و دیپلم دارم، اما از دوران کودکی عالقه زیادی به خوانندگی 
داشتم. همیشه در جمع دوستان و بستگانم برای آن ها ترانه می خواندم و 
از آنجایی که صدایم خوب بود، آن ها هم مرا تشویق می کردند تا اینکه 
عالقه به خوانندگی رپ پیدا کردم.دو سال قبل با بردیا که در کار ضبط 
صدا بود آشنا شدم و اولین آلبوم را در استودیو او ضبط کردم. پس از آن 
آشنایی با او رابطه کاری داشتم و چند آهنگ هم با همکاری او تولید کردم 
و آخرین کاری که در استودیواش ضبط کردم مربوط به اسفندسال 9۵ 

بود و از آن زمان به بعد دیگر از او خبری نداشتم.
مدتی قبل به خاطر انتشار آلبومی مبلغ ۱00 میلیون تومان از 
دوستان و بستگانم قرض گرفتم و نتوانستم بدهی ام را پرداخت کنم 
که به فکر سرقت افتادم. از آنجایی که می دانستم بردیا در استودیواش 
لوازم صوتی قیمتی دارد نقشه سرقت از آنجا را طراحی کردم و به همین 
خاطر چند روز قبل از حادثه به یکی از شهرهای مرزی رفتم و اسلحه 

کمری خریدم و به تهران برگشتم.
قتل برای سرقت یک میکروفن

وی ادامه داد: روز قبل از حادثه می خواستم همراه دوستم نقشه ام 
را عملی کنم، اما موفق نشدم تا اینکه روز حادثه به بهانه ضبط آهنگم 
همراه دوستم به استودیو رفتیم و من با شش گلوله او را به قتل رساندم 
و بعد از حادثه هم فقط با سرقت یک میکروفن حرفه ای و کارت 
عابربانک مقتول که ۱۵0 هزار تومان پول داخل آن بود از آنجا گریختیم.

متهم پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری یک استان 
تهران محاکمه و با درخواست قصاص اولیای دم روبه رو شد و هیئت 
قضایی هم وی را به جرم قتل عمد به قصاص محکوم کردند و متهم 

در زندان رجایی شهر قصاص شد.

جنایت وحشتناک در خانه ویالیی! 
با پیدا شدن اجساد زوج میان سال در آتش سوزی یک خانه 
مشهد  در  جدیدی  جنایی  پرونده  مشهد  امامت  بولوار  در  ویالیی، 

گشوده شد. 
ماجرای این جنایت هنگامی لو رفت که اهالی خیابان امامت  
با مشاهده شعله های آتشی در  یک ساختمان با سازمان آتش نشانی 

مشهد تماس گرفتند و امدادگران آتش نشانی راهی بولوار امامت 
شدند. آن ها وقتی  شعله های آتش را خاموش کردند با اجساد زن 
و مردی میان سال روبه رو شدند که پیکر هر کدام در جایی از  

ساختمان داشت.
آتشپاد دوم محمدجواد سبحانی )معاون عملیات سازمان آتش 
نشانی( با اعالم این خبر گفت با مشخص شدن عمدی بودن آتش 
سوزی، ماجرا به نیرو های انتظامی و قاضی ویژه قتل عمد اطالع داده 
شد و قاضی کاظم میرزایی به محل جنایت رفت . با حضور مقام قضایی 
و کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی تحقیقات میدانی 
گسترده ای شد. جسد زن ۵0 ساله در حالی داخل اتاق خواب و کنار 
کمد ها کشف شد که پاهایش با کمربند و سیم بسته شده بود، اما جسد 
مرد 6۱ ساله که آثار بریدگی های عمیق و سطحی روی دست و پاهایش 

دیده می شد در قسمت پذیرایی منزل قرار داشت. 
وجود سه کانون آتش در منزل مسکونی که با مایعات قابل اشتعال 
مانند بنزین شکل گرفته بود در حالی فرضیه های متفاوت جنایی را مقابل 
قاضی ویژه قتل عمد قرار داد که پیدا شدن دستبند های پالستیکی خون 

آلود در حیاط خانه معمای جنایی پیچیده تر شد.

کارگری خانگی یك میلیارد تومان دزدید 
زنی که 20 سال  در یک خانه کارگر بود، در مدت سه سال دست 

به سرقت یک میلیارد تومان زد. 
سرهنگ کارآگاه سیدعلی شریفی رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی 
پایتخت گفت: ۱7فروردین ماه امسال پرونده ای مبنی بر سرقت توسط 
کالنتری ۱0۱ تجریش به پایگاه یکم پلیس آگاهی ارجاع شد . شاکی 
اظهار داشت، من به اتفاق مادرم زندگی می کنم. مدتها بود که در 
خانه مان اموال با ارزشی گم می شد و با بررسی صورتحساب مادرم 
مشخص شد از سال 96 حدود پنج میلیارد ریال لز خساب او به حساب 
افراد مختلف واریز شده است. همزمان کارگر خانه مان که حدود 20 
سال نزد ما کارگرمی کرد بدون هیچ دلیلی اعالم داشت قادر به ادامه 

کار نیست و دیگر مراجعه نکرد.
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی پایتخت افزود: کارآگاهان در 
تحقیقات پلیس متوجه شدند گارگر مزبور چند ماه قبل یک خانه در 
شهرستان رودهن، یک خودروی206  و یک باب مغازه در بومهن خریده 

است و احتمال سرقت توسط وی مسجل شد.
این مقام انتظامی افزود: پس از شناسایی مخفیگاه متهم وی با 
هماهنگی قضائی و اخذ نیابت از دادیار شعبه چهارم دادسرای ناحیه 

یک تهران در تاریخ 3۱ فروردین دستگیر شد .
کارگر جوان دزد خانه زن تنها

در  نسرین  گفت:  پایان  در  آگاهی  پلیس  یکم  پایگاه  رئیس 

انتسابی معترف و درخصوص شیوه و  بزه  به  بازجویی بعمل آمده 
شگرد خود اظهار داشت، از سال 96 موظف به انجام کارهای بانکی 
و مالی شاکی و مادرش شدم که دراین مدت به دفعات از دوستان خود 
مبالغی را بعنوان قرض اخذ و سپس برای تسویه حساب قرض های 
خود مبالغی را به دفعات و بصورت اینترنتی از حساب مادر شاکی به 
حساب آنها واریز می کردم و با توجه به اینکه برخی از وسایل منزل 
شاکی از ارزش زیادی برخوردار بودند برخی را در فرصت مناسب 
سرقت می کردم و زمانی که متوجه شدم آنها ظن سرقت به من پیدا 

کرده اند از آنجا متواری شدم .
سرقت یک میلیاردی خانه ای در خیابان فرشته

اغلب  سرقت  از  شیوه  این   : داشت  بیان  شریفی  سرهنگ 
به علت اعتماد بیش از حد مال باخته اتفاق می افند که با کمی 
هوشیاری و عدم اعتماد به کارگر توسط شاکی از چنین حوادثی 

می شد جلوگیری کرد.
وی در پایان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش اموال سرقت 
شده را ۱0 میلیارد ریال برآورد کرده اند، گفت: با تکمیل پرونده و اعتراف 
صریح متهم به جرم ارتکابی متهم برای سیر مراحل قانونی به شعبه 

چهاردادیاری دادسرای ناحیه یک تهران معرفی شد.

بُریدن گوش ها و بینی مرِد تهرانی موجب مرگش شد 
درگیری دو مرد با مرگ یکی از آنها پایان گرفت، قاتل گوش ها 

و بینی مرد جوان را زنده زنده برید. 
روز شنبه ششم اردیبهشت ماه درگیری دو مرد جوان در محله 
عرب آباد منطقه یافت آباد به پلیس مخابره شد که تیمی از ماموران 
برای پایان دادن به این درگیری وارد عمل شده اما با صحنه هولناکی 

روبرو شدند.
تیم پلیسی با حضور در محل مشاهده کردند که مرد جوانی هدف 
ضربات زیاد چاقو قرار گرفته و عامل این اقدام هولناک با چاقو گوش 
ها و بینی های مرد جوان را بریده و داخل یک نایلون گذاشته و بسته 

را روی بدن مرد جوان قرار داده است.
با جنایی شدن این پرونده تیمی از ماموران پلیس آگاهی تهران 

برای دستگیری تحقیقات میدانی در صحنه جرم حاضر شوند.
یکی از شاهدان در تحقیقات پلیسی گفت: دو مرد جوان از اتباع 
بیگانه با هم درگیر شدند که یکی از آنها با چاقو مرد دیگر را هدف 
قرار داد که در ادامه اقدام به بریدن گوش ها و بینی مرد جوان کرد و 
با گذاشتن این قسمت های بریده شده روی بدن ، پا به فرار گذاشت.

جسد مرد افغان به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات برای 
دستگیری عامل قتل وی در دستور کار ماموران اداره آگاهی تهران 

قرار گرفت.
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چرا به قبول نکردن اشتباه عادت کرده ایم؟

برای خود احتماِل اشتباه را  لحاظ کنید
پیرحیاتی  محمود 

ــول  ــه قب ــرا ب چ
ه  شــتبا ا ن  د نکــر
ــم؟  ــرده ای ــادت ک ع
ن  ا پیشــخو پشــت 
م.  ا نشســته   نــک  با
ای  برگــه   متصــدی 
بــه دســتم مــی  دهــد 
و از مــن مــی  خواهــد چنــد قســمت را امضــا 
ــا بگیــرم و خــب  ــرار اســت رمــز پوی کنــم. ق
ــری در  ــر اداری دیگ ــر ام ــل ه ــم مث ــاز ه ب

ایــران بایــد مراحلــی طــی شــود.
ــر  ــس از پ ــرم و پ ــی  گی ــا را م ــه  ه برگ
ــم و  ــی  کن ــان م ــای  ش ــا، امض ــردن آن ه ک
تحویــل متصــدی مــی  دهــم. کارمنــد مربوطه 
ــه  ــد و نگاهــی ب ــه امضــاء مــی  کن نگاهــی ب
ــا نگاهــی  ــد ب ــور سیســتم خــودش و بع مانیت

ــد: ــی  گوی ــه م ــته و بی حوصل خس
ــا امضــاء درج شــده در  ــان ب »امضــای  ت

ــد! ــا نمــی  خوان سیســتم م
و ایــن یــک جورایــی یعنــی تــو یــا 
ــه  ــا ب ــتی ی ــه نیس ــاب مربوط ــب حس صاح
ــی! ــی  کن ــل م ــی را جع ــی داری امضای نوع

می  گویم:

ــال  ــش از ۱0 س ــن بی ــرم، م ــم محت خان
ــًا  ــاب دارم و تمام ــما حس ــعبه ش ــت در ش اس
بــا همیــن امضــا تمــام کارهــای بانکــی  ام را 

انجــام مــی  دهــم.
کارمند می  گوید:

ــن دارم  ــد م ــی  گویی ــما م ــی ش ــا یعن آق
اشــتباه مــی  کنــم. سیســتم ایــن طــور نشــان 

مــی  دهــد!
مــی  گویــم خــب ممکــن اســت همــه مــا 

اشــتباه کنیــم. یــک بــار دیگــر چــک کنیــد.
ــا بــی  عالقگــی مجــدداً چــک  کارمنــد ب

مــی  کنــد و دوبــاره مــی  گویــد:
ــده در  ــت ش ــاء ثب ــا امض ــما ب ــاء ش امض

ــد. ــی  خوان ــا نم ــتم م سیس
از مــن اصــرار از ایشــان انــکار تــا اینکــه 
معــاون شــعبه کــه شــاهد گفتگــوی مــا اســت 
نزدیــک پیشــخوان شــده و موضــوع را جویــا 

مــی  شــود.
ــتم  ــت سیس ــودش پش ــاون خ ــاال مع ح
قــرار مــی  گیــرد و کارت ملــی مــرا مــی  
خواهــد و مجــدداً همــه رونــد چــک می  شــود. 

ــد: ــی  گوی ــدش م ــه کارمن ــد رو ب بع
امضا کاماًل درست است.

در سیســتم مــا دو نفــر بــا فامیلــی شــما 
ــا  ــااًل ب ــا احتم ــد م ــت. کارمن ــده  اس ــت ش ثب
آن فــرد امضــاء شــما را چــک کــرده  انــد کــه 

اشــتباه نشــان داده مــی  شــد.
ســپس بــا طمأنینــه ضمــن پذیــرش 

اشــتباه و عذرخواهــی رو بــه کارمنــد مربوطــه 
مــی  کنــد و از ایشــان صبــوری و وقــت 

ــد. ــی  خواه ــتری را م بیش
ــاید  ــابه ش ــارب مش ــا تج ــه ی ــن تجرب ای
ــه  ــن مقال ــدگان ای ــما خوانن ــه ش ــرای هم ب
هــم پیــش آمــده باشــد اساســًا قبــول کــردن 
ــی   ــه نظــر م ــخ ب ــری ســخت و تل اشــتباه ام

ــد. آی
ــی  ــل و چرای ــه دالی ــر ب ــه حاض در مقال

ــردازم. ــی  پ ــه م ــن مقول ای

چــرا اشــتباه خــود را قبــول نمــی  
کنیــم؟

پاســخ بــه ســوال فــوق ســهل و ممتنــع 
ــل  ــول نکــردن اشــتباه دالی ــی قب اســت. یعن

ســاده در عیــن حــال دشــواری دارد.
زیــرا گاهــی تنهــا بــا یــک عذرخواهــی و 
بررســی چرایــی و دالیــل اشــتباه مــی  توانیــم 
در مســیر درســت حرکــت کنیــم و گاهــی بــا 
ــت  ــرش حقیق ــه از پذی ــل و بهان ــزاران دلی ه

طفــره مــی  رویــم.
قطعــًا همــه مــا بــا تربیــت  هــا و آمــوزش  
هــای گوناگــون بــزرگ مــی  شــویم. در نتیجــه 
تجــارب و آموختــه  هــای  مــان گفتــار و 

ــدا مــی  کنیــم. کــرداری خــاص پی

ــز  ــتباهات نی ــردن اش ــول نک ــأله قب مس
ــا دارد. ــت م ــوه تربی ــه در نح ریش

خــوب یــادم مــی  آیــد در مهمانــی یکــی 
دســت  از  آب  لیــوان  وقتــی  دوســتانم  از 
ــد و  ــس ش ــاس او خی ــاد و لب ــش افت کودک
ــدون  ــواده ب ــادر خان ــت، م ــم شکس ــوان ه لی
ــش  ــار کودک ــرب کن ــد و مخ ــوردی تن برخ

ــت: ــت و گف ــرار گرف ق
ــاش شیشــه  هــای خــرد شــده  مراقــب ب
لیــوان دســت و پایــت را زخمــی نکنــد عزیــزم 
و بعــد در حالــی کــه کــودک 8، 9 ســاله  اش را 
از محوطــه دور می کــرد رو بــه او ادامــه داد:

ــه  ــد ک ــش می آی ــی پی ــا گاه ــرای م ب
اشــتباه مــی  کنیــم. مهــم خــود اشــتباه نیســت 
ــوان از  ــرا لی ــی چ ــد ببین ــو بای ــه االن ت بلک
ــودت را  ــتباه خ ــاد و شکســت. اش ــتت افت دس

ــوی! ــی  ش ــوی م ــی آدم ق ــول کن قب
ــودکان  ــًا از ک ــت قطع ــوه تربی ــن نح ای
مــا انســان  هــای آرام، منطقــی و رشــد یافتــه  

ای مــی  ســازد.
در ادامــه بــه چنــد نکتــه  ای کــه ســبب 
مــی  شــود مــا اشــتباهات خــود را قبــول نکنیم 

اشــاره مــی  کنــم.

 آموزش و تربیت غلط:
کودکــی کــه آموختــه باشــد قبــول کــردن 
اشــتباه نشــانه قــدرت و توانایــی فکــری 
ــر پذیــرش خطاهایــش  اوســت هرگــز در براب

مقاومــت نشــان نخواهــد داد. گاهــی والدیــن 
کــودکان خــود را طــوری پــرورش مــی  دهنــد 
کــه گویــی بایــد بــدون اشــتباه باشــند و خــب 
طبیعــی اســت کودکــی کــه در ایــن خانــواده  
هــا بــزرگ مــی  شــود در صورت بــروز اشــتباه 
ــد  ــی  کن ــول نم ــود را قب ــتباه خ ــا اش ــه تنه ن
ــز پنهــان  ــا سرســختی تمــام آن را نی بلکــه ب
مــی  ســازد. ایــن  گونــه تربیــت  هــا در نهایــت 

منجــر بــه دروغگویــی کــودکان مــی  شــود.

الگوهای صحیح: نداشتن 
وقتــی مــن بــه عنــوان والدیــن کــودکان 
ــم  ــرباز بزن ــود س ــتباه خ ــردن اش ــول ک از قب
طبیعــی اســت دیگــر افــراد خانــواده هــم بــه 
ــگاه مــی  کننــد و ایــن موضــوع همــه   مــن ن

گیــر خواهــد شــد.
وقتــی اجتمــاع هرگــز از مســئولین خــود 
پذیــرش اشــتباه و عذرخواهــی را نمــی  شــنود 
ــًا الگوهــای اشــتباه ســبب  ــد قطع و نمــی  بین
مــی  شــود مــا هــم اشــتباهات خــود را قبــول 

ــم. نکنی
 

ــول  ــارِت قب ــط از عب ــه غل ترجم
ــتباه: ــردن اش ک

ــا  ــد ب ــر می کنن ــا فک ــیاری از آدم  ه بس
قبــوِل اشــتباه خــود، در واقــع طعــم شکســت 
ــا  ــت آدم  ه ــن دس ــرای ای ــد. ب ــیده  ان را چش

ــت. ــول اس ــل قب ــت غیرقاب شکس
در حالــی کــه اواًل شکســت فاجعه نیســت 
بلکــه در نــوع خــود آمــوزش جدیــد و تجربــه  
ــت و دوم  ــی اس ــه زندگ ــرای ادام ــاب ب ای ن
ــک  ــع ی ــتباه در واق ــردن اش ــول ک ــه قب آنک
ــرش  ــورت پذی ــرا در ص ــت زی ــروزی اس پی
ــی از  ــای فراوان ــم درس  ه ــی  توانی ــتباه م اش
آن بیاموزیــم و دنبــال راه حــل بــرای برطــرف 
کــردن مشــکالت  مــان باشــیم. قبــول نکــردن 

ــوع جســارت اســت. اشــتباه یــک ن

احساســی شــدن و دوری از عقــل 
و منطــق:

قبــول  دام  در  کــه  افــرادی  معمــواًل 
ــوند  ــی  ش ــار م ــود گرفت ــتباه خ ــردن اش نک
ــدن  ــی ش ــتند. احساس ــی هس ــیار احساس بس
ســبب مــی  شــود فــرد بــه هیــچ وجــه 
آرامــش نداشــته باشــد و در قبال اشــتباه خود 
دچــار رفتــار مخــرب و غیرمنطقــی شــود. در 
ــی و  ــر احساســات منف ــه ب ــه غلب ــی ک صورت
هیجــان  هــای گــذرا ضمــن آرامــش، فــرد را 
ــه  ــراف ب ــرش اشــتباه و اعت ــه پذی ــب ب ترغی

ــد. ــی  کن آن م
زود  خیلــی  احساســی  افــراد  معمــواًل 
ــی هــم مــی  شــوند و کنتــرل نکــردن  عصبان
مقاومــت و  بــه ســمت  را  خشــم آن هــا 

ــرد. ــی  ب ــش م ــختی پی سرس

در جهان بینی: ضعیف 
ــه  ــه ک ــان را آن گون ــا جه ــر آدم  ه اکث
ــه  ــه آن  گون ــد ن ــی  نگرن ــد م ــت دارن دوس
ــان از  ــه جه ــتن ب ــت. نگریس ــًا هس ــه واقع ک
ــًا  ــا لزوم ــارب م ــر و تج ــن و فک ــه ذه دریچ

ــت. ــتی نیس ــگاه درس ن
ضعــف در جهــان  بینــی ســبب مــی  شــود، 
افــراد بســیار تــک بُعــدی، مقــاوم و متعصــب 
شــده، در نتیجــه هرگــز اشــتباه خــود را قبــول 

نخواهنــد کــرد.
درســتی  بینــی  جهــان   کــه  افــرادی 
دارنــد، کالمــی و رفتــاری مطلــق  نگــر و 
تــک بعــدی نبــوده، بــرای خودشــان احتمــاِل 
اشــتباه را  لحــاظ مــی  کننــد. ایــن افــراد بــه 
اصطــالح من، دیــدی »پرســپکتیوگونه« دارند 
و هــر مســأله  ای را از زوایــای مختلفــی مــی  
نگرنــد و در صــورت اشــتباه ضمــن قبــول آن 
ــگاه  ــه ن ــد و وج ــد بُع ــا را از چن ــتباه قضای اش
مــی  کننــد و معمــواًل راه حــل  هــای بســیاری 

ــد. ــی  یابن را م

دولت جلو  افزایش قیمت کاالها را بگیرد 
بایـد  برنامـه و بودجـه مجلـس گفـت: دولـت  عضـو کمیسـیون 
سیاسـت هایی را بـرای کنتـرل قیمـت کاالها در دوران پسـاکرونا در نظر 
داشـته باشـد و ایـن مسـئله مسـتلزم توجه به جهـش تولیـد و حمایت از 

اسـت. تولیدکنندگان 
حسـینعلی حاجـی دلیگانـی بـا بیـان اینکـه از همیـن حـاال بایـد 
سیاسـت هایی بـرای دوران پسـاکرونا اتخاذ شـود، اظهارداشـت: به گفته 
بسـیاری از کارشناسـان اقتصـادی، احتمـال افزایـش قیمـت کاالهـا در 
دوران پسـاکرونا وجـود دارد و بـر ایـن اسـاس بایـد از همیـن حـاال از 
طریـق مدیریـت مؤثـر و کارآمد، قیمت کاالها کنترل شـود تـا در دوران 

پسـاکرونا مـردم دچار مشـکالت معیشـتی نشـوند.
وی افزود: متأسـفانه بسـیاری از کارگاه ها و واحدهای تولیدی کسب 
و کارشـان دچـار آسـیب یا بـه طور کامـل تعطیل شـده اند و این موضوع 
مشـکالتی را در زمینـه تولیـد ایجـاد کرده اسـت و مهمتریـن اولویت در 

شـرایط فعلـی، توجه بـه تحقق جهش تولید اسـت.
عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجه مجلس شـورای اسـالمی تصریح 
کـرد: دولـت بایـد از افزایـش بی رویه قیمـت کاالها در دوران پسـاکرونا 
جلوگیـری کنـد و ایـن مسـئله مسـتلزم آن اسـت که وضعیـت اقتصادی 
کشـور سـاماندهی شـود و بخش هـای تولیـدی کـه در ایـن ایـام دچـار 

آسـیب شـده اند، مـورد حمایت قـرار گیرند.
حاجـی دلیگانـی بیـان کرد: در حـال حاضر روال گذشـته و ارتباطی 
کـه در زنجیـره تولیـد بیـن افـراد وجود داشـت، تغییـر کرده و بـه عبارت 
دیگـر بـه هـم ریختـه اسـت. بـرای مثـال تـا پیـش از شـیوع کرونـا، 
تولیدکننـده لبـاس بـا دادن چـک، پارچـه می خریدند و لبـاس تولیدی را 
بـا چـک بـه مشـتری می فروختند امـا در حال حاضـر این چرخـه به هم 
ریختـه اسـت و ایـن مسـئله باعـث می شـود که چک ایـن افـراد تبدیل 
بـه پـول نشـود و در نتیجه بـه ورشکسـتگی ها و حتی بیـکاری این افراد 

می شـود. منجر 
وی تأکیـد کـرد: دولـت باید این موضوع را جـدی بگیرد و راهکاری 

برای حل مشـکالت تولیدکنندگان و صاحبان صنایع بیندیشـد.
ایـن نماینـده مجلـس بـا اشـاره بـه بخشـنامه لغـو محرومیت های 
سـه ماهـه دارنـدگان چـک برگشـتی، گفـت: دولـت نبایـد ایـن موضوع 
را بـه صـورت کلـی بـه تصویـب می رسـاند، چـرا کـه بـا تصویـب ایـن 
مصوبـه کسـانی کـه تـوان پرداخـت بدهی خـود را داشـتند، در این سـه 
مـاه چـک خـود را پرداخـت نمی کننـد و ایـن موضـوع مشـکالتی را در 
زنجیـره تولیـد و وضعیـت اقتصادی کشـور ایجاد خواهد کـرد و بهتر بود 
کـه دولـت از کسـانی کـه دچار مشـکالت اقتصادی شـده بودنـد، از این 

طریـق حمایـت می کـرد.

کمك به نیازمندان در قالب پویش ایجاد اشتغال ادامه یابد
یـک عضـو فراکسـیون امیـد مجلس شـورای اسـالمی تاکیـد کرد: 
پویش کمک به نیازمندان نتایج خوبی را رقم زده اسـت و نباید اجازه داد 
کـه در دوران پسـاکرونا نیـز این همدلی کمرنگ شـود بلکه می توان آن 
را در قالب پویش اشـتغال ادامه داد و شـاهد توسـعه پایدار در کشـور بود. 
سـید ابوالفضل موسـوی بیوکـی دربـاره ضرورت مشـارکت مردم در 
رزمایش کمک به نیازمندان در شـرایط فعلی کشـور، بیان کرد: ما شـاهد 
بودیـم کـه بـا توجـه بـه بیانـات رهبـر انقـالب در روز عید نیمه شـعبان 
مـردم همـه بـه میـدان آمده و جنبش و همـکاری پررنگـی در اقصا نقاط 

کشـور بـرای کمـک به اقشـار آسـیب پذیر جامعه شـکل گرفته اسـت.
این عضو فراکسـیون امید مجلس در ادامه اظهار کرد: در شـرایطی 
کـه اقتصـاد کشـور و فعالیـت هـای اقتصـادی دچار رکود شـده و اقشـار 
آسـیب پذیـر در تنگنـا قـرار گرفتند ما شـاهد پویش همدلـی و همکاری 
بـا مشـارکت مـردم برای کمـک به نیازمندان هسـتیم. ایـن پویش نتایج 
خوبـی را رقـم زده اسـت و نبایـد اجـازه داد کـه در دوران پسـاکرونا نیـز 
ایـن همدلـی کـم رنـگ شـود بلکـه مـی تـوان آن را در قالـب پویـش 

اشـتغال ادامه داد.
نایـب رئیـس کمیسـیون عمران مجلـس تصریح کرد: کشـور ما به 
انـدازه کافـی فرصت، ظرفیـت و نیروی جوان دارد بـا همدلی و همکاری 
و ایجاد اشـتغال در روسـتاها ما می توانیم به توسـعه پایدار دسـت یافته 

و در نهایـت جهـش تولیـد را رقم زنیم.
نماینـده مـردم یـزد در مجلس در ادامه تاکید کرد: بنده شـاهد بودم 
کـه در اسـتان یـزد در یـک خیریه در قالب پویش همدلـی بیش از یک و 
نیـم میلیـارد برای کمک به اقشـار آسـیب پذیر جمع شـد. بـا ادامه دادن 
ایـن پویـش در قالـب پویش اشـتغال می تـوان زمینه اشـتغال زایی را در 
روسـتاها و هـم چنیـن در محلـه ها ایجـاد کـرد. اینگونه، جوانـان نیز بر 
سـرکار رفتـه و چـرخ اقتصاد کشـور چرخیـده و در تمـام محصوالت می 

توانیـم به خودکفایی برسـیم.

