
بورس امالک و مسکن در آینده نزدیک

رئیس دانشگاه آزاد گفت: خود را مجاز به هرگونه درآمدزایی نمی 
دانیم، بلکه معتقدیم که دانشگاه باید به دنبال اقتصاد مبتنی بر علم و 

فناوری و دانش بنیان باشد.
محمدمهدی طهرانچی فرهنگ، اقتصاد، علم و فناوری را سه مؤلفه 
اقتدار کشور از منظر مقام معظم رهبری دانست و افزود: اگر نگاه خرد 
داشته باشیم، دانشگاه هم درگیر این سه مؤلفه است و فرهنگ، اقتصاد، 

علم و فناوری در هم تنیده است، به طوری که نمی توان فرهنگ را از 
نظام تربیتی جدا کرد، همانطور که مقام معظم رهبری فضای تنفسی 

ما را فرهنگ می دانند.
طهرانچی با اشاره به محیط های تأثیرگذار بر فرهنگ جوانان، 
و  دانشجویی  جمعیت  از  متأثر  دانشجویان  فرهنگی  فضای  گفت: 
آن، فضاهای مجازی،  بر  اساتید در کالس هاست و عالوه  رفتار 

دست  در  دار  جهت  و  هدفمند  صورت  به  را  ما  فرهنگی  فضای 
خواهد  می  کسی  کند  احساس  اگر  که  طوری  به  است،  گرفته 
خالف طراحی آنها حرکت کند، برای او محدودیت های شدیدی 
اعمال می کند، بنابراین فضای مجازی یک فضای مهندسی شده 

و کاماًل جهت دار است.
صفحه 2

رئیس سازمان پژوهش و برنامه آموزشی:

 مراکز برنامه ریزی کشور 

به بنیه اساسی تعلیم و تربیت توجهی نکردند

سرنوشت کنکوری ها در دست امروز و فردا کردن مسئوالن
پس از شیوع کرونا ویروس در کشور و همه گیری 
آن، در اولین گام های قرنطینه، دانشگاه های کشور تعطیل 
شد و شرایط به گونه ای پیش رفت که هنوز هم زمان 

دقیقی برای بازگشایی آنها مطرح نیست.
در این میان برگزاری کنکورهای کشوری نیز متأثر 
از شیوع کروناویروس یکی پس از دیگری لغو شدند به 
گونه ای که اولین آزمون ملی که آزمون دکتری تخصصی 
بود و قرار بود در اسفند سال ۹۸ برگزار شود، لغو و به 

فروردین ماه ۹۹ موکول شد.
مسئوالن  کروناویروس  شیوع  روند  ادامه  با  اما 
از  دکتری  آزمون  زمان  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
که  شود  موکول  دیگری  زمان  به  نیز   ۹۹ فروردین 
زمان جدید ۹ خرداد ۹۹ نیز اکنون در هاله ای از ابهام 

قرار گرفته است.
صفحه 2

رئیس دانشگاه ایالم: 

آموزش مجازی در  دانشگاه ایالم
 با کیفیت مناسب در حال انجام است 

6

۹ راه ساده برای آنچه که در زندگی می خواهید

صفحه 5شناخت ارزشها؛ تسخیر اهداف
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
راد: مسئوالن باید 

در این روزها بیشتر 
به عرصه هنر و 

فرهنگ توجه کنند

5ورزش
ذوالفقارنسب:

 قهرمان این فصل، 
فصل آینده مشخص 

شود!

هنگ 7فر

اين روزها بسياري از هنرمندان از وضعيت نامناسبي كه بابت 
شده،  ايجاد  برايشان  هنري  فعاليت هاي  تعطيلي  و  قرنطينه 
گاليه دارند. بعد از حدود يك ماه قرنطينه همگاني حاال برخي 
از مشاغل اجازه فعاليت پيدا كرده اند اما مشاغل هنري هنوز 
تعطيل هستند و سينماها، سالن هاي تئاتر و سالن هاي كنسرت 

كماكان در خاموشي به سر مي برند.

بيژن ذوالفقارنسب، رييس كانون مربيان فوتبال ايران، 
درباره بيانيه اين كانون درباره اتمام ليگ اظهار كرد:  نظر 
همه اعضای هيات مديره كانون مربيان فوتبال ايران 

گرفته شده و همه موافق اين بيانيه بودند. 

حسن اصغری می گويد: اين روزها وقت بيشتری برای نوشتن 
و خواندن دارد و شرايط به نفع او شده است. او همچنين 
معتقد است درباره وقايع اين چنينی نمی شود فوری نوشت. 
اين نويسنده درباره حال و هوايش در اين روزهای كرونايی، 
اظهار داشت مشغول نوشتن رمانی درباره مشروطه هستم. 

شخصيت اصلی رمان ستارخان  است،

شرایط این روزها 
برای اهل قلم یک 

شوک بود 

دولتی سازی مهم ترین آفت توسعه علم و آموزش است
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آگهی
 مناقصه عمومی 

نوبت دوم 
دهیاری اورین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال ۹۹ از محل اعتبارات دهیاری اجرای پروژه ذیل را 
از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط دارای رتبه بندی دعوت میگردد 
جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به واحد مالی دهیاری اورین پس از چاپ آگهی نوبت دوم مراجعه نماید. 
ضمنًا مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود. هزینه درج آگهی در 

روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ردیف بودجهموضوع مناقصهردیف
مبلغ برآورد

)ریال(
 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه

)ریال(
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مرتضی یوسف زاده - دهیار اورین

سرمقاله
رمضان و حمایت از فقرا در بحران کرونا 

محمد شریعتمداری 

بیمـاری عالمگیـر کرونـا، مانند همـۀ بیماری هـای همه گیر، تمام 
شـئونات زندگـی فـردی و اجتماعـی و سـالمت جسـمی و روانی را در 
جوامـع مختلـف هـدف قـرار داده اسـت. مهم تـر آنکه کرونـا پدیده ای 
اسـت ناشـناخته کـه شـدت و میـزان اثـرات آن غیرقابـل پیش بینـی 
اسـت. البتـه، شـکی نیسـت کـه مهم تریـن تبعـات آن بر زندگـی فقرا 
و محرومیـن خواهـد بـود. در ایـن شـرایط، در حالـی وارد مـاه مبارک 
رمضـان می شـویم کـه کرونا تأثیرات گسـترده ای بر زندگـی اجتماعی 
اقتصـادی همـۀ هموطنـان داشـته اسـت؛ هـزاران نفـر از ایرانیـان به 
بیمـاری مبتـال شـده اند، چنـد هـزار نفر جـان خـود را دسـت داده اند، 
و بسـیاری از هموطنان مان کسـب وکار خودشـان را از دسـت داده اند.

بـا خسـارات و  نـگاه اسـالمی در مواجهـه  امـا  ایـن میـان،  در 
ویرانی هـای ناشـی از بالیـا، مصیبت هـا، سـبک همزیسـتی و گـذار از 
آن هـا رسـم و شـیوۀ خاصـی دارد، آنچنان کـه از دل ویرانی هـا آبادانی 
برویـد. تحلیـل کنش هـای فـردی و سـازوکار های اجتماعـی و ترمیـم 
آن هـا از جملـه آموزه هایی اسـت که از سـوی نبی گرامی اسـالم )ص( 

مطرح شـده اسـت.
از سـوی دیگـر، زیسـت انسـانی، سـبک زندگـی معنـوی اوسـت 
کـه پیـش، حیـن و پـس از مصیبت هـا دسـتخوش دگرگونی می شـود. 
ایـن دگرگونـی در جوامـع مختلـف می توانـد یـا انحطـاط یـا بالندگـی 
را بـه ارمغـان آورد. بـه وقـت گرفتـاری، غفلـت یـا توجـه هـر کـدام 
پیامد هـای متفاوتـی خواهند داشـت. مشـغول  شـدن بـه رتق وفتق امور 
مـادی و غفلـت از عمـارت دل و جـان آسـیب جوامع دینـی در هنگامۀ 
گرفتاری هـای همه گیـر اسـت. از منظـر مؤمنینـی کـه آبدیـدۀ محـک 
آزمون هـای الهـی بوده انـد، بالیـا و مصیبـت می توانـد چنـان به جوش 
و خروششـان بکشـاند کـه باغ رضـوان الهی در دسـترس تر از همیشـه 
باشـد، چراکـه رضـوان مـن اهلل هـو اکبـر. در ایـن چهارچـوب معنایی، 
همزمانـی بـالی کرونـا و مـاه مبـارک رمضـان می تواند باز هـم از دل 
تهدیـد فرصـت بسـازد. تهدیـد تعطیلـی کسـب وکار ها و مناسـک دینی 
می توانـد در پرتـو راهکار هـای خالقانـه -کـه از دل آموزه هـای دینـی 
و تجـارب علمـی برمی آیـد- بـه احیـای قلـوب و مناسـبات اجتماعـی 
بینجامـد. امـا آنچـه از روح دسـتورهای دینـی در ایـام مـاه مبـارک 
برمی آیـد، ایـن اسـت کـه مـاه رمضـان مـاه نشـاط مؤمنیـن اسـت؛ 
نشـاطی کـه از جـد و جهـد مؤمنین برمی خیـزد، حول محور اسـتکمال 
آنچـه رضایـت خداونـد را بـه بار مـی آورد، می گـردد. در ادبیـات دینی، 
دسـتگیری از مسـتمندان، که عیال اهلل خوانده می شـوند، شـرط کسـب 

رضایـت خداوند اسـت.
واقعیـت ایـن اسـت که رمضـان امسـال می تواند به یـک فرصت 
بـزرگ و بـه تعبیـر رهبـر معظـم انقـالب یـک رزمایش گسـترده برای 
کمـک بـه فقرا تبدیـل شـود، فقرایی که بیمـاری عالمگیـر کرونا بیش 
و پیـش از همـه آن هـا را هـدف قـرار داده اسـت و ایـن یـک حقیقـت 

دینـی اسـت کـه مبـارزه با فقـر یک »مبـارزۀ همگانی« اسـت.
در ایـن چهارچـوب، همۀ ظرفیت هـای اجرایی، مالـی، هماهنگی، 
پشـتیبانی و سیاسـتِی وزارتخانـه و شـورای عالی رفـاه، بـرای حمایت از 
فقـرا و آسـیب دیدگان اجتماعـی اقتصـادی کرونـا بسـیج و تاکید شـده 
مسـئولیت  هدفمنـد  به صـورت  تابعـه  شـرکت های  همـۀ  کـه  اسـت 

اجتماعـی خـود را در باالتریـن سـطح محقـق سـازند. 
در آسـتانۀ حلـول مـاه مبـارک رمضـان و همزمـان با آغـاز هفتۀ 
کارگـر مناسـب دیـدم بـر ایـن نکتـه تأکیـد کنـم که بـرای مبـارزه با 
اثـرات ناشـی از کرونـا و حمایـت از فقـرا بایـد همـه با هم یـک اقدام 
ملـی و حماسـۀ مانـدگار را رقـم بزنیم، و چه زمانی بهتـر از ماه مبارک 

رمضـان برای شـروع ایـن اقدام.

مستوره برادران نصیری
برای  تتلو،  به  معروف  مقصودلو  امیرحسین 
باشید،   موسیقی  اهل  که  نیست  نیازی  شناختش 
فراوانش  ورزشی...  و  اجتماعی  سیاسی،  حاشیه های 
شهرت زیادی برایش ساخته، هرچند این روزها بیشتر 
در زمینه آسیب های اجتماعی بر سر زبان ها افتاده است.

خواننده ای که مرزهای زیادی را در هنجارشکنی 
جابه جا کرده است، از ظاهر متفاوت و کارهای عجیب 
ترانه هایش  چهارچوب  از  خارج  محتوای  تا  غریب  و 
از  نه فقط  اواخر مطرح کردن موضوعاتی که  این  و 
چهارچوب ها خارج شده بلکه مصادیقی از خطوط قرمز 

جهانی را هم تحت شعاع قرار داده است.
در هیچ  نوجوان  دختران  با  رابطه جنسی  ایجاد 
جامعه ای مورد تایید نیست و جزو موضوعات غیرقانونی 
از  این فرد  محسوب می شود، حال در چنین بستری 
طریق اینستاگرام مخاطبانش را به چنین کاری دعوت 

می کند، با صراحت و بدون هیچ پنهان کاری ای.
این تقاضا در کشور ترکیه که تتلو در حال حاضر 
آنجا سکونت دارد، اتفاق افتاده، کشوری اسالمی که 
اتفاقا حتی سن قانونی ازدواج در آن ۱۸ سال است.در 
کودک  یک  با  ازدواج  ترکیه  قانون در  براساس  واقع 
زیر سن قانونی به مثابه کودک آزاری شناخته می شود 

و مجازات زندان دارد.
همین موضوع سبب شد تا بعد از انتشار استوری 
ایران  در  اجتماعی  فعاالن  و  کاربران  فقط  نه  مذکور 
نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند، بلکه موضوع 
مورد توجه فعاالن ترک هم قرار گیرد و اینستاگرام در 
واکنش به این اعتراضات با این تاکید که »امنیت اعضا 

اولویت اصلی ماست« صفحه او را ببندد.
اما موضوع با اینجا هم ختم نشد و این شرکت 
در اقدامی بعدی وقتی تتلو با نامی دیگر به اینستاگرام 
این  شد،  میلیونی  ساعت   2۴ از  کمتر  در  و  برگشت 

او  با  کاملی  حجت  اتمام  تا  بست  هم  را  صفحه 
تتلو  حذف  در  اینستاگرام  اقدام  باشد.هرچند  داشته 
این شبکه  میلیونی اش در  دنبال کننده های چندین  با 
اجتماعی حاصل گزارش و توجه کاربران است اما با 
شبکه های  به  نسبت  بارها  که  هشدارهایی  یادآوری 
اجتماعی و تاکید بر فیلترینگ آنها بوده، می توان این 
نیمه لیوان را هم شاخص قرار داد.از طرفی تاثیرگذاری 
تتلو بر خیل مخاطبانش را نمی توان منکر شد اما حقیقت 
این است که این اعتراضات و اقدامات هم ضریب نفوذ 
خودشان را دارند و به نوعی آموزش مخاطبان محسوب 
می شوند که بدانند حتی بیان چنین مسائلی تا چه اندازه 

خطرناک و غیرقابل تحمل است.
تغییرات  شاید  اما  رسد  نظر  به  خوشبینانه  شاید 
نقض  که  نیز  همسری  کودک  مانند  قوانینی  در 
و  واقعی  قوانین  در  حقوق کودک محسوب می شود،  

غیرمجازی ما هم روزی مهر غیرقانونی بخورد.

دیدگاه
به احترام اینستاگرام، قوانین و مخاطبانش منهای »تتلو«

رضا داوری اردکانی*
بعضی از معاریف اصحاب ایدئولوژی بر آنند که دوران پس از کرونا مجال 

پیروزی مرام آنهاست. 
اینها حق دارند که می گویند کرونا به وضع موجود آسیب می رساند و مخصوصا 
احتمال دارد که سرمایه داری مغرور و متفرعن امریکا دچار تکان های شدید شود، اما 
معلوم نیست این تکانها به سود کیست. شاید هم نظم غالب بر جهان مورد پرسش 
قرار گیرد. اصل اساسی این نظم اراده به قدرت و غلبه است. این اصل از طریق 
سرایتش در فرهنگ سراسر جهان کم و بیش در وجود همه مردمان خانه کرده 
است و مگرنه اینکه اصل پیشرفت که راهش راه تنازع بقا برای ماندگاری اقویاست 
مقبول غالب دانشمندان و درس خواندگان و در زمره مسلمات زمان قرار گرفته است.

اما آدمی چندان بسته حقیقت و نیازمند آزادی  و دوستی و همداستانی است 
که گل آزادیش در باغچه اراده به قدرت هم می روید. بالی کرونا می تواند این 

آزادی را که اکنون افسرده و پژمرده شده است از افسردگی بیرون آورد ولی آنچه 
اکنون می بینیم چشم انداز وحشتناک فقر و بینوایی و از هم گسیختگی سازمانها و 
جدایی و دوری و بیگانگی و پوشیده شدن اندک بازمانده اعتماد و همراهی و امید 

در غبار و کدورت اندوه و ترس و مالل است.
سیاست نباید از این همه غافل بماند و چه خوب بود که مردم در آغاز بال از 
کوی سیاست پیغام مهر و دوستی و همدردی می شنیدند. اما اگر سیاست مجال 
مهر و دوستی نیست می توان توقع داشت که باهمه امکاناتش از کوشش هایی 
با تدبیر پشتیبانی کند و  ابتال و درمان مبتالیان می شود  از  که برای پیشگیری 
مخصوصا خیل انبوه مردمی را که بیشتر نگران یک لقمه نانند از یاد نبرد. ویروس 

کرونا از هم اکنون بینوایی و گرسنگی را بیشتر کرده است.

* رئیس فرهنگستان علوم ایران

نگاه

وحشت بیگانگی و از هم گسیختگی  در دوران پس از کرونا

نگاه و نظر
کرونا و روزگار ما

احسان شریعتی
)نماد خرد و فلسفه ورزی( هنگام غروب  هگل می گفت جغد مینروا 

خورشید برمی خیزد.
 آنچه فعال آشکاراست و متفکران را به تأمل فرامی خواند،اینست که 
خفاش کرونا دیگر برخاسته و بر جهان سایه گسترده و جنایت می کند و 
جهش این ویروس »تاج دار«را می توان طغیان طبیعت علیه دست کاری های 

انسان دانست.
همه جای این دهکدٔه کوچک جهانی به یکدیگر چنان مربوط می شود 
که گویی » اعضای یکدیگرند« و هر اتفاقی که در یک نقطه از دنیا رخ 
بدهد، به سرعت به جاهای دیگر جهان نیز سرایت می کند. تجربٔه ویروس 
»تاج دار«، برغم همٔه دروغ های »شاخ دار«ی که قدرت ها تاکنون گفته اند، 

به خوبی نشان داد که سرنوشت کل بشر به هم مربوط است.
این همان نظریٔه »اجتماع پذیری اجتماع ناپذیر« انسان هاست که کانت 
آنها  نیاز دارد و بدون  انسان به دیگران  از یکسو،  از آن سخن می گفت. 
نمی تواند نیازهای خود را برطرف سازد، چنان که برخی از متفکران باستان 
همچون ارسطو معتقد بودند که انسان ذاتا و به»طبع«)فوزیس( موجودی 
اجتماعی  که  می پنداشتند  دیگر  برخی  دیگر،  سوی  از  است.  اجتماعی 
زیستن انسان ها امری مصنوعی و قراردادی است و انسان ها صرفا برای 

رفع نیازهایشان مجبورند با یکدیگر تشکیل اجتماع دهند.
این موقعیت متناقض و مسأله ساز را پدید می آورد که از یکسو، باید 
انزوا را رعایت کنیم و این خود معضالتی را پیش می آورد، از بحران رکود 
بیسابقٔه اقتصادی گرفته تا اختالالت روان پریشانه. انسان ها را از هم دور 
می سازد و این تجربٔه انزوا مثل زندگی در زندان است که مشکالت خاص 
خود را می آفریند. و از سوی دیگر در همین زمان برای ادامه بقا و مواجهه 
با این بحران باید شبکه های قوی و ایمن اجتماعی ساخت و همگان باید 

برای حل این مشکل باید دست به دست هم بدهند.
آشکار است که دولت )یعنی همان »استیت«( ما، از ابتدا در داستان 
مهار این ویروس ضعیف عمل کرده و در نتیجه، ویروس بدسگال به خصوص 
در ایام نوروز مثل بمب در کشور منفجر شد و هنوز ممکن است در هفته های 
آینده آثار کشندٔه خود را نشان دهد. متاسفانه در ماجرای ورود ویروس یکی 
از ضعیف ترین مدیریت ها را در مقایسه با سایر کشورها داشتیم. اما متکی 
به جانفشانی های کادر درمانی و پزشکی، می توان گفت کشور ایران خیلی 

خوب عمل کرده است.
اگر هم دولت ها مداخله ای در پیدایش این ویروس داشته اند، عامدانه 
نبوده است و از دست شان در رفته و باز »خطایی)زیاده(انسانی« رخ داده 
است. از این رو باید یک اصل یا پرنسیب جهان روا را پذیرفت که سالمت 

کل بشر را تامین کند.
ناسیونالیسم های افراطی به کنسرواتیسم-محافظه کاری و راسیسم-

نژادپرستی و شووینیسم و فاشیسم و پوپولیسم و..، می انجامد که بسیاری 
از مصیبت های قرن بیستم از آن ناشی شده است.

این بیماری به طرح مجدد برخی مسائل فلسفی کالسیک مانند بحث 
»شر« دامن می زند. همچنین تردید در یقین های خرافی و کاذب مطرح 
می شود. بنابراین وضعیت قرنطینه شرایطی را فراهم آورده که هر یک از 

ما درباره خودمان و نسبت خودمان با دیگران و جهان بازاندیشی کنیم.
منظور ما اینجا از واژٔه »دولت« کل »نظام« و »حکومت« یا حاکمیت 
دارد  که صالحیت  اموری  در  دولت  دولت«.  »هیئت  نه  و  است  سیاسی 
که  عرصه هایی  در  نه  و  و..،  اجتماعی  پوشش  و  اقتصادی  تأمین  مانند 
فاقد صالحیت است)امور اعتقادی، تنوع سیاسی، جامعه مدنی و حقوق و 

آزادی های فردی و..(.
وجود- فیلسوفان  به زبان  او،  انسانیت  و  انسان  خود  ماجرا  این  در 

اگزیستانس- چون کرکگوورد و..، مبتال به نوعی نومیدی یا »بیماری تاپای 
انسانیتی مستهلک، فرسوده، و »خسته«  مرگ« شده، و یا به تعبیر نیچه 
شده است. آنحا که می گوید: »هیچ انگاری امروز چیست اگر همین خستگی 

نیست؟... ما، امروز از انسان خسته  شده ایم.«

صفحه ۴

دورخیز ایران برای دستیابی به توزیع روزانه 
۳۰ میلیون مترمکعب سی ان جی

قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از آمادگی زیرساخت ها برای توسعه 
صنعت سی ان جی در وزارت نفت و دستیابی به رقم توزیع روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب سی ان جی 

خبر داد.
حمید قاسمی ده چشمه در این باره گفت: زیرساخت های توسعه صنعت گاز طبیعی فشرده 
)سی ان جی( و دستیابی به این رقم در وزارت نفت و مجموعه شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایجاد شده است و فقط در بخش تبدیل نیز باید اقدام های توسعه ای انجام شود 

که آن هم در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه وزارت نفت از ابتدا با پشتیبانی از تولید موتور پایه گازسوز و تبدیل 
کارخانه ای و کارگاهی اقدام به توسعه  این صنعت کرد، افزود: در سال های گذشته ۹2۰ هزار خودرو 
از طریق قراردادهای مستقیم وزارت نفت تبدیل شدند و در بخش حمایت خودرویی نیز حدود یک 

میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو در بخش حمایتی قرار گرفت.

فروش خودرو همچنان  بازار  اوضاع وخیم 
ادامه دارد!

شرکت خودروسازی دایملر به تازگی اعالم کرده روند نزولی سودآوری این شرکت 
افت  و  ویروس کرونا  تاثیر شیوع گسترده  ماهه دوم سال جاری میالدی تحت  در سه 

ادامه خواهد داشت. بازارهای جهانی همچنان  تقاضا در 
است  کرده  امیدواری  ابراز  خود،  های  بینی  پیش  در  آلمانی  خودروساز  این  البته 
که بتواند تا پایان سال جاری میالدی درامد زایی بیشتری نسبت به سال گذشته برای 

خود کسب کند.
تولید  بر  عالوه  که  دایملر  فوربس،  مجله  در  شده  منتشر  گزارش های  اساس  بر 
خودروهای لوکس سواری به عرضه کامیون و اتوبوس در جهان معروف است، با انتشار 
گزارش مالی خود در سه ماهه نخست سال جاری میالدی از افت شدید سود عملیاتی 
دیگر  عبارتی  به  داد  خبر  گذشته  مشابه سال  مدت  به  نسبت  درصد   ۷۰ میزان  به  خود 
یورو  میلیون   ۶۱۷ به  درصدی   ۷۰ کاهش  با  زمانی  بازه  این  در  دایملر  عملیاتی  سود 

معادل ۶۷۰ میلیون دالر رسیده است.

صفحه ۳

صفحه ۳



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1449-دوشنبه 15 اردیبهشت 21399 معه جا
زمزمه های تغییر زمان مجدد آزمون های سراسری

سرنوشت کنکوری ها در دست امروز و فردا کردن مسئوالن

پــس از شــیوع کرونا ویــروس در 
ــن  ــری آن، در اولی ــه گی کشــور و هم
دانشــگاه های  قرنطینــه،  گام هــای 
ــه  ــرایط ب ــد و ش ــل ش ــور تعطی کش
گونــه ای پیــش رفــت کــه هنــوز هــم 
زمــان دقیقــی بــرای بازگشــایی آنهــا 

مطــرح نیســت.
برگــزاری  میــان  یــن  ا در 
ــر از  ــز متأث ــوری نی ــای کش کنکوره
شــیوع کروناویــروس یکــی پــس 
ــه ای  ــه گون ــدند ب ــو ش ــری لغ از دیگ
کــه اولیــن آزمــون ملــی کــه آزمــون 
ــود  ــود و قــرار ب دکتــری تخصصــی ب
در اســفند ســال ۹۸ برگــزار شــود، لغــو 
و بــه فروردیــن مــاه ۹۹ موکــول شــد.

امــا بــا ادامــه رونــد شــیوع 
کروناویــروس مســئوالن بــه ایــن 
ــون  ــان آزم ــه زم ــیدند ک ــه رس نتیج
دکتــری از فروردیــن ۹۹ نیــز بــه 
ــه  ــود ک ــول ش ــری موک ــان دیگ زم
زمــان جدیــد ۹ خــرداد ۹۹ نیــز اکنــون 
در هالــه ای از ابهــام قرار گرفته اســت.

* دالیــل اعتــراض کنکوری هــا 
بــه تأخیــر در برگــزاری آزمون هــا

در روزهــای اخیــر موج هایــی 
از ســوی داوطلبــان در شــبکه های 
اجتماعــی بــه راه افتــاده اســت و هــر 
گروهــی به فراخــور آزمون خــود تاکید 
می کننــد کــه آزمــون مهمــی اســت و 

ــه تعویــق بیافتــد. بایــد ب
از  زیــادی  تعــداد  مقابــل  در 
ــازی  ــای مج ــز در فض ــان نی داوطلب
ــه  ــد ک ــد می کنن ــه تاکی ــن نکت ــر ای ب
ــد و  ــزی کرده ان ــود برنامه ری ــرای خ ب
نیــاز دارنــد کــه زمــان دقیــق آزمــون 
را بداننــد تــا بــرای مــرور دانســته های 
خــود برنامــه داشــته باشــند. ایــن گروه 
ــر عــدم تعویــق زمــان  ــان ب از داوطلب

ــد. ــد دارن آزمــون تاکی
ــه  ــل اینک ــی از دالی ــاید یک ش
ــا  ــوری ب ــای کش ــزاری آزمون ه برگ
مــوج مخالــف و موافــق روبــرو شــده 
ــرار  ــه ق ــت ک ــادی اس ــت زی جمعی
ــاعت  ــل ۵ س ــدت حداق ــت در م اس
در یــک مــکان مشــخص حضــور 

ــند. ــته باش داش
ــرای  ــر اج ــد ب ــود تاکی ــا وج ب
ــان  ــی در زم ــذاری اجتماع ــه گ فاصل
برگــزاری کنکورهــا و آزمون هــای 
ــان  ــان برخــی از داوطلب ــی، همچن مل
ــون هســتند و  ــزاری آزم ــف برگ مخال
معتقدنــد کــه امــکان ســرایت بیمــاری 
در ایــن شــرایط بیشــتر می شــود.

ــتیاری در  ــون دس ــان آزم داوطلب
ــا بودنــد ــا کرون خــط مقــدم مبــارزه ب

یکــی از گروه هــای داوطلبــان 
کــه بــه برگــزاری آزمــون در شــرایط 
ــرض  ــی معت ــذاری فیزیک ــه گ فاصل
ــان آزمــون دســتیاری  هســتند داوطلب
هســتند کــه بــا حــدود ۱۴ هــزار 
داوطلــب قــرار اســت در ۵ تیرمــاه ۹۹ 
برگــزار شــود. ایــن دســته از داوطلبــان 
یــادآور شــده اند کــه بــه دلیــل اینکــه 
ــون  ــان آزم ــادی از داوطلب ــروه زی گ
دســتیاری تــا هفتــه منتهــی بــه آزمون 
در صــف مقــدم مقابله بــا کروناویروس 
بودنــد بیــم آن مــی رود کــه بــا تجمــع 
در یــک مــکان مشــخص بــه انتقــال 

بیشــتر ویــروس کمــک کننــد.
در ادامــه مخالفــت بــا برگــزاری 
ــی  ــری، کارشناس ــای سراس کنکوره
ارشــد و دکتــری تخصصی، عــده ای از 
داوطلبــان یــادآور شــده اند کــه امــکان 
ــک و  ــرایط ماس ــا ش ــان دادن ب امتح
ضدعفونــی و تجهیــزات شــخصی 

بســیار مشــکل ســاز خواهــد بــود.
برخــی از داوطلبــان بــه این نکته 
اشــاره می کننــد کــه ممکــن اســت در 
زمــان امتحــان و بــا وجــود رعایت هــا، 
امــکان انتقــال کروناویــروس از افرادی 
ــد،  کــه ناقــل هســتند و اطــالع ندارن
ــع  ــن تجم ــد و ای ــته باش ــود داش وج
بــه انتقــال ویــروس منجــر می شــود.

ــا  ــی ب ــری تخصص ــون دکت آزم
ــرار  ــب ق ــزار داوطل ــش از ۱۷۷ ه بی
ــود  ــزار ش ــرداد ۹۹ برگ ــت در ۹ خ اس
ــا  ــز ب ــد نی ــی ارش ــون کارشناس و آزم
۶۵۹ هــزار و ۱۹۳ داوطلــب قرار اســت 
در روزهــای پنجشــنبه و جمعــه 22 و 
2۳ خردادمــاه ۹۹ برگــزار شــود. این در 
حالــی اســت کــه تعــدادی از داوطلبان 
ایــن آزمون هــا خواســتار تعویــق زمــان 

ــده اند. ــون ش آزم
* بالتکلیفــی کنکــور سراســری 

بــه دلیــل امتحانــات نهایــی
ایــن موضــوع بــرای کنکــور نیــز 
شــرایط ویــژه ای ایجــاد کــرده اســت. 
همچنیــن پیــش از ایــن ســازمان 
زمــان  کشــور  آمــوزش  ســنجش 
برگــزاری کنکــور سراســری ســال ۹۹ 
ــالم  ــاه اع ــای ۱2 و ۱۳ تیرم را روزه
کــرده بــود امــا ایــن تاریــخ نیــز ممکن 
اســت بــا توجــه بــه مصوبه ســتاد ملی 
مقابلــه بــا کرونــا مبنــی بــر برگــزاری 
کنکــور حداقــل 2۰ روز پــس از پایــان 
امتحانــات نهایــی و مشــخص نبــودن 

زمــان برگــزاری امتحانــات نهایی دوره 
متوســطه، تغییــر کنــد.

* امــروز و فــردا کردن مســئوالن 
دارد ادامه 

وزیــر  نمکــی  ســعید  دکتــر 
مــاه  اردیبهشــت   ۱۰ در  بهداشــت 
درخواســت های  بــه  پاســخ  در   ۹۹
ــیاری  ــت: بس ــار داش ــان اظه داوطلب
در مــورد برگــزاری کنکــور در مقاطــع 
و  ارشــد  کارشناســی  کارشناســی، 
ــروز  ــا ام ــتند ام ــوال داش ــری س دکت
ــرآورد  ــان ب ــکاران م ــا هم ــردا ب و ف
می کنیــم کــه در درســت تریــن زمــان 
کــه کمتریــن آســیب را بــه فرزنــدان 
ایــران وارد کنــد، برگــزار کنیــم. گرچه 
ــزاری  ــر در برگ ــت تأخی ــن اس ممک
کنکــور، باعــث ایجــاد اضطــراب شــود 
امــا تأخیــر را اگــر بــه قیمــت تأمیــن 
ســالمتی آینــدگان کشــور باشــد را بــا 

جــان و دل می پذیریــم.
ــر بهداشــت در  ــد وزی دو روز بع
ــزاری  ــد برگ ــت: هرچن ــی نوش توئیت
بــه موقــع آزمون هــای سراســری 
برایمــان مهــم اســت، امــا ســالمتی 
مهم تراســت.  قطعــًا  فرزندانمــان 
ــت  ــا رعای ــم ب ــالش می کنی ــذا ت ل
اصــول و بــه دور از غوغاســاالری 
ســودجویان، بهتریــن تاریــخ ممکــن 
از لحــاظ رعایــت ســطح ایمنــی 
بــرای حفاظــت از داوطلبــان را اعالم 
کنیــم. خداونــد نگهــدار عزیــزان 

ــاد. ــان ب برومندم
ــر  ــخنان دکت ــن س ــه ای در ادام
ــاون کل وزارت  ــی مع ــرج حریرچ ای
در  اردیبهشــت   ۱۳ روز  بهداشــت 
ــاره برگــزاری  ــه ســوالی درب پاســخ ب
دربــاره  شــد:  یــادآور  کنکــور 
کــه  می کنــم  تاکیــد  آزمون هــا 
موضــوع  مهم تریــن  مــا  نظــر  از 
شــرکت کنندگان  ســالمت  حفــظ 
اســت و چــه در زمینــه کنکــور و 
چــه در ســایر آزمون هــا بــر ایــن 
ــا  ــم. ام ــری می کنی ــا تصمیم گی مبن
تصمیــم در ایــن زمینــه جمعــی و بــر 
عهــده ســتاد ملــی کرونــا خواهــد بود.

