
بازار داغ فروش وام ازدواج 
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر ضرورت تضعیف اقتصاد دولتی به نفع اقتصاد خصوصی 
کار،  و  کسب  فضای  کردن  مناسب  با  و  صورت  این  در  گفت: 
افزایش تولید و اشتغال و کنترل تورم را شاهد خواهیم بود و این 
بودجه  تا حدی کسری  که  دارد  اقتصاد  بر  مثبتی  وضعی  آثار  امر 

را کنترل می کند. 

هادی قوامی کسری بودجه دولت را مهمترین مساله کشور 
تومان  میلیارد  هزار   ۲۷ ماهیانه  دولت  کرد:  خاطرنشان  و  عنوان 
 ۷۰۰۰ توانسته  ماه سال جاری  دارد و در فروردین  هزینه جاری 
میلیارد تومان مالیات بگیرد. در حالی که اگر با همین شرایط جلو 
تاثیر  تحت  هم  اقتصادی  فعالیت های  این که  به  توجه  با  برویم 
خواهد  وصول  مالیات  تومان  میلیارد  هزار   ۸۰ نهایتا  گرفتند  قرار 

البته حالت خوش  داریم.  تومان کسری  میلیارد  ۱۰۰ هزار  و  شد 
بینانه این است که شیوع کرونا از بین برود که در آن صورت هم 
باز هم  ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول می شود و 
۴۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم که این عدد هنگفتی از نظر 

مالیاتی است. کسری درآمد 
صفحه 3

25 نفر از کارکنان بانک مرکزی تحت تعقیب 
قرار گرفتند

دادستان تهران گفت: درباره تخلفات ارزی عالوه بر دریافت کنندگان متخلف ارزی 
در  افراد متخلف  از  تعدادی  و  تا سطح مدیرکل  بانک مرکزی  از کارکنان  نفر   ۲۵ حدود 

بانکهای عامل تحت تعقیب قرار گرفته اند. 
علی القاصی مهر در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با ارائه گزارشی از نحوه رسیدگی 
به پرونده تخلفات ارزی بر مبنای گزارش دیوان محاسبات گفت: تاکنون درخصوص تخلفات 
ارزی عالوه بر دریافت کنندگان متخلف ارزی حدود ۲۵ نفر از کارکنان بانک مرکزی تا 

سطح مدیرکل و تعدادی از افراد متخلف در بانکهای عامل تحت تعقیب قرار گرفته اند.
وی افزود: کارگروهی متشکل از دیوان محاسبات و بانک مرکزی و گمرک و وزارت 
صمت و ضابطین زیرنظر بازپرس ویژه پرونده جهت رسیدگی کارشناسانه به ابعاد مختلف 

گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده است.
صفحه 3

پویش کمک به نیازمندان
 در قالب پویش ایجاد اشتغال ادامه یابد

به  کمک  پویش  کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  امید  فراکسیون  عضو  یک 
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. 
سید ابوالفضل موسوی بیوکی در گفت وگو با ایسنا، درباره ضرورت مشارکت مردم در 
رزمایش کمک به 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

مدیرکل شرکت بازرگانی دولتی خبر داد؛

تامین ذخایر استراتژیک کاالهای اساسی
 با وجود کرونا

ایجاد 2۰۰ هزار شغل در سال ۹۹
معاون اشتغال کمیته امداد، از ایجاد ۲۰۰ هزار شغل در 
سال جاری خبر داد و گفت: در سال گذشته ۴۱ درصد مشاغل 
کشور در امداد ایجاد شد.حجت اهلل عبدالملکی، در مورد آمار 
اشتغال مدد جویان، افزود: سال گذشته ۱۷۵ هزار و ۹۰۰ شغل 
ایجاد شد که براین اساس ۴۱ درصد کل مشاغل کشور در امداد 
بود.وی تاکید کرد: برنامه سال ۹۹ نیز ایجاد ۲۰۰ هزار شغل برای 

مددجویان کمیته امداد است.
معاون اشتغال کمیته امداد گفت: سال گذشته ۴۷۱۰ 
میلیارد تسهیالت اشتغال پرداخت شد و امسال نیز برنامه پرداخت 

۶۲۰۰ میلیارد تسهیالت اشتغالزایی به مدد جویان را داریم.
عبدالملکی ادامه داد: ۲۵ میلیون اقالم بهداشتی توسط 
طرح های اشتغال کمیته امداد تولید شده و در اختیار دانشگاه های 
علوم پزشکی و مراکز درمانی و خانواده های مددجویان قرار 
گرفته است.به گفته وی، روزانه ۶۰۰ هزار ماسک تولید می شود.
صفحه ۲

شهردار مشهد تاکید کرد؛

تحقق انضباط ترافیکی با اجرای مدیریت هماهنگ 
میان شهرداری و پلیس راهور
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چگونه انتقاد کنیم؟ روش صحیح انتقاد سازنده

صفحه 3انتقاد سازنده رفتار شخص را بهبود می بخشد
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
پاوه نژاد: برگزاري 

کالس هاي بازیگري 
مجازي اتفاق 

تازه اي در کشور 

5ورزش
درخشان: منشا 

اختالفات فوتبالی ها 
فضای مجازی است

هنگ 7فر

الهام  خاطره انگيز  و  درخشان  بازي هاي  از شما  بسياري  حتما 
پاوه نژاد را در سريال هاي تلويزيوني سال هاي دورتر به خاطر 
داريد. سريالي مانند همسران كه هنوزهم در ذهن و خاطر همه 
سريال دوستان نقش بسته و اتفاقا سالهاست كه سريال هايي 
مانند آنها را نديده ايم! اما اين بازيگر شاخص و محبوب مانند 

بسياري ديگر از بازيگران آن زمان، حاال مدتهاست 

همبازی  اينستاگرامی  ويديوهای  می گويد  درخشان  حميد 
سابقش وحيد قليچ را ديده و جالب هستند اما او بايد شان 

پيشکسوتان را بيشتر رعايت كند.
حميد درخشان ستاره تيم پرسپوليس در دهه 60 و همچنين 
سرمربی اين تيم در دو دوره مختلف، در گفتگو با خبرنگار ما 

به مسائل مختلفی پاسخ داده است.

محمد قاسم زاده اين روزها را انزوای اجباری می داند كه برای 
هر فردی يک خلوت پراضطراب است. او همچنين معتقد است 
كرونا باعث خلق آثار ادبی می شود، اما نويسنده ها نبايد به 
سرعت سراغ آن بروند.  اين نويسنده ، درباره حال و هوايش 
در اين  روزهای كرونايی گفت: بيرون نرفتن از خانه برايم چيز 

عجيبی نيست؛ در واقع به بيرون نرفتن عادت دارم. 

نگاه به فرهنگ در 
دنیای پس از کرونا 

عوض خواهد شد

بازار داخل در خدمت تولید داخل قرار گیرد

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهی
 مناقصه عمومی 

)نوبت اول(
شماره 2099001403000003 مورخ 99/11/26 مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره 10 سال 99

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط به: نصب انشعابات و اصالح و توسعه شبکه فاضالب و بهره برداری و نگهداری از شبکه و 
تصفیه خانه فاضالب سهند را از محل اعتبارات غیر عمرانی و از طریق مناقصه )عمومی( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه 
آب یا تأسیسات و تجهیزات یا دارای صالحیت از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور متناسب با ظرفیت کاری واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد بدیهی است هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف( به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: ۱33۸۴۶۱۰۰۰۰ ریال
ج( مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار معادل: ۶۶۹۲3۰۵۰۰ ریال می باشد.

ب( مدت اجرای کار: ۱۲ ماه
ه( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

و( پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حساب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه 
یا رسید واریز وجه را به صورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک 

و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ز( مقرر گردیده است که در مناقصات آتی فقط شرکت های دارای صالحیت بهره برداری از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور امکان شرکت در مناقصات این 

شرکت را خواهند داشت.
 www.abfaazarbaijan.ir سایت

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

صفحه ۲

سرمقاله

دیپلماسی هوشمند در عصر کرونا
کیهان برزگر*

در کنار تمامی گرفتاری های ویروس »همه گیر« 
اقتصادی- اجتمایی مردم و  کرونا برای زندگی روزمره 
تصویر  یک  بتوان  شاید  دولت،  معمول  های  فعالیت 
هوشمند«  »دیپلماسی  یک  اتخاذ  برای  گونه  فرصت 

برای کشورمان ترسیم کرد.
این فرصت در نتیجه شیفت کنونی از موضوعات 
اصلی عرصه سیاست بین الملل )بازیگری دولت ها در 
الملل  بین  روابط  عرصه  موضوعات  به  جهانی(  عرصه 
)تعامل همزمان دولت ها و ملت ها( و شکل گیری حوزه 

های جدیدی در همکاری های منطقه ای است.
دو وظیفه مهم و سنتی یک سیاست خارجی موفق، برقرای تعادل بین رشد اقتصادی 
)تولید ثروت و رفاه برای شهروندان( و ایجاد امنیت )حفظ جان شهروندان و بقای کشور( 
است. هرچند سازه آرمان گرایانه بهم پیوستگی سیاسی-اقتصادی کشورها یا همان »جهانی 
این است که کشورها  اما واقعیت  المللی دارد،  شدن« همچنان طرفدارانی در عرصه بین 
همیشه به حفظ منافع، رفاه و امنیت شهروندان خود اولویت می دهند. در این راستا، دستگاه 
دیپلماسی وظیفه دارد تا افکار عمومی جامعه خود را از روندهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی 
واقعی و جاری در جهان آگاه کرده و با برقراری نوعی تعادل بین »منابع و امکانات ملی« و 
»محدویت های استراتژیک«، یک دیپلماسی هوشمند را در حوزه های نفوذ سیاسی، اقتصادی 

و فرهنگی-اجتمایی خود تعریف و عملیاتی کند.  
دولت ایران براستی خواهان تنش زدایی و تقویت همکاری سیاسی-اقتصادی در منطقه 
و جهان برای رشد اقتصادی است. اما معمای سیاست خارجی ایران این است که اصل رشد 
اقتصادی آن با اصل دیگر یعنی حفظ امنیت و بازدارندگی تهدیدها همانند تروریسم و تهدید 
مستقیم نظامی بیگانگان، که اتفاقا همگی از درون منطقه برمی خیزند، اغلب در تضاد قرار 
می گیرد. یک نگاه دقیق به تاریخ روابط بین الملل نشان می دهد که حفظ امنیت با تمامی 

امکانات موجود در شرایط بحران، بطور ذاتی در اولویت دولت ها قرار می گیرد.  
تمرکز اصلی تهدیدات اقتصادی و سیاسی-امنیتی در منطقه برای ایران، رژیم های 
دشمن و رقیب یا در اکثر موارد رهبران آنها مثل ترامپ، نتانیاهو، بن سلمان، بن زاید و غیره 
هستند، نه مردم این کشورها. به عنوان نمونه، ترامپ، حکومت های اروپایی را با تهدید به 
انتقام اقتصادی در صورت سرپیچی از تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران می ترساند. 
یا به رهبران رژیم های سعودی، امارات و اسرائیل امید می دهد که با مهار قدرت منطقه 

ای ایران برای آنها تضمین های امنیتی فراهم می کند.
ملت  پیوستگی  بهم  و  نزدیکی  تقویت  در  تاریخی  لحظه  کرونا یک  ویروس  شیوع 
هاست. اکنون یک سازه فکری جدید در نوع نگاه ملت ها به سیاست حکومت ها در مواجهه 
با بحران ناشناخته کرونا شکل می گیرد که اغلب هم توام با بدبینی و بی اعتمادی است. به 
واقع، جوامع انسانی اکنون خواهان نوعی »حکمرانی هوشمند« هستند، که در درجه نخست 
و در یک جریان دوطرفه، حکومت ها به مردم »موضوعیت« و »نقش« بیشتری بدهند و 
از آنها درخواست کمک و همکاری کنند. کرونا نشان داد که قوی ترین کشورها هم بدون 
کمک و اعتماد مردم، ظرفیت و امکانات کافی برای مواجهه با چنین بحران هایی را ندارند. 
به عنوان نمونه، نقش و همکاری مردم در استفاده درست از فناوری فضای مجازی برای 

تداوم زندگی روزمره در حفظ »امنیت هوشمند سالمت« یک ضرورت است.
همزمان شیوع این ویروس، یک نگاه نو در جوامع انسانی نسبت به ارزش همکاری 
های منطقه ای در شرایط بحران، به ویژه در حوزه امنیت سالمت و امنیت اقتصادی بوجود 
آورده است. به عبارت دیگر، جهانی شدن و وابستگی متقابل اقتصادی و سیاسی از شکل سنتی 
خود خارج شده و در قالب همکاری های جدید منطقه ای تجلی می یابد. به واقع، در نتیجه 
تجمیع همکاری های منطقه ای است که انباشت سالمت، اقتصاد و امنیت شکل می گیرد. 
این تحول، یک فرصت برای سیاست خارجی کشورمان برای حل معمای پیشبرد همزمان 

تنش زدایی و حفظ امنیت از طریق توسعه همکاری منطقه ای در حوزه های جدید است.
در دوران کرونا، دیپلماسی بهداشت، دیپلماسی پزشکی و سالمت، دیپلماسی سایبری 
از مفاهیم غالب و  فراتر  فناوری، دیپلماسی محیط زیست و غیره  و دیجیتالی، دیپلماسی 
سنتی در منطقه همانند دیپلماسی جنگ و بحران، منازعه ژئوپلتیک، تروریسم، امنیت انرژی 
و غیره، معنا و ضرورت بیشتری می یابند. همکاری در این حوزه ها از حساسیت کمتری هم 
در محیط پر تنش سیاست خارجی و بین الملل کنونی برخوردارند. بی تردید در دوران پسا 
کرونا، بر ارزش توسعه سازمان های همکاری منطقه ای در حوزه های جدید و با تمرکز بر 

دولت های قدرتمند همانند ایران افزوده می شود.  
نهایتا اینکه رقبا و دشمنان، شیوع بحران کرونا در کنار تحریم های سخت اقتصادی 
آمریکا را عاملی برای تضعیف قدرت ملی کشورمان و به تبع تضعیف جایگاه منطقه ای آن 
می بینند. مهار سریع کرونا با یک رویکرد ملی قوی و از طریق حکمرانی هوشمند، که در 
باال اشاره شد، بر اعتبار منطقه ای و جهانی ایران می افزاید. کرونا فضاهای جدیدی برای 
گسترش دیپلماسی کشورمان در حوزه های جدید فراهم می کند که می تواند زمینه ای برای 
پیشبرد یک دیپلماسی فعال تر و حل المسائلی در جهت تسریع ابتکارات صلح در سوریه، 
یمن، افغانستان و غیره باشد. در چنین شرایطی، یک دیپلماسی هوشمند بطورهمزمان می 
تواند به دو اصل »رشد اقتصادی« از طریق تقویت همکاری منطقه ای و »تولید امنیت« از 
طریق تقویت جایگاه منطقه ای کشورمان، البته با توجه به منابع و امکانات موجود، توجه کند. 

* دانشیار روابط بین الملل و مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل 
واحد علوم و تحقیقات

دیدگاه
آموزش آنالین را به نمایش کمدی تبدیل 

نکنید!
شیرزاد عبداللهی*

به این خبر دقت کنید: »با اینکه خبر مرگ ناگهانی 
نوجوانش را به او دادند خانم معلم هرمزگانی حاضر نشد 
کالس مجازی خود را ترک کند. او با چشم هایی اشک بار 
اما با صالبت و استوار آن روز کالس و تدریس مجازی 
خود را به پایان رساند و بعد از تدریس خود بود که عازم 

سوگواری و خاک سپاری جوانش شد«.
نمونه دیگر، عکس خانم معلمی است که روی تخت 
آموزش  وزیر  و  است  مجازی  تدریس  مشغول  بیمارستان 
گفت وگو  او  با  تلفنی  و  می شود  باخبر  تصادفی!  وپرورش 
می کند. کاری به درست و غلط این خبرها ندارم. وجه اغراق آمیز و باورناپذیر و تبلیغاتی انتشار 
این اخبار مورد نظرم است. توئیت های آقای وزیر هم تبلیغاتی است. از همان اول وزیر توئیت 
کرده: »۹۰درصد مدارس اپلیکیشن شاد را نصب کرده اند و فقط ۱۰ درصد مدارس مشکل 
دارند که آنها هم اینترنت و ابزار کار برایشان فراهم می شود«. حرف مرد هم یکی است! این 
تبلیغات که گاهی با چاشنی های خاصی همراه است، معموال با واکنش منفی اکثر معلمان 
مواجه می شود. واقعیت این است که گذار از آموزش حضوری به آموزش آنالین کاری دشوار 

و پیچیده است و با اشکاالت متعددی همراه است.
این اشکاالت با تبلیغات حماسی یا دادن آمار ساختگی و رئیس پسند و اجبار حل نمی شود، 
فقط باعث می شود مشکالت دیده نشوند و راندمان کار پایین بیاید. وظیفه وزارتخانه سازماندهی 
و فراهم آوردن امکانات و لوازم آموزش آنالین است. شما حتی اگر یک کارگر ساده را برای 
کار ساختمانی استخدام کنی باید بیل و کلنگ و فرغون و... در اختیارش بگذاری. نمی توان 
معلم و خانواده دانش آموز را مکلف به فراهم آوردن امکانات تحصیل کرد. حتی اگر فرض کنیم 
اپلیکیشن کارآیی داشته باشد، نمی توان از گوشی پدر و مادر و خاله برای آموزش دانش آموزان 
استفاده کرد. گوشی تلفن همراه یک وسیله شخصی است و اجبار معلم و مدیر و خانواده به 

نصب اپلیکیشن شاد روی ابزار شخصی از نظر حقوقی و تربیتی ایراد دارد.
در این میان تکلیف خانواده هایی که گوشی پیشرفته ندارند چه می شود؟ الاقل وزیر 
به وجه تربیتی قضیه توجه کند. دانش آموز باید از تبلت آموزشی اختصاصی استفاده کند. این 
تبلت را باید وزارتخانه در اختیار همه معلمان و دانش آموزان بگذارد. درست مثل تامین فضای 
آموزشی و میز و صندلی و تخته سیاه و.... مدیریت این کار باید در دست افرادی باحوصله و 
دارای اطالعات فنی باشد. با این وضعیتی که وزارتخانه در پیش گرفته، عجیب نیست اگر 

آموزش آنالین به نمایش کمدی تبدیل شود.
قابل پیش بینی است که آمارهای ساختگی از مدرسه به منطقه از منطقه به ادارات 
کل و از ادارات کل به ستاد روانه می شود، وزیر هم از موفقیت باالی ۹۰ درصد طرح حرف 
می زند! نتیجه نهایی هم این می شود که احتماال آموزش آنالین در ۱۰ درصد مدارس با 
موفقیت پیش می رود و در ۹۰ درصد مدارس یا اصال اجرا نمی شود یا به صورت فرمالیته 
انجام می شود و آموزش آنالین در فرهنگ مدرسه، معنایی معادل ولشدگی و رفتن به کالس 

باالتر بدون زحمت، پیدا می کند.
* کارشناس مسائل آموزش و پرورش

میرزا علی آیت اللهی
پرورش  و  آموزش   وزارت 
سابقه برگزاری کالس با تلویزیون 
و  داشت  را  موشک باران  ایام  در 
نکرد.با  چندانی  ضرر  هم  کسی 
کالس های  برگزاری  کرونا  آمدن 
مجازی به مدارس و مناطق ابالغ 
سیمای  طریق  از  هم   در ضمن کالس هایی  و  شد 
جمهوری اسالمی  در حال پخش بود و هست که گویا 
داغ کهنه زنده شد وعده ای هوس ایجاد نظام داخلی 

برای کالس های مجازی به سرشان زد تا شاید....
معلمین مدارس از طریق واتس آپ و.... گروه ها 
را تشکیل داده بودند و بیش از یک ماه کالس را به 
جریان انداخته بودند که این شبکه شاد معلمین و دانش 

آموزان را غمگین کرد!
اپلیکیشنی تجربه نشده و امتحان پس نداده در 
ایام نزدیک به پایان سال تحصیلی همه را به دردسر 
انداخت. حاال عده ای تلفن همراه مناسب ندارند و آن ها 

از برنامه های دلخواهشان  که دارند گوشی هایشان پر 
است. حافظه های گوشی ها پراست و آنجا که استفاده از 
شبکه مجازی ممکن بوده عادت های دانش آموزان و 
معلمین در استفاده از یک  برنامه خاص شکل گرفته است.

به  تغییر  هوس  ناگهان  که  می شود  چه  را  ما 
سرمان می زند؟

۱. ترس از دزدی اطالعات دارید؟ کدام اطالعات؟ 
اسامی معلمین شما که همه در  کتاب های درسی و 

دسترس است.
۲. ترس از عدم توانایی به نظارت دارید؟ یعنی 
معلمین شما وجدان کاری ندارند؟ از کار خود می زنند 
؟ اواًل که از سالم ترین قشرها و باوجدان ترین طبقات 
این کشور معلمین هستند و بخش زیادی از آن ها در 
این ایام بیش از ساعت کالسی زحمت کشیدند ثانیًا با 
این ادارات متعدد و تشکیالت وسیع اگر نتوانید برگزاری 
کالس ها را کنترل کنید اعتراف به ناتوانی می کنید و 
می اندازید  راه  به  تشکیالت جدیدی  دوباره  درنهایت 

که هزینه بر است.

برنامه  و  می کردند  تمرین  باید  عده ای   .3
همین طور  خوب  می گرفتند!  را  پولش  و  می نوشتند 
روان  و  روح  و  می کردید!  پرداخت  را  هزینه  رایگان 

مردم را اسباب تجربه آن ها نمی کردید.
با قشر خاصی  ۴. عالقه داشتید که هم داستان 
کنید؟و  جدا  خارجی  برنامه های  از  را  مردم  رابطه 
جایگزین داخلی بیاورید؟سوای این که چنین امری از 
با  وظایف ذاتی آموزش وپرورش نیست  و مردم هم 
شبکه های  وهم  می افتند  به زحمت  فقط  اجبار  فرض 
نصب  را  برنامه جدید  و هم   می کنند  را حفظ  قبلی 
حوصله  و  صبر  با  می توانستید  بازهم  ولی  می کنند 
چنین کاری را برای سال تحصیلی آینده  و سال های 

بعد تدارک ببینید.
به عنوان یک کهنه سرباز بی درجه معلمی پیشنهاد 
می کنم استفاده از این برنامه شاد را منتفی و یا الاقل به 
بعد موکول کنید. به روسای ادارات و مدیران مدارس 
و معلمین گران قدر این مملکت اعتماد کنید و بگذارید 

کار خودشان را بکنند.

نگاه و نظر
آقای وزیر آموزش  و پرورش، شما را چه می شود؟

با آغاز ماه مبارک رمضان، منصور 
ارضی مداح معروف پایتخت که سعید 
مداحان  صنف  رییس  را  او  حدادیان 
می خواند، مراسم مناجات خوانی هرساله 
خود را در مسجدارک تهران را در عصر 

کرونا هم ادامه داد.
مقابله  ملی  ستاد  دستور  طبق 
و  ملی  مذهبی،  مراسم های  کرونا،  با 
عمومی به خاطر شیوع کرونا فعال تعطیل 
و برگزار نمی شوند اما گویا رییس مداحان 
به گونه ای دیگر فکر می کند و مسجد 

ارک تهران را جدا از کشور می داند.
که  است  این  ماجرا  جالب  نکته 
مقام معظم رهبری، مراسم قرائت قرآن 
خودشان را که هر سال در حسینیه امام خمینی و با حضور قاریان ایرانی و خارجی برگزار 

می شد را مجازی برگزار کردند اما مثل اینکه برخی به دنبال زدن ساز خود هستند.
به نظر می رسد عده یی فکر می کنند تعطیلی حرم ها، مساجد و هیئت های مذهبی 
به خاطر مخالفت با دین است و به همین خاطر از سرلجبازی سعی می کنند، قوانین 

را دور بزنند.
مکان های مذهبی به خاطر این تعطیل است که اجتماع مردم در آن ها شکل 
می گرفته است و کرونا هم عاشق جماعت است، همین. دل خیلی از مردم برای زیارت 
حرم امام رضا یا شرکت در نماز جماعت پر می کشد اما چاره چیست؟ سالمت مقدم 

بر هر مسئله ی دیگری است.
در عصر کرونا لغو اجتماعات مهم است. حاال می خواهد محتوای این اجتماع 
مذهبی باشد یا ورزشی و فرهنگی. کورنا، کاری با موضوع اجتماع ندارد،درست مثل 

آن آتشی که چند سال پیش در مسجد ارک، جان برخی ها را گرفت.
هر رفتاری خالف تصمیم ستاد مقابله با کرونا، می تواند جان انسان ها را به خطر 
بیندازد. واقعا انتظار می رود افراد شناخته شده ای مثل منصور ارضی، یار کادر درمانی 
کشور باشند نه بار آن. ایشان که ریش سفیدان مداحان کشور هستند می توانند مانند دیگر 
مداحان مانند محمود کریمی از فضای مجازی برای ارتباط با مخاطبان استفاده کنند.

چگونه است که گفته می شود، سالم از دور به حضرت رضا )ع( و امام حسین )ع( 
حکم زیارت حضوری را دارد اما وقتی نوبت به برگزاری جلسات مذهبی می رسد اینگونه 

عکس و مکث

لجبازی است یا ندانم کاری؟
نیست؟ به لطف فضای مجازی، هیئت ها می تواند در خانه ها برگزار شود و عالقه مندان 
به صدای منصور ارضی و مداحان دیگر از طریق اینترنت از صوت آنها بهره مند شوند.

همه ما در عصر کرونا در برابر دیگران مسؤول هستیم. اگر رفتارهای پرخطر 
ما زمینه ساز کرونا گرفتن دیگران شود باید پاسخگو باشیم. هم دربرابر مردم و هم 

در برابر خداوند.
عقل در عصر کرونا حکم می کند از اجتماع بپرهیزیم.. پس باید تن به عقل حکم 

داد و برگزاری مراسمی که مردم در آن حضور دارند جلوگیری کرد.
روزی خواهد آمد که دوباره اجتماعات عمومی از سرگرفته خواهد شد. مراسم های 
مختلف در کشور برگزار خواهد شد. حرم های مطهر مملو از جمعیت خواهد شد اما تا 

آن روز باید صبر کرد.نباید با لجبازی اجازه داد، کرونا جان مردم را به خطر بیندازد.



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1444- سه شنبه 9 اردیبهشت 21399 معه جا
ایجاد 2۰۰ هزار شغل در سال ۹۹

معاون اشتغال کمیته امداد، از ایجاد 
۲۰۰ هزار شغل در سال جاری خبر داد و 
گفت: در سال گذشته ۴۱ درصد مشاغل 

کشور در امداد ایجاد شد.
حجت اهلل عبدالملکی، در مورد آمار 
اشتغال مدد جویان، افزود: سال گذشته 
که  ایجاد شد  و ۹۰۰ شغل  ۱۷۵ هزار 
مشاغل  کل  درصد   ۴۱ اساس  براین 

کشور در امداد بود.
وی تاکید کرد: برنامه سال ۹۹ نیز 
ایجاد ۲۰۰ هزار شغل برای مددجویان 

کمیته امداد است.
معاون اشتغال کمیته امداد گفت: 
تسهیالت  میلیارد   ۴۷۱۰ گذشته  سال 
نیز  امسال  و  شد  پرداخت  اشتغال 
برنامه پرداخت ۶۲۰۰ میلیارد تسهیالت 

اشتغالزایی به مدد جویان را داریم.
میلیون  داد: ۲۵  ادامه  عبدالملکی 
اقالم بهداشتی توسط طرح های اشتغال 
اختیار  در  و  شده  تولید  امداد  کمیته 
مراکز  و  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
قرار  مددجویان  خانواده های  و  درمانی 
 ۶۰۰ روزانه  وی،  گفته  است.به  گرفته 

هزار ماسک تولید می شود.
عبدالملکی افزود: سال گذشته از 

۴ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان تسهیالت 
 ۸۵3 و  هزار   ۲ اشتغال،  حوزه  در 
بانکی،  شبکه  طریق  از  تومان  میلیارد 
صندوق  منابع  تومان  میلیارد   3۲۵
قرض الحسنه، ۱3۰۰ میلیارد تسهیالت 
اشتغال روستایی و ۲۱۱ میلیارد تومان 

از سایر منابع استفاده شده است.
وی با اشاره به اینکه کمیته امداد 
متعددی  برنامه های  اشتغال  حوزه  در 

یکی  تسهیالت  پرداخت  گفت:  دارد، 
از ۷ آیتم کمیته امداد در حوزه اشتغال 
مستمری  نظارت های  واقع  در  و  است 
سوی  از  شده  ایجاد  اشتغال های  بر 

مددجویان و نیازمندان انجام می گیرد.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
امداد با تاکید بر اینکه در سال گذشته 
بیش از ۲3۰ هزار فقره مشاوره در حوزه 
اشتغال انجام شده است، افزود: همچنین 

۱۵۲ هزار مورد آموزش نیز در این حوزه 
انجام شده است.به گفته وی، در حوزه 
سوی  از  خوبی  اقدامات  نیز  دامداری 

کمیته امداد صورت گرفته است.
در  اینکه  به  اشاره  با  عبدالملکی 
از  شغلی  فرصت  هزار   ۲۴ قبل  سال 
طریق کارآفرینان ایجاد شد، افزود: بنا 
داریم در سال جاری این عدد را به ۱۰۰ 

هزار اشتغال برسانیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

برگزاری کارگاه های آنالین بهداشت روان
 برای دانشجویان 

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران گفت: کارگاه های آنالین بهداشت 
برگزار  برای دانشجویان کشور  روان، توسط مرکز مشاوره دانشگاه تهران 

می شود.
حمید پیروی گفت: با توجه به شرایط کنونی و عدم امکان برگزاری 
برنامه های آموزش حضوری و نظر به ضرورت ارتقا سواد سالمت روانی و 
همچنین افزایش سالمت روان دانشجویان، مرکز مشاوره دانشگاه تهران با 
همکاری دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم و کانون همیاران سالمت روان 

دانشگاه های کشور، کارگاه های آنالین بهداشت روان برگزار می کند.
رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران افزود: کلیه دانشجویان دانشگاه های 
کشور می توانند در این کارگاه ها به صورت رایگان شرکت کنند و ظرفیت هر 

کارگاه آموزشی بالغ بر یک هزار نفر در نظر گرفته شده است.
وی افزود: مدرسان کارگاه های بهداشت روان، در زمان های معین با 
حضور در مرکز مشاوره دانشگاه، نسبت به برگزاری کارگاه ها اقدام می کنند 
که زمان هر کارگاه آموزشی ۹۰ دقیقه پیش بینی شده است. در پایان نیز از 

شیوه عملکرد و نحوه برگزاری دوره، نظرسنجی خواهد شد.

اختصاص اعتبار به دانشگاه ها برای اقدامات پیشگیرانه 
در مقابل کرونا

رئیس سازمان امور دانشجویان از اختصاص اعتبارات خاصی به دانشگاه 
ها برای انجام اقدامات آموزشی و پیشگیرانه در مقابل کرونا خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، مجتبی 
صدیقی، اقدامات و برنامه های سازمان امور دانشجویان در مقابله با ویروس 
کرونا را در سه مرحله پیش از شیوع، حین شیوع و دوران پسا کرونا را تشریح 
کرد و گفت: سازمان امور دانشجویان از نخستین دستگاه های اجرایی کشور 
بود که پس از اعالم رسمی ورود ویروس کرونا برای مقابله با این ویروس 

دست به اقدام زد.
وی افزود: فراهم کردن تسهیالت برای خروج دانشجویان غیرایرانی 
از اقدامات اولیه این سازمان بود که در اسفندماه ۹۸ انجام شد و اکثریت 

دانشجویان غیر ایرانی قبل از پایان سال ۹۸ از کشور خارج شدند.
رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: با خروج دانشجویان غیرایرانی از 
کشور به دانشگاه ها تاکید شد زمینه استفاده از کالس های آموزشی به شیوه 
مجازی و آنالین برای آنان فراهم شود و برای مراجعات سایر دانشجویان به 

سازمان امور دانشجویان نیز دستورالعمل خاصی تدوین شد.
معاون وزیر علوم گفت: در نخستین روزهای شیوع کرونا نیز به دانشگاه ها 
ابالغ شد نسبت به تخلیه خوابگاه های دانشجویی و ضدعفونی کردن خوابگاه ها 
و غذاخوری ها اقدام کنند و پروتکل ها و شیوه نامه های وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی نیز به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ابالغ شد.
وی افزود: در زمان شیوع ویروس کرونا استفاده از ظرفیت همیاران 
بهداشت و همیاران سالمت روان و مراکز مشاوره دانشگاه ها در دستور کار 
قرار گرفت و مراکز مشاوره به دانشجویان در خصوص مدیریت بحران کرونا 

مشاوره های آنالین و مجازی ارائه کردند.
رئیس سازمان امور دانشجویان اظهار داشت: در همین راستا حدود ۶۰ 
مرکز مشاوره دانشجویی در دانشگاه ها با دانشجویان تماس تلفنی گرفته و 
ضمن اطالع از وضعیت دانشجویان به آنان در زمینه مقابله با کرونا مشاوره 
دادند.وی کمپین دانشجویی در خانه بمانیم را از جمله اقداماتی نام برد که 
توسط دانشجویان و با همکاری دفتر مشاوره و سالمت سازمان و کانون های 

همیار سالمت و روان دانشگاه ها انجام شد.
صدیقی گفت: برای انجام اقدامات آموزشی و پیشگیرانه در مقابل کرونا 
به دانشگاه ها اعتبارات خاصی تخصیص و ابالغ شد و صندوق رفاه دانشجویان 
نیز به دانشگاه ها این فرصت را داد تا اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی را 

ترم جاری به این صندوق پرداخت نکنند.
وی افزود: همچنین صندوق رفاه دانشجویان فرصت ثبت نام وام های 
دانشجویی را تا ۱۵ اردیبهشت ماه تمدید کرد و دریافت اقساط دانش آموختگان 
را تا سه ماه تعویق کرد.رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: رسیدگی به 
وضعیت کارگران پیمانکاری غذاخوری ها و خوابگاه های دانشجویی به علت 

تعطیلی موقت این بخش ها در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در کنار تسهیالتی که برای دانشجویان خوابگاه های دولتی 
صورت گرفت، ارائه تسهیالت به خوابگاه های خودگردان و غیر دولتی نیز از 

طریق مراجع ذیربط در حال پیگیری است.
صدیقی تاکید کرد: از دانشگاه ها خواسته شده برای ضدعفونی کردن 
مکان های آموزشی، غذا خوری و خوابگاه های دانشجویی جهت شروع مجدد 

احتمالی آموزش حضوری دانشگاه ها پیش بینی های الزم را معمول دارند.

