
راهکارهایی برای بسط عدالت آموزشی

و  یارانه ها  دستمزد،  و  حقوق  از  غیر  گفت:  دولت  سخنگوی 
و  بدهد  هزینه  کاهش  درصد   ۲۰ باید  دولت  معیشتی  بسته های 

صرفه جویی کند.
است که جریان خیر  مغتنمی  اظهار کرد: فرصت  ربیعی  علی 
جمعی که در کشور شکل گرفته است، تبدیل به یک سنت در کشور 
شود. ما باید از فرصت ماه رمضان استفاده کنیم و فشارهای جهانی 

و اتفاقاتی که در این مدت ایجاد شده است را بتوانیم حرکت رمضانی 
را در طول سال انجام دهیم. ما راهی جز همدلی و در کنار هم بودن 
برنامه های  گسترش  دولت  برنامه های  از  یکی  افزود:  نداریم.ربیعی 
اجتماعی و ایجاد زمینه مشارکت مردم در خیر جمعی است. خوشبختانه 
ترتیبی اتخاذ شده که در ۱۳، ۱۴ کمیته استانی ستاد کرونا نماینده 

سمن ها حضور دارند و مشارکت می کنند.

وی افزود: امروز در مقابله با کرونا نیازمند یکسری رفتارهای 
جدید هستیم. ما باید بتوانیم سالمت روح و جسم را با هم حفظ کنیم. 
آخرین گزارش ارائه شده حاکی از این است که ۸۳ درصد ایرانیان 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده اند. پایتخت نشین ها ۶۳ درصد 

همراهی سالمت محورانه داشته اند.
صفحه ۳

جهش قیمت دشالر بهانه جدید خودرو ساز چینی؛

افزایش قیمت دوباره محصوالت مدیران خودرو 
طی یک ماه!

فراخوان معلمان برای ضبط تدریس خالقانه
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از 
تهیه و تدوین »بسته خوانا  » خبر داد و گفت: برنامه 
از مدارس  پنج درصد  اجرا در  برای  بسته  این  عملیاتی 

دوران ابتدایی سراسر کشور آماده است. 
تاثیر  معلمان  اینکه  بیان  با  زاده  حکیم  رضوان 
بسزایی در ساختن انسان ها دارند، به ویژه معلمان مقطع 
و  روز  انسانها هستند،  گفت:  زندگی  آغازگر  ابتدایی که 
هفته معلم فرصتی است تا از عظمت انسان های بزرگی 
نور هدایت کردند و نقش  را به سمت  که قلب های ما 
بزرگی در شرایط خوب جامعه انسانی ایفا می کنند، یادی 
توجه  با  پرورش  و  آموزش  وزارت  داد:  ادامه  کنیم.وی 
به شرایط خاص امسال تالش کرده تا این بزرگداشت 
شیوه های  به  و  مدارس  تعطیلی  شرایط  با  متناسب  را 

دیگری پیگیری کند.
صفحه ۳

سرپرست شرکت گاز خراسان  رضوی

ساخت دستگاه بوسنج داخلی گازطبیعی 
در شرکت گاز خراسان رضوی
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 امتحانات نهایی  مدارس از ۱۷ خردادماه 
صفحه 2شروع می شود

4
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
جليل سامان: 

فيلمنامه سریال 
زیرخاكي كال رد 

شده بود!

5ورزش
عليپور: دوستان 

به جای اظهار 
نظر، منتظر تصميم 

فدراسيون باشند!

هنگ 7فر

بار ديگر شاهد ماراتن سريال هاي مناسبتي ماه رمضان هستيم 
ولي در حالي كه به نظر مي رسيد صداوسيما تدابير ويژه اي 
براي سريال هاي امسال دارد، اما به جز سريال زيرخاكي، ساير 
سريال ها با توفيق خاصي همراه نبوده اند! جليل سامان كه پيش 
از اين او را به دليل ساخت سريال هايي با موضوع انقالب و 

حواشي پيرامون آن مي شناختيم...

راحتی  به  نمی شود  گفت:  پرسپوليس  فوتبال  تيم  مهاجم 
تصميم به تعطيلی ليگ گرفت زيرا بسياری از تيم ها تاكنون 
برای موفقيت هزينه های زيادی را متحمل شده اند و بهتر 
است به جای اينکه هر كس برای خودش اظهار نظر كند، منتظر 

تصميم وزارت بهداشت باشيم.
 

عليرضا مختارپور گفت: انتظار گسترش عدالت 
فرهنگی از نهاد كتابخانه ها در حالی باال رفته كه 
قانون، منابع پايدار و مستمری برای اداره اين نهاد 

در نظر نگرفته است. 

توقع عدالت فرهنگی 
از ما باوجود نداشتن 
منابع پایدار، باال رفته 

است

هزینه های دولت باید ۲۰ درصد كاهش پيدا كند

WWW.YOUTHWORLD.IR

امیر سودبخش 

روزی که چگوارا وزیر صنایع بود برای شرکت در یک 
مراسم گرامیداشت به هاوانا می رود و مدت وتاهی در این 

مراسم شرکت می کند.
عکاس مخصوص کاسترو یعنی آلبرتو کوردا از فاصله 

تقریبا ۹متری یک عکس از ال چه می گیرد.
این عکس پرتره نبود و قسمتی از چهره شخص دیگر و شاخ و برگ هم داخل 

عکس هستند.
کوردا عکس را برای مجله ای می فرستد ولی مجله آن را چاپ نمی کند.

کوردا اطراف عکس را می برد و چهره چگوارا به دیوار اتاقش می زند.
گرفته   ۱۹۶۰ سال  عکس  این 
بعد پسرخوانده  می شود و ۲۶ سال 
کوردا که او هم عکاس بود پیشنهاد 
می کند نسخه هایی از این عکس را 
دوباره چاپ کنند و به این ترتیب این 
چاپ  دنیا  سراسر  در  پرتره  ظاهر  به 
می شود و به تایید خیلی ها نماد قرن 

بیستم می شود.
خدمت  ۶سال  از  پس  چگوارا 
انصراف  ها  پست  تمامی  از  درکوبا 

می دهد و کوبا را برای ادامه مبارزه بر ضد امپریالیسم در بخش های دیگر آمریکای 
جنوبی برای همیشه ترک می کند.

زمانی که رفت هیچکس از او خبری نداشت. فشار مطبوعات و مردم برای پیدا 
کردن چگوارا آنقدر زیاد بود که فیدل کاسترو در تلویزیون مجبور به خواندن متن 

آخرین نامه اش یا همان استعفا نامه!
در استعفانامه اش خطاب به کاسترو نوشته بود دیگر ملل جهان یاری نه چندان 

مهم من را طلب می کنند اکنون زمان عزیمت فرارسیده است.
او تصور کرد که کوبا دیگر به او نیاز ندارد و صدای استبداد را از کونگو در غرب 

آفریقا شنید و به آنجا رفت.
برای  از جنگجوهای محلی  را صادر کند و  انقالب کوبا  چگوارا می خواست 

مبارزاتش کمک بگیرد ولی در کنگو موفق نبود.
دلیل اصلیش هم این بود که با وجود اینکه چگوارا سعی کرد حضور و فعالیتش 

در کنگو مخفی بماند سازمان سیا از موقعیت مکانی و فعالیتش اطالع داشت.
برای همین چگوارا تصمیم گرفت سمت بولیوی برود پس تغییر چهره داد و به 
عنوان یک تاجر که برای آمریکا کار می کند با اسم مستعار رامون به سمت بولیوی رفت.

سه روز بعد در جنوب بولیوی داشت ارتش چریکی خودش را می ساخت. آمریکا 
سه ماه بعد از ورود چگوارا یک تیم را برای آموزش ارتش بولیوی به آنجا فرستاد.

ال چه در بولیوی هم کار خودش را ادامه داد و ۳۴۱ رو به آموزش گروه های 
چریکی و حمله به پادگان ها مشغول بود تا اینکه در نزدیکی دهکده کوچکی نزدیک 
کوه های آنت، چگوارا به همراه چندنفر دیگر از گروه چریکی اش به محاصره ارتش 
بولیوی که به وسیله ماموران سیا و افسران آمریکایی همراه می شدند، درآمدند و 

دستگیر شدند.
دهقان های روستایی آن ها را 

لو داده بودند.
 ۳۹ سن  در  و   ۱۹۶۷ اکتبر   ۹
سالگی، چگوارا در برابر جوخه آتش 

کشته شد.
او معتقد بود در جریان انقالب یا 
باید پیروز شوی یا باید بمیری! پس 

در کوبا پیروز شد و در بولیوی مرد.
آخرین کلماتی که هنگام مرد از 
زبان چگوارا شنیده می شد این بود: شلیک کنید شما فقط یک چگوارا را می کشید.

او الهام بخش تمام انقالبیون در کل دنیا شد. او بی تردید محبوب ترین چهره 
آمریکای جنوبی است.مردم بولیوی به او حضرت ارنست می گفتند و مردم کوبا او را 
بیش از هر شخص دیگری دوست دارند و عکس و پوسترهای او به وفور دیده می شود.

حکومت بولیوی مجبور شد جنازه چگوارا را با هلکوپتر به محل نامعلومی ببرد 
و مخفیانه دفن کند.

سی سال بعد در سال ۱۹۹۷ یکی از افسران بولیوی که در دفن او و یارانش 
نقش داشت، هنگام مرگ محل دفنش را فاش کرد.

جنازه او را پیدا کردند و به کوبا آوردند و صدها هزار نفر در تشییع جنازه او شرکت 
کردند و به او ادای احترام کردند. امیر سودبخش

پادکست رخ

ماجرای یک عکس

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل
آگهی مزایده

نوبت اول 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل در نظر دارد حق بهره برداری تعداد یک قطعه زمین واقع در شهرک تخصصی 
آب شهرستان نیررا برای احداث واحد بسته بندی آب معدنی با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده به باالترین قیمت 
پیشنهادی بصورت 40 درصد نقد و مابقی طی 12 قسط 3 ماهه واگذار نماید. عالقه مندان حائز شرایط می توانند جهت دریافت 

اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراحعه نمایند.

شهرک موضوع مزایده
صنعتی 

قیمت پایه هر متر 
برآورد اولیه کاربریمربع 

قیمت پایه )ریال(
مبلغ سپرده 

شرکت در مزایده 
)ریال(

شماره 
مزایده

 قطعه زمین 
شماره نود و 
یک )91( به 

مساحت 9035.31 
مترمریع 

تخصصی 
6.505.423.200325.271.16099.1صنعتی 720.000 ریالآب 

*مبلغ سپرده شرکت در مزایده بایدعالوبر بارگزاری در سامانه به یکی از صورتهای زیر در پاکت الف به صورت  الک و مهر و امضائ شده به شرکت 
شهرکهای صنعتی استان اردبیل تحویل گردد.

الف( اصل فیش واریز بشماره حساب ۴۰۰۱۱۱۸۹۰۶۳۷۷۰۳۲ بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل ) شرکت های 
دولتی ( قابل واریز در بانک ملی شعبه مرکزی اردبیل 

ب( ضمانتنامه بانکی  به نفع شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل
پ( ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران 

ت( اوراق مشارکت بی نام تضمیین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید 
ث( وثیقه ملکی معادل ۸5 درصد ارزش کارشناسی رسمی آن

ج( ضمانتنامه های صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند 
* محل تحویل پاکت الف: دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل

- مهلت دریافت اسناد از سامانه : از تاریخ نشر آگهی تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه ۹۹.۲.۲5
- مهلت بار گزاری و تحویل اسناد: تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۹.۳.۷ 

-زمان بازگشایی : ساعت ۱۰ صبح  پنج شنبه مورخ ۹۹.۳.۸
* مدت اعتبارپیشنهادات ۳ ماه پس از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود.
* درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده  گذار ایجاد نمی کند.

* کلیه مراحل مزایده از طریق سامانه ستاد ایران انجام خواهد شد.
تاریخ چاپ نوبت اول: سه شنبه – ۹۹.۲.۱۶
تاریخ چاپ نوبت دوم: چهار شنبه ۹۹.۲.۱۷

Internet: Ardebil.isipo.ir
E-mail: : ardebil@isipo.ir

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحله ای 

)همراه با ارزیابی فشرده(
احداث پل دهانه 20 متری و تکمیل محور روستایی شهمیرزاد – چاشم – خطیرکوه

کد: 2099004449000009
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی فشرده با موضوع احداث پل دهانه ۲۰ 
متری و تکمیل محور روستایی شهمیرزاد – چاشم – خطیرکوه را برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام می گردد، لیکن الزم است 
مناقصه گران پاکت ها را به شرحی که در قسمت محتویات پاکت ها ذکر شده به صورت فیزیکی نیز تهیه و به این اداره کل تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 
محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 99/02/16 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت ۱۴ روز سه شنبه تاریخ ۹۹/۰۲/۱۶ لغایت ساعت ۱۴ روز سه شنبه تاریخ ۹۹/۰۲/۲۳

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۴ بعدازظهر روز شنبه تاریخ ۹۹/۰۳/۰۳
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز سه شنبه تاریخ ۹۹/۰۳/۰۶

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت 
الف به صورت فیزیکی: آدرس سمنان – میدان مطهری – کدپستی ۳5۱۴۷۱۳۹۹5 و تلفن ۰۲۳۳۳۴۴۲۰۸۲-۳

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه – مرکز تماس: ۰۲۱-۴۱۹۳۴
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان

علی اصغر سمیعی*
اگر بخواهیم اوضاع ارز در کشور را مورد بررسی قرار دهیم، دو پارامتر را می باید در نظر بگیریم؛ یکی 
وضعیت پول ملی است و قوت و ضعف آن و روند قوی شدن یا ضعیف شدن آن و دیگری اینکه ببینیم عرضه 

و تقاضای ارز در چه وضعیتی قرار دارد.
وقتی صحبت از بازار ارز در سال ۹۹ می کنیم، در وهله اول باید ببینیم وضعیت پول خودمان یعنی ریال ایرانی 
چگونه است؟ برآورد نرخ تورم در مقایسه با نرخ توسعه چه می گوید؟ نرخ بهره تعیین شده رسمی در مقایسه با نرخ بهره 
برای پول های دیگر چه نسبتی را نشان می دهد؟ با بررسی این پارامترها وضعیت تومان تا اندازه ای برای ما روشن 
می شود. در ایران باال و پایین رفتن نرخ تورم و به تبع آن نرخ بهره کامال در اختیار دولت است، یعنی سیاست های 
بانک مرکزی است که تعیین می کند در سال چه مقدار اسکناس جدید باید چاپ شود، و حجم پول چه مقداری 
افزایش یابد،  و توسط بانک های کشور با دادن بهره های غیرمتکی به تولید، چه مقدار خلق پول بدون پشتوانه 
صورت گیرد.راجع به عرضه ارز هم تا اندازه زیادی باز نقش دولت ملموس است، زیرا بیش از ۸۰ درصد از عرضه 
ارز در کشور کامال در اختیار بانک مرکزی است و تازه در آن ۲۰ درصد دیگر هم باز سیاست های دولت کامال تاثیر 
دارد. راجع به تقاضا هم این دولت است که اعمال سیاست های خود می تواند آن را هدایت و کنترل کند که گاهی 

هم کنترل می کند و البته گاهی کنترل مصرف ارز منجر به صدمه زدن به ساختار تولیدی کشور هم شده است.
عالوه بر موارد فوق یک کار دیگر هم از سوی بانک مرکزی در کشور ما در حال انجام است که زیان آن 

عالوه بر فشردن گلوی اقتصاد کشور باعث صدمات اخالقی به جامعه هم می شود و آن ادامه سیاست چند نرخی 
بودن برای ارز است.با توجه به مواردی که عرض کردم، حاال ببینیم در سال ۹۹ دولت چه سیاستی را مد نظر قرار 
خواهد داد، آیا از نرخ تورم در کشور خواهد کاست؟ آیا نرخ بهره در کشور به نرخ های جهانی نزدیک خواهد شد؟ 
آیا با کنترل واردات بی رویه و گسترش تولید نرخ بیکاری در کشور کم خواهد شد؟ آیا سوبسیدها و یارانه های 
غیر هدفمند متوقف خواهند شد؟ آیا تعدیل مالیاتی صورت خواهد گرفت؟ آیا تزریق ارز با نرخ های غیر واقعی و 

گوناگون با بهانه های مختلف پایان خواهد یافت؟
جواب این سواالت می تواند ما را به آینده کشور امیدوار کند و یا امیدواری ها را کمرنگ تر کند. اینکه که 
امید چه نقشی در اقتصاد دارد، باید عرض کنم امیدواری به پویایی یک اقتصاد، خودش می تواند باعث پویایی آن 
شود، مثال اگر مردم به این باور و امید برسند که کارخانه داری و تولید در سال آینده سودآور خواهد بود، خود این 

به احداث کارخانه در کشور کمک می کند.
به عبارتی، سرمایه ها از محل واسطه گری و داللی به سمت تولید و کشاورزی کوچ می کند و خود این باعث 
ایجاد کار از یک طرف و باال رفتن تولیدات از سوی دیگر می شود. وقتی کار ایجاد شود، یعنی نرخ بیکاری کاهش 
یافته، وقتی تولید زیاد شود، یعنی نیاز به واردات کمتر شده، و احتمااًل صادرات مقرون به صرفه می شود. این باعث 
ارزآوری برای کشور از یک سو و صرفه جویی در مصرف ارز از سوی دیگر می شود و خود این روند هر روز به بهتر 

شدن وضعیت اقتصاد کمک می کند و البته ناامیدی درست عکس این عمل می کند.

سرمقاله
چند سئوال درباره آینده بازار ارز

صفحه ۲

بخشی از مبالغ به یغما رفته صندوق ذخيره 
فرهنگيان، بازگشت

رییس قوه قضاییه گفت: بخشی از مبالغی که از صندوق ذخیره فرهنگیان به یغما رفته 
بود، با حکم دادگاه بازگشت و بخشی دیگر با قدرت باز خواهد گشت.