وی بــا اشــاره بــه اظهــارات 
داوطلبــان در فضــای مجــازی گفــت: 
در حــال حاضــر هــم جــوی راه افتــاده 
ــد درس را  ــر می کنن ــه فک ــی ک برخ
ــزار  ــد کنکــور برگ ــد می گوین خوانده ان
شــود و برخــی کــه درس نخوانده انــد 
ــالمتی  ــرای س ــور ب ــد کنک می گوین
ــراد در  ضــرر دارد. محــل نشســتن اف

کنکــور قبــاًل هــم بــا فاصلــه بــوده، اما 
در ورود و خــروج تراکــم وجــود دارد و 
تجمعاتــی در اطــراف محــل برگــزاری 

ــد. ــاق می افت اتف
ــا هماهنگــی  حریرچــی گفــت: ب
بــا وزارت علــوم و آمــوزش و پــرورش 
ــری و  ــم گی ــور تصمی ــورد کنک در م

اعــالم خواهــد شــد.
حق دوســت  علی اکبــر  دکتــر 
معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت 
ــه  ــت اول هفت ــرار اس ــت: ق ــز گف نی
آینــده جلســه ای بــا حضــور مدیــران 
ــت،  ــای بهداش ــه وزارتخانه ه مربوط
و  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم، 
ــور  ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س س
مبنــی بــر تهیــه یــک تقویــم جدیــد 
بــرای آزمون هــای کشــوری برگــزار 

شــود.
معاون آموزشــی وزارت بهداشــت 
ــد  ــم جدی ــه تقوی ــس از تهی ــزود: پ اف
آزمون هــا ایــن تقویــم بــه ســتاد 
ملــی مقابلــه بــا کرونــا ارائــه می شــود 
و ســتاد در نهایــت پیشــنهاد آزمون هــا 
ــتاد  ــواًل س ــد. معم ــی می کن را بررس
ــای  ــا زمان ه ــا کرون ــه ب ــی مقابل مل
و  می کنــد  بررســی  را  پیشــنهادی 
ــایر  ــا س ــی ب ــه مغایرت ــی ک در صورت
موضوعــات نداشــته باشــد آن را نهایی 

می کنــد.
احتمــال  دربــاره  حق دوســت 
ــز  تعویــق کنکــور سراســری ۹۹ نی
ــتاد  ــی س ــه قبل ــد: مصوب ــادآور ش ی
ملــی مقابلــه بــا کرونــا ایــن بــود کــه 
کنکــور سراســری حداقل بایــد 2۰ روز 
پــس از امتحانــات نهایی برگزار شــود. 
همچنــان ایــن مصوبــه برقــرار اســت. 
هــر زمــان، تقویــم نهایــی امتحانــات 
دوره متوســطه از ســوی وزارت آموزش 
و پــرورش اعالم شــود کنکــور 2۰ روز 

ــود. ــزار می ش ــس از آن برگ پ
آزمون هــا  تعویــق  زمزمــه   *

می شــود قوی تــر 
ایــن ســخنان و واکنش هــا در 
ــان  ــی داوطلب ــه برخ ــوی ک ــار ج کن
ــد  ــاد کرده ان ــازی ایج ــای مج در فض
آزمون هــای  تعویــق  زمزمه هــای 
ملــی را قــوت مــی بخشــد. بــه ایــن 
ترتیــب احتمال بســیاری زیــادی برای 
تعویــق آزمون هــای ملــی از خردادمــاه 
و موکــول شــدن بــه زمانــی دیگــر و 
ــور  ــرای کنک ــه ای ب ــق دو هفت تعوی
سراســری و موکــول شــدن بــه هفتــه 

ــود دارد. ــاه وج اول مردادم

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

دولتی سازی مهم ترین آفت توسعه علم و آموزش است
نمی  درآمدزایی  به هرگونه  را مجاز  آزاد گفت: خود  دانشگاه  رئیس 
و  علم  بر  مبتنی  اقتصاد  دنبال  به  باید  دانشگاه  که  معتقدیم  بلکه  دانیم، 

فناوری و دانش بنیان باشد.
محمدمهدی طهرانچی فرهنگ، اقتصاد، علم و فناوری را سه مؤلفه 
نگاه خرد  اگر  افزود:  و  دانست  مقام معظم رهبری  منظر  از  اقتدار کشور 
داشته باشیم، دانشگاه هم درگیر این سه مؤلفه است و فرهنگ، اقتصاد، 
علم و فناوری در هم تنیده است، به طوری که نمی توان فرهنگ را از 
نظام تربیتی جدا کرد، همانطور که مقام معظم رهبری فضای تنفسی ما 

را فرهنگ می دانند.
طهرانچی با اشاره به محیط های تأثیرگذار بر فرهنگ جوانان، گفت: 
فضای فرهنگی دانشجویان متأثر از جمعیت دانشجویی و رفتار اساتید در 
کالس هاست و عالوه بر آن، فضاهای مجازی، فضای فرهنگی ما را به 
صورت هدفمند و جهت دار در دست گرفته است، به طوری که اگر احساس 
کند کسی می خواهد خالف طراحی آنها حرکت کند، برای او محدودیت 
های شدیدی اعمال می کند، بنابراین فضای مجازی یک فضای مهندسی 

شده و کاماًل جهت دار است.
دانشگاهی،  مدیران  تربیتی،  و  فرهنگی  محیط  در  کرد:  تأکید  وی 
اساتید و معلمان، کارمندان و دانشجویان به عنوان مؤلفه های دانشگاهی 
در مقوله فرهنگ مؤثر هستند، به طوری که در این مقوله حتی در نحوه 
پاسخ دادن و تقسیم نگاه اساتید، رفتار و طرز برخورد آنها بر دانشجویان و 

دانش آموزان تأثیرگذار است.
طهرانچی با اشاره به ورود دانشگاه به کشور، یادآور شد: دانشگاه در 
سال ۱۳۱۳ به عنوان یک صنعت وارد کشور شد، همانطور که شبکه های 
شد،  مردم  زندگی  وارد  مجازی  فضای  بستر  یک  عنوان  به  هم  مجازی 
اما موضوع مشترک این دو جهت گیری آنهاست که به هیچ وجه خنثی 
نیست و تا جایی که کارکرد آنها متناسب با طراحی اولیه باشد، طراحان 
آن مشکلی با کارکرد آن ندارند، اما اگر بخواهند تحول آفرینی کنند، مورد 

هجمه شدید قرار می گیرند.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با تأکید بر اینکه پرورش قوه عاقله کشور 
بدون توجه به فرهنگ و هویت بخشی، محقق نمی شود، اظهار داشت: 
دانشگاه برای پرورش قوه عاقله در امور کشور نیاز به هویت بخشی، تربیت 
معنوی، رشد استعدادها، قدرت انتقاد و نظریه پردازی دارد که باید در کنار 

علم و فناوری به آن توجه شود.
وی با اشاره به الزامات شکل گیری تمدن نوین اسالمی، گفت: تمدن 
اسالمی در قرن دوم همزمان با نهضت ترجمه آغاز شد و زمانی که کتب 
یونانیان به عربی ترجمه شد، فرهنگ قرآن و اهل بیت)ع( در کنار مرزهای 
دانش تمدن اسالمی را شکل داد و اکنون نیز اگر می خواهیم دوباره به 
تمدن نوین اسالمی برسیم، باید در لبه مرزهای دانش غرب قرار بگیریم 
و با استعانت و تبعیت از قرآن و مباحث اهل بیت، تمدن نوین اسالمی را 

به وجود بیاوریم.
وی افزود: اقتصاد دانشگاه به عنوان یک رکن جدی مطرح است که 
باعث ارتقاء کرامت اعضای هیأت علمی و معلمان می شود و اعتقاد ما این 
است که نظام معلمی و استادی که شغل انبیاء است باید اقتصاد مناسبی 

پیدا کند و دغدغه مدیران، معیشت و حفظ شأن معلمان و اساتید باشد.
طهرانچی دولتی سازی را مهمترین آفت در مسیر توسعه علم و آموزش 
دانست و تصریح کرد: اگر آموزش و پرورش به نقطه بن بست رسیده، به 
دلیل دولتی سازی مطلق است که در این مجموعه وجود دارد و آموزش 
عالی کشور ما نیز این مسیر را دنبال می کند، چرا که نظام آموزشی ما ۸۰ 
سال است درگیر فرهنگ دولتی سازی است، اما دانشگاه آزاد اسالمی یک 
ویژگی منحصر به فرد دارد که به هیچ عنوان به بودجه دولت وابسته نیست.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی ادامه داد: البته ما خود را مجاز به هرگونه 
درآمدزایی نمی دانیم، بلکه معتقدیم که دانشگاه باید به دنبال اقتصاد مبتنی 
بر علم و فناوری و دانش بنیان باشد و با این اقتصاد می توانیم یک حرکت 

جدی در دانشگاه داشته باشیم.
 طهرانچی در پایان گفت: تکیه دانشگاه آزاد اسالمی به منابع انسانی 
خود است، چرا که منابع انسانی مستعد و توانمند دانشگاه می تواند یک 
بر  با تکیه  اقتصاد شهریه محور. ان شاءاهلل  نه  پایا بسازد،  پویا و  اقتصاد 
اندیشه های اساتید دانشگاه آزاد اسالمی و گروه های فکری، تحوالتی 
را در دانشگاه آزاد اسالمی رقم خواهیم زد که کارکنان بخشهای آموزش 

عالی دولتی خود را با دانشگاه آزاد اسالمی مقایسه کنند.

زمان جدید آزمون های ملی به ستاد ملی کرونا پیشنهاد شد
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: در پاسخ به درخواست 
های داوطلبان، زمان جدید آزمون های کشوری به ستاد ملی کرونا پیشنهاد 

شد و در صورت تایید ستاد، اطالع رسانی می شود.
فاطمه زرین آمیزی افزود: در پی درخواست های داوطلبان مبنی بر 
سازمان  کروناویروس،  شیوع  دلیل  به  کشوری  آزمون های  زمان  تعویق 
سنجش جلساتی با حضور وزارت بهداشت، وزارت علوم و وزارت آموزش 

و پرورش برگزار کرد.
وی افزود: در پی این جلسات، زمان آزمون های کشوری کارشناسی 
ارشد، دکتری تخصصی و کنکور سراسری ۹۹ تغییر کرده است و زمان جدید 

این آزمون ها به ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد شده است.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: در صورت تصویب 

ستاد ملی مقابله با کرونا امروز اطالع رسانی می شود.

قتل جوان خیرخواه در درگیری خانوادگی 
جوانی کرمانی که قصد میانجی گری در یک درگیری 

خانوادگی را داشت به قتل رسید. 
در  قتل جوانی  به  منجر  نزاع  فقره  وقوع یک  پی  در 
توابع  از  راین  بخش  در  گذشته  هفته  چهارشنبه  شامگاه 
شهرستان کرمان، ماموران پس از اطالع با حضور در محل 
جنایت مشاهده کردند یک جوان بر اثر اصابت شیئی نوک 
تیز به قسمتی از بدنش و قطع یکی از شریان های اصلی 
از  نیز  قاتل  باخته و  ، به شدت زخمی شده و جان  حیاتی 

محل حادثه گریخته است.
بر اساس تحقیقات ماموران مشخص شد، در پی وقوع 
و  مادر  قاتل  که  حالی  در  خانواده  یک  اعضای  بین  نزاع 
خواهرش را به باد کتک گرفته بود ، قربانی قصد میانجی گری 
و فیصله دادن به دعوا را داشته که هدف اصابت چاقو قرار 

گرفته  و به قتل رسیده.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با بیان این که پس از 
اعالم جنایت ماموران پلیس امنیت عمومی قاتل را در حالی 
که قصد خروج از مرزهای شرقی کشور را داشت کمتر از2۴ 
ساعت در سه راهی  )ایستگاه بازرسی مرصاد( دستگیرکردند. 

مرگ یک کارگر براثر صاعقه 
یک کارگر ۵۵ساله حین کار در روستای چاوک در مسیر 

محله دارسیران قدیم مریوان دچار برق گرفتگی صاعقه شد 
و حین انتقال به بیمارستان جان باخت.

تلف شدن ۱۰ راس دام براثر صاعقه 
بخشدار مرکزی ایذه گفت: اصابت صاعقه به یک گله 

گوسفند در ایذه موجب تلف شدن ۱۰ راس گوسفند شد. 
مهدی احمدی اوندی اظهار داشت: این حادثه عصر روز 

شنبه در حوالی روستای سراک ایذه اتفاق افتاد.
وی افزود: سال گذشته نیز اصابت صاعقه در ایذه جان 
2 نفر را گرفت و چهار نفر را مصدوم کرد و همچنین  موجب 

تلف شدن ۱۰۵ راس دام شد.

مردی که ُمرده  بود  پیدا شد! 
رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران از دستگیری 
یک متهم حرفه ای خبر دادو گفت وی که از کسبه خیابان 

مولوی ۷ میلیارد ریال کالهبرداری کرده بود 
سرهنگ حمداهلل علیزاده گفت: دوم آذر ماه سال گذشته 
پرونده ای با موضوع کالهبرداری از شعبه دوازدهم بازپرسی 
دادسرای ناحیه ۱2 تهران به پایگاه هفتم پلیس آگاهی ارجاع 
شد .محتویات پرونده حکایت از آن داشت که فردی پس از 
اجاره دفتر در خیابان مولوی تحت عنوان مرکز پخش مواد 
هفت  ارزش  به  جمعا  خوراکی  اقالم  زیادی  مقادیر  غذایی 
میلیارد ریال از تعدادی کسبه در آن خیابان خریداری و با 
ارائه چک های سرقتی متواری شده است. در تحقیقات پلیسی 
مشخص شد  فردی در سال ۱۳۹۴ فوت کرده و شخص 
کالهبردار با سوء استفاده از هویت فرد متوفی از کسبه محل 

خیابان مولوی کالهبرداری کرده است.
این مقام انتظامی گفت: در بررسی سوابق فرد کالهبردار 

مشخص شد دارای سوابق متعددی در شهرستان های اراک 
و بابل  هم هست.

علیزاده افزود: مخفیگاه وی در حوالی بازار شناسایی و 
با دستور قضائی دستگیر شد و به پایگاه هفتم انتقال یافت.

پلیس  هفتم  پایگاه  به  انتقال  از  پس  کالهبردار  فرد 
برای  تهران  بازار  در  داشت: حدود سه سال  اطهار  آگاهی 
شخص متوفی به عنوان فروشنده کار می کردم و توانسته 
بودم آشنایی کاملی به نحوه داد و ستد پیدا کنم. دفتری را 
در حوالی خیابان مولوی اجاره و سپس با دسته چک های 

سرقتی از شکات کالهبرداری کردم.

بی احتیاطی آرایشگاه زنانه را آتش زد
یک آرایشگاه زنانه در بلوار معلم رشت در آتش سوخت. 
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  سرپرست 
شهرداری رشت امروز گفت کارشناسان علت آتش سوزی 
را بی احتیاطی در روشن کردن گاز پیک نیکی در مجاورت 

حوله و پرده آرایشگاه اعالم کردند.
شهرام مومنی افزود در این حادثه به کسی آسیب نرسید 

و فقط خسارات مالی برجای گذاشت

و  کامیون  تصادف  اثر  بر  کودک  و  پدر  مرگ 
سواری 

سخنگوی اورژانس ۱۱۵ قم از برخورد شدید کامیون 
با خودروی سواری خبر داد و گفت: در این حادثه یک مرد 

و فرزند خردسالش کشته شدند. 
با خودروی  کامیون  برخورد شدید  از  فراهانی  مهدی 
سواری در محور قدیم جاده اصفهان - قلعه چم خبر داد و 
گفت: بر اثر این حادثه هالوه بر فوت یک مرد و کودکی 

خردسال یک زن و یک کودک خردسال دیگر نیز مصدوم 
شدند.

دستگیری قاتل فراری در ساوه 
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از دستگیری یک قاتل 

فراری در عملیات پلیس این شهرستان خبر داد. 
علی اکبر عیسی آبادی اظهار داشت: در پی وقوع قتلی 
در دهم اردیبهشت ماه جاری در استان همدان و فرار قاتل، 
اقدامات فراگیر پلیس برای دستگیری این مجرم متواری در 

کشور آغاز شد.
انتظامی  مأموران  منظور  همین  به  داد:  ادامه  وی 
و  کنترلی  طرح های  گذشته  روز  چند  از  ساوه  شهرستان 
مراقبتی خود از جمله نظارت بر تردد خودروهای عبوری در 
سطح محورهای مواصالتی استان را برای دستگیری قاتل 
فراری در دستورکار قرار دادند تا اینکه مأموران به یک دستگاه 
خودروی سواری با 2 سرنشین مرد مشکوک شده و اقدام به 
توقف خودرو و بررسی آن کردند. با انجام بررسی های پلیسی 
و استعالمات صورت گرفته، مشخص شد خودروی توقیفی 
داری سابقه سرقت بوده و مالک آن نیز به قتل رسیده است.

عیسی آبادی گفت: با انتقال خودرو سرقتی به پارکینگ 
و انتقال متهمان به پلیس آگاهی شهرستان ساوه، بازجویی  از 
آنان آغاز شدو یکی از متهمان که مشخصات او با مشخصات 
قاتل متواری مشابهت داشت، لب به اعتراف گشود و گفت 
با مالک خودرو از یک سال پیش دوست شده و با یکدیگر 
به دنبال اشیای زیرخاکی و عتیقه بوده اند که در روز وقوع 
حادثه با او به دلیل برخی اختالفات درگیر شده و با 2 عدد 
بلوک سیمانی و ضربه به سرش او را به قتل رسانده و سپس 

از محل متواری شده است.
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مراکز برنامه ریزی کشور به بنیه اساسی تعلیم 
و تربیت توجهی نکردند

ــت و  ــت: دول ــی گف ــه آموزش ــش و برنام ــازمان پژوه ــس س رئی
ــان کــه  ــزی کشــور آنچن مجلــس و مراکــز سیاســت گذاری و برنامه ری

ــد.  ــه بنیــه اساســی تعلیــم و تربیــت توجهــی نکردن بایــد ب
حجت االســالم علــی ذوعلــم بــا اشــاره بــه آموزش هــای 
ضمــن خدمــت فرهنگیــان گفــت: ارتقــای توانمنــدی معلمــان 
ــان،  ــا دارد. معلم ــی م ــت آموزش ــای کیفی ــر ارتق ــتقیمی ب ــر مس تاثی
هنرآمــوزان و مربیــان پرورشــی عامــالن اصلــی انتقــال مهارت هــا، 

ــتند. ــش هس ــت و دان تربی
ــًا  ــا خودشــان مشــتاق هســتند کــه دائم ــزود: همــکاران م وی اف
ــدی،  ــد توانمن ــا بتوانن ــود ت ــد ایجــاد ش ــای جدی ــا فرصت ه ــرای آنه ب
دانــش و تجربــه خــود را ارتقــا دهنــد، بنابرایــن چنیــن مطالبــه ای وجــود 

دارد و تاثیــر آن نیــز انکارناپذیــر اســت.
ــوزش و  ــی آم ــاختار فعل ــفانه در س ــه متاس ــان اینک ــا بی ــم ب ذوعل
پــرورش بــه علــت محدودیت هــای مختلفــی کــه وجــود دارد آنچنــان 
ــت:  ــود گف ــه نمی ش ــم پرداخت ــش از کار مه ــن بخ ــه ای ــد ب ــه بای ک
ــه  ــف ب ــطوح مختل ــی در س ــکیالت مفصل ــته تش ــای گذش در دهه ه
ــف و  ــج ضعی ــه تدری ــه ب ــتیم ک ــت داش ــن خدم ــوزش ضم ــوان آم عن

محــدود شــدند.
وی دربــاره ایــن محدودیت هــا توضیح داد و گفــت: آموزش وپرورش 
ــی از  ــن جهــت وقت ــه همی ــا ســایر وزارتخانه هــا مقایســه می شــود ب ب
نظــر ســطوح مدیریتــی مضیقه هایــی می گذارنــد خــود بــه خــود برخــی 
ــه  ــرادی ک ــت در اف ــد. محدودی ــرار می گیرن ــار ق ــت فش ــا تح بخش ه
می تواننــد در ایــن زمینــه بــه کار گرفتــه شــوند و محدودیــت در منابــع 
مالــی نیــز از دیگــر مســائل اســت. منابعــی کــه بــرای کیفیــت بخشــی 

تعلیــم و تربیــت بایــد لحــاظ شــود بــه انــدازه کافــی نیســتند.
ذوعلــم بــا بیــان اینکــه در هفتــه و روز معلــم همه از معلــم و ارزش 
و جایــگاه و نقــش او ســخن می گوینــد ولــی در عمــل و در مجموعــه 
ســاختار اجرایــی کشــور، جایــگاه آموزش وپــرورش آن طــور کــه بایــد 
باشــد نیســت گفــت: ایــن طنــز تلخــی اســت و ایــن گالیــه را مــا بارهــا 

از زبــان رهبــر معظــم انقــالب نیــز شــنیده ایم.
ــت گذاری و  ــز سیاس ــس و مراک ــت، مجل ــرد: دول ــح ک وی تصری
ــم و  ــی تعلی ــه اساس ــه بنی ــد ب ــه بای ــان ک ــور آنچن ــزی کش برنامه ری
تربیــت توجهــی نکردنــد. آنهــا بــه ایــن بخــش اعتقــاد دارنــد ولــی در 

ــد. ــری می پردازن ــای دیگ ــه اولویت ه ــل ب عم
رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامــه آموزشــی ادامــه داد: همچنیــن 
ــه  ــل توج ــه در عم ــود ک ــب می ش ــرورش موج ــتردگی آموزش وپ گس
بــه آن کــم شــود. اخیــراً در ضریــب افزایــش حقوقــی کــه قــرار بــود 
انجــام شــود خوشــبختانه افزایــش خوبــی اعمــال شــد ولــی وقتــی پایــه 
ضعیــف نهــاده شــده اســت، ایــن درصدهــا نیــز اگرچــه خــوب اســت 

ــد.  ــر نمی ده ــه را تغیی ــی پای ول

بانک ها برای وام ازدواج حق ندارند
 بیش از یک ضامن درخواست کنند

معــاون ســاماندهی امــور جوانــان گفــت: درخواســت بیــش از 
یــک ضامــن بــرای وام ازدواج از ســوی بانــک هــا غیــر قانونــی 
ــزی  ــک مرک ــایت بان ــود را در س ــکایات خ ــن ش ــت و مراجعی اس

ــد.  ــت کنن ثب
طــی روزهــای گذشــته و پــس از اعــالم آغــاز پرداخــت وام ازدواج 
بــه متقاضیــان بــه مبلــغ ۵۰ میلیــون تومــان و قیــد یک ضامن، شــماری 
ــت وام  ــرای دریاف ــی ب ــا مشــکالت مختلف ــا ب ــه بانک ه ــن ب از مراجعی

ــرو شــده اند. خــود روب
ــت وام در  ــرایط دریاف ــه ش ــوط ب ــز مرب ــود نی ــع موج ــده موان عم
ــا  ــی از بانک ه ــت. برخ ــوده اس ــای الزم ب ــداد ضامن ه ــا و تع بانک ه
ــا یــک ضامــن خــودداری کــرده و وجــود 2 ضامــن  از پرداخــت وام ب
بــا گواهــی کســر از حقــوق، اعطــای ۶۰ میلیــون ســفته، بــرگ کســر 
از حقــوق و گــردش حســاب وام گیرنــده را بــرای واریــز وام ضــروری 

خوانده انــد.
ایــن در حالــی اســت کــه بنــا بــر اعــالم نهادهــای مســئول دولتی، 
پرداخــت وام بایــد تنهــا بــا یــک ضامــن انجــام شــود و تعــدد مضامیــن 

ــر قانونی اســت. غی
در همیــن خصــوص محمدمهــدی تندگویــان معــاون ســاماندهی 
ــد  ــع و ناهماهنگی هــا در رون ــاره وجــود برخــی موان ــان درب ــور جوان ام
ــون وام ازدواج تنهــا  دریافــت وام ازدواج در بانک هــا، گفــت: طبــق قان
بایــد بــا وجــود یــک ضامــن پرداخــت شــود. در صورتــی کــه هــر یــک 
از متقاضیــان هنــگام دریافــت وام در بانــک بــا مــواردی خــالف قوانیــن 
و مقــررات اعــالم شــده مواجــه شــد، بایــد در ســایت بانــک مرکــزی بــه 

بخــش رســیدگی بــه شــکایات مراجعــه کنــد.
وی افــزود: افــراد بــرای ثبــت شــکایت خــود در ایــن زمینــه، بــا 
ثبــت شــماره شــعبه و شــماره تســهیالت شــکایت خــود را ثبــت کــرده 

ــاره رســیدگی خواهــد کــرد. و بانــک مرکــزی دراین ب
ــر  ــه ایــن ســوال کــه برخــی از بانک هــا ب تندگویــان در پاســخ ب
ــرای  ــن ب ــک ضام ــت ی ــر کفای ــی ب ــده مبن ــالم ش ــار اع ــالف اخب خ
ــان  ــت وام ازدواج، درخواســت ضامن هــای بیشــتری را از متقاضی دریاف
می کننــد، اظهــار داشــت: ممکــن اســت ایــن اتفــاق بــه دلیــل کافــی 
نبــودن پایــه حقــوق ضامــن متناســب بــا مبلــغ وام و اقســاط رخ دهــد و 
در ایــن صــورت بانــک حــق عــدم پذیــرش ضامــن مذکــور را دارد امــا 
ــد خواســتار وجــود بیــش از یــک ضامــن شــود و ایــن اقــدام  نمی توان

غیــر قانونــی اســت.
ــک  ــرد: بان ــان ک ــان خاطرنش ــور جوان ــاماندهی ام ــاون س مع
ــغ وام  ــی مبل ــن مال ــه تأمی ــادر ب ــی کــه ق ــرش ضامن حــق عــدم پذی
ــی  ــت آوردن ضامن ــی درخواس ــد از متقاض ــد را دارد وی می توان باش
بــا پایــه حقــوق بیشــتر و متناســب بــا مبلــغ اقســاط وام را کنــد امــا 
ــررات اســت. هــر  ــن برخــالف مق درخواســت افزایــش شــمار مضامی
ــه  ــًا ب ــد حتم ــرو ش ــرایطی روب ــن ش ــا چنی ــه ب ــان ک ــک از متقاضی ی
بخــش شــکایات ســایت بانــک مرکــزی مراجعــه کنــد تــا بــه مشــکل 

ــود. ــیدگی ش وی رس
تندگویــان دربــاره میــزان وام هــای ازدواج پرداختــی در ســال ۹۸، 
بیــان کــرد: در ســال گذشــته ۳۰ هزار میلیــارد تومــان وام ازدواج پرداخت 
شــده و پیــش بینــی می شــود کــه در ســال ۹۹ نیــز حــدود ۵۰ هــزار 

میلیــارد تومــان وام بــه جوانــان پرداخــت شــود.
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ده 
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۹ راه ساده برای آنچه که در زندگی می خواهید

شناخت ارزشها؛ تسخیر اهداف

ســردرگمی در راهــای رفتــه 
ــزی اســت  ــی، چی ــه زندگ ــا نرفت و ی
ــا آن  کــه همــه ی مــا انســان هــا ب
درگیــر هســتیم و اگــر بــه موقــع آن 
را بررســی نکــرده و برخــورد نکنیــم، 
در میــان ســالی مــا را دچــار بحــران 

هــای مختلــف مــی کنــد.
ــد  ــر شــما هــم دوســت داری اگ
ــق و مصمــم باشــید  ــرد موف ــک ف ی
مــی توانیــد بــا مــا همــراه بــوده و راه 
هــای رســیدن بــه آن را بــه ســادگی 

یــاد بگیریــد.
در ایــن مقالــه مــا نــه روش 
ــان  ــه اهدافت ــرای رســیدن ب ســاده ب

ــم: ــی گویی ــما م ــه ش را ب

تصمیــم  ابتــدا  در   -1  
ــه  ــی چ ــه از زندگ ــد ک بگیری

ــد؟ ــی خواهی م
ــر  ــه نظ ــاید ب ــرف ش ــن ح ای
ــن  ــا بزرگتری ــد ام ــاده بیای ــی س خیل
چالشــی اســت کــه همــه ی انســان 
هــای روی زمیــن بــا آن روبــرو 

ــتند. هس
کالفــه  را  فــرد  ســردرگرمی 
خواهــد کــرد و مهــم تــر اینکــه 
خواســته ی اصلــی اش را از ذهنــش 

کنــد. مــی  دور 
پــس بــرای رهایــی از ایــن 

حــس منفــی بهتــر اســت،
ــام  ــت از تم ــک لیس ــدا ی در ابت
ــت لحظــه  اهــداف نوشــته و در نهای
ی رســیدن بــه آن ها را تجســم کرد.

ــزه  ــده انگی ــث ش ــن کار باع ای
ــه آن  ــیدن ب ــرای رس ــی را ب ی اصل

ــد. ــدا کنی ــا پی ه
ــت  ــه لیس ــر تهی ــرف دیگ از ط
باعــث شــده تــا ذهنتــان نظــم 
یافتــه و بدانــد کــه چــه مــی خواهــد. 
ــت  ــن اس ــدم اول راه ای ــن ق بنابرای
کــه بدانیــد چــه چیــزی را واقعــا مــی 

ــد؟ خواهی

ــما  ــینان ش ــم نش ۲-  ه
 . هســتند مهــم  ر  بســیا
دوســتانی را انتخــاب کنیــد که 
ــد ــی دهن ــزه م ــه شــما انگی ب

دوســتان و نزدیــکان بعضــی 
ــند  ــد کســانی باش ــی توانن ــات م اوق
کــه از روی عمــد و یــا فقــط از روی 
ــرای  ــت را ب ــترین وق ــوزی بیش دلس
ــان صــرف  ــته ت ــه خواس ــیدن ب نرس
ــه  مــی کنند!نیــت آن هــا خیرخواهان

ــه مهــم نیســت. ــا ن باشــد ی
ــا شــما  آن هــا اهــداف شــان ب
ــث  ــر باع ــن ام ــوده و ای ــاوت ب متف

ــود. ــی ش ــان م مخالفتش
از طرفــی دیگــر مخالفــت هــای 
آن هــا باعــث ایجــاد تــرس و شــبهه 
در شــما شــده کــه ایــن امــر باعــث 
ــی را  ــزه ی اصل ــا انگی ــود ت ــی ش م
بــرای انجــام اهدافتــان از دســت 
ــی  ــدان معن ــه ب ــن جمل ــد، ای بدهی
نیســت کــه بایــد از آن هــا جدا شــده 

ــد، ــان را قطــع کنی و ارتباطت
ــرای  ــانی ب ــد از کس ــه بای بلک
ــه  ــد ک ــتفاده کنی ــزه اس ــاد انگی ایج
اهدافشــان بــا شــما هــم ســو باشــد 
و از افــراد منفــی گــرا کــه دائــم نالــه 
و شــکایت مــی کننــد، دوری کنیــد.

ــظ  ــان را حف  3-  تمرکزت
کنیــد

ــرای  ــالش ب ــال ت ــی در ح وقت
ــتید  ــان هس ــته ت ــه خواس ــیدن ب رس
و  نــکات الزم  از  تمرکــز  داشــتن 

ــت. ــاری اس اجب

بــرای موفقیــت حتمــا بایــد 
ــز  ــان متمرک ــته هایت ــر روی خواس ب
شــوید و تمــام وقــت و انــرژی خــود 

ــد. ــام آن کنی ــوف انج را معط
ــت  ــی اس ــن کار کاف ــرای ای ب
کــه اهدافتــان را نوشــته و در جایــی 
ــد  ــر روز بتوانی ــا ه ــد ت ــب کنی نص
ــه  ــیری را ک ــد و مس ــا را ببینی آن ه
ــد.  ــی کنی ــد بررس ــرار داری در آن ق
ــی  ــا راه های ــن کار باعــث شــده ت ای
ــی  ــان دور م ــما را از اهدافت ــه ش ک
ــا  ــرده و ازآن ه ــایی ک ــد را شناس کن

ــد. ــور کنی عب

ــی  ــال جایگاه ــه دنب ۴- ب
باشــید کــه آن را دوســت 

ــد داری
آیــا شــما جایگاهتــان را دوســت 
ــان راضــی هســتید؟  ــد؟ از خودت داری
مــی  را  تــان  زندگــی  ی  شــیوه 
ــیوه  ــردم، ش ــی از م ــندید؟ بعض پس
ــا  ــه و ب ــود را پذیرفت ــی خ ی زندگ
آن راحــت هســتند.این افــراد اگرچــه 
ــی  ــود راض ــی خ ــوه ی زندگ از نح
نیســتند ولــی از تغییــر آن هــم مــی 
ــا  ــده ت ــث ش ــر باع ــند.این ام ترس
ــردگی  ــوت و افس ــا رخ ــا ب ــال ه س
ــی  ــزه ی کاف ــد و انگی ــدم بردارن ق
بــرای برداشــتن قــدم هــای بزرگتــر 

ــند. ــته باش ــادتر را نداش و ش
درواقــع آن هــا بــه جــای حــل 
ــا  ــد آن ه ــی دهن ــح م ــئله ترجی مس
ــان  ــرای حلش ــی ب ــه و گام را پذیرفت

ــد. برندارن
اگــر شــما ایــن جاییــد و در 
حــال خوانــدن ایــن مقالــه، پــس بــه 

ــان از  ــته هایت ــب خواس ــال کس دنب
ــجاعت الزم را  ــتید و ش ــی هس زندگ
بــرای رســیدن بــه خواســته هایتــان 

ــد. ــم داری ه
 

5- ارزش خــود و وقتتــان 
را بدانیــد

شــبانه  ســاعت   2۴ در  شــما 
ــا در  ــد؟ آی ــی کنی ــه م ــود چ روز خ
جهــت رســیدن بــه خواســته هایتــان 
قــدم بــر مــی داریــد و یــا از آن هــا 

دور شــده ایــد؟
صداهایــی در ســر همــه ی مــا 
ــد  ــی خواه ــدام م ــه م ــود دارد ک وج

ــد. ــا را از اهدافمــان دور کنن کــه م
امــا بایــد بــا آن هــا هوشــمندانه 
ــت  ــه موفقی ــه قل ــا ب ــرد ت ــار ک رفت

رســید.
بــرای رســیدن بــه ایــن مرحلــه، 
اولیــن قــدم دانســتن ارزش خودمــان 
و  بداریــم  دوســت  را  اســت.خود 

ــود را  ــان خ ــتباه هایم ــر اش ــه خاط ب
ــان  ــی مهرب ــم و کم ــرزنش نکنی س
تــر بــا خــود و گذشــته مــان باشــیم 
و بدانیــم هــر انســانی دچــار اشــتباه 
مــی شود.دانســتن ارزش خــود یکــی 
از کلیدهای بســیار مهــم و الزم برای 
رســیدن بــه اهــداف زندگــی اســت.

پــس ابتــدا آن را شــناخته و 
ســپس بــه دنبــال راه هــای رســیدن 
بــه اهدافتــان در 2۴ ســاعت باشــید.

 ۶- کاری را انجــام دهیــد 
ــتید ــقش هس که عاش

بــه دالیــل مختلــف افــراد کاری 
ــت  ــد را دوس ــی دهن ــام م ــه انج ک
ندارنــد و ســال هــا بــدون انگیــزه در 
آن شــغل باقــی خواهنــد مانــده انــد.