خوابگاه های دانشجویی دانشگاه تهران
 فعال بازگشایی نمی شود

اینکه خوابگاه ها فعال  به  اشاره  با  تهران  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
بازگشایی نمی شود، گفت: در صورت مساعد شدن شرایط و امکان پذیرش 

حضوری، از دانشجویان خوابگاهی تست سالمت گرفته می شود.
سعید حبیبا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به امکان حضور برخی 
دانشجویان دکتری برای انجام کارهای پژوهشی در این دانشگاه گفت: به دلیل 
شرایط موجود دانشجویان دکتری و صرفاً آن هایی که نیاز به کار آزمایشگاهی 
دارند، می توانند در دانشگاه حضور یابند.معاون دانشجویی دانشگاه تهران با 
بیان این مطلب که شرایط موجود شرایط ویژه ای محسوب می شود و ما 
هیچ اصراری برای حضور این دسته از دانشجویان دکتری در دانشگاه نداریم، 
افزود: البته حضور دانشجویان منوط به پذیرش استاد راهنما و ثبت آن در 
سامانه دانشگاه است.حبیبا ضمن تاکید بر اینکه خوابگاه های دانشجویی فعاًل 
بازگشایی نمی شود، افزود: این بخش از دانشجویان دکتری که قرار است به 

دانشگاه بیایند نیز آن هایی هستند که نیاز به خوابگاه ندارند.
معاون دانشجویی دانشگاه تهران ادامه داد: تصمیم بر این است که دو سه 
هفته به همین شیوه پیش برویم و پس از آن در صورت مساعد شدن شرایط 
فراخوانی برای حضور دانشجویان خوابگاهی خواهیم داد؛ البته برنامه های خوبی 

برای غربالگری و تست سالمت دانشجویان در نظر گرفته ایم.

فعال شدن سامانه نقل و انتقال دانشجویان
 علوم پزشکی از ۱۵ اردیبهشت

سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
برای نیمسال اول ۱۴۰۰-۱3۹۹ از ۱۵ اردیبهشت ماه فعال می شود. 

دکتر جمشید سالم زاده رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت 
اظهار داشت: سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه های داخل کشور 
برای نیمسال اول ۱۴۰۰-۱3۹۹ به صورت رسمی از ۱۵ اردیبهشت ماه فعال 
می شود و دانشجویان می توانند نسبت به ثبت درخواست، رسیدگی و پاسخگویی 

به تقاضاهای انتقال و میهمانی اقدام کنند.

 انتقام گیرِی دختر جوان در اینستاگرام 
رئیس پلیس فتا یزد از شناسایی و دستگیری عامل ایجاد 
صفحه جعلی در اینستاگرام که عکس های شخصی دختر عمه 

خود را در آن منتشر کرده بود، در این استان خبر داد. 
سرهنگ »مرتضی ابوطالبی« گفت تازه عروس ۲۴ ساله ای 
با در دست داشتن مرجوعه قضایی به پلیس فتا مراجعه کرده 
و مدعی شد فردی ناشناس در فضای مجازی صفحه ای با نام 
و  خصوصی  عکس های  از  سوء استفاده  با  و  کرده  ایجاد  وی 
شخصی اقدام به هتک حیثیت او کرده و سعی در بر هم زدن 
زندگی مشترکش دارد. کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات 
فنی مجرم را که دختر دایی شاکیه بود شناسایی و پس از اخذ 

دستور مقام قضایی نامبرده را احضار کردند.
وی افزود: متهمه دلیل انجام جرم را جواب رد شاکیه در 

برابر خواستگاری از وی برای برادرش عنوان کرد.

لباس خونی، قاتل را لو داد
مأموران  ردیبهشت  هفتم  ا یک شنبه  روز  سحرگاه 
واحدی،  قاضی  به  را  جوانی  زن  قتل  خانی آباد  کالنتری ۱۵۲ 
و   دادند  خبر  تهران  جنایی  امور  دادسرای  قتل  ویژه  بازپرس 
عنوان کردندمرد جوانی در شهرک احمدیه خانی آباد از خانه اش 
سراسیمه بیرون آمده و به همسایه گفته فرد ناشناسی همسرش 
را در خواب به قتل رسانده است. بدین ترتیب بازپرس ویژه قتل 
همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پا در قتلگاه زن 
۴۰ ساله گذاشتند که گلوی اش بریده و جسدش در کنار گهواره 

نوزاد هفت ماهه اش رها شده بود.
شوهر مقتوله گفت: بالکن آپارتمان ما رو به بیابان های 
اطراف باز می شود و در این اطراف افراد خالفکار معتاد زیاد رفت 
و آمد دارند. امشب هوا گرم بود و همسرم پنجره بالکن را باز 
کرد. او همراه دختر کوچکم در داخل پذیرایی خوابیدند، اما من 
در اتاق خواب خوابیدم. دقایقی قبل با صدای دلخراش همسرم 

از خواب بیدار شدم و وقتی به داخل پذیرایی آمدم سایه انسانی 
را دیدم که از بالکن فرار کرد و بعد هم با جسد خونین همسرم 
روبه رو شدم. آنقدر شوکه شده بودم که لحظاتی همانجا مات و 
مبهوت ماندم و وقتی به خودم آمدم در خانه ام را باز کردم و از 

همسایه ها درخواست کمک کردم. 
یکی از همسایه ها که موضوع را به مأموران پلیس خبر 
داده بود، گفت: نزدیک سحر بود و همراه خانواده برای خوردن 
سحری از خواب بیدار شده بودیم که صدای فریادهای دلخراش 
اول  طبقه  از  نوزادش  گریه  با صدای  همراه  را  همسایه  زن 
است.  داده  رخ  بدی  اتفاق  او  برای  دادیم  احتمال  و  شنیدیم 
خانه اش  در  به  همسایه ها  از  دیگری  تعداد  همراه  سراسیمه 
رفتیم، اما آن لحظه صدایی از خانه شان به گوش نمی رسید 
در  ما  که  شده بود  قطع  هم  کودکشان  گریه  صدای  حتی  و 
خانه را زدیم و شوهرش در را باز کرد و فریاد زد »همسرم را 
کشتند«. وقتی وارد خانه شدیم با جسد زن همسایه در کنار 
بودیم  شده  شوکه  حالی  در  شدیم.  روبه رو  کودکش  گهواره 
به  را  و موضوع  برداشتیم  گهواره  از  را  کودک شیرخواره اش 

مأموران پلیس خبر دادیم.
و  زن  این  دریافتند  میدانی  تحقیقات  در  پلیس  مأموران 
شوهر از مدتی قبل با هم اختالف داشته و همسایه ها هر چند 
از داخل  را  روز یکبار صدای درگیری و مشاجره لفظی آن ها 
و  درگیری  ابتدا صدای  هم  حادثه  و شب  خانه شان  شنیده اند 
بعد صدای دلخراش زن جوان را شنیده شده. . از سوی دیگر 
کارآگاهان جنایی در تن پیمایی مرد جوان با آثار زخمی روی 
دستان و صورت وی روبه رو شدند که وی مدعی شد هنگام 
تعمیر اتومبیلش زخم شده، اما بررسی های تیم پزشکی قانونی 
در محل حادثه نشان داد آثار خراشیدگی و زخم ها در درگیری 

به وجود آمده است.
که  جوان  مرد  لباس های  به  پلیس  مأموران  همچنین 
مشخص بود تازه پوشیده است مشکوک شدند و خانه را بازرسی 
کردند، اما هیچ لباس خونی پیدا نکردند تا این که به زمین بیابانی 
نزدیکی خانه مشکوک شدند و در بازرسی از آنجا لباس های 
خونی مرد جوان و خنجری که مقتول با آن به قتل رسیده بود، 
کشف شد. متهم که مردی ۴3 ساله است در بازجویی ها با اظهار 
پشیمانی به قتل همسرش مدعی شد به خاطر فقر مالی و اینکه 
همسرش حاضر نبوده همراه او برای ادامه زندگی به شهرستان 

برود دست به جنایت زده است.

سقوط سنگ ۵۰ تنی بر روی جستجوگر عتیقه 
زیر یک  عتیقه  و جستجوی  حفاری  که قصد  نفر  چهار 
را  رودبار  منطقه عمارلو  ویه  روستای  اراضی  در  بزرگ  سنگ 
داشتند، در حین حفاری یک سنگ ۴۰ تا ۵۰ تنی روی یکی از 

این آنان افتاد و مرگش شد. 
همچنین بین این افراد درگیری رخ داد که یکی از آن ها با 
ضربات چاقو از ناحیه دست مجروح و  برای مداوا به بیمارستانی 
در رشت منتقل شد. دو نفر دیگر اقدام به فرار کردند که بین راه 
خودرو آن ها واژگون شد و با گذاشتن خودرو در همان مکان، 
متواری شدند. نیروهای هالل احمر پس از یک روز تالش توانستند 

جسد فردی را که زیر سنگ قرار گرفته بود بیرون بکشند.

انگیزه تیرباران جوان ۱۹ مشخص شد! 
از  مازندران  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
دستگیری قاتل آرتا علیزاده جوان ۱۹ ساله ای خبر داد که در 
بلوار کشاورز ساری به دلیل خصومت شخصی با شلیک گلوله 
به قتل رسیده بود.شنبه شب پیکر غرق در خون جوانی ۱۹ ساله 
به بیمارستان امام )ره ( ساری منتقل شد. وی هدف گلوله قرار 

گرفته بود و با وجود تالش پزشگان جان باخت.
پلیس تحقیقات خود را برای دستگیری قاتل آغاز کرد و در 
جریان تحقیقات مشخص شد وی  چندی پیش در یک درگیری 
با سالح سرد یک تن را زخمی کرده بود بود که فرد مجروح 
وی را به تالفی تهدید کرد تا اینکه وی وقتی همراه دو نفر از 
دوستانش با موتوسیکلت در حال تردد بود، مورد هدف گلوله 
قرار گرفت و کشته شد. نیرو های پلیس با کسب این طالعات 

قاتل ۲۱ ساله را دستگیر کردند.

صاعقه، جاِن چوپان ۲۰ساله را گرفت 
لردگان  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  سرپرست 
گفت:در پی وقوع رعد و برق در شهرستان خان میرزا، یک جوان 
چوپان ۲۰ ساله بر اثر اصابت صاعقه جان خود را از دست داد. 
بردن دام  برای چرا  این جوان  افزود:  محمد جان جلیل 

به ارتفاعات روستای برجویی شهرستان خان میرزا رفته بود.

 جسد راننده پس از ۶ روز در زاینده رود  پیدا شد
و  چهارمحال  هالل احمر  جمعیت  روابط عمومی  مسئول 
رودخانه  در  کرده  سقوط  راننده  جسد  شدن  پیدا  از  بختیاری 

زاینده رود پس از ۶ روز خبر داد .
شاهین جواهری اظهار داست: یک دستگاه خودروی تیبا 
شش روز پیش از روی پل چلوان در شهرستان سامان به داخل 

رودخانه سقوط کرد که راننده این خودرو در آب غرق شد.

کتک خوردن مرگبار سارق به اتهام دزدی از باغ 
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، 
از دستگیری سه متهمی خبر داد که یک سارق را حین سرقت 
کام  به  بودند که  زده  را کتک  به حدی وی  و  دستگیر کرده 

مرگ فرو رفت! 
فوت  فقره  یک  ماه  فروردین  دهم  بامداد   ۱:3۰ ساعت 
مشکوک توسط بیمارستان امام حسین )ع( به کالنتری ۱۰۶ 
نامجو اعالم شد. باحضور مأموران کالنتری و تأیید خبر اولیه 
مشخص شد متوفی )مردی حدوداً ۴۰ ساله( توسط اورژانس 
تهران، از خیابان اتحاد به بیمارستان منتقل شده و فوت کرده 
و  قتل  ویژه  کشیک  بازپرس  به  موضوع  بالفاصله  که  است 
اولیه ظاهری  بررسی های  اعالم شد.در  اداره دهم  کارآگاهان 
متوفی، آثار ضرب و جرح در بدن وی مشهود بود که کارآگاهان 
موضوع را به مرجع قضائی اعالم کردند و جسد متوفی به دستور 
بازپرس، برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت.

با آغاز تحقیقات جنایی هویت متوفی )سهراب ۴3 ساله( 
شناسایی و مشخص شد که وی چندین فقره سابقه کیفری در 
سالهای اخیر دارد. در ادامه کارآگاهان راهی محل کشف جسد 
شدند و در تحقیقات میدانی، تصویر شخصی که در حال کمک 

کردن به عوامل اورژانس بود، به دست آمد.
کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی هویت این فرد را به نام 

سامان که شخص دورهگردی بود، شناسایی کردند.
کارآگاهان بیست و هشتم فروردین ماه سامان را دستگیر 
برای  سهراب  اتفاق  به  فروردین  هشتم  گفت:  وی  و  کردند 
سرقت از باغی به محدوده جاجرود رفتیم اما از شانس بد ما، 
سه نفر در باغ حضور داشتند که ما را دستگیر کردند و بسیار 
کتک زدند . از آنجا که حال من نسبت به سهراب مساعد بود 
با اورژانس تماس گرفتم و او را به بیمارستان منتقل کردند و 

اطالعی از فوت او نداشتم.
یکم اردیبهشت ماه کارآگاهان با هماهنگی قضائی راهی 
را  پلیسی هر سه متهم  اعالمی شدند و در یک عملیات  باغ 

دستگیر کردند.
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بیش از ۸۰ درصد مردم موافق ادامه تعطیلی مدارس 
و دانشگاه ها هستند

بر اساس نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، بیش از ۸۰ 
درصد مردم موافق ادامه تعطیلی مدارس و دانشگاه ها هستند.

بنا به اعالم روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات طبق 
نظرسنجی انجام شده در هفته آخر فروردین ۱3۹۹ در سطح کشور، ۸۱.۷ 

درصد مردم همچنان موافق تعطیلی مدارس و دانشگاه ها هستند.
این نظرسنجی نشان می دهد ادامه خانه نشینی و خود قرنطینگی با 
نسبت ۹۱.3 درصد، بیشترین میزان موافقت را از سوی پاسخگویان برای 
کنترل کرونا به خود اختصاص داده است. تعطیلی کافه ها و رستوران ها )با 
نسبت ۸۲.۲ درصد( نیز از دیگر سیاست هایی است که پاسخگویان آن ها 
را برای کنترل شیوع ویروس کرونا مناسب ارزیابی کرده اند. شهروندان 
همچنین از آغاز به کار همه ادارات دولتی به صورت عادی از پایان فروردین 
)با فراوانی ۶۱.۱ درصد( و آغاز به کار عادی همه فعالیت های اقتصادی از 

آخر فروردین )با فراوانی ۵۷.۴ درصد( مخالف هستند.
به استناد این نظرسنجی ۴۶.۲ درصد پاسخگویان با قرنطینه کردن 
اجباری مردم در خانه ها توسط دولت موافق بوده اند. ۲۶.۵ درصد افراد نیز 
با خودقرنطینگی اختیاری و داوطلبانه مردم موافق هستند. ۱۵.3 درصد 
افراد نیز قرنطینه کردن همزمان شهرهای مبتال به کرونا و مردم این شهرها 
در خانه را بهترین سیاست و روش کنترل کرونا می دانند. در نهایت ۸.3 

درصد افراد پاسخگو با قرنطینه کردن شهرهای مبتال به کرونا موافقند.
موضوع دیگری که در این نظرسنجی مورد مطالعه قرار گرفته رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که 
را  خودقرنطینگی  زیادی  در سطح  یا  و  کاماًل  پاسخگویان  درصد   ۷۷.۵
رعایت کرده اند. این در حالی است که ۶.۶ درصد افراد پاسخگو به میزان 
کم یا اصاًل پایبند به خودقرنطینگی نبوده اند. ۱۵.۶ درصد پاسخگویان نیز 

تا حدودی خودقرنطینگی را اجرا کرده اند.
در خصوص دالیل عدم رعایت خودقرنطینگی یافته ها حاکی از آن 
دلیل  اصلی ترین  را  شغل  نوع  اقتضای  پاسخگویان،  درصد   ۵3.۱ است 
ناتوانی رعایت خودقرنطینگی برشمرده اند. بعد از آن به ترتیب »وضعیت 
معیشتی و ضرورت کسب درآمد« )با فراوانی ۲۵.۶ درصد(، »عدم ضرورت 
خودقرنطینگی« )با فراوانی ۷.۷ درصد( و »عدم تعطیلی شغل از سوی 
که  است  پاسخگویانی  دالیل  دیگر  درصد(،   3.۹ فراوانی  )با  کارفرما« 

خودقرنطینگی را رعایت نکرده اند.
دستورالعمل های  می دهد  نشان  همچنین  نظرسنجی  این  نتایج 
بین  در  که  طوری  به  است.  شده  رعایت  حداکثری  در سطح  بهداشتی 
این دستورالعمل ها، شست وشوی مکرر دست ها )با فراوانی ۹۱.۷ درصد(، 
عدم دست دادن و روبوسی کردن )با فراوانی ۸۸.۶ درصد(، شست وشو و 
ضدعفونی کردن وسایل خریداری شده از بیرون )با فراوانی ۸۵.۵ درصد( و 
عدم رفت وآمد با فامیل و آشنایان )با فراوانی ۸۱.۹ درصد( بیشتر توسط 

پاسخگویان جدی انگاشته شده است.
)با  همچنین در بین این موارد، رعایت فاصله فیزیکی تا ۱/۵ متر 
)با فراوانی ۶۹.۶  از ماسک و دستکش  استفاده  فراوانی ۶۴.۸ درصد( و 

درصد( کمتر از سایر موارد توسط پاسخگویان رعایت شده است.

ــور  ــاماندهی ام ــاون س مع
جوانــان گفــت: متاســفانه شــاهد 
فــروش  آگهی هــای  وجــود 
ــازی  ــای مج وام ازدواج در فض
ــور از  ــن منظ ــه همی ــتیم ب هس
پلیــس فتــا و نهادهــای قضایــی 
ــا  ــی ب درخواســت برخــورد قانون

ــم. ــوارد را داری ــن م ای
تندگویــان  محمدمهــدی 
، دربــاره آگهــی فــروش وام 
ازدواج شــبکه های مجــازی و 
ــفانه  ــت: متأس ــن ها گف اپلیکیش
طــی چنــد ســال اخیــر فــروش 
ــازی  ــای مج وام ازدواج در فض
ــرات  ــز تذک ــا نی ــه م رواج یافت
ــئول  ــای مس ــه نهاده الزم را ب

ــن  ــا ای ــی ب ــورد خاص ــون برخ ــا تاکن ــم ام داده ای
ــت. ــده اس ــوارد نش م

ــز  ــا نی ــس فت ــا پلی ــراً ب ــزود: اخی ــان اف تندگوی
مکاتباتــی در خصــوص برخــورد بــا آگهی هــای 
ــر  ــی نظی ــروش وام ازدواج در برنامه های ــی ف تبلیغات
ــی منجــر  ــدوارم برخــورد قانون ــوار داشــتیم و امی دی
ــه عــالوه  ــن موضــوع شــود. ب ــن ای ــان یافت ــه پای ب
نیــز  متعــدد  برنامه هــای  و  پیام رســان ها  در 
ــا  ــت وام ازدواج ی ــرای دریاف ــاوره ب ــای مش آگهی ه
ــت هســتند  ــی وام در حــال فعالی ــر قانون ــال غی انتق
کــه بــا دریافــت مبالغــی، اقــدام بــه کالهبــرداری در 

ــد. ــه می کنن ــن زمین ای
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم توجــه جوانــان بــرای 
عــدم افتــادن بــه دام کاله بــرداران مجــازی در ایــن 
ــع  ــه مرج ــوارد را ب ــن م ــرد: ای ــح ک ــه، تصری زمین

قانونــی اطــالع داده ایــم و مــردم نیــز بایــد نســبت 
ــه ایــن اقدامــات جعلــی هوشــیار باشــند. ب

معــاون ســاماندهی امــور جوانــان، ابراز داشــت: 
ــا در کشــور رواج  ــواع وام ه ــروش ان ــز ف ــر نی پیش ت
داشــته امــا فــروش وام ازدواج موضوع دیگری اســت 
چــرا کــه بــا شــخصیت یــک انســان مرتبــط اســت و 
نمی تــوان بــرای دریافــت وام بــا زندگــی افــراد بازی 

کــرد یــا از آنهــا ســو اســتفاده کــرد.

* لزوم اعمال محدویت های قانونی برای 
دریافت کنندگان وام

افزایــش  تندگویــان بــا اشــاره بــر علــل 
ــرد:  ــان ک ــروش وام ازدواج، خاطرنش ــای ف آگهی ه
ــه  ــدم توج ــر ع ــن ام ــل ای ــی از دالی ــفانه یک متأس
قانونگــذار بــه اعمــال شــرایط خــاص بــرای دریافــت 
وام ازدواج اســت. بــا توجــه بــه افزایــش مبلــغ 

و ضوابــط  شــرایط  بایــد  وام 
خاصــی بــرای متقاضیــان لحاظ 
و جامعــه هــدف واقعــی دریافــت 
کننــدگان وام مشــخص شــود تا 
از ســو اســتفاده در ایــن موضوع، 

ــری شــود. جلوگی
وی ادامــه داد: متأســفانه 
علــی رغــم اعــالم معاونــت 
جوانــان بــه قانونگــذار و مجلس 
محدودیــت،  اعمــال  بــرای 
شــرایط خاصــی بــرای ایــن 
ــه نشــد  موضــوع در نظــر گرفت
و بــه همیــن منظــور شــاهد 
از  متعــدد  سوءاســتفاده های 
ایــن مبلــغ بــه ویــژه در مناطــق 
کــم برخــوردار هســتیم. تــا 
زمانــی کــه محدودیت هــای قانونــی بــرای دریافــت 
وام ازدواج از قانــون اعمــال نشــود نیــز ایــن اتفــاق 

ــت. ــد داش ــه خواه ادام
معــاون ســاماندهی امــور جوانــان تاکیــد کــرد: 
ــه  ــیدگی ب ــدی رس ــس بع ــا از مجل ــت م درخواس
ــت  ــال محدودی ــت وام ازدواج و اعم ــرایط دریاف ش

ــت. ــدگان اس ــت کنن ــرای دریاف ب
ــچ  ــه هی ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب تندگوی
وجــه بــه دنبــال قوانیــن و شــرایط ســخت گیرانه 
بــرای پرداخــت وام ازدواج نیســتیم، یــادآور شــد: 
بلکــه بــه دنبــال قوانینــی بــرای برخــورد قاطــع 
بــا کالهبــرداران و سوءاســتفاده کننــدگان از 
ــش وام  ــا افزای ــتیم و ب ــوع وام ازدواج هس موض
یــا تســهیل در شــرایط دریافــت آن مخالــف 

ــتیم. نیس

بازار فروش وام ازدواج در فضای مجازی داغ است
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فعاًل  گفت:  غیردولتی  مراکز  و  مدارس  مدیرکل 
خانواده ها پیش ثبت نام را در مدارس غیردولتی به صورت 
الکترونیکی انجام دهند، شهریه هنوز مصوب نشده اما در 

فصل بهار تکلیف شهریه ها مشخص و ابالغ می شود.
سعید صالح درباره شهریه مدارس غیر دولتی گفت: در 
خصوص شهریه مدارس غیردولتی در دوره تعطیلی کرونا 
از آنجایی که ما مدارس را مکلف کردیم که تمام خدمات 
تحصیلی  یکسال  برای  پرورش  و  آموزش  که  آموزشی 
مشخص می کند را ارائه دهند و در روزهای کرونایی نیز 
بنا به ابالغ آموزش و پرورش، آموزش تعطیل نبود و چه بسا 
مدارسی ساعات بیشتر و هزینه های دیگری را در این مدت 

پیدا نکرد. بازگشت شهریه موضوعیت  لذا  صرف کردند، 

وی ادامه داد: در این میان در خصوص شهریه فعالیت 
های غیردرسی یک کمیته ای زیر نظر شورای سیاستگذاری 
آن  برگشت  برای  که  تشکیل شده  سازمان  این  نظارت  و 
بخش از شهریه به محض اعالم زمان پایان سال تحصیلی 
تصمیم گیری می کند. ممکن است به این شکل باشد که 
مثاًل اگر دانش آموزی سال آینده نیز قرار باشد در همان 
مدرسه درس بخواند، این بخش از شهریه در قالب بخشی 

از شهریه سال آینده منظور شود.
و  غیردولتی  مدارس  بهای  اجاره  خصوص  در  وی 
بخشودگی ها در این زمینه بیان کرد: هفته گذشته پیشنهادی 
طی پیشنهادی که از سمت آموزش و پرورش به ستاد ملی 
کرونا اعالم شد و تصویب هم شد، مقرر شد که تمام مدارس 

و مراکزی که در فضاهای آموزشی دولتی مستقر هستند برای 
اسفند تا خرداد بخشودگی اجاره بها منظور شود.

میزان  درباره  غیردولتی  مراکز  و  مدارس  مدیرکل 
درباره  معلمان  برخی  گالیه  و  دولتی  غیر  معلمان  حقوق 
از  ما  گفت:  نیز  است  نشده  پرداخت  آنها  حقوق  اینکه 
کردیم  اعالم  شدند  تعطیل  مدارس  که  ابتدایی  روزهای 
که موسسین موظف هستند که بنا بر همان قراردادی که 
با معلمان دارند حقوق آنها را پرداخت کنند چرا که آموزش 
هم در این روزها توسط همان معلمان ادامه دارد و شهریه 

ها نیز پرداخت شده است.
صالح در پایان درباره ثبت نام های سال آینده بیان 
غیردولتی  مدارس  که  آنجایی  از  کردیم  اعالم  ما  کرد: 

را  نام  ثبت  پیش  فعاًل خانواده ها  دارند  ظرفیت محدودی 
مصوب  هنوز  شهریه  دهند،  انجام  الکترونیکی  صورت  به 
از  بعد  برای  الحساب  علی  به صورت  ها  خانواده  و  نشده 
تکلیف  بهار  فصل  همین  در  کنند.  پرداخت  را  آن  خرداد 
استان  به  کنیم  می  ابالغ  و  می شود  ها مشخص  شهریه 
منطقه  هر  در  را  پارامتر   ۷ که  داریم  الگویی  یک  ما  ها. 
بهای  اجاره  افزایش  جمله  از  گیریم  می  نظر  در  استان  و 
ملک و یا حقوق معلم ها که به صورت کشوری اضافه می 
شود و… طبق این پارامترها الگوی شهریه در هر منطقه 
اینگونه نیست که یک عدد  و استان مشخص می شود و 
ثابتی به شهریه ها اضافه شود. البته حتمًا درصدی افزایش 

شهریه را خواهیم داشت.

 شهریه مدارس غیر انتفاعی سال آینده به زودی ابالغ می شود

مفقودی

پروانه انتشار ماهنامه »خسروان«
 به صاحب امتیازی مرتضی فخری قاضیانی 

مفقود گردید ه است و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.
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هرگــز بــرای اینکــه از کســی انتقــاد کنیــد 
بــه طــرف فــرد هجــوم نیاوریــد.

ــاد  ــا انتق ــودن ب ــد رک ب ــت بدانی الزم اس
کــردن متفــاوت اســت و مقولــه ای کامــال 

مجزاســت.

اگــر از مــا انتقــاد شــد چــه کار کنیــم؟ 
چگونــه انتقــاد کنیــم؟

نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه اگــر 
ــد  ــه نبای ــد، همیش ــرار گرفتی ــاد ق ــورد انتق م
ــع اصــال الزم  ــی مواق ــید و بعض ــخگو باش پاس
ــد. ــل را بدهی ــرف مقاب ــواب ط ــه ج ــت ک نیس

ــل  ــرف مقاب ــه ط ــی ک ــال زمان ــور مث بط
ــه  ــد ب ــی کن ــن م ــا توهی ــورد ی ــی م ــاد ب انتق
ــد و از  ــواب بدهی ــت ج ــه الزم نیس ــچ وج هی

ــد. ــوره در بروی ک
ــات  ــا در جلس ــع مخصوص ــتر مواق در بیش
ــم و  ــکوت کنی ــت س ــان اس ــه نفعم ــره ب مذاک

ــیم. ــرد باش خونس
ــه  ــای ب ــد انتقاده ــد بای ــه نمان ــه ناگفت البت
ــارت  ــق مه ــود و طب ــرا ب ــت را پذی ــا و درس ج

ــا را داد. ــواب آنه ج
بــا یادگیــری ایــن مهــارت هــا مــی توانیــد 
ــود  ــر باشــید و در راه بهب ــردن موث ــاد ک در انتق
عملکــرد و روابطتــان در هــر کجــا قــدم بردارید.

 1. انتقاد سازنده:
انتقــادی کــه بــا بیــان مثبــت، صمیمــی و 
ــرد  ــادی روی ف ــرات زی ــرم انجــام شــود، تاثی ن

خواهــد گذاشــت.
امــا در مقابــل آن اســتفاده از انتقــاد خشــن، 
ــزل مــی  فــرد را محکــوم کــرده و روابــط متزل

شــود.

2. نیت خوب:
دلیل شــما بــرای انتقــاد از دیگــران اهمیت 

دارد و روی بازخــورد شــما نیــز تاثیــر مــی گذارد.
بهبــود  بــه  تمایــل  بــر  عــالوه  اگــر 
شــخصیت فــرد، یــک انگیــزه نادرســت دیگــر 
داشــته باشــید، ایــن موضــوع بــه وضــوح منفــی 
اســت و تاثیــرات بســیار منفــی در روابــط خواهد 

ــت. گذاش
ــام  ــادی انج ــد انتق ــه بخواهی ــل از اینک قب
ــه کلماتــی کــه انتخــاب کردیــد فکــر  دهیــد ب

ــد، کنی
بــر روی  تاثیــری  ایــن واژه هــا چــه 
مخاطــب مــی گــذارد؟ بــا بیــان آن حــس طرف 

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــل چگون مقاب
ــورد  ــد در م ــر مــی خواهی ــال اگ ــرای مث ب
ــادی  ــا انتق ــد ی ــر دهی ــود نظ ــت خ وزن دوس

ــد. ــای او بگذاری ــود را ج ــد، خ بکنی
از خــود بپرســید آیــا انتقــاد از وزن او کمکی 

مــی کنــد یــا نه؟
او را به فکر فرو می برد؟

سالمتی را جدی می گیرد؟

 3. انتقاد ضروری است یا نه:
قبــل از اینکــه بــه انتقــاد بپردازیــد بــه ایــن 
فکــر کنیــد کــه آیــا اصــال انتقــاد کــردن الزم و 

ضــروری اســت یــا خیــر.
اگــر احســاس کردیــد فــردی بــه خواســته 
خــودش نیــاز بــه انتقــاد دارد ضــروری اســت و 

ایــرادی نخواهــد داشــت.
ــدف و  ــبرد اه ــرای پیش ــط ب ــر فق ــا اگ ام
نظــرات خودتــان مــی خواهیــد از فــردی انتقــاد 
کنیــد بایــد بگوییــم راه را اشــتباه انتخــاب 

ــد. ــرده ای ک
ــه  انتقــاد فقــط بایــد در راســتای کمــک ب
دیگــران انجــام شــود نــه بــرای اســتفاده هــای 

شــخصی.