، آیت اهلل رییسی در جلسه مسئوالن عالی قوه قضاییه اظهار کرد: خصوصی سازی یا 
تجاری کردن آموزش و پرورش از آسیب ها و آفت هایی است که عزیزان دلسوز ما در این 

جلسه به آن اشاره کردند.
وی با اشاره به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: این پرونده در دادگستری مورد 
رسیدگی قرار گرفت و قریب به ۲۰ متهم داشت که در دادگاه مجرم شناخته شدند و احکام 

سنگینی برای آنها صادر شد.
رییس قوه قضاییه بیان کرد: مبالغی که به یغما برده شده بود، بخشی از آن با حکم 
با قدرت برگشت داده  دادگاه برگشته و بخش دیگر آن هم به صندوق ذخیره فرهنگیان 

خواهد شد تا حق این قشر مظلوم ضایع نشود.
رییسی در ادامه با تاکید بر اینکه در سال جهش تولید باید به سخن تولیدکننده و کارگر 
توجه کرد، گفت: کارگر نقش محوری در جهش تولید دارد و باید موانع تولید کننده را برطرف 
کنیم. بنای همه دستگاه ها در کشور باید این باشد که موانع تولید برطرف شود. شنیدن سخنان 
آنها و پیگیری در این رابطه بسیار موثر است. خود اینها حرف شان این است که نفس گفتن 
به اینکه ما حمایت می کنیم، کافی نیست و باید در عمل اتفاق بیفتد و قطعا پیگیری شود.
صفحه ۳

هزینه های دولت باید ۲۰ درصد كاهش پيدا كند
سخنگوی دولت گفت: غیر از حقوق و دستمزد، یارانه ها و بسته های معیشتی دولت 

باید ۲۰ درصد کاهش هزینه بدهد و صرفه جویی کند.
علی ربیعی اظهار کرد: فرصت مغتنمی است که جریان خیر جمعی که در کشور شکل 
گرفته است، تبدیل به یک سنت در کشور شود. ما باید از فرصت ماه رمضان استفاده کنیم 
و فشارهای جهانی و اتفاقاتی که در این مدت ایجاد شده است را بتوانیم حرکت رمضانی را 

در طول سال انجام دهیم. ما راهی جز همدلی و در کنار هم بودن نداریم.
ایجاد زمینه  اجتماعی و  برنامه های  برنامه های دولت گسترش  از  افزود: یکی  ربیعی 
مشارکت مردم در خیر جمعی است. خوشبختانه ترتیبی اتخاذ شده که در ۱۳، ۱۴ کمیته 

استانی ستاد کرونا نماینده سمن ها حضور دارند و مشارکت می کنند.
صفحه ۳
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راهکارهایی برای بسط عدالت آموزشی در مناطق عشایری

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی 
و آموزش عشایر گفت: نابرابری در توزیع 
سرانه تحصیلی باعث خواهد شد بیشترین 
آمار مردودی و ترک تحصیل را در میان 

دانش آموزان عشایری شاهد باشیم.
محمدرضا سیفی با توجه به اهمیت 
این  در  عشایر  و  روستاییان  آموزش 
عدالت  از  تعریف  خصوص  در  شرایط 
ایجاد  آموزشی  عدالت  گفت:  آموزشی 
فرصت های الزم برای برخورداری تمام 
افراد الزم الّتعلیم کشور از آموزش و پرورش 
با کیفیت و متناسب با استعدادها و نیازهای 
که  گونه ای  به  است  اجتماعی  و  فردی 
از حق هیچیک به نفع دیگری استفاده 
نشود. این یک تعریف استاندارد از عدالت 

آموزشی است،
وی ادامه داد: عدالت آموزشی بنیان 
فکر و فرهنگ یک جامعه است، با آفتاب 
عدالت آموزشی قله های پربرف نابرابری 
ارتفاع شأن کم خواهد شد، وقتی عدالت 
آموزشی در یک سیستم آموزشی حاکم 
باشد فرهنگ آن جامعه متوازن و پایدار 
خواهد بود و در بستر این فرهنگ متوازن 
بالندگی فکری، اقتصادی، سیاسی رشد 
می کند، اولین ایستگاه قطار امن عدالت، 
با  نکنید  شک  است،  آموزشی  عدالت 
عدالت آموزشی بغض گلوگیر دانش آموز 
نشسته در یک کالس چادری در دورترین 
روستاها به لبخند و مهر گره خواهد خورد 
و یکرنگی، صفا و صمیمیت در هر کجای 
این کشور عزیز تماشایی خواهد شد. آنچه 
می تواند  آموزشی  عدالت  است  مسلم 
اقتصادی  و  اجتماعی  عدالت  بسترساز 
باشد با عدالت اجتماعی نخبگان شناسایی 
و جذب می شوند و با عدالت آموزشی یکسو 
نگری و یک جانبه گرایی رنگ می بازد 
و زمینه بروز همه استعدادها در کشورمان 
فراهم می شود و تحقق عدالت اقتصادی 

دور از دسترس نخواهد شد
سیفی گفت: با عدالت آموزشی است 
که می توان بین اجزای جامعه همسویی 
ایجاد کرده و جامعه را به سمت اهداف 
دوستی،  میهن  برد. حس  پیش  متعالی 
فداکاری، ایثار و غیرتمندی و ایستادگی 
در برابر ظلم را در جامعه برانگیخت و آن 
را یک صدا و یک پارچه در راه سازندگی 
و آبادانی و پیشرفت حرکت داد، عدالت 
آموزشی می تواند بنیان جامعه را متحول 
کند، به نظر من در مبانی و ریشه های 
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران، 
آرمانی چون تحقق عدالت آموزشی نقش 

بسزایی داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که این 
سخنان تا حدی شعاری به نظر می رسد، 
چه  زمینه  این  در  را  عملی  راهکارهای 

می دانید، بیان کرد: هیچ شعوری بدون شعار 
ظهور پیدا نمی کند، طلیعه هر اتفاق عقل 
مدار از یک مبنای نظری شروع می شود؛ 
اما اینکه برای فراگیر شدن عدالت آموزشی 
در حوزه های تعلیم و تربیت چه باید کرد، 
سوال اساسی است، من چند راهکار را برای 
تسری عدالت آموزشی و بسط آن با توجه 
به شرایط جغرافیایی، فرهنگی و آداب و 
رسوم کشورمان از بین راهکارهای متعدد 

پیشنهاد می کنم.
یکی  را  شناختن  رسمیت  به  وی 
از مؤلفه ها بیان کرد و گفت: باید همه 
شهروندان کشور با هر وابستگی زبانی، 
نژادی و قومی، فرزندان شایسته به یک 
نسبت مهربانی دریافت کنند و صادقانه 
امکانات  از  را  آنها  برخورداری  زمینه 
امکانات  توزیع  شود.  فراهم  آموزشی 
برخوردار  و  محروم  مناطق  در  باید 
دانش  نیست  شایسته  و  باشد  عادالنه 
آموزانی در مدارسی با آخرین فناوری روز 
آموزشی دنیا درس بخوانند و گروهی در 
کالس های کپری، نمناک یا در مدارس 
خشتی و گلی در آستانه تخریب با نگرانی 
حاضر شوند، پس فضا و تجهیزات مناسب 
بدیهی ترین فرصت برای اجرای عدالت 
آموزشی است که با رسمیت شناختن آغاز 
می شود، به همین دلیل است که دولت 
باید اینترنت دانش آموزان را رایگان در 
اختیارشان قرار دهد و البته زیرساخت ها 
هم باید درست شود اما نمی شود دست 
روی دست گذاشت تا همه شرایط مهیا 

شود بعد کاری کرد
مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و 
آموزش عشایر کشور نیروی انسانی ماهر را 
دومین مؤلفه بیان کرد و گفت: توزیع عادالنه 
نیروی انسانی تحصیل کرده و مجرب یکی 
از ضرورت های تحقق عدالت آموزشی است 
امروز تراکم نیروی مجرب و کارآزموده در 

مناطق  است  شده  باعث  شهرها  کالن 
محروم با فقر فرهنگی روبرو شوند، شایسته 
جمهوری اسالمی نیست که برخی معلمین 
با آمبوالنس! برای رهایی از ترافیک شهر 
تهران در مدارس خاص حاضر شوند و ما 
برای مناطق عشایرنشین سرباز وظیفه را به 
عنوان معلم بفرستیم. باید آموزش و پرورش 
برای ایجاد انگیزه در معلمان جهت خدمت 
در مناطق محروم با تخصیص امتیازات ویژه 
گام های طالیی بردارد که قانونگذار در این 

زمینه کم نگذاشته است.
وی ادامه داد: متناسب سازی برنامه 
کتب  تدوین  است.  بعدی  قدم  آموزشی 
شرایط  و  موقعیت  با  متناسب  درسی 
استان ها می تواند ما را به سمت عدالت 
ندارد  وجود  دلیلی  دهد،  سوق  آموزشی 
را  کتابی  همان  عشایری  آموزان  دانش 
که در شمال شهر تهران تدریس می شود 
را در کوچ ییالقی و قشالقی خود مطالعه 
کنند، در گام اول باید کتب درسی متناسب 
با فرهنگ های بومی تدوین شود، ریشه 
ناهمخوانی  از ترک تحصیل ها  بسیاری 
دانش  نیازهای  با  محتوای کتب درسی 
آموزان است، آموزش زبان های رایج در 
بین قومیت ها شوق انگیز و رغبت آمیز 
زبان  با  درسی  مفاهیم  اگر  حتی  است، 
است  مبرهن  )البته  شود  تدریس  بومی 
زبان معیار باید زبان فارسی باشد(، در اینجا 
ساعات آموزش هم مهم است، بسیاری از 
کالس های درس در مناطق محروم به 
صورت چندپایه و با تعداد اندکی دانش 
آموز تشکیل می شود، ضرورتی ندارد همان 
میزان ساعات درسی که در شهرها با تعداد 
دانش آموز استاندارد اجرا می شود در این 
مناطق هم یکسان اجرا شود و می توان 

منعطف و بومی و منطقه ای عمل کرد.
نمونه  اظهار کرد: همچنین  سیفی 
عینی عدالت آموزشی ایجاد زمینه مناسب 

برای تحصیل دختران و پسران بازمانده از 
تحصیل است چرا که کار و تالش برای 
امرار معاش باعث شده آنان نتوانند مانند 
دیگران بدون دغدغه ادامه تحصیل دهند، 
دولت می تواند با گسترش مدارس شبانه 
روزی بیشتر خصوصاً در مناطق روستایی 
و عشایری زمینه تحصیل این عزیزان را 
فراهم کند، زیرا بسیاری از این دانش آموزان 
همراه خانواده خود از این مناطق برای زندگی 
بهتر به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده اند، 
ناگفته نماند که تاکنون در گسترش مدارس 
شبانه روزی خوب عمل کرده ایم اما مساله 
نگهداشت مدارس شبانه روزی )از همه 

جهات( مهمتر از تأسیس آن است.
وی به سرانه اختصاصی اشاره کرد 
و ادامه داد: اختصاص سرانه دانش آموزی 
متناسب با نیاز دانش آموزان و منابع مالی 
مطلوب بین دانش آموزان هر دوره مختلف 
تحصیلی تفاوت چندانی وجود نداشته باشد، 
سرانه های اختصاص یافته به یک دانش 
آموز دبیرستانی چندین برابر یک دانش 
آموز ابتدایی است، در حالی که تعداد دانش 
بیشتر  متوسطه  از  ابتدایی  دوره  آموزان 
است و اکثر دانش آموزان مناطق محروم 
مرزنشین، دوزبانه، روستایی و عشایری و 
حاشیه شهرها، در دوره تحصیلی ابتدایی 
تحصیل می کنند، این نابرابری در توزیع 
سرانه تحصیلی باعث خواهد شد بیشترین 
آمار مردودی، ترک تحصیل و از مدرسه 
گریزی از دبستان ها باشد. تغذیه رایگان 
دانش  التحریر  لوازم  و  پوشاک  تأمین  و 
آموزان در مناطق محروم و فراگیر نمودن 
آن به طوری که همه دانش آموزانی ایرانی 
امکان دستیابی بر امکانات اولیه آموزشی 
را داشته باشند و دغدغه لوازم التحریر و 
کیف و کتاب را نداشته باشند، این اقدام 
یکی از مهمترین راهکارهای اجرای عدالت 

آموزشی است.

ث
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ح

زیر نظر: علی هوشمند

دانشگاه الزهرا آماده برگزاری امتحانات پایان ترم
 به صورت مجازی است

دانشگاه الزهرا تمهیدات جدیدی را جهت برگزاری امتحانات پایان ترم 
کلیه مقاطع تحصیلی به شکل مجازی و غیرحضوری در صورت عدم بازگشایی 

دانشگاه ها تا پایان ترم تحصیلی جاری، اندیشیده است.
جاری  نیم سال  تعطیلی های  روند  ادامه  با  کرد؛  اعالم  الزهرا  دانشگاه 
دانشگاه ها و ابالغ بخشنامه معاونت آموزشی وزارت علوم در خصوص امکان 
این دانشگاه  مجازی،  بصورت  دانشجویان  ترم  پایان  آزمون های  برگزاری 
تمهیدات جدیدی را جهت برگزاری امتحانات پایان ترم کلیه مقاطع تحصیلی 
به شکل مجازی و غیرحضوری در صورت عدم بازگشایی دانشگاه ها تا پایان 

ترم تحصیلی جاری، اندیشیده است.
در همین راستا، پیرو مصوبه شورای سیاستگذاری آموزش مجازی و با 
توجه به قابلیت های سامانه LMS و موافقت شورای آموزش و تحصیالت 
این  از  استفاده  با  مجازی  امتحانات  برگزاری  با  رابطه  در  دانشگاه  تکمیلی 
به  اساتید  برای  مجازی  آزمون  برگزاری  نحوه  الکترونیکی  کارگاه  سامانه، 

صورت آنالین برگزار شد.
پس از ورود ویروس کرونا و الزام به تعلیق کالس های حضوری به 
به  اقدام  اسفندماه  دوم  هفته  از  دانشگاه  بهداشتی،  الزامات  رعایت  دلیل 
نیم  در  درس ارائه شده   ۲۲۴۹ و  دانشجو   ۸555 استاد،   ۷۸۶ کلیه  تعریف 
سال جاری در سامانه آموزش الکترونیک ) lms ( و کالس های آموزش 

کرد. همزمان 
بر همین اساس حدود ۳5 درصد از اساتید شیوه آموزش در قالب کالس 
آنالین همزمان را انتخاب کردند و ۶5 درصد دیگر نیز از سامانه lms برای 

این منظور استفاده می کنند. 
علی رغم اقدامات صورت گرفته تاکنون، این دانشگاه همواره نیز سعی 
در بکارگیری تدابیر بیشتر جهت مقابله و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا از 
طریق بهبود و تسهیل فرایند آموزش مجازی و غیرحضوری برای دانشجویان 

و اساتید را دارد.

واکنش وزارت علوم به مدرک جعلی یک نماینده مجلس
مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی به حواشی پدید 
واکنش  مجلس  منتخب  نمایندگان  از  یکی  تحصیلی  مدرک  درباره  آمده 

نشان داد.
فرزانه شمیرانی مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری در واکنش به حواشی پدیدآمده درباره مدرک تحصیلی 
یکی از نمایندگان منتخب مجلس با بی اعتبار خواندن مدرک ارائه شده از سوی 

وی، مؤسسه صادرکننده مدرک را نیز غیرواقعی دانست.
وی گفت: فهرست مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی دارای 
مجوز و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روی وبگاه این وزارت 
موجود است و این فهرست همواره در حال به روزرسانی و در دسترس همگان 
است. بنابراین به طور طبیعی هر ادعایی در این زمینه قابل رصد و سنجش است.

به گفته وی، هر شهروندی می تواند در مواجهه با مؤسسه یا مؤسساتی 
که مدعی پذیرش دانشجو و داشتن مجوز از وزارت علوم هستند، به پایگاه 

اینترنتی این وزارت مراجعه کرده و از صحت آن ادعا مطلع شود.
شمیرانی درباره حواشی پیش آمده درباره عدم نظارت وزارت علوم بر 
مؤسساتی مانند تفتان خاش که یک از نمایندگان منتخب مجلس مدعی داشتن 
مدرک از آن است، تصریح کرد: دو نکته را باید در نظر داشت. نخست اینکه 
دفتر آموزش های عالی غیردولتی و غیرانتفاعی امکان و نیروی انسانی الزم 
برای سنجش مستمر همه سرزمین را برای یافتن مراکزی که ممکن است 
مدعی داشتن مجوز باشند، ندارد و وظیفه اش اعالم اسامی مؤسسات مجاز 
است که این فهرست را به صورت مستمر به روزرسانی کرده و در دسترس 
عموم قرار می دهد. نکته دوم اینکه اصاًل موسسه مورد ادعا وجود خارجی ندارد 

و هیچ پرونده و سابقه ای از آن در وزارت علوم وجود ندارد.
مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی وزارت علوم ادامه 
داد: این دفتر در صورت مواجهه با هر مؤسسه و مرکز آموزش عالی که بدون 
مجوز اقدام به فعالیت یا صدور مدرک کند اقدام حقوقی الزم را انجام می دهد.

وی درباره برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه مؤسسه صادرکننده مدرک 
به صورت مجازی فعالیت می کرده است نیز گفت: در کل کشور تنها ۷ مؤسسه 
آموزش عالی غیردولتی به صورت الکترونیکی مجوز فعالیت دارند که مؤسسه 

مورد ادعا در میان آنها نیست.
شمیرانی بار دیگر تأکید کرد: در این ماجرا هم مدرک ارائه شده فاقد 
اعتبار است و هم مؤسسه ای که ظاهراً مدرک از آنجا صادر شده بدون مجوز 
بوده و وجود خارجی ندارد و برای پرهیز از تکرار ادعاهای این چنینی، مراجع 
قانونی و حقوقی همواره می توانند از وزارت علوم استعالم رسمی داشته باشند 
و عموم شهروندان نیز می توانند با مراجعه به وبگاه وزارت علوم از صحت و 

سقم ادعاها باخبر شوند.

جلسات سنجش و پذیرش دانشجو در ستاد نقشه جامع علمی 
کشور فعال شد

قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقالب فرهنگی از برگزاری 
مجدد جلسات سنجش و پذیرش دانشجو در ستاد نقشه جامع علمی کشور 

خبر داد.
منصور کبگانیان درباره تدوین سیاست های سنجش و پذیرش دانشجو 
در دبیرخانه ستاد نقشه جامع علمی کشور گفت: بحث سنجش و پذیرش یک 
مدتی به دلیل ورود مجلس شورای اسالمی متوقف شده بود که با ریاست 
مجلس شورای اسالمی و کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی رایزنی 

های الزم را انجام دادیم.
قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد: 
در حال حاضر دوباره این جلسات بعد از ۳ سال توقف دوباره تشکیل می شود 

و در دستور کار ستاد نقشه جامع علمی کشور قرار دارد.
سیاست  کشور  علمی  جامع  نقشه  ستاد  بود  قرار  مهر،  گزارش  به 
و  مدون   ۹۸ سال  پایان  ماه  سه  در  را  دانشجو  پذیرش  و  های سنجش 

کند. مصوب 
همچنین مقرر شده بود برنامه های این موضوع توسط وزارتخانه های علوم 
و بهداشت، دانشگاه آزاد و حتی آموزش و پرورش که همه از اعضای شورای 

سنجش هستند پیشنهاد، تصویب و به دستگاه ها ابالغ شود.

صدور مجوز 244 رشته محل جدید در دانشگاه فنی و حرفه ای 
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای از اخذ مجوز ۲۴۴ رشته محل جدید در 

مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته این دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه 
ای،  ابراهیم صالحی عمران، از اخذ مجوز  ۲۴۴رشته محل جدید در دوره های 
کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه فنی و حرفه ای در راستای ساماندهی 

و آمایش آموزش عالی مهارتی خبر داد.
وی افزود: مطابق مأموریت های تعریف شده دانشگاه در جهت کارآفرینی 
و اشتغال جوانان و برنامه عملیاتی معاونت آموزشی، ساماندهی رشته های دایر 
در دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور در دستور کار 
قرار گرفت و با موافقت دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، تعداد ۱۴۳رشته محل جدید کاردانی و ۱۰۱ رشته محل جدید کارشناسی 
نا پیوسته در مجموع  ۲۴۴  رشته محل به رشته محل های دایر دانشگاه فنی 

و حرفه ای برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اضافه شد.
 رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای  در ادامه با بیان این که فارغ التحصیالن 
این دانشگاه به جای استخدام در نهادهای دولتی و نیروهای وارد بخش های 
صنعت، خدمات، کشاورزی خواهند شد، افزود: تقویت حوزه های خوداشتغالی 

و کارآفرینی از جمله رسالت های فارغ التحصیالن این دانشگاه است.
مهم  دغدغه  یک  اشتغال  که  فعلی  وضعیت  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
محسوب می شود این دانشگاه می تواند به عنوان یک دانشگاه ماموریت گرا 
نقش موثری در اقتصاد مقاومتی و شرایط اقتصادی کشور ایفا نماید و عطش 

مدرک گرایی را فرونشاند.