امــا عــده ای هســتند کــه جرات 
ــه  ــت هزین ــد و از پرداخ الزم را دارن
مــادی و معنــوی آن نمــی ترســند و 
ایــن جســارت را بــه خــود مــی دهنــد 
ــتش  ــه دوس ــراغ کاری ک ــه س ــا ب ت

ــد. دارنــد، برون
ایــن افــراد وارد ســفر توانمنــدی 
ــفر  ــن س ــود شــده و در ای ــازی خ س
لــذت یادگیــری مــداوم را می چشــند 
را در جهــت  بــزرگ  و گام هــای 
ــر  ــودن ب ــد ب ــت از خــود و مفی رضای

ــد. مــی دارن

ر  د شــما  یــا  آ  -۷
رویاهایتــان زندگــی مــی کنید 
ــد  ــی کنی ــالش م ــط ت ــا فق ی
ــه  ــردن، ب ــرل ک ــا کنت آن را ب

آینــده حوالــه دهیــد؟
شــما بــرای رســیدن به خواســته 

ــد  ــد و بای ــت گذاشــته ای ــان وق هایت
ــور  ــی عب ــد کــه از چــه چیزهای بدانی

ــد؟ کــرده ای
اگــر هنــوز نمــی دانیــد کــه چــه 
ــه  ــه ب ــت ک ــر اس ــد بهت ــی خواهی م
ــد  ــری بزنی ــود س ــی خ دوران کودک

و خواســته هایتــان را مــرور کنیــد.
مــرور گذشــته کمــک مــی کنــد 
تــا ببینیــد بــه خواســته هــای کودکی 
تــان اهمیــت داده ایــد و پیگیــر 
ــوال  ــه! معم ــا ن ــد ی ــوده ای ــا ب آن ه
زندگــی مــدرن امــروزی فرصــت آن 
را نــداده اســت کــه بــه عالیــق خــود 
توجــه کنیــم و بــه تدریــج آن هــا را 

فرامــوش کــرده ایــم،
شــاید هــم عالیــق مــان مــورد 
ــه  ــی جامع ــای اجتماع پســند معیاره

ــوده اســت. ــا نب م
احســاس  اگــر  هرحــال  بــه 
شــادی نمــی کنیــد وقــت آن اســت 
ــد. ــود ســر بزنی ــی خ ــه کودک ــه ب ک

۸- اشــتیاق را چاشــنی 
ــد ــان کنی رویاهایت

هــر انســانی بــرای طــی کــردن 
محــرک  یــک  بــه  نیــاز  مســیر 
از  یکــی  اشــتیاق  دارد،  پرانــرژی 
همیــن محــرک هــای بســیار الزم و 
ضــروری اســت کــه بــه شــما کمــک 
ــه ســوی تحقــق  ــا ب خواهــد کــرد ت

ــد. ــان بروی رویاهایت
ایــن احســاس پرشــور ســوخت 
احساســی شــما را بــرای موفق شــدن 

تامیــن خواهــد کــرد.
متاســفانه بیشــتر افــراد بــه 
دلیــل نداشــتن تبحــر و مهــارت 
ــب  ــن بم ــب از ای ــتفاده مناس در اس
انــرژی را اســتفاده نکــرده و بــه 
خفــه  نطفــه  در  را  آن  اصطــالح 

ــد. ــی کنن م
سرچشــمه  درون  از  اشــتیاق 
گرفتــه و بــه شــما قــدرت الزم بــرای 
رســیدن بــه اهدافتــان را مــی دهــد.

پــس قــدر ایــن نیــروی بســیار 
ــد و از آن  ــد را بدانی ــت و قدرتمن مثب

ــد. ــتفاده کنی ــت اس درس
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ــردم  ــد م ــه مانن ــق ب ــراد موف اف
عــادی نیســتند. آن هــا خصوصیــات 
دیگــران  از  کــه  دارنــد  خاصــی 

ــد. ــی کن ــان م متمایزش
ــق  ــراد موف ــال اف ــور مث ــه ط ب
مــی داننــد کــه از زندگــی دقیقــا چــه 
ــد  ــی دانن ــد و م ــی خواهن ــزی م چی
بــه چــه کســی و چــه ابــزاری بــرای 

ــد. ــاز دارن ــه آن نی رســیدن ب
نحــوه  داننــد  مــی  هــا  آن 
رســیدن بــه خواســته شــان چیســت 
و در راه احقــاق خواســته شــان بایــد 
چــه قــدم هایــی بردارنــد و بــرای این 
کار کامــال برنامــه ریــزی مــی کننــد.

ــم  ــروی عظی ــک نی ــا ی آن ه
درونــی دارنــد کــه بــه آن ها گوشــزد 
ــن  ــم” ای ــی توان ــن م ــی کند”م م
ــرای  ــادی ب ــدرت بســیار زی ــراد، ق اف
ــته و  ــش رو داش ــکالت پی ــل مش ح
ــان  ــته ش ــه خواس ــیدن ب ــرای رس ب
از چالــش هــا نمــی ترســیده و قــدر 
فرصــت هــای پیــش رو را مــی دانند.

همیشــه بــه یــاد داشــته باشــید 
موفــق ترین افــراد هم برای رســیدن 
بــه ایــن مرحلــه نیــاز بــه آمــوزش و 
کســب مهــارت هــای خــاص داشــته 
انــد که بــا تعهــد و مســئولیت پذیری 
توانســته انــد آن هــا را تــا رســیدن به 

اهدافشــان کســب کننــد.

دولت هرچه زودتر به مطالبات فرهنگیان رسیدگی کند
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 
به  انتظار می رود هرچه زودتر  پرورش  آموزش  از وزارت  تاکید کرد: 

کند.  رسیدگی  بازنشسته  و  فرهنگیان شاغل  مطالبات 
مجلس  علنی  جلسه  در  شفاهی  تذکری  در  میرزاده  میرحمایت 
از دولت به  بنده به عنوان سخنگوی کمیسیون آموزش  اظهار داشت 
خصوص آموزش و پرورش درخواست می کنم که به هر طریق ممکن، 
اعمال مدرک دوم فرهنگیان، تعیین تکلیف سریع نیروهای بالتکلیف، 
صدور احکام رتبه بندی فرهنگیان بازنشسته مهر ۹۸، و پیگیری جدی 
و  شاغل  حقوقی  شکاف  زدن  کنار  و  فرهنگیان  بندی  رتبه  احیای 
بازنشستگان فرهنگی را در دستور قرار داده و هرچه زودتر اجرایی کند.

عدم حمایت از ساکنان مناطق محروم موجب 
می شود مهاجرت 

نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی بر ضرورت 
حمایت از ساکنین مناطق محروم تاکید کرد و گفت :  در غیر این صورت 

شاهد موج مهاجرت از این مناطق خواهیم بود. 
شورای  مجلس  علنی  جلسه  در  پژمانفر  نصراهلل  االسالم  حجت 
اسالمی در تذکری گفت: حادثه سیل در منطقه کالت باعث تخریب 
این  شد.  مردم  احشام  شدن  تلف  و  ابنیه  خانه ها،  توجهی  قابل  تعداد 
منطقه، منطقه بسیار محرومی است و احتیاج به حمایت دارد و اگر این 
حمایت ها صورت نگیرد موج مهاجرت از این مناطق را شاهد هستیم.

از وزارتخانه های  ادامه داد:  این نماینده مجلس شورای اسالمی 
کشور، کشاورزی و راه و شهرسازی و همچنین ستاد حوادث غیرمترقبه 

می خواهیم به این موضوع ورود کنند.
اظهار  اسالمی همچنین  در مجلس شورای  مردم مشهد  نماینده 
کرد: تنها جایی که امروز هزینه ای که بابت تعمیر و نگهداری می شود 
در  ما  است.  منطقه  همین  نیست،  نگهداری  و  تعمیر  جوابگوی  حتی 
جاده  بتوانیم  که  می خواهیم  بلکه  نمی خواهیم  راه  جدید  طرح  کالت 
را نگه داریم این جاده از بین رفته و مردم در معرض سختی هستند.

تشکیل صندوق حمایت از کسب و کارهای خرد 
ضرورت دارد 

یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی مدیریت کامل 
کرونا و احیای اقتصاد و حرکت به سمت جهش تولید را سه ماموریت 
اصلی مجلس جدید دانست و گفت: با توجه به اقتصاد آسیب دیده کشور 
به یک دولتمردی هوشمند  باید مجموعه حاکمیت  از کرونا و تحریم 
ابتکارعمل و همدلی بیشتر احتیاج است.  برسد که برای این کار به 

جلسه  در  خود  دستور  میان  نطق  در  خامکانی  امیری  حسین 
یازدهم  اولویت های مجلس  با شمردن  اسالمی  علنی مجلس شورای 
گفت: در سال پیش رو ، سه ماموریت و اولویت اصلی مجلس جدید 
سمت  به  حرکت  و  زده  کرونا  اقتصاد  احیای  کرونا،  کامل  مدیریت 

است. تولید  جهش 
وارد  آسیب های  یادآوری  با  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  این 
صنعت  گفت:  کرونا  شیوع  با  مختلف  کشورهای  اقتصادهای  به  شده 
را  مرگباری  زیان  آمریکا  نفت  صنعت  دید.  را  آسیب  بزرگترین  نفت 
از  بهتری  وضعیت  هم  اروپا  شدند،  بیکار  نفر  میلیون ها  شد  متوجه 
آمریکا ندارد. این بال برای همه کشورها بوده است در این بین مهم 
حساسیت دولت ها نسبت به این وضعیت است در کشور ما اقتصاد از 
تحریم و کرونا آسیب دید لذا باید مجموعه حاکمیت شامل قوای سه 
به  کار  این  در  که  روند  هوشمند  دولتمردی  سمت  به  نهادها  و  گانه 

است. احتیاج  بیشتر  بیشتر و همدلی  ابتکار 
امیری با تاکید بر لزوم توجه به اقتصادهای خرد در شرایط فعلی 
با  می توانند  یکدیگر  با  دولت  و  ملت  که  داد  یاد  ما  به  کرونا  گفت: 
نیاز کشور است و در تمامی  مشکالت مبارزه کنند، وحدت و همدلی 
شهروندان  درمان،  و  آموزش  فرهنگ،  اشتغال،  اقتصاد،  از  اعم  امور 

بهترین شکل عمل کنند. به  باید  مسئول هستند و دولتمردان 
لزوم احیای  بر  تاکید  با  نماینده زرند در مجلس شورای اسالمی 
اقداماتی  با  باید  گفت:  تولید  جهش  به  توجه  با  دیده  آسیب  اقتصاد 
همچون تسهیل و مدیریت صادرات، توجه به کسب و کارهای خرد و 
توجه دولت به بنگاه های بزرگ با مشارکت بانک ها و موسسات مالی 
صندوق  قدس،  آستان  مستضعفان،  بنیاد  امام،  فرمان  اجرایی  ستاد 

حمایتی از کسب و کارهای خرد تشکیل شود.

عملکرد مجلس دهم را مردم باید ارزیابی کنند
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی گفت: مردم باید 

ارزیابی کنند.  را  عملکرد مجلس دهم 
شورای  مجلس  علنی  جلسه  در   پژمانفر  نصراهلل  االسالم  حجت 
اسالمی در تذکری عنوان کرد: مردم باید بگویند که مجلس دهم در 

برابر ارزهای دولتی که درجامعه عرضه شده چه کار کرد.
وی در ادامه اظهار کرد: این مردم هستند که باید ارزیابی کنند 
دولت  تخلفات  برابر  در  و  داد  توسعه  را  آنان  این مجلس چقدر سفره 
بلکه  نیست  صحیح  کند،  تصویب  قانون  صرفا  مجلس  اینکه  ایستاد. 
باید بر اجرای صحیح قانون توسط مسئوالن نیز نظارت داشته باشد.

نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: هیچ ماست فروشی 
عملکرد  باید  که  هستند  مردم  است.  ترش  من  ماست  که  گوید  نمی 

ارزیابی کنند. مجلس دهم را 

قرار گیرد توجه  حاشیه نشینی سیستان مورد 
به  زابل در مجلس شورای اسالمی خواستار توجه  نماینده مردم 

شد.  نشینی سیستان  حاشیه  موضوع 
گفت:  مجلس  علنی  جلسه  در  تذکری  در  دهمرده  حبیب اهلل 
برخورد با گرانی کمرشکن، رسیدگی به بزرگراه زابل- زاهدان که به 
جاده مرگ مشهور شده و وضعیت نهضتی ها و سایر عناصر آموزش 
پرداخت  بر ضرورت  تاکید  با  است.وی  ما  درخواست  مورد  پرورش  و 
کشور  کل  بازنشستگان  حقوق  و  زاهدان  و  سیستان  پرستاران  حقوق 
گفت: حاشیه نشینی سیستان و فاضالب زابل که به یک معضل جدی 

تبدیل شده باید مورد توجه قرار گیرد.

افزایش سرسام آور قیمت ها توجیهی ندارد
از  کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
قیمت کاالها  افزایش  بر  نظارت جدی  انتظار می رود  نظارتی  دستگاه 
داشته باشند زیرا افزایش سرسام آور قیمت ها توجیهی ندارد ماه رمضان 

است و مردم با مشکل روبه رو هستند. 
مجلس  علنی  جلسه  در  شفاهی  تذکری  در  کواکبیان  مصطفی 
شورای اسالمی گفت: از وزارت خارجه نیز انتظار می رود که وضعیت 
جدی  طور  به  را  آمریکا  در  زندانی  ایرانی  دانشمند  عسگری  آقای 

کند. دنبال 
از  تهران در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:  نماینده مردم 
صدا و سیما نیز انتظار می رود اجازه پخش هر مداحی را از تلویزیون 

ندهد. دستگاه نظارتی نیز بر مداحی وعاظ باید ورود کند.
انتظار می رود نظارت جدی  از دستگاه نظارتی  افزود:  کواکبیان 
با  مردم  و  است  رمضان  ماه  باشند.  داشته  کاالها  قیمت  افزایش  بر 
مشکل روبه رو هستند.  افزایش سرسام آور قیمت ها توجیهی ندارد.

بازگشایی مساجد و برگزاری نمازجمعه در ۱۳۲ شهرستان 
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا با تقدیر از همراهی مردم در موضوع کرونا، گفت: امروز وزارت بهداشت 
اعالم کرد که در مجموع ۸۳ درصد از پروتکل های اعالمی برای مردم و 
صنوف رعایت شده است که این میزان نشان از همکاری مردم با مسئوالن 

بهداشتی و توجه آنها به سالمت جامعه است.
رئیس جمهوری با اشاره به مشارکت اقشار مختلف در تهیه و توزیع 
بسته های معیشتی برای اقشار آسیب پذیر خاطر نشان کرد: در طی ماه های 
اخیر نیروهای ما در درمان با تمام وجود به صحنه آمدند و کار بزرگی انجام 
دادند. آماری که امروز اعالم شد مراجعه کننده به بیمارستان در طول 2۴ 
ساعت گذشته حدود ۳۰۰  نفر بوده است که این نشان از همکاری مردم 
و تالش ها در درمان کشور است که ما را به این نقطه مطلوب نسبی تا 

امروز رسانده است.
روحانی با تاکید بر اینکه تا نقطه مطلوب هنوز فاصله است، افزود:  چون 
پایان کرونا روشن نیست و با وجود اینکه تعداد زیادی از مراکز مختلف معتبر 
در دنیا روی داروی درمان کرونا فعالیت می کنند، مشخص نیست که داروی 
درمان کرونا کدام است؛ هم چنین با توجه به اینکه هم اکنون بیش از ۸۰ 
مرکز بزرگ و معروف جهانی در تالش برای دستیابی به واکسن هستند، اما 
برای ما زمان آن روشن نیست، باید خود را برای شرایط بد آماده کنیم و با 
بد بینی به موضوع نگاه کنیم؛ باید به دو بخش تجهیزات و نیروی انسانی 
درمان گر توجه کنیم. باید در بخش تولید اقالم مورد نیاز و پرستاران مورد 
نیاز با بدبینی به موضوع کرونا نگاه کنیم. روز دوم اسفند نیز برای آماده 
مسلح  نیروهای  که  گرفتیم  تصمیم  بدبینی  با  عید  ایام  برای  خود  کردن 
بیمارستانهای سیار خود را برپا کنند و در برخی مناطق نقاهت گاه تشکیل 
دهند. در آن ایام ما با بدبینی خود را آماده کردیم اما این آمادگی پشتوانه و 

آرامشی برای مردم ایجاد کرد.
روحانی با بیان اینکه االن هم باید خود را برای یک روز سخت آماده 
کنیم، به بیان جزئیات تصمیمات امروز ستاد ملی کرونا پرداخت و گفت: 
از روز  تصمیم گرفتیم برای ۱۳2 شهرستانی که شرایطی کم خطر دارند 
دوشنبه مساجد باز و نماز جمعه در آنها برگزار شود.  رعایت پروتکل های 
بهداشتی در مساجد دارایی دو زیبایی معنوی و نظم است؛ نمازگزار با رعایت 
فاصله عمل واجب را رعایت میکند و اینکه به مسجد میرود عمل مستحب 
انجام میدهد؛ وقتی این مستحب و واجب در کنار هم قرار میگیرد، خیلی 

زیباتر است.
وی خاطر نشان کرد: همچنین بر اساس تصمیمات امروز در برخی از 
صنوف نظیر آرایشگاه ها و مراکز ورزشی حتی در مناطق قرمز بازگشایی هایی 
بصورت پلکانی و با آرامش خواهیم داشت، اما در عین حال فراموش نمی کنیم 
که کرونا همچنان هست و ممکن است روزی با اوج بیماری مواجه شویم.

رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه برای این اوج از امروز باید فکر کنیم، 
افزود: تا کنون در زمینه مقابله با کرونا تصمیمات خوبی اتخاذ کردیم و همه 
انصافا کمک کردند. من در مقاطعی نگران دوقطبی بودن جامعه بودیم که 
الحمداهلل این دوقطبی صورت نگرفت؛ زمانی درباره عدم تجمعات نگران 
ایجاد دوقطبی دین و علم بودم؛ امام علما و مراجع نگذاشتند این دوقطبی 
ایجاد شود. زمانی هم که بازگشایی ها را آغاز کردیم ممکن بود دو قطبی 
بین جان و نان ایجاد شود، اما این دو قطبی شکل نگرفت و همه فهمیدند 
که هم باید جان را حفظ کنیم و هم نان را تامین کنیم. هم وزارت بهداشت 
و هم وزارت کشور و همه ارگان ها در کنار مردم و جناح های سیاسی، 
هیچ کس نگذاشت دوقطبی ایجاد شود. این درحالیست که امروز در آمریکا 

مشاهده میکنیم که چه دو قطبی بزرگی ایجاد شده است.
روحانی با بیان اینکه کرونا تنها مسأله بهداشت، جان و سالمت انسان 
تغییر داده است، اظهار کرد: در پسا کرونا  را  بلکه کرونا کل عالم  نیست 
سیاست، صادرات و واردات و سرمایه گذاری مانند پیش از کرونا نیست و 
ادعا می شد تنها راه راه  امروز می بینیم در دنیایی که  حتما تغییر می کند. 
زندگی اتحادیه های بزرگ منطقه ای و جهانی است، به سمت ملی گرایی 
رفته آمد؛ حتی در آسمان هم دو کشوری که با ظاهر دوست هستند، ماسک 
را می قاپند. امروز هیچ کشوری تا زمانی که به کاالهایی نیازی دارد، اقالم 

مورد نیاز دیگران را به آنها نداد.
اتحادیه ها تضعیف  نو تقویت شد و  از  امروز ملی گرایی  افزود:  وی 
شدند و سیاست های جهانی بطور آشکار زیر سوال رفت و اگر روزی بود 
که تحریم های آمریکا با زبان نرم محکوم می شد، امروز با زیان آمریکا در 

سراسر دنیا محکوم می شود.
رئیس جمهوری گفت: بر اساس تغییرات ایجاد شده در دنیا از دولت 
خواستم که روی سرمایه گذاری های زود بازده توجه کنند؛ چرا که امروز 

نیازهای جامعه و همچنین رنگ و بوی صادرات تغییر کرده است.
روحانی همچنین با اشاره به افزایش خدمات ارائه شده در سامانه های 
دولت الکترونیک گفت: اگرچه کرونا هزار گرفتاری برای ما ایجاد کرد، اما 
سرعت لکوموتیو دولت الکترونیک را افزایش داد؛ ما باید برای شرایط پسا 

کرونا خود را آماده کنیم.
رئیس جمهور با انتقاد از روند درمان در برخی کشورها گفت: درمان 
این کشورها هم پولی است، هم صفشان شلوغ است، هم دیر جواب  در 
می دهند و هم پر مدعا هم هستند. ما در کشورمان نسبت به درمان نگاه 
نمی کنیم بیمار ایرانی  یا غیر ایرانی است، مذهبش چیست، برای کدام شهر 
است؛  حتی اتباع خارجی را هم رایگان درمان می کنیم. حاال در آمریکا فرق 
می گذارند بین سفید پوست و سیاه پوست و کسانی که تازه به امریکا رفتند.

وی ادامه داد: این عدالت در کشور ما به خاطر ایمان و معنویت ماه 
رمضان است. ما می رسیم به نقطه ای که در اول انقالب گفتند نه شرقی 
نه غربی ، می رسیم به نقطه ای که به ما گفتند اقتصاد مقاومتی به درد 
ما می خورد. به ما گفتند جوری بایستید که تکانه ها مضطربتان نکند. ما 

به خودمان اتکا کردیم و بر مبنای تولید داخلی خودمان حرکت می کنیم.
روحانی با اشاره به آخرین تصمیمات دولت برای بازگشایی مدارس و مراکز 
 آموزشی گفت: گشایش در امر آموزش در مدارس در جلسه امروز مطرح شد.

گفته شد در مناطق سفید با حفظ پروتکل های بهداشتی از 2۰ اردیبهشت 
مدارس باز شود. من مقدار کمی نگران بودم که آیا می توانیم به خوبی این 
موضوع را اداره کنیم؟ اوال زمان اجرا را تا بیست و هفتم به تاخیر انداختیم. 
کنند  باز هم هماهنگی  پرورش  و  آموزش  و  بهداشت  وزارت  گفتیم  دوما 
مطالعه کنند، صدا و سیما کمک کند، نگرانی برای مردم نباشد. پروتکل 

های بهداشتی حتما مورد مطالعه قرار بگیرد.
و  گذاری  شماره  درباره  هم  دیگری  مصوبات  کرد:  خاطرنشان  وی 
مستاجرین داشتیم که تصمیمات خوبی گرفتیم که به صورت مصوبه ابالغ 

می شود.
رئیس جمهوری یادآور شد: ما در این شرایط به سه چیز نیاز داریم؛ صبر، 
آموزش و امید. شرایط آسانی نیست. همه تالشمان را می کنیم برای  تمام 
شغل ها و کارگرانی که تحت فشار قرارگرفتند کاری کنیم. روزی است که 

باید کمک کنیم؛ عده ای در معیشت گرفتارند، عده ای در تولید گرفتارند.
یا  نفت  به  متکی  فقط  که  بعدی  تک  کشورهای  ببینید  افزود:  وی 
گردشگری بودند چه مشکلی پیدا کردند. خوبی کشور ما این است که تک 
بعدی نیست.روحانی ادامه داد: ما صبر نیاز داریم، سخت است تفریح نرفتن، 
سخت است مراکز گردشگری و سینمایی نیست. سخت است با پروتکل 
ها در بازار رفت و آمد کردن؛ اما سخت تر آن است که کسی شغلش را از 

دست داده است.
وی همچنین گفت: همه مردم نیاز به آموزش دارند. همه مردم باید 
بدانند کرونا چیست. بعضی متخصصین نرم و آسان و ساده به مردم آموزش 
می دهند. خدا این متخصصین را زیاد کند. یکی از مصادیق تقوا این است 

که حواسمان باشد دستمان را در این شرایط به صورتمان نزنیم.
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زیر نظر: ناظم رام

 علی بهرام پور
نویسنده و مدرس

آنچه که در زندگی می خواهید را می دانید؟
آیا شما می دانید از زندگی چه می خواهید و هدفتان 

چیست؟
آیا مطمئن هستید که راه های رسیدن به آن را می دانید؟

آیا در مذاکره به درستی از زبان بدن و فن بیان استفاده 
می کنید؟

در تحقیات انجام شده مشخص شده است که انسان 
ها به دو دسته تقسیم می شوند.

افرادی که فقط آرزو می کنند و کاری برای رسیدن به آنها 
انجام نداده و یا کسانی که برای رسیدن به خواسته هایشان 

بسیار تالش می کنند. شما در کدام گروه هستید؟



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1449-دوشنبه 15 اردیبهشت 41399 انرژی اقتصاد- 

از  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
راه اندازی بورس امالک و مسکن در آینده 
نزدیک خبر داد و گفت: دولت برنامه وسیعی 
نهادهای  دارد؛  دارایی ها  واگذاری  برای 
ستاد  و  بازنشستگی  صندوق های  عمومی، 
برنامه هایی  هم  امام)ره(  فرمان  اجرایی 
از  و  دارند  واگذاری شرکت های خود  برای 
اولین صندوق واسطه گری مالی  امروز هم 

به مردم ارائه می شود.
اردیبهشت   ۱۴ )یکشنبه  گذشته  روز 
استفاده  »بررسی فرصت های  ماه( نشست 
مالی  تامین  برای  سرمایه  بازار  ظرفیت  از 
حضور  با  خصوصی«  بخش  و  بنگاه ها 
معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  اعضای 
با  اقتصادی  فعاالن  و  ایران  کشاورزی  و 
هدف بررسی راهکارهای استفاده بنگاه های 
اقتصادی و بخش خصوصی از ظرفیت های 

بازار سرمایه برگزار شد.
اقتصادی  امور  وزیر  نشست  این  در 
یازدهم  دولت  در  ما  کرد:  اظهار  دارایی  و 
تورم یک رقمی را تجربه کردیم که نشان 
یافتنی  دیگر دست  بار  این حالت  می دهد، 
است. رشد اقتصادی ما با آنکه باید محقق 
شود فاصله زیادی دارد، اما موانعی همچون 
تحریم های ظالمانه یک طرفه که روز به روز 
عمق و گسترش می یابد بر سر راه رسیدن 
به رشد واقعی وجود دارد. هر چند که ما در 
حال پیدا کردن راه های دور زدن تحریم ها 
هستیم ولی به هر حال یک عنصر مزاحم 

محسوب می شود.
میلیارد  معادل 2۴۰۰  نقدینگی  حجم 

تومان 
مزید  نیز  کرونا  داد:  ادامه  دژپسند 
علت شده و بر بازار نفت اثر منفی گذاشته، 
مجموعه این شرایط سبب شده تا نتوانیم به 
رشد اقتصادی دست یابیم اما عزم خود را 
برای افزایش سرمایه گذاری جزم کرده ایم 
برای  باالیی  ظرفیت  گردشگری  بخش  و 

جذب سرمایه دارد.
در ادامه وزیر اقتصاد حجم نقدینگی 
کرد  اعالم  تومان  میلیارد   2۴۰۰ معادل  را 

از  این در حالی است که بسیاری  و گفت: 
بنگاه های اقتصادی نگران وجوه نقد برای 
سرمایه در گردش خود هستند بنابراین برای 
برون رفت از این عدم تقارن باید از اقیانوس 

نقدینگی کشور به بنگاه ها پل بزنیم. 
تومان  میلیارد  هزار   ۹۷۵ پرداخت 

تسهیالت بانکی 
سنتی  طور  به  اینکه  بیان  با  دژپسند 
است،  بانکی  نظام  به  متکی  ایران  اقتصاد 
 ۹۷۵ بانکی  نظام  گذشته  سال  شد:  یادآور 
 ۷۰ که  داد  تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار 
درصد آن جایگزینی تسهیالت سابق بود و 
تنها ۳۰ درصد آن تسهیالت جدید و پول 

تازه به بنگاه ها تزریق شد.
بازار سرمایه  افزود: سال گذشته  وی 
2۷۵ هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام 
نبود  برای سرمایه گذاری  داد که همه آن 
بخشی از آن به سرمایه در گردش بنگاه ها 
اوراق  مالی  تأمین  به  نیز  دیگر  بخشی  و 
در  موارد  این  همه  که  معطوف شد  دولتی 

رقم مذکور وجود داشت.
تنوع بخشیدن به منابع تامین مالی 

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای آنکه 
رشد و جهش داشته باشیم باید راهکارهای 
به آن عمل کنیم،  را متنوع و  مالی  تأمین 
ادامه داد: نهر بازار سرمایه ظرفیتی دارد که 
هیچ گاه تحت فشار نیست. به عنوان مثال 

چهارشنبه گذشته یک شرکت عرضه اولیه 
سهام  نفر  هزار   ۳۰۰ و  میلیون  دو  که  شد 

آن را خریدند.
دژپسند با تاکید بر اینکه هم فعاالن 
باید  خرد  ران  سهامدا هم  و  قتصادی  ا
مشاوران امین داشته باشند، گفت: بسیاری 
تحلیل های  توانایی  خرد  سهامداران  از 
صورت های مالی را ندارند که باید از مشاوران 
بهره بگیرند. بازار سرمایه کریدوری است که 
قابلیت خود افزایی بازار را دارد، به خصوص 
هم  رقیب  را  سرمایه  و  پول  بازار  ما  که 

نمی دانیم بلکه مکمل هم هستند.
به گفته وزیر اقتصاد اگر بخواهیم رشد 
معقول داشته باشیم باید حداقل هزار هزار 
میلیارد تومان سرمایه بخش دولتی، عمومی 
و خصوصی داشته باشیم و باید این حجم 
نقدینگی را از دریای خروشان منابع مردمی 

کسب کنیم.
امکان افزایش عرضه اولیه وجود دارد 
اذن  به  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
رهبری ظرفیت جدیدی با استفاده از سهام 
تومان  میلیارد  هزار   ۴۰۰ ارزش  به  عدالت 
به بازار سرمایه تزریق می شود، اظهار کرد:  
و  دولتی  شرکت های  ها،   ETF همچنین 
نهادهای دولتی را عرضه خواهیم کرد. امکان 
افزایش عرضه اولیه ها وجود دارد ولی باید 
آنها را سازمان بدهیم و از حواشی بپرهیزیم 

و مرتب به سپرده گذار خرد یادآور شویم که 
ریسک را نمی شود حذف کرد ولی می توان 

آن را مدیریت کرد.
بیان  با  سخنانش  پایان  در  دژپسند 
گفت  من  به  اقتصادی  بنگاه  یک  اینکه 
و  کرده ام  سود  درصد   ۴۰۰ گذشته  سال 
این حرف را به وزیر اقتصادی می گوید که 
مالیات اخذ می کند، تاکید کرد: البته برخی 
افزایش  دلیل  به  صادرکنندگان  سودهای 
نرخ ارز است و چون درآمدهای صادراتی 
از مالیات معاف هستند به راحتی سود خود 
را اعالم می کنند هر چند باید در کنار سود 
از محل افزایش نرخ ارز از محل نوسازی 
و مدرن سازی فناوری ها و توسعه بازارهای 

بین المللی محقق شود.
راه اندازی بورس امالک و مسکن 

وزیر اقتصاد در حاشیه این مراسم نیز 
و در جمع خبرنگاران، از راه اندازی به زودی 
گفت:  و  داد  خبر  مسکن  و  امالک  بورس 
از طریق بورس  امالک مازاد دولت را هم 
مستقل امالک واگذار می کنیم. در نیمه اول 
امسال دو صندوق قابل معامله دیگر هم وارد 
از  زیادی  تعداد  همچنین  می شوند،  بورس 
بورس  در  عرضه  آماده  دولتی  شرکت های 
هستند و برخی به مراحل نهایی رسیده اند.

دژپسند افزود: آزاد سازی سهام عدالت 
ارزش بازار سرمایه را به شدت باال می برد، 
اولیه شرکت ها  برای عرضه  برنامه وسیعی 
شناور  سهام  افزایش  چنین  هم  داریم،  

شرکت ها در دستور کار قرار دارد.
بر  عالوه  قتصاد،  ا وزیر  گفته  به 
آینده  هفته  خصوصی  بخش  شرکت های 
هم  بورسی  بزرگ  شرکت های  مدیران  با 
جلسه می گذاریم تا حضور خود در بورس را 
گسترش دهند. همچنین دولت برنامه وسیعی 
نهادهای  دارد؛  دارایی ها  واگذاری  برای 
عمومی، صندوق های بازنشستگی و ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( هم برنامه هایی برای 
واگذاری شرکت های خود دارند و از امروز 
هم اولین صندوق واسطه گری مالی به مردم 

ارائه می شود.

بانک توسعه صادرات ایران سکوی جهش صادراتی
بانک ها با تامین منابع الزم برای صادرکنندگان، سرمایه گذاران و 
واردکنندگان در بازارهای خارجی، زمینه ساز توسعه اقتصادی پایدار هستند.

برای  مناسب  بستر  آوردن  فراهم  هدف  با  توسعه ای  بانک های 
فعالیت های اقتصادی مختلف طراحی شده اند؛ اهمیت توسعه صادرات توسط 
کشورها و دولت ها موجب شده که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان 
موسسات مالی و تخصصی وابسته به دولت را برای این منظور تاسیس 

کنند. اگزیم بانک ها با تامین منابع الزم برای صادرکنندگان و سرمایه گذاران و واردکنندگان 
در بازارهای خارجی زمینه ساز توسعه اقتصادی پایدار هستند.

رشد  که  چرا  بوده اند  دنیا  اقتصادهای  قویترین  از  اقتصادهای صادرات محور همواره 
صادرات رابطه مستقیمی با رونق تولید دارد و این رابطه، کلید جهش تولید است؛ بانک توسعه 
صادرات ایران به عنوان اگزیم بانک ایران طی بیست و نه سال فعالیت خود به عنوان یک 
بانک دولتی در طبقه بندی شورای پول و اعتبار در گروه بانک های تخصصی قرار گرفته و به 
طور خاص بر افزایش توانمندی صادراتی کشور متمرکز شده است. در حال حاضر بیش از ۸۶ 

درصد از صادرکنندگان نمونه کشوری مشتری بانک توسعه صادرات ایران هستند.
توسعه صادرات  بانک  اعتبارات  مدیر  از  نقل  به  نیوز  اگزیم  پایگاه خبری  گزارش  به 
ایران، این بانک در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۸۴ هزار و ۳۵۹ میلیارد ریال تسهیالت به بنگاه های 
صادرات محور در حوزه های مختلف پرداخت کرده است؛ بررسی میزان تسهیالت اعطایی 
این بانک از سال ۹۵ تا ۹۸ نشان می دهد، حجم تسهیالت اعطایی این بانک در این مدت 

۷۳ درصد رشد داشته است.
حوزه صنعت و معدن تا پایان اسفند ماه ۹۸ با ۴۱ درصد، در صدر دریافت کننده گان 
تسهیالت بانک توسعه صادرات ایران بوده است؛ ۳2 درصد به بخش پتروشیمی و شیمیایی، 
۱۶ درصد کشاورزی، ۱۰ درصد خدمات فنی و مهندسی، ۰.۷ درصد اعتبار خریدار و مابقی به 

سایر حوزه ها تخصیص پیدا کرده است.
از آنجاییکه رسالت اصلی اگزیم بانک ایران کمک به توسعه صادرات غیرنفتی است؛ 
به طور ویژه به شرکت های کوچک و متوسط به عنوان اهرم های تولید صادرات محور توجه 
شد؛ به طوریکه از سال ۹۴ تا پایان ۹۸ حجم تسهیالت اعطایی به شرکت های کوچک و 

متوسط، ۱۱۴ درصد افزایش داشته است.
بانک توسعه صادرات در راستای تامین مالی شرکت های دانش بنیان اقدامات متعددی 
را طی سال ۹۸ انجام داد؛ امضای تفاهم نامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 
راستای تخصیص اعتبار 2.۰۰۰ میلیارد ریالی موضوع تبصره۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و 
تخصیص مبلغ مذکور از سوی صندوق توسعه ملی به بانک و تلفیق با مبلغ مشابه از محل 

منابع بانک از جمله این اقدامات است.
همچنین پیش نویس تفاهم نامه با صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور کاهش نرخ 
سود تسهیالت پرداختی به شرکت های دانش بنیان به حداکثر ۱2 درصد و تخفیف در کارمزد 

خدمات قابل ارایه به شرکت های دانش بنیان نیز نهایی شد.
آن ها،  آموزش  و  بنیان  دانش  شرکت های  آشنایی  هدف  با  صادرات  توسعه  بانک 

نشست های مشترک استانی در پارک های علم و فناوری برگزار نموده است.
در سال ۹۸ تفاهم نامه ای با ستاد ویژه فناوری نانو در جهت تأمین مالی، آموزش و 
... شرکت های دانش بنیان به امضا رسید؛ همچنین امضای تفاهم نامه سه جانبه بین بانک، 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق ضمانت صادرات ایران در جهت تامین 

مالی و تضمین بازپرداخت قراردادهای تسهیالتی.
طی توافقات به عمل آمده، مقرر شد ضمانت نامه صندوق های پژوهش و فناوری به 

عنوان وثیقه نوع یک برای پوشش تسهیالتی شرکت های دانش بنیان پذیرفته شود.
تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات ایران درسال ۹۸ به شرکت های دانش بنییان 
بالغ بر یک هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۹۵ با تسهیالت ۵۱۸ میلیارد 

ریالی، بالغ بر2۵۷ درصد رشد داشته است.
رضا ساعدی فر، مدیریت امور اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران در گفتگو با خبرنگار 
اگزیم نیوز، مانده تسهیالت این بانک را در سال ۹۸ بالغ بر ۳۳۸ هزار و 2۹۳ میلیارد ریال عنوان 
کرد که در مقایسه با مانده تسهیالت این بانک در سال ۹۵، بالغ بر ۱۱۶ درصد رشد داشته است.