4. فرد صحیح برای انتقاد:

قبــل از اینکــه در مذاکــره یــا هــر گفتگویی 
بــه انتقــاد بپردازیــد الزم اســت بدانیــد آیــا برای 

ایــن کار ســاخته شــده ایــد یــا نه.
بایــد مطمئــن باشــید فــرد درســتی در 
ایــن زمینــه هســتید و در جایــگاه و مقامــی کــه 
داریــد، بعــد از انتقــاد نیــز مــورد احتــرام باقــی 

ــد. مــی مانی

۵. زمان و مکان مناسب:
بــرای اینکــه بتوانیــد بــه بهتریــن نحــو از 
ــان و مــکان  ــد، انتخــاب زم ــاد کنی ــردی انتق ف

مناســب اجبــاری اســت.
ــد  ــز از کارمن ــید هرگ ــته باش ــاد داش ــه ی ب
خــود جلــوی دیگــر کارمنــدان انتقــاد و نکوهش 

نکنیــد.
زمــان و مــکان مشــخصی را بــرای انتقــاد 
کــردن و بــه صــورت دو نفــری تشــکیل دهیــد 
و در آن جلســه فقــط در مــورد نقــاط ضعــف یــا 

منفــی فــرد صحبــت کنیــد.
زمانــی کــه در مقابــل دیگــران دســت بــه 
انتقــاد مــی زنیــد، در واقــع بــه بدتریــن حالــت 
ممکــن فــرد را محکــوم و بــه او بــی احترامــی 

مــی کنیــد.
مقابــل  در  نــدارد  دوســت  هیچکــس 
ــورد  ــا م ــود ی ــک ش ــرد و کوچ ــش خ همکاران
حملــه رئیــس یــا هــر فــرد دیگــری قــرار گیــرد.

ــر  ــی و ه ــر کس ــا ه ــردن ب ــاد ک در انتق
ــد  ــت کنی ــی را رعای ــم خصوص ــرایطی، حری ش
و بــا نرمــی بــا آنهــا برخــورد کنیــد و مطمئــن 
باشــید هیچکــس کامــل نیســت حتــی خودتان.

6. مثبت باشید:
ــردن  ــاد ک ــه انتق ــروع ب ــه ش ــل از اینک قب
کنیــد، بهتــر اســت بــا کالمــی مثبــت و 

صمیمانــه صحبــت را آغــاز کنیــد.
بــرای مثــال بــا تشــکر شــروع کنیــد، یــک 
ــد، خــود را  ــف کنی ــب و شــوخ تعری داســتان جال
جــای فــرد مقابــل بگذاریــد و بگوییــد شــاید مــن 
هــم جــای تــو بــودم ایــن اتفــاق برایم رخ مــی داد 
و تکنیــک هــای مختلــف دیگــر کــه باعــث مــی 
شــود راحــت تــر انتقــاد ســازنده را انجــام دهیــد.

۷. اجتناب از برخورد احساسی:
اگــر بیــش از حــد عصبــی یــا احساســاتی 
هســتید، ســعی کنیــد اول بــه رفتارتــان مســلط 

شــوید بعــد انتقــاد کنیــد.
احساســات معمــوال مســائل را چنــد برابــر 
جلــوه مــی دهنــد و شــاید اصــال نیــازی نباشــد 

آن را بــزرگ کنیــد.
ســعی کنیــد وقتــی خونســرد و آرام شــدید، 

انتقــاد کنیــد.

۸. نصیحت نکنید:
در انتقــاد کــردن بــه هیــچ وجــه احتیاجــی 

بــه نصیحــت کــردن و پنــد دادن نیســت.
انتقــاد کــردن نوعــی راهــکار اســت کــه در 
جایــگاه خــود، روش درســت را بــه فــرد نشــان 

مــی دهــد.
ــرایط  ــط ش ــردن فق ــا نصیحــت ک ــما ب ش
ــدی را  ــه مخاطــب حــس ب ــرده و ب ــر ک را بدت

ــد. ــی کنی ــل م منتق
چگونــه انتقــاد کنیــم؟ روش صحیــح انتقاد 
ســازنده بنابرایــن در انتقــاد کــردن موشــکافانه 
رفتــار کنیــد. بــرای ایــن کار بایــد از علــم باالیی 
ــر  ــردی انتقادپذی ــر ف ــرا ه برخــوردار باشــید زی
نیســت و هــر کســی نمــی توانــد انتقــاد ســازنده 

انجــام دهــد.

مسئوالن در ماه رمضان کینه ها را کنار بگذارند
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد 
که مسئوالن اگر در ماه رمضان بیشتر بر روی آموزه های دینی تمرکز 
و  داده  هم  دست  به  دست  می توانند  بگذارند  کنار  را  کینه ها  و  کرده 

مشکالت کشور را کنار بزنند. 
کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  در  سنندج  مردم  نماینده 
تمرکز  دینی  آموزه های  روی  بر  بیشتر  ماه  این  در  اگر  مسئوالن 
داده  هم  دست  به  دست  می توانند  بگذارند  کنار  را  کینه ها  و  کرده 
را  عدالت  و  انصاف  باید  مسئوالن  بزنند.  کنار  را  کشور  مشکالت  و 
کمک  به  هست  که  جایگاهی  هر  در  فردی  هر  و  داده  قرار  مدنظر 

بشتابد. خود  نوع  هم 
وی در ادامه تاکید کرد: اگر ما به حقوق افراد احترام بگذاریم و  
در راستای برقراری عدالت بکوشیم دیگر شاهد فقر، گرسنگی و تضییع 
حقوق افراد نخواهیم بود. می توان گفت ماه رمضان یک تلنگری است 
و  مردم  آگاه می سازد.  را  او  و  بیدار کرده  گران  از خواب  را  انسان  تا 
مسئوالن باید در این روزها دست به دست هم داده و به یکدیگر برای 

عبور از بحران کمک کنند.

بازار داخل در خدمت تولید داخل قرار گیرد
با  نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
تاکید بر ضرورت تضعیف اقتصاد دولتی به نفع اقتصاد خصوصی گفت: 
در این صورت و با مناسب کردن فضای کسب و کار، افزایش تولید و 
اشتغال و کنترل تورم را شاهد خواهیم بود و این امر آثار وضعی مثبتی 

بر اقتصاد دارد که تا حدی کسری بودجه را کنترل می کند. 
هادی قوامی کسری بودجه دولت را مهمترین مساله کشور عنوان 
تومان هزینه جاری  میلیارد  ماهیانه ۲۷ هزار  و خاطرنشان کرد: دولت 
دارد و در فروردین ماه سال جاری توانسته ۷۰۰۰ میلیارد تومان مالیات 
این که  به  توجه  با  برویم  جلو  شرایط  همین  با  اگر  حالی که  در  بگیرد. 
فعالیت های اقتصادی هم تحت تاثیر قرار گرفتند نهایتا ۸۰ هزار میلیارد 
تومان مالیات وصول خواهد شد و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم. 
البته حالت خوش بینانه این است که شیوع کرونا از بین برود که در آن 
صورت هم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول می شود و باز 
هم ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم که این عدد هنگفتی از نظر 

کسری درآمد مالیاتی است.
این نماینده مجلس با اشاره به پیش بینی فروش یک میلیون بشکه 
نفت به قیمت ۵۰ دالر در بودجه یادآور شد: ما ۵۰ هزار میلیارد تومان 
به نظر  با شرایط فعلی و به حاشیه رفتن نفت  نفتی داشتیم که  درآمد 
می رسد ۲۰ تا 3۰ هزار میلیارد تومان از این محل کسری داشته باشیم 
و احتماال مجموعا ۱۸۰ هزار میلیارد کسری بودجه خواهیم داشت و بر 

این اساس اولویت اصلی نحوه جبران این کسری است.
پروژه های  به  مربوط  اعتبارات  است  ممکن  شد:  یادآور  قوامی 
نمی توان  مورد هزینه های جاری  در  ولی  یابد  عمرانی کمتر تخصیص 
تخصیص آن را کم کرد، به خصوص که ۹۰ درصد این مبالغ اجتناب 
ناپذیر است. لذا جبران آن مسئله مهمی است و باید به راهکارهایی در 

این زمینه بیندیشیم.
پیش  به  اشاره  با  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  نایب 
بینی درآمد گمرکی ۲۴ هزار میلیارد تومانی در بودجه تصریح کرد: در 
حال حاضر مرزها حالت نیمه فعال دارد و بخش زیادی از صادرات ما 
به عراق و کشورهای پیرامونی با چالش مواجه است. از سویی ارز الزم 
اتفاقات سخت  سری  یک  است.  مسئله  دچار  هم  واردات  تامین  برای 
پیش روی کشور است و باید چاره جویی کنیم تا راه های تامین آن از 

کانال های مختلف بررسی شود.
وی اضافه کرد: دولت و مجلس می توانند اقدامی در حوزه اصالح 
قانون مالیات های مستقیم داشته باشند و شیوه هایی را جایگزین کنند 
مثل مالیات بر مجموع درآمد یا مالیات بر عایدی سرمایه که این کمک 
از  برخی  باید  سویی  از  شود.  دار  هزینه  مولد  غیر  فعالیت های  می کند 
معافیت های مالیاتی که تعداد آن کم نیست را هم برداریم و از این طریق 
این کاری است که مجلس  افزایش دهیم.  را  از درآمد مالیاتی  بخشی 

می تواند در این مسیر کمک کند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس با تاکید بر ضرورت تامین مالی 
بنگاه ها خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو میلیون و ۱۰۰ هزار میلیارد 
کرد.  استفاده  آن  از  می توان  که  است  مردم  در دست  نقدینگی  تومان 
این  از  و  بگیرد  نظر  در  را  تولید  ویژه  حساب  می تواند  مرکزی  بانک 
محل به بنگاه ها کمک کند که با هزینه کم تامین مالی شان را انجام 
دهند. همچنین با توجه به اینکه در سال جهش تولید هستیم، ما باید 
بازار داخل را در خدمت تولید داخل قرار دهیم که همین باعث می شود 

اشتغال و تولید افزایش یابد.
کرد:  خاطرنشان  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  نایب 
راه های دیگری هم وجود دارد. چرا که به هر حال منابع ما متنوع است. 
یکی از مهمترین کارها این است که اقتصاد دولتی باید به نفع اقتصاد 
خصوصی تضعیف شود. در این صورت و با مناسب کردن فضای کسب 
و  بود  خواهیم  شاهد  را  تورم  کنترل  و  اشتغال  و  تولید  افزایش  کار،  و 
این امر آثار وضعی مثبتی بر اقتصاد دارد که تا حدی کسری بودجه را 

کنترل می کند.

پویش کمک به نیازمندان
 در قالب پویش ایجاد اشتغال ادامه یابد

کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  امید  فراکسیون  عضو  یک 
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. 
درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  بیوکی  موسوی  بوالفضل  ا سید 
شرایط  در  نیازمندان  به  کمک  رزمایش  در  مردم  مشارکت  ضرورت 
رهبر  بیانات  به  توجه  با  که  بودیم  شاهد  ما  کرد:  بیان  کشور،  فعلی 
جنبش  و  آمده  میدان  به  همه  مردم  شعبان  نیمه  عید  روز  در  انقالب 
آسیب  اقشار  به  برای کمک  نقاط کشور  اقصا  در  پررنگی  و همکاری 

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.
به  ما  کشور  کرد:  تصریح  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس  نایب 
اندازه کافی فرصت، ظرفیت و نیروی جوان دارد با همدلی و همکاری 
و ایجاد اشتغال در روستاها ما می توانیم به توسعه پایدار دست یافته و 

در نهایت جهش تولید را رقم زنیم.
نماینده مردم یزد در مجلس در ادامه تاکید کرد: بنده شاهد بودم 
که در استان یزد در یک خیریه در قالب پویش همدلی بیش از یک و 
دادن  ادامه  با  پذیر جمع شد.  آسیب  اقشار  به  برای کمک  میلیارد  نیم 
را در  زایی  اشتغال  توان زمینه  اشتغال می  قالب پویش  این پویش در 
بر  نیز  جوانان  اینگونه،  کرد.  ایجاد  ها  محله  در  چنین  هم  و  روستاها 
می  محصوالت  تمام  در  و  چرخیده  کشور  اقتصاد  چرخ  و  رفته  سرکار 

توانیم به خودکفایی برسیم.

تحریم های آمریکا علیه ایران با حقوق بنیادین بشر 
در تعارض است

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی و »جوکو ویدودو« رئیس 
جمهور اندونزی، روز دوشنبه در گفتگویی تلفنی با تبریک متقابل فرارسیدن 
ماه مبارک رمضان به دولت ها و ملت های دو کشور، ابراز امیدواری کردند 

ماه رمضان برای همه مسلمانان سرشار از برکت و خیر باشد.
رؤسای جمهور ایران و اندونزی همچنین با اشاره به شیوع بیماری 
کرونا در جهان و برنامه ریزی ها و اقدامات دو کشور در راستای مقابله با 
این ویروس بر ضرورت توسعه همکاری ها در این زمینه و تبادل تجربیات، 
دستاوردهای علمی و فناوری و تامین نیازمندی های متقابل تاکید کردند.

روحانی خاطر نشان کرد: جمهوری اسالمی ایران در زمینه علمی و 
فناوری و تامین و ساخت نیازمندی ها مانند کیت های تشخیص، ونتیالتور، 
دستگاه سی تی اسکن و ماسک N۹۵ ، موفقیت های خوبی به دست آورده 

و آماده همکاری و تعامل با اندونزی در این راستا است.
رؤسای جمهور ایران و اندونزی با اشاره به روابط دوستانه و تاریخی 
کمیسیون  اجالس  سیزدهمین  برگزاری  کردند  امیدواری  ابراز  کشور  دو 
مشترک همکاری دو کشور، موجب تسریع در اجرای توافقات فی مابین 

و گسترش بیش از پیش مناسبات تهران-جاکارتا شود.
روحانی با بیان اینکه امروز تحریم های آمریکا علیه ایران با حقوق 
بنیادین بشر در تعارض است، گفت: مخالفت های غیرقانونی در شرایطی 
می تواند  هستند،  کرونا  با  مبارزه  حال  در  جهان  کشورهای  همه  که 

خطرناک باشد.
تلفنی،  تماس  این  در  نیز  اندونزی  جمهور  رئیس  ویدودو«  »جوکو 
امروز  با کرونا، گفت:  ایران در مبارزه  از موفقیت های  ابراز خرسندی  با 
کرونا شرایط سختی برای جهان ایجاد کرده و در این شرایط کنونی همه 

کشورها بویژه کشورهای اسالمی باید به هم کمک کنند.

۲۵ نفر از کارکنان بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفتند
دادستان تهران گفت: درباره تخلفات ارزی عالوه بر دریافت کنندگان 
متخلف ارزی حدود ۲۵ نفر از کارکنان بانک مرکزی تا سطح مدیرکل و 

تعدادی از افراد متخلف در بانکهای عامل تحت تعقیب قرار گرفته اند. 
علی القاصی مهر در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با ارائه گزارشی از 
نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی بر مبنای گزارش دیوان محاسبات 
گفت: تاکنون درخصوص تخلفات ارزی عالوه بر دریافت کنندگان متخلف 
ارزی حدود ۲۵ نفر از کارکنان بانک مرکزی تا سطح مدیرکل و تعدادی از 

افراد متخلف در بانکهای عامل تحت تعقیب قرار گرفته اند.
بانک مرکزی  از دیوان محاسبات و  افزود: کارگروهی متشکل  وی 
و گمرک و وزارت صمت و ضابطین زیرنظر بازپرس ویژه پرونده جهت 
تشکیل  محاسبات  دیوان  گزارش  مختلف  ابعاد  به  کارشناسانه  رسیدگی 

شده است.
القاصی مهر اظهار داشت: با مصوبه دولت از مجموع ارقامی که برای 
واردات کاال به کشور تخصیص یافت، حدود ۲3 میلیارد آن برای کاالهای 
اساسی و ضروری و معادل ۸ میلیارد هم برای کاالهای دیگر بوده است.

و  اقتصادی  نظر  از  که  مصوبه  این  اجرای  به دنبال  افزود:  وی 
سیاست های پولی و ارزی ایراداتی داشت، ۱۶ مرداد ۹۷ اصالحیه ای در 
جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا به آن مطرح شد و این شورا مصوب 

کرد ارز تخصیص یافته صرفًا برای کاالهای اساسی باشد.
دادستان تهران ادامه داد: پس از این مصوبه مقرر شد پرداخت ارز برای 
کاالهای غیرضروری متوقف شود و مابقی ارز به نرخ آزاد )نیمایی( محاسبه 
و مابه التفاوت آن به دولت اعاده شود که بر اساس محاسبات، باقیمانده 

ارز رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که باید برگردانده شود.

پمپئو جهان را نا امن تر کرده است
حساب  در  پیامی  طی  ایران  اسالمی  جمهوری  امورخارجه  وزارت 
کاربری خود در توئیتر تصریح کرد: مایک پمپئو وزیر امورخارجه آمریکا، 
هیچ  واقعی  معنای  به  خود  فعالیت  نیم  و  سال  دو  طول  در  نفرت  وزیر 

دستاوردی در دیپلماسی نداشته است.
در ادامه این توئیت آمده است: در دوران وزارت او جهان ناامن تر 
شده، آمریکا بیش از پیش مورد تنفر واقع شده، بیشتر تحقیر شده، هیچ 

صلحی به دست نیامده و هیچ ثباتی به هیچ جای دنیا بازنگشته است.

کرونا کارآمدی دولت ها را در بوته آزمایش قرار داد
یک استاد دانشگاه گفت: در شرایط فعلی کشورها از شرق و غرب 
درگیر بحران کرونا هستند و عملکرد دولت ها زیر ذره بین است. مهم این 
است که دولت ها چه بر اساس نظریه هابس حکومت مطلقه باشند و چه 
بنا بر عقیده جان الک حکومت لیبرال، متعهد به حفظ جان مردم هستند 
و این تعهد امروز بیش از هر زمان دیگر زیر ذره بین است و دولت ها را به 

محک کارآمدی گذاشته است. 
حلقه های  از  حلقه ای  کرونا  بحران  داشت:  اظهار  مطهرنیا  مهدی 
  ۲۱ قرن  تا  قرن۲۰  پایان  از  که  است  درگرگونی  ایجاد  فشرده   هم  به 
شاهد آن هستیم. شاید ویروس کرونا موضوعی مربوط به بافت سالمت، 
بهداشت و خطری جهانی باشد اما پیامدهای آن در دوران پساکرونا و در 

زیست-جهان های بشر بیشتر خود را نشان خواهد داد.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند، کرونا 
بحرانی در حوزه سالمت و بهداشت تعریف می شود اما برخی دیگر بر این 
اعتقادند که این بحران، سیاسی بین المللی است؟ اظهار کرد: بحران کرونا 
تنها یک بحران در حوزه سالمت و بهداشت جوامع نیست بلکه بحرانی  
معنادار و تشدید کننده در اثر بحران های دیگر و عمیق است و تغییرات 

بزرگی را در ابتدای هزاره سوم در جهان ایجاد خواهد کرد.
مطهرنیا تصریح کرد: معتقدم جوامع بعد از کرونا نه به فوریت بلکه 
با شیب معناداری به سوی آبشاری از تغییرات بزرگ در حوزه های مختلف 

سیاسی،  اقتصادی، فرهنگی و امنیتی حرکت خواهند کرد.
عملکرد  رابطه  همین  در  برخی  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
دولت های اقتدارگرا را در این بحران بهتر و کارآمدتر از دولت های دموکرات 
ارزیابی می کنند گفت: بزرگ کردن عملکرد کشورهای با سیستم سیاسی 
اقتدارگرا مثل چین در چارچوب »جنگ نامتعادل« است. در این تئوری 

آسیب پذیری مجازی و قدرت مجازی وجود دارد. 
همان قدر که قدرت چین در مهار بحران کرونا و پیامدهای آن را باید 
نمایش گذاشت.  به  را هم  آینده جهان  برای  این کشور  باید تهدید  دید، 
بسیاری از کشورها دست اتهام به سمت چین در ایجاد بحران کرونا دراز 
کرده اند چرا که دولت چین اجازه پژوهش های بین المللی در ووهان که 
را  کرد  سرایت  جهان  و  چین  نقاط  دیگر  به  شهر  این  از  کرونا  ویروس 
نمی دهد و بخشی از آمارها و اطالعات را سانسور کرده است، از این رو 

پرسش های بسیاز زیادی درباره عملکرد چین مطرح است.
را در نظر  این مساله  باید  البته  استاد دانشگاه خاطرنشان کرد:  این 
گرفت که برخی کشورها به دنبال متهم کردن چین در این مساله هستند 
و باید این مساله را از واقعیات تفکیک کرد. ارایه اطالعات و آمار از سوی 
ارایه  اطالعات  از  یک  هیچ  به  که  است  گونه ای  به  مختلف  کشورهای 

شده نمی توان اعتماد کرد. 
در عین حال اینکه کشوری با ابزار پلیسی و توتالیتر و تمامیت خواهانه 
را مطرح  این سوال  کند  فراهم  در چنین شرایطی  را  افراد  کنترل  زمینه 
تمامیت خواهانه  اعمال  برای  مجوزی  بیماری  یک  شیوع  آیا  که  می کند 
است؟ بسیاری از ملت های جهان حاضرند از کرونا بمیرند اما آزادی هایشان 

محدود نشده و از بین نرود.
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زیر نظر: ناظم رام

چگونه انتقاد کنیم؟ روش صحیح انتقاد سازنده

انتقاد سازنده رفتار شخص را بهبود می بخشد
 علی بهرام پور

مدرس و نویسنده

چگونه انتقاد کنیم؟ در ابتدا باید به تعریف درستی 
از انتقاد کردن بپردازیم زیرا در بیشتر مواقع به اشتباه 

معنا می شود.
یعنی  انتقاد  کنیم  می  فکر  ما  همه  اول  وهله  در 

تخریب کردن طرف مقابل اما کامال اشتباه است.
انتقاد صحیح باعث رشد فرد شده و هرگز احساس 

بدی را تجربه نخواهد کرد.
انتقاد سازنده رفتار شخص را بهبود بخشیده و فرد 
مقابل دچار حمالت شخصی و رفتار تهاجمی نمی شود.

برای نکوهش کردن باید از لحن مثبت، هدف واضح 
و زمان و مکان مناسب استفاده کنید.



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1444- سه شنبه 9 اردیبهشت 41399 انرژی اقتصاد- 

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: 
افراد  هست  دستشان  پول  که  متقاضیانی 
سن باال هستند که معمواًل احتیاط بیشتری 
در شرایط کرونا دارند و تا پایان خرداد وارد 

نمی شوند. مسکن  بازار 
درست  کرد:  اظهار  آسویار  سعید 
است که معامالت در فروردین تقریبًا ۱۰ 
شرایط  چون  اما  بود  ها  ماه  بقیه  درصد 
نبود  عادی  ماه  فروردین  در  مسکن  بازار 
و متقاضیان برای حفظ سالمت و بهداشت 
آمار  می کردند،  امتناع  فروش  و  خرید  از 
چراکه  است؛  مناسب  معامله  فقره   ۱۲۰۰
آژانس های  همچون  صنوف  از  بسیاری 
مسکن اجازه فعالیت نداشتند. قراردادهایی 
حاصل  شد،  منعقد  فروردین  در  که  هم 
نجام  ا عید  ز  ا قبل  که  بوده  تی  فقا توا

شده است.
مسکن  رکودی  وضعیت  افزود:  وی 
تا پایان خرداد ماه ادامه پیدا می کند؛ زیرا 
عمده کسانی که پول دستشان هست و در 
بازار مسکن حضور دارند افراد میانسال و 
مسن هستند که معمواًل احتیاط و مراعات 
از  جلوگیری  و  مراقبت  بحث  در  بیشتری 

دارند. قطع زنجیره کرونا 
پایان  تا  اشخاص  این  است  بعید   
مسکن  بازار  در  جدی  حضور  ماه  خرداد 

کنند. پیدا 

رشد قیمت مصالح در شرایط 
کرونا

زمانی  بازه  در  اینکه  بیان  با  آسویار 
از  ساختمانی  مصالح  قیمت  کرونا  شیوع 
پیدا کرده است  افزایش  جمله آهن آالت 
را  خود  بنای  اسکلت  که  کسانی  گفت: 
آهنی تعیین کردند نسبت به بناهای بتنی 
متحمل  را  بیشتری  بسیار  قیمت  افزایش 
شدند. از طرف دیگر قیمت مصالح وارداتی 
دیجیتال  دستگیره  مثاًل  است.  گران شده 
۵ میلیون تومان در بهمن ماه  از  وارداتی 

به ۸ میلیون تومان رسیده است.
تاکید  مسکن  بازار  کارشناس  این 
ساختمانی  های  نهاده  قیمت  رشد  کرد: 

نهایی  قیمت  بر  درصد   ۲۰ کم  دست 
مسکن تاثیر خواهد گذاشت که از تابستان 
این مسئله هستیم. تاثیر  تدریج شاهد  به 
حباب بورس به افزایش قیمت 

می انجامد کاالها 
در  ا  ر بورس  شاخص  رشد   وی 
طال،  همچون  کاالهایی  قیمت  افزایش 
افزود:  و  دانست  موثر  خودرو  و  مسکن 
و  کاالها  ارزش  سهام،  قیمت  افزایش  با 
دارایی ها به طور خودکار رشد می کند. از 
طرف دیگر زمانی که حباب بورس بترکد 
سرمایه ها به حوزه های خودرو، ارز، طال 
رشد  به  که  شود  می  سرازیر  مسکن  و 

انجامد. می  قیمت ها 

آسویار درباره فعالیت های ساختمانی 
اینکه  به  با توجه  در شرایط کنونی گفت: 
کارها شروع شده  از مشاغل،  بسیاری  در 
روال  به  تقریبًا  هم  ساز  و  ساخت  است 
چنانی  آن  تاثیر  کرونا  و  برگشته  عادی 
روی بخش ساخت و ساز نخواهد داشت.
پیشنهاد ساخت خانه های 30 

متری در تهران
راهکار  مسکن،  بازار  کارشناس  این 
گرفتن  نظر  در  را  مسکن  قیمت  کنترل 
توان متقاضیان دانست و گفت: پیشنهادی 
را به شهرداری برای ساخت خانه های 3۰ 
می  که  کرده ایم  ارائه  تهران  در  متری 
متقاضیان  خرید  قدرت  افزایش  در  تواند 
مصرفی و کنترل بازار مسکن موثر باشد. 
می توان برخی ضوابط مثل الزام به داشتن 
 3۰ های  واحد  در  را  انباری  یا  پارکینگ 

متری حذف کرد.
به گفته آسویار، کسانی که متقاضی 
سوئیت های کوچک هستند معمواًل خودرو 
ندارند، بنابراین لزومی برای سخت گیری 
دیگر  طرف  از  نیست.  ها  زمینه  این  در 
حفظ  در  میتواند  ها  سوئیت  این  خرید 
ارزش دارایی افراد موثر باشد تا در آینده 
خانه خود را تبدیل به احسن کنند اما اگر 
پول نقد دستشان باشد به تدریج ارزشش 

کم می شود.

رشد 7۱ درصدی تعداد ضمانت نامه موسسه اعتباری ملل
بنگاه ها  به  با هدف کمک  اعتباری ملل   موسسه 
و فعاالن اقتصادی و تسهیل و تسریع در انجام معامالت 
و قراردادها، نسبت به صدور انواع ضمانت نامه اقدام می 
کند که در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ از لحاظ تعداد ۷۱ 

درصد رشد داشته است.
با  ملل  اعتباری  موسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 

تعداد  موسسه  این  در  نامه  ضمانت  از صدور  اقتصادی  فعاالن  استقبال  به  توجه 
ضمانت نامه در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ رشدی معادل ۷۱ درصد و از لحاظ مبلغ 

نیز ۶3 درصد رشد را نشان می دهد.
شایان ذکر است این موسسه در راستای توسعه خدمات قابل ارائه به هموطنان 

و تسهیل در بازار کار و رونق بخش اقتصادی انواع ضمانت نامه های ریالی را
به درخواست مشتریان در اسرع وقت صادر می کند. ذینفع می تواند با ورود 
به سامانه اطالع رسانی این موسسه به آدرس؛  www.melalbank.ir و درج 
شماره سپام، ضمانت نامه و کد/شناسه ملی ذینفع نسبت به بررسی اصالت ضمانت 

نامه صادره اقدام نماید.

پیام تسلیت بانک آینده به مناسبت درگذشت مدیرعامل بانک مسکن
انارکی،  رحیمی  ابوالقاسم  شادروان  درگذشت  خبر 
بر  او  نیک  نام  به یقین  بانک مسکن که  فقید  مدیرعامل 
تارک عرصه بانکی کشور، همواره خواهد درخشید، مایه 
تأسف و تأثر است. خدمات بی نظیر این مدیر فرهیخته و 
خدمت گزار صدیق، طی سالیان، در عرصه بانکی کشور، 

هرگز از یادها نخواهد رفت.
فقدان این مدیر عالِم و خوش نام، خسارتی بزرگ برای همه ما است، اّما در 

برابر تقدیر حضرت پروردگار، خاضعانه تسلیم هستیم.
ضمن عرض تسلیت به خانواده معزز ایشان، برای آن فقید سعید از خداوند 

منان، علو درجات و برای همه بازماندگان، صبر و اجر طلب می کنم.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک آینده برگزار شد
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک آینده 
به منظور تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انتخاب 
روزنامه رسمی بانک با حضور بیش از۵۵  درصد سهامداران 

روز پنج شنبه ۴ اردیبهشت ماه برگزار شد.
این جلسه با ریاست شعبان مرادی و حضور یداهلل 
به عنوان منشی جلسه و مهران صمصامی و  زحمتکش 
جمشید اقبال پور ناظران جلسه ، در سالن همایش موسسه 
اندیشه معین و ضمن رعایت موارد بهداشتی برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص انتخاب حسابرس و بازرس قانونی صحبت شد و 
از میان چهار کاندیدای پیشنهاد شده بعد از رای گیری نهایتا موسسه حسابرسی 

فاطر انتخاب و معرفی شد.
همچنین روزنامه های دنیای اقتصاد و اطالعات به عنوان روزنامه های کثیر 

االنتشار بانک آینده برگزیده شدند.

تبادالت بانکی در فصل کرونا:
بانک  همراه  جدید  سامانه  با  شعب  در  مستقیم  حضور  از  پرهیز 

توسعه صادرات
گرچه سامانه جدید و اپلیکیشن موبایل بانک توسعه 
در  اما  اندازی شد،  راه  زمستان ۱3۹۸  اواخر  از  صادرات، 
حال حاضر از جمله شیوه های مهم دریافت خدمات کامل 
بانکداری الکترونیک در شرایط کرونایی محسوب می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، انجام 
عملیات بانکی حسابهای مشتریان همچون گذشته و در 
قالبی جدید با امکاناتی به روزتر از قبل در سامانه جدید 

همراه بانک قابل ارائه است.
سامانه جدید همراه بانک توسعه صادرات ایران به سه صورت”نسخه وب”، “ 

برنامه IOS “ و “برنامه اندروید” در دسترس است.
برای مراجعه به سامانه همراه بانک جدید اینجا را کلیک کنید.

https://mbn.edbi.ir : نسخه وب

ها  دارایی  ارزشگذاری  در  ادغامی  بانکهای  و  سپه  بانک  مصالح 
باید رعایت شود

دکترمعمارنژاد: تالشهای ارزنده بانک سپه در راستای 
اجرای دقیق طرح ادغام قابل تقدیر است

 معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری 
و ریاست محترم جمهوری بر اجرای صحیح وکامل طرح 
چقازردی  از   ، مسلح  نیروهای  به  وابسته  بانکهای  ادغام 

این  بانک سپه برای تحقق  ارزنده صورت گرفته در  به دلیل مجموعه تالشهای 
منویات تقدیر کرد.

بانک سپه، دکتر عباس معمارنژاد در جلسه  پایگاه اطالع رسانی  به گزارش 
هماهنگی کمیته چهار نفره ادغام که با حضور دکتر حنیفی معاون نظارتی بانک 
مرکزی ، نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح ، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره 
بانک سپه و بانکهای ادغامی برگزار شد با اشاره به اهمیت ارزشگذاری دقیق دارایهای 
بانک سپه و بانکهای ادغامی ، اظهار داشت: در ارزشگذاری دارایی ها باید مصالح 

بانک سپه و بانک های ادغامی رعایت شود.
دکتر معمار نژاد توجه ویژه مدیران ارشد بانک سپه به نیروی انسانی و شایسته 
ساالری در طرح ادغام را ستود و اظهار داشت: تدوین ساختار سازمانی مطلوب در بانک 
سپه راهگشا و پیش برنده طرح ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح خواهد بود.

وی شرکت های زیرمجموعه بانک های وابسته به نیروهای مسلح را ۲۸۵ مورد 
اعالم کرد و گفت: بانک سپه باید با اجرای راهکارهای انحالل، ادغام، واگذاری و 

ادامه فعالیت، این شرکت ها را تعیین تکلیف کند.
دکتر عباس معمارنژاد به جنبه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و منطقه ای 
ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه اشاره کرد و افزود: باید 
بین این جنبه توازن برقرار و اهداف اقتصادی سیاسی، اجتماعی و منطقه ای توأمان 

محقق شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با 
اشاره به ضرورت رعایت شاخص شمولیت مالی در بانک ها ، تصریح کرد: وزارت 
امور اقتصاد و دارایی فهرستی از شهرهای باالی ۱۰ هزار نفر جمعیت فاقد شعب 
بانکی تهیه کرده است که بانک سپه با بررسی شرایط این شهرها می تواند شعب 

مازاد خود در شهر های بزرگ به شهر های کوچک منتقل کند.
معمارنژاد تأکید کرد: بعد از تعویض تابلوهای بانک های ادغامی با تابلو بانک 
سپه، این بانک ها به ویژه ازلحاظ فناوری اطالعات باید قادر به خدمات رسانی یکسان 

به مشتریان باشند .