درس کرونا برای ما 
فاصله گرفتن از اقتصاد وابسته به نفت است

نماینـده مـردم شـوش در مجلس گفـت: کرونا برای مـا یک چالش 
اقتصـادی بـود و از آنجـا کـه تأثیـر عجیبـی بـر بـازار نفت داشـت به ما 

فهامنـد کـه بایـد از وابسـتگی به اقتصـاد نفتی فاصلـه بگیریم. 
و  سیاسـت  بـر  کرونـا  تأثیـرات  مـورد  در  نـوری  راضـی  سـید 
سیاسـت مداران گفـت: همه حـوادث غیرمنتظـره می توانـد درس هایی را 
بـرای مـردم و مسـئوالن داشـته باشـد. برخـورد و چگونگی مهـار کرونا، 
در کشـورهای مختلـف، متفـاوت بوده امـا می توان گفت کرونـا در ایران 
روحیـه انسـجام و همدلـی خاصی بـه وجـود آورد. مجموعه های مختلف 

مذهبـی – فرهنگـی بـه ماجـرا ورود کردند.
این عضو کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیسـت 
اظهـار کـرد: دانشـمندان کرونـا را فرصتـی بـرای تنفـس زمیـن در نظر 
گرفتنـد. مـردم مـا هم به پروتکل های بهداشـتی عمل کردنـد و به نوعی 
طبیعت را پاکسـازی کردند. ضرورت کاهش گازهای گلخانه ای در کشـور 
مـا در حـد کاغـذ و حـرف بـود امـا بـا تعطیلـی کارخانه ها، بـه نوعی این 
مهـم ممکـن شـد. در واقـع کرونـا، به مـا فهماند کـه باید بیـش از پیش 
بـه محیط زیسـت اهمیـت بدهیم.نماینده مردم شـوش در مجلس با بیان 
اینکـه »کرونـا، بـرای کشـور ما یـک چالش اقتصـادی بود« گفـت: بازار 
نفـت از ایـن ماجـرا تأثیـر گرفـت و قیمـت نفت بـه پایین تریـن حد خود 
رسـید. مقـام معظـم رهبـری همـواره فاصلـه گرفتـن از اقتصـاد نفتی را 
بـه دولتمـردان مختلـف گوشـزد کرده انـد. بـه نوعـی می تـوان گفت این 
فاصلـه، عملیاتـی شـد. در واقع می تـوان گفت یکی از درس هـای کرونا، 
ضـرورت مبـارزه بـا وابسـتگی بـه نفـت بـود.وی ادامـه داد: کرونـا به ما 
فهمانـد کـه اگـر در کنـار هم باشـیم و به خـود ایمان بیاوریـم، می توانیم 
از بازارهـای جهانـی کـه گاهـی اوقـات گلـوی مـا را می فشـارد، فاصلـه 
بگیریـم و بـا اتکا به داشـته های خود، اقتصاد مقاومتـی را عملیاتی کنیم. 
شـرکت های دانـش بنیـان در ماجـرای کرونا، خوش درخشـیدند. با توجه 
بـه تأکیـدات اقتصـادی مقاومتـی بـر مسـئله شـرکت های دانـش بنیان، 

می تـوان دانشـگاه و صنعـت را بـه هم نزدیک تـر کرد.
نماینده مردم شـوش در مورد اولویت قوه قضائیه و مجلس شـورای 
اسـالمی گفـت: اولویـت قوه قضائیـه بایـد جلوگیـری از رانت خواری ها و 
مبارزه با فسـاد افسـار گسـیخته اداری باشـد. مجلس شـورای اسـالمی 
نیـز بایـد تصمیمـات دولـت را اصـالح و تسـهیل کند. مجلـس همانطور 
کـه در جریـان کرونا ورود کرد و جلسـات هفتگی داشـت باید به مسـئله 
اقتصـادی ورود کنـد. اگـر از منفعت هـای شـخصی خودمـان بگذریـم، 

بسـیاری از مسـائل حل می شـود.

عمل به آیات قرآن
 موجب تنظیم مناسبات اجتماعی می شود 

در اولین روز از ماه مبارک رمضان، ارتباط زنده تصویری با حسینیه 
امام خمینی )ره( با حضور رهبر معظم انقالب اسالمی برگزار شد و قاریان 

قرآن کریم به تالوت آیات نور پرداختند.
رهبر انقالب اسالمی در این مراسم ضمن تبریک حلول ماه مبارک 
رمضان ماه ، به بیان مواردی از دستورهای کاربردی و سعادت بخش قرآن 

برای تنظیم قواعد و روابط فردی و جمعی زندگی انسان ها پرداختند.
تبعیض،  ظلم،  از  بشریت  نجات  راه  تنها  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
و  و سالمت  امنیت  حاکم شدن  و  ارزش ها  لگدمال شدن  ناامنی،  جنگ، 
آسایش را عمل به دستورهای کاربردی قرآن دانستند و گفتند: یک دسته 
از دستورهای کاربردی قرآن، نحوه قاعده سازی در زندگی است. اگر این 
قاعده سازی بر مبنای قدرت و پول و شهوت باشد، انسان از زندگی واقعی 
و اخروی بی نصیب خواهد ماند اما اگر انسان ها بنای زندگی خود را در دنیا 
بر اساس نیکی و حسنه قرار دهند، عالوه بر منافع دنیوی قطعًا به مقاصد 

واقعی و حقیقی زندگی نیز خواهند رسید.
وسیله قرار دادن نعمت های الهی همچون ثروت و قدرت برای آباد 
کردن زندگی انسان های دیگر و نجات نیازمندان و نیکی به همنوعان، 
آن  به  انقالب  رهبر  که  بود  قرآن  کاربردی  دستورهای  از  دیگر  یکی 

اشاره کردند.
و  قرآن  آیات  از  دیگری  دسته  به  عمل  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
و  دانستند  اجتماعی  مناسبات  تنظیم  موجب  را  آن  کاربردی  دستورهای 
افزودند: از جمله این دستورها، »نهی از غیبت در جامعه« و »رعایت انصاف 

حتی در قبال مخالفان و دشمنان« است.
ایشان »پیروی نکردن از موضوعاتی را که نسبت به آنها یقین وجود 
ژورنالیسم  از مشکالت  یکی  و  خواندند  قرآن  دستورهای  از جمله  ندارد« 
رایج در دنیا را عمل نکردن به این دستور و تالش برای شایعه پردازی و 

خبرسازی دانستند.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: متأسفانه در داخل جامعه ما 

هم از این موارد به چشم می خورد.
ظالمان«،  به  گرایش  و  اعتماد  از  »پرهیز  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
»رعایت قسط و عدل و انصاف در زندگی« و »خیانت نکردن در امانت« را 
از دیگر دستورهای اسالم برشمردند و با تأکید بر اینکه خیانت نکردن در 
امانت شامل مسئولیت هم می شود، گفتند: »نترسیدن از دشمن و محکم 
ایستادن در مقابل او« از دستورهای مهم قرآن است و وضعیت امروز برخی 
دولت های اسالمی و تحقیر آنها به وسیله قدرت های ظالم نتیجه ترسیدن 

آنها از دشمنان اسالم است.
ایشان با اشاره به سیره و درس بزرگ امام بزرگوار مبنی بر نترسیدن 
از قدرتهای زورگو تأکید کردند: هراس از امریکا نتایج تلخی را به بار خواهد 
آورد و ما در سالهای گذشته در برخی دولتهای خودمان مشاهده کردیم که 

ترس از امریکا، آنها را دچار چه مشکالت سختی کرد.
و  خدا«  یاد  برای  و  توجه  با  نماز  »اقامه  اسالمی  انقالب  رهبر 
ماه  ایام  در  بخصوص  خداوند  از  بخشش  و  عفو  درخواست  و  »توبه 
مبارک رمضان« را زمینه ساز اعتالی روحی دانستند و در پایان اظهار 
امیدواری کردند که آحاد ملت و مسلمانان و بویژه دولتهای اسالمی و 
مسئولین توفیق عمل به دستورهای کاربردی قرآن را بیابند زیرا نسخه 

است. مشکالت  شفابخش 

تالش کنیم که مردم نگران سفره افطار خود نباشند  
حجت االسالم حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار 
داشت: همه ما باید کمک کنیم که سفره مردم بی افطار نماند. مهم است 
که در این شرایط که مردم نگرانی برای زندگی و سالمت دارند، تالش 

کنیم تا مردم نگران سفره افطار خود نباشند.
روحانی ادامه داد انفاق باید ادامه یافته و همیشه باید به یاری اقشار 
مستضعف بپردازیم. همه ما باید تالش کنیم که شوق کمک به نیازمندان در 
سراسر کشور بیشتر شده و پویش کمک به اقشار آسیب پذیر جلوه دیگری 

در کشورمان پیدا کند.
رئیس قوه مجریه افزود: مردم ما همیشه در مشکالت به صحنه آمده 
و در سیل، زلزله و دیگر مشکالت در صحنه بوده و ماه رمضان سال جاری 

نیز باید مردم به صحنه بیایند و به هموطنان خود کمک کنند.
گذاری هوشمند  فاصله  و  اجتماعات  کرد: محدودیت  عنوان  روحانی 
اجتماعی را که همیشه اعالم کرده ایم و همچنان بر آن تاکید داریم. بازگشایی 
کسب و کارها نباید تصور نادرست ایجاد کند. این تصور ایجاد نشود که کرونا 

از بین می رود و ما باید به سر کار بازگردیم.
وی تصریح کرد: نمی توانیم بگوییم کرونا کی قطعًا تمام می شود 
مشخصی  زمان  متأسفانه  ولی  بودیم.  راحت  ما  می شد،  اینگونه  اگر  و 
برای  دارو و واکسن خاصی  اینکه  به دلیل  ندارد.  امر وجود  این  برای 
برای  هم  مشخصی  و  قطعی  زمان  هنوز  ندارد،  وجود  بیماری  این 

نیست. کرونا  پایان 
رئیس جمهور اظهار داشت: تقریبًا بار مسئولیت برای مقابله با کرونا 
بیشتر روی دوش مردم است. اگر ما درگیر بیماری به نام کووید -۱9 شده ایم، 
تنها راه مقابله با آن مراقبت، فاصله گذاری، رعایت پروتکل بهداشتی و مراقبت 
از خود است. اگر به بیمارستان هم مراجعه کردیم، اساس مراقبت شخصی و 

حفظ پروتکل های بهداشتی است تا از مسئله عبور کنیم.
برای  باشیم که کرونا  داشته  را  این فرض  باید  داد:  ادامه  روحانی 
زندگی  آن  با  باید  بیماری  این  وجود  با  متأسفانه  و  هست  فعاًل  مدتی 
کنیم. راه آن تقوا است. همانگونه که در اسالم به تقوا و فاصله گیری 
این  و  است  مراقبتی  خود  اساس  هم  االن  است،  شده  تاکید  گناه  از 

است. ریشه مسئله  موضوع 
رئیس قوه مجریه افزود: پزشکان ما به عنوان مدافعان سالمت آماده 
آنها باالتر می رود و امروز  هستند، هوشیاری بیشتری پیدا کرده و تجربه 
مطرح شد که بسیاری از تخت ها و لوازم مراقبتی در بیمارستان ها افزایش 

پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: برای ما مهم است که تعداد مبتال در روز چند نفر 
است. گاهی این آمار برای ما خوشحال کننده و گاهی غمگین کننده است. 
اگر افزایش بیماران را هر روزه می بینیم، بخشی به دلیل پیشتازی شبکه 
بهداشت ما بوده که افراد را خواسته و از آنها تست گرفته شده و این باعث 

شده است تا آمار باال رود که این خوب است.
رئیس جمهور اظهار داشت: اگر تعداد مبتالیان از طریق تست اضافه 
می شوند، نگران کننده نیست و این خوب است که مبتالیان را در دایره 
درمان قرار می دهیم. اما اگر افزایش مبتالیان بر اساس عدم مراعات اصول 

بهداشتی بوده، نگران کننده است و باید با آن مقابله کنیم.
روحانی ادامه داد: ما باید کاری کنیم که اگر افزایش بیماران وجود دارد، 

بر اساس تست باشد و نه عدم مراقبت اصول بهداشتی!
وی گفت: ما امروز تصمیم جدیدی برای مقابله با کرونا گرفتیم. هر 
روز که جلو می رویم وزارت بهداشت و کمیته های ما راه حل های جدید پیدا 

کرده و در جلسات مطرح می کنند و ما تصویب می کنیم.
کرونا  با  مقابله  ستاد  جدید  تصمیم  به  اشاره  با  مجریه  قوه  رئیس 
افزود: کشور بر مبنای آمار مبتالیان به کرونا و قوانین مربوط به مقابله 
با آن، تقسیمات جدیدی پیدا می کند. این تقسیمات جدید بر اساس شرق 
و غرب، یا شمال و جنوب نخواهد بود. مثاًل اگر در شهرستانی در طول 
هفته ورودی بیمار جدید نداشتیم و فوتی نبود و این روند وارد هفته دوم 
و  زرد  نیز  مناطق دیگر  اعالم می کند.  را سفید  آن  بهداشت  وزارت  شد، 

قرمز خواهند بود.
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1443- دوشنبه 8 اردیبهشت 41399 انرژی اقتصاد- 

اعالم  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
کرد: وقتی ارزش معامالت بازاری یک روز 
می تواند ۱۵ تا 2۵ هزار میلیارد تومان باشد 
باید به این بازار با چشم دیگری نگاه کرد، 
دیگر  بازارهای  به  نقدینگی  کوچ  از  زیرا 

جلوگیری می کند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه 
ایران، »فرهاد دژپسند« در نشست با فعاالن 
سال  اول  ماهه   ۱۱ در  گفت:  بازار سرمایه 
شرکت های  در  تولید  رشد  شاهد  گذشته 
و  اندیشی  هم  با  باید  و  بودیم  بورسی 
از این فرصت طالیی استفاده و  همفکری 

به این قابلیت افتخار کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان این که بازار سرمایه 
از آثار مخرب سایر بازارها مبراست، گفت: 
این بازار نقش ویژه ای در اقتصاد دارد و یکی 
از حلقه های مفقوده تامین مالی را به سرعت 

می تواند پر کند.
هدایت  که  ین  ا بیان  با  دژپسند 
اکنون  هم  مردم  برای  خرد  سرمایه های 
به نقطه اطمینان رسیده است، گفت: باید از 
بعد تامین مالی بنگاه ها از ناحیه بازار سرمایه 
نیز به نقطه اعتماد برسیم، اما در این بین 
نگرانی عمده مطرح شده این است که آیا ما 
آمادگی پذیرایی از اعتماد مردم را داریم که 
آن ها سپرده ها را به بازار سرمایه بیاورند؟ که 
باید بگویم ما از هشت ماه قبل سعی کردیم 
این مطلب را جا بیاندازیم که تنها راه بازار 
ایران، شکل دادن به بازار سرمایه است و بازار 

سرمایه می تواند راه نجات اقتصاد ما باشد.
وی ادامه داد: ما باید به انتخاب مردم 
امکان  یعنی  باشد  پایدار  پاسخی دهیم که 
عرضه  افزایش  با  را  بازار  این  از  استفاده 
اولیه، ابزارها و تنوع بخشی به انواع بورس ها 

ایجاد کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: به برخی وزیران که 
در مجموعه وزارتخانه خود شرکت و بنگاه 

قابل  اوراق  بیایید  که  گفتم  دارند  زیادی 
فرصت  از  و  کنید  عرضه  سهام  به  تبدیل 

بازار سرمایه بهره ببرید.
انرژی  بازار  که  این  بیان  با  دژپسند 
باید  گفت:  آوردیم،  بورس  به  را  کاال  و 
بازارهای دیگر مانند مسکن را نیز در بورس 
راه بیاندازیم و تنوع را در بورس ایجاد کنیم.

وزیر اقتصاد گفت:  باید از شبکه بزرگ 
اطالع رسانی رسانه ملی و فضای مجازی 
برای آگاهی بخشی به کسانی که می خواهند 
بیاورند و آگاهی  بازار سرمایه  به  را  سپرده 
بخشی به بنگاه های متقاضی تسهیالت از 
بازار سرمایه استفاده کنیم ضمن این که باید 
اطالعات را با آگاهی کامل عرضه کنیم تا 
مردم و بنگاه ها فرصت ها و چالش های آن 
را بدانند.دژپسند افزود: به کسانی که به بازار 
سرمایه می آیند باید آگاهی دهیم که برای 
ورود به این بازار حتما به مشاوره نیاز دارند، 
زیرا آگاهی از بحث مالی بنگاه ها به مشاوره 

نیازمند است.
وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که آیا 
زیرساخت های بورس اجازه ورود این حجم 
باید  نظرم  به  گفت:  می دهد  را  سرمایه  از 

برخی از محدودیت ها را برداریم ضمن این 
که قرار است تا پایان سال بورس هوشمند 

را راه اندازی کنیم.
برای  که  ندارد  دلیلی  گفت:  دژپسند 
گردش  در  سرمایه  و  ثابت  سرمایه  تامین 
بانکی  منابع  از  مقیاس  بزرگ  بنگاه های 
استفاده کنیم، زیرا ظرفیت تامین این منابع 

در بازار سرمایه وجود دارد.
وی با بیان این که از تشکیل کمیته 
مشورتی در بورس برای هدایت سپرده های 
می کنم،  استقبال  سرمایه  بازار  به  مردم 
هسته  داریم  آمادگی  این  بر  عالوه   : افزود 
اندیشه ورزی بازار سرمایه را در وزارت اقتصاد 

تشکیل دهیم.
دژپسند گفت: به عنوان وزیر اقتصاد، 
باید  می گویم  کشور  خادم  و  مردم  دلسوز 
چاره اندیشی کنیم تا به سرمایه گذاری در بازار 
سرمایه قابلیت دهیم، زیرا این بازار نشان داد 
قابلیت باالیی دارد بنابراین باید برای استفاده 
از این قابلیت ها از برنامه ریزی ها و ابزارهای 
جدید استفاده کنیم که در صورت این اقدام، 
نقدینگی ارزش و اثر مفید در بازار می گذارد.

سهام  عرضه  روند  داد:  مه  ادا وی 

شرکت ها در بازار سرمایه به صورت سریالی 
ادامه دارد و در همین راستا به زودی نخستین 
صندوق قابل معامله بورسی ETF متشکل 
ارزش  به  بیمه  شرکت  دو  و  بانک  سه  از 
بورس  در  تومان  میلیارد   ۵00 و  ر  هزا  ۱6

عرضه می شود.
وزیر اقتصاد در جلسه با فعاالن بازار 
سهام  عرضه  روند  اینکه  بیان  با  سرمایه 
شرکت ها در بازار سرمایه به صورت سریالی 
سهام  به  زودی  داشت:  اظهار  دارد،  ادامه 
نخستین صندوق قابل معامله بورسی موسوم 
به ETF که متشکل از سه بانک و دو شرکت 
بیمه به ارزش ۱6 هزار و ۵00 میلیارد تومان 

است، در بورس عرضه می شود.
وی با بیان اینکه پس از این عرضه، 
عرضه  را  دیگر   ETF صندوق  و  د سهام 
سهام  عرضه  برای  ما  افزود:  م،  می کنی
جاری  سال  طول  در  دولتی  ای  شرکت ه
سال  در کل  عرضه ها  این  و  داریم  برنامه 
انجام می شود و در کنار ما نهادهای عمومی 
غیردولتی هم اقدام به عرضه سهام خواهند 
کرد. یک نمونه آن عرضه سهام شستا بود 
و سایر نهادها هم برای عرضه سهام اعالم 

آمادگی کردند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح 
کرد: وقتی عالی ترین مقام اجرایی کشور از 
برنامه عرضه سهام در بازار سرمایه حمایت 
می کند، به معنای این است که این فرایند 

دچار شکست نخواهد شد.
راه اندازی  پیشنهاد  به  اشاره  با  وی 
در  شرکت ها  سهام  پذیرش  سهیل  ت ستاد 
بازار سرمایه، گفت: به همین منظور جلساتی 
برگزار شد و همه متولیان امر به  شدت اعالم 
جلسات  تعداد  هم اکنون  و  کردند  آمادگی 
یافته  افزایش  افزایش  پذیرش  عالی  هیات 
ناحیه ما در صف  از  با هیچ بنگاهی  و تقری

پذیرش قرار ندارد.

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

سال گذشته بالغ بر ۱8۵0 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.
به نقل از 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 4000 میلیارد ریالی که در چارچوب تبصره ۱8 قانون بودجه سال 
۱398، در اختیار بانک قرار گرفته میتوان حمایت موثری از این شرکتها بعمل آورد.

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.

رحیمی انارکی مدیرعامل بانك مسکن صبح امروز دارفانی را وداع گفت.
مردی از میان ما رفت که بی ریا و عاشقانه و بی ادّعا زیست و مظلومانه و غریبانه از این 

جهان رخت بربست و الگویی کم نظیر از خدمت به خلق و نوع دوستی را 
برایمان به یادگار گذاشت.

بیش از سی سال تالش مّجدانه و مجاهدت های خالصانه این بنده 
متواضع و عاشق ، چنان در اذهان همکاران دور و نزدیک او نقش بسته است 
که بی شک ، او را همواره در خاطر تمامی اعضای خانواده بزرگ و تاریخ ساز 

بانک مسکن، زنده نگاه خواهد داشت.
خیرخواهی و دلسوزی برای همکاران و تالش برای ارتقای نام و آرمان بانک مسکن و قلبی 
که همیشه به عشق مکتب ، مردم ، میهن و بانک می تپید ، دلیل محبتی است که پروردگار از او 

در دلهای بندگانش اراده فرموده است.
صداقِت بی نظیر، مسئولیت پذیرِی ُمجّدانه ، اهتماِم مشفقانه، همدلی و فصاحت کالم، از 

جمله ویژگی هایی است که همواره از او در خاطرها باقی خواهد ماند.
بدون کمترین تردید، راه روشن او را در خدمت رسانی به هم میهنان و تعالی بیشتر بانک 
ادامه خواهیم داد و برای آن روح بزرگ، از درگاه خالق مهربان و صاحب سفره گسترده و پر نعمت 

و ماالمال از رحمِت رمضان ، علّو درجات آرزو می نماییم .
سفر این مدیر تالشگر،صادق، مسوولیت پذیر،منصف و بی ادعا به ابدیت خسرانی برای نظام 

بانکی کشور است.جای خالی او حس خواهد شد و یادش ارجمند باقی خواهد ماند.
برای خانواده محترم رحیمی انارکی،کارکنان زحمت کش بانک مسکن و تمامی عزیزان 

و دوستداران ایشان آرزوی صبر داریم.

رییس اداره کل سازمان و روشها اعالم کرد:
شرایط جدید استفاده از مسکن کارت خانواده

محمود یوسفی در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن- در خصوص شرایط جدید استفاده 
از مسکن کارت های خانواده گفت:در گذشته تنها همسر، فرزند، پدر، مادر، 
خواهر و برادر دارنده کارت اصلی امکان استفاده از مسکن کارت هاي فرعي 
خانواده را داشتند که در راستای افزایش رفاه مشتریان از این پس نسبتهای 
پدربزرگ، مادربزرگ و نوه نیز امکان استفاده از مسکن کارت های خانواده 

را خواهند داشت.
وی در ادامه افزود :حداکثر تعداد کارت هاي فرعي مسکن کارت خانواده 

از ۵ کارت به 8 کارت افزایش یافته است.
یوسفی اظهار داشت :به منظور توسعه خدمات مسکن کارت و در راستای ایجاد فرهنگ استفاده 
از کارت بانکي به جاي پول نقد، حداقل سن دارندگان کارت هاي فرعي مسکن کارت خانواده از ۱۱ 

سال به 7 سال کاهش یافته است.
رییس اداره کل سازمان و روشها افزود: هر نوع عملیات واریز یا برداشت با کارت اصلي و 

کارت هاي فرعي در موجودي و گردش حساب دارنده کارت اصلي اعمال مي شود.
همچنین تنها دارندگان انواع حساب هاي سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز انفرادي و سپرده 
سرمایه گذاري کوتاه مدت عادي انفرادي )و سایر سپرده ها با ماهیت کوتاه مدت عادي( که براي آنها 

مسکن کارت صادر مي شود، امکان استفاده از مسکن کارت هاي خانواده را دارند.
یوسفی در ادامه در خصوص نحوه صدور کارت و رمز المثني و تمدید آنها براي دارنده کارت  
اصلي و یا دارندگان کارت هاي فرعي نیز گفت:انجام  این امور با درخواست صاحب کارت اصلي یا دارنده 
کارت فرعي )در صورتي که به سن قانوني رسیده باشد( مانند سایر مسکن کارت ها صورت مي گیرد.

وی اظهار داشت: تراکنش مانده گیري در شتاب و یا از طریق پایانه های فروشگاهي توسط 
مسکن کارت هاي فرعي منجر به کسر کارمزد مانده گیری شده و به عنوان یک تراکنش از مجموع 
تراکنش هاي مجاز در هر کارت نظر گرفته مي شود. ضمناً مبلغ کارمزد اخذ شده در سقف مجموع 

مبلغ مجاز قابل برداشت در آن دوره لحاظ مي گردد.
یوسفی در پایان خاطر نشان کرد:دارنده کارت اصلی می تواند در زمینه سقف برداشت و تعداد 

تراکنش محدودیتهایی برای دارندگان کارتهای فرعی ایجاد نماید.

تامین زمین 50 درصد مسکن ملی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- آمارها و اطالعات موجود از وضعیت تامین 
زمین برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن در سراسر کشور از تامین بیش از نیمی از زمین مورد نیاز 

برای ساخت مسکن در قالب این طرح خبر می دهد.
بر این اساس هم اکنون بیش از ۵0 درصد زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح در سراسر 

کشور و براساس برنامه توزیع جغرافیایی ساخت این واحدها تامین شده است.
آخرین آمارها و گزارش های مربوط در این زمینه نشان می دهد از مجموع 400 هزار واحد 
مسکونی که قرار است تا پایان دولت دوازدهم در شهرها و استان های مختلف کشور ساخته شود 
هم اکنون زمین مورد نیاز برای ساخت بیش از 220 هزار واحد مسکونی در سطح کشور تامین شده 
است و در بسیاری از موارد عملیات آماده سازی اراضی و ساخت و ساز بر روی آن ها آغاز شده است.

این در حالی است که بنا بر اعالم مسئوالن طرح اقدام ملی مسکن در وزارت راه وشهرسازی 
بناست عملیات ساخت همه 400 هزار واحد مسکونی این طرح در سال 99 آغاز شود و همه واحدها 

تا قبل از اتمام دولت دوازدهم به مرحله واگذاری و بهره برداری برسد.
برنامه ریزی صورت گرفته از سوی متولی بخش مسکن برای تامین زمین و شروع عملیات 
ساخت و ساز بر روی این اراضی در قالب طرح اقدام ملی مسکن نشان می دهد مجموعا قرار است 
زمین مورد نیاز برای ساخت حدود 330 هزار واحد مسکن ملی در قالب روش فروش اقساطی و 

اجاره 99 ساله به ساخت این واحدها اختصاص پیدا کند.
این در حالی است که زمین مورد نیاز حدود 70 هزار واحد مسکونی دیگر با روش مشارکت 
در ساخت در اختیار سازنده ها قرار می گیرد.در این روش زمین به عنوان آورده متولی مسکن و 
سرمایه و توان فنی و اجرایی به عنوان آورده شریک که همان سازنده ها،انبوه سازان و شرکت 
های ساختمانی متعلق به بخش خصوصی هستند در نظر گرفته شده و متناسب با آورده هر کدام 
از شرکا-متولی مسکن وبخش خصوصی-در پایان عملیات ساخت و ساز سهم هر یک از آن ها 

کارشناسی و ارزیابی شده و تعیین می شود.
برنامه اجرایی مربوط به میزان تامین زمین و شروع عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن 
نشان می دهد از مجموع زمین مورد نیاز برای اجرا و ساخت 400 هزار واحد مسکن در قالب طرح 
اقدام ملی،زمین مورد نیاز برای ساخت بیش از 200 هزار واحد به عنوان سهمیه سازمان ملی زمین 
و مسکن،بنیاد مسکن انقالب اسالمی)شهرهای زیر ۱00 هزار نفر( و ستاد اجرایی فرمان حضرت 

امام )ره( در نظر گرفته شده است.

پیام تسلیت مدیرعامل بانك دی در پی درگذشت مدیرعامل بانك مسکن
» انا هلل و انا الیه راجعون «

و  فرزانه، خدوم  مطلع شدیم، همکار  ناباوری  و  تاسف  کمال  در 
عالیقدرمان جناب آقای ابوالقاسم رحیمی انارکی   به دیار حق شتافتند.

این خبر تاسف برانگیز، ضایعه بزرگی است چرا که نظام بانکی یکی 
از مدیران مسئول، صادق ، شایسته و تاثیرگذار خود را از دست داد، همکار 

مخلصی که سالیان طوالنی در بانک مسکن و در مدارج مختلف خدمت رسانی کرد و در سال های 
اخیر در کسوت مدیرعامل، منشاء خدمات ارزشمندی برای آحاد جامعه و نظام بانکی کشور بود.