وی مانده تسهیالت بانک توسعه صادرات را به تفکیک بخش های اقتصادی اعالم 
کرد و گفت: مانده تسهیالت بخش شیمیایی و پتروشیمی ۳۷ درصد، سرمایه گذاری و خدمات 
فنی و مهندسی 2۸ درصد، صنعت و معدن 2۴ درصد، کشاورزی ۷ درصد، اعتبار خریدار ۳ 

درصد بوده است.
سپرده گذاری ریالی صندوق توسعه ملی در بانک توسعه صادرات ایران در سال ۹۴، 
بالغ بر ۴ هزار میلیارد ریال بوده که در سال ۹۸ این رقم به ۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده است 

و طی این سال ها ۱۵۰ درصد رشد داشته است.
بانک توسعه صادرات ایران در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و مقابله با 
تحریم های ظالمانه اعمال شده ، اقدام به تأمین مالی طرح ها در بخش های مختلف از جمله 

طرح تولید فوالد)خام و اسفنجی و ...(؛
طرح تولید انواع محصوالت پتروشیمی )پروپیلن، اتیلن و ...(، طرح توسعه فاز یک بندر 
شهید بهشتی چابهار، طرح توسعه تولید فراورده های لبنی، احداث واحد آب شیرین کن، توسعه 

یکپارچه میدان های مشترک نفتی و ... نموده است.

بانک مسکن پرداخت اختیاری اقساط وام مسکن تا خرداد ۹۹ را 
تکذیب کرد

درحالی عضو کمیسیون عمران مجلس از اختیاری شدن بازپرداخت 
تسهیالت مسکن تا خرداد ۹۹ خبر داده بود که مدیر امور ارتباطات بانک 

مسکن این خبر را تکذیب کرد.
بر  این که  بیان  با  مجلس  عمران  کمیسیون  بت کلیا عضو  یوناتن 
تا خرداد ۹۹  بانک  این  پرداخت تسهیالت  بانک مسکن  اساس تصمیم 

اختیاری شد، گفته بود: بر اساس مذاکره کمیسیون عمران مجلس با سرپرست بانک مسکن 
مقرر شد تسهیالت گیرندگان  بانک مسکن تا پایان خرداد امسال اقساط را به صورت اختیاری 
پرداخت کنند.وی ادامه داد: بر اساس تصمیم بانک مسکن، تسهیالت گیرندگان وام مسکن 
ملزم به پرداخت اقساط تسهیالت تا خرداد ماه نیستند. طبق اظهارات سرپرست بانک مسکن 
اگر شعبات بانک مسکن در چند ماه اخیر تسهیالت گیرندگان را مجبور به پرداخت اقساط 
کرده اند، افراد می توانند به بانک مراجعه کرده و هزینه پرداختی را پس بگیرند.عضو کمیسیون 
عمران مجلس افزود: همچنین بانک مسکن نشست هایی را با بدهکاران کالن بانکی برگزار 

کرده و در این نشست ها توافق هایی برای پرداخت بدهی های بانکی صورت گرفته است.
طور  به  مسکن  بانک  مدیریت  حوزه  و  ارتباطات  امور  مدیر  که  است  حالی  در  این 
تلویحی این ادعا را تکذیب کرد. مسعود ایزدی در این باره اعالم کرد: تمامی دریافت کنندگان 
تسهیالت قرض الحسنه تا پایان  اردیبهشت ماه سال جاری مشمول استفاده از مزایای تعویق 

سه ماهه اقساط هستند.

بانک رفاه اعالم کرد
جامعه هدف طرح رفاه کاال، گسترده  تر شد

جامعه هدف طرح رفاه کاال که در آن مشتریان می توانند وسایل 
به صورت  رفاه  بانک  قرارداد  های طرف  فروشگاه  از  را  خود  نیاز  مورد 
اقساطی خریداری کنند، به منظور توسعه طرح و بهره گیری طیف بیشتری 

از متقاضیان گسترده تر شد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، به منظور پوشش تعداد 

رفاه  بانک  از  بیشتر متقاضیان طرح رفاه کاال، تمامی اشخاص حقیقی )حقوق بگیران( که 
حقوق دریافت می کنند، مشتریان اختصاصی و کارکنان و اقوام درجه یک آن ها، کارکنان 
مشتریان بانکداری شرکتی در صورت انعقاد تفاهم نامه و قبول تعهد کسر اقساط کارکنان آن 
ها از سوی مشتریان شرکتی)کارفرما( و متقاضیانی که درخواست دریافت تسهیالت دارند از 

این پس می توانند از مزایای طرح رفاه کاال استفاده کنند.

پرداخت مرحله دوم تسهیالت یک میلیون تومانی از سوی بانک کشاورزی 
وام  پرداخت  دوم  مرحله  امروز،  ساعات  اولین  در  کشاورزي،  بانک 
حمایتی یک میلیون تومانی را انجام داد ومبالغ مصوب الزم را  به حساب 

2۳۷۶۴۰ سرپرست خانوار واریز کرد.
به گزارش بانکی به نقل از اداره کل روابط عمومی و همکاری های 
بین الملل بانک کشاورزی، در اجرای برنامه حمایتی دولت برای مقابله با آثار 

اقتصادی کرونا بر خانوارها و طبق دستورالعمل ابالغي بانک مرکزی،مبلغ2۳۷۶ میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون ریال تسهیالت حمایتی، روزچهارشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۹)امروز( در قالب تسهیالت 
یک میلیون تومانی، به حساب 2۳۷۶۴۰  سرپرست خانوار معرفی شده از سوی وزارت تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی واریز شد.این گزارش مي افزاید: واریز این مبالغ با ارسال پیامک به سرپرستان 
 خانواری که شماره تلفن همراه آنان در سامانه های بانک کشاورزی ثبت شده است،اطالع داده شد.

تسهیالت  تومان  میلیارد  مبلغ۱۵۹۴  اول  مرحله  در  کشاورزي  شود،بانک  مي  نشان  خاطر 
به  تومانی،  میلیون  قالب تسهیالت یک  اردیبهشت ۱۳۹۹در  پنجشنبه چهارم  روز  حمایتی، 

حساب ۱۵۹۳۹۹۰  سرپرست خانوارواریز کرده بود.

اعتباربخشی به داده های مرتبط با مشتریان
بانک  محوری  مشتری  استراتژیک  مضمون  کمیته  جلسه  سومین 
ملی ایران برگزار و در آن راهکارهای شناسایی شده در حوزه  خدمت رسانی 

متناسب به مشتریان تشریح شد.
به نقل از روابط عمومی بانک ملی، عباس شفیعی عضو هیات مدیره 
بانک در این جلسه با تاکید بر لزوم شناسایی تمام منابع داده ای و راه های 

ممکن برای پیشبرد اولین و اساسی ترین پروژه تعریف شده یعنی اعتباربخشی به داده های 
مشتریان، خاطر نشان کرد: واحدهای متولی باید در پیشبرد موضوع و ارائه گزارش به کمیته، 
اهتمام کامل داشته باشند.  هادی ساالرخیلی مدیر امور طرح و برنامه نیز در این جلسه همسویی 
اقدامات ادارات کل با پروژه های تعریف شده در مضامین استراتژیک بانک را ضروری دانست.

کمیته مشتری محوری به منظور جاری سازی استراتژی های بانک در حوزه »مضمون 
استراتژیک مشتری محوری« و با هدف نظارت بر راهکارهای حوزه مشتری محوری ایجاد 

شده است.
اساس مضمون مذکور تاکید بر اهمیت توجه به نیاز مشتری در طراحی محصوالت و 
خدمات است. جهت گیری و هدف غایی مضمون مشتری محوری شناخت عمیق تر از مشتریان، 
شناسایی مشتریان ارزشمند و نیازهای ایشان و طراحی و ارائه خدمات متناسب با ویژگی های 

مشتریان است که این مهم جز با ایجاد این نگاه در سراسر بدنه بانک محقق نخواهد شد.

قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران خبر داد؛
دورخیز ایران برای دستیابی به توزیع روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب 

سی ان جی
قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از آمادگی زیرساخت ها برای 
توسعه صنعت سی ان جی در وزارت نفت و دستیابی به رقم توزیع روزانه ۳۰ میلیون 

مترمکعب سی ان جی خبر داد.
حمید قاسمی ده چشمه در این باره گفت: زیرساخت های توسعه صنعت گاز طبیعی 
فشرده )سی ان جی( و دستیابی به این رقم در وزارت نفت و مجموعه شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی ایجاد شده است و فقط در بخش تبدیل نیز باید اقدام های 

توسعه ای انجام شود که آن هم در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه وزارت نفت از ابتدا با پشتیبانی از تولید موتور پایه گازسوز و 
تبدیل کارخانه ای و کارگاهی اقدام به توسعه  این صنعت کرد، افزود: در سال های گذشته 
۹2۰ هزار خودرو از طریق قراردادهای مستقیم وزارت نفت تبدیل شدند و در بخش 
حمایت خودرویی نیز حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو در بخش حمایتی قرار گرفت.

قاسمی مصوبه اخیر شورای اقتصاد برای توسعه  این صنعت را نیز یکی دیگر از 
اقدام های وزارت نفت برای توسعه  این صنعت خواند و گفت: این مصوبه به تازگی توسط 
وزیر نفت به شورای اقتصاد تقدیم و در آنجا مصوب شد که طبق آن مانده کل حمل ونقل 
بار و مسافر که تأثیر مستقیم در قیمت تمام شده کاالها دارند، از طریق اعطای تسهیالت 

رایگان به سمت سوخت پاک و ارزان سی ان جی هدایت خواهند شد.
معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تأکید کرد: ظرفیتی که در 
سال های گذشته برای این توسعه به وجود آمد ایجاد حدود 2 هزار و ۵۰۰ جایگاه عرضه 
سوخت در بخش حمل ونقل سبک و چند جایگاه در حوزه حمل ونقل سنگین )اتوبوسرانی( 

بود که در شرایط کنونی حدود 22 درصد از سبد سوخت خودروها را پوشش می دهد.
قاسمی درباره جزئیات تبدیل خودروهای عمومی طبق مصوبه شورای اقتصاد 
گفت: حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو طبق این مصوبه گازسوز خواهند شد که 
شامل ۱۰۰ درصد بخش حمل ونقل خودرویی مسافر و همچنین حمل ونقل بار از جمله 

وانت بارها، نیسان و کامیونت است.
وی پاک بودن و ارزانی سی ان جی در مقایسه با دیگر سوخت ها را از مهم ترین 
مزایان آن در کل دنیا عنوان کرد و گفت: افزون بر آن ایران با دسترسی به منابع عظیم 
گازی و بهره مندی حدود ۹۶ درصد از جمعیت کشور از نعمت گاز، زیرساخت های بهتری 
برای توسعه  این صنعت دارد که عدم نگرانی بابت قطعی سوخت و در دسترس نبودن 
آن وجود نداشته و ایجاد ایستگاه های سی ان جی با سرعت زیاد به دلیل توسعه شبکه 

گازرسانی از آن جمله است.
قیمت سی ان جی یک پنجم بنزین

مدیر پیشین طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به 
اینکه در دنیا از گاز به عنوان سوخت پاک یاد می شود، گفت: مزیت دیگر سی ان جی ارزانی 
آن است. قیمت سی ان جی به صورت میانگین در دنیا حدود یک پنجم قیمت بنزین است 
که عدد بسیار قابل اتکایی است و در کشور ما این عدد )قیمت ۴۰۰ تومانی سی ان جی( 
حدود یک هفتم است که همین موضوع سبب کاهش هزینه های حمل ونقل عمومی، 
حمل ونقل بار و کاهش هزینه های سبد خانوار می شود و تورم ناشی از حمل ونقل کاال 

نیز به نحو قابل مالحظه ای کاهش می یابد.
قاسمی تداوم در تصمیم گیری های آتی، افزایش ظرفیت صادراتی کشور، کاهش 
هزینه حمل و انتقال و به دنبال آن بازگشت سرمایه، ایجاد اشتغال و کار در چرخه 
اقتصاد ملی را از دیگر مزایای توسعه  این صنعت برشمرد و گفت: ظرفیت اسمی 
جایگاه های ما هم اکنون ۶۰ هزار مترمکعب در شبانه روز است، اما اگر ظرفیت واقعی 
۱۴ ساعت عرضه در روز را محاسبه کنیم، این ظرفیت ۴۰ میلیون مترمکعب در روز 
خواهد بود که دوبرابر میزان عرضه کنونی است و حداقل نیمی از این ظرفیت بدون 

استفاده باقی مانده است.
احداث جایگاه های کوچک مقیاس در زمین های ۱۰۰ متری

وی پراکندگی نامناسب جایگاه های عرضه سوخت سی ان جی در کشور و به ویژه 
شهرهای بزرگ به دلیل گرانی زمین را یکی از چالش های این صنعت برشمرد و گفت: 
با برنامه ریزی های انجام شده برای ایجاد جایگاه های کوچک مقیاس مشکل زمین رفع 

شده و دسترسی این جایگاه ها متناسب با نیاز کاربران خواهد بود.
قاسمی بازگشت سرمایه کمتر از دو ساله در این بخش را از دیگر مزایای این 
صنعت برای بخش خصوصی برشمرد و گفت: تعدادی از جایگاه های کوچک مقیاس در 
سال ۹۷ توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی در نقاط مختلف ایجاد شد که امیدواریم 

این توسعه با شدت بیشتری محقق شود.
وی افزود: در جایگاه های کوچک مقیاس با حذف مخازن ذخیره، حریم ایمنی 
کمتری نیاز است و تنها عبور و مرور و دسترسی به برق و گاز مدنظر قرار خواهد 
گرفت. در این جایگاه ها ابعاد زمین حدود یک پانزدهم جایگاه های پیشین بوده و به 

۱۰۰ مترمربع کاهش یافته است.
معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نقاط مناسب برای احداث 
جایگاه های کوچک مقیاس را ترمینال ها، پارکینگ های عمومی، فروشگاه ها، میادین تره بار 
و... عنوان کرد و گفت: محل احداث این جایگاه ها در مناطقی خواهد بود که موجب 

کاهش اتالف وقت مردم شده و عالوه بر آن در دسترس باشد.
صنعت سی ان جی در ایران در سال ۷۹ پایه ریزی شد و در سال های بعد توسعه 
یافت، به نحوی که تا پایان سال ۹۶، 2 هزار و ۴۱۳ جایگاه  عرضه سی ان جی در کشور 
راه اندازی شد که از این تعداد، حدود یک هزار و ۱۰۰ جایگاه به طور مشترک بنزین و 

سی ان جی توزیع می کنند.
افزایش روزافزون تعداد خودروها و رشد شتابان مصرف سوخت در کشور، نیازمند 
مدیریت صحیح مصرف سوخت و حمل ونقل در کشور است که افزایش سهم گاز 
طبیعی در سبد سوخت خودروها و تنوع بخشی به سبد سوخت در این میان نقشی مؤثر 

و راهگشا ایفا خواهد کرد.
احداث، تجهیز و راه اندازی حدود 2۵۰۰ تجهیز سی ان جی، جایگزینی بیش از 
2۰ میلیون لیتر سی ان جی به صورت روزانه به جای بنزین مصرفی کشور، حمایت از 
طرح های بومی سازی تجهیزات سی ان جی در کشور، تدوین استانداردهای مرتبط با 
صنعت سی ان جی در هر دو حوزه خودرویی و جایگاهی، حمایت از طراحی و تولید 
موتور گازسوز بر اساس تازه ترین فناوری های روزآمد در شرکت ایران خودرو، آموزش 
افراد متخصص برای انجام خدمات پس از فروش، تعمیرات عیب یابی اپراتوری و... 
درباره خودروهای دوگانه سوز و تجهیزات جایگاهی از جمله دستاوردهای توسعه صنعت 

سی ان جی در کشور بوده است.
این صنعت همچنین توانسته است با گستردگی جغرافیایی جایگاه های عرضه 
سی ان جی کمتر از یک دهه در کشور، تبدیل حدود ۴ میلیون خودرو پایه بنزین سوز به 
گازسوز به دو روش کارگاهی و کارخانه ای، ایجاد امنیت در سبد سوخت مصرفی کشور 
و خارج کردن سبد سوخت از حالت تک سوختی به دوسوختی و کاهش آالینده های 
زیست محیطی و جایگزینی سی ان جی به جای بنزین در بخش حمل ونقل به ویژه در 

کالنشهرها را اجرایی کند.

وزیر اقتصاد:

بورس امالک و مسکن در آینده نزدیک راه اندازی می شود
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودروی سواری سمند به رنگ سفید مدل ۱۳۹۵ به شماره موتور 
۱۴۷H۰2۰۵۷۵۰ و شماره شاسی NAACS۱HE۹GF2۱2۳۵۸ و شماره پالک 
۴۳-۱۶۴ه ۶۵ ، متعلق به خانم نسرین صادقی نوگورانی فرزند علی با شماره  
ملی ۶2۰۰۰۰۰۷۸۶ صادره از باغ بهاداران متولد ۱۳۷۰مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

آگهي حصروراثت
این  از  اله  به شماره شناسنامه ۴2۶ فرزند عین  نیای خرفکلی  خانم احسان علی 
شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  نادی حسین 
جانی گنجاری فرزند عیسی  در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۹ در شهرستان رشت فوت نموده است 
اند:۱- زهره حسین جانی گنجاری به ش  و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده 
ش 2۵۸۰۷2۴۸۴2 فرزند نادی نسبت دختر 2-زهرا حسین جانی گنجاری به ش ش 
۵۶۹۰۱۰۸۴۷2 فرزند نادی نسبت دختر ۳-احسان علی نیای خرفکلی به ش ش ۴2۶ فرزند 
عین اله نسبت زوجه ۴- عزیزبانو محمدزاده شالمائی به ش ش ۱2 فرزند مرحوم امان اله 
نسبت مادر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست 
و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره 2۰۵ سیار  مفاد درخواست مزبور را دریک 
نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم 

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

آگهي حصروراثت
آقای اسماعیل کارجو کسمائی به شماره شناسنامه 2۴۳۶  فرزند ابراهیم  از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حامد کارجو کسمائی  
فرزند اسماعیل در تاریخ ۹۵/۳/2  در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم 
به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱- امیرعلی کارجو کسمائی به ش ش ۰2۵۱۵۳۰۱۵۹ فرزند 

حامد نسبت پسر 2-اسماعیل کارجو کسمائی به ش ش 2۴۳۶ فرزند ابراهیم نسبت پدر به 
غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات 
قانوني و ثبت ان به شماره ۸۸۳ سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید 
چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 
ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت 

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

آگهي حصروراثت
اقای مصطفی زینتی زیور حسنی به شماره شناسنامه 2۵۸۰۳2۱۰۸۱ فرزند محمود 
از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه 
نداف سلطانی فرزند حسین در تاریخ  ۹۸/۱۱/۱۱ در شهرستان رشت فوت نموده است 
و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-مرتضی زینتی زیور حسنی به ش ش 
۱۳۹۶ فرزند محمود نسبت پسر2-مصطفی زینتی زیورحسنی به ش ش 2۵۸۰۳2۱۰۸۱ 
فرزند محمود نسبت پسر۳-مریم زینتی زیور حسنی به ش ش ۱۶۷۳ فرزند محمود نسبت 
دختر ۴-محمود زینتی زیور حسنی به ش ش ۶۹۴ فرزند حسن نسبت زوج  به غیر از وراث 
نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و 
ثبت ان به شماره ۱۹۸سیار  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 موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۵۴۶۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی حوزه ثبت  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  وضعیت 
ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اکرم موسوی فرزند محسن به 

شماره شناسنامه 2۷  صادره از هندودر در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در ان 
بمساحت ۳۷/۹۹ متر مربع پالک شماره ۹۶2 فرعی از ۱۰۰ اصلی واقع در قریه عمرواباد 
تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت محمد ولی شیرکوند محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . ۱۰ث/م الف  تاریخ انتشار نوبت اول ۹۹/۱/۳۱ 

تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۹/2/۱۵ 
محمدرحیم پورراینی رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۵۵۰۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی حوزه ثبت  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  وضعیت 
ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سید ابوذر موسوی فرزند یعقوب 
به شماره شناسنامه ۱۶۱۰۱۱۵۵۶2 صادره از /// در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی در ان بمساحت ۱۰۹/۳۵ متر مربع پالک شماره ۹۶۴ فرعی از ۷ اصلی واقع در 
از مالکیت علی شیرکوند مقدم  اباد  تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین  قریه کاظم 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . ۱۰ث/م الف  تاریخ انتشار نوبت 

اول ۹۹/۱/۳۱ تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۹/2/۱۵ 
محمدرحیم پورراینی رئیس ثبت اسناد و امالک 

رییس خانه اقتصاد و تجارت ایران و 
ویروس  شیوع  تاثیر  تحت  می گوید  ترکیه 
اقتصاد ترکیه ضربه ای بسیار بزرگ  کرونا، 
خارجی  توریست های  د  تعدا کاهش  ز  ا

خورده است.
سید جالل ابراهیمی، اظهار کرد: ترکیه 
در سال های گذشته بخش قابل توجهی از 
و  توریسم  صنعت  پایه  بر  را  خود  اقتصاد 
پذیرش مسافران خارجی بنا کرده است و از 
این طریق ساالنه میلیاردها دالر درآمد دارد.

به گفته وی، در ماه های ابتدایی سال 
تمامی  در  کرونا  ویروس  شیوع  با   2۰2۰
توریسم ضربه ای  کشورهای جهان صنعت 
جدی خورد و اقتصاد ترکیه نیز تحت تاثیر 
مواجه  جدی  مشکالت  با  موضوع  همین 

شده است.
ایران  تجارت  و  اقتصاد  خانه  رییس 
وزارت  جدید  آمار  به  اشاره  با  ترکیه  و 
این  طبق  کرد:  تشریح  ترکیه  گردشگری 
سه  در  که  خارجی  گردشگران  تعداد  آمار 
ماهه ابتدایی سال جاری به ترکیه آمده اند 

بعضی  و  یافته  کاهش  درصد   ۶۰ از  بیش 
کشور  این  به  خود  سفر  عمال  کشورها  از 
آمار نشان می دهد که  را متوقف کرده اند. 
شهروندان بلغارستان، انگلستان و گرجستان 
ترکیه  خارجی  مسافران  گروه  اصلی ترین 
میالدی  جاری  سال  ابتدایی  ماهه  سه  در 

بوده اند.
چند  ساالنه  این که  بیان  با  ابراهیمی 

میلیون مسافر ایرانی به ترکیه سفر می کنند، 
این  عمال  کرونا  شیوع  از  پس  کرد:  اظهار 
سفرها متوقف شده و آمارهای رسمی نشان 
کشور  این  به  ایرانی ها  سفر  که  می دهد 
بیش از ۹۹ درصد کاهش یافته است و آن 
گردشگری  منظور  به  نه  نیز  محدود  گروه 
که احتماال برای پیگیری کارهای اقتصادی 

خود به ترکیه رفته اند.

وی ادامه داد: در کنار ایران مسافران 
کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز عمال در 
این ماه ها سفرهای خود را به ترکیه متوقف 
کردند و در صورت تداوم این شرایط اقتصاد 
این کشور با ضربه جدی مواجه خواهد شد.

به گفته رییس خانه اقتصاد و تجارت 
ایران و ترکیه، بسیاری از هتل های ترکیه 
از دولت این کشور درخواست کمک کرده اند 
به  ترکیه  و در کنار آن مقاصد گردشگری 
مسافران؛  با  تماس  با  تا  هستند  آن  دنبال 
یا  هفته ها  برای  پول  بازگرداندن  جای  به 
ماه های آینده برای آنها برنامه سفر بگذارند 
دست  به  نیز  چندانی  موفقیت  تاکنون  که 

نیاورده اند.
بسیاری  از شیوع ویروس کرونا  پس 
تا  که  کردند  اعالم  جهان  کشورهای  از 
اطالع ثانوی برنامه های گردشگری خود را 
متوقف می کنند و در این زمینه ایرالین ها و 
آژانس های هواپیمایی و همچنین کشورهایی 
که اقتصاد خود را بر پایه توریسم بنا کرده اند، 

با ضربه جدی مواجه شده اند.

رییس خانه اقتصاد ایران و ترکیه:

سفر ایرانی ها به ترکیه 99 درصد کاهش یافت

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرسازی از آغاز عملیات اجرایی ساخت 
مسکن فرهنگیان در ۶ استان خبر داد و گفت: 
به طور کلی برای ۱۱ استان زمین تامین شده 
است و فرهنگیان در این استان ها صاحب 

مسکن ملی می شوند.
ز  و ر  » ه د ا ز د محمو د  محمو «
طرح  راستای  در  گفت:  گذشته)یکشنبه( 
اقدام ملی مسکن تفاهنامه ای با دستگاه های 
مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش 
منعقد شد که با تجمیع امکانات دو وزارتخانه، 
افراد واجد شرایط راحت تر صاحب مسکن 

شوند.
وی گفت: بر این اساس با هدف تامین 
مسکن فرهنگیان فاقد مسکن، امروز مراسم 
کلنگ زنی ساخت ۱۷۰ هزار واحد مسکونی 
از طریق ویدئو کنفرانس با حضور »اسحاق 
جمهوری  رئیس  اول  معاون  جهانگیری« 
و »محمد اسالمی« وزیر راه و شهرسازی 

انجام می شود.
به گفته محمودزاده همزمان با فراخوان 
سال گذشته وزارت آموزش و پروش، ۳۰۹ 
هزار نفر به وزارت راه معرفی شدند؛ پاالیش 

اولیه انجام و حدود ۷۵ هزار متقاضی تایید 
نفر  نهایی شده اند و ۱۴۵ هزار  صالحیت 
شرایط الزم را نداشتند؛ همچنین اعتراض 
2۷ هزار نفر دیگر در حال بررسی است و 
تعداد ۸۷ هزار نفر هم اطالعات ثبت نامی 
ناقصی را داشتند که در حال تکمیل هستند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه 
مسکن  نیازسنجی  داد:  خبر  و شهرسازی 
فرهنگیان در شهرها و استانهای مختلف 
انجام شده است و به نسبت تامین زمین در 
فاز نخست، امروزعملیات کلنگ زنی و اجرایی 

۱۷۰ هزار واحد انجام می شود.
ساخت  داد:  توضیح  محمودزاده 
خانه برای فرهنگیان در ۱۱ استان تهران، 
شرقی،  اذربایجان  خوزستان  فارس، 
خراسان رضوی، اصفهان، سمنان، مرکزی، 
زنجان  و  بوشهر  بویراحمد،  و  کهگیلویه 

انجام  می شود.

از امروز آغاز می شود؛
عملیات اجرایی مسکن ملی فرهنگیان در ۶ استان 

به  یملر  دا خودروسازی  شرکت 
تازگی اعالم کرده روند نزولی سودآوری 
این شرکت در سه ماهه دوم سال جاری 
ه  گسترد شیوع  ثیر  تا تحت  میالدی 
ویروس کرونا و افت تقاضا در بازارهای 

ادامه خواهد داشت. جهانی همچنان 
در  آلمانی  خودروساز  این  لبته  ا
امیدواری  ابراز  خود،  های  بینی  پیش 
کرده است که بتواند تا پایان سال جاری 
به  نسبت  بیشتری  زایی  درامد  میالدی 

سال گذشته برای خود کسب کند.
بر اساس گزارش های منتشر شده 
بر  عالوه  که  دایملر  فوربس،  مجله  در 
به  سواری  لوکس  خودروهای  تولید 
جهان  در  اتوبوس  و  کامیون  عرضه 
مالی  گزارش  انتشار  با  است،  معروف 
جاری  سال  نخست  ماهه  سه  در  خود 
عملیاتی  سود  شدید  افت  از  میالدی 
خود به میزان ۷۰ درصد نسبت به مدت 
عبارتی  به  داد  خبر  گذشته  سال  مشابه 
بازه  این  در  دایملر  عملیاتی  سود  دیگر 
 ۶۱۷ به  درصدی   ۷۰ کاهش  با  زمانی 
دالر  میلیون   ۶۷۰ معادل  یورو  میلیون 

است. رسیده 
اعضای  ز  ا یکی  ویلهلم  لد  ا هر
هیئت مدیره شرکت دایملر در نشست و 
گفتگویی با تحلیلگران در این خصوص 
اخیر  تعطیلی  است:  کرده  خاطرنشان 
شدید  فت  ا و  یملر  ا د های  نه  رخا کا
جهانی  بازارهای  در  مشتریان  تقاضای 
گسترده  شیوع  تاثیر  تحت  همگی  که 
موجب  آمده،  وجود  به  کرونا  ویروس 
در  نزولی  روند  یک  که  است  شده 
میزان درآمدزایی و سودآوری را در سه 
انتظار  میالدی  جاری  سال  دوم  ماهه 

باشیم. داشته 
پیش  این  جزئیات  بیان  از  وی 
بینی خودداری و تاکید کرد: هفته های 
گذرانده  را  سختی  بسیار  روزهای  اخیر 
ایم و به نظر می رسد که این روند در 
ماه های آتی پیچیده تر نیز خواهد شد.

دایملر اعالم کرد:
اوضاع وخیم بازار فروش خودرو همچنان ادامه دارد!
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باالبردن سنگین ترین وزنه تاریخ توسط بازیگر گیم آو ترونز

مرد آهنین ایسلندی و بازیگر سریال بازی تاج و تخت توانست با باال بردن 
وزنه ۵۰۱ کیلوگرمی رکورد جدیدی را در جهان ثبت کند.

هافتور ژولیوس بیورنسون، بازیگر نقش گریگور کلگین ملقب به مانتین در 
سریال »بازی تاج وتخت« حاال یکی از خارق العاده ترین رکوردهای جهان را در 

اختیار دارد. 
این مرد آهنین ایسلندی که چند باری در کشورش و مسابقات مختلف بین 
المللی توانسته عنوان قویترین مرد را کسب کند، به رکورد جادویی »ادی هال« 
حمله موفقی داشت و توانست یک کیلوگرم رکورد ۵۰۰ کیلویی این مرد بریتانیایی 

را که در سال 2۰۱۶ به ثبت رسیده بود، پشت سر بگذارد.
هافتور بیورنسون که به واسطه ایفای نقش در سریال بازی تاج و تخت از 
مسابقات  دوره  چندین  قهرمان  هال«  »ادی  با  و  است  برخوردار  زیادی  شهرت 
قویترین مردان جهان هم کری خوانی داشت، با لیفت کردن وزنه ۵۰۱ کیلوگرمی 

توانست رکورد جدیدی را به نام خودش ثبت کند.
اما  دهد  انجام  را  کار  این  ای  حرفه  رقابت  یک  در  که  داشت  نظر  در  او 
محدودیت های ویروس کرونا این احتمال را از بین برد و باعث شد که او رکورد 
این رکوردشکنی  البته  نامناسب سالن بدنسازی خود بشکند.  را در محیط  جهانی 
کامال در یک شرایط استاندارد و با حضور مسئوالن قویترین مردان به ثبت رسیده 

و قابل استناد است. 
این  »بیورنسون« نظر مخاطبان  انتشار فیلم رکوردشکنی  از  بعد  اتفاق که 
رشته را جلب کرد، لیفت کردن وزنه ۵۰۱ کیلوگرمی در شرایطی نسبتا آسان بود. 
این در حالی بود که »ادی هال« در سال 2۰۱۶ وزنه ۵۰۰ کیلوگرمی را به شکلی 
لیفت کرد که فشار زیادی را تحمل کرد و حتی دچار خونریزی از ناحیه بینی شد. 

این مرد آهنین ایسلندی بعد از رکوردشکنی گفت: »االن روی ابرها هستم«!
به نظر می رسد با این رکوردشکنی همچنان دشمنی بین »بیورنسون« و 
»هال« تمام نشده چون این 2 مرد آهنین اروپایی به کری خوانی علیه هم ادامه 
می دهند. مرد ایسلندی بعد از رکوردشکنی در مصاحبه خود گفته می خواهد یک بار 
برای همیشه موضوع بین خودش و رقیب بریتانیایی اش را حل کند. »بیورنسون« 

رقیبش را به یک مبارزه در رینگ دعوت کرده است!
می  رقیبش،  عجیب  دعوت  و  خوانی  کری  به  پاسخ  در  هم  هال«  »ادی 
گوید: »آنقدر ساده لوح نبودم که فکر کنم هیچ کس هرگز رکورد مرا نمی شکند.«
با این حال به نظر می رسد این رقابت تلخ در حقیقت با دستکش پایان می یابد.

پرتابگران ایرانی با جیب خالی در بالروس!
2 پرتابگر ایرانی که از چند ماه قبل اردوی خود 
را در بالروس برپا کردند، این روزها در شرایط عجیی 

گیر افتادند.
بهنام شیری و حسین رسولی، 2 ملی پوش پرتاب 
دیسک ایران که از چند ماه قبل با حمایت فدراسیون 
دوومیدانی به بالروس اعزام شدند تا زیر نظر مربی خود 
در این کشور تمرین کنند، بعد از گذشت بیش از ۳ ماه نه 
راهی برای بازگشت به تهران دارند و نه بودجه ای برای 
ادامه تمریناتشان در بالروس برایشان باقی مانده است.