پیام تسلیت مدیرعامل بانک سینا به مناسبت درگذشت مدیرعامل 
بانک مسکن 

مرحوم  درگذشت  پیامی  در  سینا،   بانک  مدیرعامل 
مسکن  بانک  فقید  مدیرعامل  انارکی  رحیمی  ابوالقاسم 

را تسلیت گفت.
پیام  بانک سینا، در متن  به گزارش روابط عمومی 

دکتر ایمانی آمده است:
» اناهلل و اناالیه راجعون 

همکار  نگیز  ا حزن  و  ناگهانی  درگذشت  خبر 
گرانقدرمان مرحوم ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل فقید بانک مسکن که از جمله 
چهره های پرتالش، صادق و برجسته نظام بانکی بودند و سالها خدمات  شایسته و 
اقدامات تاثیرگذاری را در راستای اعتالی این بانک و تحقق سیاست های پولی و 

بانکی کشور به سرانجام رساندند، مایه تالم و تاثر فراوان گردید.
ضایعه فقدان این مدیر توانمند در حالی جامعه بانکی را در بهت فرو برد که 
پیش تر از این در غم از دست دادن جمعی از همکاران خدوم و ایثارگر خود به 
دلیل ابتال به بیماری کرونا به سوگ نشسته بودند.اخالق نیکو، متانت، صبوری و 
شکیبایی مرحوم انارکی مثال زدنی بود و قطعا نام و یاد ایشان که در آستانه ماه 

مبارک رمضان میهمان معبود شدند، در اذهان باقی خواهد ماند.
اینجانب ضمن عرض تسلیت این مصیبت دردناک به خانواده آن مرحوم و 
خانواده بزرگ بانک مسکن، از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، رحمت 

واسعه الهی و برای بازماندگان ارجمند، اجر جزیل و صبر جمیل مسئلت دارم.«

ذخایر اثبات شده نفت الجزایر به ۱۰ میلیارد بشکه رسید
 ۱۰ را  کشور  این  نفت  اثبات شده  ذخایر  الجزایر  معادن  و  انرژی  وزیر 

میلیارد بشکه اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از الجزیره، محمد عرقاب اعالم کرد که 
میلیارد   ۱۰ یا  تن  هزار   3۴۰ و  میلیون  یک  الجزایر  نفت  اثبات شده  ذخایر 

بشکه است.
وی گفت: الجزایر، تامین کننده اصلی گاز اروپا، ۲ میلیارد و 3۶۰  میلیون 

مترمکعب ذخایر گاز طبیعی اثبات شده دارد.
تولید و صادرات نفت و گاز الجزایر در سال های اخیر به دلیل افزایش 
مصرف داخلی و نبودسرمایه گذاری خارجی کاهش یافته و به طور چشمگیری 
آسیب  دولت  مالی  درآمد  اصلی  منبع  به عنوان  کشور  این  انرژی  درآمد  به 

زده  است.
در تالش برای معکوس کردن این روند، دولت الجزایر اواخر سال گذشته 
قانونی در زمینه انرژی ارائه داد که شرایط قراردادی جذابی از جمله مشوق های 

مالیاتی برای سرمایه گذاران خارجی ارائه می داد.
چند  جاری  سال  در  الجزایر،  دولتی  شرکت  بزرگ ترین  سوناطراک، 
امضا  موبیل  اکسون  همچون  بزرگی  شرکت های  با  همکاری  تفاهم نامه 

کرده  است. 
وزیر انرژی و معادن الجزایر گفت: هدف از این همکاری با شرکت های 

بزرگ، حفظ سهم ما از بازارهای خارجی و افزایش ظرفیت تولید است.

کاهش تولید نفت کی پی سی کویت 
طبق توافق اوپک پالس است

کاهش تولید نفت شرکت کویت پتورلیوم )کی پی سی( همسو با توافق 
کاهش عرضه نفت اوپک پالس است.

به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره، خبرگزاری دولتی کویت )کونا( 
با  هماهنگی  حال  در  )کی پی سی(  پتورلیوم  کویت  شرکت  که  کرد  اعالم 
مشتریانش در سراسر جهان است تا عرضه خود را مطابق توافق کاهش تولید 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش، موسوم به »اوپک 

پالس« کاهش دهد.
در  این کشور  نقش  از  زمینه حمایت  در  بر حساسیت خود  کی پی سی 
توافق کاهش تولید اوپک پالس برای بازگرداندن توازن به بازارهای جهانی 

نفت تأکید کرد.
توافق اعضای ائتالف اوپک پالس برای مجموع کاهش تولید روزانه ۹ 
میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه ای کشورهای عضو و غیرعضو اوپک از یکم ماه 
مه سال ۲۰۲۰ میالدی )۱۲ اردیبهشت ماه ۹۹( برای یک بازه زمانی اولیه 
به مدت دو ماه آغاز می شود که پایان این بازه 3۰ ژوئن امسال )۱۰ تیرماه 
۹۹( خواهد بود، سپس برای یک بازه زمانی ۶ ماهه دیگر از یکم ژوئیه )۱۱ 
تیرماه ۹۹( تا 3۱ دسامبر سال ۲۰۲۰ )۱۱ دی ماه ۹۹( کاهش عرضه روزانه ۷ 
میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه خواهد بود، سپس در بازه زمانی سوم از یکم ژانویه 
۲۰۲۱ )۱۲ دی ماه ۹۹( تا 3۰ آوریل ۲۰۲۲ )۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱( کاهش 

عرضه روزانه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه می شود.

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 ۲۷ درصد از ۵۷ درصد سهم صنعت پی وی سی 

خاورمیانه به این شرکت تعلق دارد.
پتروشیمی های  کلر  تأمین کننده  اروند  پتروشیمی  اینکه  بیان  با  وی 
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 
صادرکننده  به عنوان  هم اکنون  است،  کرده  محصول  این  واردات  از  بی نیاز 

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 
۹۸ 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، 
این  گفت:  زد،  شرکت  بنیادی  اصالح  و  سیستم  ساختار  در  تغییر  به  دست 
برای  داده  انجام  برنامه ریزی های  با  پایداری  ثبات  ایجاد  بر  افزون  شرکت 
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 ۲۵۰ 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 ۹۸ اشاره و اظهار کرد: این شرکت با ایجاد ارزش افزوده باال، سود 
۵۰ درصدی نسبت به سال ۹۷ داشت که نویدبخش سودآوری و ایجاد ارزش 
افزوده بیشتر در این مجتمع است تا با سهم ارزشمندی وارد بازار سرمایه شود.

اروند نسبت به سال  اینکه واحد کلر پتروشیمی  به  اشاره  با  نشان زاده 
برنامه ریزی  براساس  افزود:  است،  داشته  تولید  افزایش  درصد   ۱۰ گذشته 
پایان سال به ۹۰ درصد  تا  امیدواریم ظرفیت تولید در این واحد  انجام شده 
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 شد، این واحد نیز فروردین ماه ۱۵ درصد نسبت به 

مدت مشابه پارسال افزایش 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 ۱۰ 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 
بازار آینده،  کرونا، تصریح کرد: با توجه به تحلیل های انجام شده شرکت از 
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 
براساس ضریب هم بستگی  افت قیمت نفت  این شرکت گفت:  محصوالت 
بر 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.
وی با اشاره به اینکه در زنجیره پی وی سی کمترین ضریب هم بستگی 
از  از آنجا که خوراک واحد  تأثیر دارد، گفت:  وجود دارد و افت قیمت نفت 
شرکت های الفینی دریافت می شود و مشمول کاهش قیمت نفت است، بنابراین 
براساس بررسی های شرکت برای یک سال آینده نگرانی از بابت کاهش حاشیه 
سود وجود ندارد، اگرچه با توجه به شرایط اقتصادی داخلی و خارجی ممکن 
است نوساناتی به وجود آید.نشان زاده ظرفیت نصب شده کارخانجات پی وی سی 
را 3۴۰ هزار تن در سال عنوان کرد و افزود: این شرکت در سال ۹۸ رکورد 
تولید 3۱۰ هزار تن محصول پی وی سی را ثبت کرد و مهم ترین برنامه این 

شرکت رسیدن به ظرفیت اسمی است.

یک کارشناس:

رکود بازار مسکن تا پایان خرداد ماه ادامه خواهد داشت
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

آگهي حصروراثت
از  آقای میالد مهاجری حقی به شماره شناسنامه ۲۵۸۰۲۵33۷۸  فرزند شاپور  
این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شاپور 
مهاجری حقی  فرزند میرزاگل در تاریخ ۹۹/۱/۱ در شهرستان رشت فوت نموده است 
و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-محمد مهاجری حقی به ش ش ۲۱۴ 
فرزند شاپور نسبت پسر ۲- میالد مهاجری حقی به ش ش ۲۵۸۰۲۵33۷۸ فرزند شاپور 
نسبت پسر3-لیال مهاجری حقی به ش ش ۱۶۲۱ فرزند شاپور نسبت دختر۴-عاطفه 
مهاجری حقی به ش ش ۱۸۶۱ فرزند شاپور نسبت دختر۵-مهین هوشنگی شفتی به ش 
ش 3۹ فرزند یعقوب نسبت زوجه  به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از 
مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۲۰۲ سیار مفاد درخواست 
مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف 
رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۶ رشت- پروین انصاری

آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوسیله به آقای سعید موسوی بدهکارپرونده کالسه ۹۸۰۰۱۲۰ ابالغ می 
گردد که آقای عباس قنبری پیربنه جهت وصول مبلغ چک شماره ۱۰/۰۶33۴3 
مورخ ۹۷/3/۲ عهده بانک سپه کوچصفهان درخواست صدور اجرائیه علیه شما 
به مبلغ پنجاه ودو میلیون ریال را نموده چون آدرس شما در متن سند قابل ابالغ 
نبوده و آدرس شما برای بستانکاران و این واحد محرز نشده است لذا طبق ماده 
۱۸ و ۱۹ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار 
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه 
درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
نمائید در غیراینصورت عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.

مسئول اجرای ثبت اسناد وامالک کوچصفهان-نرجس خلیلی نیای 
لیمودهی

شرکت  فروش  و  توزیع  مدیرکل 
بازرگانی دولتی ایران گفت: اکنون با وجود 
شیوع بیماری کووید - ۱۹ در کشور، ذخایر 
استراتژیک کاالهای اساسی تامین و حتی 
در مواردی بیش از نیاز داخلی است و نگرانی 

در این خصوص نداریم.
)دوشنبه(  گذشته  روز  براتعلی  حجت 
عالی  شورای  ابالغی  تکلیف  طبق  افزود: 
امنیت ملی، ذخایر چهار قلم کاالی اساسی 
شامل گندم، روغن، شکر و برنج همیشه در 
یک سطح تامین است به طوری که ساالنه 
روغن  هزارتن،    ۶۰۰ برنج  ذخایر  سطح 
گندم  و  ، شکر ۵۰۰ هزارتن  ۶۰۰ هزارتن 

پنج میلیون تن تعیین شده است.
شرکت  فروش  و  توزیع  مدیرکل 
بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه شرکت 
بازرگانی دولتی ایران تنظیم بازار کاالهای 
و  شکر   ، آرد  گندم،  همچون   اساسی 
سال  اظهارداشت:  دارد،  برعهده  را  برنج 
مقرر  تکالیف  براساس   )۱3۹۸ ( گذشته 
میلیون   ۲3 به   نزدیک  مجموع  در  شده 
به  و  تامین  راهبردی  و  اساسی  تن کاالی 

بازار تزریق شد.
 ۱۰ میزان  این  از  کرد:  تصریح  وی 
داخلی  خرید  گندم  هزارتن  و ۵۰۰  میلیون 
نانوایی،   ( آرد  هزارتن   ۵۰۰ و  میلیون   ۹  ،
صنایع آرد شامل صنایع ماکارونی و شیرینی 
و شکالت(، یک میلیون و ۶۰۰ هزارتن شکر، 
۵۴۲ هزارتن روغن و  ۲۲۵ هزارتن برنج در 

اقصی نقاط کشور توزیع شده است.
براتعلی با اشاره به اینکه به طور مستمر 
موجودی ذخایر کاالهای اساسی نو می شود، 

اضافه کرد: طی دو سال اخیر با وجود تشدید 
تحریم ها علیه ایران، خریدهای خارجی ما 
به  مذکور  اساسی  کاالهای  واردات  برای 
وجود  با  حتی  تاکنون  و  شد  انجام  خوبی 
بروز بیماری کووید - ۱۹ مشکلی در تامین 
ذخایر  حفظ  برای  خود  اساسی  کاالهای 

استراتژیک و تنظیم بازار داخلی نداشتیم.
پیگیری های  با  اینکه  بیان  با  وی 
صورت گرفته شرایط تامین و تخصیص ارز 
بخشی  بنابراین  گفت:  است،  شده  تسهیل 

از محصوالت همچون برنج ترخیص و به 
استان ها در حال ارسال است.

شرکت  فروش  و  توزیع  مدیرکل 
بازرگانی دولتی ایران افزود: شرکت بازرگانی 
کاالهای  رسوب  مشکل  با  ایران  دولتی 
آنچه  اما  نیست  روبرو  در گمرکات  اساسی 
بخش خصوصی وارد کرده با تصمیم دولت و 
بانک مرکزی از گمرکات ترخیص می شود.

مورد  شکر  وضعیت  درباره   براتعلی 
تامین  برای  گفت:  آن  ذخایر  و  کشور  نیاز 
عمل  وارد  شکر  ذخایر  حفظ  و  داخلی  نیاز 

خواهیم شد.
به  کشور  ساالنه  نیاز  وی،  گفته  به 
شکر ۲.۴ میلیون تن است که بین ۱.۸ تا 
دو میلیون تن آن ساالنه از منابع داخلی و 
مابقی از محل  واردات تامین می شود اما 
بخشی از نیاز شکر وارداتی برای حفظ ذخایر 

استراتژیک است.
وی افزود: در بخش گندم نیز با وجود 
پیش بینی خوب تولید به نظر می رسد بخش 
از محل  از ذخایر استراتژیک  قابل توجهی 

تولید داخل تامین شود.

مدیرکل شرکت بازرگانی دولتی خبر داد؛

تامین ذخایر استراتژیک کاالهای اساسی با وجود کرونا 

اجاره  و شهرداری ها می توانند  اجرایی  دستگاه های 
دریافتی از بخش خصوصی در دوره تعطیلی کرونا را امهال 

کرده و یا به طور کامل ببخشند. 
بعد از شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا از یک سو 
طرح  با  دیگر  سوی  از  و  داشت  وجود  هزینه ها  افزایش 
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سوی  از  که  محدودیت های 
اعمال شد برخی مشاغل و اصناف و بخش های مختلف 

تعطیل شدند.
در این شرایط با وجود عدم فعالیت  موضوع پرداخت 

صاحبان  برخی  البته  که  بود  مطرح  آنها  بهای  اجاره 
به کاهش  نسبت  اصناف  بین  در  واگذار شده  مکان های 
آنها در  اقدام کردند تا کمکی به  و یا بخشش اجاره بها 

شرایطی که فعالیتشان تعطیل بود، باشد.
اما در همین رابطه اخیرا دولت طی مصوبه ای امکان 
بخشش اجاره بها را برای دستگاه های دولتی و شهرداری ها 
نیز فراهم کرده است؛ به گونه ای که براساس مصوبه هیات 
اجرایی و شهرداری های سراسر  دولت کلیه دستگاه های 
کشور مجازند نسبت به اهمال یا بخشودگی کامل اجاره 

بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در طول دوره 
یا  کرونا  ویروس  انتشار  از  جلوگیری  به  مربوط  تعطیلی 
خود  چارچوب های  براساس  برداری  بهره  دوره  افزایش 

اقدام کند.
وزارت ارشاد، ورزش و جوانان، وزارت کشور، اقتصاد، 
سازمان   ، فناوری  و  تحقیقات  علوم،  پرورش،  و  آموزش 
برنامه  و بودجه و سازمان اداری و استخدامی در مصوبه ای 
که از سوی اسحاق جهانگیری-معاون اول رئیس جمهوری 

-ابالغ شده است ، خطاب قرار گرفته اند.

مصوبه حمایتی دولت؛ 
امکان بخشش اجاره بها برای دستگاه های دولتی و شهرداری ها

مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس 
ن  حبا صا ینکه  ا به  ه  ر شا ا با  ر  کشو
تسلیم  به  تکلیفی  خودرویی  مشاغل 
اظهارنامه مالیاتی ندارند، گفت: مالیات 
عملکرد سال ۹۸ این مودیان، به روال 
مقطوع  صورت  به  گذشته  سال های 

می شود. تعیین 
ر  و صد با  سا  ر پا علی  مید  ا
اختیار  به  بنا  کرد:  اعالم  دستورالعملی 
نون  قا  ۱۰۰ ماده  تبصره  ز  ا حاصل 
عملکرد  لیات  ما مستقیم،  لیات های  ما
سال ۹۸ صاحبان وسایط نقلیه مسافری، 
باری، ماشین آالت راهسازی و صنعتی، 
با رعایت گروه بندی استان ها به صورت 

مقطوع تعیین می شود.
مطابق این دستورالعمل، استان های 
کشور با توجه به امکانات و شاخص های 
اقتصادی،  وضعیت  لحاظ  به  و  موثر 
اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به 
پنج گروه تقسیم شده اند که براساس آن، 
گروم  تهران؛  شهر  شامل  نخست  گروه 
شرقی،  آذربایجان  استانهای  شامل  دوم 
البرز، خراسان رضوی، فارس،  اصفهان، 
و  مازندران  هرمزگان،  گیالن،  قزوین، 
گروه  تهران؛  شهر  جز  به  تهران  استان 
غربی،  آذربایجان  استانهای  شامل  سوم 
قم،  زنجان،  سمنان،  گلستان،  کرمان، 
همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان؛ 
گروه چهارم شامل استانهای چهارمحال 
و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، خراسان 
شامل  پنجم  گروه  و  اردبیل؛  و  شمالی 
استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان 
و  کهگیلویه  و  ایالم  کردستان،  جنوبی، 

بویراحمد است.
این  در  شده  ارایه  جدول  مطابق 
صاحبان  عملکرد  مالیات  دستورالعمل، 

تن،   ۷ ظرفیت  تا  عمومی  نقلیه  وسایط 
با اعمال  بر اساس تقسیم بندی فوق و 
ضرایب ۷۵ درصد تا ۱۰۰ درصد میزان 

مالیات سال گذشته تعیین شده است.
همچنین درخصوص مالکان تاکسی 
و وانت بار که مالک بیش از یک خودرو 
از انواع مذکور باشند، مالیات خودروهای 
تعیین  مقطوع  صورت  به  نیز  بعدی 

شده است.
صاحبان  سایر  برای  است،  گفتنی 
مشاغل خودرویی که دارای بیش از یک 
بعدی  خودروهای  مالیات  باشند،  خودرو 
)بیست  درصد   ۲۵ با  مقطوع  به صورت 
جدول  به  نسبت  افزایش  درصد(  پنج  و 

مربوط، محاسبه و وصول خواهد شد.
خودروی  که  صورتی  در  همچنین 
و  بوده  وانت  یا  تاکسی  مودی  اول 
یا  خودروها  سایر  از  بعدی  خودروهای 
دستورالعمل  این  جداول  موضوع  ادوات 
باشد، مالیات خودروهای بعدی با در نظر 
یا  خودرو  مالیات  به  مربوط  رقم  گرفتن 
وسیله مذکور، با ۲۵ درصد)بیست و پنج 
درصد( افزایش به صورت مقطوع خواهد 
بود. مطابق این دستورالعمل، مودیانی که 
در سال ۱3۹۸ به صورت کامل فعالیت 

مدت  اساس  بر  آنها  مالیات  نداشته اند، 
کارکرد، محاسبه می شود.

مطابق این دستورالعمل، در راستای 
مالیات های  قانون   ۱۰۰ ماده  تبصره 
خودرویی،  مشاغل  صاحبان  مستقیم، 
و  مالیاتی  اظهارنامه  تسلیم  به  تکلیفی 
ماده  نامه  آیین  و مدارک موضوع  اسناد 

۹۵ قانون مذکور نخواهند داشت.
مالیاتی،  امور  سازمان  اعالم  طبق 
صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل 
مکلفند مالیات مقرر عملکرد سال ۱3۹۸ 
 ۱3۹۹ خردادماه  پایان  تا  حداکثر  را 
پرداخت  عدم  در صورت  کنند.  پرداخت 
مالیات در مهلت یاد شده، مشمول جریمه 
لیاتهای  ما قانون   ۱۹۰ ماده  موضوع 
اصالحیه های  و   ۱3۶۶ مصوب  مستقیم 

بعدی آن هستند.
مالیات صاحبان  است،  ذکر  شایان 
انواع وانت بار پالک سفید، وانت بارهای 
سفید  پالک  سواریهای  آژانسها،  کرایه 
کرایه آژانسها یا موسسات تحت نظارت 
کسی  تا ی  شرکتها یا  و  نی  ا کسیر تا
مطابق  اینترنتی،  بار  وانت  و  اینترنتی 
وصول  و  محاسبه  شده،  اعالم  جدول 

میشود.

همچنین، براساس این دستورالعمل، 
صاحبان   ۱3۹۹ سال  عملکرد  مالیات 
به  مذکور  سال  در  که  خودروهایی 
صورت قطعی واگذار میشوند، به صورت 
فعالیت  مدت  مبنای  بر  الحساب،  علی 
از جداول موضوع  افزایش  با ۲۰ درصد 
این دستورالعمل و رعایت سایر بندهای 
صاحبان  مالیات  نیز  و  دستورالعمل  این 
نسبت مدت  به   ۱3۹۹ خودروهای مدل 
فعالیت در سال مذکور معادل ۲۰ درصد 
بیشتر از مالیات خودروهای مدل ۱3۹۸ 

تعیین می شود.
نقلیه  وسایط  سایر  خصوص  در 
صاحبان  است،  نشده  قید  که  عمومی 
بندی  گروه  رعایت  با  می بایست  آنها 
آئین   )۲( ماده  صاحبان مشاغل موضوع 
نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های 
نامه  ر اظها تسلیم  به  نسبت  مستقیم، 
و  خود  بندی  گروه  با  متناسب  مالیاتی 
مقرر  موعد  در  متعلق  مالیات  پرداخت 

قانونی اقدام کنند.
اینکه مالیات  به  گفتنی است، نظر 
این  موضوع  خودرویی  مشاغل  صاحبان 
تعیین  مقطوع  صورت  به  دستورالعمل 
 ،۱3۷ مواد  مقررات  اعمال  لذا  می شود، 
در  مشابه  موارد  سایر  و   ۱۷۲  ،۱۶۵
موضوعیت  مودیان  ینگونه  ا خصوص 
مشاغل  حبان  صا نچه  چنا و  شته  ندا
درخواست  لعمل  دستورا ین  ا موضوع 
داشته  را  مذکور  مواد  مقررات  اعمال 
باشند، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
مالیات های  قانون   ۱۰۰ ماده  موضوع 
نیز  مالیاتی  امور  ادارات  و  بوده  مستقیم 
مزبور  مودیان  به  متعلق  مالیات  موظفند 
را از طریق حسابرسی و با رعایت مقررات 

کنند. تعیین 

توسط رئیس سازمان مالیاتی اعالم شد؛

جزئیات مالیات مشاغل خودرویی در سال 9۸
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رحیمی: شاید برگشتم؛ اما نه به هر قیمتی
»حسن رحیمی« را به جرات می توان یکی از بهترین سبک وزن های تاریخ کشتی 
کشورمان بدانیم. کسی که در ۶ دوره حضور در پیکارهای قهرمانی جهان از سال ۲۰۰۹ 
تا ۲۰۱۵ موفق به کسب یک طال، ۲ برنز و یک مدال نقره و سابقه حضور در ۲ دوره 

بازی های المپیک را دارد که در المپیک ۲۰۱۶ ریو موفق به کسب مدال برنز شد.
رحیمی که اکنون 3۱ سال از سنش می گذرد همچنین در سال ۲۰۰۷ موفق به 
کسب مدال طالی جوانان جهان شد و البته به غیر از مدال طالی جوانان جهان در 

سال ۲۰۰۸ مدال برنز و طالی بزرگساالن آسیا را نیز در کارنامه دارد.
او در ۲ دوره حضور در بازی های آسیایی یعنی ۲۰۱۰ گوانگژو چین و اینچئون 
کره جنوبی نتوانست مدال کسب کند. رحیمی آزادکار تهرانی تیم ملی سابقه حضور به 
همراه تیم ملی ایران در ۸ دوره جام جهانی را دارد که سه عنوان قهرمانی و ۲ نایب 

قهرمانی را در این پیکارها به همراه تیم ایران در کارنامه دارد.
او بعد از جام جهانی سال ۲۰۱۷ که به میزبانی کرمانشاه برگزار شد و قهرمانی 
تیم ایران نیز بعد از شکست تیم قدرتمند آمریکا به دنبال داشت، به دلیل مصدومیت 
نتوانست به کشتی ادامه دهد، هر چند بعد از عمل جراحی زانوی خود امیدوار به حضور 
در میادین بود و در قالب تیم کشتی بیمه رازی در جام باشگاه های کشتی آزاد جهان 
سال ۲۰۱۸  در بابل نیز حضور یافت اما مصدومیت نگذاشت او بتواند همچون گذشته 
به دنیای قهرمانی بازگردد تا اینکه او در اواخر سال ۹۷ با انتشار پستی در صفحه 

شخصی خود برای همیشه از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.
او بعد از خداحافظی و با توجه به مسوولیت اجتماعی که به عنوان یک قهرمان 
در جامعه دارد، وارد امور خیریه شد و با حضور در مناطق محروم سیستان و بلوچستان و 
همچنین مناطق سیل زده به کمک مردم محروم نیازمند در کنار سایر قهرمانان همچون 

کمیل قاسمی، رسول خادم، عزت اهلل اکبری، عباس طحان و اصغر بذری شتافت.
این روزها که به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری از مردم از جمله افراد و 
خانواده های بدون پس انداز و زنان سرپرست خانواده و محروم با مشکالت زیادی 
دست و پنجه نرم می کند، او با حضور در نقاط مختلف کشور و با ارایه کمک به یاری 

مردم سرزمینش رفته است.
اما نکته ای که این روزها سبب شده نام »حسن رحیمی« یک بار دیگر بر سر 
زبان بیافتد، تعویق بازی های المپیک توکیو و برگزاری آن در سال ۲۰۲۱ است، بله 
صحبت از بازگشت او به میادین قهرمانی است. حال این موضوع چقدر واقعیت دارد، 

رحیمی در گفت وگویی پاسخگوی سوواالت خبرنگار ایرنا بود.
آقا رحیمی در خصوص تصمیمت برای بازگشت بگو.

توضیح خاصی ندارم چرا که هنوز تصمیم خاصی نگرفته ام.
مگر تمرینات سنگین کشتی را انجام می دهی؟

تمریناتم در حد اینکه سالمتی بدنم را حفظ کنم، است. ولی فعال تصمیم خاصی 
و جدی برای بازگشت نگرفته ام. البته در مورد آن فکر می کنم، اما به گونه ای نیست که 
بخواهم صد درصد به کشتی برگردم. به هر حال تعویق یک ساله بازی های المپیک 
ذهنم را درگیر کرده و در موردش فکر می کنم و باید ببینم شرایط بدنیم چگونه است 

و آیا آسیبدیدگی اجازه حضور دوباره را به من می دهد یا خیر.
با توجه به تجربه ای که داری به نظر می رسد بتوانی موفق باشی.

نمی توانم بگویم که اگر به کشتی برگشتم، نمی توانم موفق باشم. البته کشتی 
دارند که من  را نمی دانند و دوست  دوستان، عالقمندان و طرفداران شاید شرایط 
برگردم. از سوی دیگر نمی توانم صرفا برای باخت بیایم و باید برای پیروزی قدم به 
روی تشک بگذارم، آن هم در مسابقاتی همچون پیکارهای آسیایی، جهانی و المپیک 

که نمی توان بیگدار به آب زد.
باید شرایط را همه جانبه بسنجم و اینکه اوضاع روحی و روانی و زندگی شخصی 
و از سوی دیگر آسیب دیدگی این اجازه را به من می دهد که به کشتی برگردم یا 
خیر. همه این موارد را باید به شرایط نرمال و متوسطی برسانم و بعد از آن باید ببینم 
می توانم کشتی بگیرم یا نه؟ و شاید برخی مشکالت همچون آسیب دیدگی و زندگی 

شخصی، اجازه حضور در میادین قهرمانی را به من ندهد.
نزدیک به ۲، ۵ سال از کشتی دور هستم و اصال تمرین نداشتم و فقط در حد 
دوومیدانی و رفتن روی تشک و تمرین با رده های نونهاالن و نوجوانان بوده و اینکه 
تمرین مداوم داشته باشم به این صورت نبوده؛ به هر حال بعد از این مدت دوری 
شرایط به طور کلی تغییر کرده و هر چند تجربه نیز موثر است اما اینکه بعد از این 
مدت بخواهم برگردم آن هم در میدان بزرگی همچون المپیک، به چه قیمتی؟ و فکر 

می کنم خودخواهی است و خوردن حق چند جوان است.
اگر آسیب دیده نبودی به راحتی می توانستی سومین المپیک خود را نیز تجربه 

کنی.
بله می توانستم به المپیک بروم و در رزومه ورزشکاران حضور در بازی های 
المپیک بسیار مهم است. اما اینکه برای ورود به المپیک بخواهم که فدراسیون برای 
من انتخابی نگذارد موضوع درستی نیست چرا که من همواره برای حضور در مسابقات 
جهانی،  المپیک و آسیا در مسابقات انتخابی شرکت کردم و بدون حضور در انتخابی 
در هیچ میدانی حاضر نشدم و شاید برخی این تصور برایشان ایجاد شود که می خواهم 
این موضوع را القا کنم که وضعیتم خوب است و به دلیل داشتن تجربه، می توان روی 
من حساب کرد در حالی که چنین نیتی ندارم که به هر قیمتی به بازی های المپیک 
بروم و اینکه یک دور کشتی بگیرم و برگردم و رزومه ای برای من باشم؛ من حضور 
با چنین شرایطی را نمی خواهم چرا که همین االن در تیم ملی و در وزن ۶۵ کیلوگرم 
جوانانی هستند که مسابقات انتخابی را پشت سر گذاشته اند و به این مرحله رسیده اند.

باید به داشتن روحیه پهلوانی در شما تبریک گفت. پس احتمال برگشتت به 
کشتی زیاد است.

به شخصه اگر قرار باشد چند درصدی به کشتی برگردم باید شرایط زندگی 
شخصی این اجازه را به من بدهد و باید ببینم که زانو، مچ و کمرم می توانند فشار 
تمرینات سخت را تحمل کنند و آیا شرایط مالی این اجازه را به من می دهد که یک 
سال دیگر همه چیز را کنار بگذارم و به کشتی برگردم و در کنار همه این موارد باید 
در مسابقات انتخابی نیز شرکت کنم.  المپیک عقب افتاده و من هم کشتی را دوست 
دارم. هر چه دارم از کشتی است و ی جاهایی دوست دارم برگردم و البته دوست ندارم 

به هر قیمتی هم شده برگردم.
در دنیای کشتی موارد زیادی است که کشتی گیران بعد از مدتی که دور بودند 

بازگشت موفقیت آمیزی داشتند.
کشتی گیران  است.  چیز  همه  گویای  آمارها  نیست.  درصد  موضوع صد  این 
خارجی و ایرانی را که یک سال دور بودند نه مثل که من حدود ۲ تا 3 سال دور بودم 
که به کشتی بازگشتند، نتیجه عکس داشت و ۹۵ درصد آنها نتیجه نگرفتند و تنها 
۵ درصد موفق بودند. البته تفکرات و هدف خیلی مهم است و من چنین تفکری را 
دارم و اگر هم یک روزی مربی یا سرمربی شدم هیچکسی را به یکباره نمی آورم و 
اگر کشتی گیری باشد که بتوان رویش حساب کرد شاید امتیازی به او بدهم اما همه 

فیلترها را به رویش باز نخواهم کرد.
در این خصوص با آقا رسول )خادم( هم صحبت کردی؟

اشاره ای کردم و گفتم که المپیک یک سال عقب افتاده و به من گفت بهش 
فکر می کنی؟ و در جواب گفتم اگر دروغ نگویم، کمی احساسی شدم و گفت که راجع 
به آن صحبت می کنیم. او مانند پدر است و به طور حتم راه درست را به من پیشنهاد 
می کند. با توجه به همه شرایط بهترین تصمیم را در این خصوص خواهم گرفت 
که به گونه ای نشود که همه چیز خراب شود و اینکه حق یک نفر را ضایع کنیم و 
بخواهند انتخابی بگذارند و حریف در شرایط نابرابر بخواهد وزن کم کند و استرس 
مبارزه انتخابی را نیز به هر حال مقابل نام »حسن رحیمی« را هم داشته باشد. از سوی 
دیگر من تجربه سال ها حضور در میادین مختلف را دارم و به راحتی می توانم خود را 

در شرایط مختلف جمع و جور کنم.
به خاطر دارم برای حضور در پیکارهای سال ۲۰۰۹ قهرمانی جهان در هرنینگ 
دانمارک قرار شد مسابقه انتخابی برگزار شود. ۲۰ روز مانده به مسابقات بین من و 
دباغ مسابقه انتخابی گذاشتند با اینکه شرایط خیلی خوبی داشتم اما نتوانستم بدنم را 
جمع و جور کنم و در نهایت با شکست حریف به رقابت های جهانی رفتم با این وجود 

شرایط سختی به من تحمیل شد.
در رابطه با بازگشتت با کادر فنی و »غالمرضا محمدی« سرمربی تیم ملی 

صحبتی داشتی؟
صحبت خاصی که با آقا غالم نداشتم. آنها هم هیچ اقدام و پیشنهادی نداشتند 
و البته نه اینکه قصد و غرضی داشته باشند چرا که شرایط من را می دانند که گفته ام 

کشتی نمی گیرم.
در صورت قطعی شدن بازگشت در وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی خواهی گرفت؟

اگر بخواهم برگردم در وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی خواهم گرفت و تصمیم به 
بازگشت در وزن ۵۷ کیلوگرم را ندارم چرا که دیگر توان وزن کم کردن را ندارم و 
دستگاه گوارشی این اجازه را به من نمی دهد. همین االن با مشکالت رفالکس و 
اسید معده روبرو هستم و بدون اینکه تمرین کنم و بعد از غذا حتما باید قرص بخورم.