تصادف مرگبار شش کشته بر جای گذاشت 
رئیس اورژانس و فوریت های پزشـکی اسـفراین گفت: 
تصادف یک دسـتگاه خودروی سـمند و یک دستگاه پیکان 

۶ کشـته و 5 زخمی بر جا گذاشـت. 
امین کشـوری گفـت: این حادثه در محور روسـتاهای 
قهرمان آبـاد و حصـاری به وقوع پیوسـت و حـال مصدومان 

وخیم گزارش شـده اسـت، 

سرنوشت تلخ دزد موبایل 
هفتـه گذشـته مأمـوران پلیـس کالنتـری گلشـهر از 
وقـوع حادثـه ای در این منطقه با خبر شـده و پس از حضور 
در محـل بـا جسـد غـرق در خون پسـری ۲۱ سـاله در کنار 

خیابـان روبه رو شـدند. 
در حریـان تحقیقات مشـخص شـد پسـر جـوان و دو 
همدسـتش بـا خـودروی پرایـد در حـال پرسـه زنی بودند و 
بـا دیـدن دختـر جوانـی کـه گوشـی گران قیمتی در دسـت 
داشـت به قصـد سـرقت گوشـی او از خـودرو پیـاده شـده و 
به طـرف دختـر رفتنـد. امـا یکی از سـارقان هنـگام قاپیدن 
گوشـی پایـش لیـز خـورده و با سـر وارد در شیشـه ای یک 
خانه شـد وبر اثر این حادثه خرده های شیشـه وارد گردنش 

شـده و مـرگ وی را رقم زده اسـت.
سـرهنگ نادربیگـی رئیـس پلیس آگاهی اسـتان البرز 
گفـت: یکـی از سـارقان بازداشـت شـد، اما دیگر همدسـت 
وی کـه راننـده پرایـد بـود ، گریخته و تحـت تعقیب پلیس 

دارد. قرار 

اختالفات بر سر ارث، با مرگ مادر
 به پایانرسید 

سـاعت ۲۰:۲5 پنجشـنبه گذشـته مأمـوران کالنتـر 

ی۱۰۹  بهارسـتان گـزارش مرگ مشـکوک زن میانسـالی 
را بـه بازپـرس کشـیک قتـل پایتخـت اعـالم کردنـد. 

بدنبـال اعالم خبر تحقیقات به دسـتور بازپرس جنایی 
آغاز شـد. فرزندان زن میانسـال مدعی شـدند با مادرشـان 
دعـوا کـرده بودنـد و او بـه حالت قهـر به اتاق رفتـه و در را 
بـه روی خـودش بسـته بـود اما وقتی چند سـاعت گذشـت 
و از او خبـری نشـد آنها با اورژانـس و پلیس تماس گرفتند.

وقتـی امدادگـران در اتـاق را بـاز کردنـد با جسـد زن 
میانسـال مواجه شـدند. معاینات اولیه پزشـکی قانونی زمان 
مرگ را شـش سـاعت قبل اعالم کرد. کف دسـت های زن 

میانسـال کبـود شـده بود امـا علت مرگ مشـخص نبود.
دختـر ایـن زن گفـت: از مدت هـا پیـش مـن و برادرم 
سـر ارثیـه با مادرم مشـکل داریـم. از او می خواسـتیم ارثیه 

مـا را بدهـد امـا توجـه نمی کرد.
بـرادر دختـر جوان کـه او نیز به همراه مـادرش در این 
خانـه زندگـی می کـرد همیـن اظهـارات را مطرح کـرد. اما 
پسـر بـزرگ خانـواده کـه متأهـل بود بـه پلیـس گفت: من 
از خواهـر و بـرادرم شـکایت دارم و فکـر می کنـم آنهـا در 
مـرگ مـادرم نقـش داشـته انذ. چون همیشـه بر سـر ارثیه 

پدرمـان با او درگیـر بودند.

کالهبردار حرفه ای به دام افتاد 
فرمانده انتظامی گلسـتان ار دستگیری یک کالهبردار 

حرفه ای خبر داد.
سـردار روح االمین قاسـمی اظهارکرد: به دنبال دریافت 
مرجوعه قضائی مبنی بر شـکایت تعدادی از شـهروندان، از 
فـردی بـه اتهام کالهبـرداری، مراتـب به صـورت ویژه در 
دسـتور کار مامـوران پلیس امنیت عمومـی بندرترکمن قرار 
گرفـت و طـی بررسـی های پلیس مشـخص شـد، متهم با 
جلب اعتماد کشـاورزان در اسـتان های خراسـان شـمالی و 
رضـوی، محصـوالت آن هـا از جملـه گـردو را خریداری و 
بیـان داشـته مبلـغ خریـد را پـس از تحویـل بار به حسـاب 

فروشـندگان واریـز خواهد کرد.
قاسـمی بـا بیـان اینکـه متهـم پـس از تحویـل بـار، 
محصـوالت را بـه مکانی دیگر منتقل و قبـل از انتقال وجه 

متواری شـده، گفت: با اشـراف اطالعاتی ماموران و بررسی 
هـای میدانی گسـترده، سـرانجام مخفیگاه ایـن کالهبردار 
حرفـه ای در بندرترکمـن شناسـایی و پـس از هماهنگی با 
مقـام قضائـی در عملیاتی غافلگیرانه متهم دسـتگیر شـد و 
بـه ۹ میلیـارد و ۶۰۰ میلیـون ریـال کالهبـرداری از طریق 

خریـد گـردو و محصوالت کشـاورزی اقـرار کرد.

گذشت دختر کرمانشاهی از قصاص پدر 
رئیس شـوراهای حل اختالف اسـتان کرمانشاه گفت: 
مـردی کـه باضـرب گلولـه مرتکب قتل همسـر خود شـده 
بـود، پـس از رضایت دختـرش از طنـاب دار رهایی یافت. 

در  قبـل  پنـج سـال  اظهـار داشـت:  جبـار تجـری 
پـی ایجـاد اختـالف خانوادگـی بیـن زن و شـوهری در 
شهرسـتان کرمانشـاه، مـرد بـرای ترسـاندن همسـر خود 
از اسـلحه اسـتفاده کـرد و مقتـول بـر اثـر اصابـت گلوله 

شد. کشـته 
رئیـس شـورای حل اختـالف اسـتان کرمانشـاه ادامه 
داد: پـس از ورود نیـروی انتظامـی و تشـکیل پرونـده قتل، 
قاتـل بـه تشـخیص دسـتگاه قضایی بـه قصـاص محکوم 
شـد امـا به درخواسـت خانـواده قاتـل این پرونده به دسـت 

سـتاد تالیف قلوب رسـید.
وی عنـوان کـرد: اعضـای سـتاد تالیف قلوب و شـعبه 
۴5 شـورای حـل اختـالف پـس از مذاکـرات مختلـف بـا 
طرفیـن در نهایـت توانسـتند بین ایـن خانواده صلـح ایجاد 
کننـد و در نهایـت با رضایـت دختر خانواده، پـدر را از چوبه 

دار نجـات دهند.

کشف جسد متالشی شده دختر ۱۵ساله 
جسـد متالشی یک دختر ۱5 سـاله اهل رامیان زمانی 
در زمین هـای زراعی کشـف شـد که بخـش هایی از بدنش 

را حیوانـات خورده بودند. 
روز ۱۳ اردیبهشـت در پـی تمـاس تلفنـی شـهروندان 
بـا پلیـس ۱۱۰، موضـوع کشـف جسـد دختـر نوجوانـی در 
زمین هـای زراعـی بخـش فندرسـک شهرسـتان رامیـان 
گـزارش شـد و بالفاصلـه مامـوران انتظامـی شهرسـتان 

رامیـان بـه آدرس اعالمـی اعـزام شـدند. 
جسـد کشـف شـده متعلق بـه دختـری ۱5 سـاله بود 
که دسـت و پاهای وی از پشـت با پارچه ای بسـته شـده و 

بـه صـورت بـر روی زمین افتـاده بود .

قتل هولناک دختر 29ساله 
در خانه مجردی 

بـرادری کـه در جریان اختالفـات خانوادگی خواهرش 
را بـه قتـل رسـانده بود، توسـط پلیس آگاهی البرز دسـتگیر 

 . شد
سـاعت ۱5 روز ششـم اردیبهشـت به دنبـال تمـاس 
تلفنـی بـا مرکـز فوریت هـای ۱۱۰ خبـر مـرگ مشـکوک 
دختـر جوانـی بـه نـام رعنـا ۲۹ سـاله در خانـه اش واقع در 
سـاوجبالغ گزارش شـد و بالفاصله مأموران به محل اعزام 
شـدند. مشـاهدات اولیـه حاکـی از آن بـود که دختـر جوان 

بـه قتل رسـیده اسـت 
در تحقیقات مشـخص شـد آخرین نفری که با مقتوله 
مالقـات داشـته بـرادرش رامیـن بـوده و با ایـن فرضیه که 
ممکن اسـت او قاتل بوده یا از سرنوشـت خواهرش آگاهی 

داشته باشـد، بازداشت شد.
سـرهنگ نادربیگـی رئیـس پلیس آگاهی اسـتان البرز 
گفـت: رامیـن کـه آثـار جراحـت هـم روی گلویـش وجـود 
داشـت در بازجویی های اولیه لب به اعتراف گشـود و عنوان 
کـرد: رعنـا چنـد وقتی بـود که به صـورت مجـردی زندگی 
می کـرد و بـه همیـن دلیـل پـدر و مـادرم مرتـب سـر این 
موضـوع با هم دعوا داشـتند و مـن  که از مجادله های آن ها 
خسـته شـده بـودم تصمیـم گرفتـم بـا کشـتن رعنـا قضیه 

دعـوا و مجادلـه پـدر و مـادرم را برای همیشـه تمـام کنم.
بـه همیـن خاطـر آن روز مخفیانـه وارد خانـه خواهرم 
شـدم و پس از ورود او را بشـدت کتک زدم تا بمیرد. او به 
گلویـم چنـگ مـی زد تا بتواند فـرار کند، اما آنقـدر او را زدم 
تـا مـرد بعد بـه خاطر اینکه اثـری از مـن روی ناخن هایش 
نمانـد زیـر ناخن هایـش را تمیـز کـردم و بـا پلیـس تماس 
گرفتـم. متهـم پـس از اعتراف صریـح و تکمیـل پرونده به 

دادسـرا ارجاع شد.
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 امتحانات نهایی  مدارس از ۱۷ خردادماه شروع می شود

رئیـس مرکـز سـنجش و پایش کیفیـت آموزشـی آمـوزش و پرورش 
گفت: سـواالت امتحانات نهایی در ۱۶ نمره مشـترک اسـت و در ۴ نمره به 

دو صـورت متفـاوت طراحی می شـود.
خسـرو سـاکی دربـاره امتحانـات پایـان سـال تحصیلـی گفـت: بنا به 
تصمیمـات از تاریـخ ۱۷ خردادماه شـروع می شـود و تـا ۱5 تیر ادامـه دارد و 

۱5 تیـر تـا پایـان تیرمـاه نتایـج امتحانات اعالم می شـود.
وی ادامـه داد: تمـام پروتکل هـای بهداشـتی بـرای امتحانـات مدنظر 
هسـت و از مراقبیـن بهداشـت وزارت آمـوزش و پـرورش و شـبکه های 
بهداشـت محل هـا بـرای رعایـت ایـن پروتکل ها بهـره می گیریم امـا اگر تا 
۱۷ خـرداد بـاز هـم نظر سـتاد کرونـا چیز دیگری باشـد، مبنا نظر آنهاسـت 
ولـی مـا تمهیـدات الزم را بـرای برگـزاری امتحانات آمـاده کردیم و مصمم 
هسـتیم در ایـن شـرایط برگـزار کنیم و دانـش آموزان را به دو گروه تقسـیم 
کردیـم کـه فاصلـه صندلی بیـن ۱.۸ صندلی تـا ۲ متر رعایت شـود و پیش 
بینی کردیم مراقبین بهداشـت در مبادی ورودی باشـند و ماسک و دستکش 

و… در اختیـار دانـش آموزان قـرار بگیرد.
وی اعـالم کـرد آئین نامه برگـزاری امتحانات نهایی بـه مناطق ابالغ 

شـده اسـت که این آئیـن نامه و برنامـه امتحانی را می توانیـد اینجا ببینید.
وی دربـاره مبنـای دروس بـرای امتحانـات نهایـی نیـز بیـان کـرد: با 
توجـه بـه اینکـه آموزش امسـال به دلیل شـیوع کرونا به دو بخش تقسـیم 
شـد و ۸۰ درصـد محتـوای درسـی اکثـر کالس هـا در پایه دوازدهـم تا قبل 
تعطیـالت آمـوزش حضـوری داده شـده بـود و ۲۰ درصـد نیـز بـه صـورت 
مجـازی آموزشـش پیگیـری شـد، مـا ۱۶ نمـره سـواالت را از آن محتـوای 
۸۰ درصـد آمـاده می کنیـم و بـرای ۴ نمـره باقیمانـده بـه دو صـورت عمل 
می کنیـم. یـک مـدل از همـان ۸۰ درصـد سـوال خواهد بود و یـک مدل از 
۲۰ درصـد آمـوزش داده شـده بـه صـورت مجازی تـا اگر دانش آمـوزی بر 
تمـام محتـوای کتاب درسـی تسـلط دارد آن ۴ نمره مربوط به سـواالت ۲۰ 
درصـد را پاسـخ دهـد و در غیر این صورت از سـواالت مربـوط به ۸۰ درصد 

محتـوای کتاب های درسـی.
سـاکی در پایـان درباره احتمـال تغییر زمان برگـزاری امتحانات نهایی 
گفـت: مـا امیدواریـم این برنامه تغییر نکند اما اگر تشـخیص جدیدی سـتاد 

ملـی مبـارزه با کرونا داشـته باشـد، برنامـه جدید را متعاقبـاً اعالم می کنیم

در حالی که عماًل پرونده بازگشایی مدارس تا پیش از 
این بسته شده بود، بار دیگر زمزمه های بازگشایی مدارس 

از اواخر اردیبهشت به گوش می رسد.
رئیس جمهور در جلسه ستاد مبارزه با کرونا در مورد 
مصوبات جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز گفت: امروز 
در جلسه ما یکی از مسائلی که مطرح شد، گشایش در امر 
آموزش در مدارس بود. یعنی در مناطقی که کم خطر و 
یا سفید هستند برای یک مدت دیگر که ۲۰ اردیبهشت 
مدارس  بهداشتی  پروتکل های  حفظ  با  شد،  پیشنهاد 
و  کند  پیدا  ادامه  آموزش  هم  ماه  یک  و  شود  بازگشایی 

سپس امتحانات برگزار شود.
وی ادامه داد: من یک مقدار کمی نگران بودم که آیا 
این طرح به خوبی اجرا می شود یا خیر؟ اواًل ما زمان اجرای 
این طرح را به تأخیر انداختیم یعنی از ۲۰ اردیبهشت به ۲۷ 
اردیبهشت موکول می کنیم. وزارت بهداشت، وزارت کشور 
باید با آموزش و پرورش باز هم در این زمینه مطالعه کنند، 

صدا و سیما هم کمک کند تا دلهره ای برای مردم ایجاد 
نشود و پروتکل ها کاماًل مراعات شود.

است  خوبی  کار  لبته  ا کرد:  تاکید  رئیس جمهور 

باید  حال  عین  در  اما  کند  کار  به  شروع  ما  آموزش  که 
قرار  دقیق  مراعات  مورد  دقت  به  بهداشتی  پروتکل های 

بگیرد.

رضوان حکیم زاده درباره آغاز فعالیت مدارس از ۲۷ 
اردیبهشت در مناطق کم خطر رسمًا اظهار نظر کرد و گفت: 
با توجه به اهمیت تداوم آموزش و با هدف تکمیل فرآیند 
آموزش، جبران کمبودهای یادگیری و در راستای عدالت 
آموزشی این تصمیم گرفته شد. در برخی مناطق با وجود 
تمام تالش ها به دلیل برخی محدودیت ها در دسترسی به 
اطمینان  می خواهد  پرورش  و  آموزش  وزارت  فناوری ها، 
حاصل کند که محتوای برنامه درسی به صورت کامل به 
آنها،  یادگیری  و  داده  آموزش  دانش آموزان  از  گروه  این 

ارزیابی و امتحانات برگزار می شود.
وزارت  توسط  که  مناطقی  در  است:  داده  ادامه  وی 
بهداشت کم خطر اعالم شده است با رعایت پروتکل های 
که  می شود  فراهم  حضوری  آموزش  شرایط  بهداشتی، 
و عشایری هستند  روستایی  مناطق  آنها جزو  از  بسیاری 
بر این اساس دانش آموزان این مناطق هم از فرصت بهتر 

یادگیری بهره مند خواهند شد.

احتمال بازگشایی مدارس قوت گرفت
ها

ده 
گزی

صمد جعفری
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اینجا رقابت وجود ندارد، اما اراده موج می زند!

معلم مدرسه استثنایی می گوید: در 
این مدرسه رقابت وجود ندارد، اما تالش 
زند؛  می  موج  واقعی  معنی  به  اراده  و 
تمرینات دوومیدانی را تا جایی با جدیت 
ادامه دادیم که شاگردانم توانستند مقام 
های اول کشوری در رشته دوومیدانی 
کسب کنند و حتی به عضویت تیم ملی 

جانبازان و معلولین هم در بیایند. 
به مناسبت گرامی داشت جایگاه 
معلم به سراغ معلمی می روم که سال 
های زیادی از عمرش را برای آموزش 
دانش آموزان در شهرها و مقاطع مختلف 
سپری کرده، اما ۷ سال از این خدمت 
را با دانش آموزان دارای نیاز ویژه طی 
کرده که به گفته خودش شاهد خاطرات 
تلخ و شیرین زیادی از این دانش آموزان 
است که با تمام دوران خدمتش متفاوت 
معنی  برایش  را  معلمی  شغل  و  بوده 

دیگری بخشیده است.
سعداهلل جدیدی که ۴۴ سال سن 
در  است،  سقز  شهرستان  اهل  و  دارد 
رابطه با نحوه پیوستنش به این مدرسه 
به مدرسه  آمدنم  در سنندج می گوید: 
در  آن  از  قبل  بود،  اتفاقی  استثنایی 
مدارس عادی و در شهرستان بوکان به 
عنوان مربی پرورشی خدمت می کردم 
ورزش)دوومیدانی(  مربی  همزمان  و 
بودم تا اینکه برای ادامه زندگی تصمیم 
انتقالم  وقتی  بیایم.  سنندج  به  گرفتم 
ناحیه  پرورش  و  آموزش  در  تایید شد، 
۲ سنندج خودم را معرفی کردم و علی 
رغم امتیاز سازماندهی باال، مطلع شدم 
که با توجه به شرایط موجود باید بین دو 
مدرسه یکی را انتخاب کنم؛ که مدرسه 

استثنایی »نوآوران« انتخاب من بود.
این معلم می گوید: فضای مدرسه 
خیلی  برایم  اوایل  و  بود  بیگانه  برایم 
سخت بود که در این فضا با این دانش 
آموزان کار کنم. نامش مدرسه بود اما 
شرایط یک مدرسه را نداشت، یکی دو 
هفته اول را با  سختی طی کردم، اما 
کم کم سعی کردم خودم را با شرایط 
وفق دهم تا جایی که دل کندن از این 

دانش آموزان برایم سخت بود.
بعد  که  دهد  می  ادامه  جدیدی 
خیلی  رابطه  توانستم  کوتاه  مدتی  از 
نزدیکی با دانش آموزان برقرار کنم، تا 
جایی که دیگر تمایل نداشتم به مدارس 
عادی برگردم. اکنون هفت سال است 
که با دانش آموزان استثنایی با افتخار 

کار می کنم.
فضای  با  رابطه  در  معلم  این 
مدرسه تشریح می کند که، آموزشگاه 
نوآوران  ای  حرفه  و  ای  حرفه  پیش 
واقع در خیابان ۱۷ شهریور مدرسه ای 
تخریبی است که در سال ۱۳۴۹ قبل 
از انقالب احداث شده و در حال حاضر 
با ۸کالس درس، 5۲ دانش آموز و 5 
کارگاه آموزشی در حال ارائه خدمت به 

دانش آموزان استثنایی است.