 2 این  ماهه   ۳ ویزای  مهلت  ماه  فروردین  اواخر 
برای  پروازها  بودن  بسته  به  توجه  با  رسید.  اتمام  به  بالروس  در  ایرانی  پرتابگر 
تمرینات،  ادامه  برای  بالروس  مساعدتر  نسبتا  شرایط  البته  و  تهران  به  بازگشت 

روادید آن ها تمدید شد.
اما حسین رسولی، یکی از این پرتابگران ایرانی در گفت و گوی خود با ایسنا 
اعالم کرده برخالف گذشته فدراسیون هزینه ماهیانه برای پرداخت کرایه خانه و 
دستمزد مربی را به آن ها پرداخت نکرده و همین موضوع مشکالت زیادی را برای 

آن ها به وجود آورده است.
به نظر می رسد تغییرات در راس فدراسیون دوومیدانی و بسته بودن پروازها 

باعث شده تا دو ملی پوش دوومیدانی ایران در بالروس دچار بالتکلیفی شوند.

چین دوباره میزبان رقابت های کشتی گزینشی المپیک شد
کشور  کشتی،  جهانی  اتحادیه  اعالم  براساس 
چین دوباره به عنوان میزبان پیکارهای کشتی گزینشی 

بازیهای المپیک توکیو معرفی شد.
با تعویق المپیک 2۰2۰ توکیو به سال 2۰2۱، کمیته 
بین المللی المپیک نیز برگزاری رقابت های گزینشی این 

مسابقات را در سال آینده تأیید کرد.
بر این اساس کشتی گیران قاره آسیا می توانند در 2 
رقابت گزینشی که در قاره آسیا به میزبانی شهر »شی آن« 
میزبانی  به  جهانی  در سطح  و  )فروردین ۱۴۰۰(  چین 

صوفیه بلغارستان )اردیبهشت ۱۴۰۰( برگزار می شود شرکت کنند.
البته فقط کشورهایی که در رقابت های قهرمانی آسیا سال 2۰2۰ حضور داشتند 
اجازه شرکت در رقابت های گزینشی قاره آسیا در کشور چین را دارند اما سه کشور 
کره شمالی، ترکمنستان و چین نیز که به دلیل شیوع ویروس کرونا نتوانستند در 
هند حضور یابند نیز این امکان را دارند که در رقابت های گزینشی قاره کهن حضور 
داشته باشند. پیش از این قرار بود مسابقات کشتی گزینشی المپیک در قاره آسیا 
اسفند ماه سال ۹۸ در چین برگزار شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا این میزبانی 
به کشور قرقیزستان داده شد که در ادامه این کشور نیز از برگزاری این پیکارها 
امتناع کرد. بعد از همه گیری جهانی کرونا، اتحادیه جهانی کشتی برگزاری مسابقات 

را تا ۱۰ تیر ماه به حالت تعلیق درآورد.
اتحادیه جهانی کشتی اعالم کرد: براین اساس کشورهای مراکش، مجارستان 
و چین به عنوان میزبانان رقابت های گزینشی المپیک قاره ای و بلغارستان نیز میزبان 
رقابت های جهانی گزینشی المپیک در سال آینده این پیکارها را برگزار خواهند کرد.

اتحادیه جهانی در سایت رسمی خود نوشت: بسیار خوشحالیم که توانسته ایم 
گام های بعدی را برای بازی های المپیک برای همه ورزشکاران اعالم کنیم. آنها 
درک روشنی از فرآیند واجد شرایط بودن دارند و می توانند آماده سازی خود را برای 
رسیدن به هدف خود تنظیم کنند. اصلی ترین تغییر، صالحیت حضور در بازی های 
می رسند،   )2۰۰۳( سالگی   ۱۸ به   2۰2۱ سال  در  که  ورزشکارانی  است.  المپیک 

می توانند در مسابقات انتخابی و بازی های المپیک به رقابت بپردازند.

تمدید لغو تمامی رویدادهای تنیس روی میز
با اعالم فدراسیون جهانی تنیس روی میز، 
مرداد   ۱۰ تا  ورزشی  رشته  این  رویدادهای  لغو 

تمدید شد.
تنیس  جهانی  فدراسیون  تایمز،  گزارش  به 
روی میز در بیانیه ای از تمدید تعلیق رویدادهای 
این رشته ورزشی خبر داد. در بیانیه این فدراسیون 
آمده است: »دوره تعلیق فعلی برای کلیه مسابقات 
جوالی  پایان  تا  میز  روی  تنیس  فعالیت های  و 

2۰2۰ )۱۰ مرداد( تمدید شده است.«
در ادامه آمده است: «ما از نزدیک وضعیت را 

رصد می کنیم تا احتمااًل فصل جدید رقابت ها را از آگوست سال جاری ادامه دهیم.«
پس از گزارش کارگروه، فدراسیون جهانی تنیس روی میز اعالم کرد که امیدوار 
است در آگوست به رقابت ها برگردد اما باید در مورد کاهش هزینه ها هم فکر شود. 
بیانیه فدراسیون جهانی تنیس روی میز آمده است: »دوره تعلیق فعلی  ادامه  در 

برای کلیه مسابقات و فعالیت ها تا ۱۰ مرداد تمدید شده است.«
تمام  برای  دریا  کنار  رقابت های  و  پیشکسوتان  رقابت های  تمامی  هم چنین 

سال 2۰2۰ لغو شده است. 
هم چنین قرار است درباره رقابت های تیمی قهرمانی جهان که سپتامبر و 
اکتبر همین سال قرار بود برگزار شود تغییر رخ دهد و در نشستی که در ماه ژوئن 

خواهد بود درباره تاریخ دقیق این رقابت ها تصمیم گیری خواهد شد.

شوک به بارسایی ها؛ مسی در فکر جدایی
لیونل مسی رابطه تیره و تاری با رییس 
باعث  مساله  همین  و  دارد  بارسلونا  باشگاه 
شده تا به صورت جدی به جدایی فکر کند.

شیوع ویروس کرونا و نامعلوم بودن از 
سر گرفته شدن مسابقات باشگاهی در نقاط 
مختلف جهان باعث شده تا اخبار و شایعات 
و  بگیرد  شدت  زود  خیلی  انتقاالتی  و  نقل 
توسط رسانه ها دنبال شود. بارسلونا مدتی 
است که به دنبال جذب لوتارو مارتینز، ستاره 
به  نیز  را  پیشنهادهایی  و  است  اینترمیالن 

باشگاه ایتالیایی ارائه کرده است اما ممکن است در تابستان پیش رو از نراتزوری، 
پاتک بخورد و نه تنها ستاره این تیم را به خدمت نگیرد بلکه کاپیتان خود را نیز 

در اردوی این تیم ببیند.
لیونل مسی، فوق ستاره آرژانتینی باشگاه بارسلونا که با این تیم اسپانیایی 
با توجه به بندی که در  تا سال 2۰2۱ قراردد دارد؛ می تواند در تابستان 2۰2۰ 
قراردادش وجود دارد به صورت رایگان جدا شود و به تیم دیگری بپیوندد. شاید 
در نگاه اول جدایی مسی و پیوستنش به اینتر، در سن ۳2 سالگی چندان منطقی 
به نظر نرسد اما ماجرای اصلی در بیرون از مستطیل سبز در حال رخ دادن است.

مسی مدتهاست با جوزژ ماریا بارتومئو، ریاست باشگاه به مشکل خورده و 
نیز چالشی جدی بین  ایام کرونایی  به روز شدت می گیرد. در  این مشکل، روز 
طرفین به وجود آمد و به اختالفات دامن زد. از طرفی باشگاه اینترمیالن نیز آماده 
ارائه پیشنهادی 2 ساله به مسی است تا این ستاره آرژانتینی را به سری آ بیاورد. 
آنها می خواهند هرطور شده در جنگ قهرمانی با یوونتوس برنده شوند و مسی 

می تواند پاسخ محکمی به تورینی ها باشد.
همه این مسائل در کنار هم باعث شده تا مسی به جدایی از بارسا فکر کند. 
خاویر زانتی اسطوره باشگاه اینتر و نایب رییس این باشگاه نیز به عنوان هموطن 
و همبازی سابق مسی، یکی از کسانی است که پروسه انتقال او به جوزپه مه آتزا 

را شدیدا پیگیری می کند.
حال باید دید در نهایت چه اتفاقی رخ می دهد. ستاره آرژانتینی بارسا بارها 
اعالم کرده بود که دوست دارد در اروپا تنها برای آبی اناری ها بازی کند اما اتفاقاتی 

که رخ داده باعث شده تا او به جدایی فکر کند.

یک اتهام غیرقابل باور به کریس رونالدو!
در  عجیبی  اخبار  ایتالیایی  ای  نشریه 

مورد کریستیانو رونالدو منتشر کرده است.
چند روز بعد از آغاز شیوع ویروس کرونا 
در ایتالیا بود که کریستیانو رونالدو به دلیل 
عارضه مغزی مادرش این کشور را ترک کرده 
و راهی جزیره مادیرا در پرتغال شد. ستاره 
پرتغالی حاال ۵۰ روز است در سرزمین مادری 
اش به سر می برد و هنوز زمان بازگشت او 

به تورین مشخص نیست.
اما نشریه کوریره دالاسپورت مدعی شد 

کریستیانو رونالدو عامل اصلی انتشار خبر ابتالی دوباره پائولو دیباال به ویروس 
کرونا بوده است. در هفته جاری برای چندمین بار در ماه جاری خبری مبنی بر 
مثبت بودن تست کرونای پائولو دیباال و نامزدش منتشر شده و این نشریه معتقد 
است رونالدو از طریق دوستان مطبوعاتی اش این خبر را رسانه ای کرده تا مدت 

بیشتری در پرتغال مانده و استراحت کند.
در واقع چند روز قبل اعالم شد کریستیانو رونالدو به زودی و برای شرکت 
در تمرینات یوونتوس به ایتالیا باز خواهد گشت، اما هنوز این اتفاق رخ نداده و 
ستاره پرتغالی همچنان در مادیرا حضور دارد. هنوز زمان دقیق بازگشت رونالدو به 

پرتغال مشخص نبوده و در هاله ای از ابهام قرار دارد.
این در حالیست که نامزد دیباال نیز در روزهای اخیر به نوعی خبر افشای 
مثبت بودن تست کرونای او و پائولو را تایید کرده و مدعی شد دادن این خبر 
به رسانه ها کار او نبوده و مشخص نیست چه کسی این کار را انجام داده است.

از تمرینات خود در خانه در صفحه  بارها تصاویری  این روزها  رونالدو در 
رسمی اش منتشر کرده، اما چندی قبل او در مادیرا و در زمین تمرین عمومی 
حضور پیدا کرده که این رفتار مورد انتقاد برخی قرار گرفته و منتقدان مدعی شدند 

ستاره ۳۵ ساله قوانین را رعایت نکرده است.

کاناوارو: پیرلو سر به راه نبود!
فابیو کاناوارو هم تیمی آندره آ پیرلو در 
تیم ملی ایتالیا می گوید پیرلو بر خالف ظاهر 
آرام و خونسردش، شخصیتی شیطان داشته و 

فوتبالیست سر به راهی نبوده.
فابیو کاناوارو، اسطوره فوتبال ایتالیا در 
جریان یک گفتگو درباره هم بازی اش در تیم 
ملی این کشور، آندره آ پیرلو می گوید پیرلو بر 
خالف آنچه همه تصور می کنند بازیکنی آرام، 
سر به راه و خونسرد نبوده بلکه شخصیتی 
شیطان داشته و سر به راه بودن صفتی است 

که به او نمی چسبد.پیرلو و کاناوارو با اینکه هر دو در دوران فوتبالی شان در دو 
باشگاه اینتر و یوونتوس بازی کرده اند ولی در رده باشگاهی هرگز هم تیمی نبودند. 
ولی این دو ستاره بزرگ فوتبال ایتالیا در تیم ملی بارها در کنار هم بازی کردند 
و مجموع بازی های ملی این دو به بیشتر از ۱۰۰ بازی می رسد. مهمترین افتخار 

این دو بدون شک قهرمانی جام جهانی 2۰۰۶ با پیراهن الجوردی ایتالیا است.
کاناوارو حاال در یک گفتگو درباره همبازی سابقش پیرلو می گوید بر خالف 
تصور عمومی که پیرلو را فوتبالیستی سر به راه و مودب می داند، او شخصیتی 
شیطان داشته و توصیفش به عنوان یک فوتبالیست آرام و سر به زیر توصیف 
درستی نیست. کاناوارو در این باره گفت:« پیرلو اصال سر به راه نیست. فکر کنم 
اجازه داشته باشم این را بگویم! آندره آ خیلی هم حاضرجواب و بامزه و شوخ طبع 
است. او یک عالمه جوک عالی بلد است و آنطور که به نظر می رسد آرام و سر به 

زیر نیست. وقتی در کنار او هستید واقعا به شما خوش می گذرد«.

قمار و سیگار حاشیه جدید بازیکن پیشین منچستریونایتد 
مارکوس روخو که در آرژانتین به سر می برد قرنطینه را دور زد و از خود 
رفتار نامناسبی نشان داد.به گزارش آس، مارکوس روخو یک دشمن در خانه دارد 
یا می توان گفت این چنین است. برادر بازیکن آرژانتینی با منتشر کردن ویدئویی 
فیلم می توان دید که مدافع  این  پا کرد. در  به  اجتماعی جنجال  در شبکه های 
استودیانس نه تنها قرنطینه را دور زده است بلکه در حالی که پوکر بازی می کند 
سیگار هم می کشد.اکنون بازیکن پیشین منچستریونایتد نامش به یک شکل بد 
سر زبان ها افتاده است. او قوانین را زیر پا گذاشت و در حالی که به عنوان یک 
ورزشکار حرفه ای در جهان فوتبال حضور دارد به سیگار کشیدن مشغول بود. او 
اجازه داد برادرش از این رفتارهای نادرست فیلمبرداری کند اما هرگز تصور نمی کرد 

این ویدئو در شبکه های اجتماعی منتشر شود.

تراشتگن: فعال به تمدید قراردادم فکر نمی کنم
دروازه بان بارسلونا تمدید قراردادش را در بحران کرونا مهم نمی داند.

با  اینستاگرام  دایرکت  طریق  از  تراشتگن  آندره  مارک  آس،  گزارش  به 
هوادارانش صحبت کرد. دروازه بان بارسلونا از وضعیت کنونی خود، آینده و تمدید 
اما  انجام شد  مذاکرات  نخستین  کرد:  اظهار  آلمانی  دروازه بان  قراردادش گفت. 
اکنون موضوعات مهم تری وجود  همان طور که گفته بودم آن ها متوقف شدند. 
دارد. بحران کرونا همه چیز را به تعویق انداخته است. از بودن در بارسلونا خشنودم 

و از لحاظ ورزشی شرایطم خوب است. 
تراشتگن درباره تمرینات خود در قرنطینه گفت: باشگاه یک برنامه به ما داده 
است اما نحوه اجرایش بستگی به خودمان دارد. برخی از کاربران درباره مونشن 
)سال 2۰۱۱(  در ۱۸ سالگی  تیم  این  با  آلمانی  دروازه بان  پرسیدند که  گالدباخ 
نخستین بازی اش را انجام داد. تراشتگن درباره آن روز گفت: لوسین فروه آمد و 

به من گفت که سالم، فردا بازی خواهی کرد! آن شب نتوانستم خوب بخوابم. 
او افزود: اگر ما سقوط می کردیم من فینال لیگ قهرمانان سال 2۰۱۵ را تجربه 
نمی کردم. دروازه بان آلمانی در سال 2۰۱۶ به ورزشگاه بورسیا پارک )استادیوم 
مونشن گالدباخ( برگشت و با یک تشویق فوق العاده روبه رو شد. تراشتگن گفت: 
به وجد آمدم. فوق العاده بود. در آن زمان است که متوجه می شوید چقدر برای یک 
تیم ارزشمند بودید. ممکن است روزی دوباره به این تیم برگردم اگر هم این اتفاق 

رخ ندهد من مونشن گالدباخ را همیشه دوست خواهم داشت.

مقابله  ستاد  جلسه  پایان  از  پس 
بازگشایی  از  جمهور  رییس  کرونا،  با 
برخی از صنوف از جمله مراکز ورزشی 
به شرط تجمع نکردن خبر داده است که 
این موضوع به منزله احتمال بازگشت 

تیم ها به تمرینات است.
فوتبال  جاری  فصل  رقابت های 
ایران در پی شیوع کرونا از اوایل اسفند 
درآمد  قرنطینه  حالت  به  و  تعطیل   ۹۸
آن  از  ماه  دو  حدود  گذشت  از  بعد  اما 
روز، روز گذشته)یکشنبه( ستاد مقابله با 
کرونا تشکیل جلسه داد و بعد از اتمام 
این جلسه رییس جمهور پایان وضعیت 
مراکز  جمله  از  صنوف  از  برخی  قرمز 

ورزشی را اعالم کرد.
از  برخی  گفت:  روحانی  حسن 
در  حتی  بودند  ممنوع  که  صنوفی 
بخش های قرمز نیز بازگشایی می شوند؛ 
مثل آرایشگاه ها، برخی از مراکز ورزشی 

و مراکز کشوری البته در حدی که تجمع 
نباشد. وزارت کشور و بهداشت درمان 
این را اعالم می کند. بازگشایی ما خیلی 
با آرامش و پلکانی خواهد بود اما در عین 
حال از یاد هم نمی بریم کرونا هم چنان 
هست و ممکن است یک روزی با اوج 
از  باید  اوج  آن  برای  روبه رو شود.  هم 

امروز فکر کنیم، هم از لحاظ تجهیزات 
و امکان و هم کاالی اساسی؛ این دو اگر 
در کشور آماده باشد مردم نگرانی ندارند.

به  شاید  رییس جمهور  اظهارات 
در  تماشاگران  نداشتن  حضور  معنای 
این  از  پیش  ورزشگاه هاست. هم چنین 
نیز اعالم شده بود که فوتبال به صورت 

پلکانی شروع خواهد شد و در واقع ابتدا 
تمرینات و سپس مسابقات آغاز می شود.

از  برخی  فراوان  اصرار  وجود  با 
جاری،  فصل  کامل  لغو  برای  تیم ها 
که  کرده  اعالم  بارها  لیگ  سازمان 
سه  تیم ها  به  مسابقات  شروع  برای 
هفته فرصت می دهد تا آمادگی الزم را 
به دست آورند و سپس مسابقات را در 
پایان  به  و  برگزار  مدت زمان کوتاهی 
موضع  لیگ  سازمان  می رساند.هنوز 
اعالم  رقابت ها  شروع  درباره  را  خود 
ظرف  می رود  انتظار  اما  است  نکرده 
پروتکل  آینده  روزهای  و  ساعت ها 
برگزاری تمرینات تیم ها و تاریخ شروع 

فصل جدید اعالم شود.
روزهای  در  بهروان  غالمرضا 
تقویم  که  داد  خبر  ایسنا  به  گذشته 
رقابت های فصل جدید آماده شده و در 
انتظار مجوز ستاد مقابله با کرونا هستیم.

ستاد مقابله با کرونا اعالم کرد؛

شروع دوباره فعالیت های ورزشی به شرط عدم تجمع! 

به  نسبت  پرسپولیس  پیتان  کا
تیم  این  حول  گرفته  شکل  حواشی 
واکنش نشان داد و مدعی شد سکوت 
بازیکنان دلیلی بر رضایت آنها از وضعیت 

کنونی نیست.
ن  پیتا کا  ، حسینی ل  جال سید
در  اکنون  که  سرخپوشان  باتجربه 
خود  قهرمانی  رکورد  افزایش  آستانه 
در لیگ است، نسبت به حواشی شکل 
گرفته درباره مشکل مالی، مدیرعاملی 
لیگ  نامشخص  وضعیت  همچنین  و 
روزهای  طی  داد.  نشان  واکنش  برتر 
اخیر شایعات زیادی درباره آینده لیگ و 
احتماال تعطیلی کامل آن بدون اعالم 
قهرمان شکل گرفته و حامیان زیادی نیز 
پیدا کرده است. موضوعی که ناراحتی 
و گالیه کاپیتان سرخپوشان را بهمراه 

داشته است.
بتدای  ا در  حسینی  سیدجالل 
و  لیگ  تعطیلی  درباره  صحبت هایش 
سخت  شرایط  این  می گوید:  تمرینات 
و عجیبی است که برای همه به وجود 
آنطور  تیم ها  از  البته خیلی  آمده است. 
که مشخص است تمرینات را به نحوی 
به  دوستان  همین  ولی  می کنند  دنبال 
تمرینات اختصاصی بازیکنان پرسپولیس 
گالیه داشتند. ما نیز منتظر شروع دوباره 
و  هستیم  نهادها  دستور  با  تمرینات 
امیدواریم که ادامه لیگ که بازی های 
شدن  فراهم  صورت  در  نمانده  زیادی 

شرایط دنبال شود. 
وی ادامه داد: قطعا شرایط سختی 
دنیا  تمام  در  موضوع  این  و  است 
شکل گرفته اما واقعا اینهمه اظهارنظر 
دوستان  برخی  از سوی  غیرکارشناسی 
وقتی  لیگ ها  تمامی  در  است.  عجیب 
اخبار را دنبال می کنیم مشخص است 
که باالترین مقام ورزشی آن کشور در 
است  برنامه  و  شرایط  اعالم  تدارک 
اما  فیفا هستند  اعالم  و  رای  منتظر  و 
اینجا هر کس به خودش اجازه تعیین 
تکلیف می دهد. این واقعا زشت و دور 
قانون  به  همیشه  ما  است.  انتظار  از 
احترام می گذاریم و هر چه بگویند اجرا 
روز  چند  جوسازی  متوجه  اما  می کنیم 

اخیر نمی شویم.
اینکه  به  واکنش  در  سیدجالل 
نیز موافق تعطیلی کامل لیگ  آنها  آیا 
هستند می گوید: ببینید مهم خواسته من 
یا یک باشگاه نیست. باید شرایط فراهم 
باشد. باید در کنار فراهم بودن شرایط، 
برخی جوانب تصمیمات را نیز در نظر 
گرفت. طی روزهای اخیر هر کس در این 

خصوص حرف غیرکارشناسی زده است. 
ما در این فصل شرایط سختی را دنبال 
کنار  را  شکست ها  و  باخت ها  کردیم. 
زدیم و با همان روحیه همیشگی برای 
خوشحالی هواداران در نهایت توانستیم 
به نتایج خوبی برای صدرنشینی برسیم. 
هیچ  که  است  شکلی  به  شرایط  االن 
 ۹ طی  بگوید  نمی تواند  کارشناسی 
بازی باقیمانده این اختالف امتیاز برای 
پرسپولیس از دست خواهد رفت. برای 
تمامی تیم ها احترام قائل هستم اما طی 
حداقل  پرسپولیس  باقیمانده  بازی   ۹
کنار  در  و  باشد  داشته  باید ۴ شکست 
ببرند  را  خود  بازی های  همه  رقبا  آن 
از قهرمانی دور شویم. صادقانه  ما  که 
و با وجدان باید نگاه کرد و این کامال 

غیرممکن خواهد بود. 
چنین  اصال  گفت:  ادامه  در  وی 
چیزی  هنوز  و  نیست  مطرح  بحثی 
به  برخی  فقط  و  است  نشده  مشخص 
دنبال جوسازی هستند تا شرایط را به 
سود خودشان ترتیب دهند. بهرحال اگر 
بنا به تعطیلی مسابقات است باید شرایط 
همه تیم ها چه آنهایی که مدعی هستند 
و چه تیم های مدعی سهمیه و سقوط و 
حتی تیم هایی که به دنبال صعود هستند 
در نظر گرفته شود. به این راحتی نیست 
که هر کس بخواهد حرفی بزند و برای 
دلخوشی هوادارانش تیمی را متهم کند.

بازی  درباره  پرسپولیس  کاپیتان 
نیز  بازی  این  امتیاز  سه  و  سپاهان  با 
و  انضباطی  کمیته  را  رای  این  گفت: 
کرده  اعالم  استیناف  کمیته  ادامه  در 
است. ما مشکلی برای بازی نداشتیم و 
همانطور که مشخص است در اصفهان 
و در زمین حاضر شدیم. حاال اتفاقاتی 
که افتاد و در نهایت آنها نیامدند. چیزی 
که از طرف تیم خودم می توانم بگویم 

این است که ما طی تمرینات قبل از این 
بازی کامال مهیای بازی شدیم و راهی 
اصفهان شدیم و در نهایت هم در زمین 

حاضر شدیم. 
شرایط  درباره  حسینی  سیدجالل 
مالی و جلساتی که طی این مدت صورت 
گرفته نیز گفت: درباره این موضوع باید 
تیمی  در  عجیبی  شرایط  واقعا  بگویم 
حاکم  بوده  ایران  قهرمان  سال   ۴ که 
نمی بینید  شما  دنیا  کجای  هیچ  است. 
تمام  صدر  و  کورس  در  که  تیمی  که 
موفقیت های ۵ سال اخیر فوتبال ایران 
بوده اینقدر درگیر مشکالت مالی باشد 
تا  کارکنان  از  اعم  بخشی  هیچ  در  و 
بازیکنان و کادرفنی و ... تامین نشود. 
و  کارشناسی  کار  به  نیاز  موضوع  این 
اقتصادی مهمی دارد و باید دید ریشه 
واقعا  وگرنه  از کجاست  این مشکالت 
این  با  و  تیم موفق  برای  نباید شرایط 
پیش  شکل  این  به  هواداری  پشتوانه 
نمی زنیم  حرفی  اگر  بازیکنان  ما  برود. 
دلیل برای فراهم بودن شرایط نیست. 
سیستم باید کال به سمتی پیش برود که 
بازیکن تنها در زمین و تمرینات کارش 
را بکند و نیازی نباشد هر روز در رسانه 
و فضای مجازی دنبال حق خود باشد و 
این بخش مربوط به نفرات دیگری است 
تا در راستای موفقیت اقتصادی باشگاه 
به  داریم  دوست  ما  همه  کنند.  تالش 
این حد از حرفه ای گری برسیم که هیچ 
از مشکالت  نیاید هر روز دم  بازیکنی 

مالی و عدم دریافت مطالبا بزند.
وی ادامه داد: بازیکنان از فصول 

گذشته هم مطالباتی دارند.
پرونده های  درگیر  هم  باشگاه 
مالی خطرسازی است که فکر می کنید 
آیا تمرکز ما بازیکنان را برهم نمی زند؟ 
بازیکنان با حمایت هواداران برای تک 

و  کرده اند  تالش  امتیازات  این  تک 
مشکالت بزرگی را پشت سر گذاشته اند 
و همیشه این نگرانی باید در کنار ما باشد 
که نکند حکمی باعث کسر امتیاز و از 
دست رفتن زحمات ما شود و در کنار 
آن مطالبات هم دیگر بخش ذهنی ما 
را مشغول کرده باشد. امیدوارم در نهایت 
تصمیم و برنامه ریزی به شکلی پیش 
به  تنها  الزم  تمرکز  با  همه  که  برود 
شرایط  مسلما  بپردازند  خود  مسوولیت 
فوق العاده خواهد شد. بعد از چند سال 
می دانم اما این موضوع مدینه فاضله و 
نشود؟  باید  چرا  اما  باشد  نشدنی  شاید 
به  نه  باید  کاپیتان  عنوان  به  من  چرا 
دادن  سامان  و  سر  و  تمرین  دنبال 
اوضاع که بیشتر به دنبال پاسخ دادن به 
هم تیمی هایم بابت مطالبات آنها باشم و 
همین مساله کار را سخت کند. مشکل از 
همین چیزهای کوچک شروع می شود و 

فردا دیگر نمی شود کاری کرد.
به  اشاره  با  حسینی  سیدجالل 
مشکالت مالی می گوید: هر مدیری به 
جای اینکه بخشی از مشکالت را حل 
انباشته می کند  کند بدهی روی بدهی 
خب چه امیدواری می تواند وجود داشته 
باشد. همه ما االن نگران آینده هستیم. 
وجود  هم  هواداران  در  موضوع  این 
دارد. تیمی که چهار سال قهرمان لیگ 
شده به جای اینکه خوشحال باشد هر 
روز باید نگران آینده باشد و این اصال 
بزرگی  مشکالت  هم  ما  نیست.  خوب 
که  همین  گفتم  که  همانطور  و  داریم 
بازیکنان هر روز نمی آیند حرفی بزنند و 
گالیه ای داشته باشند دلیل بر این نیست 
که هیچ مشکلی نداریم. مشکل تا همه 
جای باشگاه نفوذ کرده و همه ما نگران 
آینده هستیم و فقط منتظریم تا شرایط 
به سمتی پیش برود که هیچ آسیبی به 

باشگاه و هواداران نرسد.
کاپیتان پرسپولیس در پایان گفت: 
 ۹ تنها  و  گذشته  فصل  بیشتر  وقتی 
نیست  چیزی  مسلما  مانده  باقی  بازی 
که بخواهد با این حرف ها همراه شود 
همه  و  است  انجام  قابل  سادگی  به  و 
هستیم.  اوضاع  فراهم شدن  منتظر  ما 
اینکه ما برابر این همه حرف و حدیث 
حرف نمی زنیم دلیل بر این نیست که 
و  بزنند  حرف  نیستند  بلد  ما  بازیکنان 
فقط خویشتن داری می کنند و چه در 
مساله مالی و چه این مورد ادامه لیگ در 
انتظار فراهم شدن شرایط الزم هستند تا 
اوضاع به سمتی پیش برود که مشکلی 

وجود نداشته باشد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

مبلغی که به عنوان قرض الحسنه 
است،  شده  واریز  استقالل  باشگاه  به 
را  تیم  این  دردسرهای  آینده  در  شاید 

بیشتر کند.
این  در  استقالل  مالی  مشکالت 
مدت به اوج خود رسیده و با روی کار 
باشگاه  در  جدید  مدیریتی  کادر  آمدن 
قرار  اهمیت  مورد  بسیار  که  مساله ای 
داده شده است،  تامین منابع مالی است 
تا با آن بتوان بدهی ها و پرداختی های 

موجود را انجام داد.
ست،  ا مشخص  که  ر  نطو هما
بدهی های  زیادی  مقدار  با  استقالل 
و  است  مواجه  بین المللی  و  داخلی 
را  بدهی ها  این  ند  بتوا اینکه  برای 
مالی  منبع  یک  باید  کند،   پرداخت 

مشکالت  پس  ز  ا ند  ا بتو مشخص 
بارها  که  همانطور  و  بربیاد  باشگاه 
حال  در  استقالل  باشگاه  شده،  اعالم 
است  مختلف  مجموعه های  با  مذاکره 

که بتواند بهترین گزینه را برای حامیان 
مالی پیدا کند.

برای  ید  شا که  له ای  مسا ما  ا
قرض  پول  شود،  دردسرساز  استقالل 

باشگاه  اخیر  شده  دریافت  لحسنه  ا
خلیل زاده  اسماعیل  است.  استقالل 
که  است  کرده  اعالم  رابطه  این  در 
تومان  میلیارد   ۴ مبلغ  احمد سعادتمند 
از  یکی  از  الحسنه  قرض  صورت  به 
کرده  دریافت  شرکت ها  یا  دوستان 

است.
استقالل که تجربه دریافت چنین 
مبلغی را از عبدالرضا موسوی دارد،  به 
احتمال زیاد از جزئیات چنین استقراضی 
آگاه است و اگر قرار باشد،  همان روندی 
داشته،   وجود  موسوی  با  تعامل  در  که 
دیده  هم  الحسنه  قرض  پول  این  در 
شود، ممکن است بازهم شاهد افزایش 
شدن  بیشتر  و  استقالل  بدهی های 

مشکالت آبی پوشان بود.

استقالل و مشکلی بنام انبوه بدهی

برخی به دنبال جوسازی هستند؛ 

سیدجالل حسینی: سکوت پرسپولیسی ها از رضایت نیست!

رییـس کانـون مربیـان فوتبـال ایـران می گوید 
همـه اعضـای هیـات مدیـره با بیانیه منتشـر شـده از 

سـوی این کانـون موافـق بودند.
مربیـان  کانـون  رییـس  ذوالفقارنسـب،  بیـژن 
دربـاره  کانـون  ایـن  بیانیـه  دربـاره  ایـران،  فوتبـال 
اتمـام لیـگ اظهـار کـرد:  نظـر همـه اعضـای هیات 
مدیـره کانـون مربیـان فوتبـال ایـران گرفته شـده و 
همـه موافـق ایـن بیانیه بودند. شـب گذشـته در یک 
کانـال دیـدم کـه آقـای نکیسـا گفتـه بـود در جریان 
نبـوده اسـت ولـی تکذیـب کـرد و صراحتـا نظرش را 
گفتـه اسـت.او دربـاره اینکـه آیـا امکان پذیـر نیسـت 
کـه لیـگ فصـل آینـده بـا تاخیر برگزار شـود تـا این 
فصـل بـدون فشـردگی بـه پایان برسـد هـم توضیح 

داد: بـه دلیـل بازی هـای باقی مانده تیـم ملی و لیگ 
قهرمانـان آسـیا ایـن مسـاله امکان پذیـر نیسـت. من 
جایـی ندیـدم ایـن موضـوع مطرح شـده باشـد، حتی 

در بیـن کشـورهای اروپایـی.
بـرای  کانـون  پیشـنهاد  دربـاره  ذوالفقارنسـب 

مشـخص شـدن قهرمـان و تیم های صعود و سـقوط 
کننـده هـم بیـان کـرد:  مـا یـک راهـکار مشـخص 
کردیـم. ۹ هفتـه بـه پایـان ایـن فصـل باقـی مانـده 
اسـت.  پیشـنهاد مـا این اسـت کـه امتیـاز بازی های 
فصـل آینـده بـرای ۹ هفتـه ایـن فصـل هـم در نظر 
گرفتـه شـود. به طور مثـال پرسـپولیس و پیکان یک 
بـازی در ایـن ۹ هفتـه بـا یکدیگر دارنـد. فصل آینده 
کـه آن ها با هـم بازی کنند، امتیاز آن مسـابقه عالوه 
بـر فصـل آینـده بـرای فصـل ۹۹-۹۸ هـم در نظـر 
گرفتـه می شـود. یعنـی بـا یک بـازی بـرای دو بازی 
امتیـاز در نظـر گرفته شـود تا جدول مسـابقات فصل 
۹۹-۹۸ بعـد از ۹ هفتـه و تیـم قهرمـان و تیم هـای 

سـقوط کننده مشـخص شـود.