صحبت پایانی ...
در پایان از همه عالقمندان و کشتی دوستان که شرایط من را دنبال کردند تشکر 
می کنم و اگر در این چند سال نیامدم به دلیل برخی شرایط بود و اکنون نیز اینگونه نیست 
که به راحتی تصمیم به بازگشت داشته باشم و حق چند کشتی گیر را ضایع کنم که این 
خودخواهی است و برای بازگشت باید همه شرایط را بسنجم و سپس تصمیم بگیرم.

برای اولین بار در تاریخ؛
نوکمپ در آستانه یک تغییر نام جنجالی

ورزشگاه نوکمپ بارسلونا با یک پیشنهاد 
جنجالی برای تغییر نام روبرو شده است.

باشگاه  که  بود  گذشته  شنبه  سه  روز 
بارسلونا اعالم کرد قصد دارد برای اولین بار 
حق نام گذاری استادیوم اختصاصی خود یعنی 
نوکمپ را به فروش برساند. همچنین مشخص 
شد که باشگاه کاتاالنی درآمد این اقدام را در 
راستای مبارزه با ویروس کرونا خرج خواهد کرد.

حاال در همین رابطه آلکی دیوید، شریک 
تجاری مایک تایسون در یک شرکت تولید ماریجوانا، می گویند که آنها قصد دارند 
نام کمپانی خود را روی نوکمپ بگذارند و این حق را از باشگاه بارسلونا خریداری 
 swissx« نام شرکت خود به اسم  را به  این ورزشگاه  کنند. آن ها قصد دارند 

stadium« تغییر دهند.
آلکی دیوید در این باره می گوید: » این یک استادیوم عالی است که ما به 
شکل خاص به دنبال آن بودیم تا نام شرکت مان را روی آن بگذاریم. به نظر می 
رسد که این یک ایده شگفت انگیز است. شرکت من یک کمپانی تولید کننده ماری 
جوانا است و این موضوع در کشور اسپانیا نیز در مسیر قانونی شدن قرار دارد بنابراین 

در این باره هیچ مشکلی وجود ندارد.«
ورزشگاه بارسلونا که در سال ۱۹۵۷ هیچ نام دیگری به جز نوکمپ را به خود 
ندیده حاال در آستانه یک نامگذاری عجیب و غریب قرار گرفته است. دیوید در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه آیا این نامگذاری به چهره باشگاه بارسلونا لطمه خواهد زد یا 
خیر نیز گفت: » چنین چیزی وجود ندارد؛ جهان بر اساس ایده ها متولد شده است.«

جالب این که باشگاهی مثل منچستر سیتی بابت چنین اتفاقی سالیانه ۱۸ میلیون 
پوند دریافت می کند. یا مثال باشگاه تاتنهام نیز سالیانه ۲۵ میلیون پوند از این روش 
درآمدزایی می کند. با این حال به طور قطع باشگاه بارسلونا در سطح دیگری قرار 

دارد و جزئیات می تواند نقش مهم تری را برای این باشگاه ایفا کند.
دیوید که یک فرد میلیاردر به حساب می آید و چندین شرکت به نامش ثبت 
شده می گوید در حال انجام مذاکرات با باشگاه کاتاالنی است و همچنین نسبت به 

چنین توافقی بسیار خوشبین به نظر می رسد.
ثروت خالص دیوید حدود ۲.۶ بیلیون یورو تخمین زده شده است. او صاحب 
شرکت هایی مانند FilmOn ، وب سایت خرید خانه ۹۰۲۱go.com و سایت 
پخش ویدئو BattleCam.com نیز به حساب می آید و نکته عجیب درباره او 
این که این ۵۱ ساله در ماه می سال گذشته در جزیره کارائیب واقع در سنت کیتس 
دستگیر شد چرا که چیزی بالغ بر ۹۰۰ هزار پوند ماری جوانا در جت شخصی وی 

کشف شده بود.
حاال باید منتظر ماند و دید که واکنش باشگاه بارسلونا به این پیشنهاد جنجالی 
چگونه خواهد بود و آیا این باشگاه کاتاالنی راضی به عقد چنین عقد قراردادی 

خواهد شد یا خیر.

نشریه فرانسوی اکیپ:
کاوانی به آتلتیکو مادرید نمی رود

اکیپ می گوید ادینسون کاوانی با وجود 
به  او  انتقال  به  سیمئونه  دیگو  عالقه  ابراز 
اتلتیکو مادرید، خواهان باقی ماندن در پاری 

سن ژرمن است.
نشریه فرانسوی اکیپ می گوید ادینسون 
ژرمن  سن  پاری  اروگوئه ای  ستاره  کاوانی، 
پایان  از  بعد  اینکه  درباره  شایعات  وجود  با 
با  و  کرد  ترک خواهد  را  تیم  این  قراردادش 
اینکه گفته می شود دیگو سیمئونه تمایل زیادی 

به انتقال او به اتلتیکو مادرید دارد، خواهان باقی ماندن در این تیم فرانسوی است.
دیگو سیمئونه قصد دارد پیش از شروع فصل آینده تیمش را از نظر گزینه های 
تهاجمی تقویت کند و به همین علت ادینسون کاوانی را هدف گرفته و به مدیریت 
اتلتیکو فشار آورده که برای جذب او از هیچ اقدامی فروگذار نکنند. در ماه ژانویه هم 
سیمئونه به دنبال جذب کاوانی بود ولی بعد از آنکه رئیس باشگاه اتلتیکو، انریکه 

سرزو به صورت علنی از PSG انتقاد کرد، پاریسی ها مانع از انتقال کاوانی شدند.
اتلتیکو تنها باشگاه خواهان کاوانی نیست و اکیپ از منچستریونایتد،  البته 
اینترمیالن و چند باشگاه آمریکای جنوبی از جمله فالمنگو به عنوان دیگر تیمهای 

خواهان او نام برده است.
اکیپ می گوید با اینکه رابطه ستاره اروگوئه ای با PSG در ماه های اخیر بسیار 
پرتنش بوده ولی کاوانی مایل است در این تیم باقی بماند. کاوانی از سال ۲۰۱3 بازیکن 
PSG بوده و در 3۰۰ مسابقه برای این تیم تا کنون ۲۰۰ گل به ثمر رسانده است.

درخواست دولت بریتانیا؛
بازگرداندن فوتبال برای کاهش استرس جامعه

دولت بریتانیا از مقامات فوتبالی این کشور درخواست کرده است شرایط بازگشت 
رقابتهای فوتبال را فراهم کند.

به گزارش سایت دیلی میل، مدتهاست رقابتهای باشگاهی در فوتبال اروپا از 
جمله لیگ برتر انگلیس متوقف شد است. اکنون دولت بریتانیا بیش از پیش تمایل 
به ادامه رقابتها دارد و ادامه بازیهای فوتبال را اتفاقی مثبت و امیدبخش برای کاهش 

استرس در جامعه درگیر با ویروس کرونا قلمداد کرده است.  
هر چند قرار است تمام بازیهای فصل جاری بدون حضور تماشاگر برگزار شود 

و بازیها به صورت زنده از تلویزیون پخش شود.
مسئوالن لیگ برتری پروژه از سرگیری رقابتها را شروع کردند که طی آن 
بازیکنان به مدت ۶ هفته در هتل مستقر خواهند بود و در ورزشگاه هایی که تعیین 

خواهند شد دیدارهای باقی مانده فصل را انجام خواهند داد. 
به نظر می رسد به زودی 3 هفته تمرین پیش فصل تیم ها برای از سرگیری 
رقابتها اعالم می شود تا بازیکنان آماده شروع ادامه رقابتها در لیگ برتر انگلیس باشند.  
در بریتانیا شیوع کرونا باعث شده است بیش از ۲۰ هزار نفر جانشان را از دست دهند.

عالقه روبن برای بازگشت به مستطیل سبز
هافبک هلندی سابق بایرن مونیخ دلتنگ 
فوتبال شده است و دوست دارد که باز هم پا 

به توپ شود.
به گزارش اسکای اسپورت، آرین روبن 
مونیخ  بایرن  با  قراردادش  که  قبل  فصل 
وجود  با  که  گرفت  تصمیم  رسید  پایان  به 
پیشنهادهای زیادی که داشت از دنیای فوتبال 

خداحافظی کند.
روبن هم از لیگ هلند و هم از لیگهای 

ژاپن، آمریکا و قطر پیشنهاد داشت اما او در نهایت کفش هایش را آویزان کرد.
این فوق ستاره هلندی در گفت و گویی که با سایت رسمی باشگاه بایرن مونیخ 
داشت، گفت:در ابتدا اصال دلم برای فوتبال تنگ نشد اما طولی نکشید که عالقه به 
بازی کردن دوباره من را در برگرفت. هنوز هم چنین احساسی دارم. االن همه ما در 

شرایط عجیب و سختی به سر می بریم.
او ادامه داد: اگر فوتبال دوباره به راه افتد شاید باز هم پا به توپ شوم. من 
یک ورزشکار هستم و این پاهایم می توانند باز هم توپ را به گردش درآورند. وقتی 
شما بازنشسته شده اید دیگر کسی منتظرتان نیست. من نیاز به انگیزه دوباره دارم.

بسیار بعید به نظر می رسد که این فوق ستاره هلندی در یک تیم بزرگ دیگر 
به میدان رود چرا که او االن 3۶ سال سن دارد.روبن سابقه حضور در تیم های بزرگ 
چلسی و رئال مادرید را در کارنامه دارد اما بهترین روزهای حضورش به بایرن مونیخ 
برمی گردد که توانست ۸ قهرمانی در بوندسلیگا را به دست آورد و یک بار هم در 

سال ۲۰۱3 قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کند.

حمید درخشان می گوید ویدیوهای 
اینستاگرامی همبازی سابقش وحید قلیچ 
را دیده و جالب هستند اما او باید شان 

پیشکسوتان را بیشتر رعایت کند.
تیم  ه  ر ستا ن  خشا ر د حمید 
همچنین  و   ۶۰ دهه  در  پرسپولیس 
سرمربی این تیم در دو دوره مختلف، در 
گفتگو با خبرنگار ما به مسائل مختلفی 
پاسخ داده است. در ابتدا درخشان درباره 
پرسپولیس  تمرین  در  تتلو  امیر  حضور 
تحت هدایت او گفت: محسن بنگر در 
آوردن تتلو به تمرین هیچ نقشی نداشت 
پیام  به همراه دوستش  این خواننده  و 
صادقیان آمده بود. ما هم گفتیم تا وقتی 
که ایشان از زمین بیرون نروند ما تمرین 
را شروع نمی کنیم چون نمی خواستیم 
تیممان بیشتر از این دچار حاشیه شود. 
عالقه  موضوع  به  ادامه  در  وی 
تتلو به بازی در پرسپولیس پرداخت و 
گفت: به نظر شما عاقالنه است که من 
حاشیه  مقدار  این  که  فردی  چنین  از 
دارد و اصال در تیمی بازی نکرده، برای 
حضور در تیم بزرگ پرسپولیس تست 
درستی  کار  می کنم  فکر  من  بگیرم؟ 
کردم که از او تست نگرفتم حاال شاید 
همان موقع خیلی ها ناراحت شوند ولی 
ما به سود تیم خودمان فکر کردیم. هیچ 
آدمی چنین ریسکی نمی کند که از فردی 

نظیر او تست بگیرد.
سرمربی سابق پرسپولیس درمورد 

حواشی پیام صادقیان عنوان کرد: پیام 
هرکاری کرد به خودش کرد و به کس 
االن  او  ببینید  نرسید.  آسیب  دیگری 
کجاست؟ آیا فوتبال بازی می کند؟ آیا 
در یک تیم حرفه ای است؟ من اصال 
درباره او حرفی ندارم چون ایشان کسی 
نیست که من در موردش حرفی بزنم.

یک  برگزاری  درباره  درخشان 
بازی دوستانه در کره بدون حرف زدن 
بازیکنان، گفت: این اصال شدنی نیست 
چون فوتبال یعنی ارتباط برقرار کردن. 
ما نمی توانیم فوتبال بازی کنیم بدون 
یکدیگر هماهنگ  با  بازیکنان  که  این 
باشند و حرف بزنند یا این که سرمربی 
مغز  سخت  شرایط  در  بگوید.  چیزی 
بازیکنان فرمان نمی دهد و یک نکته از 
مربی یا هم تیمی می تواند کار را بهتر 
سالمت  باید  باید  هم  ایران  در  کند. 
جامعه و اهالی فوتبال را در نظر بگیریم 

و بعد مسابقات را برگزار کنیم.
تصمیم  می کنم  فکر  افزود:  وی 
گرفتن درباره زمان شروع بازی ها، به 
نهادهای باالتر از وزارت ورزش مربوط 
است و ستاد کرونا باید تصمیم بگیرد. 
طبیعتا  هواداران  که  این  به  باتوجه 
رعایت  را  فیزیکی  فاصله  نمی توانند 
کنند، حتما باید بازی ها بدون تماشاگر 

برگزار شوند.
پرسپولیس  دور  های  سال  ستاره 
در خصوص حواشی اینستاگرامی وحید 
قلیچ گفت: آقا وحید همبازی سابق من 
کنار  در  داشتم  که خیلی دوست  است 
را  اینستاگرام  خودم  من  کنم.  بازی  او 
دوست ندارم و می خواهم همین جا از 
جوان هایی که برایم پیج فیک درست 
کرده اند، بخواهم که این کار را نکنند 
پیسکسوتانی  علیه  نیست  خوب  چون 
بازی کرده  پرسپولیس  که سال ها در 

چند  من  شود.  انجام  چیزی  چنین  اند 
ویدیو از وحید قلیچ دیده ام که همگی 
جالب هستند اما فکر می کنم آقا وحید 
باید شان پیشکسوتان را بیشتر نگه دارد.

این  به  پاسخ  در  درخشان  حمید 
سرمربیگری  دوره  در  چرا  که  سوال 
ترجیح  خلیلی  محسن  به  را  تادئو  اش 
داد، گفت: هر مربی سلیقه ای دارد و 
بر اساس تفکراتی که دارد برای تیمش 
آن  خلیلی  محسن  می گیرد.  تصمیم 
شده  رها  مصدومیت  بند  از  تازه  زمان 
بود و آماده نبود. من بازیکنی می خواستم 
که در نیم فصل دوم بتواند موثر باشد 
و برای همین به سراغ تادئو رفتیم که 

البته جواب نداد.
وی در پایان با اشاره به درگیری 
لفظی افشین پیروانی و امیر قلعه نویی 
وجود  کوچکی  چیز  یک  شاید  گفت: 
داشته باشد اما منشا همه این اختالفات 
فضای مجازی و مصاحبه های دروغی 
است که بعضی ها بدون توجه به عواقب 
یک  شاید  می کنند.  منتشر  را  ها  آن 
پیاز  نباید  ما  اما  باشد  بوده  هم  چیزی 
افشین  هم  چون  کنیم  زیاد  را  داغش 
پیروانی و هم امیر قلعه نویی از بزرگان 
استیناف  کمیته  درباره  هستند.  فوتبال 
فکر  و  می گذارم  احترام  ها  آن  به  هم 
می کنم تصمیم درست را می گیرند اما 
حق پرسپولیس است که در این بازی 

3-۰ برنده اعالم شود.

پرسپولیس باید بَرنده مسابقه با سپاهان اعالم شود؛

درخشان: منشا اختالفات فوتبالی ها فضای مجازی است

با علنی شدن اختالفات کادر فنی 
استقالل  فوتبال  باشگاه  مدیریت  و 
باید  باشگاه  این  برای  را  آینده ای  چه 

متصور بود؟
کثر  ا که  بود  شب  یک شنبه   
فوتبال  باشگاه  فنی  کادر  و  بازیکنان 
به  خطاب  بیانیه ای  انتشار  با  استقالل 
وزیر ورزش و جوانان،  از عملکرد احمد 
سعادتمند مدیرعامل جدید این باشگاه 
انتقاد کردند و به توضیح مطالبات خود 
تاکید  بیانیه  این  در  آن ها  پرداختند. 
کردند که وزیر ورزش و جوانان با توجه 
به شرایط موجود مسئولیت اصلی باشگاه 

استقالل را بر عهده دارد.
که  همانطور  استقالل  بازیکنان 
توسط  مدت هاست  است  مشخص 
خاطر  به  و  نداشتند  پرداختی  باشگاه 
ست  ت ها مد یتی  یر مد تکلیفی  بال
پیدا  دست  خود  مطالبات  به  نتواسنتند 

کنند.
 بعد از مدت ها بالتکلیفی،  باشگاه 
به  فروردین   ۱۱ تاریخ  در  استقالل 
صورت رسمی مدیرعامل خود را شناخت 
 ۱۶ تاریخ  در  رسما  سعادتمند  احمد  و 
فروردین کار خود را در باشگاه آغاز کرد.

سعادتمند با شروع کار خود سعی 
داشت با اظهارات امیدبخش، هواداران 
تاکید  او  دارد.  نگه  امیدوار  را  استقالل 
کرد: »بنده از ۱۶ فروردین شروع به کار 

کرده و در این مدت نشست های زیادی 
برگزار کرده ایم. مشکالت کم نیست و 
ما به سوی تک تک آنها خواهیم رفت. 
انتظارات باالست. حرف بنده این است 
اگر می خواهیم به قهرمانی برسیم، باید 
دارای یک تیم کامل باشیم. با یک تیم 
ضعیف  مدیریت  اما  خوب  بازیکنان  و 
نمی شود به موفقیت رسید. همه مصمم 
برای ادامه کار هستند. ما کفش آهنی 
به  کار کنیم و مشکالت  پوشیدیم که 

حداقل برسانیم.«
همانطور که خود احمد سعادتمند 
از  کاری  ضعیف  مدیریت  با  می داند 
مدیرعامل  رفت.  نخواهد  جلو  پیش 
کار  ابتدای  در  استقالل  باشگاه  جدید 
توجه  قابل  و  مهم  وعده  چند  خود،  
عملی  کار  اینجای  تا  که  است  داده 

تاریخ ۲۵ فروردین  او در  نشده است. 
بازیکنان  ماه،  پایان  تا  که  کرد  اعالم 
از مطالبات خود  به درصدی  استقالل 
به  مساله  این  که  می کنند  پیدا  دست 
وقوع نپیوست و بعد از پایان یافتن این 
مهلت، در وعده ای بی تاریخ اعالم شد 
درصد   ۱۰ به  استقالل  بازیکنان  که 

مطالبات می رسند.
عملی  هنوز  که  بعدی  وعده  
بازیکنان خارجی  نشده است، پرداختی 
هرویه  و  دیاباته  شیخ  یعنی  استقالل 
یک  در  استقالل  باشگاه  است.  میلیچ 
ز  ا درصدی  که  کرد  اعالم  خبری 
مطالبات میلیچ پرداخت شده است که 
او در مصاحبه های مختلف اظهار داشته 

هنوز به پولی نرسیده است.
اشتباه  بزرگ ترین  از  یکی  شاید 

هواداری  از  تشکر  سعادتمند،   احمد 
بود که به ظاهر پول بازیکنان خارجی 
این  است.  کرده  پرداخت  را  استقالل 
هنوز  است  داده  رخ  حالی  در  مساله 
بازیکن  دو  این  حساب  به  پولی  هیچ 
واریز نشده است و این هوادار همچنان 
مدعی است که می خواهد پول این دو 
بازیکن را پرداخت کند اما همچنان در 

حد حرف باقی مانده است.
اتفاقات  و  شرایط  این  مجموع 
استقالل  بازیکنان  شده  باعث  گذشته 
کاسه صبرشان لبریز شود و به صورت 
دسته جمعی علیه مدیریت انتقاداتی را 
حق  بازیکن  یک  اینکه  کنند.  مطرح 
امری  می خواهد،  را  خود  مطالبات  و 
طبیعی است و این را باید در نظر گرفت 
اینجای کار  تا  کادر مدیریتی استقالل 
اشتباهات استراتژیک فاحشی را مرتکب 
شدند و ادامه دادن این نوع خطاها عمر 
کادر مدیریت باشگاه استقالل را کوتاه 

می کند.
آمده،  پیش  اتفاقات  به  توجه  با 
فنی  کادر  و  مدیریت  میان  اختالف 
باشگاه استقالل آشکار شده است و احمد 
سعادتمند برای طول عمر مدیریت خود 
با این مسائل مواجه شود و برای  باید 
با  دید  باید  و  بیاندیشد   راهکاری  آن 
انتظار  در  سرنوشتی  چه  شرایط  این 

آبی پوشان پایتخت خواهد بود.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

انتقاد دسته جمعی استقاللی ها به مدیریت باشگاه؛

سرنوشت نا مشخص آبی های پایتخت

هافبک عراقی پرسپولیس تاکید کرد که با پیشنهادهای زیادی مواجه شده است 
اما اولویت او حضور در اروپا است.

بشار رسن هافبک عراقی پرسپولیس تاکید کرد که دوست دارد بازی در اروپا را 
تجربه کند. رسن در گفت و گویی که با اسپورت عراق داشت، گفت: با پیشنهادهایی 
مواجه شده ام اما باید تاکید کنم که اولویت نخست من حضور در فوتبال اروپا است.

بشار در این گفت و گو به تشکر از هواداران پرسپولیس پرداخت که در سخت 
ترین روزهای زندگی اش او را تنها نگذاشتند.

بشار در تابستان سال ۲۰۱۷ بود که از تیم نیروی هوایی عراق به پرسپولیس 
پیوست. او سومین فصل حضورش در این تیم ایرانی را تجربه می کند و توانسته 

عملکرد خوبی از خود نشان دهد.
قرارداد بشار با پرسپولیس در ماه ژوئن به پایان خواهد رسید. او با پیشنهادهای 

زیادی مواجه شده است و این احتمال زیاد است که در تابستان تیم را ترک کند.
بشار یکی از بازیکنان کلیدی و تاثیرگذار پرسپولیس است که هم در دوران برانکو 
و هم در دوران کالدرون و االن هم در زمان یحیی گل محمدی از بهترین های تیمش 
بوده است و باید دید که آیا سرخ پوشان می توانند این بازیکن را حفظ کنند و باز هم 

قراردادش را تمدید کنند.

بشار رسن:

می خواهم به فوتبال اروپا بروم

پرسپولیس  فوتبال  تیم  دروازه بان 
در  من  از  زیبایی  بسیار  گفت:مجسمه 
کمیته ملی المپیک ساخته شده و باید از 

سازندگان آن تشکر کنم.
با  گفت و گو  در  بیرانوند  علیرضا 
در خصوص  پرسپولیس،  باشگاه  رسانه 
نصب مجسه او در موزه ورزش، المپیک 
اتفاق  واقعا  داشت:  اظهار  پارالمپیک  و 
بزرگی برای من در زندگی حرفه ای ام رخ 
داد. بی نهایت از این موضوع خوشحالم 
سیروس  مرحوم  از  بعد  می کنم  فکر  و 
هستم  فوتبال  بازیکن  دومین  قایقران 
ورزش  وزارت  موزه  در  مجسمه ام  که 
و کمیته ملی المپیک نصب شده است. 
جا دارد از همین طریق از آقای صالحی 
امیری رئیس کمیته ملی المپیک تشکر 
و قدردانی کنم که این کار را انجام داد. 
این اتفاق افتخار بزرگی در زندگی من 
بوده و هست و هیچ وقت آن را فراموش 

نخواهم کرد.
وی ادامه داد: مردم همیشه به من 
لطف دارند و این موضوع افتخار زیادی 
برای من و همه مردم خواهد بود. البته 
ناگفته نماند که خیلی دوست داشتم که 
خودم در موزه بودم و از نزدیک مجسمه 

نداد.  فرصت دست  این  اما  می دیدم  را 
مطمئنا خیلی زود به موزه ورزش می روم 
باز  امیدوارم  ببینم.  را  تا مجسمه خودم 
و  کنم  خوشحال  را  مردم  بتوانم  هم 
خوشحالم که با عملکردم باعث شادی 

مردم کشورم شدم.
دروازه بان ملی پوش پرسپولیس در 
خصوص اینکه کاربران در فضای مجازی 

عنوان کرده اند که مجسمه از خود بیرانوند 
زیباتر شده افزود:

از  مجسمه ام  هم  من  نظر  به  بله 
خودم خوشگلتر شده است! بدون شوخی 
زیبایی  مجسمه  خیلی  که  بگویم  باید 
ساخته شده و باید از سازندگان آن تشکر 
را  ابتدا که مجسمه  در  کنید  باور  کنم. 
دیدم فکر کردم عکس خودم است چرا 

که خیلی طبیعی ساخته شده و خوشحالم 
که به این خوبی ساخته شده است.

بیرانوند درباره اینکه در چند وقت 
اخیر اتفاقات خوب ورزشی برای او رقم 
خورده تصریح کرد: خوشحالم که در این 
برای من رقم  اتفاقت خوبی  چند وقت 
خورده است. انتخابم به عنوان بهترین 
پنالتی گیر آسیا، بهترین آسیایی در جام 
جهانی و ... باعث شده که روزهای خوبی 
را داشته باشم. اتفاقاتی رقم خورد که برایم 
واقعا خوشحال کننده بود. خیلی دوست 
دارم که بعد از رفتن به فوتبال اروپا هم 
بتوانم این افتخارات را در قاره سبز تکرار 
کنم و نماینده خوبی برای فوتبال ایران 

در اروپا باشم.
درباره  پرسپولیس  ملی پوش  گلر 
آمادگی اش در روزهای تعطیلی تمرینات 
ادامه داد: در این مدت که تمرینات تعطیل 
بود تمرینات اختصاصی خودم را انجام 
دادم و در شرایط خوب بدنی هستم. در 
این مدت تمرینات شخصی و سنگینی 
تمرینات  که  صورتی  در  و  دادم  انجام 
دوباره آغاز شود در شرایط خوبی خواهم 
بود. با شروع دوباره تمرینات پرسپولیس 
قطعا در بهترین شرایط بدنی خواهم بود.

بیرانوند:مجسمه ام خوشگل تر از من است
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شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
محور  باقرزاده-دومین  سمیه  مشهد 
های  ساخت  یر  ز توسعه  مشترک 
انضباط  و  نظم  ایجاد  در  الکترونیک 
ترافیکی و عبور ومرور است که در این 
مانیتورینگ  مرکز  گذشته  سال  راستا 
پلیس راهور با همکاری شهرداری مشهد 
راه اندازی شد که امسال باید از نظرنرم 
افزاری و تعداد دوربین ها ارتقاء پیدا کند.

امضاء  به  اشاره  با  شهردار مشهد 
شهرداری  میان  همکاری  نامه  تفاهم 
رضوی  خراسان  انتظامی  فرماندهی  و 
میان  هماهنگ  مدیریت  ایجاد  گفت: 
انضباط  راهور،  پلیس  و  شهرداری 
اثر  ترافیکی و کاهش میزان تلفات بر 

تصادفات را محقق خواهد کرد.
محمدرضا کالئی در مراسم امضاء 
مدیریت  دوجانبه  نامه همکاری  تفاهم 
شهری با نیروی انتظامی که با حضور 
فرمانده انتظامی خراسان رضوی، رئیس 
کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک 
شورای شهر و معاون عمران، حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری مشهد انجام 
از همکاری های  باید  ابتدا  افزود:  شد، 
بسیار خوب نیروی انتظامی با مدیریت 
شهری تشکر کنیم زیرا بدون همکاری 
این نیرو پروژه های شهرداری مشهد به 

ثمر نمی رسید.
وی با بیان اینکه خدا را شاکرم که 
به  در دوره مسئولیت سردار تقوی که 
عنوان فرماندهی با جسارت در تصمیم 
گیری و فردی دقیق با نگاهی اجتماعی 
خراسان  انتظامی  فرماندهی  سکاندار 
شهرداری  مسئولیت  است،  رضوی 
این  اظهارکرد:  دارم  برعهده  را  مشهد 
را  خوبی  همدلی  و  هماهنگی  موضوع 
میان مدیریت شهری و نیروی انتظامی 

و  زائران  به  بهتر  رسانی  خدمت  برای 
مجاوران به دنبال داشته است.

وی اضافه کرد: یکی از نمادهای 
بخش  تحقق  همدلی،  و  تفاهم  این 
 ۱۰۸ ماده  های  ظرفیت  از  زیادی 
حوزه  در  توسعه  ششم  برنامه  قانون 

ترافیک است.
سال  طی  ما  کرد:  تصریح  وی 
 ۸ نوشته  نا تفاهمی  در  و  گذشته 
دوجانبه  همکاری  برای  محورمشترک 
میان نیروی انتظامی و شهرداری مشهد 
تعریف کرده و تمام تالشمان را برای 
تحقق این محورها که از ضروریات حفظ 
به  بهتر  امنیت و خدمات رسانی  نظم، 
زائران و مجاوران است، به کار بسته ایم. 
اولین  اینکه  به  اشاره  با  کالئی 
یابی  دست  در  تالش  مشترک  محور 
پاک  عمومی  نقل  و  حمل  توسعه  به 
به  اساس  این  بر  داد:  ادامه  است، 
و  مترو  توسعه خطوط  دنبال  به  شدت 
به  عمومی  ونقل  حمل  ناوگان  تجهیز 
اتوبوس و تاکسی برقی و بهره گیری از 
آلودگی  کاهش  راستای  در  موتوربرقی 

هوای کالنشهر مشهد هستیم.
دومین  گفت:  مشهد  ر  ا شهرد

محور مشترک توسعه زیر ساخت های 
انضباط  و  نظم  ایجاد  در  الکترونیک 
ترافیکی و عبور ومرور است که در این 
مانیتورینگ  مرکز  گذشته  سال  راستا 
پلیس راهور با همکاری شهرداری مشهد 
راه اندازی شد که امسال باید از نظرنرم 
افزاری و تعداد دوربین ها ارتقاءپیدا کند.

افزود: سومین محور حمایت  وی 
نیروی  از  شهری  مدیریت  جانبه  همه 
انتظامی در حوزه مقابله با آسیب های 
آمادگی  نیز  اکنون  و  است  اجتماعی 
برای  نیرو  این  با  را  همکاری  هرگونه 
در شهر  اجتماعی  های  آسیب  کاهش 

مشهد داریم.
بیشتر  هماهنگی  ایجاد  به  وی 
میان پلیس راهور و شهرداری مشهد در 
ترافیکی  انضباط  ایجاد نظم و  راستای 
به عنوان چهارمین محور مشترک اشاره 
و اظهارکرد: در همین راستا امیدواریم 
تیرماه  تا  قضائی  دستگاه  همکاری  با 
قضائی  ویژه  ناحیه  اندازی  راه  شاهد 
برای رسیدگی به مسائل ترافیکی برای 
شهر  در  ترافیکی  وانضباط  نظم  ارتقاء 

مشهد باشیم.
کالئی تصریح کرد: پنجمین محور 

اماکن  توسعه  در  همکاری  مشترک، 
اقامتی نیروی انتظامی در مشهد برای 
میزبانی شایسته تر از پرسنلی است که 
به  زیارت  برای  نقاط مختلف کشور  از 
مشهد مشرف می شوند که در این راستا 

اقدامات خوبی انجام شده است.
شهردار مشهد ادامه داد: ششمین 
تالش  مشترک  های  همکاری  محور 
جمله  از  ها  ابنیه  و  فضاها  توسعه  در 
که  است  ها  وسرکالنتری  کالنتری 
ماندگی  عقب  حوزه  این  در  متاسفانه 
هایی وجود دارد لذا تالش داریم که این 
موضوع در سال ۹۹ مورد توجه قرارگیرد.