جدیدی می گوید: تحصیل دانش 
خیلی  مدرسه  این  در  عادی  آموزان 
سخت است چه برسد به دانش آموزان 
های  پله  خاص!  شرایط  با  استثنایی 
خروج  و  ورود  برای  ساختمان  زیاد 
آورد،  می  پیش  مشکل  آموزان  دانش 
در حالیکه وقتی دانش آموزی که می 
خواهد وارد ساختمان شود باید چند نفر، 
داخل  به  و  کنند  بلند  ویلچر  با  را  وی 

ساختمان ببرند.
 وی ادامه می دهد، که ساختمان 
مدرسه دو طبقه است و دانش آموزان 
این  هم  باز  دوم  طبقه  به  رفتن  برای 
خروج  و  ورود  برای  دارند؛  را  مشکل 
باید  حرکتی  جسمی  آموزان  دانش 
و  آسانسور  دارای  مدرسه  ساختمان 
رمپ باشد در حالیکه این مدرسه فاقد 
هم  مدرسه  حیاط  است.  امکانات  این 
حتی فضای مناسبی برای دانش آموزان 
استثنایی نیست چون هر لحظه امکان 

آسیب دیدگی برای آن ها وجود دارد.
مدیر  های  دلسوزی  به  جدیدی 
کند  می  اشاره  مدرسه  این  مربیان  و 
و  دلسوزی  اگر  معتقدم  گوید:  می  و 
در  مدیران  و  مربیان  خودگذشتگی  از 
این مدرسه وجود نداشت شرایط ادامه 
تحصیل برای دانش آموزان استثنایی به 

سختی فراهم می شد.
وی همچنین پیگیری رئیس اداره 
آموزش و پرورش استثنایی استان مبنی 
بر احداث مدرسه ای جدید با امکانات 
کافی و بهره برداری از آن تا سال آینده 
را خبری خوب و خوشحال کننده در این 

زمینه می داند.
خصوص  در  تجربه  با  معلم  این 
انجام  مدرسه  این  در  که  کارهایی 
عنوان  به  که  گوید  می  است،  گرفته 
مربی پرورشی به این مدرسه آمده ام و 
از ابتدا کار کردن با این دانش آموزان 
این است  اما واقعیت  بود  برایم سخت 
که با نزدیک شدن به آن ها وارد دنیای 
دیگری شدم و توانستم روابط خوبی با 
آن ها برقرار کنم؛ برنامه های احکام و 
نماز و قرآن و عترت را بین دانش آموزان 
تقویت کردم تا جایی که در این زمینه 
مقام های برتر کشوری را کسب کردند.

دانش  این  افزاید:  می  جدیدی 
سبک  و  تفکر  نام  به  کتابی  آموزان، 
تفهیم  و  آموزش  که  دارند  زندگی 
محتوای آن برایشان سخت است، اما با 
توجه به شناختی که از روحیات آن ها 
پیدا کردم، کتاب را به فیلم تبدیل کردم 
و با روش سمعی و بصری تدریس کردم.

ورزشی  زمینه  در  افتخار  کسب 
معلم  این  دلسوزانه  اقدامات  دیگر  از 
استثنایی  مدرسه  در  کوش  سخت 
به  باره  این  در  است؛ جدیدی  نوآوران 
خبرنگار ایسنا توضیح می دهد که سعی 
کردم امید و تالش را در دل این بچه 
ها زنده و تقویت کنم تا ثابت شود که 
معلولیت محدودیت نیست بلکه تجسم 

اراده است.
مدرسه  این  در  گوید:  می  وی 
اراده  و  تالش  اما  ندارد،  وجود  رقابت 
به معنی واقعی موج می زند؛ تمرینات 
ادامه  جدیت  با  جایی  تا  را  دوومیدانی 
مقام  توانستند  شاگردانم  که  دادیم 
های اول کشوری در رشته دوومیدانی 
کسب کنند و حتی به عضویت تیم ملی 

جانبازان و معلولین هم در بیایند.
این معلم از تفاوت های آموزش در 
مدارس استثنایی با مدارس عادی می 
گوید و ادامه می دهد که کار کردن در 
جنس  لحاظ  از  هم  استثنایی  مدارس 
کار و هم از لحاظ مخاطب با مدارس 
بی تردید  و  است  متفاوت  بسیار  عادی 
برای آموزش دانش آموزان خاصی که 
معلولیت های جسمی و ذهنی متفاوتی 

دارند باید عاشقانه پای کار بود.
رشد  و  پرورش  است  معتقد  وی 
روح دانش آموز از وجود معلم نشأت می 
گیرد؛ چرا که اگر روح معلم افسرده و 
ناتوان باشد، شانس کمتری برای تقویت 

روح دانش آموز وجود دارد.
توجه  با  دهد:  می  ادامه  جدیدی 
بین  را  امر سعی کردم شادابی  این  به 
دانش آموزان چه در کالس و یا حتی 
شاد،  های  آهنگ  با  کالس  از  خارج 
آموزش  و  تفهیم  آموزشی،  های  بازی 
مسایل دینی، شرکت در نماز جماعت، 
کمک  با  ورزشی  مختلف  های  برنامه 
دبیر تربیت بدنی و غیره را در راستای 

تقویت روحیه دانش آموزان اجرایی کنم.
را  وی مشکالت فیزیکی مدرسه 
نیز در معنویت دانش آموزان تاثیر گذار 
می داند و می گوید: با توجه به کمبود 
کمتر  آموزان  دانش  مدرسه،  در  فضا 
تحرک دارند اما سعی کردیم با فعالیت 
های دیگر این کمبود ها را جبران کنیم.

به  گریزی  کار  کهنه  معلم  این 
مدرسه  آموزان  دانش  مالی  مشکالت 
کند  می  تشریح  و  زند  می  استثنایی 
از  استثنایی  آموزان  دانش  بیشتر  که 
خانواده هایی هستند که وضعیت مالی 
خوبی ندارند و آن چند درصدی را هم 
سایرین  به  نسبت  بهتری  وضعیت  که 
دارند به علت هزینه های زیاد درمان، 
به مشکل جدی بر می خورند چرا که 
هزینه یک دانش آموز استثنایی پنج برابر 

دانش آموز عادی است.
دانش  بیشتر  دهد:  ادامه می  وی 
استثنایی  مدارس  در  اینکه  از  آموزان 
درس می خوانند خجالت می کشند و 
حتی والدین برای اینکه به فرزندانشان 
مدارس  در  را  آنها  نگویند،  »معلول” 
این خود  کنند که  نام می  ثبت  عادی 
بزرگترین آسیبی است که به این دانش 

آموزان وارد می شود.
جدیدی با تاکید بر اینکه این بچه 
ها دوست دارند مانند هم سن و ساالن 
جامعه  در  ترحم  دید  از  دور  به  و  خود 
در  که  اوایل  گوید:  می  کنند،  زندگی 
دانش  از  بعضی  بودم  نوآوران  مدرسه 
آموزان را می دیدم که دیر به مدرسه 
می آمدند و یا زود می رفتند و بعضی 
را در مدرسه  وقت ها حتی وسایلشان 
جا می گذاشتند؛ اما بعدها متوجه شدم 
این کار را می کنند تا کسی  که عمداً 
استثنایی بودن آن ها را متوجه نشود؛ 
این امر به نگرش جامعه باز می گردد 
که باید با آغوشی باز و دیدی روشنگرانه 

ناتوان ها را بپذیرند.
وی تعریف می کند که در زمان 
خاطرات  استثنایی  مدرسه  در  خدمتش 
تلخ و شیرین زیادی دارد که هر کدام 
از آن ها به نوعی برایش درس زندگی 
بوده و حتی سیلی که از سوی یکی از 
دانش آموزانش بر روی صورتش نقش 
بسته و جز سکوت و آرامش راه به جایی 
نبرده، معنی دیگری به شغلش بخشیده 
برایش  را  انبیاست«  »معلمی شغل  و 

تداعی و معنی کرده است.
این معلم در پایان سخنانش آرزو 
می کند که جامعه این عزیزان را بادیدی 
بازتر و فارغ از ترحم قبول کند و توصیه 
می کند که معلمان مشغول به خدمت در 
مدارس استثنایی، که در دلسوزی آنها 
که  کنند  باید سعی  نیست  هیچ شکی 
تربیت  نحوی  به  را  آموزان  دانش  این 
تا  نرسانند  آسیب  جامعه  به  که  کنند 
اجتماعی خود  منزلت  و  بتوانند جایگاه 

را در جامعه پیدا کنند.

باید به حقوق و نیازهای فرهنگیان توجه ویژه شود
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که 
مطرح کردن نور و پیامبر و مقایسه معلم با انبیا مستلزم توجه جدی به حقوق و 

نیازهای این قشر فرهیخته است. 
قاسم میرزایی نیکو در تذکری شفاهی در جریان جلسه مجلس، بیان کرد: 
سپاس و ستایش بر آستان خانواده درمانی کشور که نماد ایثارگری شهادت طلبانه 
جوانمردان رزم دیروز است. سپاس و ارادت مردان و زنانی که جاپای نور گذاشته 

اند و در هفته معلم و در رونق تولید اندیشه گامی تازه برداشته و می دارند.
وی در ادامه اظهار کرد: مطرح کردن نور و پیامبر و مقایسه معلم با انبیا مستلزم 
توجه جدی به حقوق و نیازهای این قشر فرهیخته است. ما به همه زمین و زمان در 
سال ۹۹ با روزهای کرونایی بدهکار هستیم. به این عزیزان تا کی بدهکار بمانیم؟

به وزرای صمت،  نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس در تذکری 
باقی  که  و دستوراتی  ها  وعده  به  کرد:  بیان  و شهرسازی  راه  و  نیرو  بهداشت، 
مانده است عمل کنید. از آقای نوبخت نیز درخواست ویژه برای پرداخت اعتبارات 

کمربندی دماوند دارم.

مردم  همه  توسط  عدالت  سهام  دریافت  برای  تدبیری  دولت 
فراهم کند 

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که باید دولت درباره کسانی 
که مستحق دریافت سهام عدالت هستند و نتوانستند آن را دریافت کنند، فکری 

کند چون تبعیض به وجود آمده است. 
حسینعلی حاجی دلیگانی در تذکری اظهار کرد: طبق آمار سازمان خصوصی 
سازی 5۲ میلیون نفر از جمعیت ایران دارای سهام عدالت هستند و طبق آمار 

تعاونی های سهام عدالت این میزان ثبت نام کننده ۴۹ میلیون نفر است.
وی افزود: ما کاری به اختالف آمار نداریم اما دولت در سال ۹۶ الیحه ای را 
به مجلس برای سامان پیدا  کردن سهام عدالت ارائه کرد که کمیسیون اقتصادی 
به دلیل تعدد طرح ها فرصت بررسی آن را پیدا نکرد در نهایت اخیرا دولت از مقام 
معظم رهبری اجازه آزادسازی سهام را گرفت.وی افزود: در این وضعیت تبعیضی 
به وجود آمده مبنی بر اینکه عده ای که دارای شرایط گرفتن سهام عدالت بوده 
از گرفتن سهام عدالت جا ماندند. این شامل کسانی  و نتوانستند ثبت نام کنند 
اما عمال امکانش فراهم نیست. به  نام دارند  می شود که االن هم شرایط ثبت 
همین دلیل الزم است برای باقی مردم جهت گرفتن سهام عدالت تدبیری شود.

به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان رئیس جلسه در پاسخ به این تذکر گفت: 
دولت در این باره بررسی هایی را انجام دهد تا کسانی که مستحق دریافت سهام 

عدالت هستند بتوانند آن را دریافت کنند.

واحد پول ایران تومان می شود
نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب کردند که در طی سه سال آینده 

واحد پول ایران تومان شود. 
براین اساس ماده یک قانون پولی و بانکی کشور مصوبه ۱۸ /۴/ ۱۳5۱ و 

بندهای آن با اصالحات بعدی به شرح زیر اصالح می شود:
ریال  برابر ۱۰ هزار  تومان  تومان  است وهر  ایران  پول  واحد  ماده یک- 

جاری و معادل یکصد قران است.
تبصره ۱-  برابری پول های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش 
ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و 
با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه 

و تعیین می شود.
تبصره ۲ - دوره گردش موازی و اعتبار هم زمان تومان و قران که در این 
قانون دوره گذار نامیده می شود حداکثر سه سال با رعایت تبصره چهار این ماده 
می باشد. طریقه جمع آوری و شرایط خروج اسکناس ها و سکه های ریال بر طبق 
مفاد بنده ب ماده ۳ و بند ج ماده ۴ این قانون حسب مورد تعیین و اجرا می شود.

تبصره ۳ - پس از پایان دوره گذار تعهداتی که بیش از این براساس واحد 
پول ریال ایجاد شده است تنها با واحد پول تومان و یا اجزای آن قابل ایفا است.

تبصره ۴ - بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است ظرف مدت 
دو سال از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون ترتیبات اجرای الزم را جهت آغاز 

دوره گذار فراهم کند.
تبصره 5 - آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ الزم 
به  و  می شود  تهیه  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  توسط  شدن  االجرا 

تصویب هیات وزیران می رسد.
در جریان بررسی این الیحه، تعدادی از نمایندگان پیشنهاد دادند که دوره 
گذار تبدیل شدن واحد پولی به تومان از سه سال به یک سال کاهش پیدا کند 

که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
مرکزی  بانک  کل  رییس  همتی  عبدالرضا  پیشنهادات  این  به  واکنش  در 
گفت: به عنوان مسوول بانک مرکزی قول می دهم که تالش کنیم این کار در 

اسرع وقت انجام شود.

با حذف چهار صفر از پول ملی اوضاع را به هم می ریزید
نماینده محالت با بیان این که در حال حاضر قیمت ها ثبات ندارد گفت:  
در حال حاضر در وضعیتی هستیم که هیچ چیزی ثبات ندارد؛ انگار می خواهیم با 

حذف چهار صفر از پول ملی وضعیت را به هم بریزیم. 
علیرضا سلیمی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی 
که  دارد  توجیهی  چه  گفت:  بانکی کشور  و  پولی  قانون  اصالح  جزئیات الیحه 
مجلس در روزهای پایانی با عجله موضوع  حذف چهار صفر از پول ملی را  مورد 
بررسی قرار دهد؛ آن هم در وضعیتی که هیچ چیزی به خصوص قیمت ها ثبات  
ندارد. خودرو و مسکن گران شده و ما انگار می خواهیم با این مصوبه اوضاع را به 
هم ریخته و مزید بر علت شویم با این مصوبه بازار بیش از پیش به هم می ریزد.

وی افزود: ما االن می خواهیم ریال را به تومان تبدیل کنیم با این شتاب 
رشد نقدیندگی می خواهید چند سال دیگر تومان را به چه تبدیل کنید؟ به جای این 

کارها زندگی مردم را اصالح کنید و جلوی رشد نقدیندگی را بگیرید.
محمد علی پور مختار نماینده بهار و کبودرآهنگ هم گفت که حذف چهار 
صفر از پول ملی را نباید به دولت بعدی تحمیل کرد؛ باید مدت زمان این کار کوتاه 

شود؛ چون برای اقتصاد کشور این گونه مقرون به صرفه خواهد بود.

کاهش ارزش پول ملی نتیجه تورم پنج دهه اخیر است
رییس کل بانک مرکزی کاهش کارایی پول ملی را نتیجه تورم انباشته پنج 
دهه اخیر عنوان کرد و گفت که با توجه به رایج بودن تومان در عرف می خواهیم 

با عرف هماهنگ باشیم. 
عبدالناصر همتی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی 
کلیات الیحه حذف چهار صفر از پول ملی اظهار کرد: کاهش کارایی پول ملی 
در نتیجه تورم مزمن و انباشته پنج دهه اخیر اتفاق افتاده و باعث شده پول ملی 
که به عنوان ریال و پیش از آن دینار نامیده می شد در جامعه کاربرد نداشته باشد 
و البته دینار مدت هاست که وجود خارجی ندارد و عرف اصلی در جامعه تومان 

است. ما هم می خواهیم با عرف جامعه هماهنگ باشید.
ادامه داد: مجلس شورای اسالمی فوریت این الیحه را سال گذشته  وی 
به  مجلس  در  نیز  الیحه  این  جزییات  و  کلیات  امیدواریم  ما  و  کرد  تصویب 
تصویب برسد به خصوص با توجه به این که ما هزینه باالیی برای چاپ و امحای 
اسکناس پرداخت می کنیم. ما هشت میلیارد اسکناس داریم که پنج میلیارد آن زیر  
۲۰۰۰تومان است. در حال حاضر مسکوکات ما از وعده خارج می شوند و ساالنه 
یک میلیارد اسکناس امحاء می شود که این هرسال ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد.

ایران  افت حیثیت ملی پول  اهمیت  بر  تاکید  با  بانک مرکزی  رییس کل 
با یورو رقم وحشتناکی اختالف  خاطر نشان کرد: در حال حاضر رابطه پول ما 
دارد و معادل ۰.۰۰۰۰۰۶ است. همچنین سرانه اسکناس در کشور ما ۱۰۲ است 
که باالترین بین کشورها بود و در مقابل سرانه مسکوکات در کشور ۲۶ است در 

حالی که در کشورهای اروپایی این رقم ۲۰۰ تا ۳۰۰ است.
همتی در بخش دیگری از اظهارات اش یادآور شد: در اینجا تورم علت است 
نه معلول و این تغییر معلول تورم مزمن چند دهه ای است وظیفه بانک مرکزی 
تسهیل مبادالت بازرگانی مردم است و به همین دلیل ما پیشنهاد این الیحه را 
ارائه کرده بودیم این موضوع یکسال است در کمیسیون اقتصادی در حال بحث 
است و درباره ی آن بحث های کارشناسی صورت گرفته کمیسیون اقتصادی به 
را  آن  فرعی  کمیسیون  عنوان  به  بودجه  کمیسیون  و  اصلی  کمیسیون  عنوان 
تصویب کرده است.وی با بیان این که این تغییر به صورت تدریجی انجام خواهد 
شد، اظهار کرد: هر دو پول به مواضات هم پیش خواهد رفت تا این تغییر حذف 
شود. ما مجددا شب گذشته در هیات دولت بر این موضوع تاکید کردیم که پول 
ملی تومان باشد و اضعاف آن به صورت قران باشد یعنی یک تومان معادل صد 
قران و ۱۰ هزار ریال سابق که با توجه به پیش بینی ها این امر بسته به شرایط و 

آماده سازی از دو تا پنج سال به طول می انجامد.