ذوالفقارنسب: قهرمان این فصل، فصل آینده مشخص شود!
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شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
و  فرهنگ  مدیرکل  اکبری-  کرج- 
به  گفت:  البرز  استان  اسالمی  ارشاد 
اهداء  آمار   ، بیماری کرونا  علت شیوع 
مواجه  با کاهش شدید  کنندگان خون 
گردیده است از این روی اهمیت اهداء 
دوچندان شده و باید همه در این زمینه 
پیش قدم شوند.به گزارش روابط عمومی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
البرز ، ناصر مقدم ، ضمن سپاس و قدر 
دانی از زحمات کادر درمانی کشور در 

مقابله با ویروس کرونا ، با اعالم این خبر 
اظهار داشت : اهدای خون سالم هدیه 
ای ارزشمند برای بیماران نیازمند است 

و در این شرایط سخت که کرونا مهمان 
ناخوانده این روزهای استان البرز است ، 
اهمیت آن دوچندان شده و باید همه در 

این زمینه پیش قدم شوند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان البرز افزود : به علت شیوع بیماری 
با  خون  کنندگان  اهداء  آمار   ، کرونا 
.لذا  کاهش شدید مواجه گردیده است 
با توجه به اهمیت و ضرورت تامین خون 
،سرطانی  تاالسمی  بیماران  نیاز  مورد 
... و لزوم پیشگیری از  ،پیوند،کبدی و 

تبعات احتمالی آن شایسته است اصحاب 
البرز همچون  استان  رسانه ی  محترم 
خصوص  در  مستمر  بصورت  گذشته 
ضرورت اهدا خون به شهروندان اطالع 

رسانی نمایند.
و  ها  تالش  از  پایان  در  وی 
مدیران  خالصانه  و  شائبه  بی  زحمات 
رسانه  اندرکاران  دست  و  خبرنگاران   ،
و  بخشی  آگاهی  خصوص  در  استان 
اطالع رسانی به موقع و درست ویروس 

کرونا قدر دانی کرد.

ضرورت اهداء خون به شهروندان به علت شیوع بیماری کرونا با هدف ارتقاء آب آشـامیدنی شـهروندان و مشـترکین 
۳ حلقه چاه نصیرشـهر تخلیه و بازسـازی شـد

بـا اسـتفاده از اعتبـارات جاری و داخلـی ، عملیات تخلیه و بازسـازی 
چاههـای شـماره ۱ ، 2 و ۳ نصیرشـهر انجـام و در مرحلـه بهـره بـرداری 

قـرار گرفت .
دنیـای جوانـان گـروه شهرسـتان رباط کریم احسـان همتـی - مدیر 
امـور آبفـای نصیرشـهر بـا اعـالم خبـر مذکـور اظهـار داشـت : بـا عنایت 
بـه لـزوم ارتقـاء سـطح کّمـی و کیفـی آب آشـامیدنی شـهروندان و عـدم 
مواجهـه بـا کمبـود و یـا قطعی و افـت فشـار احتمالی آب آشـامیدنی علی 
الخصـوص در فصـل گـرم و پیـک مصـرف آب ، موضـوع به روز رسـانی 
چاهها و تاسیسـات و همچنین تجهیزات سـرچاهی و غیره در دسـتور کار 

قـرار گرفتـه و در حـال انجام میباشـد .
حجـت الـه قربانی با اشـاره به بهسـازی چاههـای نیمه فعـال یادآور 
شـد : در ایـن راسـتا و بـه منظـور بـه روز رسـانی و فعال سـازی چاههای 
آب شـرب نصیـر شـهر ،  بـا اسـتفاده از اعتبـارات جـاری و داخلـی کلیـه 
تجهیزات و تاسیسـات سـرچاهی چاههای شـماره های ۱ ،2 و ۳ بهسـازی 
و لولـه هـای مربوطـه نیـز بازبینـی و راه انـدازی مجـدد شـد و چاههـای 
مذکـور پـس از شستشـو مجـداً بـا افزایش قابـل توجه آب اسـتحصالی در 

مـدار توزیـع قـرار گرفتند . 
مدیـر امور آبفای نصیرشـهر خاطرنشـان کرد : نصیرشـهر با جمعیتی 
بالـغ بـر ۳۶ هـزار نفر یکی از شـهرهای پـر جمعیت تحت پوشـش جنوب 
غربی در حوزه شهرسـتان رباط کریم قرار دارد و آب آشـامیدنی شهروندان 
ایـن شـهر بـا ظرفیـت ۱۱۰ لیتـر بـر ثانیـه از طریـق چاههای موجـود در 
نصیـر شـهر و همچنیـن خط پشـتیبانی الغدیـر تامین و توزیـع می گردد و 
در حال حاضر مشـکلی در خصوص تامین مطلوب آب شـرب شـهروندان 
وجـود نـدارد و تمهیـدات الزم بـرای فصـول گـرم و پیک مصـرف آب نیز 
انجـام شـده ، علیهـذا انتظـار مـی رود شـهروندان و مشـترکین محترم در 
راسـتای اسـتمرار وضعیـت فعلـی ضمـن مدیریـت مصرف آب شـرب ، از 

مصـارف غیرضروری آب آشـامیدنی پرهیـز نمایند .
نشست با صنعتگران قطب سنگ ایران در شمال غرب اصفهان

دنیـای جوانـان گـروه شهرسـتان اصفهـان محبوبـه وکیلی-یکـی از 
مهتمریـن اهـداف صنعـت بـرق گـذر از پیـک بـار در سـالهای متوالی که 
نتیجه آن روزهای  بدون خاموشـی می¬باشـد؛ صنعت برق در این سـالها 
تـالش کـرده کـه فـراز و فرودهـا و قله ها و دره هـای انرژی را بـا برنامه 
هـای گوناگـون بـه فرایندهـای همـوار تبدیل کنـد که این موضـوع مهم 
بدون همکاری و تعامل مشـترکین از جمله مشـترکین صنعتی امکان پذیر 
نمی¬باشـد؛ از طرفی یکی از اهداف کالن کشـور جهش تولید می¬باشـد 
که به صورت مسـتقیم با فعالیت صنعت در ارتباط اسـت از اینرو دسـتیابی 
بـه ایـن دو موضـوع نیازمند مدیریت و برنامه¬ریـزی هدفمند در چارچوب 
مدیریـت مصـرف می¬باشـد. امور بـرق منطقـه 2 با خدمات¬رسـانی به   
دو قطـب صنعتـی محمودآبـاد و امیرکبیـر نقش بسـیار پررنگـی در این دو 
حـوزه دارد. در ایـن راسـتا مهنـدس باروتـی مدیـر امـور بـرق منطقـه2 با 

نماینـدگان صنعت جلسـه ای  برگـزار نمود.
 وی ضمـن قدردانـی از همکاری ایشـان در گذر از پیک سـال ۹۸ به 

تشـریح طرح¬های پیک سـایی در سـال جاری پرداخت. 
وی ، به¬ اهمیت مدیریت مصرف اشـاره و خاطر نشـان کرد : انرژي 
در حیـات اقتصـاد صنعتـي جوامـع، نقـش زیـر بنایـي را ایفـا مـي کند، به 
طـوری کـه هـر گاه انـرژي به مقـدار کافي و به موقع در دسـترش باشـد، 

توسـعه اقتصـادي نیز میسـر خواهد بود. 
مهنـدس باروتـی در پایان خواسـتار همکاری هدفمنـد بخش صنعتی 
بـه گونـه¬ای کـه خدشـه¬ای در چـرخ تولیـد ایجـاد نشـود، شـدو نتایج 
حاصـل از   مدیریـت مصـرف بـرق  را بـرای عموم جامعـه، کلیدی عنوان 

نمود.

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت :
ارزآوری بخـش معـدن و صنایع معدنی نقـش ویژه ای 

در صـادرات غیرنفتی کشـور ایفـا می کند
دنیـای جوانـان گـروه شهرسـتان اصفهـان مریـم کربالئـی- خداداد 
غریب پـور، معـاون وزیـر صنعـت، معدن و تجـارت و  رئیـس هیئت عامل 
سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی ایـران، بـا اشـاره به  

چشـم انداز اجـرای طرح هـای معدنـی در سـال ۱۳۹۹ گفـت:
بـا توجـه بـه وضعیـت کنونـی فـروش نفـت در بازارهـای جهانـی و 
ضـرورت تأمیـن ارز موردنیاز کشـور، معـدن و صنایع معدنـی نقش مهمی 

بـر عهـده دارنـد. وی در ادامـه افزود:
امسـال می توانیـم در بخـش معـدن و صنایـع معدنـی بـا افزایـش 
اسـتخراج و تولیـد، صـادرات را افزایـش دهیـم. بـر ایـن اسـاس، بخـش 
معـدن و صنایـع معدنـی بین 2۰ تـا 2۵ درصد صادرات غیرنفتی کشـور را 
بـه خـود اختصـاص داده اسـت و در این خصوص نیز خوشـبختانه عملکرد 

بسـیار موفقی داشـته اسـت.
غریب پـور  در ادامـه تصریـح کرد:امسـال بـا تدبیـر مقـام معظـم 
رهبـری »جهـش تولیـد« نام گـذاری شـده اسـت. واقعیـت آن اسـت کـه 
جهـش تولیـد مفهومـی عینـی اسـت کـه در سـال ۹۹ در بخـش معدن و 
صنایـع معدنـی محقـق خواهد شـد؛ چراکـه این جهش، مرهـون مجموعۀ 
برنامه هـا و اقداماتـی اسـت کـه سـازمان ایمیـدرو طـی سـال های اخیر با 
مشـارکت بخـش خصوصـی و در راسـتای سیاسـت های دولـت و وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت اجرایـی کرده اسـت. بـه عبارت دیگر، سـرعت 
گرفتـن اجـرای طرح هـای توسـعه در زنجیـرۀ فـوالد، مـس، آلومینیـوم، 
سـرب و روی و حتـی طـال، از یک سـو و ورود گام بـه گام پروژه های جدید 
بـه مـدار تولیـد از سـوی دیگـر، دلیلـی آشـکار بر این امـر اسـت. ایمیدرو 
بـا هماهنگـی بخش خصوصی، امسـال برنامۀ راه انـدازی 2.۳ میلیارد دالر 
طـرح توسـعه ای جدیـد را پیـش رو دارد. ایـن طرح ها ۸ هزار و ۳۰۰ شـغل 
مسـتقیم و ۶۴ هزار شـغل غیرمسـتقیم ایجاد می کند، بنابراین در مجموع، 
بیـش از ۷۰ هـزار نفـر به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم از ایـن حوزه صاحب 
کار و درآمـد می شـوند. بُعـد دیگـر ایـن طرح هـا این اسـت که کشـورمان 
نیـز از ثمـرات افزایـش تولیـدات ایـن بخش بهره منـد خواهد شـد. در این 
میـان، ایمیـدرو، پیـش از این، کارگروهی را برای نظـارت بر تحقق اهداف 
توسـعه ای این طرح ها تشـکیل داده که پایش مسـتمر، بررسـی و برطرف 
کـردن نقـاط بحرانـی حوزه هـای تولید و توسـعه را بر عهـده دارد. با چنین 
تجربـه ای بنـا داریـم در سـال ۹۹ نیـز کارگروهـی را با حضـور نمایندگان 
همـۀ شـرکت های بـزرگ بـرای تحقـق جهـش تولیـد در بخـش معدن و 

صنایـع معدنـی و رفـع موانع آن ایجـاد کنیم.
وی در ادامه  به هدف گذاری حوزۀ صنایع فوالد اشاره کرد و گفت:

ما در حوزۀ کنسـانتره، امسـال طرح کنسـانترۀ فوالد مبارکه و کنسـانترۀ 
فـوالد خوزسـتان را افتتـاح خواهیم کـرد و طرح هایـی را در مجموعۀ چادرملو 
و گل گهـر پیش بینـی کرده ایـم کـه امیدواریم بـا اجرای آن ها بتوانیم بخشـی 
از زنجیـرۀ فـوالد خـود را در حـوزه تولیـد و رونق آن، پرقدرت تـر پیش ببریم. 
همان طـور کـه می دانیـد، در واپسـین هفته هـای سـال گذشـته، دو شـرکت 
فـوالد مبارکـه و ملـی صنایـع مـس افزایـش سـرمایه داشـتند؛ امـا به سـبب 
مشـکالت ناشـی از ویـروس کرونـا، افزایـش سـرمایه را به آینـده ای نزدیک 
موکـول کردنـد و پـس از آن نیز دیگر شـرکت بـزرگ سـنگ آهن )چادرملو(، 
قـرار دارد. ایـن برنامـه )افزایـش سـرمایه( در واقع ضامن رشـد و جهش تولید 
در زنجیـرۀ فـوالد خواهـد بود. در همین حال، هدایت هـزاران میلیارد تومان از 
سـود انباشـتۀ شرکت های بزرگ به سـمت توسـعه، اوج گیری اجرای پروژه ها 
را در پی خواهد داشـت. تأثیر برنامه ای که ایمیدرو در دو سـال گذشـته همواره 
پیگیـر آن بـوده در سـرعت گرفتن طرح های توسـعه مشـاهده می شـود. البته 
بایـد تأکیـد کرد که پایۀ فعالیت بخش های معدن و صنایع معدنی اکتشـافات 
اسـت؛ ازایـن رو طـی یـک سـال و نیـم گذشـته ۴۰۰ هـزار کیلومترمربـع به 
فعالیت هـای ایـن بخـش افـزوده شـده کـه بی سـابقه ترین فعالیت اکتشـافی 
در طـول تاریـخ معدنـی کشـور اسـت. حاصل این اکتشـافات تاکنون کشـف 
۷۶۰ محـدودۀ امیدبخـش بوده که بـرای 2۸۰ محدودۀ آن، درخواسـت صدور 
پروانه شـده اسـت. این اکتشـافات معادن جدیدی را به کشـور معرفی خواهد 

کـرد کـه قطعـا در جهش تولید نقـش مهمی خواهد داشـت.

واحدهــای تولیــدی ورشکســته و غیرفعــال بایــد بــه 
ــاز گردند ــتان ب ــادی اس ــان اقتص جری

دنیــای جوانــان گــروه شهرســتان مازندران-درخشــنده-به گــزارش 
روابــط عمومــی شــرکت شــهرکهاي صنعتــي مازنــدران، احمــد حســین 
زادگان اســتاندار در ایــن نشســت گفــت: بــرای عملیاتــی کــردن شــعار 
جهــش تولیــد، ضمــن ارائــه برنامه از ســوی دســتگاههای اجرایــی، باید 
ــا خــارج کــردن واحدهــای تولیــدی از تملــک بانکهــا و بازگردانــدن  ب
واحدهــای ورشکســته و غیرفعــال بــه چرخــه کار و ارتقــا ظرفیــت تولید، 

زمینــه فعالیــت، رونــق و جهــش تولیــد و اشــتغال را فراهــم نمائیــم.
وی افــزود: اگــر واحدهایــی کــه بدلیــل ورشکســتگی و قرارداشــتن 
در تملــک بانکهــا از جریــان تولیــد برکنــار هســتند را بــا طــی مســیر و 

ضوابــط قانونــی بازگردانیــم، تولیــد و اشــتغال احیــا مــی شــود.
اســتاندار مازنــدران یکــي دیگــر از برنامــه هــاي عملیاتــی کــردن 
شــعار جهــش تولیــد را تعییــن تکلیــف واحدهــای غیرفعــال دانســت و 
یــادآور شــد: بایــد از ظرفیتهــای موجــود در حــوزه تولیــد بــه بهتریــن 

شــکل بــرای ایــن منظــور بهــره گیــری شــود.
حســین زادگان واحدهــای جدیــدی کــه براســاس نیازهــای اســتان 
شــکل نگرفتنــد را آســیبي در ایــن بخــش برشــمرد و بــا بیــان اینکــه 
در بحــران کرونــا متوجــه شــدیم کــه فاقــد برخــی صنایــع الزم هســتیم 
تأکیــد کــرد: واحدهــای جدیــد بایــد براســاس نیازســنجی اســتقرار یابند 
تــا هــم ســود آور باشــند و هــم در شــرایط خــاص، نیــاز اســتان را تأمین 

کننــد و ایــن نــوع واحدهــا بایــد شناســایی شــوند.  
مقــام عالــی دولــت در مازنــدران بــر ضــرورت کیفیــت بخشــی بــه 
صنعــت و تولیــد بــرای عرضــه در بــازار و انتفــاع الزم برای اســتان تأکید 
کــرد و اظهــار داشــت: بایــد شناســایی کنیــم کــه کــدام واحدهــا مــی 
تواننــد بــه مســیر بازگردنــد و کدامیــک بایــد از طریــق آدمهای مشــتاق 
ــان اینکــه در مــورد واحدهــای  ــا بی ــد. وی ب ــداوم یابن دارای اهلیــت ت
ورشکســته مــی خواهیــم بدانیــم کــدام واحدهــا را مــی توانیم بــه چرخه 
تولیــد و جریــان اقتصــاد اســتان بازگردانیــم تــا تعییــن تکلیــف کنیــم لذا 
بایــد واحدهــا را رصــد و اولویــت بنــدی نمائیــم گفــت: بــرای عملیاتــی 
کــردن منویــات مقــام معظــم رهبــری بایــد برای حــل مشــکالت تولید، 

اراده مشــترک و بــاور قلبــی داشــته باشــیم.
اســتاندار بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد بــه کارآفرینــان واقعــی کمــک 
کــرد تــا بــه فعالیــت و تولیــد بازگردنــد افــزود: نبایــد مطالبــات بانــک 
ــر  ــد. حســین زادگان ب ــل معطــل بمان ــی دلی ــز ب ــردم نی ــرمایه م و س
ــای  ــی واحده ــکالت قضای ــی مش ــرای بررس ــه ای ب ــکیل کمیت تش
ــی  ــوزه قضای ــکالت ح ــت: مش ــان داش ــرد و بی ــد ک ــته تأکی ورشکس
واحدهــای ورشکســته، دســته بنــدی و تدویــن شــود و مشــکالت ملــی 

ــزوم پیگیــری خواهــد شــد. نیــز در صــورت ل

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن : 
ــرب  ــت آب ش ــت و بهداش ــن کیفی ــر تامی ــارت ب نظ
ــن  ــی ای ــداف اصل ــتی از اه ــآب بهداش ــع پس و دف

ــت ــرکت اس ش
ــمی-به  ــن قاس ــالن حس ــتان گی ــروه شهرس ــان گ ــای جوان دنی
ــرکت آب و  ــی ش ــوزش همگان ــی و آم ــط عموم ــر رواب ــزارش دفت گ
فاضــالب اســتان گیــالن، مدیرعامــل ایــن شــرکت نظــارت بــر تأمیــن 
کیفیــت و بهداشــت آب شــرب و اجــرای اســتانداردها و قوانیــن ملــی 
مرتبــط بــا آن و دفــع پســاب بهداشــتی را از اهــداف اصلــی شــرکت آب 
و فاضــالب اســتان گیــالن اعــالم کردســید محســن حســینی رئیــس 
ــالن  ــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان گی ــره و مدیرعام ــأت مدی هی
بــا اشــاره بــه جمعیــت تحــت پوشــش خدمــات آبرســانی ایــن شــرکت 
ــت  ــد جمعی ــهری و ۷۷.۳2 درص ــت ش ــرد: ۹۹.۹درصدجمعی ــوان ک عن
ــی  ــد م ــره من ــتی به ــرب بهداش ــات آب ش ــتان از خدم ــتایی اس روس
باشــندوی بــا تشــریح منابــع تأمیــن آب اســتان تصریــح کرد: آب شــرب 
بهداشــتی در اســتان گیــالن از طریــق چــاه و چشــمه هــای پراکنــده 
ــه ســد  ــع ســطحی از جمل ــن مناب ــال و رزرو و همچنی ــه صــورت فع ب
آیــت ا... بهجــت، چشــمه ســفیدآب و رودخانــه بهارســتان و ســپیدرود 
تامیــن مــی گــرددوی در ادامــه گفــت: پــس از اســتحصال آب از طریــق 
منابــع زیرزمینــی و ســطحی، باتوجــه بــه شــرایط نــوع آب و بــه منظــور 
ارتقــاي کیفــي آب در حــد اســتاندارد کشــوری و بیــن المللــی، بــا بهــره 
بــرداری از ۱۳ تصفیــه خانــه در ســطح اســتان فراینــد تامیــن آب شــرب 
بهداشــتی انجــام مــی گیــرد و در مجمــوع آب بــا باالتریــن حــد کیفیــت 
ــا برشــمردن  ــه شــبکه توزیــع منتقــل مــی شودحســینی ب اســتاندارد ب
تعــداد آزمایشــگاه هــای کنتــرل کیفــی شــرکت اظهــار داشــت: شــرکت 
ــرل  ــگاه کنت ــد آزمایش ــالن دارای ۴۴ واح ــتان گی ــالب اس آب و فاض
ــای  ــتگاه ه ــد دس ــرفته مانن ــدرن و پیش ــزات م ــا تجهی ــت آب ب کیفی
 ICP گازکروماتوگرافــی، دســتگاه طیــف ســنج پالســمای جفــت القائــی
، یــون کروماتوگرافــی و ... در بخــش هــای میکروبی، فیزیکوشــیمیایی، 
بیولــوژی، ریزآالینــده آلــی و ریزآالینــده معدنــی مــی باشــدوی بــا تأکید 
ــح  ــب تصری ــانی مناس ــات رس ــت آب در خدم ــاء کیفی ــزوم ارتق ــر ل ب
کــرد: بــه منظــور ارتقــای کیفیــت آب شــرب، هــر ســاله شــرکت آب 
و فاضــالب اســتان گیــالن مطابــق دســتور العمــل هــای کشــوری بــا 
تدویــن و اجــرای برنامــه شستشــوی مخــازن و شــبکه توزیــع،  نســبت 
ــه تخلیــه رســوبات از شــیرهای تخلیــه و شستشــوی شــبکه توزیــع  ب
ــاده  ــی ۱22 آم ــن ســامانه ارتباطــات مردم ــد. همچنی ــی نمای ــدام م اق
پاســخگویی بــه مــردم عزیــز اســتان در خصــوص مشــکالت مرتبــط 

بــا کیفیــت آب شــرب مــی باشــد.

در سال گذشته
 بالــغ بــر۱4۰۰ تخلــف اضافــه تنــاژ مورد رســیدگی 

فت گر ر ا قر
ــمی- ــن قاس ــالن حس ــتان گی ــروه شهرس ــان گ ــای جوان دنی

ســبحان ا... علیپــور ، سرپرســت اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل 
ــر اســاس  ــر گفــت: ب ــن خب ــا اعــالم ای جــاده ای اســتان گیــالن ب
ــته  ــاژ اداره کل، در ســال گذش ــه تن ــوذه از سیســتم اضاف ــار مأخ آم
۱۴۶۷ فقــره تخلــف اضافــه تنــاژ از ســوی پلیــس راه اســتان کشــف 
ــکاری  ــه از هم ــدندوی درادام ــی ش ــون معرف ــال قان ــرای اعم و ب
ــی  ــود: بررس ــان نم ــر نش ــوده و خاط ــر نم ــتان تقدی ــس راه اس پلی
آمارهــا حاکــی اســت کــه در ســال گذشــته بطــور متوســط بالــغ بــر 
۱22 تخلــف اضافــه تنــاژ بطــور ماهانــه در سیســتم ثبــت تخلفــات 
اضافــه تنــاژ ثبــت و مشــمول پرداخــت جریمــه شــده اســت. علیپــور 
ســپس بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه حمــل بــار اضافــی بــه راههــا 
ــاي  ــوص راهه ــه خص ــي ب ــاي مواصالت ــب محوره ــب تخری موج
ــه راه  ــه  ابنی ــدن آســیب ب ــز وارد آم ــي و شــریاني اســتان و نی اصل
ــاال  ــاي ب ــرف هزینه ه ــا ص ــه ب ــردد ک ــی  مي گ ــژه پلهای ــه وی و ب
ــی  ــات رانندگ ــات و تلف ــش تصادف ــت: افزای ــوند گف ــی ش ــاخته م س
از جملــه تبعــات منفــي دیگــر اضافــه بــار اســت. کــه متوجــه آحــاد 
جامعــه مــی شــود و جریمــه هــای اخــذ شــده نیزبــه هیــچ وجــه بــا 
ــی  ــای مل ــوان ســرمایه ه ــه عن ــا ب ــه راهه ــه ب آســیبهای جــدی ک
وارد مــی کنــد مطابقــت ندارد.سرپرســت اداره کل راهــداری و حمــل 
ونقــل جــاده ای درادامــه از راننــدگان وســائط نقلیه ســنگین خواســت 
بــا رعایــت میــزان مجــاز حمــل بــار، ضمــن ســهیم شــدن در ارتقــاء 
ــی را  ــه  ســرمایه هــای مل ــوی آســیب رســاندن ب ــردد جل ــی ت ایمن
بگیرنــد.وی تصریــح کــرد: راه انــدازی گشــتهای نظارتی نامحســوس 
بــا مشــارکت پلیــس راه اســتان یکــی دیگــر از اقداماتــی اســت کــه 
ــا تخلفــات اضافــه تنــاژ همــه  ایــن اداره کل در راســتای برخــورد ب

ســاله در دســت اجــرا دارد

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
علی اکبری  یعقوبیان-دکتر  آذر  ایالم 
کرد:  تأکید  ایالم،  نشگاه  دا رئیس 
آموزش مجازی در دانشگاه ایالم در تراز 
دانشگاهای خوب کشور در حال انجام 
کالس ها  این  در  خوشبختانه  و  است 
دانشجویان  و  دانشجو  با  استاد  تعامل 

با همدیگر به خوبی صورت می گیرد.
دانشگاه  رئیس  علی اکبری  دکتر 
کارگروه  مجازی  نشست  در  ایالم 
فرهنگی ستاد مقابله با کرونا استان ایالم 
که با حضور مدیران کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، آموزش و پرورش و  فناوری 
اطالعات و ارتباطات و اصحاب رسانه 
پیامدهای  به  اشاره  با  گردید،  برگزار 
آموزش،  زمینه  در  کروناویروس  پدیده 
دانشگاه ها  تعطیلی  پی  در  کرد:  بیان 
استقرار  کرونا،  ملی  ستاد  تصویب  با 
در  ایالم  دانشگاه  در  مجازی  آموزش 
به  توجه  با  و  گرفت  قرار  کار  دستور 
وجود زیرساخت ها و تجهیزات و از جمله 
توسعه پهنای باند اینترنتی که در سالیان 
گذشته صورت گرفته بود به خوبی و در 
بگونه  گردید.  اجرایی  زمان  کوتاه ترین 
هزار کالس  از  بیش  هفته  در  که  ای 
درسی بصورت برخط برگزار می شود و 
هیچ گونه مشکل خاصی در این زمنیه 

وجود ندارد.
رئیس دانشگاه، افزود: در دانشگاه 
آموزش  بردن  پیش  منظور  به  ایالم 

مجازی، اساتید تا پایان تعطیالت نوروز 
شش جلسه محتوا و مواد آموزشی را در 
قالب فایل های پاورپوینت در سامانه  ی 
اساتید  پروفایل  سامانه  عنوان  تحت 
بارگذاری  دانشجویان  استفاده  جهت 
شد:  یادآور  علی اکبری،  کردند.دکتر 
خالل  در  شد  موفق  ایالم  دانشگاه 
و  کیفی  اتقاء  برای  نوروزی  تعطیالت 
کمی فرآیند آموزش مجازی، دو سامانه 
دیگر تحت عنوان »ادوبی کانکت« و 
راه اندازی  ایالم  دانشگاه  در  »مودل« 

نماید.
ین  ا  : د فزو ا  ، ه نشگا ا د ئیس  ر
قابلیت  و  بوده  تعاملی  کاماًل  سامانه ها 
ضبط، امکان حضور و غیاب اتوماتیک، 
عمومی  و  خصوصی  گوی  و  گفت 
دانشجو و استاد، بارگذاری تمام فایل ها 
از جمله کلیپ ویدیو، عکس، صوت و 
فایل های نوشتاری و جابجایی استاد و 

دانشجو جهت ارائه سمینار را دارند.
از  کرد:  اضافه  علی اکبری،  دکتر 
دیگر مزیت های این سامانه ها، ارزیابی 
مستمر فعالیت اساتید و ارائه گزارش های 

آماری فعالیت دانشجویان می باشد.
با  شد:  یادآور  دانشگاه  رئیس 
و  دانشگاه  آموزشی  شورای  مصوبه 
برگزاری  زمان  در  نعطاف پذیری  ا
ترم صورت  افزایش طول  و  کالس ها 
توافق  با  می توانند  اساتید  و  گرفت 
دانشجویان در هر زمانی حتی روز های 

تعطیل و شب ها کالس برگزار نمایند.
وی ادامه داد: در سایر دانشگاه ها 
از طریق یک سیستم مرکزی که توسط 
راه اندازی شده است، دانشجو  دانشگاه 
با  باید در یک زمان مشخص  و استاد 
یکدیگر در ارتباط باشند، اما سامانه های 
دانشگاه ایالم امکان تنظیم جلسات در 
طول هفته و ساعات مشخص در طول 

روز را به دانشجویان و استاد می دهد.
رئیس دانشگاه ایالم با بیان اینکه 
جهت  ایالم  دانشگاه  آموزش  کیفیت 
سامانه های  طریق  از  مجازی  آموزش 
اساتید  گفت:  یافته،  افزایش  مذکور 
نصب  جهت  ابتدا  در  دانشجویان  و 
نرم افزارهای این دو سامانه با مشکالتی 
روبرو بودند، اما پس از راهنمایی های 
و  فنی  پشتیبانی  کادر  افزایش  الزم، 
آموزش  مجازی  کالس های  برگزاری 
امکانات  با  بتدریج  افزارها  نام  با  کار 
این سامانه ها آشنا و ارزیابی آنها مثبت 
دانشجو  و  استاد  رضایتمندی  و  شده 
فرآیند  این  در  که  زیرا  گردید،  جلب 
آموزش ضبط، قابل بازبینی مجدد بوده 
بیشتر  هم  دانشگاه  ارزیابی  قابلیت 

شده است..
دکتر علی اکبری در خصوص شیوه 
آموزش در دروس عملی آزمایشگاهی و 
کارگاهی نیز گفت: نیم سال تحصیلی 
دوم تا پایان شهریورماه تمدید می شود 
تا با بهبود شرایط بتوانیم در این زمینه 

خدمات آموزش ارائه کنیم .
رئیس دانشگاه، تصریح کرد: برای 
دانشجویان دوره دکتری ساکن ایالم و 
دانشجویانی که نیاز به خوابگاه نداشته 
باشند و بخواهند در آزمایشگاه و کارگاه 
حضور پیدا کنند از این هفته با رعایت 
بهداشتی  دستورالعمل های  و  پروتکل 

این امکان فراهم شده است.

رئیس دانشگاه ایالم: 

آموزش مجازی در  دانشگاه ایالم با کیفیت مناسب در حال انجام است 

مدیر کل میراث فرهنگی استان مرکزی خبرداد؛
تخفیف 50 درصدی تاسیسات گردشگری استان مرکزی به کادر بهداشت و درمان

دنیــای جوانــان گروه شهرســتان 
ــر  ــوروزی : مدی ــد ن ــزی _ حام مرک
کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
و صنایــع دســتی اســتان مرکــزی 
گفت: تاسیســات گردشــگردی اســتان 
ــف ۵۰  ــا تخفی ــف را ب ــات مختل خدم
ارائــه  درصــدی بــه کادر درمانــی 

ــد. ــی کنن م
ــرد:  ــار ک ــزدی اظه ــا ای علیرض
ــا  ــدم ســالمت ب ــط مق ــران خ جهادگ
ــروس  ــا وی ــه ب ــام در مقابل ــار تم ایث
ــت  ــه خدم ــه و صحن ــا در عرص کرون
بــه بیمــاران حضــور دارنــد و شایســته 
قدردانــی هســتند کــه در ایــن راســتا 

ــن  ــات ای ــکر از زحم ــور تش ــه منظ ب
گردشــگری  تأسیســات  عزیــزان 

ــا  ــه آن ه ــات ب ــه خدم ــتان در ارائ اس
تخفیف هایــی منظــور کردنــد.

وی ادامــه داد: مدیران تأسیســات 
گردشــگری اســتان از قبیــل ۵ هتــل 
ارگ  اقامتــی  مجتمــع  اســتان،  در 
میشــیجان، اقامتــگاه بوم گــردی خانــه 
نخجیــر و خانــه مســافر اعــالم آمادگی 
کردنــد کــه در صــورت عــادی شــدن 
شــرایط بــه کادر درمانــی خدماتــی بــا 
ــد. ــه می کنن ــد ارائ ــف ۵۰ درص تخفی

علیرضــا ایــزدی افــزود: در چنــد 
تأسیســات  از  تعــدادی  اخیــر  مــاه 
ــد  ــا تولی ــز ب ــتان نی ــگری اس گردش
ــک،  ــل ماس ــتی از قبی ــالم بهداش اق
لبــاس و دســتکش بــه مــردم کمــک 

ــد کردن

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
و  آب  یعقوبیان-مدیرعامل  آذر  ایالم 
بیماری  اینکه  بیان  با  ایالم  فاضالب 
کرونا باعث افزایش سرانه مصرف آب 
تا بیش از حد مجاز شده است، گفت: 
میانگین افزایش مصرف آب در استان 

2۰ درصد است.
داشت:  اظهار  تیموری«  “نوراهلل 
توسط  شده  انجام  های  بررسی  طبق 
میزان  فاضالب،  و  آب  کارشناسان 
مصرف آب در استان در ایام شیوع کرونا 
افزایش چشمگیری یافته و انتظار داریم 
شهروندان از مصارف غیرضروری در این 

ایام خودداری کنند.
روند  ادامه  با  داشت:  بیان  وی 
کنونی مصرف  آب هم در نقاط شهری 
مشکل  دچار  حتما  روستایی،  هم  و 

خواهیم شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اینکه در حال حاضر  با اشاره به  ایالم 
روستایی  مردم  شرب  آب  وضعیت 
به  است  مطلوب  استان  شهری  و 
مصارف  از  تا  کرد:  توصیه  شهروندان 
غیرضروری در این ایام خودداری کنند.

شد:  یادآور  تیموری«  “نوراهلل 
همه ما باید در مصرف آب شرب صرفه 

جویی کنیم، نمونه بارز این صرفه جویی، 
بسته بودن شیر آب در زمان 2۰ ثانیه 
هدر  از  تواند  می  ها  دست  شستشوی 
همین  ظرف  آب  لیتر   ۶ حداقل  رفتن 

چند ثانیه جلوگیری کند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
ایالم تصریح کرد: سامانه ۱22 حوادث 
فاضالب  و  آب  شرکت  تفاقات  ا و 
استان به صورت شبانه روز در خدمت 
شهروندان است تا حوادث شبکه های 
آب یا فاضالب را  جهت رسیدگی و رفع 

مشکل، گزارش نمایند.
یکی  ساخت:  نشان  خاطر  وی 

آب  شرکت  های  برنامه  ترین  مهم  از 
از  جلوگیری  ایالم،  استان  فاضالب  و 
در  تابستان  ایام  در  آبی  کم  مشکل 
ایالم  شهر  در  خصوص  به  و  استان 
مدیریت  با  باید  عزیز  شهروندان  است 
کاهش  را  آب  مصرف  سرانه  مصرف، 
دهند تا تابستان کم مشکلی را به لحاظ 

تامین آب داشته باشیم.
گفتنی است، در حال حاضر ۱۰۰ 
آب  از  استان  شهری  جمعیت  درصد 
شرب سالم و بهداشتی بهره مند هستند و 
بیش از ۵۳ درصد تحت پوشش خدمات 

فاضالب قرار دارند.