هماهنگ  مدیریت  ایجاد  به  وی 
راهور  پلیس  و  مشهد  شهرداری  میان 
 ۱۰۸ ماده  های  ظرفیت  از  استفاده  با 
کشوربه  توسعه  ششم  برنامه  قانون 
اشاره  محورمشترک  هفتمین  عنوان 
از  استفاده  با  امیدواریم  اظهارکرد:  و 
ظرفیت های ماده ۱۰۸شاهد هماهنگی 
بیشتری میان شهرداری و پلیس راهور 
در راستای ارتقا فرهنگ ترافیکی و ایجاد 
درشهر  ومرور  درعبور  انضباط  و  نظم 
مشهد باشیم.وی تصریح کرد: هشتمین 
محورمشترک نیز توجه و برنامه ریزی 
منسجم در حوزه های امنیتی، ترافیکی و 
اجتماعی با در نظرگرفتن اسناد و قوانین 

باال دستی است.
کالئی گفت: امیدواریم با حمایت 
محور  هشت  ین  ا محترم  ر  ندا ستا ا
به  را  آن  و  کرده  محقق  را  مشترک 

الگویی درکشور تبدیل کنیم .
گفتنی است، در ادامه تفاهم نامه 
همکاری مشترک در حوزه حمل ونقل 
و  مشهد  شهرداری  میان  ترافیک  و 
انتظامی خراسان رضوی به  فرماندهی 

امضا رسید.

شهردار مشهد در مراسم امضا تفاهم نامه همکاری دوجانبه مدیریت شهری با نیروی انتظامی تاکید کرد؛

تحقق انضباط ترافیکی با اجرای مدیریت هماهنگ میان شهرداری و پلیس راهور
پیگیر راه اندازی ناحیه قضایی ویژه موضوعات ترافیکی هستیم

کرونایی  شرایط  در  آب  رفت  هدر  از  اصفهانی  شهروندان 
جلوگیری کنند

معاون خدمات مشترکان شرکت آب و فاضالب اصفهان ،رضا 
رضایی،گفت

دنیای جوانان گروه شهرستاتن اصفهان مریم کربالئی-با وجود این که 
هنوز روزهای گرم آغاز نشد اما به دلیل شیوه ویروس کرونا در سراسر کشور 
از جمله اصفهان شاهد افزایش مصرف آب هستیم که استفاده هوشمندانه و 

با رعایت انصاف ضروری است.
وی اضافه کرد: از آغاز همه گیری بیماری کووید-۱۹ تاکنون میزان 
استفاده از آب ۱۸ تا ۲۵ درصد بیشتر شده و با توجه به اینکه بیماری همچنان 
تداوم خواهد داشت باید بهینه مصرف کردن جزو برنامه های هم استانی ها 
باشد، در غیر این صورت در روزهای گرم پیش رو با مشکالت جدی روبه 

رو خواهیم شد.
وی بیان کرد: ساده ترین راهی که می توان پیشنهاد کرد بستن شیر 
به  این روزها همگان  ثانیه ای دست هاست که  آب هنگام شستشوی ۲۰ 
آن تاکید می کنند، خیلی از مردم عادت به این کار ندارند و متاسفانه مقدار 
قابل توجهی آب در طول شبانه روز تنها به همین یک عامل از بین می رود.

میزان  این  داد:  ادامه  اصفهان  آبفا  معاون خدمات مشترکان شرکت 
افزایش تا قبل از ماه خرداد و فصل تابستان با توجه به اینکه کولرهای آب 
هنوز راه اندازی نشده اند قابل توجه و البته توام با اخطار است، یک کولر 
آبی سالم در طول شبانه روز معادل ۲ نفر آب مصرف می کند و در صورتی 

که شناور آن معیوب باشد مصرف در آن به اندازه 3 نفر افزایش می یابد
رضایی به اهمیت بررسی صحت کارکرد کولرهای آبی پیش از آغاز 
روزهای گرم اشاره کرد و تصریح گرد: نصب سایبان روی کولر، بررسی 
فنی این وسیله، تعمیر و رفع عیب احتمالی، تعویض پوشال، تعویض شناور 
در صورت خرابی و مواردی از این دست برای بهبود عملکرد کولر و کاهش 

مصرف آب بطور جدی توصیه می شود.
وی با بیان اینکه توزیع اقالم کاهنده مصرف آب از سوی این نهاد انجام 
می شود، خاطرنشان کرد: مشترکان می توانند با شماره گیری تلفن ۱۵۲۲ و 
بیان درخواست خود تجهیزاتی شامل آبفشان)پرالتور( روپیچ و توپیچ قابل 
استفاده در آشپزخانه و دستشویی و سردوش متحرک را دریافت و نصب 
کنند و هزینه آن بصورت اقساط در قبوض متقضیان محاسبه خواهد شد.

جمعیت استان اصفهان پنج میلیون و ۱۲۰ هزار نفر در مجموع ۵۶ شهر 
و 3۰۰ روستا تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ است.

به اعتقاد کارشناسان، شستشوی اصولی دست با آب و صابون ۷۰ درصد 
فرد را از ابتال به بیماری کرونا ویروس مصون می سازد و این موضوع در 

شرایط فعلی بایدبیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

رفع تصرف ۵۰7 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی ایالم
برخورد قاطع قضایی با متصرفان اراضی ملی

دهقانی  یعقوبیان-علی  آذر  ایالم  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای   
رئیس کل دادگستری استان ایالم بیان داشت: در اجرای سیاست های 
دستگاه قضایی راجع به صیانت از اراضی و منابع طبیعی و در راستای 
اراضی ملی  از  با احکام قضایی ، میزان۵۰۷ هکتار  احیای حقوق عامه 
و منابع طبیعی استان ایالم در سال گذشته رفع تصرف و به بیت المال 

اعاده گردید.
وی با تأکید بر برخورد قاطع قضایی با متصرفان اراضی ملی  افزود: 
متخلفان برابر قانون و مقررات تحت تعقیب قرار می گیرند و با قلع و قمع 
ساخت و ساز های غیرمجاز، اراضی ملی که متعلق به عموم مردم است از 

دستبرد متجاوزان و فرصت طلبان محفوظ می ماند.
رئیس کل دادگستری استان خاطر نشان کرد: مشارکت و هم افزایی 
همه دستگاه ها و اطالع رسانی مردمی امکان برخورد به موقع با متصرفان 
را فراهم می کند و به همین منظور دستگاه قضایی استان به صورت شبانه 

روزی آماده دریافت گزارشات مردمی در این خصوص است.
وی تاکید کرد: مالقات های مردمی مسئوالن قضایی استان در 
صیانت   ، قضائیه  قوه  محترم  ریاست  راهبردی  های  سیاست  راستای 
نظارت  و  رجوع  ارباب  تر  بیش  چه  هر  تکریم   ، شهروندان  حقوق  از 
استان  قضایی  های  پرونده  به  شایسته  و  سریع  رسیدگی  بر  مستقیم 

گیرد. می  انجام 
دهقانی اجرای موفق طرح هر” مسجد یک حقوقدان” درحوزه های 
قضایی استان را با هدف پاسخ گویی به درخواست ها،مطالبات وپرسش های 
حقوقی وقضایی مردم از برنامه های مهم دستگاه قضایی استان در سال 

۱3۹۸ برشمرد.

شهردار بندرعباس:
»رمضان«، ماه صبر، اصالح تفکر و اندیشه است

فرهادی-شهردار  لیال  بندرعباس  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
برکت  به  و گفت:  برد  نام  ماه صبر  عنوان  به  ایام رمضان،  از  بندرعباس 
ماه رمضان، اندیشه ها و تفکرات و به تبع آن گفتارها و رفتارها در مسیر 

اصالحي قرار مي گیرند.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین  الملل شهرداری بندرعباس، 
عباس امینی زاده با گرامیداشت ماه رمضان اظهار کرد: در حقیقت یکی از 
نعمات بزرگ پروردگار، ماه مبارک رمضان بوده که شستشوی وجودمان از 

گناهان مهمترین فلسفه آن است.
شهردار بندرعباس با اشاره به اینکه این ماه فواید متعدد دنیوی و اخروی 
به همراه دارد، افزود: فلسفه روزه که به مومنین، مسلمین و پیروان قرآن و 
پیامبر اسالم امر شده و در ادیان دیگر هم وجود دارد، تقوا، پرهیزکاري و 

اجتناب از محرمات و گناهان است.
وی از ایام رمضان، به عنوان ماه صبر نام برد و تصریح کرد: به برکت 
ماه رمضان، اندیشه ها و تفکرات و به تبع آن گفتارها و رفتارها در مسیر 
اصالحي قرار مي گیرند و صاحبان فکر و اندیشه در راستاي کسب رضاي 

خدا تفکر مي کنند، حرف مي زنند و عمل مي کنند.
از رمضان به عنوان ماه فراوانی روزی یاد کرد و ادامه داد: رمضان 
ماهی است که اولش رحمت، میانه اش مغفرت و آخرش آزادی از آتش 

است.
و  خدا  ماه  اسالمی  روایات  در  ماه  این  اینکه  بر  تاکید  با  امینی زاده 
میهمانی امت پیامبر اکرم)ص( خوانده شده و خداوند متعال از بندگان خود 
در این ماه در نهایت کرامت و مهربانی پذیرایی می کند، بیان کرد: رمضان 
در میان مسلمانان از جایگاه و احترام ویژه ای برخوردار بوده و در واقع ماه 

سلوک روحی آنان است.
شهردار بندرعباس با اظهار اینکه مؤمنان با مقدمه سازی و فراهم کردن 
زمینه های معنوی در ماه های رجب و شعبان هر سال، خود را برای ورود 
به این ماه شریف و پربرکت آماده می کنند، خاطرنشان کرد: با حلول این 
ماه با شور و اشتیاق روزه داری، دادن اطعام و افطاری به نیازمندان، تالوت 
قرآن، شب زنده داری و عبادت، دعا، استغفار، صدقه دادن و... روح و جان 

خود را از سرچشمه فیض الهی سیراب می کنند.
وی از رمضان به عنوان ماه بیداری مسلمین یاد کرد و افزود: طبق 
احادیث، آیات قرآن و روایات معتبر، ماه مبارک رمضان به جهت نزول قرآن 
کریم در آن و ویژگی های منحصری که دارد، در میان ماه های سال قمری 

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان غربی 
خبر داد:

استان  آشوریان  انجمن  ریالی  میلیارد   ۳۰۰ کمک 
آذربایجان غربی به آسیب دیدگان ناشی از کرونا

تاکنون  کرونا  بیماری  شیوع  آغاز  از  گفت:  خدایاری  االسالم  حجت 
نیازمندان و  به  ریال  میلیارد  آذربایجان غربی 3۰۰  استان  آشوریان  انجمن 

آسیب دیدگان ناشی از این بیماری کمک اهدا کرده اند.
دنیای جوانان گروه شهرستان آذربایجان غربی-فاطمه صمدزاده- مدیر 
کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان غربی، حجت االسالم 
و المسلمین ناصر خدایاری، در گفت و گو با خبرنگار روزنامه دنیای جوانان 
در ارومیه، اظهار کرد: بازوان یاریگر هر دولتی در شرایط بحرانی، سمن ها 
یا تشکلهای مردم نهادی هستند که به صورت خودجوش و با بهره گیری از 

بضاعت مالی و معنوی خیرین به کمک مردم می شتابند.
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان غربی افزود: 
یکی از انجمن های فعال در سطح استان، انجمن آشوریان است که از آغاز 
شیوع بیماری کرونا تاکنون 3۰۰ میلیارد ریال به نیازمندان و آسیب دیدگان 

ناشی از این بیماری کمک اهدا کرده اند.
وی ادامه داد: این کمک ها در قالب کمک های نقدی و غیر نقدی 
بوده است و در این راستا سازمان های مردم نهاد نقش محوری در کمک به 

نیازمندان دارند و مشارکت همه جانبه آنها مورد حمایت است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان های مردم نهاد به ویژه جوانان به عنوان 
هسته های فعال اجتماعی و مردمی در همه فعالیت ها و نیازهای ملت و 

دولت در عرصه های مختلف حضور داشته اند.
این مقام مسئول ادامه داد: اداره کل ارشاد اسالمی استان عالوه بر 
دبیری شورای اطالع رسانی استان آذربایجان غربی و داشتن مدیریت اطالع 
رسانی کرونای استان و تولید محتوای متعدد در جهت آگاه سازی و آشنایی 
مردم با ایجاد پروتکل های بهداشتی، بهداشت اجتماعی و فاصله گذاری 

اجتماعی فعالیت مستمر دارد.

در  مهدوی  اطعام  طرح  امداد  کمیته  مقام  قائم   حضور  با 
گلستان افتتاح شد

دنیای جوانان گروه شهرستان گرگان حمیده عرب- طرح اطعام مهدوی 
در ماه مبارک رمضان با حضور قائم مقام کمیته امداد به صورت متمرکز در 
گلستان آغاز به کار کرد. طرح اطعام مهدوی )ضیافت همدلی( با حضور قائم 
مقام کمیته امداد به صورت متمرکز در گلستان افتتاح شد. حسین صمصامی، 
قائم مقام کمیته امداد در مراسم افتتاح متمرکز این طرح، اظهارکرد: در طرح 
اطعام مهدوی در قالب رزمایش ملی بخشش ایرانیان، به نیت یاران امام 
زمان )عج(، 3۱3 مرکز اطعام مهدوی در سراسر کشور برپا شده که در طول 
ماه مبارک رمضان به تهیه و توزیع بسته های غذایی گرم بین نیازمندان 
اقدام می کند. وی افزود: این طرح در ماه مبارک رمضان که اوج تبلور انفاق 
و همدلی است با پخت روزانه بیش از ۱۵۰ هزار پرس غذا برای نیازمندان، 
در تمامی استان ها اجرایی و عملیاتی می شود. صمصامی با بیان اینکه تا 
پایان ماه مبارک رمضان در قالب طرح اطعام مهدوی، حداقل پنج میلیون 
پرس غذای گرم میان مددجویان توزیع خواهد شد، تاکید کرد: امیدواریم با 
مشارکت مردم نیکوکار و نهادهای حمایتی و انقالبی بتوانیم این آمار را تا 
دو برابر و حتی بیشتر افزایش دهیم. وی تاکید کرد: تمامی مراحل تهیه مواد 
غذایی الزم، طبخ و توزیع غذا طبق پروتکل های وزارت بهداشت انجام شده 
و بسته های غذایی در ظروف یکبار مصرف میان مددجویان و خانواده های 
نیازمند توزیع می شود. صمصامی با دعوت از همه مردم نیک اندیش ایران 
اسالمی برای پیوستن به این طرح خاطرنشان کرد: خیران و مردم نیکوکار 
می توانند با پیوستن به رزمایش ملی بخشش ایرانیان و طرح اطعام مهدوی، 
کمک های خود را پرداخت کنند. براساس این گزارش، استان های گلستان، 
مازندران، یزد، کردستان، خراسان رضوی، البرز و قزوین از جمله استان هایی 
هستند که مراکز اطعام مهدوی به صورت همزمان در آن آغاز به کار کرد.

مدیرکل امور شهري استانداري بوشهردر جلسه طرح اقدام ملی مسکن:
تخفیف۵0 درصدي پروانه ساختماني وسایر عوارض به شهرداري ها ابالغ گردیده است

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
بوشهر فاطمه کرمپور-به گزارش اداره 
ارتباطات واطالع رسانی راه و شهرسازی 
که  جلسه  این  در  ،بردستانی  بوشهر 
راه  جلسات  سالن  در  اعضا  حضور  با 
بود  شده  برگزار  استان  شهرسازی  و 
سیاست  موضوع  این   : داشت  اظهار   ،
هم  ما  باشد  مي  محترم  دولت  کلي 
قطعا پیگیري خواهیم نمود و ان شاهلل 
در حوزه شهرداري هاي استان کمترین 
مشکل وجود خواهد داشت و در مورد 
ساختماني  پروانه  درصدي  تخفیف۵۰ 
ابالغ  ها  شهرداري  به  عوارض  وسایر 
گردیده است وهمچنین معافیت هزینه 
پوشش  تحت  نهادهاي  پروانه  صدور 
کمیته امداد و بهزیستي و خیرین مسکن 
سازان  به شهرداریها اعالم شده است .

و  راه  کل   مدیر  رستمي  فرزاد 
به  جلسه  این  در  استان  شهرسازی 
داشتند  اشاره  موضوع  واهمیت  تشریح 
وخواستار ارایه گزارش از جلسات قبل 

ستاد اقدام ملي شدند .
در  را  طرح  این   : افزود  رستمی 
شهرجدید عالیشهر وسیراف با مجموع 
۷۰۰۰واحد شروع کرده ایم. ابتدا ۱۰۰۰ 
واحد از ۱۲۵۰واحد سهمیه شهر بوشهر 
در سامانه ثبت نام شد ودر مرحله اول 
حدود ۹۰۰ نفر ثبت نام کردندو در مرحله 
جدید  به سهمیه شهر  واحد   ۵۰۰ دوم 
عالیشهر اضافه گردید ودر حال حاضر  
براي  در سامانه  نامي  ثبت  ۱۵۰۰تعهد 

شهر جدید عالیشهر وجود دارد.
دوم  مرحله  در   : کرد  بیان  وی 
وجود  نامي  ثبت  ۶۰۰نفر  بر  لغ  با
پاالیش  مرحله  به  هنوز  که  رد  ا د
مراجعه  ۲۰۷نفر  حدود  و  اند  نرسیده 
کامل  و۱۱3پرونده  داشتند  حضوري 
و آماده معرفي به بانک جهت افتتاح 

هستند. حساب 
مدیر کل راه و شهرسازی استان 
بوشهر اضافه کرد : در سه شهر خورموج 

، بنک وکنگان پروانه ساختماني صادر 
مرحله  در  چغادک  وشهر  است  شده 
مطالعات ژئوتکنیک  مي باشد و اشاره 
داشتند که از ۱۱۹۹واحد سهمیه ابالغي 
شده  نهایي  استان  در  ۹۲۰واحد  حدود 
عملیات  واحد   ۵۹۸ حدود  که  است 
اجرایي  آن ظرف حداکثر یک ماه دیگر 

آغاز خواهد شد.
رستمی در ادامه گفت : از ۵ شهر 
معرفي شده در ۲ شهر برازجان ودیلم 
اراضی  از  بازدید صورت گرفته  از  پس 
تایید  به  که  طرح   اجرای طرح  محل 
کارشناسان و بازرسان مربوطه رسید و 
سه شهر دیگر منتظر بازدید از اراضی 

واعالم نظر وزارت متبوع هستیم .
برای  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
زیرساخت های  تمام  باید  تولید مسکن 
الزم احداث شود خاطرنشان کرد: تولید 
مسکن در طرح اقدام ملی باید با تعامل 
و همکاری تمام دستگاه های خدمات 

رسان انجام بگیرد.

دنیای جوانان گروه شهرستان مشهد 
سمیه باقرزاده-استاندار خراسان جنوبی گفت: 
تثبیت اشتغال و ایجاد شغل های پایدار از 

اولویت سال ۹۹ می باشد.
محمد صادق معتمدیان در برنامه زنده 
خاوران  شبکه  هفته«  »گفتمان  تلویزیونی 
نتیجه  و  پیامد  مهمترین  کرد:  نشان  خاطر 
پروژه های عمرانی و اقدامات سال گذشته، 
کاهش نرخ بیکاری در استان بود به گونه 
ای که در سه فصل پیاپی رتبه اول کشور را 

در این زمینه کسب کردیم.
معرفی  سیاست،  اولین  افزود:  وی 
ظرفیت های استان به مقامات ارشد کشور 
و دولت بود و با حضور مدیران ارشد کشوری 

در این زمینه گام های خوبی برداشته شد.
اقدامات  مهمترین  از  یکی  معتمدیان 
از مطالبات به  سال گذشته را تحقق یکی 
حق مردم و اتصال استان به شبکه راه آهن 
برشمرد و گفت: آغاز عملیات اجرایی قطعه 
۱۶ این پروژه برای اتصال چابهار به سرخس 
و برقراری ارتباط بین المللی کشور هند با 
برای  مصوبه  دو  وگذراندن  میانه،  آسیای 
گذشته  سال  پروژدر  این  اعتبارات  تأمین 

رقم خورد.
این  روال  چه  اگر  کرد:  تأکید  وی 
نیست که در انتهای دولت پروژه های کالن 
کلنگ زنی شود، اما با همت دولت و با پی 
گیری های استان این اتفاق افتاد و پروژه راه 

آهن کلید خورد.
تکمیل  از  جنوبی  خراسان  استاندار 
 ۹۷ تا   ۸۰ سال  از  گفت:  نیز  ها  بزرگراه 
درمجموع ۵۶۰ کیلومتر باند دوم در استان 
همه  علیرغم   ۹۸ سال  در  ولی  شده  اجرا 
محدودیت ها عملیات اجرایی ۴۲۰ کیلومتر 

دیگر از باند دوم آغاز شد.
راه  اعتبارات حوزه   : افزود  معتمدیان 
استان که در سال ۹۷ کمتر از ۶۰ میلیارد 
بود در سال ۹۸ به بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان 
رسید و همین باعث فعال شدن پروژه ها شد.

اقداماتی در راستای مدیریت آب
به  توجه  با  را  آبی  منابع  حفظ  وی   
از  بی رویه،  برداشت های  و  منطقه  اقلیم 
اولویت های استان عنوان کرد و گفت: ما 
با  در سال گذشته  بودیم که  استانی  اولین 
با  سازگاری  سند  بخش ها،  همه  همکاری 
شرایط کم آبی را تدوین کردیم و به دنبال 

آن اتفاقات مهمی رقم خورد.

های  پروژه  مورد  در  معتمدیان 
آبخیزداری که در راستای تحقق این سند 
اجرا شده گفت: اعتبارات این بخش که در 
تا  بود،  تومان  میلیارد   ۱۶ حدود   ۹۷ سال 
پایان سال مالی ۹۸ به رقم ۴۵ میلیارد تومان 
می رسد و در همین زمینه ۵۰ هزار هکتار از 
اراضی تحت پوشش برنامه های آبخیزداری 

قرار گرفته است.
با حضور  ادامه داد: سال گذشته  وی 
 ۱۰۰ احداث  کلنگ  کشاورزی  جهاد  وزیر 
سازه خاکی در مناطق مختلف زده شد که 
با  و  رسید  برداری  بهره  به  ها  پروژه  اکثر 
عنایت پروردگار و به جهت افزایش بارش 
ها، اکثر این بندها آبگیری و باعث نشاط و 

خوشحالی کشاورزان شده است.
محمد صادق معتمدیان تصریح کرد: 
مقابله  های  منطقه طرح  اقلیم  به  توجه  با 
به  شده  اجرا  استان  در  هم  زایی  بیابان  با 
نحوی که در سال گذشته ۹۰ میلیارد تومان 
در همین راستا از محل اعتبارات ملی جذب 
شده است و اداره کل منابع طبیعی هم، بیش 

از ۶ هزار هکتار بیابان زدایی داشته است.
استاندار اظهار کرد: از دیگر طرح هایی 
که در این حوزه دنبال شد ایجاد نهالستان 
اصل  میلیون   ۵ امسال  مقرر شد  و  بود  ها 
نهال تولید شود. این برنامه تا هفته دولت 

اجرایی خواهد شد.
به  که  جایی  آن  از  شد:  متذکر  وی 
دلیل جمعیت کم در موضوع جذب اعتبارات 
استانی، متأسفانه توفیقی نداریم، لذا جهت 
گیری این است که در ردیف های ملی به 
دنبال اعتبارات ویژه باشیم. در همین راستا 
اعتبارات  پیگیری هایی که شد در جذب  با 
صندوق توسعه ملی موفقیت هایی کسب شد.

کسب موفقیت در واردات دام مولد
آبیاری  پروژه های  اجرای  به  استاندار 
نوین اشاره کرد و گفت : با توجه به اقلیم 
منطقه، آبیاری به شیوه غرقابی اصاًل عقالنی 
در  پرفشار  های  سیستم  اجرای  لذا  نیست 
استان سرعت باالیی گرفت و در این زمینه 

جزو استان های برتر بودیم.
معتمدیان افزود : اعتبارات این حوزه 
در سال ۹۸ به نسبت سال ۹۷ دو برابر شد 
و از 3۰ میلیارد به ۶۰ میلیارد تومان رسید.

وی اظهارداشت :در بحث احیاء، مرمت 
و بازسازی قنوات در سال ۹۷ جذب اعتبارات 
استانی و ملی در مجموع ۱۱ میلیارد بود اما 

در سال ۹۸ سه و نیم برابر این رقم و مبلغ 
3۶ میلیارد تومان جذب شده است.

وی اجرای نهضت گلخانه ای را نیز 
اقدامات مطلوب سال گذشته برشمرد و  از 
اول  معاون  حضور  با  گذشته  سال  گفت: 
شد،  پیگیری  موضوع  این  جمهور  رئیس 
زیرساخت های الزم در چند ماه گذشته ایجاد 
شده و آماده هستیم در سال جهش تولید فاز 

عملیاتی این پروژه را اجرایی کنیم.
اشتغال،  ایجاد  شد:  متذکر  معتمدیان 
بودن  به جهت صادرات محور  زایی  درآمد 
کاهش  نهایت  در  و  ای  گلخانه  تولیدات 

مصرف آب خروجی این برنامه می باشد.
منطقه  در بحث های  داد:  ادامه  وی 
ای شتر نیز که با مشارکت جهاد کشاورزی 
و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( سال 
گذشته رقم خورد، با توجه به پیگیری هایی 
آن  اول  فاز  زودی  به  گرفت  صورت  که 
افتتاح خواهد شد. در جهت تأمین دام مورد 
نیاز استان واردات شتر را خواهیم داشت که 
هماهنگی ها  و  شده  اخذ  الزم  مجوزهای 

صورت گرفته است.
تأمین  در  استان  موفقیت  از  استاندار 
این  کرد:  نشان  خاطر  و  گفت  هم  علوفه 
افتخار را داریم که اولین استانی هستیم که 
امام  اجرایی فرمان حضرت  به همت ستاد 
)ره( بیشترین مزرعه کاشت خار شتر را در 
سطح کشور عملیاتی کرده ایم. در سال ۹۸ 
در سطح کشور اولین استان وارد کننده دام 

مولد بودیم.
 وی جاده های دسترسی بین مزارع 
را از نیازهای کشاورزان برشمرد و افزود: در 
اما در سال  بود  تنها سه کیلومتر  سال ۹۷ 

۹۸ به ۱۲۸ کیلومتر رسیده است.

محمد صادق معتمدیان اظهار داشت: 
جدیدی  فاز  وارد  هم  شیالت  موضوع  در 
شدیم و طی تفاهم نامه ای که با استان های 
سال  داشتیم،  بلوچستان  و  سیستان  و  یزد 
مردم  بین  یگان  را ماهی  بچه  گذشته 

توزیع شد.
تیالپیا،  پرورش  بحث  در  نیز  اکنون 
داریم  مجوز  که  استانی هستیم  چهار  جزو 

و جهش خواهیم داشت.
دانشگاه  احداث  کلنگ  معلم،  هفته 

فرهنگیان نیز به زمین زده خواهد شد
استاندار در بخش دیگری از سخنانش 
به اقدامات بنیاد مستضعفان در استان اشاره 
اراضی مردم و  کرد و گفت: تعیین تکلیف 
همین طور بند دره با مساعدت بنیاد بود و 
با همراهی هایی که صورت گرفت در هفته 
معلم، کلنگ احداث دانشگاه فرهنگیان نیز 

به زمین زده خواهد شد.
 دو موفقیت شرکت گاز

شاخص  اقدامات  دیگر  از  استاندار   
دولت، نهضت گازرسانی را نام برد و گفت: 
استان در اواخر سال ۹۷ آخرین شهر خود 
نهبندان را به شبکه گاز شهری وصل کرد و 
لذا گازرسانی به روستاها در سال ۹۸ سرعت 
از نعمت گاز  از 3۰۰ روستا  گرفت و بیش 
برخوردار شدند که در این زمینه رکورد زده 
نهضت  بحث  در  را  کشوری  دوم  رتبه  و 

گازرسانی اخذ کردیم.
 ۴۰۰ نیز  امسال  افزود:  معتمدیان 
تالش  تمام  و  شوند  می  دار  گاز  روستا 
استان بر این است که تا پایان دولت همه 
گاز  به شبکه  باالی ۲۰ خانوار  روستاهای 

شهری متصل شوند.
تأمین  بحث  در  داشت:  اظهار  وی 

سال  تولیدی  واحدهای  گاز  زیرساخت  
زمینه  در  را  کشوری  اول  رتبه  گذشته، 

گازرسانی داشتیم.
مسکن  ساخت  به  اشاره  با  استاندار 
گفت: با عنایت دولت و همکاری بنیاد مسکن 
و کمیته امداد، با حضور دکتر نوبخت ۲ هزار 
واحد تحویل شد، 3 هزار واحد در اسفند آماده 
اما شرایط کرونایی اجازه بهره  تحویل بود 
آینده  ماه  سه  تا  وجود  این  با  نداد  برداری 
تمام پروژه تکمیل خواهد شد و اگر شرایط 
عادی تر شود، حتماً برای افتتاح پروژه  حضور 

مقامات ارشد را هم خواهیم داشت.
بحث  در  نمود:  تصریح  معتمدیان 
مدارس هم هدف گذاری هایی شده برای 
مثال تا پایان شهریور همه مدارس روستایی 
استاندارد  گرمایشی  سیستم  از  شهری  و 

برخوردار می شوند.
شهریورماه  پایان  تا  داد:  ادامه  وی 
 ۱۰ از  بیش  که  کانکسی  مدارس  همه 
دارند حذف خواهند شد و۲۴۰  آموز  دانش 
کالس آموزشی در مقاطع مختلف در دست 
ساخت و احداث داریم که تا پایان سال به 

اتمام می رسد.
 انقالب دیجیتالی

استاندار در بخش دیگری از سخنانش 
تا  اشاره کرد و گفت:  به موضوع دیجیتال 
پایان سال ۹۷، تعداد ۴۴ ایستگاه در سطح 
های  حوزه  در  عمدتًا  که  داشتیم  استان 
شهری بود اما با تأمین زیرساخت ها و سرعت 
گرفتن کار در سال ۹۸، تعداد۵۰ ایستگاه اجرا 
و احداث شده که اغلب در مناطق روستایی و 

صعب العبور می باشند.
وی متذکر شد: در سال ۹۷ متأسفانه به 
لحاظ نفوذ دیجیتال پایین ترین استان بودیم 
اما در طول سال گذشته به میانه رسیدیم و تا 
پایان شهریور به میانگین کشوری خواهیم 
کانال  همه  به  دسترسی  موضوع  رسید.در 
های تلویزیونی و راه اندازی فرستنده سوم 
هم فقط بیرجند از این موضوع برخوردار بود 
که در سال ۹۹ تعداد دیگری از شهرستان ها 

بهره مند خواهند شد.
 توسعه شبکه ملی اطالعات

با  رابطه  در  داشت:  اظهار  استاندار   
سال  در  خوبی  برنامه های  هم  مخابرات 
گذشته اجرایی شد و با حضور وزیر ارتباطات 
ارتباطی  زیرساخت های  در  جدی  جهش 
داشتیم و ۶۵۰ روستا تحت پوشش اینترنت 

پرسرعت قرار گرفت.
معتمدیان تأکید کرد: سال گذشته برای 
اولین بار در کشور بحث اتصال به شبکه ملی 
اطالعات از استان و در همایش ملی روستا 
اجرا شد و به صورت نمادین ۱۰۰ کالس 

به شبکه ملی متصل شد.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته ۱3۵ روستا هم تا شهریور به 
از  واقع  در  و  می شوند  متصل  ملی  شبکه 
نسل ۲ به نسل ۴ هم ارتقا خواهیم داشت.

اجرای ۹۰ سایت جدید تلفن همراه هم در 
دست اقدام است و ۱۰۰ روستا زیر پوشش 

قرار خواهند گرفت.
از موارد  استاندار تغییر شاخص ها را 
در   : گفت  و  کرد  عنوان  شده  پیگیری 
باالی  کشور  شاخص  مخابرات،  موضوع 
نفر   ۲۰۰ سیما  و  صدا  در  و  خانوار   ۱۰۰
است اما با پیگیری هایی که انجام شد برای 
استان استانداردها کاهش یافت تا روستاهای 

بیشتری برخوردار شوند.
ارتباطات،  وزیر  حضور  با  گفت:  وی 
توسعه فیبر نوری در روستاها دنبال شد و 
۴۰3 کیلومتر توسعه فیبر نوری در مناطق 
رقم خورد که تحول جدی در بحث اطالعات 
و ارتباطات است. تا پایان خرداد ۵۰۰ مدرسه 
دیگر به شبکه ملی اطالعات متصل خواهد 
شد و در فاز بعدی با همت مخابرات هزار 
اینترنت  از  دولت  هفته  در  دیگر  روستای 

برخوردار می شوند.
برای  انجام شده  اقدامات  از  استاندار 
مدیریت بیماری کرونا گفت و تأکید کرد: با 
همراهی و مشارکت مردم در بحث آمار ابتال 
از هفتم فروردین ماه تا به امروز روند ثابت 
این بدان معنا نیست که  و کاهشی داریم. 
شرایط عادی است بلکه مراقبت ها همچنان 

باید ادامه یابد.
وی در پایان از همت جمعی مردم در 
لبیک به فرمایش رهبر معظم انقالب گفت 
و خاطر نشان کرد: مردم استان همواره در 
کمک رسانی به نیازمندان پیشقدم هستند و 
به  مؤمنانه  کمک  رزمایش  سپاه  همت  به 

خوبی اجرا شد.
شورای  ایجاد  با  کالن،  سطح  در   
هماهنگی  استان   در  حمایتی  نهادهای 
بین بخش ها بخوبی اجرا و ضمن شناسایی 
نیازمندان واقعی با حفظ شئونات، برنامه های 

حمایتی دنبال می شود.