اندوه ما در غم از دست دادن آن عزیز بزرگوار در واژه ها نمیگنجد، ضمن تسلیت به خانواده 
گرامی ایشان و همکارانشان در بانک مسکن از درگاه خداوند منان براي آن مرحوم، علو درجات و 

برای اعضای خانواده، بازماندگان، دوستان و همکاران ایشان صبري جزیل آرزومندم.

سهم ۲5 درصدی بانك ملی ایران از کل تسهیالت واریزی به حساب سرپرستان 
خانوار یارانه بگیر

    بیش از 2۵ درصد تسهیالت ۱0 میلیون ریالی قرض الحسنه واریزی 
به حساب سرپرستان خانوار یارانه بگیر توسط بانک ملی ایران پرداخت شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در مرحله نخست پرداخت 
چهار میلیون و 22۵ هزار و ۵۵۱ فقره از این تسهیالت بر عهده بانک ملی 

ایران بوده است.
این در حالی است که بنا بر اعالم بانک مرکزی، تعداد ۱6 میلیون و ۵47 هزار و 743 فقره از 

تسهیالت موصوف در این مرحله به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.
بانک ملی ایران در این مرحله 42 هزار و 2۵۵ میلیارد و ۵۱0 میلیون ریال بابت تسهیالت 

قرض الحسنه ۱0 میلیون ریالی به حساب سرپرستان خانوار یارانه بگیر واریز کرد.

هم زمان با آغاز سال جهش تولید صورت گرفت؛
افزایش ۱۱ درصدی تولید پتروشیمی اروند 

مدیرعامل پتروشیمی اروند گفت: این شرکت با وجود شیوع ویروس کرونا 
در کشور، سال جدید را با ۱۱ درصد افزایش تولید در فروردین ماه نسبت به مدت 

مشابه پارسال آغاز کرد.
حسن نشان زاده در نشستی خبری که به صورت آنالین برگزار شد، با اشاره 
به اینکه پتروشیمی اروند یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان زنجیره کلر دنیاست، 
اظهار کرد: حدود 27 درصد از ۵7 درصد سهم صنعت پی وی سی خاورمیانه به این 

شرکت تعلق دارد.
وی با بیان اینکه پتروشیمی اروند تأمین کننده کلر پتروشیمی های بندرامام، 
کارون، غدیر و خوزستان است، افزود: این شرکت محصول راهبردی کاستیک را نیز در 
سبد محصوالت خود دارد که در صنایع مختلف شوینده، آلومینیوم، سیمان و... کاربرد 
دارد و افزون بر اینکه کشور را در سال های گذشته بی نیاز از واردات این محصول 

کرده است، هم اکنون به عنوان صادرکننده کاستیک برای کشور ارزآور نیز هست.
مدیرعامل پتروشیمی اروند ادامه داد: با برنامه ریزی های انجام شده در این شرکت 
با وجود شیوع ویروس کرونا در پایان سال گذشته، پتروشیمی اروند سال جدید را با ۱۱ 
درصد افزایش تولید در فروردین ماه نسبت به فروردین 98 آغاز کرد که همین موضوع 
سبب شد رتبه نخست عرضه کننده محصوالت پتروشیمی به بورس در این ماه باشد.

نشان زاده با اشاره به اینکه شرکت پتروشیمی اروند از یک سال گذشته، دست 
به تغییر در ساختار سیستم و اصالح بنیادی شرکت زد، گفت: این شرکت افزون بر 
ایجاد ثبات پایداری با برنامه ریزی های انجام داده برای واحد کلرآلکالی با سه شرکت 
خارجی و یک شرکت دانش بنیان داخلی برای تأمین آندها و کاتدهای مورد نیاز، 
بخشی از ظرفیت خالی این مجتمع را فعال کرد که به دنبال آن حدود ساالنه 2۵0 
هزار تن به تولید صنعت پتروشیمی از طریق افزایش تولید در سه شرکت پتروشیمی 
بندرامام، غدیر و اروند افزوده خواهد شد، همچنین عالوه بر تکمیل زنجیره کلر، 

ارزآوری قابل توجهی نیز در صادرات کاستیک خواهد داشت.
وی به افزایش سرمایه و تعیین تکلیف بدهی های ارزی شرکت پتروشیمی 
اروند در سال 98 اشاره و اظهار کرد: این شرکت با ایجاد ارزش افزوده باال، سود ۵0 
درصدی نسبت به سال 97 داشت که نویدبخش سودآوری و ایجاد ارزش افزوده 

بیشتر در این مجتمع است تا با سهم ارزشمندی وارد بازار سرمایه شود.
نشان زاده با اشاره به اینکه واحد کلر پتروشیمی اروند نسبت به سال گذشته 
۱0 درصد افزایش تولید داشته است، افزود: براساس برنامه ریزی انجام شده امیدواریم 

ظرفیت تولید در این واحد تا پایان سال به 90 درصد ظرفیت اسمی برسد.
مدیرعامل پتروشیمی اروند با بیان اینکه سال گذشته با تغییرات و اصالحات 
فرآیندی که در کارخانه یی پی وی سی با کمک شرکت های دانش بنیان داخلی انجام 
افزایش  پارسال  به مدت مشابه  نیز فروردین ماه ۱۵ درصد نسبت  این واحد  شد، 

تولید داشته است.
وی به بررسی افزایش ظرفیت واحد اس پی وی سی پتروشیمی اروند با کمک 
یکی از شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: امیدواریم تا پایان سال افزایش 
ظرفیت ۱0 درصدی بدون نیاز به هزینه تجهیز خاصی و فقط با تغییر فرآیند در 

این واحد داشته باشیم.
نشان زاده با اشاره به اینکه پتروشیمی اروند سال گذشته ارزآوری خوبی براساس 
برنامه داشته است، درباره سوددهی شرکت با توجه به شیوع ویروس کرونا، تصریح 
کرد: با توجه به تحلیل های انجام شده شرکت از بازار آینده، روند تقاضای کاستیک 
به طور قطع صعودی خواهد بود، همان طور که با شیوع این ویروس، عرضه این 
شرکت در بورس نیز به منظور تأمین نیازهای صنایع شوینده و بهداشتی افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی اروند در مورد تأثیر افت قیمت نفت بر قیمت 
بر  هم بستگی  ضریب  براساس  نفت  قیمت  افت  گفت:  شرکت  این  محصوالت 
فرآورده های نفتی و محصوالت پایین دست اثر می گذارد، اما از آنجا که این شرکت 
تولیدکننده کاستیک و پی وی سی است، هم بستگی بین نفت و کاستیک وجود ندارد 
و قیمت نفت بر قیمت این محصوالت تأثیر نمی گذارد. میزان عرضه و تقاضا، نیاز 
بازار و اتفاقاتی که در کشورهای مصرف کننده این محصول روی می دهد، بر قیمت 
این محصوالت تأثیرگذار است. هم اکنون نیز شیوع ویروس کرونا تقاضا را در دنیا 

افزایش داده است.

تصمیم نفتی جدید روسیه؛
نصف شدن صادرات نفت از بنادر غربی 

روسیه پس از توافق اوپک پالس نیمی از صادرات نفت خام خود از بنادر غربی 
را در ماه مه امسال متوقف می کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز از مسکو، روسیه در نظر دارد نیمی از صادرات 
نفت خود را از بنادر بالتیک و دریای سیاه در ماه مه، طبق نخستین برنامه بارگیری 
برای محموله های نفت خام، متوقف کند؛ دلیل این کاهش، مشارکت روسیه در توافق 
کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و دیگر تولیدکنندگان اصلی 

جهانی نفت در ماه جاری میالدی )آوریل( است.
میانیگن صادرات روسیه در ماه آینده از دو بندر بالتیک و نووروسیسک در دریای 
سیاه در مجموع یک میلیون و 300 هزار بشکه در روز خواهد بود که در مقایسه با 
صادرات روزانه 2 میلیون و 200 هزار بشکه ای ماه  آوریل، نشان دهنده کاهش است.

توافق اعضای ائتالف اوپک پالس برای مجموع کاهش تولید روزانه 9 میلیون 
و 700 هزار بشکه ای کشورهای عضو و غیرعضو اوپک از یکم ماه مه سال 2020 
میالدی )۱2 اردیبهشت ماه 99( برای یک بازه زمانی اولیه به مدت دو ماه آغاز می شود 
که پایان این بازه 30 ژوئن امسال )۱0 تیرماه 99( خواهد بود، سپس برای یک بازه 
زمانی 6 ماهه دیگر از یکم ژوئیه )۱۱ تیرماه 99( تا 3۱ دسامبر سال 2020 )۱۱ 
دی ماه 99( کاهش عرضه روزانه 7 میلیون و 700 هزار بشکه خواهد بود، سپس 
در بازه زمانی سوم از یکم ژانویه 202۱ )۱2 دی ماه 99( تا 30 آوریل 2022 )۱0 

اردیبهشت ماه ۱40۱( کاهش عرضه روزانه ۵ میلیون و 800 هزار بشکه می شود.
در حالی که چند روز به زمان آغاز اجرای توافق کاهش عرضه نفت اوپک پالس 
باقی مانده است، تولیدکنندگان در حال بررسی اقدام های دیگری برای جلوگیری از 

افت بیشتر قیمت های جهانی نفت خام هستند.
کابینه عربستان سعودی روز سه شنبه )دوم اردیبهشت ماه( در بیانیه ای اعالم 
کرده بود آماده انجام هرگونه اقدامی برای ثبات بخشی به بازارهای جهانی نفت خام 
با دیگر تولیدکنندگان نفت و اعضای اوپک و متحدانش موسوم به اوپک پالس است.

روسیه همچنین از امکان تعدیل رقم کاهش تولید در توافق اوپک پالس در 
صورت نیاز خبر داد.با این حال، دیمیتری پسکوف روز چهارشنبه )سوم اردیبهشت ماه( 
اعالم کرد که هنوز برای نتیجه گیری درباره گام ها و اقدام های جدید احتمالی به منظور 
جلوگیری از افت قیمت های جهانی نفت خام پیش از اجرای توافق کاهش عرضه 
کشورهای عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( موسوم به 

اوپک پالس در یکم ماه مه )۱2 اردیبهشت ماه( زود است.
سخنگوی کاخ کرملین گفت: ما ارزیابی ها را باید به زمان آغاز مرحله اجرایی 

توافق کاهش عرضه اوپک پالس واگذار کنیم و تا آن زمان منتظر بمانیم.
شرکت های نفتی روسیه اکنون در حال آماده  شدن برای بزرگ ترین کاهش 
تولید خود هستند، این موضوع می تواند منجر به تعطیل شدن دائمی برخی میدان های 

نفتی شود.

ثبت بیشترین کاهش ماهانه دکل های حفاری آمریکا از ژانویه ۲0۱5
بیشترین کاهش ماهانه شمار دکل های حفاری آمریکا از ژانویه سال 20۱۵ 

تاکنون رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت خدمات حفاری بیکرهیوز اعالم کرد در 
حالی که قیمت نفت خام از ابتدای سال جاری میالدی بیش از 70 درصد کاهش 
یافته است، شمار دکل های حفاری ایاالت متحده شدیدترین کاهش ماهانه خود را 

از ژانویه 20۱۵ ثبت کرد. 
اقدام های پیشگیرانه و کنترلی برای مقابله با ویروس همه گیر کرونا در سراسر 
دنیا، تقاضای جهانی برای نفت خام را سریع تر از آنکه تولیدکنندگان بتوانند چاه ها را 

ببندند، کاهش داده و سبب پرشدن سطح ذخیره سازی ها شده است.
شرکت بیکرهیوز در گزارش روز جمعه )پنجم اردیبهشت ماه( خود اعالم کرد با 
کاهش 60 دکل، شمار دکل های حفاری در هفته منتهی به 24 آوریل )جمعه، پنجم 

اردیبهشت ماه( به 378 دستگاه یعنی کمترین تعداد از ژوئیه 20۱6 رسید. 
تعداد کل دکل های نفتی فعال در این هفته، نسبت به هفته مشابه آن در سال 

گذشته میالدی که 80۵ دستگاه بود، ۵3 درصد کاهش یافت.
شرکت های حفاری در ماه آوریل 246 دکل حفاری را کاهش دادند که بیشترین 
کاهش ماهانه از ژانویه سال 20۱۵ است.تحلیلگران بانک ریموند جیمز پیش بینی 
کردند تعداد کل دکل های نفت و گاز طبیعی ایاالت متحده از 800 دستگاه در پایان 
سال 20۱9 به حدود 400 دستگاه در اواسط سال جاری و به حدود 200 دستگاه در 
انتهای 2020 خواهد رسید.این بانک سرمایه گذاری پیش بینی کرده است که تعداد 

دکل ها در سال 202۱ به طور میانگین 22۵ دستگاه خواهد بود.
شمار دکل های حفاری نفت در آمریکا به عنوان شاخصی برای پیش بینی تولید 

نفت این کشور در آینده مورد توجه فعاالن بازار نفت است.

وزیر اقتصاد:

بازار سرمایه، راه نجات اقتصاد ایران است
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

و  معدن  بخش  شرکت های  عملکرد  آمار  بررسی 
هزار   ۱00 رشد  گویای  گذشته  هفته  در  معدنی  صنایع 

میلیارد تومانی ارزش بازار این شرکت هاست.
جداول آماری نشان می دهد شرکت ملی صنایع مس 
ایران در جمع شرکت های باالی ۱00 هزار میلیارد تومانی 

بورس جای گرفته است.
و صنایع  معدن  8۵ شرکت  سهام  ارزش  همچنین 
فروردین   30( گذشته  هفته  در  تهران  بورس  در  معدنی 
لغایت سوم اردیبهشت( با رشد ۱۵.3 درصدی به محدوده 
760 هزار میلیارد تومانی رسیده که 23.۱ درصد ارزش کل 

بورس محسوب می شود.برخی کارشناسان اقتصادی بر این 
باورند که سود حداکثری ۱۵ درصدی بانکی، عامل جریان 
نقدینگی به سمت بازار سهام شده است و این درواقع یک 

گمانه زنی به حساب می آید.
این  بازارهای جهانی،  بر اساس تحوالت  همچنین 
ارزیابی که احتمال رشد نرخ دالر در میان مدت رقم بخورد 
وجود دارد که تحریک بیشتر بورس و سودآوری شرکت های 

بخش معدن و صنایع معدنی را به دنبال داشته باشد.
آمارها نشان می دهد که ارزش بازار فوالد کاوه جنوب 
کیش در دوره مورد بررسی با رشد 23 درصدی به ۱4 هزار 

و 6۱0 میلیارد تومان رسیده و شرکت ملی سرب و روی نیز 
با افزایش 23 درصدی رقم دو هزار و ۵۵2 میلیارد تومان 

را ثبت کرده است.
رشد  با  گذشته  هفته  در  هم  سبزوار  الر  سیمان 
رسید.  تومان  میلیارد   ۱40 و  هزار  دو  به  درصدی   22.9
فوالد مبارکه با افزایش 20 درصدی رقم ۱42 هزار و 99 
میلیارد تومان، شرکت ملی صنایع مس ایران با رشد ۱6.۱ 
درصدی رقم ۱02 هزار و 830 میلیارد تومان و گل گهر 
نیز با افزایش ۱2.6 درصدی رقم 7۱ هزار و 962 میلیارد 

تومان را ثبت کرده است.

بررسی عملكرد بورس در یک هفته گذشته؛

جهش 100 هزار میلیارد تومانی ارزش شرکت های معدنی 

یک کارشناس بازار مسکن، تعطیالت 
نوروزی و شیوع ویروس کرونا را علت افت 
شدید معامالت و ثبات قیمت دانست و مدعی 
شد: تحوالت بازار مسکن در یک ماه گذشته 
نمی تواند بیان کننده وضعیت واقعی آن باشد 
و در اردیبهشت ماه متغیرهای اثرگذار و بخش 

مسکن خود را نشان می دهد.
افت  کرد:  اظهار  پورحاجت  فرشید 
در  مسکن  جمله  از  مالی  بازارهای  شدید 
فروردین ماه قابل پیش بینی بود و به دلیل 
شیوع بیماری کرونا بجز بازار بورس، تمامی 

بازارها با رکود شدید مواجه بودند.
وضعیت  وجود  این  با  افزود:  وی 
معامالت مسکن در فروردین ماه بیان کننده 
داریم  انتظار  و  نیست  آن  واقعی  اوضاع 
دستمزد،  نرخ  تورم،  نرخ  مثل  متغیرهایی 
در  تدریج  به  ارز  قیمت  و  مالیات  عوارض، 
بازار  بر  را  خود  اثرگذاری  آینده  ماه های 

مسکن نشان دهد. 
نمی توان  اینکه  بیان  با  پورحاجت 
را عقب  تقاضای مسکن  به مدت طوالنی 
انداخت تصریح کرد: درست است که تقاضای 

واقعی به علت جهش قیمت ها سرکوب شده 
اما این برای بخش مسکن که پیشرو است و 
می تواند در سال جهش تولید به اقتصاد کشور 

کمک کند اصاًل خوب نیست.
دبیر کانون انبوه سازان، رکود تورمی 

مسکن  بازار  آینده  برای  محتمل  گزینه  را 
دانست و گفت: مادامی  که تولید مسکن از 
تقاضای مصرفی عقب باشد و از طرف دیگر 
نرخ ارز روند صعودی داشته باشد نمی توان 

بازار مسکن را کنترل کرد.

امیدوار  باید  حاجت،  پور  گفته  به 
چرا  نکند  پیدا  افزایش  دالر  قیمت  باشیم 
که تاثیر خود را بر قیمت مصالح ساختمانی 
از طرف  کرد.  ایجاد خواهد  آالت  آهن  و 
نوع  هر  با  آماده  واحدهای  مالکان  دیگر 
ارز قیمت پیشنهادی مسکن را  تغییر نرخ 
باال می برند؛ چراکه انتظارات تورمی را در 

می گیرند. نظر 
ارائه  با  باید  دولت  کرد:  تاکید  وی 
بخش  سازندگان  به  تشویقی  بسته های 
خصوصی، بخش ساخت و ساز را به حرکت 
مسکن  بازار  بیفتد  اتفاق  این  اگر  درآورد. 

کنترل خواهد شد.
تعداد  مرکزی،  بانک  اعالم  طبق 
فروردین  در  تهران  شهر  مسکن  معامالت 
ماه ۱399 به ۱200 واحد رسید که نسبت 
به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
87.8 و 63.7 درصد کاهش نشان می دهد. 
تومان  میلیون   ۱۵.3 نیز  قیمت  میانگین 
بود که نسبت به اسفند پارسال 2.۱ درصد 
کاهش و نسبت به فروردین پارسال 3۵.7 

درصد افزایش یافته است.

دبیر کانون انبوه سازان:

تعطیالت و کرونا، دو دلیل افت شدید معامالت مسكن

بازرگانی  خارجی شرکت  بازرگانی  معاونت  سرپرست 
دولتی ایران گفت: علیرغم تحریم های شدید در سال ۱398، 
کاالهای اساسی وارادتی برای ذخایر کشور در سال گذشته 

نسبت به سال قبل 2.۵ برابر رشد داشت.
دولتی  بازرگانی  شرکت  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
خارجی  بازرگانی  معاونت  سرپرست  طالبی،  امیر  ایران، 
تحریم های  علیرغم  گفت:  ایران  دولتی  بازرگانی  شرکت 
شدید در سال ۱398، کاالهای اساسی وارداتی برای ذخایر 
برابر رشد  قبل 2.۵  به سال  نسبت  در سال گذشته  کشور 
داشت. در سالِ جاری نیز روزانه ۵0 هزار تن کاالی اساسی 
شامل: برنج، روغن و شکر در بنادر ایران تخلیه و به مقاصد 

بارگیری و حمل می شود.
وی با بیان این که تأمین 60 درصد شکر، 3۵ درصد 
روغن خام و 20 درصد برنج مورد نیاز کشور توسط شرکت 

بازرگانی دولتی ایران انجام شده است، تصریح کرد: در سال 
گذشته بیشتر کاالهای اساسی وارد شده در بنادر به صورت 
مستقیم از کشتی به واگن های قطار برای ارسال به مراکز 
دائم ذخیره سازی انتقال یافت که موجب کاهش هزینه ها و 
سرعت حمل کاالها شد.طالبی افزود: مأموریت و وظیفه ی 
ما تأمین کاالهای اساسی کشور است و ما بر اساس تکلیف 
برای حفظ ذخایر راهبردی کشور، با رصد بازار جهانی و در 
بهترین شرایط علی رغم تمام مشکالت و تحریم ها، کاالهای 

مورد نیاز کشور را خریداری می کنیم.
وی گفت: در سال 98، بیش از 2 میلیون تن کاالهای 
اساسی برنج، روغن و شکر وارد کشور شده که بخشی از 
این کاالهای اساسی در شبکه توزیع قرار گرفته و بخشی 

برای ذخایر راهبردی در نظر گرفته شده است.
بازرگانی  خارجی شرکت  بازرگانی  معاونت  سرپرست 

حامل  کشتی  فروند   94 ورود  با  کرد:  اعالم  ایران  دولتی 
در  کشتی ها  پهلوگیری  در   98 سال  در  اساسی  کاالهای 

بنادر کشور رشد ۱40 درصدی داشته ایم.
وی افزود: حدود ۱۱۵ قرار داد بین المللی برای خرید 
 ۱398 سال  در  اساسی  کاالهای  تن  میلیون   ۵ از  بیش 
در  قراردادها  این  کاالهای  عمده ی  بخش  که  داشته ایم 
سال 98 و مابقی در فروردین و اردیبهشت 99 وارد کشور 

خواهد شد.
طالبی گفت: واردات این کاالها با زحمات شبانه روزی 
بازرگانی  شرکت  متخصص  و  کارشناس  انسانی  نیروی 
با  این که  توجه  قابل  نکته  و  می شود  انجام  ایران  دولتی 
برای  تنها  نه  داشتیم،  بنادر  در  که  خوبی  برنامه ریزی های 
تخلیه ی کاالها دموراژ پرداخت نکردیم، بلکه دیسپچ برای 

این کاالها نیز دریافت کرده ایم.

یک مقام مسئول خبر داد؛

رشد ۲.۵ برابری ذخیره سازی کاالهای اساسی علیرغم تحریم ها

نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک از احتمال ورود 
نقدینگی در پی کاهش سود سپرده بانکی به بازار مسکن 

و همچنین افزایش اجاره بها در ماه های آینده خبر داد.
حسام عقبایی درباره اثراتی که کاهش سود سپرده های 
بانکی به ۱۵ درصد می تواند بر دو بازار »خرید و فروش« 
و »رهن اجاره« مسکن داشته باشد، گفت: در نگاه کالن و 
کلی اقتصاد، هم فعاالن واقعی و شناسنامه دار اقتصادی و 
هم اقتصاددانان همواره بر لزوم کاهش نرخ سود سپرده ها 
تأکید داشته اند، حتی کاهش نرخ سود سپرده ها، از آنجایی که 
بر نرخ سود تسهیالت نیز اثر مثبت دارد، می تواند در کاهش 
نرخ سود تسهیالت خرید مسکن نیز مؤثر باشد که در این 
صورت، قدرت وام دهی مسکن بانک های تخصصی بخش 
مسکن را افزایش می دهد.وی ادامه داد: اما باید این موضوع را 
هم در نظر گرفت که با یک کاهش اجباری نرخ سود سپرده 
بانکی، نمی توان آن را ترمیم کرد و باید مشوق های اقتصادی 
دیگری هم در نظر گرفت تا مردم خصوصًا مستأجران در 

نابسامانی های بازار مسکن دچار آسیب نشوند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک افزود: با کاهش 
سود سپرده های بانکی، این دغدغه وجود دارد که بخشی از 
نقدینگی سرگردان وارد بازار مسکن شود که بتوانند در آن 
نابسامانی ایجاد کنند و قیمت ها به یک باره دچار جهش شود.

وی یادآور شد: همچنین این نگرانی نیز وجود دارد که با 
کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، موجران و مالکانی که با 
درآمد حاصل از اجاره داری، گذران زندگی می کنند، اقدام به 
کاهش ودیعه مسکن )پول پیش( کرده و خواهان افزایش رقم 
اجاره ماهانه پرداختی از سوی مستأجران شوند؛ به خصوص 
که این اقدام بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود سپرده ها، با 
آغاز فصل جابه جایی مستأجران یا تمدید قراردادهای اجاره 

مسکن همزمان شده است.
عقبایی ادامه داد: حتی ممکن است برخی موجران برای 
جبران مابه التفات نرخ سود سپرده های بانکی با تورم عمومی، 
و  دهند  افزایش  نامتعارفی  طور  به  را  مسکن  ودیعه  رقم 
درنتیجه متقاضیان رهن کامل، با کمبود شدید واحد مسکونی 

اجاره ای که با نقدینگی خانوار متناسب باشد، مواجه شوند.
وی گفت: باید در کنار کاهش سود سپرده های بانکی، 
کاهش تورم عمومی در دستور کار قرار گیرد تا به مستأجران 
بهانه  اصلی ترین  عنوان  به  را  تورم  موجران،  و  نیاید  فشار 

افزایش اجاره بها، مستمسک قرار ندهند.
حال  در  اینکه  بیان  با  امالک،  بخش  صنفی  فعال 
از کاهش سود سپرده ها  که  ترین قشری  اصلی  حاضران، 
اگر  کرد:  تصریح  هستند  مستأجران  می بینند،  آسیب 
سیاست های اقتصادی که قرار است متمم سیاست کاهش 

سود سپرده باشد، اجرا نشود، بیم آن می رود که نقدینگی به 
سرعت به بازار مسکن هجوم آورده و این کاالی مصرفی 
بازار  کند.  تبدیل  سرمایه ای  کاالی  به  گذشته  از  بیش  را 
مسکن در سال های اخیر عمدتًا یک کاالی سرمایه ای بود 
بوده  در 4 سال گذشته، سرمایه ای  معامالت  و 80 درصد 

است نه مصرفی.
صندوق ودیعه مسکن می تواند اجاره بها را کاهش دهد؟

اتحادیه مشاوران امالک درباره تشکیل  نایب رئیس 
صندوق ودیعه رهن و اجاره برای جمع آوری پول پیش که 
نزد موجران است و سپس پرداخت سود بیشتر از سپرده های 
اجاره  با هدف کاهش  اجاره ای  به مالکان خانه های  بانکی 
بهای پرداختی از سوی مستأجران، بیان داشت: مالکان معمواًل 
برای خود استقالل قائل و مایل هستند مستقاًل اجاره بها 
را دریافت کنند ضمن اینکه در ایران، موجران اکثراً خرده 
مالک هستند و به طور سنتی و فرهنگی، مایل به تجمیع 

ودیعه ها با سایر مالکان و موجران نیستند.
وی افزود: این سیاست صندوق ودیعه، درازمدت است 
و نیازمند اصالح قانون موجر و مستأجر است؛ چیزی شبیه 
همان طرحی که وزارت راه و شهرسازی اعالم می کرد که 
باید قراردادهای اجاره از یک سال به دو سال افزایش یابد 

که اقدامی نشدنی بود.

کاهش نرخ سود بانكی و اثر آن بر وضعیت اجاره بها

نگرانی در اردوی مستاجران!
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پاداش ۸0 میلیونی برای بوکسورهای المپیکی
از  بوکس  فدراسیون  رئیس  نایب 
پرداخت 80 میلیون پاداش به 2 بوکسور 

المپیکی خبر داد.
گزینشی  مسابقات  پایان  از  بعد 
دانیال  آسیا-اقیانوسیه،  قاره  در  المپیک 
از  توانستند  شه بخش و شاهین موسوی 
ایران دو سهمیه المپیک توکیو را کسب 
کنند؛ اگرچه به اعتقاد مربیان تیم ملی در 
ناداوری شده،  احمدی صفا هم  امید  حق 

وگرنه او هم می توانست المپیکی شود.
ورزشکاران  برای  المپیک  ملی  کمیته  و  ورزش  وزارت  که  بر حقوقی  عالوه 
المپیکی در نظر گرفتند و به صورت ماهیانه 60 میلیون به المپین ها پرداخت می شود، 
فدراسیون بوکس نیز مبلغ قابل توجهی را به عنوان پاداش به بوکسورهای المپیکی 

پرداخت کرده است.
سیامک صالحی، نایب رییس فدراسیون درباره پاداش ملی پوشان المپیکی بوکس 
گفت: بالفاصله پس از پایان رقابت های گزینشی المپیک برای دانیال شه بخش و شاهین 
موسوی پاداش ۵0 میلیون تومانی در نظر گرفتیم که برای آنها واریز کردیم. ضمن اینکه 

به امید احمدی صفا هم نصف این مبلغ را دادیم چون حقش رسیدن به المپیک بود.
او درباره پرداخت دوباره پاداش از سوی فدراسیون عنوان کرد: صحبتهایی با 
رئیس فدراسیون بوکس داشتم و تا جایی که می دانم برای المپین ها پاداشی حدود 
30 میلیون تومان در نظر گرفته شده که به زودی پرداخت خواهد شد. به این ترتریب 
به دو بوکسور المپیکی بوکس حدود 80 میلیون تومان از سوی مجموعه فدراسیون 
پاداش پرداخت خواهد شد تا خستگی از تن آنها خارج شود و امیدوارم مدیر کل ورزش 

و جوانان استانهای مربوطه هم به شه بخش و موسوی توجه ویژه ای داشته باشند.
صالحی ادامه داد: همه چیز برای یک ورزشکار پول و مسائل مالی نیست اما اکثر 
ملی پوشان ما شغلی به جز بوکس ندارند و وظیفه ما است تا جایی که می توانیم به آنها 
کمک کنیم. ملی پوشان بوکس پیش از این حقوقی دریافت نمی کردند که پرداخت حقوق 
آنها در برنامه های اصلی فدراسیون قرار گرفت به غیر از دوماه آخر سال، پرداختی کاملی 

به آنها داشتیم؛ ضمن اینکه حقوق معوقه آنها هم در اسرع وقت پرداخت می کنیم.