بخشی از مبالغ به یغما رفته صندوق ذخیره فرهنگیان، بازگشت
از صندوق ذخیره فرهنگیان  از مبالغی که  رییس قوه قضاییه گفت: بخشی 
به یغما رفته بود، با حکم دادگاه بازگشت و بخشی دیگر با قدرت باز خواهد گشت.

، آیت اهلل رییسی در جلسه مسئوالن عالی قوه قضاییه اظهار کرد: خصوصی 
سازی یا تجاری کردن آموزش و پرورش از آسیب ها و آفت هایی است که عزیزان 

دلسوز ما در این جلسه به آن اشاره کردند.
وی با اشاره به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: این پرونده در دادگستری 
مورد رسیدگی قرار گرفت و قریب به ۲۰ متهم داشت که در دادگاه مجرم شناخته 

شدند و احکام سنگینی برای آنها صادر شد.
رییس قوه قضاییه بیان کرد: مبالغی که به یغما برده شده بود، بخشی از آن 
با حکم دادگاه برگشته و بخش دیگر آن هم به صندوق ذخیره فرهنگیان با قدرت 

برگشت داده خواهد شد تا حق این قشر مظلوم ضایع نشود.
رییسی در ادامه با تاکید بر اینکه در سال جهش تولید باید به سخن تولیدکننده 
و کارگر توجه کرد، گفت: کارگر نقش محوری در جهش تولید دارد و باید موانع 
تولید کننده را برطرف کنیم. بنای همه دستگاه ها در کشور باید این باشد که موانع 
تولید برطرف شود. شنیدن سخنان آنها و پیگیری در این رابطه بسیار موثر است. 
خود اینها حرف شان این است که نفس گفتن به اینکه ما حمایت می کنیم، کافی 

نیست و باید در عمل اتفاق بیفتد و قطعا پیگیری شود.
وی افزود:  به سازمان بازرسی عرض کردم و باز هم تاکید می کنم، آن که 
باید برای پرستاران و کارگران و تولید کننده انجام دهیم، آن است که ظرفیت های 

قانونی که تصویب شده پر اجرا و پیگیری شود تا عملیاتی شود.
رییسی افزود: در رابطه با فضای کسب و کار قانون داریم و قانون حمایت از 
کسب و کار باید کامل اجرا شود و نفس تصویب قانون در میدان عمل اگر اجرایی 
شود، اثارش در فضای کسب و کار و جهش تولید و در حمایت از کارگر ظاهر می شود.

هزینه های دولت باید 20 درصد کاهش پیدا کند
سخنگوی دولت گفت: غیر از حقوق و دستمزد، یارانه ها و بسته های معیشتی 

دولت باید ۲۰ درصد کاهش هزینه بدهد و صرفه جویی کند.
مغتنمی است که جریان خیر جمعی که در  اظهار کرد: فرصت  ربیعی  علی 
کشور شکل گرفته است، تبدیل به یک سنت در کشور شود. ما باید از فرصت ماه 
ایجاد شده  این مدت  اتفاقاتی که در  و  استفاده کنیم و فشارهای جهانی  رمضان 
است را بتوانیم حرکت رمضانی را در طول سال انجام دهیم. ما راهی جز همدلی و 

در کنار هم بودن نداریم.
ربیعی افزود: یکی از برنامه های دولت گسترش برنامه های اجتماعی و ایجاد 
در  اتخاذ شده که  ترتیبی  است. خوشبختانه  در خیر جمعی  مردم  زمینه مشارکت 
۱۳، ۱۴ کمیته استانی ستاد کرونا نماینده سمن ها حضور دارند و مشارکت می کنند.

وی افزود: امروز در مقابله با کرونا نیازمند یکسری رفتارهای جدید هستیم. 
ما باید بتوانیم سالمت روح و جسم را با هم حفظ کنیم. آخرین گزارش ارائه شده 
حاکی از این است که ۸۳ درصد ایرانیان پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده اند. 

پایتخت نشین ها ۶۳ درصد همراهی سالمت محورانه داشته اند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: در دنیا تاب آوری برای حفظ اقتصاد، تاب آوری 
محدودی است حتی در اقتصادهای مدعی. ما هوشمندانه عمل کردیم و اگر بتوانیم 
و هم  کردیم  باشیم، هم حفظ جان  داشته  رفتار سالمت محور  درصد  باالی ۹۰ 

حفظ اقتصاد.
ربیعی تاکید کرد: ما جلسه ای داشتیم مبنی بر اینکه که چگونه عمل کنیم تا 
هم پروژه ای عمرانی بتواند ادامه یابد و هم بودجه به نحوی سازمان پیدا کند تا به 

هیچ عنوان حقوق و دستمزد، یارانه ها و بسته های معیشتی کاهش نیابد.
وی گفت: در این جلسه بحث شد که غیر از این موارد، دولت باید ۲۰ درصد 
کاهش هزینه بدهد و صرفه جویی کند و از تمام روش های صرفه جویی در بودجه 

استفاده کند.

قدس  روز  راهپیمایی  برگزاری  امکان  تهران  در  زیاد  احتمال  به 
وجود ندارد

سخنگوی سپاه پاسداران گفت: با توجه به وضعیت شهر تهران در مورد شیوع 
ویروس کرونا به احتمال زیاد امکان برگزاری راهپیمایی در شهر تهران وجود ندارد.

، سردار رمضان شریف  در مورد چگونگی بزرگداشت روز جهانی قدس با توجه 
به شیوع ویروس کرونا در کشور که در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
برگزارشد، با اشاره به برخی از پیشنهادات مطرح شده در این نشست در مورد چگونگی 
برگزاری روز جهانی قدس گفت: می توانیم از پتانسیل فضای مجازی به خوبی در 

مورد بزرگداشت این روز استفاده کنیم.
وی با اشاره به پیشنهاد مطرح شده در این جلسه مبنی بر برگزاری راهپیمایی 
روز قدس در برخی از شهرها که در وضعیت سفید از نظر شیوع ویروس کرونا قرار 
دارند، اظهار کرد: اگر این راهپیمایی در برخی از شهرها برگزار شود و در برخی از 
شهرها برگزار نشود، آسیب بیشتری به همراه دارد چرا که مالک قضاوت رسانه های 
بیگانه در این زمینه، برگزاری راهپیمایی روز قدس در شهر تهران است که با توجه 
به وضعیت شهر تهران در مورد شیوع ویروس کرونا به احتمال زیاد امکان برگزاری 

راهپیمایی در شهر تهران وجود ندارد.
سخنگوی سپاه با بیان اینکه با توجه به شرایط موجود اگر به صراحت بگوییم 
راهپیمایی روز جهانی قدس به صورت فیزیکی و میدانی برگزار نمی شود به جایی 
نباید دغدغه این را داشته باشیم که دشمنان چه قضاوتی در این  بر نمی خورد و 
از راه های دیگر می توان روز قدس را در سطح  تاکید کرد:  زمینه خواهند داشت، 
ملی و بین المللی گرامی داشت و می توانیم از پتانسیل فضای مجازی در این زمینه 

به خوبی استفاده کنیم.
رمضان شریف گفت: برگزار نکردن مراسم بزرگداشت امام خمینی و روز قدس 
در امسال به معنا این نیست که مردم ما امام را دوست ندارند و یا قدس فراموش 
شده است. شرایط امسال بسیار متفاوت است و باید با توجه به شرایط امسال مراسم 
روز قدس را برگزار کنیم و اینکه کاری نکنیم که رسانه های بیگانه بخواهند از آن 

سو استفاده کنند.

تحرکات و فعالیت های هوایی دشمن را به طور مستمر رصد می کنیم
جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( کشور، با تاکید بر اینکه حضور 
کشورهای فرامنطقه ای ناقض حفظ امنیت منطقه است و هرگونه حرکت نابخردانه 
این نیروها امنیت کشورهای منطقه را با مخاطرات جدی مواجه خواهد ساخت، گفت: 
همه تحرکات و فعالیت های هوایی دشمن را به طور مستمر از لحظه پرواز از روی 

باند پروازی تحت رصد و پایش عملیاتی و اطالعاتی خود داریم. 
پدافندی  های  سامانه  ارزیابی  منظور  به  که  رحیم زاده  قادر  سرتیپ  امیر 
ارتش و سپاه مستقر در مناطق عملیاتی جنوب کشور در رأس تیمی از مسئوالن 
ایران و  ارتش جمهوری اسالمی  پدافند هوایی  نیروی  این قرارگاه،  و کارشناسان 
انقالب اسالمی در استان هرمزگان حضور دارد،   نیروی هوافضای سپاه پاسداران 
گفت: دیدار با فرماندهان و کارکنان پرتالش پدافند هوایی نیروهای مسلح در مناطق 
عملیاتی استان هرمزگان، بررسی وضعیت سامانه های پدافند هوایی گسترش یافته 
در منطقه و ارزیابی آمادگی رزمی یگان های پدافند هوایی مستقر در این استان از 

جمله اهداف بازدید هیات مذکور است.
وی افزود: بررسی میدانی چگونگی اجرای آموزش های عملیاتی، اطالعاتی، 
فنی و دیگر مباحث مرتبط و مطابق با دستور العمل ها و سناریوهای مشخص شده 
بازدید  و  پدافند هوایی  یکپارچه  انجام واکنش های سریع و موثر در شبکه  برای 
میدانی از خالقیت ها و نوآوری ها در ارتقای قابلیت های سامانه های پدافند هوایی 

مستقر در استان هرمزگان از دیگر اهداف این بازدید است.
امیر سرتیپ رحیم زاده در ادامه تصریح کرد: پیام ما به همسایگان ایران اسالمی 
و نیروهای فرامنطقه ای این است که همه تالش های انجام گرفته در نیروهای مسلح 
کشورمان بویژه در عرصه پدافند هوایی برای تامین منافع ملی و حفط امنیت منطقه 
است و اعتقاد داریم که برقراری و ارتقای ضریب امنیت با همکاری کشورهای منطقه 
امکان پذیر است و حضور کشورهای فرامنطقه ای ناقض حفظ امنیت بوده و هرگونه 
حرکت نابخردانه این نیروها امنیت کشورهای منطقه را با مخاطرات جدی مواجه 
خواهد ساخت.جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( کشور در ادامه تاکید 
کرد: در عرصه پدافند هوایی ما با توکل به پروردگار و با اطاعت کامل از فرامین 
فرمانده معظم کل قوا و با برخورداری از کارکنان مومن، شجاع و متخصص و با 
رویکردی خودباورانه، خوداتکا و با تکیه بر توان داخلی توانسته ایم به فناوری ها 
و تجهیزات پیشرفته بومی که افزایش توانمندی های دفاعی را برای ما به ارمغان 
آورده است، دست پیدا کنیم و به امید خدا با اقتدار کامل آماده حراست از قلمرو 

هوایی کشور عزیزمان هستیم.
امیر سرتیپ رحیم زاده در پایان با اشاره به اینکه ما امروز همه تحرکات و 
باند پروازی  از روی  از لحظه پرواز  را به طور مستمر  فعالیت های هوایی دشمن 
تحت رصد و پایش عملیاتی و اطالعاتی خود داریم، گفت: ما اهل تجاوز و شروع 
کننده جنگ نیستیم ولی با اقتدار کامل به هرگونه تهدید و تجاوز به قلمرو هوایی 

کشورمان پاسخی دندان شکن و پیشمان کننده خواهیم داد.
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سقوط  جانباختگان  خانواده  برای  سربازی  معافیت 
هواپیمای اوکراینی

رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی نیــروی انتظامــی گفــت: 
جانباختــگان ســانحه ســقوط هواپیمــای اوکراینــی کــه تابعیــت ایرانــی 

دارنــد در حکــم شــهید بــوده و از امتیــازات قانــون خدمــت وظیفــه 
ــوند.  ــد می ش ــره من ــی به عموم

ــگان  ســردار تقــی مهــری اظهــار کــرد: از آنجــا کــه جانباخت
ســانحه ســقوط هواپیمــای اوکراینــی بــا تابعیــت ایرانــی در حکــم 
شــهید محســوب شــده اند، لــذا برابــر ابالغیــه ســتاد کل نیروهــای 
ــی  ــه امتیازات ــد از کلی ــزان می توانن ــن عزی ــای ای ــلح خانواده ه مس
کــه بــرای شــهدا در قانــون خدمــت وظیفــه عمومــی در نظــر گرفته 

شــده اســت، بهــره منــد شــوند.
وی گفــت: برابــر قانــون خدمــت وظیفــه عمومی کلیــه فرزندان 
ذکــور شــهدا از خدمــت ســربازی معــاف می شــوند و در صورتــی کــه 
شــهید فاقــد فرزنــد ذکــور باشــد بــه ازای هــر شــهید یــک نفــر از 

بــرادران وی از انجــام خدمــت ســربازی معــاف می شــود.

وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون 
تدوین  و  تهیه  از  پرورش  و  آموزش 
»بسته خوانا  » خبر داد و گفت: برنامه 
پنج  در  اجرا  برای  بسته  این  عملیاتی 
درصد از مدارس دوران ابتدایی سراسر 

کشور آماده است. 
اینکه  بیان  با  زاده  حکیم  رضوان 
معلمان تاثیر بسزایی در ساختن انسان ها 
دارند، به ویژه معلمان مقطع ابتدایی که 
آغازگر زندگی انسانها هستند،  گفت: روز 
و هفته معلم فرصتی است تا از عظمت 
انسان های بزرگی که قلب های ما را به 
سمت نور هدایت کردند و نقش بزرگی در 
شرایط خوب جامعه انسانی ایفا می کنند، 
یادی کنیم.وی ادامه داد: وزارت آموزش 
و پرورش با توجه به شرایط خاص امسال 
تالش کرده تا این بزرگداشت را متناسب 
با شرایط تعطیلی مدارس و به شیوه های 

دیگری پیگیری کند.
نوع  درخصوص  ه  د ا ز حکیم 
نقش  و  کنونی  شرایط  در  آموزش ها 
پررنگ معلمان در این خصوص گفت: 
معلمان در این شرایط ویژه و تعطیلی 
و  داده  خرج  به  همت  واقعًا  مدارس 
اجازه ندادند که جریان آموزش تعطیل 

وزارتخانه  اقدامات  جمله  از  که  شود 
به  می توان  سیما  و  صدا  همکاری  با 
کرد.معاون  اشاره  آموزشی  تلویزیون 
آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
ایران  افزود: صدای جمهوری اسالمی 
نیز نقش قابل توجهی در آموزش از راه 
روستایی  مناطق  دانش آموزان  به  دور 
تلویزیون  به  دسترسی  که  عشایری  و 

نداشتند، ایفا کرد.
و  ظرفیت  را  فناوری  بستر  وی 
بستر مناسبی برای دانش افزایی مداوم 
مجازی  آموزش های  زمینه  در  معلمان 
فضای  در  تدریس  داد:  ادامه  و  خواند 
مجازی، متفاوت از کالس حقیقی است 
و مختصات خودش را دارد، از این رو ما 
هم دستورالعمل های تدریس در این نوع 

از کالس را تدوین کردیم.
فراخوان  اعالم  از  زاده  حکیم 
شرکت داوطلبانه معلمان سراسر کشور 
در ضبط تدریس خالقانه خود و ارسال 
آن به معاونت برای بارگذاری در »شبکه 
شاد« سخن گفت و افزود: این کار باعث 
می شود همه دانش آموزان و همکاران از 
تجربه های خالق معلمان استفاده کنند.

آموزشی  تلویزیون  راه اندازی  وی 
و  مثبت  اتفاقی  را  روز  از سه  در کمتر 
بزرگ خواند و ادامه داد: به هم ریختن 
شبکه  یک  برنامه های  و  کنداکتور 
آن  دادن  اختصاص  و  روز  سه  ظرف 
به برنامه های آموزشی و از سوی دیگر 
آماده کردن معلمان کار بسیار دشوار و 
جهادی بود که جز با ایثار و فدارکاری 

قابل تحقق نبود.
وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون 
برنامه ای  در  که  پرورش  و  آموزش 
رادیویی صحبت می کرد، با بیان اینکه 
با  هماهنگ  و  منسجم  بستری  ایجاد 
قابلیت نظارت مدیران )شبکه شاد( امری 
اجتناب ناپذیر بود، تصریح کرد: این یک 
حرکت بسیار بزرگ و ملی و با نگاه به 
آینده است و قطعًا هم مشکالتی وجود 

دارد که در حال رفع آن ها هستیم.
با  رابطه  در  زاده همچنین  حکیم 
ابتدایی  آموزش  معاونت  تحولی  بسته 
ابتدایی  معاونت  در  ما  کرد:  عنوان 
در  پایه  مهارت های  یادگیری  به  نیاز 
خواندن  مهارت  مانند  دانش آموزان 
شناسایی  را  زندگی  آداب  و  نوشتن  و 

کردیم.
وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون 
»بسته  تهیه  از  پرورش  و  آموزش 
خواندن،  مهارت  از  ترکیبی  خوانا« 
نوشتن و آداب زندگی خبر داد و گفت: 
برنامه عملیاتی این بسته برای اجرا در 
ابتدایی  دوران  مدارس  از  درصد  پنج 
سراسر کشور اعم از شهری، روستایی، 
عشایری، دخترانه و پسرانه آماده است.

فراخوان معلمان برای ضبط تدریس خالقانه 

رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران گفت:  
تقویت روابط و همبستگی خانوادگی و شناخت و صمیمت 
اعضای خانواده از یکدیگر را از مهمترین آثار و نتایج اجتماعی 

شیوع کرونا در جهان بیاد دانست. 
اجتماعی  نتایج  و  آثار  خصوص  در  اقلیما  مصطفی 
شیوع بیماری کرونا در جهان اظهار داشت: به گفته برخی 
با تداوم قرنطینه خانگی، افسردگی، اختالفات  روانشناسان 

دیگر  از سوی  اما  یافته  افزایش  میزان طالق  و  خانوادگی 
این ارتباط نزدیک شناخت اعضا خانواده از یکدیگر و اتحاد 

و همبستگی خانوادگی را افزایش داد.
رفع  و  کاهش  مشاوران  گفته  به  داد:  ادامه  وی 
جلسه های  تشکیل  و  وگو  گفت  با  خانوادگی  اختالفات 
گروهی با روانشناسان محقق می شود؛ اما براساس برخی 
تحقیقات شناخت طرفین از یکدیگر در این دوران بسیاری 

خانوادگی  و صمیمیت  کاهش  را  ناسازگاری ها  و  تنش   از 
را افزایش داد.