کرونا مصرف آب شرب را در ایالم ۲0 درصد افزایش داد

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای   
مراسمی  فرهادی-در  لیال  هرمزگان 
آبفا  مدیر  و  رویدر  بخشدار  حضور  با 
سه  ناحیه  سرپرست  خمیر  شهرستان 
آب و فاضالب شهرستان خمیر)رویدر( 

معرفی شد.
و  آب  عمومی  روابط  گزارش  به 
پس  انتصاب  این  هرمزگان،  فاضالب 
از یکپارچه سازی آب فاضالب شهری 
آبفا  ساختاری  تغییرات  و  روستایی  و 
به  وفادار  سیروس  و  گرفت  صورت 
عنوان سرپرست ناحیه آب و فاضالب 

بخش رویدر منصوب شد.
محبوب دریا بخشدار رویدر در این 
مراسم ضمن اشاره به بازدید انجام شده 
آبرسانی کهورستان  از روند خط جدید 
به رویدر گفت: این خط انتقال ظرفیت 
و  است  رویدر  برای شهر  خوبی  بسیار 
این شهر  آن، خواسته مردم  تکمیل  با 
محقق  پایدار  و  شیرین  آب  تامین  در 

خواهد شد.

پیش  موانع  گفت:  همچنین  وی 
روی خط انتقال آب با رایزنی هایی که 
با مالکان زمین ها صورت گرفته مرتفع 

خواهد شد.
بهبود  به  ادامه  در  رویدر  بخشدار 
سال  طی  رویدر  به  آبرسانی  وضعیت 
راه  با  گفت:  و  کرد  اشاره  اخیر  های 

اندازی آبفای رویدر و تالش های حسین 
مسئولیت  این  تصدی  زمان  در  زاده 
خوشبختانه آب رویدر به وضعیت پایدار 
مسئول  حضور  با  امیدواریم  که  رسید 
روند  این  رویدر  فاضالب  و  آب  جدید 

تداوم داشته باشد.
زادهسرپرست  حسین  جهانگیر   

آب و فاضالب شهرستان خمیر نیز در 
این جلسه گفت: با یکپارچه سازی آب 
خدمت  محدوده  روستایی،  و  شهری 
مسئول جدید نیز گسترده تر خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد، با تامین 
فعلی  وضعیت  بتوان  ها  پروژه  اعتبار 
را  آب شهر و روستاهای بخش رویدر 

بهبود بخشید.
پایان از همکاری  حسین زاده در 
شهرداری، اعضای شورا و بخشدار در 
بهبود وضعیت آب رویدر قدردانی کرد.

گفتنی است، در این جلسه حکم 
سیروس وفادار به عنوان سرپرست آب 
به  خمیر)رویدر(  سه  ناحیه  فاضالب  و 

وی اعطا شد.
سیروس وفادار پیش تر سرپرست 
بر  نیز  خمیر  روستایی  فاضالب  و  آب 

عهده داشته است.
جهانگیر  این  از  پیش  همچنین 
حسین زاده مدیر فعلی شهرستان خمیر، 
مسئولیت آبفای رویدر بر عهده داشت.

سرپرست ناحیه آب و فاضالب بخش رویدر معرفی شد
قدردانی بخشدار از بهبود وضعیت آب رویدر

دنیای جوانان گروه شهرستان مازندران-محمدنژاد-
دکترایرج حریرچی در نشست خبری که با حضور خبرنگاران 
برگزار شد، اظهار کرد: در سه هفته اخیر به دلیل رفتار بسیار 
اجتماعی  گذاری  فاصله  مردم،  درمانی  بهداشتی  مناسب 
یابی  بیمار  در  بهداشت  وزارت  اقدامات  و  مناسب  نسبتا 
فعال و مراقبت مناسب درمانی شاهد موفقیت قابل توجه 
در کاهش موارد ابتال به ویروس کووید ۱۹ کاهش مناسب 
از  ناشی  میر  و  مرگ  توجه  قابل  کاهش  و  بستری  موارد 

این ویروس بوده ایم.
و ضرورت  اقتصادی  دلیل مالحظات  به  افزود:  وی 
رفع مشکالت معیشتی مردم مشابه کشورهای دیگر اعم 
از اروپایی و آسیایی و آمریکایی، شاهد بازگشایی تدریجی 
مشاغل و کسب و کارها هستیم، پیش بینی این است که با 
روند کنونی تدریج و احتیاط در بازگشایی ها، رعایت موارد 
و  مردم  توسط  اجتماعی  گذاری  فاصله  و  فردی  بهداشت 
ثبات  و  نزولی  روند  بیشتر،  انجام تست  و  فعال  بیماریابی 

نسبی ادامه یابد.
دکتر حریرچی بیان کرد: متاسفانه احتمال بعضی موارد 
افزایش ابتال و بستری در بعضی استانها کماکان وجود دارد، 
اما تاکید می کنم که این ثبات نسبی و روند نزولی شکننده 
و  تجمعات  در  احتیاطی  بی  هرگونه  و  بوده  پذیر  آسیب  و 
بازگشایی ها و رعایت کمتر مسائل بهداشت فردی می تواند 
بیماری  زمینه  در  توجه  قابل  مشکالت  با  را  کشور  دوباره 

کرونا مواجه سازد.

معاون کل وزارت بهداشت در نشست خبری: ثبات نسبی و روند نزولی ابتال به کووید 19، شکننده است
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از راست غالمرضا خاکی ، ارسالن فصیحی و علی اصغر محمدخانی 
اختصاصی دنیای جوانان

پرده افتاده ز رخساره
 نوراني تو

حسن اسدی )شبدیز(

پرده افتاده ز رخساره نوراني تو
غرِق حیرانيام از ُحسن چراغاني تو

اختر و ماه در آیینه چشمت پیداست
چرخ، وارون شده از آینهگرداني تو

از سِر زلف تو، گل خوشه دل، ميبارد
خاک، گلگون شده از سلسلهُجنباني تو

یادگاِر شرِف عشِق غرورانگیز است
روي پیشاني  من ُمهر پریشانِي تو

من که در سینه، تمناي بهاران دارم
چه کنم با دِل دمسرد و زمستاني تو؟

به شمیم گِل لبخند تو محتاجترم
تا گل آذین شوم از شوِر گلافشاني تو

غزِل عاطفه از دفتر  » شبدیز « بخوان
سنگ، گل ميدهد از شوِر غزلخواني تو

نجمن  ا ه  مدیر ت  هیا
نوجوان  و  کودک  نویسندگان 
ز  ا ناشی  رکود  به  توجه  با 
خواستار  کرونا  ویروس  شیوع 
بیمه  از  نویسندگان  بهره مندی 

بیکاری شد. 
فریدون  مه  نا متن  در 
ئیس  ر ـ  خلیلی  ده  ا ز عمو
ـ  انجمن  این  مدیره  هیات 
)وزیر  صالحی  سیدعباس  به 

فرهنگ و ارشاد اسالمی( آمده است: چنان که مستحضرید 
دامن  کرونا  بیماری  شیوع  اثر  بر  آمده  پیش  ناگوار  شرایط 
همه اقشار کم درآمد جامعه از جمله نویسندگان را هم گرفته 
است. در حال حاضر جامعه نشر به دلیل شرایط رکود بازار و 
عدم برگزاری نمایشگاه های کتاب، فعالیت های تولیدی خود 
را متوقف کرده و در نتیجه نویسندگانی که معاششان وابسته 

این  در  است  آثارشان  چاپ  به 
شرایط نابسامان از حداقل درآمد 
 ... و  ویراستاری  و  حق التالیف 

محروم شده اند.
با توجه به شرایط پیش آمده 
از  گروهی  که  این  به  نظر  و 
نویسندگان سال هاست که مشمول 
خدمات بیمه تأمین اجتماعی بوده 
و حق بیمه خود را نیز پرداخته اند، 
شایسته است که دوران کنونی، 
 دوره بیکاری ایشان تلقی شده و از مزایای بیمه بیکاری بهرمند شوند.

از آنجا که رسیدگی به امور اهل ادب و هنر بر عهده وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی است و از آنجا که شخص جنابعالی 
خود دارای سابقه فرهنگی هستید، امیدواریم به انجام این امر 
مهم اهتمام ورزیده و توجه دیگر مسووالن ذی ربط را به آن 

جلب کنید.«

درخواستی برای بهره مندی نویسندگان از بیمه بیکاری

این  می گوید:  اصغری  حسن 
نوشتن  برای  بیشتری  وقت  روزها 
او  نفع  به  و خواندن دارد و شرایط 
شده است. او همچنین معتقد است 
نمی شود  این چنینی  وقایع  درباره 

فوری نوشت. 
و  حال  درباره  نویسنده  این 
هوایش در این روزهای کرونایی، 
اظهار داشت مشغول نوشتن رمانی 
شخصیت  هستم.  مشروطه  درباره 
البته  اصلی رمان ستارخان  است، 
دو سالی می شود که بر روی این 
رمان کار می کنم و االن در حال 
بازنویسی آن هستم. تا االن حدود 
است.  شده  تمام  صفحه اش   ۳۴۰
بیماری  این  که  ماهی  دو  این  در 
خانه  در  من  شده  عمومی  کرونا 
کنار  در  و  بودم  نوشتن  مشغول 
صبح ها  ندم؛  ا می خو کتاب  ن  آ
مطالعه  بعدازظهرها  و  می نویسم 
داستان  به  منحصر  که  می کنم 

نیست. 
س   کال دو   : د و فز ا و  ا
توجه  با  که  داشتم  داستان نویسی 
به این شرایط تعطیل شدند، هرچند 
کالس ها به صورت اینترنتی برگزار 
می شود. می توانم بگویم این شرایط 
را  بیشتری  و وقت  نفع من شد  به 
می گذارم.  نوشتن  و  خواندن  برای 

این روزها بی کار نیستم و بیشتر از 
قبل مشغول هستم.

وضعیت  تاثیر  درباره  اصغری  
آثار  آفرینش  و  ادبیات  بر  فعلی 
واقعه  موضوع  این  گفت:  ادبی، 
مهمی بود و هست، اما زمان می برد 
شاعران  و  نویسندگان  ذهن  در  تا 
تا  بگذرد  زمان  باید  شود.  ته نشین 
این  درباره  باید  ببینند چطور  آن ها 
از یک  این واقعه  بنویسند.  بیماری 
طرف اندوه ایجاد می کند و مرگ و 
مشکالت  و  وحشت  و  ترس  میر، 
مادی و اقتصادی مردم وجود دارد 
و از طرفی دیگر  هنوز تمام نشده 
است. باید ببینیم در پایان کرونا چه 
اتفاقاتی می افتد و چه وضعیتی پیش 

خواهد آمد.  
این  این که  بیان  با  سپس  او 

بیماری تغییرات منفی و مثبتی  را در 
جهان ایجاد خواهد کرد، اظهار کرد: 
تغییرات  بیماری  این  می کنم  فکر 
به  را  اقتصادی  و  اجتماعی  فکری، 
دنبال خواهد داشت و در آینده باید 
برای  باشیم.  تغییرات  این  منتظر 
تا  است  شوک  یک  هم  قلم  اهل 
و  دارد  خیز  و  افت  زندگی  ببینند 
همیشه مسطح نیست، هیچ وقت با 
خیال راحت نمی توان گفت همه چیز 
رو به راه است و مشکلی در پیش 
نیست. اگر فرد خودش را به حالت 
ناگهان  بزند،  بی خیالی  و  بی خبری 
اتفاقی می افتد که فرد را از جهان  
را  او  و  می کشد  بیرون  درونی اش 
متوجه می کند زندگی خیلی  پرپیچ 
مقابلش  چیزهایی  و   است  خم   و 
انتظارش را  قرار می گیرد که اصال 

است؛  مرگ  مانند  نوعی  به  ندارد. 
آن قدر  است  زنده  که  زمانی  آدم 
در دنیای خود غرق است که  فکر 
می کند مرگ وجود ندارد و  سال ها و 
قرن ها در پی هم می آیند و نمی داند 
که ناگهان بدون آن که متوجه شود 
وقایع  این  می آید.  سراغش  اجل 
شوکی ایجاد می کند و اهل اندیشه را 
وامی دارد تا بیشتر فکر کنند. درباره 

نوشتن نیز همین طور است. 
خاطرنشان  داستان نویس  این 
ین چنینی  ا یع  وقا ره  دربا کرد:  
در   . شت نو ی  ر فو د  نمی شو
کالس هایی که االن دارم  یکی دوتا 
کوتاهی  داستان های  شاگردانم  از 
بیش  و  نوشته اند، کم  درباره کرونا 
قابل توجه هستند، اما خیلی عمیق 
نیستند؛ داستان تاثیر کرونا یا تاثیر 
انسان  یک  ذهن  بر  را   واقعه  یک 
تغییراتی  این که چه  نشان می دهد، 
را ایجاد کرده و نگاه انسان نسبت به 
اطرافیان را چگونه  دگرگون کرده 
است. خوِد من فعال درباره کرونا فکر 
می کنم و هنوزی چیزی درباره اش 
ندارم  آمادگی  واقع  در  ننوشته ام، 
درباره آن بنویسم؛ البته این موضوع  
در ذهنم هست و خیلی هم برای من 

تکان دهنده است.
او در ادامه گفت: ما در گذشته 

مثال  یم؛  داشته ا گیر  فرا بیماری 
بعد  و  می آمد  بیماری  این  اما  وبا، 
در  من  می شد.  تمام  کوتاه  مدتی 
تمام عمرم چنین واقعه ای را ندیده 
بودم که جهان شمولی پیدا کند. این 
نشان می دهد سرنوشت انسان های 
کره زمین به هم گره خورده و یکی 
یا  ایران  خاص  بیماری  این  است. 
کشورهای اطراف ایران نیست، عام 
است و در کره زمین عمومیت پیدا 
و همه را درگیر کرده است. کرونا 
برای  تکان دهنده  و  مهم  واقعه ای 

اهل قلم، اندیشه و سیاست است.
نظر  به  این که  درباره  اصغری 
او دنیای پس از کرونا به چه شکل 
عظیم  واقعه  گفت:  بود،  خواهد 
تاثیر عظیمی هم بر روی انسان ها 
می گذارد؛ نه فقط بر روی ما ایرانی ها 
بلکه بر روی همه  جهان. ما انسان ها 
درد مشترک داریم و باید ببینیم این 
عالج  باید  چگونه  را  مشترک  درد 
عام  بشر  دردهای  همه  البته  کرد. 
این  باید  اما یک واقعه  بوده است، 
که  بکوبد  آدم ها  بر سر  را  موضوع 
این درد مشترک است و باید عالج 
پیدا کرد. فکر می کنم در  مشترک 
آینده حداقل فکرش ایجاد می شود 
که انسان ها درد مشترک  دارند و  
آن  راجع به  باید   جهانی  شکل  به 

در  باید  نیز  نویسنده ها  کنند.  فکر 
کوچک  جغرافیای  یک  از  آثارشان 
بیرون  بیایند و شخصیت هایی  خلق 
نیست.  که خاص یک کشور  کنند 
کار هنر و آفرینش آثار هنری نشان 
در  که  است  مشترک  درد  دادن 
همه جهان یکی است.  آدم ها وجوه 
اشتراک های شان  اما  دارند،  افتراق 

بیشتر است. 
البته  کرد:  بیان  ادامه  در  او 
این ها بیشتر کار سیاستمداران است 
اما برای هنرمندان هم مطرح است، 
زیرا در جهانی زندگی می کنند که 
مرزها به هم ریخته است و ارتباطات 
جهانی همه را در یک محدوده کلی 
و جهان شمول قرار داده که فاصله 
ندارند. همه درد مشترک دارند؛ این 
شعر،  در  قرن ها  که  است  چیزی 
داستان، نمایشنامه و نقاشی مطرح 
انسان ها  بزرگ  واقعه  اما  شده، 
درد  به  بیشتر  تا  می کند  وادار  را 
موضوع  این  کنند.  توجه  مشترک 
سال ها در آثار هنری بازتاب داشته 
اما گویا انسان ها نمی خواهند تجربه 
یا نگاه های شان را در اندیشه بیامیزند  
محدوده  از  وسیع تر  را  جهان  و 
انگار خیلی ها در  ببینید.  جغرافیایی 
خواب خرگوشی هستند و باید یک 

واقعه مهم آن ها را بیدار کند. 

شرایط این روزها برای اهل قلم یک شوک بود 

هیچ کس آن قدر کوچک نیست که نتواند تغییری ایجاد کند
با  زیستی  محیط  فعال  کتاب  اولین 
که  نیست  کوچک  قدر  آن  »هیچ کس  نام 
نون  ایجاد کند« توسط نشر  تغییری  نتواند 

منتشر شد.
در  که  تونبرگ  گرتا  اثر  کتاب  این 
روزهای انتهایی سال گذشته توسط نشر نون 
منشتر شد این روزها توجه خیلی ها را به خود 
جلب کرده است. گرتا تونبرگ فعال محیط 
زیست سوئدی است که به خاطر فعالیت برای 
آگاه سازی جهانی در مورد خطرات ناشی از 
تغییرات اقلیمی، و با سؤال از سیاستمداران 
برای پاسخگویی به عدم اقدام خود در مورد 
از  پس  و  است  مشهور  هوا،  و  آب  بحران 

همه گیری ویروس کرونا که باعث کاهش تولید گازهای گلخانه ای و توجه بیشتر 
به طبیعت و محیط زیست شد.

در  که  است  سوئدی  دختر  این  سخنرانی های  از  مجموعه ای  کتاب  این 
مجامع عمومی از سازمان ملل تا پارلمان شرکت های مختلف ایراد شده اند. گرتا 
تونبرگ در سال 2۰۰۳ به دنیا آمده است. این نوجوان سوئدی حاال  از سرشناس 
ترین فعاالن محیط زیست در دنیا به شمار می رود و معروفیت او بیشتر به خاطر 
سخنرانی های آتشین و تالش به آگاه سازی عموم مردم و رهبران سیاسی زمینه را 
برای اقدامات ضروری و فوری در راستای حفظ محیط زیست و مبارزه با تغییرات 
اقلیمی است. گرتا الهام بخش میلیون ها نوجوان در سراسر دنیا بوده است تا یک 
صدا از سیاستمداران تقاضا کنند به داد محیط زیست برسند و اجازه دهند »آینده« 

برای کودکان و نوجوانان امروز نیز معنا داشته باشد.
»هیچ کس آن قدر کوچک نیست که نتواند تغییری ایجاد کند« دعوتی است 

به تغییر، همین امروز و در همه زمینه ها.
گرتا تونبرگ گیاه خوار است و سوار هواپیما هم نمی شود تا به کاهش ردپای 
کربن کمک کند. او به پاس فعالیت هایش جوایز متعددی برده و نامزد جایزٔه صلح 
نوعی  به   مبتال  اشاره می کند،  کتاب هم  در  که  و همانطور  است  نوبل هم شده 
بیماری اوتیسم نیز هست و همین باعث شده او در کنار کسانی دیگری مانند مالله 
یوسف زی، الهام بخش نوجوانان بسیاری در جهان باشد. فیلم های سخنرانی پر شور 
به  دنیا  اجتماعی دست به دست می شود و رسانه های سرتاسر  گرتا در شبکه های 
صحبت های این دختر نوجوان واکنش نشان دادند. درگیری های لفظی او با دونالد 
ترامپ نیز در کنفرانس داووس 2۰۱۹ از سرتیتر خبرهای جهان بود. او در جواب 
سخنان ترامپ درباره فعالیت هایش گفته بود که وقتش را برای دیدار و گفتگو با 

ترامپ هدر نخواهد داد.
این کتاب را که  اخیرا به چاپ دوم نیز رسیده الناز فرحناکیان ترجمه کرده که 
ترجمه رمان »مردی به نام اوه« نویسنده معروف سوئدی را نیز در کارنامه خود دارد.

گرتا  اثر  کند«  ایجاد  تغییری  نتواند  که  نیست  کوچک  قدر  آن  »هیچ کس 
تونبرگ در ۸۰ صفحه و با قیمت 2۵۰۰۰۰ ریال توسط نشر نون منتشر شده است.

دوستی اینستاگرام و کتاب
نشان  پژوهش  یک  نتایج 
صفحات  در  عضویت  می دهد 
اینستاگرام  در  کتاب  به  مربوط 
به  آن ها  کاربران  گرایش  باعث 

کتابخوانی می شود. 
که  هنگامی  عموما  د  فرا ا
می کنند  مطالعه  را  جالبی  کتاب 
به  را  آن  می برند،  لذت  آن  از  و 
می کنند.  معرفی  خود  اطرافیان 
رونق  و  فناوری ها  گسترش  با 

شبکه های اجتماعی مجازی، این رسانه ها بستری مناسب برای اشتراک عالیق به 
شمار می آیند. بسیاری از افراد از این رسانه ها برای معرفی فیلم و کتاب استفاده 
می کنند. محققان در پژوهشی نقش شبکه های اجتماعی در ترویج فرهنگ کتابخوانی 

را بررسی کرده اند.
در این پژوهش که توسط سید محمد دادگران، استادیار دانشگاه صداوسیما، 
رها خرازی آذر، استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات و فرحناز دبلشکی، 
آمده  انجام شده،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  اجتماعی  ارتباطات  علوم  ارشد  کارشناس 
است: »هدف اصلی این پژوهش شناخت نقش شبکه اجتماعی اینستاگرام در ترویج 
فرهنگ کتابخوانی است. فرضیه اصلی این مطالعه این است که بین محتوای صفحات 
مربوط به کتاب در شبکه اجتماعی اینستاگرام و افزایش گرایش کاربران آن ها به 

کتابخوانی رابطه وجود دارد.«
نویسندگان این مقاله می گویند: »در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده 
شده است. جامعه آماری عبارت است از کلیه کاربران حاضر دارای حساب کاربری 
در صفحه اینستاگرام در زیر مجموعه »کتابدونی« که در زمان انجام تحقیق ۳۸ 
هزار نفر هستند. حجم نمونه ۳۸۰ نفر برآورد شد. به دلیل آنالین بودن پرسشنامه ها 
و باز بودن سایت، تعداد ۴۱۸ نفر از کاربران )دنبال کننده ها( کتابدونی به سایت مورد 

نظر مراجعه کردند و به پرسشنامه ها پاسخ دادند.«
در بخش دیگری از این مقاله آمده است: »یافته های حاصل از این پژوهش 
به  روز  در  بار  چندین  پاسخگو  افراد  از  درصد   ۸۰.۳ حدود  که  است  این  نشانگر 
اینستاگرام سر می زنند. در رابطه با مهم ترین مشکل استفاده از اطالعات مربوط به 
کتاب در اینستاگرام، سرعت کم اینترنت، نبود آزادی بیان، به روز نبودن اطالعات، 
بارگذاری اطالعات و ضعف در نرم افزار به ترتیب به عنوان گزینه های مربوط به 
مهم ترین مشکل در رابطه با استفاده از اطالعات مربوط به کتاب در اینستاگرام 
انتخاب شده اند.«بنا بر نتایج این پژوهش، در مورد تاثیر وجود نهادهای کتابخانه محور 
در اینستاگرام بر ترویج فرهنگ کتابخوانی، ۹۳.۹ درصد از پاسخگویان وجود نهادهای 
کتابخانه محور مانند کتابخانه ملی و نهاد کتابخانه های عمومی در شبکه اجتماعی 

اینستاگرام را بر ترویج فرهنگ کتابخوانی موثر دانسته اند.
در این پژوهش آمده است: »۸۵.۹ درصد از پاسخگویان به منابع چاپی برای 
آنالین  و  الکترونیک  منابع  به  پاسخگویان  از  درصد   ۱۴.۱ و  مطالعه عالقه مندند 

برای مطالعه عالقه دارند.«
به عقیده نویسندگان این مقاله، در بررسی صفحات مربوط به کتاب در این 
شبکه ها، عدم مشارکت کتابخانه های بزرگ و نهادهای مرتبط با کتاب، به خوبی 
به کتاب در  نشان می دهد صفحات مربوط  این پژوهش  نتایج  احساس می شود. 
جذابی  مقصد  اجتماعی  شبکه های  هدفمند  یا  بی هدف  کاربران  برای  اینستاگرام 

است و به خصوص نسل جوان اوقات زیادی را در این شبکه ها سپری می کنند.
به طور کلی، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که عضویت در صفحات 
مربوط به کتاب در اینستاگرام باعث گرایش کاربران آن ها به کتابخوانی می شود. 
اکثر پاسخگویان گفته اند که معرفی و نقد کتاب جدید در اینستاگرام آن ها را به 

خواندن آن ها ترغیب می کند.
این مقاله در بیست و دومین شماره ششمین دوره  نشریه راهبرد اجتماعی 

فرهنگی منتشر شده است.
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فرناز میرزالو

مـاه  دـو  از  بیـش  گذشـت  بـا 
ابعـاد  کرونـا،  ویـروس  اپیدمـی  از 
جدیدـی از آسـیب های ایـن میهمـان 
کـه  د  می شـو مـال  بر خته  شـنا نا
کوچـک  سـالمتی،  مسـأله  از  بعـد 
جدی تریـن  از  اقتصـاد  و  بـازار  شـدن 
یـد. می آ ر  به شـما آسـیب ها  یـن   ا

یـک  به عنـوان  هـم  نشـر  صنعـت 
صنعـت مهـم و فرهنگـی دـر کشـور، 
از آسـیب های ایـن مهمـان ناخواندـه 
بی نصیـب نبودـه و سـه حلقـه اصلـی 
»توزیع کنندـه  »ناشـر«،  یعنـی  آن، 
دـر  »کتاب فروشـی«  و  کتـاب« 
ر  ا قـر جدـی  آسـیب های  معـرض 
عمومـا  کـه  آسـیب هایی  گرفته انـد؛ 
کتاب فروش هـا  یـا  ناشـران  زبـان  از 
دـر رسـانه ها بازتـاب می یابنـد تـا بـه 
گـوش مسـئوالن امر برسـند. دـر این 
میـان امـا کمتـر کسـی بـه مشـکالت 
موزعان و پخشـی های کتـاب پرداخته 
اسـت؛ حلقـه ای کـه حـد واسـط ناشـر 
وظیفـه  و  دـارد  قـرار  کتاب فـروش  و 
تامیـن و شـارژ قفسـه های کتـاب دـر 
 کتاب فروشـی ها، بـه عهدـه آن اسـت.

سـعید رهنمایی، مسئول توزیع و پخش 
شـرایط  دربـاره  ققنـوس،  انتشـارات 
ایـن صنـف از صنعـت نشـر می گویـد: 
»وقتـی کتاب فروشـی کـه دریافتـش 
نقـد و پرداختش به صورت چک اسـت، 
بخواهد از دور خارج شـود، پخشـی که 
فعالیتـش دـو سـر چـک اسـت، قطعـا 

دچـار مشـکل می شـود«.
* دـر گفت وگوهایـی متعددی که 
در این ایام با ناشـران و کتاب فروشـان 
داشـتیم، هرکدام با تشـریح آسیب های 
وارده به صنعت نشـر، بیشترین ضرر را 
مربـوط به حـوزه خود می دانسـتند؛ اما 
صحبتـی از موزعـان کتـاب؛ به عنـوان 
حلقـه واصـل ایـن دو نیسـت. آیـا این 
یعنـی موزعـان کمتـر از کرونـا آسـیب 

ند؟ دیده ا
بسـیار  تاثیـر  کرونـا  خیـر؛   **
بدـی روی وضعیـت کاری ما گذاشـت. 
فرقـی نمی کنـد کتاب فـروش باشـی، 
توزیع کنندـه باشـی یـا ناشـر! قطعـا ما 
هـم ماننـد همه این اقشـار تحت فشـار 
ماجـرا،  بخـش  گرفته ایم. یـک  قـرار 
دـر  حضـور  بـرای  کـه  اسـت  ناشـر 
و  کردنـد  چـاپ  کتـاب  نمایشـگاه، 
و  نمایشـگاه  فـروش  نقدینگـی  روی 
البتـه فـروش شـب عیدشـان حسـاب 
بازکردـه بودنـد و متاسـفانه هیچ کدـام 
نشـدن  پـاس  نیفتاد.همچنیـن  اتفـاق 
بـر  مزیـد  هـم  توزیع کننده هـا  چـک 

علت می شـود که ناشـران تحت فشـار 
زیادی باشـند. 

از آن طـرف هـم کتاب فروشـی ها 
مانند مشـاغل و صنف هـای دیگر، روی 
فـروش شـب عیدشـان خیلـی حسـاب 
بـاز کردـه بودنـد و چـون ایـن فـروش 
تعهداتشـان  از  خیلـی  نیفتادـه،  اتفـاق 
دچـار مشـکل شده است. یک سـری از 
دوسـتان کتاب فـروش صددرصد فشـار 
کرده انـد؛  منتقـل  توزیع کنندـه  بـه  را 
به طـوری کـه هیچ گونـه تعهدـی را اجرا 
نکرده انـد، کل چک هـای بـرج ۱2 و ۱ 
آن هـا برگشـت خورده اسـت و چون این 
چک ها به دسـتور بانک مرکزی سـوءاثر 
نمی شـد، اتفاقی هم برایشـان نمی افتاد.

مواجهـه  دـر  شـما  رویکـرد   *
بـود؛  چـه  پیش آمدـه  وضعیـت  بـا 
فعالیـت  توقـف  بـه  باتوجـه  یعنـی 
پرداخـت  ناتوانـی  و  کتاب فروشـی ها 
تعهداتشـان، آیـا روال ویـژه ای پیـش 

فتیـد؟ گر
فروشـگاه ها  از  تعدـاد  یـک    **
قبـل از اینکه تاریخ چکشـان برسـد، با 
ما تماس گرفتند و درخواسـت تقسـیط 
چـک خـود و برگشـت نخوردـن آن ها 
را داشـتند کـه مـا هـم تـا جایـی کـه 
توانسـتیم، سـعی کردیم این مشکالت 
را دـرک و برطـرف کنیـم. همـکاران 
را  مشـتری  چک هـای  اکثـرا  دیگـر 
خـرج می کننـد؛ اما در پخـش ققنوس، 
چک هـای  فقـط  ینکـه  ا به واسـطه 
خودـش را به ناشـران همـکار می دهد، 
پـاس کرده ایـم و درعـوض  را  همـه 
یـم. گرفته ا برگشـتی  چـک   کلـی 

البتـه تـا آنجـا کـه مـن اطـالع دـارم، 
یکی دـو توزیع کنندـه دیگر هـم تقریبا 
صددرصـد تعهداتشـان بـه ناشـران را 
اجـرا کرده انـد و به تبـع همیـن متعهـد 

بودـن، ضـرری کـه بـرای مـا ایجـاد 
می شـود، بسـیار بـاال اسـت. چـرا کـه 
هـر  کتاب فـروش  کنیـد  توجـه  اگـر 
مـازاد  نمی توانـد  و  دـارد  چـک  مـاه 
چک هایـش هم خیلی پرداختی داشـته 
باشـد. ازآنجایـی کـه شـب عیـد یـک 
فـروش خیلـی خـوب را از دسـت داده 
اسـت، بـه توزیع کنندـه اعـالم می کند 
کـه بـرج دـو یا سـه یـا حتـی دیرتر از 
ایـن موعـد می  توانـد پرداختی داشـته 
باشـد. بنابراین مـا باید خـالء پولی که 
بایـد کتاب فـروش به ما می داده اسـت 
را خودمـان پـر کنیـم و به خاطـر اینکه 
متعهـد هسـتیم، قطعـا ضـرر بیشـتری 

شـامل حال  مـا می شـود.
* دـر ایـن مدـت دولـت بـرای 
مختلـف  مشـاغل  نگه داشـتن  پا سر
وعده هایـی  یـا  داشـته  کمک هایـی 
برای آینده داده اسـت. بـرای موزعین 
هـم چنیـن کمک هایـی بودـه اسـت 

خیر؟  یـا 
** بـه مـا  اعـالم شـده بـود که 
امـا  نمی گیرنـد؛  را  بیمه هـا  مـاه  سـه 
خیلی جالب اسـت به یکی از همکاران 
کـه در تاریخ اول اردیبهشـت بیمه اش 
را واریـز کردـه بود، اعـالم کرده بودند 
کـه چـون بیمـه بـرج یکـم را واریـز 
نکرده ایـد، شـامل جریمـه می شـوید؛ 
درحالـی کـه مـا بـرج یـک را تعطیـل 

بودیم. 
ایـن همکارمـان  بـه  پاسـخ  دـر 
گفتـه بودنـد، هنـوز بخشـنامه آن بـه 
دسـت ما نرسیده اسـت؛ یعنی کمترین 
کمکـی کـه دولـت می توانسـت بـه ما 
کنـد، همین موارد بود که متاسـفانه آن 
هـم محقـق نشـد. البتـه صحبت هایی 
شـده و قرار اسـت اتفاقاتـی بیفتد و باز 
کمک هایـی بشـود؛ ولـی فعـال هیـچ 

نیسـت. خبری 
* بـه نظـر شـما درحـال حاضـر 
شـرایط موزعـان یا شـرکت های پخش 
کتـاب، در مقایسـه و به نسـبت ناشـرها 
اسـت؟ چگونـه  کتاب فروش هـا   و 

ینکـه  ا سـطه  ا به و پخشـی ها   **
پیـش ناشـران متعهدنـد و از آن طـرف 
کتاب فروشـی هایی کـه نتوانسـتند -یـا 
نخواسـتند-  آن هـا  از  محدودـی  عدـه 
چک هایشـان را پاس کنند، زیاد هستند، 
ضـرر بسـیار بزرگـی کردنـد. االن یـک 
عدـه ناشـران، به خاطر برگشـت خوردن 
چـک موزعان و اینکه نمی توانند گردش 
مالی داشـته باشـند، دیگر به آن ها کتاب 
نمی دهنـد. از آن طرف؛ کتاب فروش هم 
بـه موزع می گویـد نمی تواند پرداختی به 

او داشـته باشد.
دـر ایـن شـرایط ناشـر می توانـد 
دیگـری  توزیع کنندـه  بـه  را  کتابـش 
بدهد، کتاب فروش هـم می تواند کتابش 
امـا  کنـد؛  تهیـه  دیگـری  مسـیر  از  را 
پخش کنندـه نمی تواند سیسـتمش را به 
ایـن راحتی عوض کنـد. بنابراین؛ ما هم 
جـزو کسـانی هسـتیم که در ایـن حوزه 
ضـرر بسـیار زیادی کردیـم. عددهای ما 
هـم از همه عددها بیشـتر اسـت؛ چراکه 
فروش دـر مرکز توزیع تجمیع می شـود 
و مرکـز توزیع دوبـاره پرداختی هایش را 

بـه ناشـران مختلـف تقسـیط می کند.
عدـد  ییـد  می گو ینکـه  ا  *
بیشـتر  عددهـا  همـه  از  توزیع کنندـه 

چیسـت؟ تـان  منظور سـت،  ا
تـی  تعهدا کنیـد  فـرض   **
پرداخـت  نشـر  یـک  بـه  االن  کـه 
 2۰۰ یـا   ۱۰۰ اسـت  ممکـن  نشـده، 
میلیـون باشـد؛ ولـی همین عدـد برای 
پخش کنندـه به میلیـارد و حتی چندین 
میلیـارد می رسـد. باتوجـه بـه اینکه در 

ایـران سـود توزیع وابسـته بـه گردش 
کار بودـه و از دیگـر بخش هـا پایین تر 
اسـت، جایگزین کردـن این چک های 
واقعـا  پخش کنندـه  بـرای  برگشـتی 

مشـکل اسـت.
* دـر گفت وگوهایـی که با اهالی 
نشـر؛ به ویژه کتاب فروشـی ها داشتیم، 
بعضـا معتقـد بـه نسـبت عکـس بیـن 
مسـاحت فروشگاه و میزان ضرر بودند. 
آیـا در شـرکت های پخش هـم بزرگ 
بودـن مجموعه، موجـب پایین تر بودن 

ضرر و زیان اسـت؟
** اتفاقـا میـزان ضرر ما مصداق 
ایـن ضرب المثل »هرکه بامش بیشـتر، 
اگـر  یعنـی  اسـت؛  بیشـتر«  برفـش 
توزیع کنندـه بـزرگ و گردشـش بـاال 
و درآمدش بیشـتر باشـد؛ هزینه هایش 
هـم باالتـر، میـزان چک برگشـتی آن 
هم بیشـتر او عدد آن بزرگتر می شـود. 
البتـه یـک پخش کنندـه کوچـک هـم 
به خاطـر بضاعـت کمـش، احتمـاال آن 

عدـد هـم بـرای او بزرگ اسـت.
هرچقدـر  می کنـم  فکـر  مـن 
بـه  باشـد،  بزرگتـر  توزیع کنندـه  کـه 
نسـبت میـزان تعهدـی که دـارد، ضرر 
بیشـتری خواهـد داشـت؛ عدـد، عدـد 
بزرگتری می شـود و فشـار بیشـتری به 

می کنـد.  وارد  توزیع کنندـه 
بزرگتـر  پخشـی های  طرفـی  از 
معمـوال زودتـر می تواننـد بـه چرخـه 
برگردند؛ البته بیشـتر تعهد مهم اسـت، 
به واسـط  بزرگتـر  پخشـی های  ولـی 
کتاب فروشـی هایی  و  ناشـرها  تعدـد 
قاعدتـا  می کننـد،  کار  آن هـا  بـا  کـه 
معمـول  چرخـه  بـه  زودتـر  یـد  با
عادـی  کارشـان  روال  و  برگردنـد 
دهنـد. کار  ادامـه  بتواننـد  و   شـود 

کتاب فروشـان  و  ناشـران  بعضـی   *
معتقدنـد ادامـه ایـن وضعیـت ممکـن 
اسـت موجب خارج شـدن برخی ناشران 
و کتاب فروشـی های کوچک تر از چرخه 
شـود. ایـن خطـر بـرای پخش کننده ها 

چقدـر محتمل اسـت؟
کـه  کتاب فروشـی  وقتـی   **
دریافتـش نقـد و پرداختـش به صورت 
از دـور خـارج  چـک اسـت، بخواهـد 
شـود، پخشـی کـه فعالیتـش دـو سـر 
مشـکل  دچـار  قطعـا  اسـت،  چـک 
کتاب فروشـی  اگـر  یعنـی  می شـود. 
نتوانـد تعهداتـش را اجـرا کنـد، قطعـا 
پخش کننده دچار مشـکل خوهد شـد. 
کمااینکـه از همیـن االن یک سـری از 
همـکاران مـا به دلیل حجـم کار و نوع 
حتـی  متاسـفانه  کاری شـان  سیسـتم 

هنـوز نتوانسـته اند تمـام پرسنلشـان را 
سـرکار برگرداننـد.