مرگ مغزی ملی پوش دوچرخه سواری 
علت  به  ایران  نوجوان  رکابزن 

تصادف در حین تمرین درگذشت.
به گزارش سایت فدراسیون دوچرخه 
سواری، مهیارفرزانه، رکابزن نوجوان  ۱7 
نوجوانان  ملی  تیم  عضو  و  یزدی  ساله 
دوچرخه سواری جمهوری اسالمی ایران 
به علت تصادف در زمان تمرین، جان به 

جان آفرین تسلیم کرد.
پیش از این نیز بارها اتفاق افتاده بود 

که رکابزنان در حین تمرین در جاده بر اثر تصادف با وسایل نقلیه عبوری فوت یا مجروح 
شوند! علت این مسئله نیز نبود اسکورت همراه رکابزنان در حین تمرین در جاده است.

در همین رابطه علیرضا احمدی مدیر تیم ملی دوچرخه سواری درباره آخرین 
وضعیت مهیار فرزانه ملی پوش دوچرخه سواری بیان کرد: من با مربی مهیار فرزانه 
صحبت کردم و تصادف او مربوط به روز جمعه است. در طول هفته تمرینات بازیکنان 
زیر نظر هیات استان یزد برگزار می شد و رکابزنان در مسیر جاده اسکورت می شدند.

او همچنین گفت: روز جمعه مهیار فرزانه به صورت انفرادی در حال تمرین بوده 
است که یک ماشین با سرعت از پشت به او می زند. او قطع نخاع و مرگ مغزی شد.

 گفتنی است خانواده او به اهدای عضو رضایت دادند، اما پزشک معالج فرزانه 
48 ساعت اهدای عضو را به تعویق انداختند.

کوالکوویچ: به اتفاقاتی که افتاد مشکوکم
والیبال  ملی  تیم  سابق  سرمربی 
ایران گفت: به اتفاقاتی که در مسیر فسخ 

قراردادم افتاد مشکوک هستم.
گفت و گویی  در  کوالکوویچ  ایگور 
با یک برنامه تلویزیونی در شبکه ورزش 
درمورد فسخ قراردادش با فدراسیون والیبال 
ایران اظهار داشت: به اتفاقی که در مسیر 
فسخ قراردادم با فدراسیون والیبال ایران 
افتاد کمی مشکوک هستم، چون تعاملی 

با من نشد و فقط گفتند قرارداد باید قسخ شود.
وی ادامه داد: همانطور که در خبرها اعالم شده است من تنها مربی هستم که 
تیمم را به المپیک بردم، اما روی نیمکت تیم ملی حضور نخواهم داشت. فدراسیون 

باید این موضوع را توضیح دهد که دقیقاً چه اتفاقاتی رخ داد.
سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران خاطرنشان کرد: من تنها چیزی که به من 
گفته شده را می توانم اعالم کنم. به من گفتند که اصلی ترین دلیل برای فسخ قرارداد 
با من، شیوع ویروس کرونا است. توضیحات بیشتری به من داده نشد و فقط به من 

گفتند که می خواهند قراردادم را فسخ کنند.
کوالکوویچ درخصوص اینکه آیا نمی توانست همچون سایر مربیان مدتی در 
یک تیم باشگاهی فعالیت می کرد و سپس به تیم ملی می آمد، گفت: آرزوی من این 
بود که کارم را با حضور در المپیک و کسب مدال همراه با تیم ملی ایران خاتمه دهم. 
پیش از این کسی با من صحبت نکرده بود که چه اتفاقاتی افتاده است و فقط گفتند 

که می خواهند قراردادم را فسخ کنند.
و  من  اطرافیان  کرد:  عنوان  کنم،  تعریف  خودم  از  نباید  اینکه  بیان  با  وی 
مسئوالن فدراسیون می توانند درمورد عملکرد من اظهارنظر کنند. من همکاری خوبی 
با فدراسیون ایران داشتم. بدون شک هیچ چیزی نمی تواند احساس خوب من نسبت 

به ایران را از بین ببرد.
سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران درمورد آینده نیمکت تیم ملی، تصریح کرد: 
تنها راه حل منطقی که وجود دارد این است که کادر قبلی بمانند و به کار ادامه دهند، 
چون این نفرات اهل تالش هستند. اگر مربی خارجی بیاید برای آشنایی با بازیکنان و 
شرایط والیبال ایران نیاز به زمان دارد. اعضای کادر فنی من آشنایی کامل به شرایط 

دارند و به نظرم تنها راه حل منطقی استفاده از همین نفرات است.
کوالکوویچ درخصوص اینکه گفته می شود فصل آینده در لیگ لهستان حضور 
خواهد داشت، گفت: امیدوارم برای ادامه کارم بتوانم با یک تیم لهستانی قرارداد امضا 

کرده و سال آینده در پالس لیگا باشم.

اعالم تاریخ جدید مسابقات والیبال جام باشگاه های آسیا

کنفدراسیون والیبال آسیا زمان جدید برگزاری مسابقات جام باشگاه های آسیا 
را اعالم کرد.

جام  والیبال  رقابت های  آسیا  والیبال  کنفدارسیون  رسمی  سایت  گزارش  به 
اما شیوع ویروس کرونا  برگزار شود،  اواخر فروردین ماه  بود  باشگاه های آسیا قرار 

موجب لغو این دیدارها شد.
حاال کنفدراسیون آسیا تاریخ جدیدی برای برای برگزاری این پیکارها درنظر 
گرفته است. به این ترتیب اگر اوضاع به طور رضایت بخشی پیش برود و زندگی به 
حالت عادی برگردد، جام باشگاه ها در بخش مردان از تاریخ 9 تا ۱6 شهریور به میزبانی 

تایلند برگزار خواهد شد.
گفته می شود به احتمال فراوان این نخستین مسابقات آسیایی بعد از شیوع 
کرونا خواهد بود. این تاریخ در شرایطی اعالم شده که بسیاری از لیگ های آسیایی 
از جمله ایران بدون معرفی قهرمان خاتمه پیدا کرده است و به این ترتیب به نظر  
می رسد انتخاب و معرفی نماینده ایران برای حضور در این مسابقات از چالش های 

جدی پیش روی فدراسیون والیبال خواهد بود.
گفتنی است در مسابقات جام باشگاه های آسیا ایرانی ها با کسب ۱4 قهرمانی از 20 
جام، بهترین عملکرد را دارند و در 4 دوره آخر جام به دست تیم های ایرانی رسیده است.

اریکسون: کرونا موجب ورشکستگی باشگاه ها می شود
سرمربی سوئدی سابق تیم ملی 
فوتبال انگلیس عنوان کرد ویروس کرونا 
شرایط را برای تیم های مختلف در اروپا 

بسیار سخت کرده است.
به گزارش دیلی میرور، سرمربی 
ورشکستگی  احتمال  انگلیس  سابق 
تیم های باشگاهی را در شرایط بحران 

ویروس کرونا بسیار زیاد خواند. 
در شرایطی که بازیکنان نیاز به تامین مخارج خود دارند، باشگاه ها را نباید 
فراموش کنیم که شرایط بسیار حادی را تجربه می کنند و رقابت های باشگاهی 
تعطیل است و منبع درآمد باشگاه ها قطع شده است و به همین خاطر پرداخت کردن 
حقوق بازیکنان و الزامات قرارداد، کار این تیم ها را بسیار دشوار کرده است و باشگاه 

ها نزدیک به ورشکستگی هستند. 
وی در پاسخ به این سؤال که آیا بازیکنان باید کاهش حقوق بپردازند ، گفت: 
»همه ما باید چیزی بپردازیم - زندگی آنطور که انتظار داشتیم نبوده است - از یک 

راه یا راه دیگری باید برای حل بحران کمک کنیم.
در سوئد ، من از تیم دسته سومTorsby پشتیبانی می کنم  و هیچ پولی از 
طرف حامی مالی به باشگاه وارد نمی شود. این باشگاه مجبور شد افرادی را که برای 
آنها کار می کنند ، اخراج کند. بنابراین بازیکنان باید ببینند که حقوقشان باید کمک 
شود وگرنه عواقب بدی در انتظار خیلی ها است. اگر چیزی از اسپانسر و فروش بلیط 
وجود ندارد ، از کجا پول می گیرید؟ بنابراین اگر فوتبال وجود نداشته باشد ، حامی 
مالی وجود نخواهد داشت و باشگاه نمی تواند هزینه خدمات عادی را بپردازد. با این 

شرایط همه باید چیزی را از دست بدهند.
او در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: خیلی از تیم های لیگ های 
دسته یک و دو هستند که در صورتی که چند ماه به درآمدهای بازیها و پخش زنده 
نرسند، ورشکست می شوند و راهی برای فعالیت نخواهند داشت. »این برگرد ، 
مطمئناً. همه ورزش ها به ویژه فوتبال باز خواهند گشت. این بزرگترین ورزش در 

جهان است و هرگز نخواهد مرد. 
باالخره این شرایط تمام می شود و فوتبال باز خواهد گشت. من هم مثل خیلی 

های دیگر دلم برای فوتبال تنگ شده است.

کمک عجیب دروازه بان تاتنهام؛
به حراج گذاشتن دستکش برای مقابله با کرونا!

فوتبال  تیم  فرانسوی  دروازه بان 
لیگ  فینال  های  دستکش  تاتنهام 
قهرمانان خود را برای مقابله با کرونا به 

حراج گذاشت.
به گزارش ساکرنت، بعد از شیوع 
رقابت های  تعطیلی  و  کرونا  ویروس 
از  اروپا  باشگاه های  از  خیلی  فوتبال، 
هزینه های خود محروم شدند و امیدوار 

بودند تا بازیکنان شان مقداری از حقوق خود را کاهش دهند.
در این بحران، بیمارستان ها و کادردرمانی کشورهای مختلف نیز به کمک نیاز 

داشتند تا بتوانند هر چه بهتر به درمان بیماران مبتال به کرونا کمک کنند. 
در همین راستا هوگو لوریس دروازه بان تاتنهام  دستکش هایی را که در دیدار 
فینال لیگ قهرمانان سال 20۱9 برابر لیورپول به دست کرد را به حراج گذاشت. 
کلیه درآمدها از فروش این دستکش به پرسنل پزشکی که با ویروس کرونا درگیر 
هستند اختصاص خواهد یافت. روز شنبه هزینه دستکش به 8۵0 یورو رسید و باید 
دید با ادامه مزایده این دستکش، چه میزبان پول برای کمک به پرسنل پزشکی 

درگیر با ویروس کرونا اختصاص خواهد یافت.
تاتنهام در فینال لیگ قهرمانان اروپا برابر لیورپول با دو گل شکست خورد 
و نتوانست به قهرمانی برسد. این تیم در فصل جاری لیگ قهرمانان نیز در مرحله 
یک هشتم نهایی برابر الیپزیگ آلمان حرفی برای گفتن نداشت و از دور رقابت 

ها کنار رفت.

مارادونا: رونالدینیو مجرم نیست
اسطوره فوتبال آرژانتین به حمایت 
از رونالدینیو پرداخت و خواستار برخورد 

بهتر با این فوق ستاره برزیلی شد.
رونالدینیو  اسپورت،  گزارش  به 
ستاره سابق بارسلونا و تیم ملی فوتبال 
برزیل روزهای بسیار سختی را تجربه 

می کند.
پاسپورت جعلی  با  که  رونالدینیو 

وارد پاراگوئه شد چند روزی را در زندان سپری کرد و بعد از پرداخت وثیقه سنگین 
6۵0 هزار پوندی موقتا آزاد شده و در یک هتل تحت اقامت اجباری قرار گرفته است.

مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین به حمایت از رونالدینیو پرداخت و خواستار 
برخورد بهتر با این فوق ستاره برزیلی شد. او گفت: رونالدینیو دوست عزیز من است 

و همواره در کنار او خواهم بود. نباید چنین برخوردی با این بازیکن بشود.
ال دیگو ادامه داد: آنچه که برای رونالدینیو اتفاق افتاد من را بسیار اندوهگین 
کرد. او که مجرم نیست که این گونه با او برخورد می شود. او تنها برای کار به پاراگوئه 
رفت. تنها اشتباه رونالدینیو این است که او یک الگوی بزرگ است و باید رفتارش 
زیر ذره بین قرار گیرد. رونالدینیو دوست عزیر من است و تا پای جان به حمایت از 

او خواهم پرداخت.

هافبك یونایتد: از رونالدو الگوبرداری می کنم
اسکات مک تامینای تاکید کرد در 
دوران قرنطینه و تمرینات انفرادی تالش 
زیادی کرده است تا از کریستیانو رونالدو 

الگوبرداری کند.
اسکات  میرور،  دیلی  گزارش  به 
منچستریونایتد  هافبک  تامینای  مک 
رونالدو  کریستیانو  از  آموختن  حال  در 
در مورد چگونگی حفظ تناسب اندام و 

تمرکز در هنگام قرنطینه است. این هافبک اسکاتلندی در یکی دو فصل اخیر پیشرفت 
بسیار خوبی داشته است و از آینده درخشانی برخوردار است. 

رونالدو ، 3۵ ساله که دوران درخشانی را در منچستریونایتد سپری کرد و با 
این تیم به قهرمانی در لیگ قهرمانان نیز رسید، خود را به ماندن در شرایط جسمی 
و روحی متفاوت عادت داده است  و بازیکن جوان یونایتد نیز به عنوان کسی که 
رونالدو را الگوی خود قرار داده است، تالش می کند تا بازیکنی شبیه به رونالدو باشد.

اسکات مک تامینای به سایت رسمی منچستریونایتد گفت: رونالدو بازیکنی 
بوده است که همیشه تالش کرده با تمرین و ممارست به بازیکن بهتری تبدیل شود 

و من دوست دارم به بازیکنی شبیه به او تبدیل شوم .
مک تامینای 23 ساله کاربردی باورنکردنی را نشان داده است تا بتواند خود 
را به عضویت مهمی در ترکیب اوله گونار سولسشایر تبدیل کند. این هافبک متولد 
لنکستر در این فصل 30 بازی برای باشگاه و کشور خود انجام داده است و او در 
اولدترافورد به یک بازیکن محبوب هواداران تبدیل شده است.او در بازی برابر نیوکاسل 
در باکسینگ دی دچار مصدومیت شد و دو ماه از میادین دور بود ولی توانست در بازی 

برابر منچسترسیتی در بازگشت به ترکیب یونایتد گلزنی نیز کند.

دست رد لیورپول بر سینه کوتینیو! 
درخواست  به  لیورپول  باشگاه 
آنفیلد  به  بازگشت  برای  »کوتینیو« 

پاسخ منفی داد.
در  و  سال 20۱8  در  »کوتینیو« 
اوج آمادگی از لیورپول جدا شد و بارسلونا 
پیوست، اما نتوانست درخشش همیشگی 

را در جمع کاتاالن ها داشته باشد.
همین امر سبب شد تا بارسلونا این 

ستاره برزیلی را به صورت قرضی راهی بایرن مونیخ کند و قهرمان فوتبال آلمان نیز 
نمی خواهد قرارداد دائمی با او به امضا برساند.کوتینیو که وضعیت مشخصی ندارد از 
مدیران باشگاه لیورپول خواست تا مقدمات بازگشتش به آنفیلد را فراهم کرده و او را 
از بارسلونا خریداری کنند که این درخواست با پاسخ منفی سران لیورپول مواجه شد.

با این اوصاف تنها گزینه پیش روی کوتینیو برای فصل آینده، انتقال به چلسی 
است. مگر اینکه بارسلونا بخواهد کوتینیو را نگه دارد که امری بعید محسوب می شود.

دارکو پانچف:

مسابقات جام رمضان سال 76، یکی 
این  برگزاری  دوره های  پرستاره ترین  از 
تورنمنت بود و »علی کریمی« یکی از این 
ستاره ها بود که توانست خودش را فوتبال 

کشور معرفی کند.
رمضان  مبارک  ماه  که  زمان  هر 
به خصوص  و  شروع می شود، ورزشکاران 
مختلف  تیم های  قالب  در  فوتسالیست ها 
افطار  از  بعد  ایران،  شهرهای  سراسر  در 
مسابقات  همیشه  می پردازند.  رقابت  به 
دارد  خاصی  بوی  و  رنگ  رمضان،  جام 
این  است.  برخوردار  خاصی  جذابیت  از  و 
ر  برگزا مختلف  محله های  در  مسابقات 
تماشای  به  را  اهالی آن منطقه  و  می شود 

رقابت های مهیج ماه رمضان می کشاند.
رمضان  جام  آنقدر  پیش  دهه  سه 
و  استقالل  تیم های  که  داشت  اهمیت 
مسابقات  در  خود  ستاره های  با  پرسپولیس 
می پرداختند؛  رقابت  به  و  می شدند  حاضر 
را  پاس  و  بهمن  مدعی  تیم های  این ها  به 
هم اضافه کنید تا متوجه اهمیت مسابقات 
مسابقه  جذابت ترین  بشوید.  رمضان  جام 
که  در سال 76 شکل گرفت  رمضان  جام 
به  فتح  و  استقالل  تیم های  سال  آن  در 
بهترین  از  یکی  آن مسابقه  رسیدند.  فینال 
به  را  کشور  فوتبال  تاریخ  فوتبالیست های 
تیم  در  معرفی کرد؛ علی کریمی که  همه 
فتح تهران بازی می کرد، در مقابل ۱2 هزار 

پر  را  آزادی  تماشاگری که سالن ورزشگاه 
فوتبال  به  را  خودش  توانست  بودند،  کرده 
ایران معرفی کند. او سه گل زد و یک پاس 
گل هم داد و همراه تیمش توانست هفت 

بر سه برابر آبی پوشان به پیروزی برسد.
در  که  جالبی  اتفاقات  از  دیگر  یکی 
رویارویی  داد،  رخ  رمضان  جام  مسابقات 
که  دیداری  بود.  دایی«  »علی  و  کریمی 
و  درگیری  اولین  جرقه  را  آن  بتوان  شاید 
رمضان  جام  در  دانست.  نیز  آنها  کدورت 

سال 7۵ زمانی که دایی به همراه برادران و 
دوستانش تیمی را برای شرکت در مسابقات 
جام رمضان تشکیل داد، در یکی از مسابقات 
مقابل فتح تهران قرار گرفت. دیدار دو تیم 
پرتنش برگزار شد و کریمی که در بهترین 
روزهای خود به سر می برد، در چند صحنه 
با عبور دادن توپ از میان پاهای دایی از این 
بازیکن ملی پوش گذشت و در نهایت تکنیک 
 ناب کریمی، دایی را از کوره در برد و وی را 

به مجبور به عکس العمل کرد.

جام های رمضان، برای فوتسالی ها نیز 
خروجی های فوق العاده ای داشت. بازیکنانی 
»محمدرضا  معصومی«،  »بابک  همچون 
جمله  از  شمسایی«  »وحید  و  حیدریان« 
مسابقات  دل  از  شده  کشف  استعدادهای 
جام رمضان بودند که سال های سال، ستاره 

بی چون و چرا فوتسال ایران لقب گرفتند.
برای  دیگری  هم  علت  رمضان  جام 
آن  و  دارد  فوتسال  اهالی  میان  محبوبیت 
هم درآمدزایی این مسابقات است. بازیکنان 
تب  که  هنگامی که  فوتسال  سرشناس 
به  ایران  رمضان  جام  فوتسال  بازی های 
کشورهای حوزه خلیج فارس سرایت کرده 
بود، به این مسابقات می رفتند و درآمدزایی 
مسابقاتی  داشتند؛  رقابت ها  این  از  خوبی 
»روبرتو  چون  ستاره هایی  بعدها  البته  که 
»آلساندرو  زانتی«،  »خاویر  کارلوس«، 
نستا« و »دکو« را نیز به کشورهای حوزه 

خلیج فارس کشاند.
تعطیلی  به  توجه  با  ل  مسا ا ما  ا
به دلیل شیوع ویروس  رقابت های ورزشی 
کرونا، مسابقات فوتسال جام رمضان نه تنها 
در ایران بلکه در کشورهای عربی نیز برگزار 
ناراحت  می تواند  موضوع  این  و  نمی شود 
باشد  فوتسال  اهالی  برای  خبر  کننده ترین 
زیرا بیشتر بازیکنان فوتسال خاطرات بسیار 
شیرینی از جام های رمضان دارند و نمی توانند 

ماه رمضان را بدون رقابت، تصور کنند.

به بهانه برگزار نشدن مسابقات فوتسال جام رمضان؛

علی کریمی، کشف بزرگ فوتبال از فوتسال

ی
رج

خا
ل 

وتبا
ف

زیر نظر: مجتبی کاشی ال
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس معتقد است در صورت 
تعطیلی لیگ به دلیل شیوع کرونا، این تیم باید به عنوان 

قهرمام معرفی شود.
روز  شرایط  خصوص  در  کنعانی زادگان  محمدحسین 
که  داد  انجام  را  صحبت هایی  پرسپولیس  و  ایران  فوتبال 

متن کامل آن را در زیر می خوانید: 
با روزهای قرنطینه چه کار می کنی؟

فوتبال و هواداران  برای  دلمان  واقعا خسته شده ایم، 
به صورت اختصاصی تمرین  پرسپولیس تنگ شده. خودم 
بدنی  از شرایط خوب  تا  بدنساز هستم  نظر  زیر  و  می کنم 

عقب نمانم.
از شروع لیگ و تمرینات خبر نداری؟

نه! من دوست دارم هرچه زودتر تمرینات و مسابقات 
شروع شود. این بالتکلیفی خیلی سخت شده. باید طوری 
و  نکنیم  ضرر  هم  فوتبالیست ها  ما  که  کنند  برنامه ریزی 

مصدوم نشویم.
بدون معرفی  و  لیگ همین االن  دارند  اعتقاد  برخی 

قهرمان باید تعطیل شود، تو چه نظری داری؟  
است.  جدول  صدر  اختالف  امتیاز   ۱0 با  پرسپولیس 

ما برای اینکه تیم به اینجا برسد کلی زحمت کشیدیم.  با 
که  شرایطی  در  آنهم  می شویم،  قهرمان  دیگر  پیروزی   4
دیدارهای سخت خود را انجام دادیم. اگر قرار است لیگ را 
تعطیل کنند باید پرسپولیس به عنوان قهرمان معرفی شود 

چون حق ماست. به بقیه تیم ها احترام می گذارم اما خودشان 
هم می دانند حق پرسپولیس است قهرمان شود.  

ورزش  وزیر  مثال  دارند  اعتقاد  پرسپولیس  مخالفان 
می خواهد این تیم قهرمان شود.  

که  موقع  آن  چطور  نیست.  درست  حرف  این  اصال 
چهارم جدول بودیم این چیزها را نمی گفتند؟  ما تیم خوبی 
اگر  داریم.  فوق العاده ای  فنی  کادر  و  بازیکنان  که  هستیم 
االن با این اختالف صدر جدول هستیم و می خواهیم پوکر 
قهرمانی کنیم به خاطر توانایی خودمان است. تیم های دیگر 
پرسپولیس  به  تعطیل شود چون می دانند  لیگ  می خواهند 
نمی رسند و نمی خواهند پرسپولیس پوکر قهرمانی کند. البته 
این را بگویم که ما همین االن هم با چند هفته تمرین آماده 
بازی می شویم. پرسپولیس در چهار سال گذشته نشان داده 

که بهترین تیم ایران است و شایسته قهرمان.
با  بازی  مورد  در  استیناف  کمیته  رای  می کنی  فکر 

سپاهان چه می شود؟  
بعید می دانم رای کمیته انضباطی را تغییر بدهند. ما 
به زمین رفتیم و آماده بازی بودیم. دلیلی ندارد رای 3 بر 

صفر عوض شود.

کنعانی زادگان: اگر قرار بر تعطیلی لیگ باشد، پرسپولیس باید قهرمان اعالم شود

مجید جاللی: فكر می کنم
 لیگ برگزار می شود!

سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان گفت: 
راهی جز برگزاری لیگ برتر وجود ندارد چرا که 
هر اقدامی غیر از آن مستلزم اتخاذ تصمیمات 

سخت است.
مجید جاللی در خصوص اینکه در دوران 
قرنطینه چطور تمرینات تیمش را زیر نظر دارد، 
اظهار داشت: من هم مثل بقیه مردم در قرنطینه 
برنامه داده ایم و طبق  بازیکنان هم  به  هستم. 
برنامه پیش می روند. خوشبختانه بچه ها خودشان 

حواسشان به تمرینات و آمادگی هست.
وی درباره برگزاری یا برگزار نشدن ادامه لیگ برتر در شرایط کرونایی، گفت: 
فکر می کنم لیگ برگزار می شود. یعنی راهی جز این نیست. هر چیزی غیر از این 

مستلزم اتخاذ تصمیمات سخت است.  
سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان در خصوص شرایط تیمش هم عنوان کرد: 
قبل از شیوع کرونا روند خوبی داشتیم اما همه چیز بهم خورد. حاال باید منتظر باشیم 

ببینیم چه تصمیمی گرفته می شود.  
جاللی در پاسخ به این سوال که ناقص یا دیر برگزار شدن این فصل آیا روی 
فصل بعد لیگ برتر تاثیر می گذارد یا خیر؟  گفت: اگر لیگ در فصل بعد دیرتر از 
شهریور شروع شود به طور قطع ضرر می کنیم. اگر قرار باشد فصل بعد در مهر یا 
با دیدارهای مقدماتی جام جهانی تالقی پیدا خواهد کرد که این  آبان برگزار شود 

باعث می شود لیگ فصل بعد هم فشرده و نامنظم برگزار شود.

سلطانی فر: واگذاری سرخآبی ها اقدامی 
ماندگار در تاریخ ورزش است

واگذاری  با  گفت:  جوانان  و  ورزش  وزیر 
استقالل و پرسپولیس، اقدامی ماندگار در تاریخ 
ورزش کشور انجام خواهد شد و به عنوان یک 
میراث مدیریتی و کمک به آینده ورزش کشور 

ثبت خواهد شد.
دویست و چهلمین شورای معاونان وزارت 
فر  سلطانی  مسعود  حضور  با  جوانان  و  ورزش 

تشکیل شد.
مسعود سلطانی فر در جمع معاونان وزارت 
ورزش و جوانان با اشاره به عزم ملی گسترده تری 

که با دستور رییس جمهور برای واگذاری مجموعه های بزرگ دولت در کشور ایجاد شده 
است، گفت: تمام امکانات حقوقی و قانونی در مسیر واگذاری استقالل و پرسپولیس 

بایستی در اختیار این دو مجموعه قرار گیرد.
وی افزود: حسن روحانی در موضوع خصوصی سازی و واگذاری بسیار مصمم 
گرفتن  سرعت  برای  اجرایی  و  عملیاتی  و  خوب  بسیار  فضای  اکنون  هم  و  است 
سازمان  و  دارایی  امور  و  اقتصاد  وزارت  کمک  با  سرخابی ها  خصوصی سازی  روند 

خصوصی سازی شکل گرفته است.
سلطانی فر خاطرنشان کرد: با واگذاری استقالل و پرسپولیس، اقدامی ماندگار 
در تاریخ ورزش کشور انجام خواهد شد و به عنوان یک میراث مدیریتی و کمک به 

آینده ورزش کشور ثبت خواهد شد.