تبعات  از  دیگر  یکی  کرد:  تصریح  جامعه شناس  این 
اجتماعی نگران کننده اما در جهان پساکرونا گسترش بیکاری 
است؛ امروزه با شیوع این بیماری بسیاری از کسب وکارها 
تعطیل و این مساله گاه آسیب های اجتماعی متعددی را به 

دنبال خواهد داشت.

تقویت روابط خانوادگی مهم ترین تاثیر اجتماعی کرونا است



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1450-سه شنبه 16 اردیبهشت 41399 انرژی اقتصاد- 

هفته  یک  از  کمتر  تا  که  حالی  در 
با  و  ر د ن خو ا یر مد محصوالت  گذشته 
قیمت های فروردین ماه به فروش می رسید 
اما اخیرا این شرکت برای محصوالت خود 
را  آنها  و  کرده  لحاظ  جدیدی  قیمتهای 
تومانی  میلیون   ۴۷ تا   ۱۹ بین  افزایش  با 

عرضه می کند.
افزایش  گزارش  از  هفته  یک  هنوز 
نگذشته  مدیران خودرو  محصوالت  قیمت 
قیمت  لیست  در  شرکت  این  مجددا  که 
اردیبهشت  برای  خود  محصوالت  فروش 
ماه، افزایش قیمت های قابل توجهی لحاظ 

کرده است.
چند روزی پیش و در همین صفحه 
خبری در رابطه با تغییر قیمت  محصوالت 
لبته  ا شد،  منتشر  مدیران خورو  شرکت 
محصوالت آن با قیمت های فروردین ماه که 
البته آن نیز در مقایسه با قیمت های اسفند 
حدود ۴۳۶ هزار تومان افزایش داشت، عرضه 
می شد و شرکت نیز علت آن را افزایش ۴۶۳ 
هزار تومانی نرخ بیمه اعالم کرده بود، اما 
اطالعیه جدید قیمتی محصوالت این شرکت 
منتشر شد که در آن افزایش قیمت های قابل 

توجهی دیده می شود. 
در شرایطی که ناشی از شیوع کرونا 
اقتصاد نه تنها کشور ما بلکه همه دنیا دچار 
آسیب شده است، برخی شرکت ها گویا فقط 
به سود خود می اندیشند. حتی پرونده دار و 
مانع  هم  گذشته  سال  در  شدن  تعزیراتی 
پیاپی  قیمت های  افزایش  و  سودجویی ها 

این شرکتها نشده است.
در  قیمت  افزایش  این  از  مثال  چند 
صورت  بدین   ،MVM محصوالت  گروه 
است که در لیست قیمتی جدید منتشر شده 
برای فروش اردیبهشت ماه، قیمت محصول 
اسپورت  اکسلنت  اتوماتیک   MVM X55
۴۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده؛ 
در حالی که این خودرو در فروردین ماه ۳۹۴ 
میلیون و ۱۶۳ هزار تومان قیمت داشته است 
و این یعنی افزایش قیمت ۳۹ میلیون و ۴۷۳ 

هزار تومانی در مدت یک ماه!
پس از آن، MVM X۳۳ اتوماتیک 
تومان،  هزار   ۹۳۷ و  میلیون   ۳۳ اسپرت 
اسپورت  اکسلنت  اتوماتیک   MVM X۲۲
 MVM و  تومان  هزار   ۳۷ و  میلیون   ۲۹
۱۹میلیون  اسپرت  اکسلنت  دنده ای   ۳۱5S

و ۷۳۷ هزار تومان افزایش قیمت داشته اند.
در گروه محصوالت چری نیز بیشترین 
افزایش قیمت مربوط به خودرو تیگو ۷ است 
که با افزایش ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومانی 
ظرف مدت یک ماه از ۴۷۳ میلیون و ۴۶۳ 
هزار تومان اکنون به 5۲۰ میلیون و ۴۳۷ 
آریزو  از آن  تومان رسیده است. پس  هزار 
۶، ۴۱ میلیون و ۱۳۷ هزار تومان، تیگو 5، 
 5 آریزو  و  تومان  هزار  و ۹۳۷  میلیون   ۳5
تومان  هزار   ۶۷۰ و  میلیون   ۲۸ دنده ای 

افزایش قیمت داشته اند.
مدیران  محصوالت  قیمتی  لیست 
ماه سال  اردیبهشت  و  فروردین  در  خودرو 

جاری به شرح زیر است:
کت  شر ز  ا ا  د مجد ا  ر ع  ضو مو
مدیران خودرو جویا شدیم تا مشخص شود 

افزایش  دلیل  به  قیمت  افزایش  از  پس 
نرخ بیمه، این بار چه دلیلی برای افزایش 
تومان  میلیون   ۴۷ تا  هم  آن  قیمت ها 

وجود دارد؟
مدیران خودرو  شرکت  رابطه  این  در 
کرد  اعالم  ارز  نرخ  افزایش  را  اصلی  علت 
شده  خریداری  ارز  قیمت  آخرین  گفت:  و 
۱۳ هزار تومان بوده که اکنون به ۱۴ هزار 
تومان رسیده است؛ ضمن اینکه ارز نیمایی 
۱۱ هزار و 5۰۰ تومان بوده و اکنون  نرخ 
درحالی  این  و  است  تومان  هزار   ۱۴ آن 
است که بخشی عمده ای از ارز مورد نیاز 
برای واردات هم از ارز آزاد تامین می شود.

عالوه براین هزینه های جاری نیز افزایش 
یافته و هزینه های سربار با افزایش قیمت 
ها شدیدا باال رفته است. با توجه به اینکه 
خودرو باید با قیمت های جدید ارز و بخشی 
هم با ارز آزاد وارد شود، لذا مجبوریم قیمت 
محصوالت را افزایش دهیم تا بتوانیم به کار 

خود ادامه دهیم.
سوال  این  به  پاسخ  در  شرکت  این 
مبنی براینکه هزینه تمام شده این خودروها 
فعال با همان ارزهای سابق و ارز تهیه شده 
از چندین ماه گذشته برای فروش محاسبه 
ارز جدید که  قیمت  با  نباید  می شود، پس 
۱۰۰۰ تومان افزایش داشته، یکباره قیمت 
شود  گران  تومان  میلیون   ۴۷ خودروها 
اعالم کرد: با ارز ۱۳  هزار تومانی خودرو 
تومانی  هزار   ۱۴ ارز  با  باید  اما  آورده ایم 

مجددا وارد کنیم!

بانک توسعه صادرات 2000 میلیارد ریال تسهیالت برای صادرات 
کاالهای صنعتی اختصاص داد

بانک توسعه صادرات ایران مبلغ دوهزار میلیارد ریال برای 
تسهیالت سرمایه در گردش ویژه صادرات کاالهای صنعتی به 
متقاضیان در این بخش از محل سپرده گذاری ریالی صندوق 

توسعه ملی اختصاص داد.
این  صادرات،  توسعه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
قرارداد که میان بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی 

منعقد شده و به مدت دوسال اعتبار دارد، در اجرای بسته حمایت از توسعه صادرات 
غیرنفتی است.

اعطای  برای  قرارداد  این  موضوع  سپرده  از  استفاده  گزارش،  این  براساس 
تسهیالت به متقاضیان تابع مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و شرایط 
به  بانک  داخلی  منابع  با  ترکیب  بود که نسبت 5۰-5۰  قرارداد خواهد  در  مندرج 

صادرات اختصاص می یابد.
سقف اعطای تسهیالت سرمایه در گردش برای اشخاص حقیقی حداکثر 5۰ 
میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی حداکثر ۴۰۰ میلیارد ریال تعیین شده و بانک 
موظف است متناسب با حجم فعالیت متقاضی بهای تمام شده و حجم قراردادهای 
در  سرمایه  تسهیالت  اعطای  به  نسبت  شده  تعیین  سقف  در  فروش  و  صادرات 

گردش اقدام کند.
بر اساس این قرارداد، نرخ سود تسهیالت اعطایی به متقاضیان از محل این 

سپرده، ۱۱درصد خواهد بود.
اشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیالت، تمام اشخاص حقیقی 
ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی الزم از مراجع ذیربط و تمام اشخاص حقوقی 
خصوصی، تعاونیهای ثبت شده و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی 

غیردولتی دارای اهلیت را تشکیل می دهند.
از توسعه صادرات غیرنفتی کشور و  بانک برای تحقق رسالت حمایت  این 
اختصاص منابع ارزان قیمت به صادرکنندگان، از سال ۱۳۹۱ به انعقاد قراردادهای 
عاملیت ارزی و سپرده گذاری ریالی و ارزی با صندوق توسعه ملی اقدام کرده است.

بانک سینا  پرداخت تسهیالت ارزان قیمت در قالب طرح پردیس 
به متقاضیان

و  اسالمی  بانکداری  های  آرمان  تحقق  راستای  در 
سینا  بانک  کوچک،  های  مقیاس  در  اشتغالزایی  به  کمک 
تسهیالت ارزان قیمت در قالب طرح پردیس را به متقاضیان 

پرداخت می کند.
بر اساس طرح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت پردیس 
که ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی است، متقاضیان با افتتاح 

حساب سپرده ای حداقل به مبلغ 5 میلیون ریال می توانند از وام قرض الحسنه این 
طرح تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با کارمزد ۴ درصد بهره مند شوند. 

به سپرده متقاضیان این طرح، سود سالیانه علی الحساب به میزان ۰.5 درصد 
پرداخت می شود که برای بهره مندی از این میزان سود، می بایست با حداقل یک 

میلیون ریال افتتاح حساب گردد.
از مزایای  سازمانها و شرکت ها نیز در صورت احراز شرایط جهت استفاده 
طرح پردیس بانک سینا، می توانند نسبت به ارائه تقاضای دریافت تسهیالت جهت 

کارکنان خود تا سقف هر یک ۳۰۰ میلیون ریال اقدام نمایند.
متقاضیان بنابر میانگین موجودی حساب خود در بازه های زمانی ۳ ماهه، 
۶ ماهه، ۹ ماهه و ۱۲ ماهه امکان استفاده از تسهیالت به میزان ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ 
درصد سپرده را دارند و در بازه های زمانی مختلف 5 تا ۶۰ ماهه نیز می توانند 

نسبت به پرداخت اقساط اقدام نمایند.

رئیس بانک مرکزی خبر داد؛
تصویب الیحه حذف چهار صفر از پول ملی درمجلس؛

 تومان واحد پول ملی می شود
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه »تومان« و »قران« همزمان با پول 
فعلی، در کل کشور جاری و تدریجاً جایگزین اسکناس ها و مسکوکات فعلی می شوند، 
اعالم کرد: واحد پول ملی »تومان« می شود و هر یک »تومان« نیز معادل ۱۰۰ 

»قران« خواهد شد.
نمایندگان مجلس طی بررسی الیحه حذف چهار صفر از پول ملی تصویب 
کردند تا در سه سال آینده واحد پول کشور از ریال به تومان تغییر پیدا کند که در 
این زمینه، عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی اعالم کرد: روز گذشته)۱5 
اردیبهشت ماه ۱۳۹۹( در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی الیحه پیشنهادی 
دولت، مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی و تعیین »تومان« به عنوان واحد پول 

ملی، که توسط بانک مرکزی ارائه شده بود، به تصویب رسید.
اقدامات اجرایی  از  بعد  براساس ماده واحده مصوب مجلس،  ادامه داد:  وی 
مورد نیاز، واحدپول ملی جدید »تومان« می شود که معادل ۱۰.۰۰۰ »ریال« جاری 

خواهد بود. هر یک »تومان« نیز معادل ۱۰۰ »قران« خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان اظهار کرد: »تومان« و »قران« همزمان با 
پول فعلی، در کل کشور جاری شده و تدریجًا جایگزین اسکناس ها و مسکوکات 
و  برنامه  و  اقتصاد  وزیران، کمیسیون های  هیأت  از  فعلی می شوند. الزم می دانم 
بودجه، خصوصًا نمایندگان مجلس، که امروز با رأی قاطع خود، ماده واحده حذف 

چهار صفر از پول ملی را به تصویب رساندند، قدردانی کنم.
***

تاثیر حذف ۴ صفر از پول ملی بر معامالت بورس
روز گذشته بررسی الیحه اصالح قانون پولی و بانکی کشور در دستور کار 
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی قرار گرفت که از نظر فعاالن بازار سرمایه این 

تصمیم می تواند در بازار سرمایه با تاثیر مالی رفتاری همراه اشد.
در جریان بررسی کلیات این الیحه سه نماینده به عنوان موافق و سه نماینده 
به عنوان مخالف صحبت کردند که در نهایت پس از اظهارات رییس کل بانک 
مرکزی و اعالم نظر کمیسیون اقتصادی به عنوان موافق تصویب کلیات، مجلس 

شورای اسالمی با کلیات این الیحه موافقت کرد.
احمد اشتیاقی به تاثیر این تصمیم بر روند معامالت بازار سرمایه اشاره کرد و 
افزود: اکنون همه سهم ها در بازار از قیمت ۱۰۰ تومان عبور کرده است؛ بنابراین 
حذف ۴ صفر از پول ملی می تواند به صورت روانی در بازار تاثیرگذار باشد و باعث 

می شود تا قیمت سهام به سمت اعداد پایین تر پیش رود.
وی ادامه داد: حذف چهار صفر از پول ملی می تواند از نظر مالی رفتاری از سوی 

افرادی که به تازگی وارد بازار سرمایه شده اند بر بازار تاثیرگذار باشد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه قیمت سهام در بازار، وابسته به مدل 
ارزش گذاری است و از این طریق می توان تعیین کرد که قیمت تعیین شده برای 
سهام ارزان یا گران است، گفت: از لحاظ مالی رفتاری تمایل عموم مردم بیشتر به 
سمت سهم های ارزان قیمت است، بنابراین زمانی که چهار صفر از پول ملی حذف 
شود به نوعی می توان سهم هایی که قیمت آنها باالتر است را به سمت پایین سوق داد.

وی اظهار داشت: این اقدام به منظور سر و سامان دادن وضعیت موجود و 
کاهش ارزش در قیمت ها از لحاظ صفری در نظر گرفته شده است؛ بنابراین این 
اقدام ممکن است از نظر مالی و رفتاری بر بازار تاثیرگذار باشد اما نمی تواند تاثیر 
خاصی را بر روی ارزش شرکت ها داشته باشد.اشتیاقی اظهار داشت: حذف ۴ صفر 
از پول ملی باعث روان تر شدن قیمت سهم ها می شود اما این مساله باید مشخص 
شود سهامی که نرخ آن ۱۰۰ تومان است با حذف ۴ صفر چه اتفاقی برای آنها رخ 

می دهد و چه برنامه هایی برای معامالت آنها انجام خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در مدل حذف چهار صفر از پول 

ملی یک سنجشی برای قیمت های کمتر از یک ریال تعیین می شود.

پرداخت وام یک میلیونی به بیش از ۳۵ هزار خانوار جامانده
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت بیش از ۳5 هزار فقره تسهیالت 

یک میلیون تومانی به یارانه بگیران در صف دریافت خبر داد.
علی اصغر میرمحمدصادقی اعالم کرد: از تعداد ۴۱ هزار فقره تسهیالت قابل 
پرداخت به سرپرستان خانوار معرفی شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
که به دالیلی از جمله مسدودی حساب، شماره حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره 
حساب با کد ملی ارسالی، نامعتبر بودن اطالعات معرفی شده و سایر خطاها امکان 
پرداخت آن از سوی بانک های عامل میسر نشده بود، با پیگیری های بعمل آمده و 

با همکاری بانک های عامل مشکالت مربوط به آن ها برطرف شده است.
از  فقره  و ۶۰۱  هزار  بنابراین، ۳5  افزود:  مرکزی  بانک  اعتبارات  مدیر کل 
اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ رفع و تسهیالت ده میلیون  تاریخ  ۱5  تا  تسهیالت مزبور 

ریالی به حساب سرپرست خانوار واریز شده است. 
بانک مرکزی اعالم کرده که این بانک می کوشد ایرادات مربوطه در خصوص 
اعطای مابقی تسهیالت مزبور )به تعداد  5هزار و ۳۹۹ فقره( را نیز با هماهنگی 

سازمان هدفمندسازی یارانه رفع و به حساب سرپرستان خانوار واریز کند.

افت سوددهی و تولید غول های نفت و گاز دنیا زیر سایه کرونا
شرکت های معظم نفتی آمریکایی و اروپایی در پایان سه ماه نخست سال 
فعالیت های  بر  آثار منفی اش  تاثیر شیوع ویروس کرونا و  ۲۰۲۰ میالدی تحت 
اقتصادی و به دنبال آن سقوط قیمت نفت، همگی افزون بر اعالم زیان های حاصل 
از این شرایط از کاهش تولید در ماه های گذشته و برنامه ریزی برای کاستن از این 

مقدار در ماه های آینده خبر دادند.
از  ناشی  اقتصادی  بحران  بلومبرگ،  و  رویترز  خبرگزاری های  گزارش  به 
ویروس کرونا، جنگ قیمتی و در پی آنها، افت شدید قیمت نفت سبب شد غول های 
نفتی جهان نیز برای همراهی با کشورهای عضو و غیرعضو سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک پالس( و دیگر تولیدکنندگان بزرگ نفت G۲۰ به منظور 
بازگشت توازن به بازار نفت و بهبود قیمت ها، برنامه های تولید خود را تعدیل کنند.

شرکت انگلیسی – هلندی شل نخستین شرکتی بود که روز پنجشنبه )۱۱ 
حفظ  برای  و  کرونا  ویروس  بحران  دلیل  به  را  خود  سهام  سود  اردیبهشت ماه( 
نقدینگی کاهش داد. این نخستین بار است که این شرکت پس از جنگ جهانی 

دوم  دست به چنین اقدامی می زند.
شل همچنین خرید سهام خود را به حالت تعلیق درآورد و اعالم کرد پس از 
نصف شدن سود خالصش در سه ماه نخست سال ۲۰۲۰ و رسیدن آن به ۲ میلیارد 

و ۹۰۰ میلیون دالر، حدود یک چهارم تولید نفت و گاز خود را کاهش می دهد. 
این اقدام های جدید در کنار کاهش هزینه ها و سرمایه گذاری ها در ماه گذشته، 
می تواند امسال حدود ۳۰ میلیارد دالر برای شل صرفه جویی به همراه داشته باشد. 
این شرکت با رقم یادشده می تواند از آسیب های بحران ویروس کرونا بکاهد و 

برای انتقال به سمت انرژی های کم کربن آماده شود.
شرکت های اکسون موبیل و شورون، غول های نفتی ایاالت متحده نیز در 
حال کاهش تولید نفت خام شیل هستند. این دو شرکت در واکنش به افت شدید 
قیمت های نفت خام و کاهش تقاضای سوخت به طور مشترک روزانه ۸۰۰ هزار 
اردیبهشت ماه(،   ۱۲( روز جمعه  دو شرکت  تولید خود می کاهند.   هر  از  بشکه 
از کاهش عمیق سرمایه گذاری در حوضه نفت شیل پرمین، میدانی که توسعه 
سال های اخیر آن، آمریکا را به بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان  بدل کرد، خبر 
دادند. هرکدام از این دو شرکت، کاهش تولید روزانه ۴۰۰ هزار بشکه را در سه 
ماه نخست امسال اعالم کردند و دلیل آن محدودیت های اعمال شده برای مقابله 

با بیماری همه گیر ویروس کرونا بوده است.
و  کرونا  ویروس  همه گیری  پی  در  نفتی  شرکت های  بیشتر  که  حالی  در 
کاهش تقاضا و قیمت نفت خام خسارت های بسیاری را گزارش کرده اند، شورون 
روز جمعه )۱۲ اردیبهشت ماه( از رشد ۳۸ درصدی سود سه ماه این شرکت که از 
افزایش فروش دارایی تقویت شده این شرکت حاصل شده خبر داد، در عین حال 
اعالم کرد قصد دارد برای مقابله با کاهش تقاضا و قیمت های پایین نفت و گاز، 

هزینه های خود را کاهش دهد.