استاندار خراسان جنوبی مطرح کرد؛
ایجاد »اشتغال پایدار« از اولویت های سال جاری خواهد بود
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از راست مژگان اینانلو و بلقیس سلیمانی
اختصاصی دنیای جوانان

آن روز مبادا، 
که شریعت زده باشیم

عالم  خان عصمتی

شب رفت و نسیم سحر آهسته روان شد
»از خواب گران خیز«، که گلبانگ اذان شد

با خویش جهاد آورم،المنت و اهلل
یاران خدا،ماه شریف رمضان شد

در ماه شریفم،به خدا ،از خودم آزاد
از چون و چرا رسته و از درد و غم آزاد

این نفس خداداد بود سنجش ایمان
هان، تا نکنی یک سر مو لغزش ایمان

گر پنج حواس من و تو روزه نگیرد
یک روزه تن نیز بود کاهش ایمان

ای آن که نهان روزه و ایمان بشکستی
یک لحظه به چشم دل خود بین که که هستی؟

آن روز مبادا نشناسیم خدا را
آن روز مبادا، که شریعت زده باشیم

ارشـاد  معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع وزارت 
گفـت: براسـاس مصوبه هیـات وزیران کلیه دسـتگاه ها 
مجازنـد نسـبت بـه امهـال یـا بخشـودگی اجاره بهـای 
اماکـن واگذارشـده به بخـش خصوصی در طـول دوره 

کرونـا اقـدام کنند.
الدن گفـت: براسـاس مصوبـه هیـأت وزیـران در 
جلسـه  سـوم اردیبهشـت لیـه دسـتگاه های اجرایـی 
و شـهرداری های سراسـر کشـور مجازنـد نسـبت بـه 
امهـال یـا بخشـودگی کامـل اجاره بهای اماکـن واگذار 
شـده به بخش خصوصـی در طول دوره تعطیلی مربوط 
بـه جلوگیـری از انتشـار ویروس کرونا یـا افزایش دوره 
واگـذاری  و چهارچـوب  بهره بـرداری حسـب شـرایط 

کنند. اقـدام 
وی بـا بیـان این مطلب افـزود: تدوین سیاسـت های 
کارهـای  و  کسـب  و  اقتصـادی  فعـاالن  از  حمایتـی 

فرهنگـی، هنـری و رسـانه ای کـه در زمـره پیشـتازان 
اجـرای محدودیت هـای سـتاد بحـران کرونـا بـا توقـف 
فعالیت هایشـان قـرار دارند، از نخسـتین روزهـای بحران 
در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار گرفت.

معـاون توسـعه مدیریت و منابـع وزارت فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمی گفت: در همین راسـتا و با پیگیری های 
دولـت،  هیـأت  اسـالمی،  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزیـر 
بخشـودگی اجاره بهـای فضاهـای فرهنگـی و هنـری 
واگذارشـده بـه بخش خصوصـی را به تصویب رسـاند. 
برمبنـای این مصوبـه، هیـأت دولـت و به دسـتور وزیـر 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، فعـاالن بخـش غیردولتی 
کـه مجتمع هـای فرهنگـی و هنـری را در اختیـار دارند 
و بـا همه گیـری بیمـاری کرونـا، از ادامـه فعالیت شـان 
بازمانده انـد، از پرداخـت اجاره بهـای اسـفند و فروردین 

مـاه در سـال جـاری معاف هسـتند.

اجاره بهای فضاهای فرهنگی و هنری بخشیده شد

را  روزها  این  قاسم زاده  محمد 
هر  برای  که  می داند  اجباری  انزوای 
فردی یک خلوت پراضطراب است. او 
همچنین معتقد است کرونا باعث خلق 
نباید  نویسنده ها  اما  ادبی می شود،  آثار 

به سرعت سراغ آن بروند. 
و  حال  درباره   ، نویسنده   این 
هوایش در این  روزهای کرونایی گفت: 
بیرون نرفتن از خانه برایم چیز عجیبی 
نیست؛ در واقع به بیرون نرفتن عادت 
انزوای  یک  کرونا  موضوع  اما  دارم. 
و  است  آزاد  آدم  وقتی  است.  اجباری 
می تواند بیرون برود ولی نمی رود، یک 
خلوت اختیاری است؛ اما ماندن در خانه 
اجباری  انزوای  یک  کرونا  خاطر  به 
است و تجربیات ما در این زمینه بسیار 

اندک است.
 او سپس گفت: اپیدمی ای به این 
پیش  سال   ۱۰۵ حدود  را  گستردگی 
داشتیم، بیماری وبا که  نصف جمعیت 
ایران را از بین برد. حتی آلبر کامو در 
به  ریو  دکتر  قول  از  »طاعون«  کتاب 
این  قاعدتا  می کند.  اشاره  ایران  وبای 
بیماری ها یک خلوت پراضطراب را برای 

هر فردی به وجود می آورد.
 : د کر ن  نشا طر خا ه  د ا سم ز قا
می گیرد،  سرطان  فردی  که  زمانی 
او  مالقات  به  آشنایانش  و  دوستان 
اما  می کنند،  محبت  اظهار  و  می روند 
یا   ۱۹ کووید  مانند  بیماری هایی  در 
این ها تجربیاتی  وبا فرد تنها می شود. 
است که نویسنده های معروف به آن ها 
پرداخته و توانسته اند آن ها را بشکافند؛ 
مانند دانیل دفو در »یادداشت های سال  
طاعون«، کامو در  »طاعون« و ژوزه 
تجربه   این  ما  »کوری«.  در  ساراماگو 
را نداریم و باید آرام آرام در خلوت مان 
دهشتناکی  ماجرای  کنیم.  فکر  آن  به 
این ماجرا است و  است؛ جهان درگیر 
نیز مشخص نیست.  قاعدتا  پایان آن 
یک انزوا و خلوت پر از دغدغه و ناآرام 
به  می ماند  خانه  در  فرد  وقتی  داریم؛ 
را  اخبار  ولی  است  امان  در  نوعی 
می شنود و متوجه می شود وضع خیلی 
دغدغه  بدون  نمی توانید  است.  خراب 

اوقات تان را در این روزها سر کنید.

ترنجم«  آن  من  »گفتا  نویسنده 
درباره این که آیا این تلخی ها و اوضاع 
ادبی  آثار  خلق  به  منجر  مرور  به  بد 
می شود، گفت: مسلما کرونا باعث خلق 
آثار ادبی می شود، اما این که شاهکاری 
از دل آن بیرون بیاید، به این بستگی 
سراغ  سرعت  به  نویسنده ها  که  دارد 
تم  می گویم  مثال  طور  به  نروند.  آن 
 ۱3۷۸ سال  در  باد«  »چیدن  داستان 
فقط   ۸۰ سال  تا  رسید.  من  ذهن  به 
می کردم؛  مطالعه  آدم هایش  درباره 
برخی از آدم هایش را می شناختم، زیرا 
هم  برخی  و  بودند  تاریخی  چهره های 
ساخته ذهن من هستند، مانند خانواده ای 
برای  می شود.  شروع  »رحیم«  از  که 
شناخت محمدعلی شاه ۱۰هزار صفحه 
زندگی  در  او  بفهمم  تا  خواندم  مطلب 
از  است.  می کرده  چه  خصوصی اش 
سال ۸۰ تا ۸۴ هم این رمان را نوشتم. 
نویسنده باید بگذارد موضوع در ذهنش 
رسوب  ذهنش  در  وقتی  کند.  رسوب 
پیدا  شمایلش  و  شکل   آن وقت  کرد 
را  »طاعون«  داستان  کامو  می شود. 
سال  دو  نوشت،  میالدی   ۴۷ سال  در 
بعد از جنگ جهانی دوم. در آن سال ها 
بود  او  مدنظر  که  فاشیسم  ماجرای  
که  نبود  این طور  اما  بود،  شده  منتقی 
کامو این موضوع را رها کند؛ او به آن 

فکر کرده بود.
داد: کسی  ادامه  قاسم زاده  محمد 
که می خواهد درباره کرونا بنویسد باید 
با کسانی که از کرونا جان به در برده اند 
مصاحبه کند، با کسانی که کسی را از 
دست داده اند مصاحبه کند، با کسانی که  

مشقت هایی در این دوره کشیده اند، نه 
می توانسته اند کار کنند و نه خرج خانه 
کمک  آن ها  به  کسی  نه  و  داشته اند 
امثال  با  حتی  کند.  مصاحبه  می کرده، 
شتر«  »ادرار  که  کسانی  و  تبریزیان 
کند.  مصاحبه  هم  می کردند  تبلیغ  را 
نویسنده باید فضای عمومی را بسنجد 
باید  نویسنده  زمان می برد.  که سال ها 
نویسنده  اگر  اما  کند.  تحمل  را  این 
فقط بنشیند و به کرونا فکر کند از دل 
یک  حتی  نمی آید،  بیرون  چیزی  آن 

داستان متوسط!
این که  درباره  داستان نویس  این 
از کرونا چطور  فکر می کند دنیای بعد 
خواهد بود، اظهار کرد: تغییراتی خواهیم 
دید. اپیدمی خیلی نزدیک ما ایدز بود. 
این  که  کسی  بود،  این  از  بدتر  ایدز 
همراه  رسوایی  با  می گرفت  را  بیماری 
بود. در غرب فرد سلمانی نمی رفت و یا  
اگر می رفت با خود تیغ و قیچی می برد. 
بود.  وحشتناکی  وضعیت  می ترسیدند. 
اما بشر اپیدمی ایدز را پشت سر گذاشت. 
االن ایدز هیچ خطری نیست. آن زمان 
نسبت  جنسی  دگرباشان  به  را  ایدز 
می دادند، اما بعد از این ماجرا دگرباشان 
جنسی نه تنها ضعیف نشدند، بلکه در 
قانون  حاال  و  کردند  پیدا  قدرت   دنیا 
دارند. پس از گذر از اپیدمی ایدز، نگاه 
به آن پدیده عوض شد. در دنیای پس 
از کرونا هم قاعدتا نگاه به فرهنگ و 
برخی از عقاید و نگاه برخی از کشورها 

عوض خواهد شد.
او با اشاره به حضور خود در کشور 
چین، تأکید کرد: چین یک بازار ولنگ 

و باز غذایی است. گاهی در خیابان های 
وحشت  می کردم،  حرکت  که  پکن 
می بینید،  سوسک  سبد  یک  می کردم؛ 
انواع  و  یک سبد عقرب. در رستوران 
اقسام آکواریوم مار و الک پشت می بینید. 
در بازار قصابی یک ردیف گوشت  سگ 
و گربه آویزان کرده اند. قاعدتا این جامعه 
به سمت متعادلی  پیش خواهد رفت. مثال 
شهر شنجن در چین مرکز گوشت سگ 
و گربه  است که به خاطر کرونا قدغن 
شده است. ناتوانی دولت ها در برابر چنین 
این که  می شود.  مطرح  اپیدمی هایی 
کدام دولت توانست با چه روشی  جلو 
این کشتار عظیم را بگیرد  و چرا بقیه 
نتوانستند. برخی از مفاهیمی که چه در 
مذهب و چه در فلسفه آمده است، زیرا 
سوال خواهد رفت. منظورم از مذهب آن  
دسته از خرافه هایی است که بنیانی ندارد 

و در حواشی مطرح می شود.
تأکید  با  سپس  قاسم زاده  محمد 
بر این که بسیاری از رفتارهای ما تغییر 
در  که  زمانی  کرد:  بیان  کرد،  خواهد 
تهران هوا آلوده و کشنده می شد مردم 
کسی  االن  اما  می زدند،  ماسک  کمتر 
بدون ماسک سمت شما بیاید به عقب 
گام برمی دارید. جهان پس از کرونا  با 
جهان پیش از کرونا فرق خواهد کرد. 
همان طور که  با اپیدمی های قبلی این 
اتفاق افتاده است. ما به طور دقیق تغییر 
رفتارها را نمی دانیم، اما قطعا کرونا بر 
این  گذاشت.   خواهد  تأثیر  ما  زندگی 
این است  اپیدمی ها چیز بدی که دارد 
بین  از  را  شخصی  الگوهای  تمام  که 
می برد. اگر مرگ دسته جمعی هم پیش 
نیاید باالخره فرد از دنیا می رود، اما فرد 
سنگ قبری دارد و روی آن نوشته ای 
را  افراد  دسته جمعی  مرگ  در  هست. 
هیچ  بدون  می ریزند،  حفره  دورن  در 
نبوده   هرگز  بشر  این  انگار  تاریخی.  
است. این ها دردناک است. آلبر کامو به 
صورت استعاری از این موضوع استفاده 
می کند؛ در جامعه فاشیستی نباید شما 
در  باید  و  باشید  داشته  فردی  الگوی 
توتالیتر  جامعه  شوید،  حل  جمع  درون 
همه  می خواهد  و  نمی خواهد  چهره 
یکسان شوند؛ مانند یک قبر دسته جمعی.

نگاه به فرهنگ در دنیای پس از کرونا عوض خواهد شد

ترجمه رمان »با کوه در میان بگذار« منتشر شد
رمان »با کوه در میان بگذار« نوشته 
جیمز بالدوین با مقدمه تونی موریسون و 

ترجمه محمدصادق رئیسی منتشر شد. 
این کتاب در ۲۸۰ صفحه و با قیمت 
جهان  نقش  توسط نشر  تومان  هزار   ۴۰

منتشر شده است.
بزرگ  نویسندگان  از  بالدوین  جیمز 
رمان های  که  است  آمریکا  ادبیات  تاریخ 
بزرگی درباره سیاهان نوشت. »با کوه در 
میان بگذار« را می توان شاخص ترین اثر 
او معرفی کرد. آن طور که خودش می  گفت 
اگر قرار بود تنها یک کتاب می  نوشت، آن 

کتاب، »با کوه در میان بگذار« بود.
امروز، مورد ستایش  به  تا  انتشارش - ۱۹۵3 -  زمان  از  این کتاب 
بسیاری از نویسندگان قرار گرفته است. اندرو اوهاگان، نویسنده  آمریکایی 
عهد  لفظِی  سادگی  نوعی  از  بالدوین  »زبان  می نویسد:  کتاب  موخره  در 
عتیقی و همین طور از جسارت استعاری آن برخوردار است. ضرباهنگ های 
جاِز سیاهان، سایه  حسرت، نغمه  دردی که از سر تجربه برمی خیزد، این ها 
عمیقا در رمان حک می شوند، و آزادانه در میان خطوط گفت وگو حرکت 
می کنند. نوعی از نیروی مذهبی و استعاری در چند رمان وجود دارد - در 
»خشم و هیاهو«ی فاکنر، در »چهره  مرد هنرمند در جوانِی« جویس، در 
»ایستگاه مرکزی نشستم و گریه کردمِ« الیزابت اسمارت، در »محبوِب« 

تونی موریسون ـ که کامال برای هنر ضروری است.«
»با کوه در میان بگذار« ماجرای یک نوجوان ۱۴ ساله تیزهوش به نام 
جان گریمز را در دهه ۱۹3۰ هارلم و رابطه  اش را با خانواده و کلیسا روایت 
می  کند. رمان همچنین به داستان هایی از گذشته مادر جان، پدر زیستی  اش، 
و ناپدری متحجر مذهبی و خشن، گابریل گریمز، می  پردازد. رمان بر نقش 

کلیسا در زندگی آمریکایی ـ آفریقایی ها متمرکز است.

حکایت راه آهنی که تبدیل به کتابفروشی شد

در زنجان، ساختمان تاریخی راه آهن محلی نام آشنا برای مردم زنجان 
است، ساختمانی که کودکان سابق و بزرگان امروز خاطرات بسیاری از آن 
این محل بالاستفاده  افتتاح شد،  راه آهن  اما وقتی ساختمان جدید  دارند، 

ماند و کاربری خود را از دست داد.
پس از گذشت ماه ها به همت »مختار مهدی زاده« از زنجانیان اصیل 
و سرمایه گذاری مشترک با »شهرداد میرزایی«، ساختمان تاریخی راه آهن 
زنجان به بزرگترین کتاب فروشی شمال غرب تبدیل شد و در حال حاضر 

حدود ۷ ماه است که فعالیت دارد.
کتابفروشی »فرهنگان« زنجان در فضایی به مساحت ۷۰۰ مترمربع 
و در ساختمان، تاریخی و زیبا که بیش از یکصد سال پیش در دوره پهلوی 
اول و توسط مهندسان آلمانی ساخته شده است، فعالیت خود را در قالب 
دیگری آغاز کرده و با برنامه ریزی انجام شده به صورت هفتگی برنامه های 
رونمایی از کتاب، کارگاه های نقد فیلم و فیلمنامه نویسی، نقد کتاب و کارگاه 

آموزشی کارتون در این محل برگزار می شود.
ارائه کتاب کودک و نوجوان، کتاب بزرگسال، برگزاری بازی های فکری 
و سرگرمی های علمی، عرضه نوشت افزار و هدایای فرهنگی و هنری از 
جمله  خدماتی است که در این مرکز فرهنگی و کتابفروشی ارائه می شود.

شمالی  سالن ضلع  در  هم  »فرهنگان«  زیبای  و  مجهز  کتاب  کافه 
برگزاری  رویدادها،  سالن  تجهیز  و همچنین  بیرونی ساختمان  و محوطه 
برنامه های متنوع هنری فرهنگی علمی ادبی و آموزشی و بخش بازی از 

دیگر برنامه هایی است که در آینده اجرایی می شود.
کتابفروشی  زنجان،  در  کرونایی  شرایط  از  نسبی  عبور  با  حاال 
»فرهنگان« نیز همزمان با حلول ماه مبارک رمضان فعالیت دوباره خود را 
آغاز کرده و قرار است در این ایام از ساعت ۱۶ تا ۲3 پذیرایی کتابخوانان 

این شهر باشد.
به  مجموعه  این  فعالیت های  تشریح  در  زنجان  فرهنگان  بنیان گذار 
خبرنگار ایبنا گفت: فرهنگان زنجان یکی از شعب مجموعه فرهنگان است 

که در تهران و تعدادی از شهرستان ها از جمله ساری فعالیت دارد.
مختار مهدی زاده با اشاره به رشد استان زنجان در حوزه های مختلف، 
گفت: طبق بررسی، دیدیم که پیشرفت استان در حوزه غذای فکر و روح، 
کار شاخصی انجام نشده است؛ از همین رو تالش کردیم که چنین فضای 

فرهنگی را ایجاد کنیم.
وی اضافه کرد: فضای اصلی این مجموعه به عنوان گالری فرهنگی 
و هنری فعالیت دارد و به صورت هفتگی برنامه های متعددی در آن اجرایی 
می شود که شامل برنامه های فرهنگی، علمی، ادبی و آموزشی، کارگاه های 
نقد فیلم و فیلمنامه نویسی و نقد کتاب، کارگاه رمان، کارگاه مصاحبه برای 

رمان نویسی، خوانش کتاب است.
بنیان گذار مجموعه فرهنگان زنجان با اشاره به اینکه ساختمان تاریخی 
راه آهن در واقع یکی از هویت های تاریخی شهر زنجان است، افزود: در 
تالش هستیم از ظرفیت این مجموعه در راستای ارتقای سطح فرهنگ 

مردم زنجان و ارتقای سطح کتابخوانی استفاده کنیم.
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فرناز میرزالو

رسانه ها به حوزه کتاب و نشر نگاه غیرتجاری و غیرسیاسی 
داشته باشند

و  جراید  خبرگزاری ها،  مسئول  مدیران  گفت:  رسانه ای  فعال  یک 
همچنین رسانه ملی باید به حوزه کتاب و نشر توجه ویژه، غیرتجاری و غیر 

سیاسی داشته باشند.
مهدی جمشیدی نویسنده، پژوهشگر و فعال رسانه ای ضمن انتقاد از 
رسانه های برخط و جراید مکتوب کشور گفت: شیوه تعاملی نویسندگان و 
ناشرین با رسانه ها در ایران قوائد و اصول تعریف شده ای ندارد و حوزه نشر 

و کتاب خالف دیگر حوزه های خبری محجور مانده است.
وی افزود: با رصد رسانه ها متوجه شدم بیشتر آن ها فقط خبر انتشار یک  
یا چند کتاب را منتشر می کنند و آن هم بیشتر به خاطر خالی نبودن صفحه 
حوزه کتاب رسانه خودشان است. خبرنگار فعال در این حوزه باید در قدم اول 
عالقه مند به کتاب و مطالعه باشد و در قدم های بعدی با اصول خبرنویسی 

این حوزه آشنا؛ و نیز با نویسندگان و ناشران ارتباط تنگاتنگ داشته باشد.
جمشیدی با اشاره به چارچوب خبری حوزه نشر و کتاب، گفت: به نظرم 
مانند پروژه های سینمایی، خبرنگار این حوزه هم باید از ابتدای نگارش کتاب تا 
انتخاب ناشر، طراحی جلد، دریافت مجوز نشر، انتشار کتاب، رونمایی، پخش، 
نقد کتاب و نظر خوانندگان و همچنین فروش کتاب را پوشش رسانه ای دهد 
و به تنظیم خبر هر بخش تسلط و نیز اطالعات کافی داشته باشد. همچنین 
به  اشاره  نگارش،  نگارش، شیوه  انگیزه  برای  ناشر  و  نویسنده  با  مصاحبه 

بخش های مختلف کتاب باید مدنظر خبرنگار این حوزه باشد.
مدیر مسئول تهران رسانه گفت: پیشنهاد می کنم مسئوالن باغ کتاب 
ناشران  نویسندگان،  به  را  این حوزه مکان ویژه ای  یا دیگر متولیان  تهران 
و خبرنگاران اختصاص دهند تا اهالی این حوزه بتوانند گفتگوهای خبری، 
و  مخاطبان  با  تخصصی  به طور  را  نقد  نشست های  همچنین  و  رسانه ای 
منتقدان برگزار کنند. به نظرم توجه به ارزش زمان در انتشار اخبار حوزه کتاب 
ضرورت ندارد. به طور مثال اخبار این حوزه خالف خبر واریز یارانه، افتتاح 
پروژه و وقوع سیل هر زمان که منتشر شود، باتوجه به فراگیری مخاطبان 
و عالقه مندان به کتاب و همچنین ترویج فرهنگ مطالعه می تواند اثرگذار 
باشد و دبیران خبر با توجیه اینکه خبری در زمان و رسانه ای دیگر منتشر 

شده، نباید به این حوزه بی توجهی کنند.

نویسنده مشهور سوئدی درگذشت
»پر اولوف انکویست« یکی از شناخته شده ترین چهره های ادبیات کشور 

سوئد در سن ۸۵ سالگی درگذشت.
انکویست بیش از نیم قرن در حوزه نویسندگی فعالیت کرد و آثار وی 
نه تنها در کشورش سوئد بلکه در سراسر اروپا، به ویژه در فرانسه و آلمان، 

مورد استقبال قرار گرفت.  
از این نویسنده سوئدی بیش از ۲۰ رمان، نمایشنامه و مقاله برجای 
مانده است که به چندین زبان مختلف ترجمه شده و جوایز ملی و بین المللی 

مختلفی را کسب کرده اند.  
فیلم پله فاتح که انکویست در نگارش فیلمنامه آن نقش داشت، در سال 

۱۹۸۹ میالدی جایزه بهترین فیلم خارجی زبان را به دست آورد.
نمایشنامه ها و رمان های انکویست که به دیدگاه های بدبینانه شناخته 
می شوند، معموال به پرسش هایی درباب حقیقت و از بین رفتن مرزهای میان 

حقیقت و داستان می پردازند.
وی در سال ۱۹۹۹ با رمان دیدار با پزشک سلطنتی موفق به دریافت 
جایزه ادبی آگوست شد که یکی از معتبرترین جوایز ادبی سوئد است. این 
دربار کریستین  پزشک مخصوص  میان  عاشقانه  رابطه  داستان  که  کتاب 
هفتم پادشاه دیوانه دانمارک و خواهر کوچکتر جورج سوم انگلستان را روایت 

می کند، شهرتی جهانی برای این نویسنده به همراه آورد.
زندگی  یک  عنوان  با  خود  اتوبیوگرافی  با   ۲۰۰۸ سال  در  انکویست 

متفاوت برای بار دومین جایزه آگوست را دریافت کرد.  
نویسنده  این  از  ماری  و  بالنش  درباره  هایی  یادداشت  مستند  رمان 
سوئدی در ایران با ترجمه اردشیر اسفندیاری توسط نشر مهراندیش منتشر 

شده است.

تعطیلی تنها کتاب فروشی ماسال در بی خبری
»نسیم شمال« تنها کتاب فروشی شهرستان ماسال در استان گیالن 

در بی خبری مسووالن تعطیل شد.
فعالیت  به  اشاره  با  باالد مدیر کتاب فروشی نسیم شمال  سید سجاد 
هشت ساله این کتاب فروشی گفت: در این هشت سال ارتباط نسبتا خوبی 
با مردم و اهالی ماسال داشتیم اما به دلیل مشکالت اقتصادی در روزهای 

پایانی سال ۱3۹۸ مجبور به تعطیلی این کتاب فروشی شدم.
وی ادامه داد: عدم استقبال مردم از کتاب فروشی را می توان عمده ترین 
دلیل من برای تعطیلی این فروشگاه دانست زیرا درآمد پاسخگوی هزینه های 

جاری ما نبود.
باالد با بیان اینکه چندین سال با عشق و عالقه این کار را دنبال کردم، 
عنوان کرد: همه هزینه اجاره محل و کارمندان و سایر هزینه ها مثل آب، برق 
و .. را از جیب پرداخت می کردم اما اواخر سال گذشته دیدم هیچ فایده ای ندارد.

وی یادآور شد: به همین دلیل تصمیم به تعطیلی این کابفروشی گرفتم 
انباری قرار دادم زیرا وقتی برای فروش اقدام  و فعال همه کتاب ها را در 
کردم متوجه شدم کتاب را کیلویی ۵۰۰ تومان از من خریداری می کنند که 
با توجه به تالش و زحماتی که برای تالیف و تولید یک اثر صرف می شود 

این میزان بسیار تاسف آور است.
باالد با بیان اینکه من کارمند یک اداره خصوصی  هستم، گفت: در 
این مدت با حقوق شخصی ام کتاب فروشی و هزینه های جاری آن را اداره 
می کردم اما اینکار دیگر مقرون  به صرفه نیست زیرا کتاب در سبد خرید مردم 

قرار ندارد و این موضوع با وضعیت اقتصادی جامعه ارتباط مستقیم دارد.
وی با اشاره به فضای ۲۰ متری کتاب فروشی توضیح داد:  طی این 
سال ها تالش داشتم در برخی طرح ها شرکت کنم ولی اجرای طرح های 
حمایتی و تخفیفی به تنهایی کافی نبود و برای توسعه خدماتی که می خواستم 

به مخاطبانم بدهم نیاز به وام و تسهیالت بود.
باالد تاکید کرد: متاسفانه از قشر کتابفروش هیچ حمایتی نمی شود و 
همکاران ما باید با کمترین امکانات در رقابت با رسانه های جمعی و فضای 
نکند  پیدا  گسترش  و  توسعه  کار  این  اگر  طبیعتا  و  کنند  فعالیت  مجازی 
نمی تواند موثر باشد؛ مساله ای که من نتوانستم هزینه های آن را تامین کنم.

وی همچنین درباره تعطیلی کتاب فروشی و بازخوردهایی که طی یک 
ماه اخیر گرفته است، توضیح داد: اواخر اسفندماه و در بحبوحه بحران کرونا 
کتاب فروشی تعطیل شد و در این مدت تا امروز هیچ مسوول، سازمان یا 
تنها کتاب فروشی  تا جویای چرایی تعطیلی  نیامده اند  به سراغمان  نهادی 

شهر شوند.

مجید زهتاب می گوید: فصلنامه دریچه 
۱۵ سال بود که به شکل مرتب چاپ می شد، 
از حدود یکسال  تازگی و پس  به  اینکه  تا 
عنوان  به  آن  شماره  پنجاه ویکمین  توقف، 
آخرین شماره منتشر شد. متأسفانه دریچه نیز 
چون بسیاری از دیگر مطبوعات با مشکالت 

جدی اقتصادی روبه رو شد!
مه  فصلنا بیر  د سر ب،  هتا ز مجید 
شماره  هر  در  تقریبًا  ما  گفت:  »دریچه« 
پرونده هایی  یا  ویژه نامه ها  می کوشیدیم 
بی  د ا و  فرهنگی  ئل  مسا با  متناسب 
از  نفر  ده ها  باشیم.  داشته  اصفهان  روِز 
پیشکسوتان اصفهان را انتخاب کرده و به 
به  پرداخته ایم.  آنها  کاری  و  زندگِی هنری 
عنوان نمونه برای استاد جالل تاج اصفهانی 
مقدمه چاپ  منتشر کردیم که  ویژه نامه ای 
کتابی با نام »آتش دل« درباره ایشان شد. 
همچنین ویژه نامه ای درباره استاد رضا ارحام 
صدر منتشر شد که در چهلمین روز درگذشت 
قرار  عالقه مندانشان  دسترس  در  ایشان 
گرفت. همچنین ویژه نامه ای در بزرگداشت 
استاد حسن کسایی گردآوری و آماده کردیم 
که به مناسبت هشتادمین سالگرد تولد ایشان 
منتشر شد. آخرین ویژه نامه دریچه نیز درباره 
شادروان جمشید مظاهری )سروشیار( ادیب 
که  بود  دانشگاه  ارجمند  استاد  و  مورخ  و 
دوستداران  و  شاگردان  از  جمعی  همت  با 

ایشان منتشر شد.
از  بسیاری  در  داد:  ادامه  زهتاب 
شماره های دریچه نیز پرونده هایی داشته ایم 
که در آن به بزرگانی چون زاون قوکاسیان، 
حفیظی  نوروز  سینما،  کارگردان  و  منتقد 
نقاش و هنرمند برجسته فرش، شاطر رمضان 
با  که  هنر  سرشناس  اصحاب  از  ابوطالبی 
استادان تاج و کسایی و شهناز و بسیاری از 
بزرگان هنر موسیقی مراوداتی پیوسته داشته 
و همچنین محمدعلی دادور )فرهاد( شاعر 
برجسته اصفهان و بسیاری دیگر از بزرگان 
این شهر پرداخته ایم. البته نه اینکه صرفًا به 
اصفهانیان پرداخته باشیم، مثاًل برای مرحوم 
کاظم برگ نیسی هم پرونده ای داشته ایم.  

سردبیر فصلنامه دریچه گفت: بر این 
باورم که این مجله ضمن اینکه به فرهنگ 
داشته  نیز  اصفهان  بوی  پرداخته،  ملی 
ابوالحسن  شادروان  برای  ما  مثاًل  است. 
نجفی که اصفهانی بود ویژه نامه ای منتشر 
کردیم اما ایشان سال ها بود که در اصفهان 

زندگی نمی کرد. شادروان محمدعلی مرادی 
فیلسوف و پژوهشگر فلسفه نیز این چنین بود.  

سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
گفت:  فصلنامه  تعطیلی  علت  توضیح  در 
در این روزها وضعیت اقتصادی همان طور 
که معیشت مردم را دچار مشکالتی جدی 
است.  گرفته  نیز  را  نشریات  گریبان  کرده، 
از یک طرف روز به روز کاغذ و به تبع آن 
چاپ و لیتوگرافی گران می شود و از طرف 
دیگر قدرت خرید خوانندگان کم شده است. 
البته دریچه سال ها بود که دچار این بحران 
شده و بیشتر با کمک دوستان اهل فرهنگ 
سرپا ایستاده بود اما در یک سال اخیر و بعد 
از تحریم ها، قیمت کاغذ بی حساب و کتاب 
باال رفت و ما دیگر نتوانستیم به منوال قبل 

به فعالیت خود ادامه بدهیم.
این  انتشار  از  گاهی  افزود:  زهتاب 
برابر  سه  قیمت ها  بعدی  شماره  تا  شماره 
می شد! وقتی قیمت دالر به ۲۰ هزار تومان 
رسید، قیمت کاغذ هم بر همین مبنا گران 
شد و وقتی قیمت دالر پایین آمد و به ۱۱ 
هزار تومان رسید، قیمت کاغذ تغییری نکرد و 
پایین نیامد و روز به روز هم شرایط بدتر شد.