مربیان ملی جزو بیکارترین مشاغل در 
روزهای شیوع کرونا هستند اما این موضوع 
های  فدراسیون  برای  زیادی  های  هزینه 
لغو  با  بسا  چه  و  است  داشته  بر  در  فوتبال 
موقعیت   ،202۱ سال  تا  ملی  های  رقابت 

مربیان هم به خطر بیفتد.
بحران کرونا هنوز در جهان ادامه دارد 
و کشورها ریسک پذیری خود در برگزاری 
رویدادهای غیرضرور کاهش داده اند و قصد 
ندارند به اعمالی از قبیل برگزاری فوتبال در 
این شرایط بحرانی تن بدهند. به همین دلیل 
هنوز به جز چند کشور از جمله کره جنوبی، 
سایر کشورها تصمیمی درباره آغاز مسابقات 
فوتبال نگرفته اند. برخی از کشورها از جمله 
رقابت ها  این  پرونده  کامل  طور  به  هلند، 
سقوط  و  قهرمان  تعیین  بدون  و  بست  را 
به  را  باشگاه ها  و  بازیکنان، مربیان  کننده، 
مرخصی طوالنی مدت فرستاد تا در انتظار 

آغاز مسابقات نباشند.
*بالتکلیفی رویدادهای بین المللی

در این شرایط، فیفا و کنفدراسیون های 
عاجز  گیری  تصمیم  از  نیز  زیرمجموعه اش 
برای  مشخصی  زمان  هنوز  و  مانده اند 
اند؛  نگرفته  فوتبال  المللی  بین  رقابت های 
اهمیت  دارای  حیث  این  از  رقابت ها  این 
هستند که برگزاری آن، آمادگی همه کشورها 
را می طلبد و نمی توان به اتکای بهبود شرایط 
برای  جدیدی  ریزی  برنامه  کشور،  چند  در 

آن صادر کرد.
که  فدراسیون ها  وضعیتی،  چنین  در 
منابع درآمدی کمتری نسبت به باشگاه ها و 
تیم های فوتبال دارند، با ضرر مالی بیشتری 
مواجه هستند و نگرانی هایی نسبت به آینده 
دارند، چرا که امکان دارد با ادامه این روند و 
افزایش هزینه ها در برابر درآمدهای اندک، در 

آستانه ورشکستگی نیز قرار گیرند.
*کاهش دستمزد و برکناری مربیان تیم 

های ملی به طور موقت
در روزها و هفته های گذشته، برخی از 
کشورها برای حل این مشکل، اقداماتی انجام 
داده اند که ممکن است سایر کشورها هم 
آن را انجام دهند. در همان روزهای نخست 

شیوع کرونا در جهان، اسکار تابارس، سرمربی 
کهنه کار تیم ملی اروگوئه بعد از ۱2 سال به 
کار خود در این تیم پایان داد. این اتفاق در 
حالی رخ داده که او در این سال ها با بیماری 
سختی مواجه شد اما هرگز از شغلش بیکار 
نشد و اروگوئه جای او را با مربی دیگری پر 
نکرد ولی کرونا فعال اروگوئه ای ها را مجاب 

به این کار کرده است.
فدراسیون فوتبال اروگوئه همچنین 400 
کارمند خود را هم برکنار کرده تا آن ها در این 
وضعیت از بیمه بیکاری خود بهره مند شوند و 
فشار از روی فدراسیون به روی شرکت های 

بیمه منتقل شود.
در ادامه اماراتی ها که به واسطه منابع 
هنگفت دولتی و پول فروش نفت مشکلی از 
این بابت ندارند، سرمربی تیم ملی کشورشان 
را کنار گذاشتند. ایوان یووانویچ نیز با مجالی 
که کرونا به اماراتی ها برای تجدید نظر در 
شد  برکنار  کارش  از  بودند  داده  او  انتخاب 
اتخاذ تصمیمات  از  بعد  تا در سر فرصت و 

مناسب، مربی جدید انتخاب شود.
در ایرلند شمالی نیز، ماکیل اونیل، بعد 
از 9 سال مربیگری به دلیل تعویق مسابقات 

بین المللی به خاطر کرونا از سمتش استعفا 
نیز،  انگلیس  مانند  کشورها  سایر  در  کرد. 
گرت ساوت گیت 30 درصد از دستمزد خود 
را کاهش داده است. ساوت گیت، سرمربی 
فوتبال  اتحادیه  به  کشور  این  ملی  تیم 
انگلیس خبر داده که در شرایط دشوار ناشی 
این  به  کمک  هدف  با  و  کرونا  بحران  از 
دستمزد  از  درصد   30 ملی،  تیم  و  اتحادیه 

خود را دریافت نخواهد کرد.
تیم  سابق  مربی  کی روش،  کارلوس 
ملی و کنونی کلمبیا از جمله مربیانی بود که 
در نخستین روزهای شیوع کرونا، درخواست 
کاهش دستمزدش را برای کمک به فدراسیون 
این کشور ارائه داد و در نهایت بعد از یک 
ماه، کلمبیایی ها به علت مشکالت مالی این 

موضوع را قبول کردند.
های  رقابت  لغو  برای  *درخواست 

انتخابی جام جهانی تا یک سال دیگر
باشگاهی  مسابقات  اتمام  و  برگزاری 
فعال  و  است  فدراسیون ها  نخست  اولویت 
نمانده  باقی  ملی  دیدارهای  برای  مجالی 
است. بعد از لغو مسابقات در مارس و ژوئن 
)فروردین و خرداد(، معاون رئیس فیفا در گفته 

» به دلیل محدودیت های ایجاد شده در رابطه 
با شیوع ویروس کرونا و همچنین اختالل به 
وجود آمده در برگزاری رقابت های باشگاهی، 
این امکان وجود دارد که هیچ دیدار ملی تا 
سال 202۱ برگزار نشود.« ویکتور مونتاگلیانی 
معتقد است چه بسا مسابقات ملی در ماه های 

سپتامبر ، اکتبر و نوامبر نیز لغو شود.
عضو  کشوهای  اتفاقات،  این  پی  در 
درخواستی  نیز  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
ماه های  در  جهانی  جام  انتخابی  لغو  برای 
آینده داده است تا رقابت ها به سال 202۱ 
منتقل شود و فیفا فعال در حال بررسی این 

موضوع است.
در صورت لغو این مسابقات، تیم های 
رو خواهند  به  رو  بلندمدتی  تعطیلی  با  ملی 
شد و مربیان ملی هم بیکار می شوند و چه 
بسا قرارداد همکاری آن ها با کشورها فسخ 
قراردادها  جزییات  به  نگاهی  که  چرا  شود 
نشان می دهد که لغو قرارداد سود بیشتری 
طول  در  مربیان  دستمزد  پرداخت  برابر  در 

یک سال دارد.
*اپیدمی برکناری مربیان ملی

به طور مشخص، مربیان تیم های ملی 
و  فوتبال هستند  در رشته  اقشار  بیکارترین 
ندارند.  آینده  ماه های  برای  برنامه ای  هیچ 
ماه های گذشته  از  ملی  رقابت های  تعطیلی 
و برگزار نشدن مسابقات باشگاهی، مربیان 
تیم های ملی را به خانه فرستاده است و اگر 
رقابت های انتخابی جام جهانی لغو شود، آن ها 
هم برنامه ای برای کار کردن نخواهند داشت.

در روزهای گذشته نیز بحث های درباره 
ایران  ملی  تیم  از  اسکوچیچ  برکنار  احتمال 
وجود داشت که از سوی این مربی و فدراسیون 
فوتبال رد شده است. در واقع فدراسیون های 
مقاومت  مشکل  این  برابر  در  فعال  زیادی 
کرده اند اما برای یک سال آینده می توان به 

این وضعیت ادامه داد؟
این موضوع به طور قطع فدراسیون ها را 
در اندیشه کاهش دستمزد مربیان یا برکناری 
آن ها به طور موقت قرار خواهد داد تا همانند 
به  فوتبالی  نهادهای  از روی  فشار  اروگوئه، 

نهادهای بیمه ای منتقل شود.

فیفا و چالش برگزاری مسابقات ملی در سال ۲0۲1؛

مربیان بیكار ملی در خطر اخراج یا برکناری!
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شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
خراسان رضوی زهره وحیدی-بخشی از 
اقدامات شهرداری در راستای ساماندهی 
اراضی  از  حراست  و  حفظ  کشف رود؛ 
تجهیزات  و  نیرو  تامین  و  تحویلی 
احیا  بهسازی،  طرح های  اجرای  الزم، 
توسعه  سرشاخه ها،  و  کشف رود  بستر 
ایجاد  پارک،  رود  ایجاد   ، سبز  کمربند 
گردشگری  توسعه  ساخت های  زیر 
داخلی،  مالی  منابع  طریق  از  محدوده 
اعتبارات  از اجرای طرح،  منابع حاصل 
دولتی، اعتبارات تخصیصی دستگاه های 
متولی و سرمایه گذاری بخش خصوصی 
و اجرای طرح های مهندسی رودخانه با 

رویکرد زیست محیطی بوده است.
خدمات شهری شهرداری  معاون 
مشهد گفت: احیای کشف رود با مدیریت 
دستگاه های  سایر  هماهنگی  و  واحد 
متولی همانند گذشته با عزم جدی در 

سال جاری ادامه خواهد داشت.
ز  ا زدید  با در  یعقوبی  مهدی 
راستای  در  گرفته  صورت  اقدامات 
احیای کشف رود اظهار کرد: هدف اصلی 
از این بازدید بررسی تسریع در عملیات 

اجرایی ساماندهی و احیای کشف رود و 
تکمیل تصفیه خانه ها بوده که اقدامات 

مرحله به مرحله در حال انجام است.
تاکنون،  اینکه  به  اشاره  با  وی 
راستای  در  خوبی  بسیار  پیشرفت های 
است،  شده  حاصل  کشف رود  احیای 
خاطرنشان کرد: شهرداری مشهد در ابتدای 
شروع عملیات ساماندهی کشف رود، پس از 
تحویل گیری اراضی بستر رودخانه و اجاره 
اراضی مازاد بر بستر فعال، در قالب انجام 
فعالیت های اجرایی و حفاظتی نسبت به 
ساماندهی رودخانه و درختکاری، در گام 

اول اقدام به تهیه طرح و تصویب مطالعات 
نهایی کرده است.

خدمات شهری شهرداری  معاون 
اقدامات  از  بخشی  کرد:  بیان  مشهد 
ندهی  ما سا ستای  ا ر در  ری  شهردا
اراضی  از  حراست  و  حفظ  کشف رود، 
تجهیزات  و  نیرو  تامین  و  تحویلی 
احیا  بهسازی،  طرح های  اجرای  الزم، 
توسعه  سرشاخه ها،  و  کشف رود  بستر 
ایجاد  پارک،  رود  ایجاد   ، سبز  کمربند 
گردشگری  توسعه  ساخت های  زیر 
داخلی،  مالی  منابع  طریق  از  محدوده 

اعتبارات  از اجرای طرح،  منابع حاصل 
دولتی، اعتبارات تخصیصی دستگاه های 
متولی و سرمایه گذاری بخش خصوصی 
و اجرای طرح های مهندسی رودخانه با 

رویکرد زیست محیطی بوده است.
یعقوبی با اشاره به اینکه فاز اول 
تصفیه خانه چرم شهر در اسفند ماه 98 
افتتاح شد و به منظور افتتاح کل پروژه 
است،  شده  برنامه ریزی   99 سال  در 
ارتقای  و  اجرا  همچنین،  کرد:  اضافه 
استانداردهای  رعایت  با  تصفیه خانه ها، 
الزم و مطابق طرح های مصوب شامل 
کالورت  و  طبرسی  تصفیه خانه های 
بخش  سرمایه گذاری  طریق  از  التیمور 

خصوصی در حال پیگیری است .
وی با بیان اینکه هفت هکتار از 
اراضی بستر و حاشیه کشف رود تسطیح 
شد:  یادآور  است،  شده  آماده سازی  و 
تاکنون اقدامات بسیار خوبی در حاشیه 
رودخانه کشف رود، حد فاصل پل کالت 
تا خین عرب صورت گرفته است و در 
پنج  از  بیش  جاری  ماه سال  فروردین 
درختکاری  کشف رود  اراضی  از  هکتار 

شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد خبرداد؛

عزم جدی شهرداری مشهد برای احیای کشف رود همچنان ادامه دارد
جابجائی۱۹۷هزارتن کاال دراستان اردبیل/حمل مایحتاج 

عمومی مردم اولویت راهداری 

دنیای جوانان گروه شهرستان اردبیل پروین حسینی-مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 

۱97 هزارو 768 تن کاال و بار دراستان جابجا شده است. 
 به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اردبیل،علی رحمتی در بازدید از شهرک حمل و نقل اردبیل با بیان 
اینکه در فروردین ماه امسال ۱2 هزارو 770 برگ بارنامه نیز صادر شده 
است افزود: وضعیت حمل و نقل کاال و بار در استان کامال عادی و روان 
 9 افزایش  قبل  مشابه سال  به مدت  نسبت  جابجایی  میزان  این  و  است 

درصدی را نشان می دهد.
دبیر کمیسیون اجرائی مدیریت ایمنی حمل و نقل استان اردبیل حمل 
کاال و مایحتاج عمومی مردم را اولویت اصلی راهداری و حمل و نقل جاده ای 
دانست و افزود: باتوجه به شیوع ویروس کرونا کلیه اقدامات الزم و پروتکل 
های بهداشتی به شرکت های حمل ونقل  ابالغ شده و طرح فاصله گذاری 

اجتماعی نیز درحال اجراست.
عضو شورای اداری استان اردبیل فعالیت 87 شرکت حمل و نقل کاال 
با بیش از 7 هزارو 789 دستگاه ناوگان باری در استان را یادآور شد وبا 
قدردانی از تالش های شبانه روزی رانندگان سخت کوش و فعاالن حوزه 
نقل  و  بخش حمل  در  پرتالش  راننده  هزار  کرد:۱۱  تصریح  ونقل  حمل 

کاالی استان فعالیت می کنند.
رئیس کمیته حمل و نقل ستاد اجرائی خدمات سفر استان اردبیل گفت: 
در قالب کمیسیون ماده ۱2 نظارت ویژه برعملکرد شرکت های حمل و نقل 
انجام می شود و مردم ،رانندگان و صاحبان کاال می توانند هرگونه شکایات 
خود را از طریق سامانه ۱4۱ جهت رسیدگی به اداره کل راهداری و حمل و 

نقل جاده ای استان اردبیل اطالع دهند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز :
پایگاههای  و  ها  خبرگزاری  مطبوعات،  جشنواره  برگزاری 
خبری استان البرز با همکاری خانه مطبوعات استان البرز 

خبر داد

مطبوعات،  جشنواره  چهارمین  کرج-اکبری-  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان البرز در دو بخش اصلی و موضوعی برگزار 
می گردد .به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز، 
ناصر مقدم با اعالم این خبر اظهار داشت : برگزاری این جشنواره با هدف ، ارتقاء سطح 
کیفی خبر و اطالع رسانی در استان،گسترش فرهنگ مطالعه و روزنامه خوانی، شناسایی 
نقاط قوت و ضعف رسانه¬های استان و نیز توسعه ظرفیت های موجود مطبوعات 
برگزار خواهد شد.وی افزود بخشهای اصلی جشنواره: ۱. مقاله 2. یادداشت و سرمقاله 
3. عکس)خبری، غیر خبری( 4. خبر۵.گزارش)خبری، تحلیلی(  6.مصاحبه 7. تیتر8. 
طراحی و صفحه آرایی9.طنز مکتوب۱0. طرح و کاریکاتور  و بخش¬های موضوعی 
شامل : ۱-رونق تولید)حمایت از کاالی ایرانی(2- جهش تولید3-توسعه استان البرز4. 
حقوق شهروندی۵. دین و معنویت6. نشاط اجتماعی7. خانواده و سبک زندگی8. آب 
،محیط زیست9. چالش ها و آسیب های اجتماعی)طالق،حاشیه نشینی،اعتیاد،فساد 
اداری،بیکاری،فقر(۱0. نظام سالمت با محوریت ویروس کرونا خواهد بود.ناصر مقدم 
بیان داشت : آثار رسیده در بخش های موضوعی جداگانه بررسی شده و از رسانه ای 
که بیشترین آثار را در هر یک از موضوعات فوق داشته باشد تجلیل خواهد شد . در 
این بخش ارسال اصل و یا تصویر چاپ شده  آثاربه دبیرخانه الزامی است و نیازی به 
بارگذاری این آثار در سامانه نمی باشد.ضوابط و مقررات شرکت در جشنواره به شرح 
ذیل می باشد: ۱-آثاری در جشنواره شرکت داده می شوند که در فاصله زمانی ابتدای 
تیرماه۱398تا پایان خردادماه۱399دریکی از نشریات استانی،خبرگزاریها، پایگاه های  
خبری استان و سرپرستی های نشریات سراسری منتشر شده باشد.2-آثاری پذیرفته 
می شود که نام صاحب اثر در صفحه منتشره قید شده باشد و مطالب با امضای مستعار 
پذیرفته نمی شود. )افرادی که آثار آنها با نام مستعار و کد ثبت می گردد باید به تأیید 
مدیر مسئول رسانه رسیده باشد.(تبصره: نمایندگی های نشریات سراسری وخبرگزاری 
ها به منزله مدیرمسئول رسانه شناخته نمی-شوند و باید توسط مدیرمسئول در مرکز 
تأیید گردد.3- مطالب مربوط به رسانه های فاقد مجوز و همچنین بولتن های داخلی 
امکان شرکت در جشنواره را ندارند.4- هر متقاضی مجاز به شرکت در 3 بخش از 
جشنواره میباشد و  در هر بخش می تواند حداکثر تا 2 اثر را بارگذاری نماید که در 
مجموع 6 اثر پذیرفته می شود ، در صورت ارسال آثار بیشتر، دبیرخانه جشنواره آثار 
دریافتی را به صورت تصادفی انتخاب و بقیه را حذف خواهد کرد.۵-رسیدگی به آثار 
یک مرحله ای و توسط هیأت داوران جشنواره خواهد بود.6-هیات داوران امکان ارسال 
اثر به جشنواره را ندارند و قاعده داوری بدین ترتیب خواهد بود که برای رد یا تأیید هر 
اثر، نظرنصف به اضافه یک رأی هیأت داوران تعیین کننده خواهدبود.7-تعداد اعضای 
شرکت کنندگان دربخش های مختلف جشنواره، رتبه بندی خواهند شد:باالی ۱۵ نفر 
شرکت کننده:نفرات اول، دوم وسوم انتخاب خواهد شد.2-ما بین ۱0تا ۱۵ نفر شرکت 
کننده:نفرات اول و دوم انتخاب خواهد شد.3-بین ۵ تا ۱0نفر شرکت کننده: فقط یک 
نفر4-تعداد آثار کمتر از مقدار تعیین شده در بخش های دیگر ادغام یا حذف میگردد.الف.
متقاضیان شرکت در جشنواره می بایست از تاریخ 20 اردیبهشت 99 با مراجعه به سایت

http://alborz.pressfestival.ir/آثار خود را تا تاریخ99/4/20 بارگذاری نموده 
و همچنین به صورت چاپ شده به دبیرخانه ارسال نمایند .اختتامیه : ۱۵ مردادماه ۱399 
به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگارنشانی دبیرخانه : البرز-بعداز پل آزادگان-خیابان 
مطهری-جنب شاهد2-اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز-معاونت فرهنگی 

و رسانه ای-گروه امور رسانه ای.تلفن دبیرخانه :32۵24849 -026

اجرای بیش از 30 برنامه با محوریت سالمت جامعه کار و 
تالش به مناسبت هفته کارگر در اردبیل

دنیای جوانان گروه شهرستان اردبیل پروین حسینی-مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اردبیل گفت: تعداد 30 برنامه به مناسبت بزرگداشت هفته کارگر برنامه ریزی 
شده است که از پنجم تا ۱۱ اردیبهشت در واحدهای تولیدی و شهرستان ها اجرا می 
شود. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل؛ قاسم رحیمی 
در تشریح برنامه های هفته کارگر گفت: همزمان با فرارسیدن هفته کارگر از روز جمعه، 
برنامه های متناسب با سالمت جامعه کار و تالش و به صورت مجازی اجرا می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل افزود: تعداد 30 برنامه به مناسبت بزرگداشت 
هفته کارگر برنامه ریزی شده است که از ۵ تا ۱۱ اردیبهشت در واحدهای تولیدی و 
شهرستان ها اجرا می شود.وی عنوان کرد: برگزاری مسابقه اینترنتی و مجازی عکس 
کارگر، تولید و کرونا، برگزاری مسابقه مجازی ایده های برتر پیش گیری از شیوع کرونا 
در محیط کار و تولید، اهدای ماسک و گل در بین کارگران، تجلیل از نخبگان جامعه کار 
و تولید و کارگران نمونه استان، تجلیل از خانواده های شهدای کارگران در قالب ویدئو 
کنفرانس توسط معاون وزیر از برنامه های تدوین شده جهت بزرگداشت هفته کارگر 
در استان اردبیل است.رحیمی اظهار کرد: تجلیل از کارگران منتخب توسط واحدهای 
تولیدی، پخش بیش از 28 هزار بسته  معیشتی بین کارگران و اقشار آسیب دیده به همت 
واحدهای تولیدی، اختصاص یک روز از حقوق کارمندان اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی برای کمک به آسیب دیده گان جامعه کار و تالش از ویروس کرونا، تجلیل از 
خادمان سالمت و مسئولین بهداشت کار در واحدهای تولیدی، برگزاری مسابقه مجازی 
کاتا کارته کارگران ورزشکار، برگزاری مسابقه مجازی دارت کارگران و افتتاح طرح های 

اشتغالی به صورت مجازی در طول این هفته انجام خواهد شد.

رئیس HSE    گاز گلستان بر ضرورت جلوگیری از آلودگی 
های زیست محیطی  تاکید کرد

ه  و گر ن  نا ا جو ی  نیا د
ه  حمید ن  گلستا ن  ستا شهر
عرب-مهندس ظمیری   ضمن 
گرامیداشت روز 22 آوریل مصادف 
روز  بعنوان  ماه   اردیبهشت   3 با 
جهانی زمین پاک ، اظهار داشت: 
همه ما باید تالش کنیم تا درحفظ 
تمدن  مهد  و  مادر  که  زمین   
های  گونه  زیستگاه   و  بشری 
و  است  وگیاهی  جانوری  متنوع 
با توسعه صنعتی و فعالیت های 
خطر  درمعرض  متاسفانه  انسانی 
کوشا  است  قرارگرفته  وآسیب 

باشیم. به گزارش روابط عمومی  ، وی درادامه گفت : روز جهانی زمین    
تلنگری برای حفاظت از طبیعت ، محیط زیست و ترویج فرهنگ زیست 
محیطی ویادآوری وترغیب حس مسئولیت فردی واجتماعی درقبال محیطی 
که درآن زندگی و زایش به رشد و بالندگی می باشد و بر همین اساس برگزار 
کنندگان این رویداد، هرساله موضوعی ویژه را برای جلب نظر مخاطبان 
جهانی انتخاب می کنند که  امسال  چالش عظیم  تغییرات آب و هوایی،  
به عنوان مهم ترین مسئله برای توجه جهانی درپنجاهمین سالگرد روز زمین  
مورد تاکید قرار گرفت. ضمیری ضمن اشاره به شعار امسال با عنوان »اقدام 
برای اقلیم«  ادامه داد: دلیل وقوع تغییرات اقلیمی ) تغییر در دمای معمول، 
میزان بارش و یا شدت وزش باد( در جهان ، ما انسان ها هستیم.  با وجود 
این که طیف گسترده ای از پدیده های طبیعی می توانند تا حد قابل توجهی 
در این موضوع تاثیر گذار باشند،  اما محققان و کارشناسانی  فعال در این 
حوزه  بر این عقیده هستند که گرمایش زمین و تغییرات جوی که اکنون 
شاهد آن ها هستیم نتیجه فعالیت های مخرب بشر است. ایشان با بیان سهم  
هرکس در کاهش تغییرات آب وهوایی  اظهار داشت:اگر ما بتوانیم اقدامات 
ساده و  موثری  که بتواند به کند شدن  تغییرات  کمک کند  انجام دهیم  
بی شک  قادر خواهیم بود  جلوی   خطرات  و چالشهای پیش روی را  
گرفته و زمین را از نابودی نجات دهیم.  رئیس امور بهداشت، ایمنی و محیط 
زیست و پدافند غیر عامل شرکت گاز استان گلستان  در ادامه گفت: یکی 
از تاثیرگذارترین اقدامات  ممکن   در این زمینه  ، افزایش آگاهی دیگران 
درباره گرمایش زمین و پیامدهای آن است بطوری که  آگاه سازی مردم در 
درک تأثیر گرم شدن کره زمین و افزایش سواد اقلیمی در بین کودکان و 
نوجوانان و همچنین توسعه برنامه های آموزش غیر رسمی از طریق رسانه ، 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می تواند موجبات  بسته شدن شکاف 
بین درک علمی و اجتماعی از تغییرات آب و هوایی را بهمراه داشته باشد.

توزیع ۴5 هزار سبد کاال بین خانواده های کمیته امداد استان 
مرکزی آغاز شد

دنیای جوانان گروه شهرستان مرکزی - حامد نوروزی : سرپرست اداره کل 
کمیته امداد امام خمینی )ره( استان مرکزی گفت: توزیع 4۵ هزار سبد کاال در ایام 
شیوع کرونا و در آستانه ماه مبارک رمضان بین مددجویان این نهاد حمایتی استان 
آغاز شد. به گزارش روپایگاه اطالع رسانی امداد استان مرکزی، »عدالت بهرامی« 
افزود: ارزش ریالی هر سبد غذایی مددجویان سه میلیون ۵00 هزار ریال بوده و ارزاق 
اصلی در این بسته شامل برنج، ماکارونی، روغن، چای و پنیر است. وی اظهار داشت: 
در آستانه ماه مبارک رمضان رزمایش گسترده همدلی، مواسات و کمک مؤمنانه 
برای حمایت نیازمندان و فقرا براساس فرمایش مقام معظم رهبری شکل گرفت و 
کمیته امداد استان مرکزی نیز »رزمایش ملی بخشش ایرانیان« را برای کمک به 
نیازمندان اجرا می کند. سرپرست اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان مرکزی 
گفت: 9 آشپزخانه برای طبخ اطعام نیازمندان از ابتدای ماه مبارک رمضان در قالب 
طرح همسفره  با عنوان » اطعام مهدوی«  و در راستای رزمایش گسترده مواسات 
و همدلی با رعایت کامل اصول بهداشتی راه اندازی می شود. بهرامی افزود:  چهار 
باب از این  آشپزخانه ها در شهرستان اراک،  ساوه و خمین هرکدام دو آشپزخانه و 
محالت یک آشپزخانه  فعال دارد و در این رزمایش از ظرفیت خیران و دستگاه ها 
به منظور حمایت از نیازمندان و اقشار آسیب پذیر از ویروس کرونا استفاده می شود. 
استان مرکزی گفت: مساعدت  )ره(  امام خمینی  امداد  اداره کل کمیته  سرپرست 
نقدی برای مددجویان کمیته امداد با اعتبار ۱7 میلیارد ریال به صورت بالعوض و 
49 میلیارد ریال وام قرض الحسنه و استمهال تسهیالت مددجویان از برنامه های 

کمیته امداد استان مرکزی در این رزمایش است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی قم:
جهاد کشاورزی قم جهش تولید را با ارتقا بهره وری محقق 

می کند
استفاده  و  بهره وری  ارتقا  گفت:  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس   - قم 
صحیح از نهاده ها، هدف اصلی جهاد کشاورزی قم برای تحقق راهبرد جهش تولید 

در این بخش است.
عباس پورمیدانی روز یکشنبه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا،  بیان کرد:  دربخش 
کشاورزی قم ظرفیت مناسب برای توسعه کمی مزارع و باغات وجود ندارد چراکه 
نهاده های پایه در این بخش همچون آب و زمین با محدودیت مواجه است، به همین 
دلیل سیاست ما برای تحقق راهبرد جهش تولید، افزایش کمی زمین های کشاورزی 
نیست،  بلکه به دنبال افزایش بهره وری نهاده ها برای ارتقا سطح تولید محصوالت 

و تحقق شعار سال با استفاده از این روش هستیم.
وی با اشاره به این که تصمیم های الزم برای اجرای برنامه های متنوع و موردنیاز 
جهش تولید در بخش کشاورزی قم گرفته شده است،  افزود: به کارگیری روش های 
نوین علمی و اقتصادی کردن روش های تولید محصوالت ازجمله مهم ترین طرح های 

سازمان جهاد کشاورزی قم برای تحقق راهبرد جهش تولید است.
قرار  موردتوجه  گسترده ای  اجرایی  برنامه های  راستا  دراین  داد:  ادامه  وی 
گرفته است که ازجمله آن می توان به توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار در سطح 
مزارع و باغات قم اشاره کرد؛ سال گذشته چهارهزار هکتار از زمین های کشاورزی 
استان به این سیستم ها مجهز شد و در سال جاری نیز این برنامه برای چهار هزار 
هکتار دیگر عملیاتی می شود که تاثیر بسیار قابل توجهی در افزایش بهره وری و جهش 
تولید دربخش کشاورزی خواهد داشت.پورمیدانی گفت:  برنامه دیگر سازمان جهاد 
کشاورزی قم برای تحقق جهش تولید،  توسعه گلخانه هاست، گلخانه سیستم  بسته ای 
است که امکان تولید انبوه محصوالت را در تمام طول سال دارد و این روش کشت 

می تواند بستر مهمی برای افزایش سطح تولید محصوالت کشاورزی استان باشد.
وی بیان کرد: سال گذشته ۱2 هکتار گلخانه درسطح قم ایجاد شد که تالش 
داریم این میزان در سال جاری به بیش از ۱8 هکتار برسد و سطح تولید محصوالت 

گلخانه ای استان افزایش قابل توجهی پیدا کند.
وی ادامه داد:  برنامه مهم دیگری که سازمان جهاد کشاورزی قم در راستای 
بهتر  مدیریت  و  استان  پرورشی  دام های  نژاد  اصالح  می کند،  دنبال  تولید  جهش 
میزان مصرف نهاده ها در دامداری و مرغداری های قم به منظور افزایش سطح تولید 
محصوالت دامی است.رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: همچنین یک برنامه 
توسعه ای برای پرورش ماهی تیالپیا در بخش تکثیر و فرآوری را به میزان هزار تن 
دنبال خواهیم که عالوه بر جهش تولید در حوزه شیالت،  موجب ارتقا افزایش مصرف 

محصوالت دریایی در قم و سالمت شهروندان نیز خواهد شد.
تولید  زنجیره  را در موضوع تکمیل  برنامه گسترده  بیان کرد: همچنین  وی 
حوزه مرغ و تخم مرغ استان دنبال خواهیم کرد که نقش موثری در ارتقا بهره وری 

و افزایش سطح تولید این محصوالت خواهد داشت.
وی ادامه داد: در راستای تحقق مطلوب راهبرد جهش تولید، برنامه تغییر الگوی 
کشت را نیز به منظور باال بردن سطح کیفی محصوالت کشاورزی و ارتقا بهره وری از 
نهاده ها در سطح دو دشت بزرگ قم دنبال می کنیم که این طرح دارای دستاوردهای 

ملی و منطقه ای قابل توجه برای کشاورزی استان است.