معاون برنامه ریزی وزیر نفت:
سند جامع بهینه سازی مصرف گاز به زودی تدوین می شود

هوشنگ فالحتیان روز گذشته )دوشنبه، ۱5 اردیبهشت ماه( در آیین تودیع 
محسن دالویز، مدیر پیشین و معارفه علی مبینی دهکردی، مدیر جدید شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت، با اشاره به روند نامطلوب مصرف سوخت به ویژه گاز 
اولویت اصلی  از تدوین سند جامع بهینه سازی مصرف گاز به عنوان  در کشور، 
معاونت برنامه ریزی در مسیر بهینه سازی و طراحی سبد سوخت برای افق ۱۴۲۰ 
نام برد و گفت: سند جامع بهینه سازی مصرف گاز که در گذشته نیز مطرح بوده، 
قانون جامع و کاملی است که به زودی تدوین خواهد شد؛ اما در مجموع پیاده سازی 

الزام های ایجادشده در این سند نیازمند کاری مدبرانه است.
وی از تدوین سند تأمین انرژی بخش حمل ونقل در افق ۱۴۱۰ و ۱۴۲۰ نیز 
خبر داد و تصریح کرد: این سند هم اکنون آماده و برای نظرخواهی در بازه زمانی 
۱5 روزه به وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(، مجلس و دیگر سازمان های 
مربوطه فرستاده شده است که در صورت تأیید نهایی و تصویب در شورای عالی 

انرژی و دولت، سرلوحه کار و برنامه های آینده ما قرار خواهد گرفت.
در شرکت  انجام شده  فعالیت های  و  از تالش ها  قدردانی  فالحتیان ضمن 
بهینه سازی مصرف سوخت گفت: مقوله مدیریت را می توان در یک جمله »توان 
نفوذ در دیگران و تغییر آنان« خالصه کرد و انتظار است افرادی که در پست های 

مدیریتی ایفای نقش می کنند، اهتمام جدی به اهداف سازمان داشته باشند.
بهینه سازی  شرکت  ساختار  و  چارچوب  پیداست،  که  آن گونه  افزود:  وی 
مصرف سوخت، هدفمند و مشخص است و ظرفیت نیروی انسانی مطلوبی نیز 
حد  در  و  خیر  نیت  با  تالش اند  در  مدیران  همه  و  دارد  وجود  سازمان  این  در 
بضاعت و استعداد خودشان به صحنه بیایند و موفق باشند، اما کار باید هنرمندانه 
شکل بگیرد و تحقق یک کار هنرمندانه نیازمند برنامه ریزی و ممارست است و 
تمهیدات ویژه ای می طلبد تا نسبت به عملیاتی شدن اهداف تعیین شده اطمینان 

خاطر حاصل شود.

جهش قیمت دشالر بهانه جدید خودرو ساز چینی؛

افزایش قیمت دوباره محصوالت مدیران خودرو طی یک ماه!
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

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

 برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۲۶۰۳۴۰۰۰۰۰۲ مورخه ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک همدان منطقه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امیر خادمی فرزند اقبال 
بشماره شناسنامه ۱۲۱5 صادره از کبودرآهنگ در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۰۰ 
متر مربع تحت پالک ۱۷5/۱۰۳۶۹ واقع در همدان حومه بخش دو خریداری مع الواسطه از 
اسداله اسالمی زاده محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
۱5 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 درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالیکت صادر خواهد شد. م.الف: ۲۷ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ 

موسی حنیفه – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان 

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

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰55۷5 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اکبر مهدی نیا اردی فرزند حسین به شماره 
شناسنامه ۴۸۴ صادره از بابل در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
۱۱۰/5۷ مترمربع پالک شماره ۹۱ فرعی از ۱۲ اصلی واقع در قریه خیرآباد تهران بخش حوزه 
ثبت ملک ورامین از مالکیت کرمعلی خانی فرزند یحیی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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.ث/م.الف ۴۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۲/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۲/۳۱

محمد رحیم پور راینی
رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهي حصروراثت
خانم معصومه نظری به شماره شناسنامه ۲۰5 فرزند هیبت اله از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هیبت اله نظری کلفتی فرزند 
رحمت اله در تاریخ ۹۸/۱۲/۲ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح 
ذیل تعرفه شده اند:۱- ابوالفضل نظری کلفتی به ش ش ۲5۸۰۷۸۳۴۷۴ فرزند هیبت اله 
نسبت پسر ۲-وحید نظری کلفتی به ش ش ۱۳۴ فرزند هیبت اله نسبت پسر۳-معصومه 
نظری به ش ش ۲۰5 فرزند هیبت اله نسبت دختر۴-فاطمه صابر حسین آبادی به ش ش ۹ 
فرزند امان اله نسبت زوجه به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه 
دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۲۸۸ سیار مفاد درخواست مزبور را 
دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم 

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

آگهي حصروراثت
خانم افسانه کریمی تازه آبادی گلوندانی به شماره شناسنامه ۱۱۲۱  فرزند محمد از این 
شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهره اتفاق بلگوری  
فرزند ناز در تاریخ ۹۸/۱۱/۶  در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح 
ذیل تعرفه شده اند:۱-مجتبی کریمی تازه آبادی گلوندانی به ش ش ۲5۸۱5۱۱۶۶۴ فرزند 
محمد نسبت پسر۲- رضا کریمی تازه آبادی گلوندانی به ش ش ۴۱۱ فرزند محمد نسبت 
پسر۳-افسانه کریمی تازه آبادی گلوندانی به ش ش ۱۱۲۱ فرزند محمد نسبت دختر۴-محمد 
کریمی تازه آبادی گلوندانی به ش ش ۱۰۹۹ فرزند داود نسبت زوج  به غیر از وراث نامبرده 
ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به 
شماره ۲5۱ سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر 
شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر 

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

آگهی تغییرات شرکت هفت چشمه مینو شرکت سهامی خاص به شماره 
استناد صورتجلسه مجمع  به  ثبت ۲۱۸5 و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۰۹۲۱۷ 
عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رشته 
ساختمان و ابنیه : دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان وابنیه 
اعم ازچوبی.آجری . سنگی بتونی وفلزی- سازه های ساختمانی، محوطه های 
کوچک،دیوارکشی،اجرای پیاده رو ها ونظایرآن *رشته آب : دربر گیرنده امور 
پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمانهای نیروگاهی آبی و سازه های 
هیدرولیکی و تونل های آب مخازن آب و شبکه های توزیع آب . تاسیسات 
و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب بزرگ . خطوط انتقال آب . 
ایستگاههای پمپاژ آب و فاضالب بزرگ . شبکه های جمع آوری و انتقال 
فاضالب . کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی . سازه های 
دریایی و ساحلی . احداث حوضچه هاو استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان . 
عملیات ساختمانی سیویل تصفیه خانه های آب و فاضالب نظایر آن به فعالیت 
شرکت الحاق و مورد تصویب قرار گرفت . در نتیجه ماده ۲ در اساسنامه به 
شرح مذکور اضافه گردید . - تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به 5 نفر 
افزایش یافت در نتیجه ماده ۳۱ در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

مینو دشت )۸۳۱۴۸۳(

آگهی تغییرات شرکت هفت چشمه مینو سهامی خاص به شماره 
صورتجلسه  استناد  به   ۱۴۰۰۸۲۰۹۲۱۷ ملی  شناسه  و   ۲۱۸5 ثبت 
هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -راضیه 
جلوخانی نیارکی بشماره ملی ۲۶5۹۹۳۰۰۱5 بسمت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره - حسن تیموری صفی آباد بشماره ملی ۴۸۸۹۹۱۶۳۸5 
بسمت رئیس هیئت مدیره ۳- رضا تیموری صفی آباد بشماره ملی 
۴۸۸۹۹۰۰۴۳۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره - فاطمه تیموری صفی 
آباد بشماره ملی ۴۸۸۰۲۰5۹۲۳ بسمت عضو هیئت مدیره - عبدالصالح 
هالکو بشماره ملی ۲۰۳۲۲۶5۸۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای 

مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و 
همچنین سایر نامه های عادی و اداری و امور قراردادها با امضاء رئیس 
هیئت مدیره آقای حسن تیموری صفی آباد همراه با مهر شرکت معتبر 
خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری مینو دشت )۸۳۱۴۸۷(

آگهی تغییرات شرکت هفت چشمه مینو سهامی خاص به شماره 
ثبت ۲۱۸5 و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۰۹۲۱۷ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : حسن تیموری صفی آباد بشماره ملی ۴۸۸۹۹۱۶۳۸5- 
فاطمه تیموری صفی آباد بشماره ملی ۴۸۸۰۲۰5۹۲۳ - رضا تیموری 
صفی آباد بشماره ملی ۴۸۸۹۹۰۰۴۳۸ - راضیه جلوخانی نیارکی بشماره 
ملی ۲۶5۹۹۳۰۰۱5 - عبدالصالح هالکو بشماره ملی ۲۰۳۲۲۶5۸۰۱ 
به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
راضیه سایری بشماره ملی ۴۸۸۹۰۴۰۸۲۱ به عنوان بازرس اصلی 
و آقای محمد سایری بشماره ملی ۴۸۸۰۱۱۸۰۲۸ به عنوان بازرس 
علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند . روزنامه 
کثیراالنتشار بشارت نو جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری مینو دشت )۸۳۱۴۸۸(

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۷۱۸۷ هیأت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نوراله پوری  فرزند حسینعلی  به شماره شناسنامه 
۸ صادره از در یک باب ساختمان مسکونی به مساحت ۹۶/۹۲ متر مربع پالک ۱۶۱ فرعی از ۲۱ 
اصلی واقع در کوشک خالصه خریداری  از مالک رسمی آقای ولی اهلل تنگساری محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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.م/الف ۱۰۷  تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۲/۰۱  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۲/۱۶
حسن رامه رئیس ثبت اسناد و امالک

آقای اقبال عزیزی 
پالک ثبتی به شماره ۱۶۰۷ فرعی از ۲ اصلی بخش ۱۰ متعلق به شما در قبال طلب 
۴۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طلب بانک دی و پنج درصد نیم عشر اجرائی بازداشت گردیده است 
لذا طبق ماده ۸۷ آئین نامه اجرای مراتب به شما اخطار می شود ضمناً هرگونه نقل انتقالی 
از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود در ضمن این 

آگهی در یک نوبت در روزنامه چاپ منتشر گردیده است 
معاون اجرای اسناد رسمی سنندج حسین مالمیرزائی   م الف ۱۳۷۳۴ 

 ۳۱.۶ تا  اجاره بها  افزایش  متوسط 
را  خود  اجاره  که  خانوارهای  برای  درصد 
این  است،  یافته  افزایش  کردند  تمدید 
رقم در دو سال گذشته باالترین حد رشد 

اجاره است. 
بررسی تازه ترین آماری که مرکز آمار 
ایران در رابطه با شاخص قیمت اجاره بهای 
واحدهای مسکونی خانوارهای شهری منتشر 
 ۱۳۹۶ زمستان  از  که  می دهد  نشان  کرد 
افزایش  متوسط  گذشته  سال  زمستان  تا 
درصد   ۳۱.۶ تا  درصد   ۱۶.۸ بین  اجاره بها 
متغییر بوده است که کمترین آن مربوط به 

زمستان ۱۳۹۶ می شود.
براساس این گزارش، متوسط افزایش 
اجاره بها برای خانوارهای که تمدید قرارداد 
داشته اند، در سال ۱۳۹۷ به ۱۷.۲ درصد در 
بهار، ۲۶.۳ درصد در تابستان، ۲5.۴ پاییز و 

در روندی کاهشی به ۲۱ درصد در زمستان 
می رسد. اما در سال ۱۳۹۸ اجاره بها افزایشی 
بوده و از ۲۷ درصد در بهار به ۲۷.۱ تابستان، 
۳۱.۲ درصد پاییز و در نهایتا ۳۱.۶ درصد در 

زمستان می رسد. 
اجاره بها  وضعیت  بررسی  همچنین 

واحدهای مسکونی در مناطق شهری بیانگر 
آن است که در زمستان سال گذشته شاخص 
قیمت به ۱۶۹.۳ رسیده که نسبت به فصل 
مشابه سال قبل ۴ درصد افزایش یافته است. 

وضعیت اجاره در استان ها
در زمستان گذشته این فصل بیشترین 

 ۷.۷ با  سمنان  استان  به  فصلی  تورم  نرخ 
استان  به  آن  کمترین  و  افزایش  درصد 
افزایش  درصد   ۰.۶ با  غربی  آذربایجان 
شاخص  تغییرات  درصد  دارد.  اختصاص 
قیمت اجاره بها نسبت به فصل مشابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطه(، ۲۲.۹ درصد است 
که نسبت به پاییز ۱۳۹۸)۲۱.۶ درصد(، ۱.۳ 

واحد درصد افزایش دارد.
اما بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
درصد   ۳5.۷ با  لرستان  استان  به  مربوط 
استان  به  مربوط  آن  کمترین  و  افزایش 
آذربایجان غربی با ۹.۴ درصد افزایش است. 
به عبارتی خانوارهای استان لرستان به طور 
متوسط ۱۲.۸  درصد بیشتر از میانگین کل 
کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی  
۱۳.5  درصد کمتر از میانگین کل کشور در 

بخش اجاره بها هزینه کرده اند.

افزایش 31 درصدی اجاره خانه برای تمدیدی ها!

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید دغدغه بزرگ 
شهرهای جدید را حمل و نقل آن اعالم کرد و گفت: امسال 
کلنگ ساخت متروی تهران- پردیس به زمین خواهد خورد.

»حبیب اهلل طاهرخانی« در مراسم کلنک زنی بیش از 
۱۴ هزار واحد مسکن ملی فرهنگیان، افزود: در این پروژه 
۲۹ پارک و فضای سبز، هفت درمانگاه، ۳۷ مجموعه ورزشی 
و ۱۱ مرکز فرهنگی در شهرهای جدید ساخته خواهد شد 
که امیدواریم با این اقدامات جذابیت سکونت در شهرهای 

جدید را افزایش دهیم.
ادامه  جدید،   شهرهای  عمران  شرکت  مدیرعامل 
در  اشتغالشان  محل  جدید،  شهرهای  ساکنان  بیشتر  داد: 
به  آسان  دسترسی  و  است  مادر  شهرهای  یا  کالنشهرها 

کالنشهرها مشکل عمومی بیشتر شهرهای جدید است.
 وی، گسترش حمل و نقل ریلی را اولویت اول خواند 
و گفت: از این رو، سال گذشته متروی کرج به شهر جدید 
آهن  ۱۴۰۰ خط  سال  تا  اینکه  افتتاح شد ضمن  هشتگرد 

اصفهان به شهر جدید بهارستان نیز تکمیل می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای عملیات 

ساخت خط متروی شهر جدید پرند به فرودگاه امام خمینی، 
گفت: امسال کلنگ اجرای ساخت متروی تهران - پردیس 
به زمین خواهد خورد؛  این خط ریلی به بازار مسکن تهران 

و پردیس کمک خوبی خواهد کرد.
طاهرخانی، سهم این شهرها از طرح اقدام ملی مسکن 
را ۲۰ هزار واحد عنوان و اظهار کرد: ساخت ۷۰ هزار واحد 
از این تعداد در شهرهای جدید آغاز شده که به سه روش 

این عملیات انجام خواهد شد.
افزود:  جدید  شهرهای  عمران  شرکت  مدیرعامل 
اصلی ترین روش اجرای طرح ملی مسکن در شهرهای جدید 
به روش مشارکت با بخش خصوصی است به گونه ای که 
زمین و پروانه ساختمانی را شرکت عمران شهرهای جدید 
پرداخت  را  و بخش خصوصی هزینه ساخت  ارائه می دهد 
می کند. در نهایت بر اساس آورده، سهم هر یک از طرفین 

مشخص خواهد شد.
مسکن  واحد   ۸۰۰ و  هزار   ۱۲ ساخت  آغاز  به  وی 
با مشارکت بخش خصوصی  مشارکتی در شهرهای جدید 
اشاره کرد و گفت: ساخت ۱۲ هزار و 5۰۰ واحد دیگر نیز 

است. کل مسکن های مشارکتی  داد  قرار  انعقاد  مرحله  در 
طرح ملی مسکن در شهرهای جدید 5۰ هزار واحد است که 
ساخت ۲5 هزار واحد آن کلید خورده و تا قبل از پایان سال 

جاری نهایی می شود.
طاهرخانی گفت: اگر هزینه ساخت هر یک از واحدها 
۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود، امسال می توانیم ۱۰ 
هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی را در شهرهای 

جدید به حوزه ساخت و ساز منتقل کنیم.
را طبقات متوسط  وی جامعه هدف شهرهای جدید 
عنوان کرد و افزود: مسکن لوکس در مجموعه شهرهای 
نیز جذابیت  برای سرمایه گذاران  و  نمی شود  جدید ساخته 

ندارد.
واحدها  مالکیت  تعیین  زمان  در خصوص  طاهرخانی 
واحدها  که  سقف ها  زدن  و  اسکلت  تکمیل  از  پس  گفت: 
جداسازی می شود، فرآیند پیش فروش از سوی سرمایه گذار و 
شرکت عمران شهرهای جدید آغاز خواهد شد. سهم شرکت 
شهرهای جدید نیز به کسانی که در ثبت نام اخیر طرح ملی 

مسکن نام نویسی کرده بودند، تعلق می گیرد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید:
متروی تهران- پردیس امسال کلنگ زنی می شود
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خولیو والسکو یک قدم تا بازگشت به والیبال ایران
رییس فدراسیون والیبال از مذاکره با سرمربی 
و  ایران  به  بازگشت  برای  ملی  تیم  آرژانتینی سابق 

همراهی بلندقامتان در المپیک توکیو خبر داد.
احتمال بازگشت مرد خوش فکر آرژانتینی به 
والیبال ایران می تواند یکی از بهترین اخبار برای عالقه 
مندان به این رشته باشد. خولیو والسکو که هنوز بعد از 
گذشت ۶ سال از جدایی اش، در ایران نامش به نیکی 
یاد می شود و خیلی ها پیشرفت ویژه والیبال ایران را 

مدیون او می دانند، تقریبا یک سال قبل اعالم بازنشستگی کرد. 
سرمربی تیم ملی والیبال ایران در سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ که به خاطر حضور 
روی نیمکت تیم ملی کشورش، تهران را ترک کرد، با وجود خداحافظی از دنیای 
مربیگری، سال گذشته به عنوان مدیرفنی در کنار تیم جوانان والیبال ایتالیا در مسابقات 

جهانی حاضر بود؛ رقابت هایی که با قهرمانی ایران به پایان رسید. 
حاال که فدراسیون والیبال قرارداد کوالکوویچ را فسخ کرده و به دنبال انتخاب 
یک سرمربی جدید برای تیم ملی است، شایعه بازگشت والسکو با تایید داورزنی نزدیک 
به واقعیت شده و به نظر می رسد در صورتی که این مرد محبوب آرژانتینی OK بدهد، 
در راه المپیک توکیو، والسکو در سمتی جدید والیبال ایران را همراهی خواهد کرد. 