ققنـوس  پخـش  دـر  مـا  البتـه 
معمـوال دـر این جـور مواقـع خودمـان 
وضعیـت را مدیریـت می کنیـم؛ یعنـی 
انتشـاراتی  مجموعـه  مدیـر  خواسـته 
کـه  جایـی  تـا  اسـت  ایـن  ققنـوس 
ممکـن و مقدـور اسـت، بـا همـکاران 
کنیـم  ی  ر همـکا ش  و ب فـر کتا
چک هـای  و  معوقـه  بدهی هـای  و 

کنیـم. تقسـیط  را  برگشتی شـان 
تـا  دادنـد  دسـتور  عالوه برایـن؛ 
چک هایـی کـه دـر بـرج دوازده سـال 
قبـل و بـرج ۱ سـال جدیـد برگشـت 
خـورد را تـا آخـر بـرج یـک پیگیـری 
نکنیـم. بنابرایـن مـا تـا پایـان بـرج ۱ 
کتاب فروشـی ها  از  پیگیـری  هیـچ 
نداشـتیم و از برج دو شـروع به صحبت 

بـا همـکاران و پیگیـری کردیـم.
* راه حل شـما برای عبـور از این 

چیست؟ بحران 
ضعیـت  و نه  سـفا متا  * *
وضعیـت  اصـال  هـم  توزیع کنندـه 
ماننـد  می شـود  ولـی  نیسـت،  خوبـی 
واحدهـای صنفـی دیگـر، امکانـات و 
تخفیفاتـی مثـل بحـث بیمـه، هزینـه 
طـرح ترافیـک و ایـن قبیـل مـوارد، از 
طـرف دولـت درنظـر گرفته شـود؛ که 
بـار هزینه هـای آن ها را سـبک تر کند.

خانـه  شـده  شـنیده  همچنیـن 
کتـاب تصمیـم دـارد بـا بهتـر شـدن 
وضعیـت بیمـاری، طـرح بهـاره کتاب 
را بـرای مـاه رمضـان دـر فروشـگاه ها 
داشـته باشـد؛ اگـر ایـن اتفـاق بیفتـد 
نمایشـگاه  بـرای  کـه  بودجـه ای  و 
بین المللـی کتـاب درنظـر گرفته شـده 
تزریـق  کتاب فروشـی ها  بـه  بـود، 
صنعـت  چرخـه  خودبه خـود  شـود، 
نشـر راه می افتـد. یعنـی اگـر بـه همه 
کتاب فروشـی ها، بـه هـر شـکلی امـا 
هدفمند و درسـت کمک بشـود، قاعدتا 

بایـد پخشـی ها هـم منتفـع شـوند.
ری  ا برگـز ینه هـای  هز قطعـا 
نمایشـگاه کتـاب باال اسـت و می توان 
مقدـار قابل توجهـی از ایـن هزینـه را 
کتاب فروشـی ها  بـه  کمـک  صـرف 
شـود؛ زیـرا اگـر وارد کتاب فروشـی ها 
شـود، قطعـا صنعت نشـر جـان تازه ای 
درسـت  بنابرایـن  گرفـت.  خواهـد 
اسـت آن برنامه ریـزی و فروشـی کـه 
می بایسـت در برج ۱2 اتفـاق می افتاد، 
اتفـاق نیفتاده اسـت؛ ولی حداقلش این 
اسـت کـه تعهداتـی که جـاری بوده و 

بایـد اجـرا می شـده، اجـرا می شـود. 

مدیر پخش انتشارات ققنوس عنوان کرد:

مراکز پخش کتاب بیشترین خسارت را دیده اند 
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مدیران تئاتر خود را به نشنیدن زده اند 

است  معتقد  جعفری  روح اهلل 
کسر مالیات برارزش افزوده باعث 
تنگنا  در  تئاتر  خانواده  می شود 
قرار بگیرد. در حالی که با وجود 
فرهنگی  مدیران  بحرانی  شرایط 

انتقادات  شنیدن  برای  شنوایی  گوش 
فرهنگی ندارند. 

این کارگردان تئاتر درباره وضعیت تئاتر کشور گفت: بعد از 
گذشت دو ماه از تعطیلی مراکز هنری و تماشاخانه ها هنوز برنامه 
جامعی از جانب مدیران و تصمیم گیرندگان عرصه فرهنگ و هنر 
ارائه نشده و فقط در این مدت انواع و اقسام حرف های ضدونقیض 

از جانب مسئوالن شنیده شد. 

»هشتگ« روی آنتن شبکه دو سیما

برنامه »هشتگ« به طراحی 
و  سبحانی  رضا  تهیه کنندگی  و 
اجرای حسین رفیعی بزودی روی 
آنتن شبکه دوم سیما می رود و قرار 
است به صورت تخصصی و آسیب 

و  مجازی  فضای  موضوع  به  شناسانه 
شبکه های اجتماعی بپردازد، این برنامه 
در هر قسمت سراغ یکی از مزایا و یا معایب فضای مجازی می رود 
و مخاطب آن طیف گسترده ای از جامعه است که از فضای مجازی 

و شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.
روان شناسان،  جامعه شناسان،  همکاری  از  برنامه  این  در 

متخصصان رسانه و کارشناسان فرهنگی بهره گرفته می شود.

شنیدن »گفتگو« در ایران بعد از اروپا 

تازه ترین  عنوان  »گفتگو« 
متبسم  حمید  سیقی  مو م  لبو آ
شده  شناخته  نوازنده  و  آهنگساز 
ایرانی است که مدتی بعد از انتشار 
در اروپا در بازار فروش محصوالت 

موسیقایی ایران منتشر می شود. 
خردادماه  در  که  »گفتگو«  آلبوم 
موسیقی  از  قطعاتی  دربرگیرنده  می شود   بازار  وارد   ۱۳۹۹ سال 
کالسیک ایرانی و شامل آثار درویش خان تا پرویز مشکاتیان است 
ضمن اینکه قطعاتی از آثار حمید متبسم نیز در این فضا گنجانده 
شده و از جمله آلبوم هایی است که انتظار می رود  مورد استقبال 

عالقه مندان موسیقی ایرانی قرار گیرد. 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

پخش نمایشنامه رادیویی »شکوفه« آغاز شد

دیویی  ا ر مجموعه  پخش 
و  یسندگی  نو به   » فه شکو «
کارگردانی ایوب آقاخانی در رادیو 

نمایش آغاز شد.
در این مجموعه رادیویی حمید 

فالحی،  رویا  نثری،  مهین  منوچهری، 
جان قربان،  شیما  خواجه نصیر،  نگین 
نمینی  مهدی  نیکوکار،  سینا  توفیقی،  امیرعباس  مهرداد عشقیان، 
مقدم، نورالدین جوادیان، امین بختیاری، بهناز بستان دوست، احمد 
گنجی، فریدون محرابی، مسعود زنوزی راد، امیر زنده دالن، معصومه 
عزیز محمدی، امیر فرحان نیا و عده دیگری از هنرمندان اداره کل 

هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.
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هنرمندان و روزهاي قرنطینه
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محمد حسین زاده

کمتــر بوده انــد بازیگــران پیشکســوتي 
ژانرهــا و  توانســته اند دــر تمــام  کــه 
و  درخشــیده  خوبــي  بــه  نقش هــاي 
ــورس  ــول معــروف روي ب ــه ق هنوزهــم ب
باشــند. فریدــه ســپاه منصور یکــي از همان 
بازیگــران پیشکســوت و کهنــه کاري اســت 
کــه دــر ســینما، تلویزیــون و تئاتــر دــوران 
درخشــاني داشــته و ژانرهــا و نقش هــاي 
مختلفــي را تجربــه کردــه و دــر اکثــر آنهــا 
موفــق بودــه اســت. البتــه او در ســال هاي 
اخیــر دــر نقش هــاي کمدــي خضــور 
ــن  ــته و همی ــتري داش ــش بیش و درخش
باعــث شــده تــا مخاطــب بیشــتري را هــم 
جــذب کنــد. امــا پخــش ســریال نــون.خ2 
کــه همیــن چندــي پیــش بــه پایــان رســید 
ــم  ــت و آن ه ــب داش ــاق عجی ــک اتف ی
غیبــت ســپاه منصور دــر ایــن ســریال 
بــود چــرا کــه او یکــي از بازیگــران اصلــي 
فصــل اول بــود. هرجنــد دــر فصــل دــوم 
ــم«  ــا خان ــام »مه لق ــه ن ــا ب ــریال باره س
ــی  ــای جد ــان بحث ه ــد و می ــاره ش اش
ــه و رویدادهــا مطــرح  و تحلیلــی و زلزل
ــان اســم او  ــه روســتا همزب می شــد و هم
ــش  ــفانه از خود ــي متاس ــد ول را می آوردن
و بــازي درخشــان فریدــه ســپاه منصور 
خبــري نبــود! نقشــي که شــب اول مراســم 
ختــم و یادبودــش برگــزار شــد تــا بدانیــم 
دــر ایــن فصــل کامــال غایــب اســت! بــا 
ــه کار  ــتني و کهن ــر دوست داش ــن بازیگ ای
ــن  ــاره ای ــتر درب ــا بیش ــدیم ت ــراه ش هم
غیبــت و همینطــور نقش هــاي ماندــگاري 

کــه داشــته صحبــت کنیــم...

-دــر ابتدــا برایمــان بگوییــد کــه چــرا 
دــر فصــل دــوم نــون .خ حضــور نداشــتید؟

*راســتش خیلــي دوســت داشــتم که 
دــر ایــن فصــل هــم حضــور داشــته باشــم 
چــون ایــن ســریال را واقعــا دوســت دــارم 
ولــي دــر فصــل قبــل از مــن دربــاره کار 
ــن  ــد و م ــیده بودن ــتان پرس ــر شهرس د
ــروم و  ــه شهرســتان ب ــم ب ــم نمی توان گفت
کار طوالنــي دــر شهرســتان برایــم واقعــا 
ســخت اســت. بــه هــر حــال ســن و ســال 
ــم  ــه بتوان ــت ک ــه اي نیس ــه گون ــن ب م
ــتان  ــر شهرس ــي د ــي طوالن ــراي مدت ب
حضــور داشــته باشــم و بــه همیــن دلیل از 
همــان فصــل اول دربــاره ادامــه حضــورم 
ــه  ــود و مــن هــم ب صحبت هایــي شــده ب
ــم، از آن  ــه عــرض کرد ــي ک ــان دلیل هم

انصــراف دادــم.

-ولــي دــر تمــام فصــل دــوم حضــور 
ــام شــما بردــه  جالبــي داشــتید و دائمــا ن

مي شــد...
ــود کــه مــن  *شــاید دلیلــش ایــن ب
ــای  ــه از ُکرده ــه هم ــا ک ــان آنه ــر می د
ــرد تقلبــی بودــم!  ــد، ُک شهرســتان ها بودن
ــی  ــتان خیل ــر شهرس ــرایط کار د ــی ش ول
ســخت اســت مخصوصــا کار در کرمانشــاه 
ــون  ــن اکن ــارد و م ــه هــوای ســردی د ک
۷۳ ســاله هســتم. کار را هــم بایــد جدــی 
ــه  ــت ک ــع داش ــوان توق ــت و نمی ت گرف
مثــال همــه بــا یــک نفــر دــر شهرســتان 
همــکاری کننــد. دــر کل هــم بــا مناطــق 
سردســیر مشــکل دــارم و خاطــرم می آیــد 
ــه  ــروژه ای ب ــرای پ ــش ب ــال پی ــد س چن
ــدم.  ــار ش ــم و بیم ــه بودی ــتان رفت شهرس
ــش  ــل اول نق ــر فص ــون د ــا چ ــا قطع ام
پررنگــي بــود و تاثیــر زیادــي دــر داســتان 
داشــت، دــر ایــن فصــل هــم دائمــا اســم 

او را مي بردنــد و از او یــاد مي کردنــد.

برایــش  یادبــود هــم  -و مراســم 
کردنــد! برگــزار 

*بلــه، ایــن نکتــه بــراي خودــم هــم 
جالــب بــود و اتفاقــا چــون قبــل از ســریال 
نــون.خ دــر ســریال پایتخــت هــم نقــش 
باباپنجعلــي بــه همیــن شــکل حذف شــده 
بــود، اتفــاق جالبــي بــود. خودــم هــر شــب 
ســریال را می دیدــم و قســمت اول برایــم 
ــم  ــی فکــر می کن ــود، حت ــب ب ــی جال خیل
ــد از  ــم گرفتن ــه برای ــی ک ــود و ختم یادب
یادبودــی کــه بــرای باباپنجعلــی دــر 
بــود  جالب تــر  شــد  گرفتــه  پایتخــت 

ــه(! )خند

-بعــد از اینکــه ســریال پخــش شــد 
و موفقیــت آن را دیدیــد، ناراحــت نشــدید 

کــه چــرا دــر آن حضــور نداشــتید؟
*ناراحــت که نشــدم اتفاقا خوشــحالم 
هــم بودــم کــه ایــن ســریال بــه موفقیــت 
رســیده اســت ولــي طبیعتــا هــر بازیگــري 
ــور  ــق حض ــار موف ــر آث ــارد د ــت د دوس
ــت  ــي از آن موفقی ــد و بخش ــته باش داش
باشــد. نــون.خ از دــل ســازندگانش برآمــد 
ــا آن  ــم ب ــم مرد ــل ه ــن دلی ــه همی و ب
ــه  ــریال هایی ک ــد. س ــرار کردن رابطــه برق
قومیت هــا دــر آنهــا حضــور دارنــد بــرای 
ــال  ــن مث همــگان جــذاب اســت، خــود م
دوســت دــارم بدانــم دــر یــزد مردــم چــه 
مناســکی دارنــد یــا بلوچ هــا چطــور زندگی 

ــی  ــد جد ــا را بای ــن قومیت ه ــد. ای می کنن
بگیریــم چــون ایــران فقــط بــه تهرانی هــا 

تعلــق ندــارد.

ــي  ــه نوع ــم ب ــما ه ــش ش ــن نق -ای
ماندــگار شــد ماننــد خیلــي دیگــر از 
ــم  ــه هنوزه ــما ک ــگار ش ــاي ماند نقش ه
ــه  ــي ماند ــا باق ــیاري از م ــن بس ــر ذه د

ــان! ــان مام ــل مهم ــت... مث اس
*جالــب اســت کــه مــن دــر مهمــان 
مامــان، بیــن عدــه ای فــارس، نقــش یــک 
ُکــرد را بــازی کردــم و اینجــا بیــن یــک 
ــم  ــرد بودــم و شــاید تقلبــی بودن عدــه ُک

بیشــتر بــه چشــم آمــد )خندــه(!

ــان  ــي برایت ــه ُکرد ــان لهج -آن زم
ــود؟ ــخت نب س

*درســت خاطــرم هســت کــه حدــود 
یــک مــاه و ۱۰ روز روی دیالوگ هایــم 
ــم.  ــان کار کردی ــم مهمــان مام ــرای فیل ب
ــی  ــه ُکرد ــرا ب ــای م ــر جمله ه ــک نف ی
هــم  مــن  و  می خوانــد  کرمانشــاهی 
ــح  ــا صب ــی روزه ــم. بعض ــرار می کرد تک
ســاعت ۵ یــا ۶ بیدــار می شــدم نوارهــای 
ــر  ــا عص ــم و ت ــوش می داد ــی را گ ُکرد
ــالت  ــن جم ــر ای ــم. آنقد ــن می کرد تمری
ــی  ــک روز وقت ــه ی ــم ک را تکــرار می کرد
بــه دختــرم گفتــم کــی میــای خانــه؟ بــا 
تعجــب پرســید چــرا لحنــم عــوض شــده 
اســت! بعــد از نمایــش فیلــم هــم خیلی هــا 
ــتم و از  ــرد هس ــا ُک ــد اصالت ــر کردن فک

ایــن بابــت خیلــی خوشــحال بودــم چــون 
ــت  ــم ناراح ــوع بیان ــتم از ن ــت نداش دوس
ــا  ــد م ــد و بگوین ــراض کنن ــا اعت ــوند ی ش

ــم. ــرف نمی زنی ــه ح اینگون

-وضعیــت ســینما و تلویزیــون بــراي 
ــنهاد  ــر پیش ــوت از نظ ــران پیشکس بازیگ

نقــش چطــور اســت؟
ســن  باالرفتــن  بــا  *راســتش 
ــنهاد  ــه پیش ــم ک ــي ه ــا نقش های طبیعت
اســت  شــکل  همیــن  بــه  مي شــود 
ــازی  ولــي مــن نقــش هــر پیرزنــی را ب
زن  یــک  نقــش  گاهــی  نمی کنــم. 
و  می دهنــد  پیشــنهاد  را  الل  و  فلــج 
می گوینــد ایــن نقــش بــرای خــود شــما 

ــت.  ــده اس ــته ش نوش
ــاس  ــه براس ــد ک ــی می دهن نقش های
قبلــی ام  فیلم هــای  دــر  مــن  حضــور 
ــا دیگــر فیلم هــا طراحــی  مثــل ســاحره ی
ــر  ــر را د ــا بازیگ ــن نقش ه ــود. ای می ش
تلــه می اندــازد و او را کلیشــه می کنــد. 
ــم کل  ــم را بدان ــه نقش ــرای اینک ــن ب م
ــم، حتــی اگــر نقــش  فیلمنامــه را می خوان
ــه  ــد هم ــا بای ــد ام ــکانس باش ــن ۴س م
ــن و  ــم بود ــا ببین ــم ت ــه را بخوان فیلمنام
نبودــن ایــن نقــش چــه تاثیــری دــر رونــد 
فیلمنامــه دــارد. از طــرف دیگــر نقش هــا 
و فیلمنامه هــا محدــود شــده اند. گاهــي 
ــش  ــه وجود ــود ک ــته مي ش ــي نوش نقش
ــي  ــچ اتفاق ــش هی ــا حذف ــه و ب ــد بود زائ
را  نقش هــا  آن  متاســفانه  و  نمي افتــد 
بــراي ســن هاي بــاال مي نویســند. بــه 
عنــوان مثــال برخــي مواقــع کاري بــه مــن 
پیشــنهاد شــده که بعــد از رد کردــن، آن را 
بــه یــک هنــرور داده انــد تــا بــازي کنــد. 
ــد  ــم مي توان ــرور ه ــک هن ــه ی کاري ک
ــه یــک  ــوان ب ــد را چطــور مي ت ــازي کن ب
بازیگــر پیشــنهاد دــاد. اینهــا بیــن هنــرور 
ــوند.  ــل نمي ش ــي قائ ــچ فرق ــر هی و بازیگ
نبایــد انتظــار داشــت کــه چنیــن تفکراتــي 
ــش  ــینما نق ــوت س ــل پیشکس ــراي نس ب

ــند. بنویس

ــه  ــتند ک ــراد هس ــن اف ــا همی -دقیق
بــه سریال ســازي و فیلمســازي لطمــه 

کرده انــد... وارد 
*متاســفانه همینطــور اســت. درواقــع 
ــه  ــه چ ــت ک ــم نیس ــال مه ــان اص برایش
ــواب  ــه کســي ج ــد و چ ــازي کن کســي ب
ــار را  ــتاره پرطرفد ــک س ــد. ی ــي بده منف
مي آورنــد و فقــط روي او مانــور تبلیغاتــي 
مي دهنــد و بقیــه هیــچ! دیگــر نمي داننــد 

کــه اتفاقــا ایــن نقش هــاي مکمل هســتند 
کــه مي تواننــد بــه نقش هــاي اصلــي شــاخ 
و بــرگ بدهنــد و او را بیشــتر نمایــان کنند.

ــه  ــي ک ــیت و وسواس ــن حساس -ای
ــد؟ ــد از کجــا مي آی ــان داری ــر انتخاب ت د

یــک  مــال  حساســیت ها  *ایــن 
بازیگــر اســت. اگر بازیگــر حوصله نداشــته 
ــد.  ــازی کن ــش ب ــد نق ــس نبای ــد پ باش
ــم  ــول کن مــن بیشــتر از اینکــه نقــش قب
نقش هــا را رد می کنــم، چــون بایــد بدانــم 
ــای  ــر کج ــم د ــازی می کن ــه ب ــی ک نقش
ــا  ــی وقت ه ــت. خیل ــتاده اس ــان ایس جه
ــای  ــم نقش ه ــر ه ــت س ــی پش ــم وقت ه
رد  مــن  و  می شــود  پیشــنهاد  مشــابه 
می گیرنــد  ایــراد  همکارانــم  می کنــم 
و می گوینــد مگــر فکــر می کنــی بــه 
دیگــران چــه پیشــنهاد می شــود؟ امــا مــن 
دوســت دــارم نقش هایــی بــازی کنــم کــه 

ــند. ــم باش ــه یاد ــم ب ــد از آن، مرد بع

-دــر ایــن بیــن مســائل مالــي چقدــر 
ــد  ــش را بپذیری ــک نق ــا ی ــد ت ــر دارن تاثی

ــا نپذیریــد؟ ی
ــم  ــب می زن ــم نهی ــه خود ــی ب *گاه
ــا  ــرم ت ــش بپذی ــرای پول ــی را ب ــه نقش ک
ــم  ــا نمی توان ــد ام ــم باش ــازی برای پس اند
خودــم را راضــی کنــم. درســت اســت کــه 
دــر ســال هاي اخیــر وضعیــت بســیاري از 
هنرمندــان از نظــر اقتصادــي جالب نیســت 
و خیلي هــا بیــکار هســتند و اصــال کســي 
هــم ســراغي از آنهــا نمي گیــرد ولــي 
مــن شــخصا دوســت دــارم کار بازیگــري 
را بــراي اصالــت آن انجــام دهــم نــه 
بــراي پــول! وقتــي بازیگــري بــراي 
مدــت  طوالنــي بیــکار مي مانــد قطعــا بــه 
ــود  ــورد. خ ــي بر مي خ ــاد مال مشــکالت ح
مــن اکثــر کارهــا دــر ســینما و تلویزیون را 
قبــول مي کردــم و در ســال یــک کار تئاتر 
هــم انجــام مي دادــم زیــرا دــر تئاتــر هیــچ 
پولــي نیســت امــا متاســفانه ایــن روزها کار 
تصویــر هــم کــم شــده اســت. البتــه مــن 
ــا  ــم ام ــي باش ــه مال ــر مضیق ــرم د حاض
هــرکاري را بــه هــر قیمتــي انجــام ندهــم.

ــه  ــه چ ــاي قرنطین ــن روزه ــر ای -د
؟ مي کنیــد

ــل خیلي هــاي دیگــر  ــن هــم مث *م
ایــن روزهــا بیشــتر دــر منــزل هســتم و 
ــروم.  ــرون ن ــه بی ــم از خان ــعی می کن س
ــن اســت کــه مــن ۱2 ســال  ــت ای واقعی
اســت ســیگار را تــرک کردــه ام امــا 
همچنــان دــر ســنی هســتم کــه ممکــن 
اســت آســیب پذیر باشــم. بــه همیــن 
ــم  ــه بمان ــر خان ــم د ــعی می کن ــل س دلی
ــم و  ــل باش ــه ناق ــه ن ــروم ک ــرون ن و بی
بــه کســی بیمــاری را انتقــال دهــم و نــه 
خودــم بیمــار شــوم. ممکــن اســت دلمان 
ــی  ــی وقت ــویم، ول ــه ش ــا کالف ــرد ی بگی
می کنیــم  کــه  کاری  می کنــم  فکــر 
ــذت  ــم ل ــه آد ــت ب ــی اس ــی جمع حرکت

. می بخشــد
 از طــرف دیگــر ایــن حرکــت باعــث 
مي شــود کــه بیمــاري زودتــر از بیــن 
ــه  ــس ب ــد، پ ــته باش ــیوع نداش ــرود و ش ب
نظــرم ایــن قرنطینــه اجبــاري نــه تنهــا بــد 
ــي از  ــراي رهای ــد ب ــه مي توان ــت بلک نیس
ایــن بیمــاري،  کمک کنندــه باشــد. بــا ایــن 
ــه  ــر ب ــرایط زودت ــن ش ــوارم ای ــال امید ح
ــه  ــر ب ــي هن اتمــام برســد و مردــم و اهال
مشــاغل خــود بازگردنــد چــرا کــه وضعیت 
اقتصادــي خیلــي از مــا مناســب نیســت و 

تحت فشــار هســتیم.
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گالیه هاي ریاست خانه تئاتر
ایرج راد: مسئوالن باید در این روزها 

بیشتر به عرصه هنر و فرهنگ توجه کنند

این روزها بسیاري از هنرمندان از وضعیت نامناسبي که بابت قرنطینه 
از  بعد  دارند.  ایجاد شده، گالیه  برایشان  فعالیت هاي هنري  تعطیلي  و 
حدود یک ماه قرنطینه همگاني حاال برخي از مشاغل اجازه فعالیت پیدا 
کرده اند اما مشاغل هنري هنوز تعطیل هستند و سینماها، سالن هاي تئاتر 
و سالن هاي کنسرت کماکان در خاموشي به سر مي برند. همین موضوع 
باعث شده تا بعضي از هنرمندان حتي از نظر مالي نیز دچار مشکالتي 
که  خیلي ها هستند  هنوزهم  ما  در کشور  که  حالیست  در  این  و  شوند 

فعالیت هاي هنري را، شغل نمي دانند!
ایرج راد، بازیگر کهنه کار تئاتر و رئیس هیات مدیره خانه تئاتر روز 
گذشته در نشستي درباره ضرورت تعریف و ثبت فعالیت های هنری به 
عنوان یک شغل عنوان کرد: 2 سال است که پیگیری هایی در این خصوص 
انجام می شود و خوشبختانه اکنون در مراحل نهایی آن قرار داریم. چطور 
ممکن است فعالیت در زمینه هنری شغل محسوب نشود؟ تعریف کلی 
شغل این است که در ازای ارائه خدمات یک شخص باید دستمزدی به 
آن فرد پرداخت شود. حال این دستمزد در برخی موارد به صورت پول، 
گاهی نیز تهاتری و در بعضی مواقع در قالب یک جنس به شخص پرداخت 
می شود. اما آنچه که اکنون در فعالیت های هنری مورد نظر ماست این 
است که در ازای ارائه خدمات هنری باید دستمزدی به هنرمند، به عنوان 
درآمد تعلق گیرد. خوشبختانه با پیگیری های انجام شده، اخیرا فعالیت های 
هنری به عنوان شغل محسوب می شود. طبق ماده ۹2 مربوط به برنامه 
۵ ساله ششم توسعه که بیش از 2سال پیش در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با حضور صنوف مختلف، جلسات آن تشکیل شد و در نهایت به 
تصویب هیات وزیران کار، رفاه و تعاون و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
رسید مقرر شد فعالیت های هنری به عنوان انجمن های صنفی سراسری 
مشمول امنیت شغلی و حقوق ایام بیکاری شوند و دستورالعمل های آن 
امضا و صادر شده است و اکنون هم در مراحل نهایی قرار دارد و شیوه نامه 

اجرایی آن نیز به زودی ابالغ خواهد شد.
عرصه  در  اعتبار  و  بودجه  افزایش  ضرورت  درخصوص  راد  ایرج 
فرهنگ و هنر از سوی مسئوالن نیز یادآور شد: مسائل فرهنگی و هنری 
از ارکان اصلی و اساسی هر جامعه و مملکتی است. طبیعتا گسترش و 
پیشرفت فرهنگ و هنر در ابعاد وسیع جامعه تاثیرگذار است و هر اندازه 
ابعاد  بازدهی آن در  در زمینه های فرهنگی هنری سرمایه گذاری شود، 

گوناگون جامعه مشاهده خواهد شد.
رئیس هیات مدیره خانه تئاتر درباره نبود تناسب میان تعداد فعاالن 
که  دانشگاه هایی  تعداد  کرد:  اظهار  حرفه  این  کار  بازار  و  تئاتر  عرصه 
نیاز جامعه و  باید  دارند،  دانشجو  پذیرش  در رشته های مختلف هنری 
دانشجو  در صورتی که  بگیرند.  نظر  در  را  اشتغال زایی  امکان  همچنین 
چند سال از عمر خود را وقف آموزش یک رشته در هر زمینه هنری کند 
و پس از فارغ التحصیل شدن کاری برای او وجود نداشته باشد و حرفه 
او تعریف شغلی نداشته باشد و به عنوان شغل محسوب نشود و امنیت 
شغلی نداشته باشد و کار او مشمول مسائل حقوقی نباشد، چرا این اجازه 
را به خود داده و دانشجو می پذیریم و وقت و عمر جوان های خود را 
می گیریم و نیروی جوانی را که در یک رشته هنری متخصص شده را 
دچار مشکالت عدیده ای می کنیم؟ باید به عواقب این موضوع که شامل 
سرخوردگی اجتماعی، بیکاری و مسائل ناشی از آن است نیز فکر کنیم. 
باید میان پذیرش دانشجو در رشته های هنری و بازار کار آن تناسب وجود 
داشته باشد و در مواجه  با نسبت ها سنجیده عمل کنیم. متاسفانه هنرمندان 
تئاتر با امکانات بسیار ناچیزی که در زمینه تئاتر وجود دارد، همواره این 
امکان را نداشته اند که مستقیما از طریق این حرفه گذران زندگی کنند و 
دچار مشکالتی هستند و گاهی نیز به منظور اجرای نمایشی، حتی از جیب 
خود هزینه می کنند. بنابراین برای حل این مسئله در کنار حرفه خود به 
عنوان بازیگر و کارگردان فعالیت های جنبی هنری چون دستیاری، مدیر 
صحنه، نقد و بررسی و... انجام می دهند و از طرق مختلف در زمینه هنری 
و حتی برخی، خارج از هنر مجبور به کار هستند تا معاش خود را تامین 
کنند. متاسفانه در شرایط کنونی در پی شیوع کرونا ویروس آنها امکان 
هیچگونه فعالیتی ندارند و هنرمند تئاتر در وضعیت استیصال قرار گرفته 
است به خصوص افرادی که از توان مالی و کاری کمتری برخوردار هستند 
و عائله  مند هستند و باید اجاره بهای منزل خود را نیز پرداخت کنند. این 
وضعیت مي تواند آینده وخیمي را براي هنرمندان و عرصه فرهنگ و هنر 
کشور ایجاد کند. مسئوالن باید در این روزها بیش از پیش به هنرمندان 

و این عرصه دقت داشته و رسیدگي کنند.
ایرج راد در پایان صحبت هایش درباره فعالیت های خود طی این 
سر  به  قرنطینه  در  جامعه  افراد  دیگر  روزها همچون  این  گفت:  روزها 
می برم و تنها در موارد ضروری چون تشکیل جلسات و فعالیت هایی از 
این قبیل از خانه خارج می شوم. درواقع من نیز به قرنطینه معتقد هستم 
و صحبت من این نیست که باید این قرنطینه برداشته شود چرا که این را 
خوب مي دانم راه اصلي مبارزه با این بیماري، دورماندن آدم ها از یکدیگر 
است ولي حداقل این توقع را دارم که مسئوالن بیش از پیش به مشاغل 

آسیب پذیر و تحت فشار کمک کنند.