مدیر کل امور مالیاتي استان و شهردار اصفهان از پاالیشگاه اصفهان بازدید کردند
شهرستان  گروه  جوانان  دنیای    
مرتضي  کربالئی-  مریم  اصفهان 
ابراهیمي با بیان  اینکه شرکت پاالیش 
روزانه  پاالیش  کنار  در  اصفهان  نفت 
حدود 370 هزار بشکه  نفت خام و تولید 
فرآورده هاي نفتي، خوراک صنایع پایین 
دستي همچون شرکت هاي پتروشیمي 
اصفهان، پتروشیمي اراک، نفت سپاهان، 
شیمیایي  صنایع  و  جي  نفت  پاالیش 
ایران را تامین مي کند،گفت: پاالیشگاه 
اولویت  در  را  زیست  محیط  به  توجه 
پروژه  و   داده  قرار  خود  هاي  برنامه 
هاي کالن زیست محیطي فراواني اجرا 
کرده و یا در دست اجرا دارد. همچنین 
در حالي که استاندارد فضاي سبز براي 
پاالیشگاه ها 20 درصد مساحت کل آنها 
تعیین شده،  ۱۱4/۵ هکتار از 340 هکتار 
وسعت خود را به فضای سبز اختصاص 
داده  که این میزان ، 36 درصد فضای 

پاالیشگاه است. 
نفت  پاالیش  عامل شرکت  مدیر 
پاالیشگاه  تولیدي  بنزین  اصفهان   

اصفهان  را حدود۱2 میلیون لیتر اعالم 
کرد و اظهار داشت: تمام بنزین تولیدي، 
یورو ۵ است. همچنین این شرکت   22 
تولید مي  لیتر گازوئیل در روز  میلیون 
کند که در حال حاضر حدود 2 میلیون 
لیتر  آن با استاندارد یورو تولید مي شود  
و  به واحد اتوبوسراني اصفهان ارائه مي 
گردد. این شرکت  اواخر  سال جاري  
گازوئیل،  تصفیه  واحد  اندازي  راه  با 
استاندارد تمامي  این محصول را  یورو 

۵ خواهد کرد.
ه  الیشگا پا گفت:  هیمي  ا بر ا  
اصفهان  براي مبارزه با ویروس کرونا، 
طي برنامه ریزي هاي منظم،  تا کنون 
با  مقابله  جهت   در  تومان  میلیارد   9
کرونا به شهرداري اصفهان و دانشگاه 
علوم پزشکي اصفهان کمک کرده است. 
همچنین در کنار تعبیه پدها و ظروف 
ضد عفوني کننده در ورودي شرکت و 
در  هندراب   تهیه  و  نگهدارنده  نصب 
هاي  بسته  آن،  هاي  ساختمان  کلیه  
بهداشتي )شامل ماسک N9۵، دستکش 

دست،  کننده  ضدعفوني  ژل  التکس، 
لیتري ضدعفوني کننده و  نیم  محلول 
افشانک اسپري( تهیه کرده و به مراکز 
ضمن  است؛  نموده  ارسال  بهداشتي 
اینکه این شرکت ماده ضدعفوني کننده 
تولید و بصورت رایگان در اختیار ادارات، 
در  متقاضي  هاي  و شرکت  سازمان ها 
کند  مي  توزیع  اصفهان  استان  سطح 
که تا به حال حدود ۱۵0 هزار لیتر بوده 

است و همچنان نیز ادامه دارد .
فعالیتهاي  از  دیگري  بخش  وي 
پوستر  نصب  برشمرد:  را  شرکت  این 
و  تهیه   ، دست ها  صحیح  شستشوي 
مقابله  براي  آموزشي  بروشور  چاپ  
براي  ارسال  و  کووید-۱9  بیماري  با 
و  ایشان  هاي   خانواده  و  همکاران 
ادارات  و  ها  سازمان  براي  همچنین 
مختلف استان،  ضدعفونی کردن مستمر 
روزانه تمام مکان ها و فضاهای عمومی 
محیط های  تجهیزات  و  سطوح  شامل 
 ، تي  عملیا مناطق  ري،  ا د ا ری) کا
ساختمان هاي تعمیراتي (، آبدارخانه ها، 

، سرویس های ایاب و ذهاب ، ارائه پیام 
بنر،  فیلم،  پیامک،  قالب  در  آموزشي 

استند، تراکت های آموزشی و.... 
نیز  استان  مالیاتي  امور  مدیر کل 
تقدیر  اصفهان  پاالیشگاه  اقدامات  از 
کرده و اظهار داشت: این شرکت معظم 
صنعتي یکي از بهترین مودیان مالیاتي 
محسوب مي شود  و خوشبختانه همیشه 
به موقع بسیار کمک  با پرداخت هاي 

رسان بوده است.
شهردار اصفهان نیز طي سخناني 
ضمن ارج نهادن فعالیتهاي پاالیشگاه در 
راستاي اجراي مسئولیت هاي اجتماعي 
گزارشي از اقدامات شهرداري اصفهان 
در جهت آباداني، رفاه  وآرامش  مردم  
مناسب  بسترهای  وایجاد  اصفهان  
عنوان  به  منطقه  سطح  در  توسعه ای 
ومدرن  زیبا  شهری  ایجاد  مولفه های 
با  نمود  امیدواري  اظهار  و  کرد  ارائه 
پروژه  مردم،  و  ها  سازمان  همکاري 
هاي شهرداري اصفهان  در  سال 99 

به بهره برداري کامل برسد.

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
ایالم آذر یعقوبیان- محمد علی اکبری 
این  داشت:  اظهار  گویی  و  گفت  در 
خان  پرویز  مرز  در  اهدایی  محموله 
مسووالن  حضور  با  کرمانشاه  استان 
دانشگاه علوم پزشکی ایالم شامل یک 
هزار و ۵00 رسته هیدروکسی کلروکلین 
و 2 هزار و 2۵0 بسته آریترومایسین از 
کردستان  میهنی  اتحادیه  نمایندگان 

عراق تحویل گرفته شد.
دارویی  محموله  این  افزود:  وی 
توسط معاونت غذا و دارو در بیمارستان 
های استان جهت مبارزه با ویروس کرونا 

توزیع می شود.
کرد:  تاکید  ایالم   دانشگاه  رییس 
مسئله  جهان  در  کرونا  ویروس  شیوع 
ای فراتر از مرزها و نژاد است و مهار آن 
مستلزم احساس مسوولیت و همراهی 

کل جامعه بشری است.
مراتب  ابراز  ضمن  اکبری  علی 

قدردانی از حس بشردوستانه مسووالن 
و مردم اتحادیه میهنی کردستان عراق، 
این  دانشجویان  از  جمعی  تحصیل  به 
کرد  اشاره  ایالم  دانشگاه  در  اقلیم 
دیرینه  و  عمیق  روابط  شد:  یادآور  و 

فرهنگی و مشترکات استان ایالم و اقلیم 
کردستان عراق بر کسی پوشیده نیست 
این بیماری  امیدواریم هر چه زودتر  و 

در تمام کشورها مهار شود.
شد:  یادآور  ایالم  دانشگاه  رییس 

کرونا  ویروس  به  نسبت  باید  مردم 
و  دقیق  مراقبت های  و  باشند  آگاه 
که  چرا  آورند  عمل  به  پیشگیرانه ای 
تنها راه مقابله با این ویروس، پیشگیری 

است.

رییس دانشگاه ایالم خبر داد

ورود محموله دارویی اهدایی اتحادیه میهنی اقلیم کردستان عراق به ایالم 

مرکزی-حامد  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  مدیر  نوروزی: 
استان مرکزی گفت: تردد در جاده های اصلی استان 
به علت شیوع ویروس کرونا در  فروردین ماه امسال 

نسبت به سال گذشته، 68 درصد کاهش یافت.
وسیله   883 و  هزار   223 افزود:  فر  زندی  علی 
نقلیه روز گذشته در 68 جاده اصلی استان تردد داشتند.

وی اظهار داشت: 20 درصد ترددها در راه های 
درصد  هفت  با  سنگین  نقلیه  وسایل  توسط  استان 

افزایش به ثبت رسیده است. 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
 ۵3 با  اتوبوس  تردد  و ۱0۱  هزار  گفت: سه  مرکزی 
درصد کاهش نسبت به سال گذشته در استان مرکزی 

انجام شده است.
زندی فر افزود: 43 هزار و 704 وسیله نقلیه به 
از استان  نقلیه  استان وارد و 39 هزار و ۱90 وسیله 
به ترتیب 72 و 77 درصد نسبت  اند که  خارج شده 

به مدت مشابه سال گذشته کاهش ثبت شده است.

6 هزار و 400 کیلومتر انواع آزاد راه، راه اصلی 
که  دارد  وجود  مرکزی  استان  در  روستایی  راه  و 
چهار هزار کیلومتر آن را راه های روستایی تشکیل 

داده است.
روزانه حدود 490 هزار وسیله نقلیه از جاده هایی 

استان مرکزی تردد می کنند.
در  ویروس کرونا  به  ابتال  مثبت  مورد  نخستین 
استان مرکزی پس از قم، در اول اسفندماه سال 98 

مشاهده شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی خبر داد:

وجود ۶ هزار و ۴00 کیلومتر انواع آزاد راه، راه اصلی و راه روستایی در استان مرکزی

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
شهریار-زهرا قره باغی:به گزارش واحد 
خبر واطالع رسانی مدیریت ارتباطات:طی 
نشستی با حضور مهندس کاویانی شهردار 
و نمایندگان خطوط اتوبوسرانی شهریار 
نقل  و  معاونت حمل  در سالن جلسات 
وترافیک مشکالت و مسائل مربوط به 
این نحوه خدمت رسانی مطلوب تر به 
شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
خطوط  نمایندگان  جلسه  این  در 

کلیه مسائل ومشکالت مدنظر را مطرح 
نموده و شهردار شهریار با تاکید بر مرتفع 
بهره  توسط  شده  ذکر  موارد  نمودن 
برداران و رانندگان گفت :ارائه خدمات 

و  منظم  ناوگان  نیازمند  شهروندان  به 
بدون دغدغه است و در این راستا ارایه 
تسهیالت الزم جهت رفاه حال رانندگان 
در دستور کار مجموعه مدیریتی شهری 

قرار گرفته است.
مهندس کاویانی در ادامه افزود:با 
توجه به فرسودگی ناوگان حمل ونقل 
وعمومی در راستای ارتقاء کیفی خدمات 
شهروندان  حال   رفاه  و  شده  ارائه 
،نوسازی و  بازسازی ناوگان حمل ونقل 
عمومی یکی از موضوعات جدی است 
و  داریم  آن  برای  ای  ویژه  اهتمام  که 
در آینده نزدیک شاهد نوسازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی شهرداری شهریار 

خواهیم بود.

شهردار شهریار :

ناوگان حمل ونقل عمومی شهریار در آینده نزدیک نو سازی می شود

دنیای جوانان گروه شهرستان اردبیل پروین حسینی-
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: در آستانه ماه مبارک 
رمضان و به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در بین 
خانوار تحت حمایت، امدادگران کمیته امداد استان اردبیل 
در قالب رزمایش »بخشش ایرانیان« ۵3 میلیون تومان به 
مددجویان این نهاد کمک کرده اند. به گزارش پایگاه اطالع 
رسانی کمیته امداد، حسین دشتی با اشاره به اینکه امدادگران 
ملی  رزمایش  در  مشارکت  با  اردبیل  استان  امداد  کمیته 
»بخشش ایرانیان« برای پویش همدلی، مواسات و کمک 

مؤمنانه، ۵3 میلیون تومان به خانوار تحت حمایت و اقشار 
آسیب پذیر از کرونا اختصاص داده اند، گفت: همواره امدادگران 
کمیته امداد در کنار خیران و نیکوکاران می کوشند تا عالوه 
ارتقای  به  حمایت،  تحت  خانوار  اساسی  مشکالت  رفع  بر 

همبستگی اجتماعی کمک کنند.
اینکه هرچه همدلی ها در شرایط کنونی  با بیان  وی 
که شیوع ویروس کرونا موجب سختی و مشکالت بسیاری 
از خانواده های بی بضاعت شده است بیشتر شود می توانیم 
شاهد رفع مسائل آنها باشیم، افزود: مددکاران و امدادگران 

دقیق  با شناسایی  تا  اردبیل می کوشند  استان  امداد  کمیته 
و  خیران  کمک های  از  بهره گیری  با  مددجویان،  نیازهای 
کنند. برطرف  را  آنها  گرفتاری های  از  بخشی  نیکوکاران 

دشتی با بیان اینکه نیکوکاران با استفاده از کد آنی پرداخت 
#۱*8877* می توانند در رزمایش ملی »بخشش ایرانیان« 
کارت  شماره  طریق  از  خیر  مردم  افزود:  کنند،  مشارکت 
603799۱۱99۵222۱4 نزد بانک ملی به نام کمیته امداد 
استان اردبیل نیز می توانند کمک های خود را در اختیار فقرا 

و محرومان جامعه قرار دهند.

در قالب رزمایش »بخشش ایرانیان« صورت گرفت 

کمک ۵3 میلیون تومانی امدادگران کمیته امداد استان اردبیل  به نیازمندان 



7 هنگسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1443- دوشنبه 8 اردیبهشت 1399 فر

زل
ل ع

ص
ف

از راست کامران شرفشاهی، دکتر اکرامی فر و رضا اسماعیلی 
اختصاصی دنیای جوانان

لیلة القدر، کدامین شب
 این ماه خداست؟

حبیب اهلل چایچیان )خسان(

رمزها در رمضان است، خدا می  داند
برتر از فهم و گمان است، خدا می  داند

لیلة القدر، کدامین شب این ماه خداست؟
چه شبی برتر از آن است، خدا می  داند

هر شبی توبه کنیم از گنه و پاک شویم
لیلة القدر، همان است، خدا می  داند

موسم بندگی چشم و زبان و گوش است
نه همین صوم دهان است، خدا می  داند

گر نباشد همه اعضای تو تسلیم خدا
روزه ات صرفه نان است، خدا می  داند

بار عام و همه مهمان خداوند کریم
ماه آزادی جان است، خدا می  داند

سبط اکبر که در این مه متولد گردید
رمز حسن رمضان است، خدا می  داند

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

ی  پلیکیشن ها ا ز  ا یکی  یر  مد
با  ما  همکاری  و  تعامل  گفت:  کتابخوان 
بُرد  یک  کشور  عمومی  کتابخانه های  نهاد 
نفع  به  این ارتباط هم  است چون  سه طرفه 
کتابخانه های  اعضای  هم  و  ما  هم  نهاد، 

عمومی کشور است. 
پلیکیشن  ا یر  مد قی  و صد محمد 
امکان  ایجاد  درباره  طاقچه  کتابخوان 
نه های  بخا کتا فعال  عضای  ا دسترسی 
کتابخانه  الکترونیکی  سرویس  به  عمومی 
گفت:  کرونا،  شیوع  روزهای  در  طاقچه 
ارتباط نهاد کتابخانه ها و اپلیکیشن طاقچه،  
به پیش از شیوع کرونا در کشور و تعطیلی 
کتابخانه ها بر می گردد. در واقع ما تمایل 
بی  قچه  »طا بخش  به واسطه  شتیم  ا د
اپلیکیشن  همگانی  کتابخانه  که  نهایت« 
با  سرویسی  می شود،  محسوب  طاقچه 
کتابخانه های  نهاد  به  »کنجکاو«  عنوان 

عمومی کشور ارائه کنیم.
وی افزود: سرویس کنجکاو، به ارائه 
خدمات مبتنی بر مکان می پردازد و براساس 
در  عمومی  کتابخانه  به  ورود  با  افراد  آن، 
هر نقطه ای از کشور، باز کردن اپلیکیشن 
 ،GPS طاقچه و تأیید اجازه دسترسی به
که  می کنند؛  دریافت  طاقچه  از  هدیه ای 
تخفیف  رایگان،  کتابی  می تواند  این هدیه 
بعد،  چندی  باشد.   ... و  کتاب  خرید  برای 
ویروس کرونا در کشور شیوع یافت و یکی 
نتایج آن تعطیلی کتابخانه های عمومی  از 
بود. بنابراین مذاکرات به سمت ایجاد امکان 
به  کتابخانه ها  اعضای  رایگان  دسترسی 

بر  کرد.  پیدا  سوق  بی نهایت«  »طاقچه 
این اساس مقرر شد 2۱0 هزار عضو فعال از 
کتابخانه های عمومی سراسر کشور، اشتراک 
یک ماهه طاقچه را به رایگان دریافت کنند 
تا در این مدت از فضای کتابخوانی دیجیتال 

بهره مند شوند.
مدیر اپلیکیشن طاقچه در ادامه گفت: 
قطعا  عمومی،  کتابخانه های  فعال  اعضای 
بخش کتابخوان جامعه هستند. برای ما جالب 
فضای  از  چه میزان  این افراد  بدانیم  است 
می کنند؛  استقبال  الکترونیک  کتابخوانی 
ما  این ارتباط  از  حاصل  بازخوردهای  قطعا 
و سیاست گذاری های  اهداف  پیشبرد  در  را 
برقراری  واقع  در  کرد.  خواهد  یاری  آتی، 
این ارتباط بین کتابخوانان جامعه و اپلیکیشن 
طاقچه،  به شناخت بیشتر و رشد این نرم افزار 
کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، اعضا که 
کتابخانه های  عضو  کتاب  از  استفاده  برای 

امکان  کنونی  شرایط  در  شده اند،  عمومی 
با  ندارند؛  کتابخانه ای  به خدمات  دسترسی 
این ارتباط و به واسطه عدم محدودیت بخش 
الکترونیک،  امکان دسترسی به کتاب برای 
اعضا همچنان برقرار خواهد بود. به اعتقاد 
من تعامل نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
و اپلیکیشن طاقچه،  بُردی سه طرفه است. 
این ارتباط به نفع نهاد کتابخانه های عمومی،  
اپلیکیشن طاقچه و نیز اعضای کتابخانه های 

عمومی خواهد بود.
صدوقی درباره امکان دیجیتال سازی 
فرایند  گفت:  عمومی  کتابخانه های  مخزن 
نظر  از  کتابخانه ها  مخزن  دیجیتال سازی 
است.  تأمل  قابل  عملیاتی،  و  حقوقی 
به لحاظ حقوقی، از آنجاکه ما در فضای وب 
به انتشار کتاب می پردازیم،  الزم است برای 
این کار اجازه صاحب اثر را داشته باشیم؛ در 
حالی که نهاد کتابخانه های عمومی کشور، با 

خرید کتاب و توزیع آن در تعداد مشخصی 
امکان  محدود  به صورت  کتابخانه ها،   از 
استفاده از کتاب را فراهم می کند. در واقع 
انجام این کار در فضای نامحدود وب نیاز به 
دریافت اجازه حقوقی از ناشر و صاحب اثر 
دارد و ما نمی توانیم فایل الکترونیک منابع 
نهاد دریافت کنیم. در حوزه عملیاتی  از  را 
تبدیل  به  موظف  آثار،  انتشار  برای  ما  نیز،  
فایل کتاب ها به نسخه ای استاندارد هستیم 
که فرایندی زمان بر و هزینه بر است. الزمه 
مطلوب  تعامل  الکترونیک،   کتابخانه  ایجاد 
آن هاست  همکاری  جلب  و  ناشران  با  ما 
کتابفروشی  حوزه  دو  هر  در  ناشران  تا 
الکترونیک و کتابخانه الکترونیک همکاری 
حاضر  حال  در  این امکان  کمااینکه  کنند. 
فراهم  بی نهایت«  »طاقچه  سرویس  در 
زمان  و  هزینه  باید  این،   بر  عالوه  است؛ 
را در بخش عملیاتی فرایند، کاهش دهیم؛ 
به گونه ای که ناشر و یا صاحب اثر، فرایند 
استانداردسازی فایل را انجام داده و آن را 

در اختیار ما قرار دهد.
حاضر،   حال  در  گفت:  پایان  در  وی 
دسترسی رایگان اعضای فعال کتابخانه ها به 
»طاقچه بی نهایت« برای یک ماه پیش بینی 
از  ناشی  اوضاع  بهبود  از  پس  است.  شده 
کار  کتابخانه ها،  بازگشایی  و  کرونا  شیوع 
در  طاقچه  »کنجکاو«  سرویس  راه اندازی 
کتابخانه های عمومی پیگیری خواهد شد و 
با توجه به این که مقدمات الزم پیش از این 
فراهم شده، راه اندازی این سرویس  به سرعت 

انجام می شود.

همكاری با نهادکتابخانه های عمومی یک بُرد سه طرفه است

انتشار »آلیس در سرزمین معماها«

مجموعه دوجلدی »آلیس در سرزمین معماها« نوشته ریموند اسمولیان 
و ترجمه حسام سبحانی طهرانی و صهبا ثابت قدم جهرمی در انتشارات 

مدرسه منتشر و روانه بازار نشر شد.
، بدون شک اغلب کودکان و نوجوانان با داستان خیال انگیز »آلیس 

در سرزمین عجایب« نوشته لوئیس کارول آشنا هستند.
»آلیس در سرزمین عجایب« و ادامه آنکه »آن سوی آئینه« نام دارد 
نه تنها در عرصه چاپ کتاب بلکه در دیگر عرصه های هنر از جمله فیلم، 
موسیقی، پویا نمایی، عکاسی و نقاشی تأثیر گذار بوده اند و دستیابی به هر 
کدام از این هنرها کمک شایانی به شناخت سرزمین خیالی آلیس می کند. اما 
آشنایی با مجموعه دو جلدی معمایی که برگرفته از ماجراها و شخصیت های 

این داستان است هم می تواند شما را به دنیای خیال انگیز آلیس ببرد.
با نام های »سرزمین  مجموعه دو جلدی، آلیس در سرزمین معماها 
عجایب« و »آن سوی آئینه« از جمله کتاب های سرگرم کننده و در عین 
حال آموزنده ای در جهت آموزش ریاضی و علوم هستند که در انتشارات 
مدرسه به چاپ رسیده اند. ریموند اسمولیان در این دو کتاب با مجموعه ای از 
معماهای چالش برانگیز خواننده را به دنیای آشنا و خیال انگیز آلیس می برد.

معماهای هر دو جلد از این مجموعه به ترتیب بر گرفته از ماجراها 
و شخصیت های آثار لوئیس کارول با نام مشابه طراحی شده اند. طراحی 
معماها در دل داستانی جذاب و آموزنده و همچنین وجود کلید حل معماها 

در انتهای کتاب ازجمله ویژگی این مجموعه است.
هر یک از این دو مجموعه به ترتیب با 240 و 2۵4 صفحه رنگی 
و قطع جیبی در فروشگاه های سراسر کشور و فروشگاه مجازی انتشارات 

مدرسه در دسترس مخاطبان قرار دارد.
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فرناز میرزالو

بنام  پژو۱600اردی   سواری  خودروی  سبز  برگ 
افشین ریاحی عرزند عبداهلل ; با شماره پالک 82ایران 

3۱3ه۱6
موتور  شماره  و   83۱2۱437 شاسی  شماره  با 

۱۱78302۱49۵
مفقود گشته و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی تغییرات موسسه گذری کاهش آسیب ترنم زندگی سیستان به 
شماره ثبت ۱۱3 و شناسه ملی ۱400۵98۱0۱0 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ ۱6/0۵/۱398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. خانم فاطمه لشکری 
به کد ملی 3660286273 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم 
 ، سهیال جهانتیغ به کد ملی 3673484478 به سمت رئیس هیئت مدیره 
آقای علی جهانتیغ به کد ملی ۵338980487 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره ، آقای حسین عودی به کد ملی 3640200098 به سمت عضو هیئت 
مدیره و خزانه دار ، آقای محمدرضا لشکری به کد ملی 3673720۱39 به 
سمت عضو هیئت مدیره و خانم انیس جهانتیغ به کد ملی 3660303992 
به سمت عضو علی البدل هیات مدیره آقای عبدالعلی جهانتیغ به کد ملی 
3673۵2۱08۱ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت 2 سال 
تعیین گردیدند . 2. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیرعامل 
و خزانه دار و در غیاب خزانه دار رئیس هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر 
زابل  استاندار و فرماندار ویژه شهرستان  : معاونت محترم  . رونوشت  است 
اداره   . اطالع  مورخ 6/6/۱398جهت  به شماره 6۱66صادره ۱398  عطف 
کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری زابل )82۵042(

آگهی تغییرات موسسه گذری کاهش آسیب ترنم زندگی سیستان به 
شماره ثبت ۱۱3 و شناسه ملی ۱400۵98۱0۱0 به استناد صورتجلسه مجمع 
اعضاء   .۱  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱6/0۵/۱398 مورخ  عادی  عمومی 
هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی جهانتیغ به کد ملی 
۵338980487 ، آقای محمدرضا لشکری به کد ملی 3673720۱39 ، خانم 
سهیال جهانتیغ به کد ملی 3673484478 ، آقای حسین عودی به کد ملی 
3640200098 ، خانم فاطمه لشکری به کد ملی 3660286273 به عنوان 
اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای عبدالعلی جهانتیغ به کد ملی 3673۵2۱08۱ 
خانم انیس جهانتیغ به کد ملی 3660303992 به عنوان اعضاء علی البدل 
هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند . 2. خانم زهرا حیدری به کد 
نیکورزم  بازرس اصلی و خانم نجمه خاتون  ملی 366042۵2۵7 به سمت 
به کد ملی 3673۵68299 به سمت بازرس علی البدل موسسه برای مدت 
جوانان جهت  دنیای  کثیراالنتشار  روزنامه   .3  . گردیدند  انتخاب  سال  یک 
نشر اگهی های موسسه تعیین گردید . رونوشت : معاونت محترم استاندار 
و فرماندار ویژه شهرستان زابل عطف به شماره 6۱66صادره ۱398 مورخ 
استان سیستان و  اسناد و امالک  اداره کل ثبت   . 6/6/۱398جهت اطالع 

بلوچستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل )82۵043(

ارائه تخفیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در غیاب 
نمایشگاه کتاب

انتشارات  سازمان  مدیرعامل 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
به  نمایشگاهی  تخفیف  ئه  را ا ز  ا
مخاطبان این ناشر در نیمه اول ماه 

مبارک رمضان خبر داد.
حسینی  ضا  مر غال سید
پژوهشگاه  نتشارات  ا مدیرعامل 
فرهنگ و اندیشه اسالمی با اشاره به 
مشکالت سال های اخیر صنعت نشر 
گفت: در سال های اخیر، اصلی ترین 

چالش ناشران عالوه بر کاهش سرمایه و نقدینگی، بحث گرانی کاغذ و 
مواد اولیه بود که بخشی از آن با تخصیص سهمیه  کاغذ یارانه ای مرتفع 
شد. اغلب ناشران، با کاهش تولید و تقلیل شمارگان کتاب سال سختی را 
گذراندند و در حال برنامه ریزی برای نمایشگاه بین المللی کتاب سال 99 
بودند که با میهمان ناخوانده ای به نام کرونا مواجه شدند و چالش جدید 

به مشکالت قبلی افزوده شد.
شیوع  به دلیل  ناشران  برای  شده  ایجاد  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
کرونا، گفت: در حال حاضر چرخه  همه ارکان اقتصادی نشر به طول دوره  
وضعیت ناشی از ویروس کرونا بستگی دارد، هرچقدر این دوره کوتاهتر 
شود امکان احیای شرایط متصورتر است ولی درصورت طوالنی شدن واقعًا 
نشر به خودی خود توان ادامه حیات نخواهد داشت. متأسفانه عدم برگزاری 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و نمایشگاه قرآن کریم و همچنین تعطیلی 
فروشگاه ها و دانشگاه ها و... ضربه  اساسی به پیکر ضعیف نشر کشور است.