وی به اعضای هیأت تحریریه فصلنامه 
این  دریچه  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  دریچه 
بزرگانی چون نصراهلل  را داشت که  افتخار 
محمود  امیدساالر،  محمود  پورجوادی، 
فتوحی، مهدی نوریان، اصغر دادبه و بسیاری 

دیگر از پژوهشگران ارزشمند و صاحب ناِم 
با  تحریریه،  عنوان عضو هیأت  به  معاصر، 
و  دلیل  همین  به  می کردند،  همکاری  آن 
بعد از اینکه خبر تعطیلی مجله منتشر شد 
با موجی از ابراز تأسف ها روبه رو شدیم. اما 
را  ادامه کار  چه می توان کرد؟! دیگر توان 
نداریم و مشکل اصلی ما نیز قیمت باالی 

کاغذ برای چاپ نشریه است.
 : د فزو ا یچه  ر د مه  فصلنا بیر  د سر
اصفهانی ها مثالی دارند که می گویند: »این 
درباره  این  شده!«  گران  بی معنی  جنس 
قیمت کاغذ هم صدق می کند. اگر دو سه 
برابر شده بود، باز هم می شد کاری کرد اما 
در چند سال اخیر این قیمت تقریبًا ۱۰ برابر 
شده و دیگر نمی توان مانند گذشته نشریه 
را منتشر کرد. سه سال پیش قیمت مجله 
۲۵۰۰ تومان بود و اکنون 3۰ هزار تومان. 

البته اگر فروش می رفت که مشکلی نبود!
زهتاب ادامه داد: مجله دریچه فروشی 
روی کیوسک روزنامه  ندارد و بیشتر مورد توجه 
بنابراین  است.  ایران  و  اصفهان  پژوهشگران 
سرمایه ما، برگشتی از محل فروش مجله نداشت 
و به همت اسپانسرهای مجله، نسخه هایی از آن 
در اختیار اهل فرهنگ قرار می گرفت، اما امروزه 
آن اسپانسرها نیز دچار مشکالت اقتصادی شده اند 

و خودشان نیاز به اسپانسر دارند!
وی افزود: چند سال پیش که با یکی 
از توزیع کنندگان کتاب حرف می زدم می گفت 

تومان  میلیون  توزیع هر شماره ۲ دو  برای 
باید بپردازید. آن موزع برای توزیع مجله در 
تهران غیر از قیمت پشت جلد و سهمیه ای 
که برمی داشت، یک مبلغ جداگانه نیز دریافت 
می کرد! این موزع معتقد بود مطبوعات فروش 
نمی روند و اگر بخواهد سهمی از فروش را 
بردارد، برایش  صرفه ندارد. او می گفت بهترین 
مجله هایی که فکر می کنید سود می برند نیز 
چندان فروشی ندارند. می گفت من توزیع کننده 
هستم و بیشتر در جریان این مسأله قرار دارم و 
شرایط واقعی مطبوعات در ایران چنین است.

زهتاب به پیشنهاد برخی از همکاران 
روزها  این  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  نشریه 
بسیاری از دوستان پیشنهاد کرده اند که مجله 
را به شکل الکترونیکی منتشر کنیم. با انتشار 
الکترونیکِی هزینه ها خیلی کمتر می شود و 
می کرد،  راضی  را  مخاطبان  شیوه  این  اگر 
در ادامه کار تعلل نمی کردیم، اما مخاطبان 
ما عموما از میانساالن و از گروهی هستند 
که هنوز کاغذ و قلم را ترجیح می دهند و 
عادت به ورق زدن مجالت و کتاب ها دارند 
و عالقه ای به محتواهای الکترونیکی ندارند.

اگر  افزود:  دریچه  فصلنامه  سردبیر 
هم بخواهیم نشریه را در حد محدودتر و به 
دو شکل چاپی و الکترونیکی منتشر کنیم، 
ایجاد  توفیری  هزینه ها  در  چندان  هم  باز 
نمی شود. چه ۲۰۰ نسخه منتشر کنیم و چه 
دو هزار نسخه هزینه چاپخانه، لیتوگرافی و 

آماده سازی تفاوتی ندارد.
زهتاب از انگیزه خود برای انتشار مجله 
نیز گفت: رشته تحصیلی من ادبیات فارسی 
بوده و به ادبیات دلبستگی بسیاری داشته ام 
و این مجله هم همواره بخشی ثابت داشت 
و شعرهای جدیدی از شاعران جوان را چاپ 
داستان نویسی  در بخش  می کرد. همچنین 
نویسنده ای  از  کوتاهی  داستان  نیز  نشریه 
اخوت  محمدرحیم  و  می شد  چاپ  جوان 
که هم موجب  نقدی می نوشت  آن  بر  نیز 
نویسندگان  برای  هم  و  بود  هنری  التذاذ 
شماره  هر  در  همچنین  بود.  آموزنده  نوپا، 
گفت وگوهایی با استادان اهل ادب داشتیم. 
شماره ها  از  تعدادی  در  مثال  عنوان  به 
گفت وگویی با استاد مهدی نوریان داشتیم و 
وی از خاطرات تحصیل در دانشگاه تهران و 
پیش از انقالب سخن گفت که چندین شماره 
به طول انجامید و با استقبال زیاِد مخاطبان 

مواجه شده بود.

دریچه ای که روی اصفهان بسته شد! 
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نمایش های روز دنیا را در خانه تان  ببینید

مسئول  مدیر  نوروزی  سعید 
اینترنتی »نمایش نت«  تلویزیون 
با  تئاترها روز دنیا  از پخش فیلم 
زیرنویس فارسی از امشب خبر داد. 
فیلم  پخش  ه  ر با ر د وی 

تلویزیون  این  در  دنیا  روز  تئاترهای 
دسترسی  راستای  در  گفت:  اینترنتی 
راحت تر عالقه مندان به دیدن فیلم تئاترهای روز دنیا حدود ۱۰۰ 
یوتیوب  در فضای  این  از  پیش  را که  تئاترهای مختلف  از  فیلم 
وجود داشت با مصرف حجم اینترنت بسیار کمتر و بدون استفاده 
از فیلترشکن و با بهای پنج هزار تومان در نمایش نت تماشا کنند. 
تا  داشت  خواهیم  هم  فروشی  تک  فیلم تئاترها  این  دیدن  برای 

مخاطبان دسترسی سهل تری به آثار داشته باشند.

همراهی رادیو فرهنگ با رزمایش کمک مومنانه 

جغرافیای  »ایران؛  برنامه 
با  هی  همرا برای  نی«  با مهر
تریج  و  مومنانه  کمک  رزمایش 
از  دستگیری  و  انفاق  فرهنگ 

نیازمندان تولید شد.
سید میثم کطاییان سرپرست پخش 
شبکه رادیویی فرهنگ درباره »ایران؛ 
جغرافیای مهربانی« که هر شب ساعت ۱۸ روی موج اف ام ردیف 
۱۰۶ مگاهرتز و موج ای ام ردیف ۵۸۵ کیلوهرتز پخش می شود 
گفت: گروه ها و اقشار مختلف برای حضور در رزمایش کمک مومنانه 
به میدان آمده  و حماسه مهربانی و همنوایی با آسیب دیدگان از 
برنامه، حرکت  این  در  نیز  فرهنگ  رادیو  و  را خلق کردند  کرونا 

مومنانه مردم را به عنوان یک فرهنگ حسنه پوشش می دهد.

 آلبوم جدید فردین خلعتبری منتشر شد

با   » ینه آ ز  و ر نو « م  لبو آ
فردین  خوانندگی  و  آهنگسازی 
موالنا،  از  اشعاری  با  خلعتبری 
ین  فرد و  ری  لهیا ا میرحسن  ا

خلعتبری منتشر شد.
حیدر  باربد،  بابک  آلبوم  این  در 
علیرضا  ده،  ا سیفی ز له  ها یتی،  هدا
غضنفری و فردین خلعتبری به عنوان خواننده و آتنا اشتیاقی، میثم 
به عنوان  باربد  بابک  و  رحیمی  علی  فریوسفی،  پدرام  مروستی، 
نوازنده حضور دارند. »فرجام گل«، »نقش بهار«، »فرصت مستی«، 
»عروسی ابد«، »صدناز رسد مارا«، »آواز دهل«، »شرحش تو بگو«، 
»گرم و خوش«، »برون از جان و جا« از جمله قطعاتی هستند که 

در این آلبوم گنجانده 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:  40

نمایش فیلم طال اینترنتی می شود 

به  »طال«  سینمایی  فیلم 
ز  ا شهبازی  پرویز  نی  کارگردا
چهارشنبه اکران اینترنتی می شود.

این فیلم که درامی اجتماعی 
رامبد  مشترک  تهیه کنندگی  به 

نامزدی  است،  شایسته  محمد  و  جوان 
سی وهفتم  جشنواره  بلورین  سیمرغ   ۲

را در کارنامه دارد.
»طال« که بازیگرانی چون نگار جواهریان، هومن سیدی، طناز 
طباطبایی، هدی زین العابدین، احترام برومند و مهرداد صدیقیان در 
آن ایفای نقش می کنند چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت از طریق اکران 

آنالین در فیلیمو و نماوا به نمایش در خواهد آمد.

ما
سین

 

وقتي جلیل سامان تغییر ذائقه مي دهد...
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محمد حسین زاده

بــار دیگــر شــاهد ماراتــن ســریال هاي مناســبتي 
ــاله  ــه س ــع هم ــتیم... درواق ــان هس ــاه رمض ــراي م ب
بــه مناســبت عیــد نــوروز، مــاه رمضــان و مــاه محــرم 
شــاهد تولیــد و پخــش ســریال ها و برنامه هــاي 
ــتیم و  ــون هس ــبکه هاي تلویزی ــوي ش ــي از س مختلف
بــه نوعــي تولیدکننــدگان و مدیــران این شــبکه ها وارد 
یــک مســابقه جــذاب مي شــوند تــا مخاطــب بیشــتري 
را جــذب کار خــود کننــد. البتــه امســال شــرایط 
ســریال هاي نــوروزي و همینطــور مــاه رمضــان بســیار 
ــه و  ــه قرنطین ــرا ک ــت چ ــه اس ــر از همیش متفاوت ت
ــیاري از  ــته بس ــا خودخواس ــاري و ی ــیني اجب خانه نش
ــا،  ــروس کرون ــیوع وی ــري از ش ــراي جلوگی ــردم ب م
باعــث شــده تــا آنهــا بیــش از پیــش پــاي ســریال هاي 
تلویزیونــي بنشــینند و همیــن موضــوع کار ســازندگان 
ــا  ــود آنه ــه خ ــرا ک ــرده چ ــم ک ــخت تر ه ــا را س آنه
نیــز اکثــرا در روزهــاي پایانــي فیلمبرداري هایشــان بــا 
کرونــا برخــورد داشــتند و هــم اینکــه حــاال مخاطــب 
بیشــتري کار آنهــا را نظــاره کــرده و زیــر ذره بیــن دارد. 
یکــي از ســریال هاي مناســبتي امســال مــاه رمضــان، 
ســریال زیرخاکــي بــه کارگردانــي و نویســندگي جلیــل 
ــد  ــا مي باش ــا نصیری نی ــي رض ــامان و تهیه کنندگ س
کــه از هم اکنــون مي تــوان بــه جــرات گفــت قابلیــت 
ایــن را دارد کــه پرمخاطب تریــن ســریال امســال 
رمضــان باشــد. بازیگــران ایــن ســریال عبارتنــد 
ــالح،  ــادر ف ــي، ن ــه صامت ــیدي، ژال ــان جمش از پژم
ــی زاده،  ــر نق ــی، اصغ ــد روحان ــنجری، امی ــرج س ای
بازیگــر خردســال رایــان ســرلک و بــا حضــور هــادی 

ــش. ــر خیراندی ــر و گوه حجازی ف

از درام انقالبي تا کمدي
اولیــن چیــزي که دربــاره ســریال زیرخاکــي نمود 
ــام جلیــل ســامان مي باشــد.  خاصــي پیــدا مي کنــد، ن
ــه  ــاني ک ــریال هاي درخش ــا س ــا او را ب ــیاري از م بس
در ســال هاي اخیــر ســاخته اســت، مي شناســیم. 
ســریال هایي چــون ارمغــان تاریکــي، پروانــه و نفــس 
کــه تقریبــا همگــي آنهــا درام هایــي جــذاب در بســتر 
تاریــخ معاصــر کشــورمان بــود کــه در بســیاري از آنهــا 
ــون آن و  ــالب اســالمي و مســائل پیرام موضــوع انق
همچنیــن داســتان هاي بعــد و قبــل از انقــالب را 
روایــت مي کــرد. او حــاال ســراغ روایتــي دیگــر رفتــه 
ــخ معاصــر کشــور  ــم در تاری ــار ه ــن ب ــا ای ــه اتفاق ک
ســیر مي کنــد بــا ایــن تفــاوت کــه ژانــري متفــاوت از 
گذشــته دارد و طبیعتــا بــراي ایــن روزهــاي تلویزیــون، 

ــت باشــد. ــاز مثب ــک امتی ــد ی مي توان

در جستجوي زیرخاکي!
ــته  ــال گذش ــرداد س ــی از 3۰ م ــریال زیرخاک س
ــورد و  ــد خ ــدس کلی ــاع مق ــینمایی دف در شــهرک س
ــا  ــت ت ــر گذاش ــت س ــددی را پش ــن های متع لوکیش
بــه پایــان رســید و چندیــن مقطــع زمانــي مختلــف را 
روایــت خواهــد کــرد. ایــن ســریال کــه در ابتــداي راه 
در ســکوت خبــري کار خــود را آغــاز کــرده بــود، قــرار 
بــود در ۲فصــل و ۲۵ قســمت تولیــد شــود ولــي گویــا 
ــر شــده اســت. ماجــرای  ــداد قســمت هاي آن کمت تع
ــه  ــرز ک ــود... فریب ــاز می ش ــال ۵۶ آغ ــریال از س س
ــه  ــد ب ــدش زندگــی می کن ــه همــراه همســر و فرزن ب
قصــد یافتــن گنــج، زمیــن خانــه قدیمــی را می کنــد، 
امــا جســتجوهای او زیــر نظــر ســاواک اســت و ایــن 

ــد. ــم می زن ــی را رق ــوع ماجراهای موض

فیلمبرداري در کوران کرونا
ســریال زیرخاکــي نیــز ماننــد همه چیــز بــا کرونــا 
ــرد.  ــرم ک ــه ن ــت و پنج ــون آن دس ــي پیرام و حواش
فیلمبــرداري بخش هایــي از فصــل دوم ایــن ســریال با 
شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور همزمــان شــد طبیعتا 
محدودیت هــا روي کار ســازندگان ایــن ســریال تاثیــر 
داشــت ولــي در فیلم هایــي کــه از پشــت صحنه کار در 
فضــاي مجــازي منتشــر شــد، عوامــل بــا رعایــت تمام 
نــکات بهداشــتي مشــغول کار بودنــد تــا ایــن ســریال 

را بــراي پخــش آمــاده کننــد ولــي نهایتــا بخشــي از 
داســتان کــه قــرار بــود در خــارج از کشــور فیلمبرداري 

شــود، اســیر کرونــا شــد!

بازگشت دوباره ژاله صامتي
ژالــه صامتــی را یکــي از شــاخص ترین بازیگــران 
ســینما و تلویزیــون مي دانیــم چــرا کــه همــواره او را در 
ــال هاي  ــام س ــم و در تم ــاوت دیده ای ــاي متف نقش ه
فعالیتــش هرگــز یــک بازیگــر کلیشــه اي و تکــراري 
نبــوده اســت. نکتــه جالــب درباره حضــور ژالــه صامتي 
در زیرخاکــي ایــن اســت کــه او ۲ســال پیــش نیــز در 
مــاه رمضــان بــا ســریال نفــس کــه آن هــم ســاخته 
جلیــل ســامان بــود در تلویزیــون حضــور پیــدا کــرد و 
ایــن در حالــي بــود کــه ۱۴ســال در تلویزیــون فعالیتي 
نداشــت! حــاال بــار دیگــر بازهــم بــه کارگردانــي جلیل 
ســامان در ســریالي مناســبتي از مــاه رمضــان ولــي در 
نقشــي کامــال متفــاوت از ســریال قبلــي حضــور پیــدا 
ــاره زیرخاکــي گفتــه  ــه صامتــي درب کــرده اســت. ژال
ــار دیگــر در یــک ســریال  ــد از چندســال ب اســت: بع
بــازی کــرده ام. بــه نظــرم زیرخاکــی کار بســیار جذابی 
ــده و  ــاخته ش ــامان س ــل س ــط جلی ــه توس ــت ک اس
ــا  ــاره ب ــاچی ها دوب ــود تماش ــث ش ــم باع ــر می کن فک

تلویزیــون آشــتی کننــد.

از عید تا رمضان با حجازي فر
اتفــاق جالــب دیگــر دربــاره بازیگــران ایــن 
ســریال، نــام هــادي حجازي فــر مي باشــد کــه 
در ســال هاي اخیــر بــه شــدت پــرکار شــده و در 
ــا  ــي باره ــش خانگ ــبکه نمای ــینما و ش ــون، س تلویزی
ــه در  ــیده اســت. او ک ــاي پرمخاطــب درخش در کاره
عیدنــوروز امســال هــم در ســریال نــوروزي دوپینــگ 
ــا نقشــي متفــاوت در ســریال  حضــور داشــت حــاال ب
مناســبتي زیرخاکــي حضــور پیــدا کــرده اســت و شــاید 
از معــدود دفعاتــي باشــد کــه از یــک بازیگــر در طــول 
ــاه ۲ســریال مناســبتي پخــش مي شــود!  ــر از ۲م کمت

ــه او  ــت ک ــن اس ــر ای ــاره حجازي ف ــر درب ــه دیگ نکت
نیــز پیــش از ایــن در ســریال نفــس بــا جلیــل ســامان 

ــود. همــکاري کــرده ب

حمایت هادي از پژمان
ــي  ــریال زیرخاک ــاره س ــه درب ــه جالب توج نکت
پژمــان  و  حجازي فــر  هــادي  کــه  اســت  ایــن 
ــن در  ــد و ای ــرار گرفته ان ــم ق ــیدي در کناره جمش
حالیســت کــه آنهــا در جشــنواره ســال گذشــته فجــر 
ــش  ــاي نق ــم ایف ــت در کناره ــم دوزیس ــز در فیل نی
ــاره همــکاري  ــر درب ــادي حجازي ف ــد. ه ــرده بودن ک
بــا پژمــان جمشــیدي و خلقیــات او مي گویــد: واقعیــت 
امــر ایــن اســت کــه از دور همــواره نســبت بــه پژمان 
جمشــیدی گارد داشــتم و هیچ وقــت دلیلــش را هــم 
نمی دانســتم، امــا بــه واقــع پژمــان بــه لحــاظ اخــالق 
ــه  ــرای کارش ب ــوده و ب ــک ب ــه ی ــدی درج و کاربل
شــدت زحمــت می کشــد. در همکاري هایــي کــه 
بــا او داشــتم، شــاهد بــودم کــه پژمــان بــراي بــازی، 
ــالق  ــان اخ ــذارد و از پژم ــه مي گ ــان و دل مای از ج
حرفــه اي را یــاد گرفتــم. وی همــواره رفتــار حرفــه ای 
را رعایــت می کنــد و احتــرام ویــژه ای ببــراي دوربیــن 
و همــکاران خــود قائــل اســت. مخالفت هــای زیــادی 
بــا حضــور او در ایــن عرصــه وجــود داشــت ولــی او 
ــه  ــم ک ــاال می بینی ــرد و ح ــالش ک ــد، ت ــلیم نش تس
مخاطــب چقــدر از آثــاری کــه او در آنها حضــور دارد، 

ــد. ــتقبال می کن اس

آقاي فوتبالیست بازیگر
امــا قطعــا نقطــه عطــف ســریال زیرخاکــي 
ــه  ــبت ب ــاوت آن نس ــدي و متف ــات کم ــراي لحظ ب
آثــار قبلــي جلیــل ســامان، حضــور پژمــان جمشــیدي 
ــي  ــر کس ــر کمت ــاید دیگ ــه ش ــتي ک ــت. فوتبالیس اس
ــاورد  ــر بی ــه خاط ــي او را ب ــه دوران ورزش ــد ک باش
چــرا کــه در عرصــه بازیگــري آنقــدر درخشــان بــوده 
کــه حــاال ســتاره ســینما و تلویزیــون شــده اســت. بــا 

ــم  ــدي دیده ای ــاي کم ــوال او را در نقش ه ــه معم اینک
ــوده  ــر ب ــن ژان ــه ای و درخشــش او بیشــتر معطــوف ب
ــي نفــس  ــل ســامان یعن ــي جلی ــي در ســریال قبل ول
نقشــي کوتــاه ولــي جــدي داشــت و حــاال بــه بازیگــر 
اصلــي ســریال ایــن کارگــردان تبدیــل شــده اســت. 
ــن  ــد: ای ــتان آن مي گوی ــي و داس ــاره زیرخاک او درب
ــاوت  ــرح متف ــه مف ــک مجموع ــوان ی ســریال را می ت
ــای  ــر کمدی ه ــه اکث ــرا ک ــت چ ــون دانس در تلویزی
ــوگ اســتوار  ــر دیال ــی معمــوال ب ســینمایی و تلویزیون
هســتند، امــا در اینجــا موقعیــت، فضــای طنــز را ایجاد 
ــخصیت های  ــا ش ــرح ب ــه مف ــک مجموع ــد. ی می کن
کمــدی و البتــه فضاهایــی کــه شــاید قبــل از ایــن در 
تلویزیــون ندیــده باشــیم. مثال مــا در تلویزیــون فضای 
ــن  ــل م ــا حداق ــی نداشــته ایم ی ــل از انقالب ــرح قب مف
بــه خاطــر نــدارم. امــا در ایــن مجموعــه بــا طــی یــک 
پروســه ۵دهــه ای از دهــه ۵۰ تــا دهــه ۹۰ در جریــان 
ــا و  ــی از ویژگی ه ــه یک ــم ک ــرار می گیری ــی ق اتفاقات
ــن  ــز در ای ــن ســریال اســت. مــن نی جذابیت هــای ای
ــي را  ــاي مختلف ــان، گریم ه ــذر زم ــا گ ــه ب مجموع
تجربــه کــرده ام کــه برایــم بســیار جــذاب بــود. مــن 
بــا توجــه به شــناخت قبلــی از آقای ســامان و آشــنایی 
ــه موفقیــت ایشــان در عرصــه  ــا ســبک آثارشــان ب ب
تلویزیــون آگاهــی داشــتم و همچنیــن بــا تهیه کننــده 
ــا رابطــه دوســتی و کاری  ــای رضــا نصیری نی کار، آق
تجربــه کــرده بــودم کــه بــرای ایــن کار انتخاب شــدم.

پسر بد سینما در تلویزیون
ــه  ــه عمــال بازیگــري را ب ــان جمشــیدي ک پژم
ــود در  ــرده ب ــاز ک ــه اي از ســال ۹۲ آغ صــورت حرف
ــن  ــه پرکارتری ــاال ب ــاه ح ــان کوت ــدت زم ــن م همی
ــل شــده اســت. او در ســال ۹۸  بازیگــر ســینما تبدی
ــران  ــازترین بازیگ ــي از پولس ــه یک ــر اینک ــالوه ب ع
ســینما بــود، یکــي از پرکارترین هــا هــم لقــب 
گرفــت و فیلم هــاي ســینمایي هزارتــو، ایــده اصلــي، 
تگــزاس۲، جهــان بــا مــن برقــص، مــا همــه باهــم 
هســتیم و خــوب بــد جلــف۲ را در اکــران داشــت کــه 
البتــه آخریــن آنهــا تنهــا 3روز روي پرده هــا مانــد و 
بــه دلیــل تعطیلــي ســینماها بــه خاطــر شــیوع بیماري 
کرونــا، اکــران آن متوقــف شــد. او دربــاره بازگشــت 
ــدن  ــرای دور ش ــد: ب ــون مي گوی ــه تلویزی ــاره ب دوب
ــینمایی  ــای س ــران فیلم ه ــک اک ــای ُپرترافی از فض
ــا  ــکاری ب ــتم، هم ــرده داش ــر پ ــال ۹۸ ب ــه در س ک
مجموعــه زیرخاکــي را پذیرفتــم. بــه نظــرم مخاطــب 
ــب  ــر، مخاط ــینما و تئات ــه س ــبت ب ــون، نس تلویزی
ــرادی  ــرد اف ــول ک ــد قب ــت و بای ــترده تری اس گس
خیلــی  می کننــد  زندگــی  شهرســتان ها  در  کــه 
ــدن هنرپیشــه های  ــه ســینما و دی ــن ب ــات رفت امکان
مــورد عالقه شــان در قــاب ســینما یــا صحنــه تئاتــر 
ــا  ــا ب ــاط م ــن راه ارتب ــه موثرتری ــد، در نتیج را ندارن
ــازی  آنهــا قــاب تلویزیــون اســت. از طــرف دیگــر ب
ــبکه  ــر ش ــه مدی ــت و اینک ــه مدیری ــون ب در تلویزی
چــه کســی اســت، مرتبــط نیســت و صرفــا بــه خاطــر 
ــورد  ــر م ــد بازیگ ــت دارن ــه دوس ــت ک ــی اس مردم
ــن حــق مســلم آنهاســت  ــد و ای عالقه شــان را ببینن
کــه ســریال ها و برنامه هــای خــوب و خوش ســاخت 
ــن  ــم در ای ــم گرفت ــل تصی ــن دلی ــه همی ــد، ب ببینن

ــم. ــازی کن ســریال حضــور داشــته باشــم و ب

جنجال هاي خارجي خیراندیش
ــر  ــریال را گوه ــن س ــاره ای ــب درب ــیه عجی حاش
خیراندیــش بازیگــر کهنــه کار ســینما و تلویزیــون رقــم 
زد. او کــه چنــدي پیــش در مراســم عروســي دختــرش 
در آمریــکا حضــور داشــت، عکس هــاي نامناســبي را از 
خــود منتشــر کــرده بــود و همیــن موضــوع باعث شــد 
تــا ۲روز پیــش از آغــاز مــاه رمضــان و پخــش ســریال، 
شــایعه ممنوع الــکاري و ممنوع التصویــر شــدن او 
منتشــر و درنهایــت پخــش ســریال در هالــه اي از ابهام 
قــرار بگیــرد ولــي بــا تعامالتــي که بیــن ســازندگان اثر 
و مدیــران تلویزیــون صــورت گرفت، درنهایت ســریال 
ــود  ــه پخــش رســید و اگــر نمي رســید مشــخص نب ب
ــاه  ــریال م ــن س ــن بهتری ــریالي جایگزی ــه س ــه چ ک

ــد!؟ ــان ۹۹ مي ش رمض
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هنرمندان و روزهاي قرنطینه
الهام پاوه نژاد: برگزاري کالس هاي بازیگري 

مجازي اتفاق تازه اي در کشور است

حتما بسیاري از شما بازي هاي درخشان و خاطره انگیز الهام پاوه نژاد را در 
سریال هاي تلویزیوني سال هاي دورتر به خاطر دارید. سریالي مانند همسران 
که هنوزهم در ذهن و خاطر همه سریال دوستان نقش بسته و اتفاقا سالهاست 
که سریال هایي مانند آنها را ندیده ایم! اما این بازیگر شاخص و محبوب مانند 
بسیاري دیگر از بازیگران آن زمان، حاال مدتهاست که از قاب تلویزیون 

دور شده و بیشتر زمان و وقت خود را صرف تئاتر و البته تدریس مي کند.
الهام پاوه نژاد بازیگر، کارگردان و مدرس تئاتر در گفتگو با دنیاي جوانان 
دلیل  به  قرنطینه گفت: موقعیت پیش آمده  ایام  در  فعالیت هاي خود  درباره 
شیوع ویروس کرونا مختص محدوده، منطقه و انسان های خاصی نیست و 
در حال حاضر گریبانگیر همه مردم جهان است و همه باید دست به دست هم 
دهند تا از این بحران که پیش بینی بلندمدتی برای آن شده عبور کنیم. اهالی 
تئاتر نسبت به دیگر صنوف آسیب پذیرتر هستند و در پی شیوع کرونا، فعالیت 
اهالی این هنر زودتر از دیگر فعالیت های اجتماعی تعطیل شده و بی  شک 
دیرتر نیز آغاز خواهد شد. از آنجا که مشخص نیست که فعالیت های اجتماعی 
از چه زمانی آغاز خواهد شد، بهتر است برنامه ریزی بهینه ای برای گذر از این 
دوران صورت گیرد، بر این اساس تصمیم به برگزاری کالس های بازیگری به 
صورت مجازی گرفتم و اکنون در حال تدارک آن هستم و هنوز کالس ها آغاز 
نشده است. البته فرصت ثبت نام به پایان رسیده و در حال بررسی درخواست 
متقاضیان به این منظور هستم. من سال هاست که در کنار بازیگری مشغول به 
تدریس بازیگری در آموزشگاه ها هستم و در این شرایط که فعالیت آموزشگاه ها 
تعطیل و متوقف است با توجه به تماس هایی که خصوصا از سوی نسل جوان 
در این مدت داشته ام تصمیم به برگزاری کالس های بازیگری به شکل مجازی 
گرفتم و فراخوانی را به این منظور منتشر کردم. در پی انتشار این فراخوان شاهد 
آن بودم که عالوه بر نسل جوان، گروه های سنی باالتر نیز از این فراخوان 
استقبال کردند. در راستای این اقدام تحقیق و بررسی هایی پیرامون شیوه های 
برگزاری کالس های مجازی از مدارس تا دانشگاه ها در سطح جهانی داشتم. 
طی چند سال تجربه ای که در امر تدریس بازیگری دارم، معموال آموزش های 
خود را با هنرجویان کامال مبتدی آغاز می کنم و بر این اساس به تجربه ای 
در هدایت هنرجویان تازه وارد در مسیر و تعریف صحیح از مفاهیم بازیگری 
دست یافته ام. بسیار عیان است که الفبای بازیگری بدن و بیان است و هنرجو 
با آموزش صحیح بدن و بیان است که در مسیر بازیگری هدایت می شود. 
در این راستا درخصوص نحوه برگزاری کالس ها به صورت مجازی سواالت 
بسیاری مطرح شده است. اکنون اپلیکیشن هایی در دسترس است که بیشتر 
از ۴-۵ نفر امکان آن را دارند تا در این برنامه به یکدیگر بپیوندند و کالس ها 
به صورت گروهی برگزار شود. قرار بر این بود تا از ۱3 اردیبهشت ماه کالس ها 
آغاز شود اما از آنجا که نیاز است تا مدتی این نرم افزار را امتحان کنیم شروع 

کالس ها کمی دیرتر خواهد بود.
این بازیگر شاخص تئاتر با اشاره به اینکه کالس های بازیگری مجازی 
متقاضایانی از شهرهای مختلف ایران و سایر کشورها داشته است، یادآور 
شد: طی بررسی که بر لیست نهایی متقاضیان شرکت در کالس ها داشته ام 
متوجه شدم که ساکنان شهرستان ها درخواست بیشتری را برای حضور در 
کالس مجازی بازیگری ارسال کرده اند و این موضوع به این دلیل است که 
اهالی تهران دسترسی آسان تری نسبت به این کالس دارند. اما درخواست 
ساکنان کشورهای دیگر به این منظور برایم بسیار هیجان انگیز بود. ضمن 
اینکه برگزاری کالس های مجازی برایم اتفاق تازه ای است. من همواره بر 
این ادعا هستم که کالس های آموزشی که برگزار می کنم برای خودم هم 
بُعد آموزشی دارد و قطعا آموخته هایی از آنها دارم و از این منظر، آموزش 
برایم امری جذاب و حائز اهمیت است و عالقمند به فعالیت در این حیطه 
هستم. در نظر دارم فقط هنرجویان مبتدی که پیشتر، آموزش بازیگری را 
نگذرانده اند را به منظور این دوره از کالس های مجازی بازیگری گزینش 
کنم. قصد دارم هنرجویان را به دو گروه سنی ۱۷ تا ۲3 سال و ۲3 به باال 
بازیگری  آموزشگاه های  در  سنی  گروه بندی  متاسفانه  کنم.  تقسیم بندی 
رعایت نمی شود، درصورتی که این موضوع در اوایل آموزش برای مبتدیان 

از اهمیت خاصی برخوردار است.
پاوه نژاد با بیان اینکه برگزاری کالس های مجازی بازیگری را یک 
آزمون می داند، تصریح کرد: این اتفاق برای خودم هم بسیار جذاب است. از 
آنجا که خالقیت از نیاز و احتیاج انسان ها پدید می آید، امیدوارم این آزمون 
را با موفقیت پشت سر بگذرانیم. چه بسا این تجربه برای هنرمندان تئاتر این 
امکان و چشم انداز را ایجاد کند تا تمرینات تئاتر را با دورخوانی به صورت 
مجازی آغاز کنیم تا زمانی که سالن های تئاتر بازگشایی شد بخشی از مسیر 
و پروسه تمرین را پشت سر گذاشته باشیم. اما آنچه که کامال واضح است 
این است که از جایی به بعد به منظور تمرینات تئاتر و گذراندن کالس های 
آموزشی نیاز به حضور فیزیکی و نفس به نفس است. در راستای هر حرکت 
در  ما  اکنون  نظرم  به  اما  دارند  مخالفت  آن  با  اقلیتی  همواره  نوپا  و  تازه 
شرایطی به سر می بریم که به لحاظ روانی و اقتصادی باید در کنار یکدیگر 
قرار بگیریم و با هر پیشنهاد تازه ای که محلی از گفتگو، صحبت و تامل را 

ایجاد کند همراه شده و وارد مبارزه نشویم.