پژوهشگاه فرهنگ  انتشارات  برنامه های  به  اشاره  با  نشر  این مدیر 
بر  اصل  گفت:  کرونا  از  ناشی  زیان های  جبران  برای  اسالمی  اندیشه  و 
مقاومت و تالش بیشتر برای عبور از این وضعیت است، در بخش فروش 
کرده  فراهم  را  غیرحضوری  فروش  امکان  گذشته  از  انتشارات  سازمان 
بود و معمواًل در استان هایی که کتاب ها در دسترس عالقمندان نبود، از 
طریق خرید اینترنتی کتاب ها ارسال می شد. ولی شرایط جدید مخاطبان را 
بیشتر از گذشته عالقمند به خرید غیرحضوری کرده و کماکان این امکان 
فراهم است. البته فروشگاه کتاب اندیشه واقع در خیابان انقالب براساس 

دستورالعمل های بهداشتی دایر است.
حسینی با اشاره به تعطیلی نمایشگاه های کتاب و قرآن کریم به دلیل 
شرایط خاص کنونی، از ارائه تخفیف ویژه برای مخاطبان خبر داد و گفت: 
حاال که بزرگترین رویداد فرهنگی کشور برگزار نشد برای تسهیل دسترسی 
فرهیختگان، اساتید حوزه و دانشگاه، طالب و دانشجویان و تمام مخاطبان 
در سراسر کشور، »نمایشگاه مجازی با تخفیف ویژه« همزمان با ماه مبارک 
رمضان برگزار خواهد شد، این طرح از روز اول ماه مبارک رمضان به مدت 

دو هفته برگزار خواهد شد و تا میالد امام حسن مجتبی)ع( ادامه دارد.
وی افزود: در این طرح خریدهایی که از طریق سایت سازمان انتشارات 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به آدرس www.poiict.ir صورت 
پذیرد با 30% تخفیف محاسبه و رایگان به سراسر کشور ارسال خواهد شد. 
این تخفیف شامل آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، کانون اندیشه 

جوان و موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر است.

باور ندارند کپی رایت  از کشورها هنوز  بسیاری 
در ایران رعایت نمی شود

بسیاری  گفت:  مترجمان  جهانی  فدراسیون  حقوقی  کارگروه  رئیس 
کشورها نیز باور ندارند کپی رایت در ایران رعایت نمی شود و این مطلب 

نوعی وا پس زدگی در مجامع بین الملل ایجاد می کند.
انجمن  رئیس  اربابی  با محمدرضا  در گفتگو  تقاطع فرهنگ  برنامه 

مترجمان شهر تهران از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.
اربابی در این برنامه درباره مسند ریاست کارگروه حقوقی فدراسیون 
جهانی مترجمان ابراز امیدواری کرد نماینده شایسته ای برای ایران باشد و 
گفت: نویسندگان و مترجمان آفرینندگان کتاب هستند و متاسفانه کمترین 
بهره مادی را از کتاب می برند. نویسندگی کتاب در جهان رخدادی مادی و 
معنوی است. در ایران حقوق نویسندگان ایرانی و خارجی رعایت نمی شود 
و عدم رعایت کپی رایت در کشورمان به یک هنجار تبدیل شده و یک 

اپیدمی است.
وی شکستن پوسته های این رخداد نامیمون را همراه با سروصدای 
زیاد خاصه در بدنه دولتی دانست و گفت: آن هایی که از کپی رایت پیروی 
نمی کنند، متاسفانه در بدنه نشر کشور قدرت باالیی دارند. نخستین باری 
کشورها  همه  کردم،  شرکت  این فدراسیون  مجازِی  جلسه  در  بنده  که 
متعجب شدند و نماینده آلمان این مسئله را بر زبان آورد که وقتی در ایران 
کپی رایت رعایت نمی شود، چرا باید در این کارگروه نماینده داشته باشد که 
با وجود گزارش های مختصری که ارائه کردیم، این فضا قدری برگشت.

ادامه گفت:  رئیس کارگروه حقوقی فدراسیون جهانی مترجمان در 
و  نمی شود  رعایت  ایران  در  کپی رایت  ندارند  باور  نیز  کشورها  بسیاری 
الملل ایجاد می کند. وقتی  این مطلب نوعی وا پس زدگی در مجامع بین 
متوجه شدیم پذیرش یا عدم پذیرش همه سطوح کنوانسیون برن یک مسئله 
حاکمیتی محسوب می شود، به اداره کل و معاون فرهنگی ارشاد پیشنهاد شد 
هرکس قادر به دریافت حق کپی رایت شد، مجوزی از ارشاد دریافت نکند.

اربابی گفت: کپی رایت راه ترجمه های دیگر برخی کتب را نمی بندد. 
اگر یک ترجمه صالحیت الزم را نداشت، می توان مجوز آن را باطل کرد و 
مجدد توسط فردی دیگر اقدام به ترجمه کرد ولی این ضعف در بدنه جامعه 
نشر وجود دارد. دریافت قانون کپی رایت برای کتب ادبی گران قیمت نیست؛ 
اما دقیقا بخشی  به کتب تصویری است.  افزوده متعلق  ارزش  این  بلکه 
که در برابر کپی رایت مقاومت می کند، ناشران آموزشی هستند که کتب 
رشته های تخصصی را ترجمه می کنند و کتب ادبی پاسوز آن ها می شود.

منصور ضابطیان از انتشار 23 عنوان 
رمان های  بهترین  میان  از  صوتی  کتاب 
نوجوان با صدای بازیگران سینما و تلویزیون 

و گویندگان رادیو در سال 99 خبر داد. 
مجموعه  کتاب  صوتی کانون با عنوان 
»کتاب آوا« که در نخستین گام 20 عنوان 
از کتاب های کودک و نوجوان را در اختیار 
مخاطبان خود قرار داده بود، در دومین گام 
رمان  ایرانی و ۱3 عنوان  رمان  ۱0 عنوان 
سال   ۱2 باالی  نوجوانان  به  را  خارجی 

معرفی خواهد کرد.
پروژه  بخش  مدیر  ضابطیان،  منصور 
نوجوان »کتاب آوا« با اعالم این خبر گفت: در 
ادامه  مشارکت هنرمندان در تولید کتاب های 
صوتی به زودی 23 عنوان کتاب جدید برای 
مرحله  این  در  شد.  خواهد  منتشر  نوجوانان 
نیز همچون دوره  گذشته آثاری مدنظر قرار 
بیان گر  آن ها  باالی  شمارگان  که  گرفت 
میزان استقبال مخاطبان طی چند دهه بوده اند.

او خاطرنشان کرد: خاطره انگیز بودن 
دیگری  دلیل  آن ها  ادبی  وجوه  و  آثار  این 
برای این تصمیم بود که مخاطب امروزی 
نیز باید با این آثار آشنا شود. با همین نگاه 
۱3 عنوان رمان خارجی و ۱0 عنوان رمان 
ایرانی با صدای هنرمندان سینما و تلویزیون 
و گویندگان حرفه ای رادیو به زودی منتشر 

خواهد شد.
این نویسنده و مجری رادیو و تلویزیون 
در  همکار  هنرمندان  انتخاب  درباره  دالیل 
این طرح توضیح داد: مهم ترین نکته  قابل 
نسبت  هنرمندان  دانش  ما  برای  ارزیابی 
کتاب خوان  یا  آن ها  این که  بود،  ادبیات  به 
داشته  تالیف هایی  خود  یا  باشند  حرفه ای 
باشند. طبعا هنرمندان زیادی وجود دارند که 
امکان همکاری با آن ها وجود داشت اما اهل 
مطالعه نبودند. معتقد بودیم که این اتفاق در 
خوانش و نگرش آن ها تاثیرگذار است، پس 
از همکاری آن ها  این پروژه  نمی توانیم در 
بهره ببریم. در کنار این اصل مهم، صدای 
انتخاب  معیار  آن ها  محبوبیت  و  هنرمندان 
بازیگران و گویندگانی بود که در این طرح 
این  مخاطبان  کرده اند.ضابطیان  مشارکت 
کتاب ها را نوجوانان گروه سنی ۱2 سال به 
باال عنوان کرد و از سه گانه  جان کریستوفر 
و  سرب«  و  طال  »شهر  آتش«،  )»برکه 
آق اویلی«،  »فریاد  سفید«(،  »کوه های 
ماهی«،  شکم  در  یونس  »عاشقانه های 
و  شد«  گم  مژی  »وقتی  تور«،  »توران 
»شناگر« به عنوان برخی از این آثار نام برد.

او به ضرورت تولید کتاب های صوتی 
و کاربردهای آن اشاره و بیان کرد: به طور 
سریع،  که  امروز  زندگی  جریان  در  طبیعی 

پرحرکت و دشوار است باید به دنبال شیوه های 
برای  پیش تر  بود.  ادبیات  ارائه   از  مختلفی 
دسترسی به اثر صوتی نیازمند صفحه  گرام و 
بعدها دستگاه کاست و لوح فشرده بودیم اما 
االن با یک کلیک ساده و با یک اپلیکیشن، 
قرار  اختیار مخاطبان  در  جا  در همه   محتوا 
زندگی  به  ادبیات  برای ورود  می گیرد، پس 

مخاطبان باید از این شیوه ها استفاده کرد.
ضابطیان افزود: از طرفی چاپ کتاب 
گران است و این روزها خرید و دسترسی به 
وقت مخاطبان  است.  کتاب سخت تر شده 
کمتر شده اند و در حالی که دسترسی آن ها 
این  با  است  بیشتر  مجازی  به صفحه های 
شیوه می توان سطح سلیقه  آنان را در ادبیات 
ویژه  این  کاربرد  همچنین  برد.  باالتر  هم 

محصوالت فرهنگی برای نابینایان است تا 
دسترسی آسان تری به ادبیات داشته باشند.

او در ادامه گفت: امیدوارم کتاب های  
صوتی کانون چه در قالب لوح فشرده و چه 
در دنیای مجازی در اختیار مخاطبان بیشتری 
قرار بگیرد چرا که اگر افراد تنها یک روز هم 
از ادبیات دور بمانند، جامعه ضرر خواهد کرد.

به گفته  او، مرحله  خوانش این آثار به 
پایان رسیده است که پس از تدوین پایانی، 

مراحل انتشار طی خواهد شد.
در بهار سال 98 نیز 20 عنوان کتاب 
صوتی کودک و نوجوان به دست مخاطبان 
»پولینا«،  »کالس  پرنده«،  بود.  رسیده 
»بچه های راه آهن«، »تیستو سبز انگشتی«، 
پیر«،  راکون  »خداحافظ  یازدهم«،  »قدم 
از  برخی  »بهار«  »ماهی گیر« و  »مادر«، 
کتاب های صوتی  انتشار  با  بودند.  آثار  این 
 43 با  مجموعه  این   99 سال  در  نوجوان 
عنوان در اختیار مخاطبان در سراسر کشور 

قرار خواهد گرفت.
روح اهلل کاظمی زاده،  اعالم  بر  بنا 
قرار  کانون،  انتشارات  بر  نظارت  مدیرکل 
است تا چندی دیگر کتاب های کودک، طنز 
کتاب  قالب  در  نیز  انتشارات  این  علمی  و 
صوتی در اختیار عالقه مندان قرار بگیرد که 

خبر آن ها در آینده اعالم خواهد شد.

۲3 رمان نوجوان صوتی می شود

اعالم شورای  بر  بنا  که  درحالی 
ه  یشگا نما سی وسومین  ری  سیاست گذا
بین المللی کتاب تهران قرار بود این رویداد 
فرهنگی در بیست وششم فروردین ماه سال 
جاری آغاز به کار کند، شیوع ویروس کرونا 
برگزاری آن را به تعلیق کشاند تا کتاب های 
انبار  نمایشگاه در  به  رسیدن  برای  آماده 

ناشران خاک بخورند.
پس از این که در کشورهای دیگر هم 
که برگزاری رویدادهای بزرگ فرهنگی به 
حالت تعلیق درآمده بود از برگزاری برخی از 
آن ها از جمله نمایشگاه کتاب به طور مجازی 
خبرهایی شنیده شد، حاال چند روزی است 
نمایشگاه  برگزاری  درباره  زمزمه هایی  که 
به صورت مجازی  تهران  بین المللی کتاب 
شنیده می شود؛ از جمله نیکنام حسینی پور، 
مدیرعامل خانه کتاب این موضوع را مطرح 

کرده است.
برخی از ناشران هنوز در این باره چیزی 
نشنیده اند، برخی دیگر که هم چیزهایی در 
و  شفاف سازی  خواستار  شنیده اند  این باره 
اطالع رسانی بیشتر در این  زمینه هستند. از 
طرفی عده ای دیگر هم این حضور مجازی 
را فرصتی برای جبران زیانی که در مدت 

اخیر به ناشران وارد شده می دانند. 
* کودتا علیه نمایشگاه کتاب!

محمد عزیزی، مدیر نشر روزگار درباره 
بین المللی  نمایشگاه  سی وسومین  برگزاری 
اظهار  مجازی  صورت  به  تهران  کتاب 
می کند: ما اطالع دقیقی از نمایشگاه کتاب 
مجازی نداریم. در واقع تصوری نداریم که 
می خواهند چه کار کنند. باید در این مورد 
اطالع رسانی دقیقی به مردم و ناشران بشود 
ما  االن  کرد.  اظهارنظر  آن  بتوان درباره  تا 
کتاب  نمایشگاه  از  منظورشان  نمی دانیم 
به  کتاب ها را  می خواهند  چیست،  مجازی 
قرار  یا کار دیگری  بفرستند  صورت پستی 

است انجام شود؟

او با بیان این  خواسته که به ناشران 
کتاب  نمایشگاه  بدهند  توضیح  مردم  و 
برگزار  است  قرار  شکل  چه  به  مجازی 
در  و  تاریک  فضای  یک  گفت: در  شود، 
یک وضعیت نامشخص نمی توان اظهارنظر 
کرد. با توجه به این که نمی دانیم منظور از 
گفت  نمی توان  چیست،  مجازی  نمایشگاه 
که فضا در آن به چه شکل خواهد بود. باید 
اطالع رسانی شود نه این که یک دفعه بدون 
اطالع رسانی بگویند دو هفته دیگر قرار است 
نمایشگاه کتاب مجازی برگزار شود. به نظر 
این  کار یک جور  من، بدون اطالع رسانی، 
کودتا علیه همایش فرهنگی عظیمی است 

که هر سال انجام می گرفت.
در  کرد:  اظهار  همچنین  ناشر  این 
فضای غیرمجازی که متاسفانه همیشه نشر 
که  کتاب های زیادی  تعداد  به  نسبت  روزگار 
داشت، فضای کمی در اختیار داشت و فضای 
بیشتر در اختیار کسانی قرار می گرفت که بعضا 
حتی ناشر نبودند یا شبه ناشر یا ناشر دولتی بودند. 

امیدوارم در فضای مجازی هم این طور نباشد.
* استقبال از نمایشگاه مجازی

مهدی سجودی، مدیر نشر مهراندیش 
نمایشگاه  ابعاد مختلف برگزاری  نیز درباره 
کتاب مجازی گفت: اتفاقا به نظرم می رسد 
دلیل  به  کتاب  نمایشگاه  این که  خاطر  به 
وضعیت فعلی برگزار نمی شود، خوب است 
که حرکتی مشابه صورت بگیرد. فکر می کنم 
فضای  تا  بگیرند  درنظر  را  تمهیداتی  اگر 
نمایشگاهی در فضای دیجیتال ایجاد شود، 

می تواند جبران شود.
او افزود: می توانند امکان تخفیف های 
خود  این که  یا  کنند  ایجاد  هم  را  ویژه 
وزارت ارشاد مساعدت کند تا مشابه کاری 
که در سایت فیدیبو انجام شد تا مردم بتوانند 
کتاب ها را با تخفیف هایی بیش از حد معمول 
خریداری کنند، انجام شود. در مجموع باید 
تمهیداتی را که به ترتیبی فضای نمایشگاهی 

را این بار در فضای دیجیتال به وجود بیاورد 
پیش بینی کرد. به نظرم این کار خیلی خوب 
بازار کتاب هم رونق می دهد و  به  است و 
می تواند توقع ناشران و مخاطبان کتاب را 

هم تا حدی برطرف کند.
ی  برا ست  ا معتقد  که  سجودی 
یک  به  مجازی  کتاب  نمایشگاه  برگزاری 
کرد: خود  بیان  است  نیاز  جمعی تر  حرکت 
می تواند  فرهنگی  نمایشگاه های  موسسه 
یک نمایشگاه مجازی ایجاد کند و ناشران 
با همان شرایط و ضوابطی که برای پذیرش 
کتاب ها داشتند، کتاب های شان را در فضای 
مجازی عرضه کنند، به این ترتیب هر ناشر 
دارد. حتی  را  و فضای خود  باز هم بخش 
می توان آن تاالرهای گفت وگو را هم برگزار 
کرد و بن هایی که مردم هرساله داشتند هم 
آن  به  می شود  حال  هر  به  و  باشد  برقرار 
برگزار  مصلی  در  هرساله  که  نمایشگاهی 

می شد خیلی نزدیک شد.
* این نوآوری ها باید انجام شود

مدیر  حسن زاده،  منوچهر  همچنین 
نمایشگاه  برگزاری  درباره  مروارید،  نشر 
سوال  این  کردن  مطرح  با  کتاب مجازی 
است« چنین  جدی   اندازه  چه  تا  »این  که 
نمایشگاه  مکانیزم  به  من  کرد:  نظر  اظهار 
مجازی خیلی وارد نیستم، ولی به هر حال 
طبیعت  شود و  انجام  باید  نوآوری ها  این 

زندگی امروز است.
یقینا  ابتدا  در  روش  این  افزود:  او 
مشکالتی خواهد داشت تا جا بیفتد. اما به 

هر حال من موافق هستم.
این بودجه صرف رایگان کردن پست 

کتاب شود
مرتضی زینعلی، مدیر نشر دانشگاهی 
جامعه نگر، نیز در این باره گفت: من درباره 
کتاب  نمایشگاه  زیرساخت های  این که 
مجازی تا زمان مقرر آماده شود، تردید دارم.

تفاوت هایی  به  اشاره  با  ادامه  در  او 

با  تهران  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  که 
دارد  کتاب  بین المللی  نمایشگاه های  دیگر 
با  تفاوت هایی  ما  نمایشگاه  کرد:  بیان 
نمایشگاه های دیگر دارد که باعث می شود 
کمتر قابلیت برگزاری به صورت مجازی را 
فروشگاه  بیشتر  ما  نمایشگاه  باشد.  داشته 
است، یعنی جنبه فروشگاهی آن نسبت به 
هر  به  است.  نمایشگاهی اش قوی تر  جنبه 
حال من در این که یک پلتفرم فروش بخواهد 
بفروشد  را  ناشران  کتاب های  و  آماده شود 
تردید دارم چون هزینه هنگفتی خواهد برد 
که سال های بعد استفاده ای نخواهد داشت.

این ناشر افزود: اکنون تعداد زیادی از 
فروش  یعنی  دارند،  آنالین  فروش  ناشران 
این،  بر  آنالین چیز جدیدی نیست. عالوه  
سایت های فروش آنالین کتاب هم زیادند. 
یعنی اگر قرار است به طور آنالین فقط جنبه 
فروش را تامین کنیم هزینه  هنگفتی است 

که مشابهش وجود دارد.
گفت:  پیشنهادی  ئه  را ا با  زینعلی 
قرار  که  بودجه ای  است  این  من  پیشنهاد 
رایگان  شود صرف  این صرف  برای  است 
به  ایران  سراسر  در  کتاب  پست  کردن 
برای  پست  شود. این که  ماه  شش  مدت 
بیشتر  شود، خیلی  رایگان  مصرف کننده 
حاضر،  حال  در  ببرد.  جلو  را  کار  می تواند 
می دهد  نشان  ناشران  میدانی  تحقیقات 
یکی از چند دلیل قاچاق کتاب، کپی کتاب 
هزینه  فرمت پی دی اف،  به  کتاب  تغییر  و 
االن  که  است  این  واقعیت  است.  پست 
خیلی  کتاب  هزینه  نسبت  به  کتاب  پست 
باال است. ما با تحقیق میدانی از دانشجوها 
کتاب  که  دالیلی  از  شده ایم یکی  متوجه 
نمی خرند و ترجیح می دهند کپی کنند و یا 
از پی دی اف استفاده کنند، هزینه پست است. 
رایگان کردن هزینه پست می تواند یکی از 
کلیدی ترین پیشنهادها باشد که هم به سود 

ناشر است و هم مخاطب.

نمایشگاه کتاب مجازی، کودتا علیه نمایشگاه کتاب است؟
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سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

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

رضا بهشتی،  خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

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

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عكس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک ۲۷۵، طبقه پنجم، واحد 1۷

 تلفن: ۶۶۵۶۲801-۶۶91۷31۲ -۶۶91۵۲۶8      
فكس:۶۶1۲۶139

افشین هاشمی میزبان مخاطبان تئاتر می شود 

به  شادی«  »آقای  نمایش 
کارگردانی آریان رضایی پنجشنبه 
اردیبهشت   ۱2 و   ۱۱ جمعه  و 
ساعت ۱0 شب به صورت آنالین 

اجرا می شود.
ممت«  »دیوید  را  شادی  آقای 
نویسنده  آمریکایی نوشته و محمد منعم 

آن را به فارسی برگردانده است.
»آقای شادی« نام یک برنامه   زنده  محبوب است که مجرِی 
آن به نامه ها، پیام ها و مشکالت مردم پاسخ می دهد. نقِش این 

مجری را افشین هاشمی ایفا خواهد کرد.
)یاران  یادا  پویش  به  کمک  صرف  اجرا  این  عواید  تمام 

درمان گران ایران( در خیریه  یاران برکت مهر خواهد شد.

آشا محرابی »بوی اسپند« را به رادیو نمایش برد

»بوی  قسمتی  مجموعه ۱7 
اسپند« به کارگردانی آشا محرابی 
و بر اساس داستانی از مریم تاجیک 

از رادیو نمایش پخش می شود.
داستان بوی اسفند از این قرار 

است که پارسا و گیسو سه سال پیش و در 
آستانه مهاجرت خانواده گیسو به استرالیا 
ازدواج کرده اند، گیسو که به اصرار پدرش در دانشگاه، حقوق می 
خواند، بعد ازدواج انصراف داده و ...در این مجموعه نورالدین جوادیان، 
رویا فالحی، احمد گنجی، مهرخ افضلی، فریدون محرابی، صدیقه 
کیانفر، مینا شجاع، شهین نجف زاده، مروارید کریم پور، سیما خوش 

چشم، مهدی نمینی مقدم و... ایفای نقش می کنند. 

 موسیقی نواحی بی کس و کار شده است!

موسیقی  استادان  ز  ا یکی 
تازه ترین  به  اشاره  با  لرستان 
یک  تولید  ز  ا خود  فعالیت های 
آلبوم با همراهی صادق چراغی و 
برنامه ریزی ساخت چند ملودی بر 

اساس موسیقی لری در ارتباط با ویروس 
کرونا خبر داد.

و عدم  به دلیل کم توجهی   ایرج رحمانپور گفت: مدت هاست 
حمایت  از  موسیقی نواحی دلم زخمی است. مجموعه هایی چون 
خانه موسیقی، انجمن موسیقی و ... موظف به حمایت از موسیقی 
اقوام هستند اما از حمایت ها خبری نیست. و به نظر می رسد موسیقی 

نواحی که این چنین بی کس و کار شده 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:  ۴0

»سیمین« به ایتالیا می رود

به  فیلم سینمایی »سیمین« 
تهیه کنندگی و کارگردانی مرتضی 
آتش زمزم در هفدهمین جشنواره 
المللی فیلم سالنتو در کشور  بین 
این  داشت.  خواهد  شرکت  ایتالیا 

شهریورماه   ۱6 تا   ۱۱ سینمایی  رویداد 
برگزار خواهد شد.

»سیمین« فیلمی درباره علت خشک شدن زاینده رود و تاثیر 
آن بر زندگی مردم است. قصه در فضایی استعاری روایت می شود.

بازیگران فیلم عبارتند از محمدرضا هدایتی، الله اسکندری، 
مظاهری،  سپیده  کربالیی،  پری  صدری،  جمشید  فیلی،  محمد 
مریم نقیب الذاکرین و بازیگران نوجوان امیرعباس رضایی و مریم 

عرب جعفری.

ما
سین

 

آیا سینماها دوباره آغاز به کار مي کنند؟

سینماداران در مقابل سازمان سینمایي!

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح ۲1 - پ. 1۵
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سازمان شهرستان ها:  091۲۲۷۵۲190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

در حالی که حدود دوماه از بسته 
شدن سالن های سینمایی در کشورمان 
می گذرد،  کرونا  ویروس  شیوع  براثر 
با  مقابله  ستاد  فرمانده  زالی  علیرضا 
کرونا در کالن شهر تهران در نشستی 
سینما،  خانه  مدیره  هیات  اعضای  با 
تدوین پروتکل بهداشتی مشترک برای 
الزم  را  آینده  در  سینماها  بازگشایی 
کرد  تاکید  نشست  این  در  او  دانست. 
هوا،  تهویه  به  باید  شیوه نامه  این  در 
کردن  نشان دار  و  بلیت  فروش  نحوه 
صندلی ها، فاصله گذاری ها، کاهش زمان 
حضور افراد برای نمایش فیلم، تنظیف 
و ضدعفونی سینما بین سانس ها، عدم 
مصرف موادغذایی در سینما، استفاده از 
ابزار کنترلی مثل تب سنجی و محدودیت 

سنی توجه شود.
دیدار  این  از  ساعت  چند  هنوز 
نگذشته بود که دفتر نظارت بر عرضه 
و نمایش فیلم سازمان سینمایی شرایط 
و ضوابطی را در ۱۵ بند برای بازگشایی 
مجدد سالن ها مطرح کرد که این شرایط 
میان  در  اگرهایی  و  اما  با  ضوابط  و 
سینمایی  تولیدکنندگان  و  سینماداران 
منتشرشده  متن  در  است.  شده  همراه 

این دفتر آمده است: با توجه به ضرورت 
احتمالی  بازگشایی  برای  الزم  آمادگی 
اخیر  مصوبات  و  کشور  سینماهای 
ستاد ملی مقابله با کرونا، دفتر نظارت 
به  عنایت  با  فیلم  نمایش  و  عرضه  بر 
وزارت  سوی  از  اعالمی  پروتکل های 
بهداشت و درمان، مقررات الزامی برای 
شروع به کار مجدد سینماهای کشور را 

به شرح زیر اعالم می کند...
۱-در مقطع بازگشایی و تا اعالم 
فروش  ظرفیت  قطعی،  سفید  وضعیت 
بلیت برای هر سالن تا سقف 40درصد 

مجاز است.
روی  بر  تماشاچیان  2-چیدمان 
نسبت  و  بوده  میان  در  دو  صندلی ها 
به ردیف بعدی حالت ضربدری خواهد 

داشت.
الزم  تمهیدات  است  3-ضروری 
ایجاد  برای  سینما  مدیریت  سوی  از 
فاصله بین ردیف ها در نظر گرفته شود 
به گونه ای که افراد بتوانند به راحتی در 

میان آنها تردد کنند.
ماسک  و  دستکش  از  4-استفاده 

برای کارکنان سینما الزامی است.
۵-الزم است هنگام ورود و خروج 

تماشاچیان به سینما و سالن نمایش و 
فاصله گذاری  انتظار،  سالن  در  حضور 

ایمن رعایت شود.
لن  سا فیلم،  نمایش  لن  6-سا
انتظار و سرویس های بهداشتی و کلیه 
مکان های مورد استفاده مراجعه کنندگان 

مرتبا نظافت و ضدعفونی شود.
یع  ما ن  د بو سترس  د ر  د -7
مراجعه کنندگان  برای  ضدعفونی کننده 

الزامی است.
طبق  سینما  کامل  8-گندزدایی 
و  بهداشت  وزارت  اعالمی  پروتکل 

درمان، هر روز یکبار الزامی است.
9-به منظور نظافت بیشتر و رعایت 
بین  فاصله گذاری  بهداشتی  مقررات 
سانس ها با نیم ساعت تاخیر خواهد بود.

۱0-فروش گیشه با رعایت فاصله 
ضدعفونی کننده  مواد  از  استفاده  و 

بالمانع است.
به  موظف  سینماها  ۱۱-تمامی 
مقابله  مورد  در  آموزشی  تیزر  پخش 
فیلم  نمایش  از  قبل  کرونا،  بیماری  با 

می باشند.
۱2-قرارگیری مایع دستشویی، مواد 
ضدعفونی کننده، دستمال کاغذی و دستگاه 

سرویس های  محوطه  در  خشک کن 
بهداشتی سینماها الزامی است.

۱3-جانمایی مصوب برای فروش 
بلیت به صورت اینترنتی به گونه ای است 
انتخاب  برای  سینما  سالن  پالن  که 
صندلی موردنظر و صندلی های غیرقابل 

استفاده و مسدود معین خواهد بود.
به  ورود  هنگام  به  ۱4-مراجعین 
سینما، تب سنجی شده و از ورود افراد 
عمل  به  ممانعت  بیماری  به  مشکوک 
بلیت  کامل  وجه  است  بدیهی  می آید. 
ورودشان  از  که  افرادی  خریداری شده 
باید  به سینما ممانعت به عمل می آید 
عودت داده شود و به همین منظور سمفا 
)سامانه مرکزی فروش( تمهیدات الزم 

را در نظر گرفته است.
به  موظف  سینما  ۱۵-بوفه های 
بوده  بهداشتی  موازین  حداکثر  رعایت 
تنقالت  موادغذایی،  به عرضه  مجاز  و 

و نوشیدنی به صورت فله نمی باشند.
به  نیز  را  مالحظاتی  ضوابط  این 
همراه دارد که مدیران سینماها موظف 
به اجرای دقیق این شیوه نامه می باشند 
و مسئولیت آن متوجه آنها خواهد بود. 
این  اجرای  بر حسن  نظارت  مسئولیت 

ادارات  عهده  بر  استان ها  در  شیوه نامه 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
بر  نظارت  دفتر  تهران،  در شهر  است. 
عرضه و نمایش فیلم مسئولیت حسن 
اجرای این شیوه نامه را عهده دار خواهد 
بود. سینماهایی که به هر دلیل نسبت 
اهمال  شیوه نامه  این  دقیق  اجرای  به 
کنند، بالفاصله از سمفا حذف و نسبت 

به تعطیلی آنها اقدام خواهد شد.
محمد  متن،  این  انتشار  از  پس 
انجمن سینماداران  قاصداشرفی رئیس 
در گفتگویي درباره پیش نویس ضوابط 
پانزده گانه منتشرشده از سوی سازمان 
سینمایی به منظور بازگشایی سینماها در 
این ضوابط  کرونا گفت:  شرایط شیوع 
پانزده گانه مورد تایید ما نیست و جلسه 
بازگشایی  شرایط  تعیین  به  مربوط 
بدون  پروتکل،  این  ارائه  و  سینماها 
حضور نماینده ای از سینماداران تشکیل 
شده است. یعنی خودشان نشسته اند و 
کنند  کارشناسی  را  قضیه  اینکه  بدون 
هیچ  داده اند.  پیشنهاد  را  بندها  این 
آن جلسه  در  از سینماداران  نماینده ای 
حضور نداشته و گله من این است که 
نشده  پرسیده  ما  صنف  از  نظری  چرا 

کار  این  راس  در  نمی دانم  من  است. 
توجه  بدون  که  دارند  قرار  کسانی  چه 
تصمیم  این  سینما  مصالح  و  منافع  به 
یک  حتی  که  کسانی  ند.  گرفته ا را 
درصد از سینما هم اطالع ندارند، چنین 
بندهایی را پیشنهاد کرده اند. هر موقع 
با سینماداران جلسه بگذارند و نماینده 
ما در آن جلسات حضور داشته باشند، 
پیشنهادی  بندهای  ما  که  است  آنگاه 
اینکه  می دهیم.  قرار  توافق  مورد  را 
هرکسی برای خود پروتکلی ارائه بدهد، 
مورد تایید ما نیست. این افراد گویا فقط 
به کلیات توجه کرده اند و شرایط سینما 
موارد  از  خیلی  نگرفته اند.  نظر  در  را 
ضوابط پانزده گانه فعلی منطقی نیست. 

این موارد آمده  از  برای مثال در یکی 
باید دو ردیف خالی  است که سینماها 
بگذارند و تنها 40درصد از سینما مورد 
استفاده قرار بگیرد. در حالی که پیشنهاد 
ما این است که یک ردیف در میان مورد 
استفاده قرار بگیرد. ضمن اینکه قوانین 
کردن  ضدعفونی  برای  سختگیرانه ای 
اصولی  نظر  از  که  دارد  وجود  سالن ها 
مورد قبول نبوده و هزینه سینما، اصال 
جوابگوی این موارد نیست. باید مسائل 
شاید  یعنی  گرفت  نظر  در  هم  را  فنی 
این ضدعفونی کردن ها از نظر بهداشتی 
درست باشد اما از نظر فنی درست و از 
نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. به 
نظرم با این شرایط اگر سینما بازگشایی 

نشود بهتر است. خیلی از سینماداران روز 
گذشته با من تماس گرفتند و گفتند با 
این شرایط سینماهای خود را بازگشایی 
نمی کنند چون نمی توانند مسائل مالی 
آن را برطرف کنند در همین زمینه هم 
سینما  به  توجهی  کوچکترین  دولت 
که  زمانی  تا  نظرم  به  است.  نکرده 
باشند جرات  نداشته  جانی  تامین  افراد 
به عنوان  بیایند.  سینماها  به  نمی کنند 
جای  را  خودم  می گویم  سینمادار  یک 
مطمئن  اگر  و  می گذارم  تماشاگران 
است،  تامین  من  سالمتی  که  نباشم 
فرض  به  بنابراین  نمی روم.  سینما  به 
بازگشایی سینما هم کسی حاالحاالها 

اعتماد نمی کند که به سینما بیاید.

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

محمد حسین زاده

این روزها برخي از هنرمندان و البته بازهم تاکید 
نظر  از  خوبي  شرایط  در  هنرمندان  از  برخي  مي کنیم 
اقتصادي به سر نمي برند و تعطیلي فعالیت هاي هنري 
باعث شده تا اندک درآمدي که داشتند نیز متوقف شود. 
از زمانی که مسجل شد توقف فعالیت ها در حوزه سینما به 
خاطر شیوع کرونا برای مدتی نامشخص باید ادامه داشته 
باشد، مهمترین دغدغه ای که برای بسیاری از اهالی سینما 
به وجود آمد، بیکاری ناشی از تعطیلی سینماها و پروژه های 
فیلمبرداری و به دنبال آن نداشتن منیع درآمد در شب عید 
و ماه های بعد از آن بود. در این مدت خبرهای مختلفی در 
موضوع بیمه و ارائه تسهیالت منتشر شده ولی از عملیاتی 
شدن جدی آنها جزئیات زیادی در دست نیست، ضمن 
اینکه ماجرای عیدی اعضای خانه سینما همانند سال قبل 
حاشیه ساز شد. هر چند دست اندکاران خانه سینما تاکید 
دارند این عیدی نیست بلکه کمک هزینه معیشتی است!

همایون اسعدیان، رئیس هیات مدیره خانه سینما روز 
گذشته درباره حاشیه های این عیدی و نیز تسهیالتی که 
با ادامه دار بودن روزهای کرونایی در اختیار اعضای خانه 
سینما قرار می گیرد، توضیحاتی ارائه کرد. او با اشاره به 
زمان اعالم رسمی مشاهده شدن موارد ابتال به کرونا در 
کشور و فوت شدن تعدادی از هموطنان گفت: با شیوع 
ویروس طبیعتا اقشار و اصناف مختلفی در کشور دچار 
آسیب شدند که یکی از آنها عرصه فرهنگ و هنر و در 
تعطیلی سینماها،  بود.  به طور مشخص سینما  ما  نظر 
توقف اکران و همچنین تعطیلی پروژه های سینمایی ما 
را مثل بخش های دیگر کشور در شرایط بغرنج قرارداد و 
ضرورت داشت نه فقط برای آن مقطع، بلکه برای یک 
بازه زمانی چند ماهه در سازمان سینمایی و خانه سینما به 
این موضوع فکر شود. جدا از آنچه سازمان سینمایی انجام 
می داد، ما هم در خانه سینما این مسئله را پیگیری کردیم 
تا بتوانیم اعتباری را به عنوان کمک هزینه معیشتی برای 
نیازمندان خانه سینما در شب عید فراهم کنیم. البته یک 
کار مهم دیگر این بود که باید برای حفظ جان اعضای 
از  اساس  همین  بر  و  می کردیم  اقدام  هم  سینما  خانه 
شد،  تشکیل  سینما  خانه  در  که  کرونا  کارگروه  طریق 
پیگیری الزم صورت گرفت تا فیلم هایی که حتی فقط 
یک هفته از فیلمبرداری شان باقی مانده بود متوقف شوند 
و خوشبختانه این کار انجام شد. این مسئله برای سریال ها 
نیز دنبال شد ولی بعضی پروژه ها به خاطر مناسبتی بودن 
با رعایت پروتکل های بهداشتی مجبور به ادامه کار بودند. 
کار دیگری که توسط هیات مدیره و مدیرعامل خانه سینما 
پیگیری می شد به مسائل اقتصادی اعضاي مربوط بود. 
این همان کمک هزینه معیشتی بود که توانستیم موافقت 
برای پرداخت آن را شب عید بگیریم. این کمک هزینه 
معیشتی عمدتا از طریق بودجه تخصیصی به خانه  سینما 
و بر اساس تفاهمنامه سال 98 و 99 فراهم شد و ما فقط 
باید با وزارت ارشاد به این تفاهم می رسیدیم که آن را 
در این ردیف بودجه برای کمک به اعضا هزینه کنیم، 

درواقع اینطور نبوده که بودجه از جای دیگر تامین شده 
باشد.  نکته دیگری هم که از ابتدا مدنظر هیات مدیره بود 
و بابت این قضیه مورد اتهام های زیادی واقع می شویم 
برای کمک  پولی  بتواند  اگر خانه سینما  این است که 
از  آن بخش  به  باید  کند  فراهم  اعضایش  به  معیشتی 
سینماگران حرفه ای عضو خانه سینما که نیازمند هستند 
تعلق بگیرد. این بحث هایی که مدتی است حاشیه ساز شده 
و عموما کسانی درباره آن صحبت می کنند که نیاز مالی 
ندارند، نوعی عوام فریبی است مخصوصا اینکه حرف ها 
بیشتر از جانب کسانی مطرح می شود که مثال یا کارمند 
هستند یا هیات علمی و می گویند هر چه هست باید به 
طور مساوی میان اعضای خانه سینما تقسیم شود. در 
حالی که ما معتقدیم از میان ۵ هزار عضو خانه سینما 
که براساس آمارگیری های جدید تصور می کنیم از این 
تعداد بیشتر باشند، باید نیازمندان سینما را شناسایی کنیم 
چون بین کسانی که یک جا کارمند هستند و شب عید 
به خاطر همان کارمندی، عیدی می گیرند با دوستانی که 
واقعا شب عید لنگ پول بوده اند و هنوز هم مشکل دارند 
این تصمیم قطعی هیات  باشد.  داشته  باید فرق وجود 
کنیم  بتوانیم جذب  هر کمکی  انشاءاهلل  و  است  مدیره 

اولویت با نیازمندان است.
لسیتی  کار  این  برای  اسعدیان  همایون  گفته  به 
داده اند  را  خود  اسامی  صنف   ۱8 تاکنون  و  شده  تهیه 
و تقریبا 2 هزار نفر کمک معیشتی را دریافت کرده اند. 
در  آنها  اسامی  که  مانده اند  باقی  دیگر هم  چند صنف 
به  پرداخت کمک معیشتی  و  حال تکمیل شدن است 
آنها نیز انجام خواهد شد. اسعدیان در بخش دیگري از 
صحبت هایش اضافه کرد: این مسیر تاکنون خوب پیش 
رفته، اما از نظر ما آن بخشی بد بود که تفاهم نامه تازه 
28 اسفند به سرانجام رسید و امکان پرداخت به صنوف 
در آن زمان برای خانه سینما فراهم نشد. البته به محض 
اینکه تعطیالت به پایان رسید پرداخت را شروع کردیم 
و هنوز هم ادامه دارد. با توجه به اینکه سال گذشته هم 
در این  باره جوسازی شد الزم است اول اشاره کنم که 
این لفظ عیدی، اشتباه استفاده می شود، چون هیچگاه 
یک  این  و  نبوده  مطرح  سینما  خانه  در  عیدی  مسئله 
کمک هزینه معیشتی بوده است. اگر روزی وزارت ارشاد 

اعالم کند به مناسبت سال نو برای همه اعضای سینما 
هدیه ای می فرستد آن موقع باید برای همه ارسال شود 
اما اگر قرار است در شرایط اقتصادی فعلی بودجه ای از 
خانه سینما و با کمک ارشاد تامین شود اولویت اصلی 
اگر  است.  خانه  نیازمندان  سینما،  خانه  مدیره  هیات 
دولت های گذشته این اشتباه را کرده اند که یارانه را به 
همه مردم اختصاص دادند قرار نیست ما همان اشتباه 
را تکرار کنیم. اساسا دادن عیدی به اعضای خانه سینما 
رسمی بود که زمان تعطیلی خانه سینما به عنوان یک  
بودجه ۱0میلیاردی در اختیار جامعه صنفی تهیه کنندگان 
و شورای ساماندهی صنوف قرار دادند که کارت های 700 
هزار تومانی عیدی در خیابان ایرانشهر می دادند و آن بلوا 
به پا شد. آخر هم حدود 4 میلیارد تومان توزیع و مابقی آن 
معلوم نبود چه شد. درواقع قبل از آن چنین چیزی نداشتیم 
اما این مسئله جا افتاد در حالی که به نظر من لفظ عیدی 
برای هنرمندان توهین آمیز است. حاشیه هایی هم سال 
گذشته در همین موضوع کمک هزینه و عیدی پیش آمد 
و اعضای هیات مدیره به صورت جمعی یا تکی در این 
باره توضیح دادند و اینکه امسال بازهم تقریبا همان گروه 
سال گذشته در حال اعتراض هستند که تکلیف عیدی 
میلیاردی خانه سینما مشخص نشده است! سال گذشته 
در این موضوع بازرسی کل کشور بررسی هایی را انجام 
داد و بر همان اساس امسال موظف شدیم دیگر کمک ها 
را به صورت کارت هدیه در اختیار کسی قرار ندهیم، بلکه 
به حساب شخصی افراد واریز شود و بعد هم لیست را 
در اختیار وزارت ارشاد قرار خواهیم داد. امسال به خاطر 
کرونا شرایط کامال متفاوت است و پیش بینی ما این بود 
که باید به فکر ماه های آینده دوستان هم باشیم. در این 
بین وزارت ارشاد برای سالن های سینمایی فکری خواهد 
کرد ولی مسئله ما افرادی هستند که با حقوق حداقلی 
کارگری در سینما فعالیت می کردند و باید به فکرشان 
باشیم. در این راستا از تعطیالت عید پیگیری هایی را انجام 
دادیم که تا به حال رسانه ای هم نشده بودند چون باید به 
نتیجه قطعی می رسیدیم. به این ترتیب فکر می کنم در 
یکی دو ماه آینده به اعضای نیازمند خانه سینما بتوانیم 
خدمات خوبی ارائه کنیم که به مرور این نتایج را اعالم 
خواهیم کرد. به عنوان مثال کار گروهی از طرف هیات 

مدیره خانه سینما و چند نماینده صنف مشخص خواهد شد 
که نحوه تخصیص زیر نظر آنها صورت گیرد. همچنین 
اطالعات  اساس  بر  حال  به  تا  را  نیازمند  سینماگران 
ولی  می کردیم  شناسایی  گذشته،  از  صنوف  شده  ارائه 
اعتراض واقع شود که چطور  این روش می تواند مورد 
همین  به  است،  نیازمند مشخص شده  فرد  درستی  به 
دلیل برای شناسایی اولیه نیازمندان، اولویت هایی را باید 
تعیین می کردیم که شامل تحت پوشش بیمه بودن از 
طریق خانه سینما، تاهل، مستاجر بودن و بررسی سابقه 
صنفی می شود. برای جمع آوری اطالعات، به جز وزارت 
ارشاد و سایتی که برای ثبت نام هنرمندان معرفی کرده، 
خانه سینما هم سامانه ای را راه اندازی کرده و به روسای 
صنوف اعالم کردیم که اعضا تا ۱3 اردیبهشت در این 
سامانه اطالعاتی را که مورد نیاز ماست ثبت کنند. این 
سامانه قابلیت دارد که سال به سال بروزرسانی شود و 
جالب است که در چند ساعت اولیه شروع به کار این 
سامانه ۵00 نفر آن را تکمیل کردند و بقیه تا تاریخ ۱3 
اردیبهشت می توانند به راحتی اطالعات خود را وارد کنند. 
ما با این سامانه حتما به بانک اطالعاتی خوبی می رسیم. 
در این زمینه درصدی از خطا را هم درنظر می گیریم اما 
قطعا این درصد خطا نسبت به گذشته برای ما و نیز هیات 
مدیره آینده، خیلی پایین خواهد بود. البته فرض ما بر این 
است که حتما اطالعات درست درج می شود چون عالوه 
براینکه بررسی خود را انجام می دهیم، افراد موقع ثبت 
اطالعات،  متعهد می شوند و تبعات حقوقی آن را هم 
برعهده می گیرند. همچنین دوستانی که در این سامانه 
اطالعات خود را وارد نکنند از نظر ما به معنی این است 
که نیازی نداشتند و خود به خود از لیست نیازمندان خارج 
می شوند. از آنجا که شرایط کرونایی احتماال چند ماه دیگر 
ادامه خواهد داشت، باید به یک اطالعات دقیقی برسیم 
تا کسانی را که زندگی شان واقعا در خطر است بشناسیم. 
این کار سبب می شود اگر امکان مالی هم تهیه کردیم 
این طور نباشد که یک شبه آن را در اختیار قرار دهیم، 
بلکه به مرور در این چند ماهی که با این وضعیت درگیر 

هستیم حمایت الزم را انجام دهیم.
اسعدیان در بخش پایاني صحبت هایش درباره وضعیت 
بیمه سینماگران در شرایط فعلی توضیح داد: قبل از عید 

صندوق اعتباری هنر پذیرفت که هزینه حق بیمه 3ماه اول 
امسال را برای کمک به اهالی سینما و هنرهای دیگر تقبل 
کند تا در این شرایط مجبور نباشند حق بیمه پرداخت کنند. 
ما هم شب عید این مسئله را به دوستان اعالم کردیم ولی 
بعد از تعطیالت گفتگوهایی صورت گرفت که شبهه ایجاد 
کرد و به نظر رسید قرار است این مسئله منتفی شود در حالی 
که اصال اینطور نیست و صندوق اعتباری هنر همچنان بر 
سر وعده خود هست. ضمن اینکه آقای شریعتمداری وزیر 
تعاون و رفاه امور اجتماعی هم اعالم کردند مهلت اعتبار 
دفترچه های بیمه تا پایان اردیبهشت تمدید می شود و به دلیل 
فرصتی که برای ابالغ این مسئله الزم بود، ناهماهنگی هایی 
پیش آمد که برخی اعضای خانه مجبور به پرداخت مبالغی 
شده بودند و ما گفتیم بیایند ما به آنها پس می دهیم تا بعد 
خودمان از بیمه بگیریم و همین سبب شد این تصور پیش 
آید که هر آنچه وعده داده شده بود منتفی شده است در 
حالی که خانه سینما هیچ مسئولیتی در این باره نداشت و 
فقط هر چه اعالم می شد را اطالع رسانی کردیم با این حال 
تاکید می کنم که اعضای خانه سینما هیچ نگرانی در این 

باره نداشته باشند.
اما هنوز ساعاتي از صحبت هاي همایون اسعدیان 
که  بود  نگذشته  سینما  خانه  اصناف  عیدی  درباره 
محمدحسین فرح بخش نامه سرگشاده ای را خطاب به 
اسعدیان منتشر کرد! البته انتشار این نامه از سوي دنیاي 

جوانان هرگز به معناي تایید آن نیست...
است:  آورده  نامه  این  در  فرح بخش  محمدحسین 
کسي  هر  از  بهتر  شما  خود  اسعدیان،  همایون  آقای 
می دانید که از سال ۱36۵ تا روزی که فیلم اول خود 
را کارگردانی کردید مراحل مختلف سینما و فیلمسازی 
را نزد من آموختید اما امروز بسیار متاسفم و نزد خداوند 
متعال استغفار می کنم که هر چقدر در آموزش سینما به 
شما موفق بودم اما نتوانستم معرفت و  اخالق انسانی 
و اسالمی را به شما بیاموزم و جنابعالی هر چند سینما 
را از من آموختید اما در اخالق )یا در واقع بی اخالقی( 
شاگرد خلف تفاله های بازمانده از مدیریت منحط دهه 
دیکتاتوری  و  بی تدبیری  جاه طلبی،  با  که  شدید   60
و  شما  من، چون  تراشیدند.  هزینه  نظام اسالمی،  برای 
شخصیت تان را به خوبی می شناسم برایم عجیب نیست 
بعد از غصب کرسی ریاست هیات مدیره خانه سینما، که 
قطعا لیاقتش را ندارید، جوگیر شده، سرتان گیج برود و 
در کارهایی دخالت کنید که در قد و قواره تان نیست و 
حرف هایی بزنید که بزرگتر از دهان تان است. کاری به 
این هم ندارم که در این دوران بی کسی شما با دخالت 
بازمانده های مدیریت سینما  ارشاد و  مدیران دولتی در 
این سمت رسیدید و االن هم به رغم  به  در دهه 60 
هشدارها و با توجه به پایان دوره مسئولیت تان به شکل 
غیرقانونی بر این مسند نشسته اید، فقط به شما توصیه 
می کنم قبل از زدن هر حرفی به چهره خود در آینه نگاه 
کنید تا چیزهایی نگویید که به قیافه تان نمی آید. مثل 
همین فقره افاضات اخیرتان درباره عیدی چند سال پیش 
ریاست جمهوری به هنرمندان که درباره اش راست و دروغ 

را به هم بافته اید تا ناتوانی خود در ارائه خدمت به اهالی 
سینما را پنهان کنید. شما اگر آلزایمر گرفته اید اما همه 
خوب یادشان هست این پول یا در واقع عیدی )یک سال 
300هزار تومان و یک سال 600هزار تومان( در دورانی که 
خانه سینما به علت بی کفایتی امثال شما بسته شده بود و 
کسی نبود نگران معیشت اهالی سینما باشد، با همت و 
پیگیری جامعه صنفی تهیه کنندگان و توسط نمایندگان 
و  ملی  کارت  ارائه  با  وقت،  محترم  رئیس جمهور  دفتر 
ثبت کدهای ملی به اعضای خانه سینما پرداخت شده و 
دیناری از آن در اختیار جامعه صنفی تهیه کنندگان قرار 
نگرفت که بخواهد در تقسیم آن دخالت کند. غیر از این 
هم در چند نوبت به مناسبت هایی بن کاال به اعضای خانه 
سینما داده شد که بازهم مسئول تقسیم آن نمایندگان دفتر 
ریاست جمهوری بودند و به علت تعطیلی خانه سینما، 
جامعه صنفی تهیه کنندگان فقط زحمت پیگیری و اقناع 
مسئولین برای تخصیص این کمک ها را به عهده داشت 
دوستان  امضای  و  نام  موارد، حتی  این  اسناد همه  که 
سرشناس شما که از دریافت همین مبالغ اندک عیدی 
که  کاره ای  چه  شما  حاال  است.  موجود  نگذشتند،  هم 
بگویی پرداخت عیدی در شان اهالی سینما هست یا نه؟ 
اگر خودت عرضه نداری برای اعضای خانه سینما قدمی 
برداری با دروغ و فرافکنی اجر گذشتگان را ضایع نکن و 
مودب باش… تو با حداقل رای و اصطالحا نمره ناپلئونی 
و تک ماده خودت را چپاندی در شورای مرکزی کانون 
کارگردانان و بعد با حمایت برخی فتنه گران باقیمانده از 
دوران مسئولین خائن سینمایی دهه 60 به آرزویت، که 
ریاست هیات مدیره خانه سینما بود، رسیدی. خب همین 
برایت کافی است دیگر… حد و اندازه خودت را اشتباه 
نگیر، چرا که هر کسي نداند من که خوب می دانم قد و 
قواره ات چقدر است و اندازه این حرف ها نیستی. خودت 
هم خوب می دانی در سینما خوشنام نیستی و اکثریت 
صنوف با حضور تو در هیات مدیره مخالف هستند اما 
برای حفظ اتحاد در خانه سینما سکوت کرده اند، آن وقت 
تو دور برمی داری و الت کوچه خلوت می شوی… آخر 
تو از جان این سینما و اهالی آن چه می خواهی که اینجور 
تخم نفاق می پاشی و کمر به نابودی صنوف بسته ای؟ از 
تولید تا اکران و انتخاب فیلم برای جشنواره فجر و حتی 
اداره سالن های سینما برای خودت ناشیانه تز می دهی و 
اظهارفضل می کنی! عزیز من تو در حرفه خودت هنوز 
ناپخته ای و نسیه کارگردانی، بعد در هر تخصصی سرک 
می کشی و گمان می کنی عالمه دهری؟ نه عزیز من 
فیلم نیش،  تو ساختن  بزرگترین موفقیت زندگی  هنوز 
است و سطح سلیقه و پسند خودت از سینما ۱0رقمی! 
پس در قواره خودت باش و پیش بزرگان پایت را دراز 
نکن. سخن آخر هم اینکه اگر ظرف مدت 48 ساعت 
نتوانی حرف هایت درباره مبلغ ادعایی را اثبات کنی جامعه 
صنفی تهیه کنندگان به عنوان تنها نهاد صنفی قانونی و 
دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراجع 
قضایی علیه تو اقامه دعوی و طرح شکایت خواهد کرد 

تا سیه روی شود هر که در او غش باشد!

عیدي و کمک معیشت هنرمندان چه شد!؟

درگیري محمدحسین فرح بخش و همایون اسعدیان باال گرفت