محمدرضا داورزنی، رییس فدراسیون والیبال در رابطه با احتمال همکاری با 
خولیو والسکو گفت: همانطور که می دانید والسکو بعد از اینکه از آرژانتین به ایتالیا 
برگشت، تصمیم گرفت دیگر کار مربیگری نکند. او االن دپارتمان تیم های پایه ایتالیا 
را مدیریت می کند. اگر والسکو بتواند به صورت کوتاه مدت در فاصله بین فروردین 

تا مرداد سال آینده به ما کمک کند، استقبال می کنیم. 
وی در پاسخ به این سوال که صحبتی با والسکو شده، عنوان کرد: پیام هایی 
رد و بدل شده که اگر او بتواند در کنار کادرفنی جدید ایران برای المپیک توکیو باشد. 
رییس فدراسیون والیبال در پایان گفت: مردم ما حس خوبی به والسکو دارند. 
این احساس در بین بازیکنان و مربیان ایرانی هم هست. اگر این امکان فراهم شود که 
ما هم استقبال می کنیم. باب مذاکره را هم باز کردیم. البته با توجه به شرایط مربوط 

به کرونا، والسکو در خانه مستقر است و والیبال را دنبال می کند. 
با این شرایط به نظر می رسد پستی که فدراسیون والیبال ایران برای والسکو 
در صورت بازگشت در نظر گرفته، مدیرفنی یا مشاور فنی است؛ اتفاقی که اگر رخ 
دهد، احتمال روی کار آمدن مربی ایرانی را در راس کادرفنی تیم ملی بیشتر خواهد 
کرد. بعید است مربیان مطرح خارجی بخشی از اختیارات خود را به مدیرفنی بدهند و 

زیر بار این بروند که والسکو هم در تصمیمات فنی دخالت کند.

قهر سرمربی تیم ملی کشتی در جلسه با دبیر!
تدوین طرحی جدید برای چرخه انتخابی تیم 
ملی بعد از تعویق المپیک توکیو، اختالف نظرهایی را 

در فدراسیون کشتی در پی داشته است.
علیرضا دبیر در نشست خبری روز شنبه خود 
انتخابی جدیدی برای معرفی  اعالم کرد که چرخه 
نفرات اعزامی به المپیک تدوین شده و به زودی با 
حضور سرمربیان تیم های ملی نهایی و ابالغ می شود. 
موردی که رییس فدراسیون کشتی روی آن تاکید 

داشت، محک خوردن همه کشتی گیران در انتخابی بود و او حتی از حسن یزدانی هم 
نام برد که نباید بدون انتخابی به المپیک برود.

روز یکشنبه گذشته جلسه ای با حضور غالمرضا محمدی، سرمربی تیم ملی 
کشتی آزاد در همین رابطه برگزار شد؛ نشستی که به خاطر اختالف نظر محمدی با 
طرحی که مسئوالن انستیتوی کشتی تدوین کرده اند، با ترک جلسه از سوی او مواجه 
شده است.به نظر می رسد در طرح تدوین شده برای چرخه انتخابی تیم ملی کشتی 
در راه المپیک توکیو، دایره اختیارات سرمربیان کمتر شده و بیشتر این کشتی گیران 

هستند که باید خودشان را در مسابقات مختلف ثابت کنند.
محسن کاوه، مدیر تیم های ملی کشتی آزاد در واکنش به شایعه قهر غالم 
محمدی به میزان می گوید: »مسأله این است که همه چیز باید از مجرای مشخصی 
پیش برود. اینکه کشتی گیر بداند در چه صورتی شانس رسیدن به تیم ملی را دارد و 
ابهامات برای همه برطرف شود و مسیر مشخص باشد. موضوع خاصی نبود و فکر 

می کنم در آینده همه چیز به خوبی پیش برود.«
باید دید با توجه به اختالف سلیقه های موجود درباره چرخه انتخابی تیم ملی 
که ممکن است در کشتی فرنگی هم به وجود بیاید، در نهایت فدراسیون چه زمانی 

برای نهایی کردن این چرخه به نتیجه خواهد رسید.

محراب فاطمی به دنبال احیای مسابقه مردان آهنین
قهرمان ۴ دوره مسابقات قویترین مردان ایران 
تغییرات در فدراسیون پرورش اندام را فرصتی برای راه 

اندازی دوباره مسابقه مردان آهنین می داند.
ناصر  بازنشستگی  نامه  اخیر  روزهای  طی 
پورعلی فرد، رییس فدراسیون پرورش اندام که چندین 
دوره در این فدراسیون حضور داشته، در رسانه ها منتشر 
شده و گفته می شود وزارت ورزش طی روزهای آینده 

برای این فدراسیون سرپرست تعیین خواهد کرد.
 یکی از مسابقاتی که در ۲ دهه اخیر توجه بسیاری از مردم را به خود کرد، مسابقه 
قویترین مردان یا همان مردان آهنین بود که حاال چند سالی است دیگر برخالف روال 

گذشته در نوروز هم پخش نمی شود.
محراب فاطمی، یکی از مطرح ترین قهرمانان رشته قویترین مردان که ۴ دوره 
قهرمانی این مسابقات را در کارنامه دارد، در گفت وگو با »ورزش سه« تغییرات پیش 

روی فدراسیون را فرصتی برای احیای مسابقه مردان آهنین عنوان می کند.
او که دل خوشی از رییس بازنشسته فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی ندارد، 
در ابتدای صحبت های خود گفت: بسیار خوشحالم که به استناد قانون و با اراده وزارت 
ورزش قرار است فردی که ۱5 سال است خودش را به فدراسیون چسبانده، از فدراسیون 
برود. ای کاش آقای وزیر که می دانست او قرار است بازنشسته شود و برود، زمینه ورود 
جوانان تحصیلکرده و محبوب را فراهم می کرد. البته بهتر این بود که پورعلی فرد قبل 
از این اتفاقات خودش زمینه را برای رقبای جوانتر؛ خالقتر وبا انگیزه تر فراهم می کرد.

وی درباره اینکه چرا در سال های اخیر با فدراسیون همکاری نداشته، افزود: با 
خود عهد کردم تا این تیم در فدراسیون هستند، کاری با آن ها نداشته باشم. خودخواهی، 
غرور و بیزنس آقایان باعث شد من از این رشته دور شوم. هنوز یادم نمی رود که در 
آخرین دوره حضورم چطور حق مرا خوردند. حتی رضا جاودانی بعد از برنامه تماس 
گرفت و گفت که چون دیدم حق تو ضایع شده، دیگر در این برنامه مجری گری 
نمی کنم. این آقا از وقتی رییس فدراسیون شد، جلوی ما ایستاد چون از حضور آدم های 
مثبتی من استقبال نمی کرد. حاال که رییس فدراسیون رفتنی شده، من تمام قد در 
کنار رشته خودم هستم و می خواهم کمک کنم تا دوباره قویترین مردان و مسابقه 

مردان آهنین را احیا کنیم.
قهرمان ۴ دوره مسابقات قویترین مردان ایران گفت: این فدراسیون ضعف های 
زیادی دارد که جامعه پرورش اندام و بدنسازی همه آن ها را می دانند. عدم شایسته 
ساالری، عدم بهره گیری از خبرگان، باندبازی، شیوع مصرف مواد نیروزا، تنزل شان 
و منزلت ورزش های قدرتی مثل پاورلیفتینگ و قوی ترین مردان ونگاه بیزنسی به 
ورزش از جمله مواردی است که پرورش اندام را به این روز انداخته. رییس فدراسیون 
آینده باید یکی از جنس خودمان باشد و بداند این ورزشکاران چه زحماتی می کشند و 
به آن ها رسیدگی کند. وقتی حق مرا خوردند، در فدراسیون به پورعلی فرد گفتم که 
این میز برای شما نمی ماند. به نظرم او باید در انتخابات قبلی فضا را برای جوانترها 
باز می کرد و حاال هم بهتر است زودتر فدراسیون را ترک کند تا این رشته بیشتر از 

این بالتکلیف نماند.

مسابقات جهانی شنا تا 2022 به تعویق افتاد
به دلیل همزمانی مسابقات جهانی شنا و بازی های المپیک، مسابقات شنا تا 

۲۰۲۲ به تعویق افتاد.
به گزارش یورو اسپورت، فدراسیون جهانی شنا )FINA( اعالم کرد مسابقات 
جهانی ورزش های آبی که قرار بود سال آینده در فوکوکا برگزار شود تا سال ۲۰۲۲ 
به تعویق افتاد.تاریخ جدید بین ۱۳ تا ۲۹ می )۲۳ اردیبهشت تا ۸ خرداد ۱۴۰۱( است. 
این مسابقات قرار بود روزهای ۱۶ جوالی تا اول آگوست ۲۰۲۱ )۲5 تیر تا ۱۰ مرداد 

۱۴۰۰( برگزار شود.
فدراسیون جهانی شنا این تغییر را به دلیل تعویق بازی های المپیک توکیو به 
خاطر شیوع ویروس کرونا اعالم کرده است. تاریخ جدید شروع بازی های المپیک با 

مسابقات ورزش های آبی در فوکوکا همزمان بود.
جولیو مگ لیون رئیس فدراسیون جهانی شنا در این باره گفت: پس از برقراری 
ارتباط با عوامل مربوطه و دریافت بازخورد آنها شک نداریم که تصمیم گرفته شده 

بهترین شرایط ممکن را برای همه شرکت کنندگان در مسابقات فراهم می کند.

قید 100 میلیون یورو زده می شود؛
عزم راسخ نیمار برای بازگشت به بارسلونا!

موندو دپورتیوو می گوید نیمار برای 
بازگشت به بارسلونا مصمم است و به این 
منظور قید تمدید قرارداد با PSG به رقم 

بیش از ۱۰۰ میلیون یورو را زده است.
دپورتیوو  موندو  کاتاالن  روزنامه 
صفحه اول خود را به نیمار اختصاص داده 
و می گوید ستاره بزرگ برزیلی همچنان 
برای بازگشت به بارسلونا مصمم است و 
به این منظور حتی پیشنهاد تمدید قرارداد 
باشگاه پاری سن ژرمن به رقم بیش از 
موندو  کرده.  رد  را  یورو  میلیون   ۱۰۰
با  می خواهد  بارسلونا  از  نیمار  می گوید 
تضمین  او  به  فداکاری  این  به  توجه 
بدهد که در فصل تابستان برای جذب 

او اقدام خواهد کرد.
می گوید  خود  گزارش  در  موندو 
روزی نیست که نیمار به خاطر تصمیم 

خود برای ترک بارسلونا در سال ۲۰۱۷ و پیوستن به PSG با هدف دریافت توپ 
طال، افسوس نخورد. او به همین علت برای جبران اشتباه خود حاضر است دست 
به هر کاری بزند. سال گذشته نیمار باشگاه پاریسی را مجبور کرد سر میز مذاکره 
با بارسا نشسته و به پیشنهاد باشگاه کاتاالن گوش دهد. او امسال هم مصم است 

دست به اقدام مشابهی بزند.
فداکاری برای بازگشت

نیمار که تا تابستان ۲۰۲۲ با PSG قرارداد دارد می داند که به دلیل بحران 
اقتصادی ناشی از اپیدمی کرونا امسال با مانعی  اضافی بر سر راه انتقالش مواجه خواهد 
بود ولی حاضر است برای انتقالش به نوکمپ دست به فداکاری بزند. نیمار پیشنهاد 
۱۰۰ میلیون یورویی PSG برای تمدید قراردادش را رد کرده. باشگاه پاریسی به 
نیمار پیشنهاد کرده بود که در توافق با اسپانسرش بانک ملی قطر، دستمزد ساالنه ای 

معادل 5۰ میلیون یورو به او پرداخت کند.
به غیر از این ۱۰۰ میلیون یورو، نیمار حاضر است در ازای بازی در بارسلونا 
نصف دستمزدی که در PSG می گیرد را دریافت کند. سال گذشته هم بارسلونا و 
نیمار به توافق رسیده بودند که در زمان بازگشت او، شرایط قراردادش با قراردادی 

که در سال ۲۰۱۷ با باشگاه کاتاالن داشت متفاوت باشد.
نیمار در برزیل

از زمان تعلیق ر قابتهای لیگ۱ و اللیگا در اواخر اسفندماه به دلیل بحران 
اپیدمی کووید۱۹، نیمار برای پشت سر گذاشتن دوران قرنطینه به کشورش برزیل 
بازگشته و هم اکنون در شهر ریودوژانیرو به سر می برد. او این روزها با مربی بدنسازی 
شخصی اش ریکاردو روسا تمرین می کند تا در زمان شروع دوباره رقابتهای فوتبال 
با آمادگی کامل به میدان برگردد. با اینکه لیگ۱ در فرانسه به کلی تعطیل شده و 
PSG قهرمان فصل معرفی شده ولی هنوز مشخص نیست که آیا بازی های این 

تیم در لیگ قهرمانان برگزار خواهد شد یا نه.
در انتظار بارسلونا

نیمار با اینکه می داند بزرگان رختکن بارسلونا خواهان اضافه شدن او به ترکیب 
تیم هستند منتظر اقدام باشگاه بارسلونا در این مورد است. نیمار امسال بر خالف سال 
 PSG گذشته به قوانین فیفا درباره نقل و انتقاالت امید دارد و می داند که باشگاه
نمی تواند او را به ماندن مجبور کند. بر اساس قوانین فیفا اگر بازیکنی سه سال را در 
یک باشگاه سپری کرده باشد و  قراردادش را تمدید نکرده باشد، می تواند تقاضای 
ترک باشگاه را بکند و کسی نمی تواند او را مجبور به ماندن کند. البته در این شرایط 
بازیکن باید به باشگاه غرامت بدهد، غرامتی که میزانش با توجه به هزینه انتقال 

او محاسبه خواهد شد.
منتظر تضمین بارسلونا

در صورتیکه بازیکنی بخواهد از این قانون فیفا استفاده کند ابتدا باید قصد خود 
برای خروج از باشگاه را به مدیریت اعالم کند. به همین علت نیمار می خواهد قبل 
از شروع این استراتژی، از بارسلونا مطمئن شود و بداند که در صورت اقدام، باشگاه 

کاتاالن در فصل تابستان برای جذب او اقدام خواهد کرد. 
بارسلونا اما می داند که به جای پرداخت مبلغ اعالم شده از طرف فیفا، می تواند 
در مذاکره با باشگاه فرانسوی، مقداری پول نقد بابت جذب نیمار پرداخت کرده و 
در ازای مابقی مبلغ مورد نظر PSG چند بازیکن خود را پیشنهاد دهد. این همان 
سناریویی است که بارسلونا سال گذشته در مواجهه با PSG در پیش گرفته بود. در 
نهایت، تنها چیزی که تا این لحظه قطعی است، عالقه نیمار به بازگشت به بارسلونا 

و مصمم بودن او برای انجام این انتقال در تابستان پیش رو است.    

اورا: فرگوسن در یونایتد با ما مثل ربات رفتار می کرد

با  فرگوسن  سرآلکس  برخورد  نحوه  منچستریونایتد  سابق  فرانسوی  مدافع 
بازیکنان را شرح داد.

به گزارش تلگراف، پاتریس اورا، مدافع پیشین منچستریونایتد و تیم ملی فوتبال 
فرانسه، در مورد همکاری با سر الکس فرگوسن صحبت کرد.

وی گفت: دیدیه دشان به من یاد داد که چگونه برنده شوم اما فرگوسن به من 
یاد داد که پیروزی طبیعی است. بعد از پیروزی های بزرگ برابر لیورپول، او به سادگی 
گفت: »خوب است، من هرگز فریاد نکشیدم، به جز فینال لیگ قهرمانان این بردها 
را فراموش کنید.”او در ادامه صحبت های خود گفت: برای او پیروزی بر لیورپول و 
قهرمانی در لیگ برتر چیزهای معمولی بودند. فرگوسن به همه ما آموخت که مانند 

ربات رفتار کنیم و همیشه تشنه موفقیت و کسب قهرمانی باشیم.
اورا از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ در منچستر یونایتد بازی کرد و 5 بار با این تیم )در 
فصول ۰۷/۲۰۰۶ ، ۰۸/۲۰۰۷ ، ۰۹/۲۰۰۸ ، ۱۱/۲۰۱۰ و ۱۳/۲۰۱۲ ، همگی تحت 

هدایت فرگوسن قهرمان لیگ برتر انگلیس شد(.

آغاز تمرینات تیم های سری آ

تیم های حاضر در سری آ ایتالیا می توانند تمرینات خود را از سر بگیرند.
به گزارش آس، تیم های ایتالیایی می توانند تمرین کنند. وزیر داخلی این کشور 
اعالم کرد بازیکنان می توانند به صورت انفرادی تمرینات خود را از سر بگیرند، به 
همین خاطر تمام باشگاه های حاضر در سری آ می توانند در کمپ های خود شروع 
به کار کنند. البته هر تیم برنامه اش متفاوت خواهد بود. باشگاه یوونتوس اعالم 
کرد که از سه شنبه باشگاه باز خواهد شد و از بازیکنانی که خارج از کشور هستند 

درخواست کرد به ایتالیا برگردند. آنها باید دو هفته در قرنطینه بمانند.
کریستیانو رونالدو برای بازگشت با هواپیمای شخصی خود با مشکالتی روبرو 
شد اما در تورین مطمئن هستند این هفته به ایتالیا برمی گردد. وضعیت کالچو هنوز 
مشخص نیست. قبل از چهارشنبه دولت پروتکل فدراسیون فوتبال این کشور را بررسی 

خواهد کرد و اگر شرایط مناسب نباشد پایان لیگ اعالم خواهد شد.
وینچنزو اسپادافورا، وزیر وزرش ایتالیا در صفحه شخصی اش نوشت: خبرهای 
اما هیچ چیز عوض نشده است. تمرینات تیم ها )گروهی( تا  عجیبی می شنوم 
هجدهم می از سر گرفته نخواهد شد و اکنون درباره برگزاری باقی مانده لیگ ها 

صحبت نمی شود.

مهلت  اینکه  بیان  با  برانکو  وکیل 
این مربی و  پرداخت پول  برای  پرسپولیس 
دستیارانش روز گذشته )دوشنبه( به پایان رسید 
و پرونده به کمیته انضباطی فیفا خواهد رفت، 
گفت: بر اساس قانون در چنین پرونده هایی؛ 
کسر امتیاز، بسته شدن پنجره نقل وانتقاالت 
و ممانعت از حضور در مسابقات بین المللی در 

انتظار باشگاه های متخلف است.
و  ایوانکوویچ  برانکو  طلب  موضوع 
دستیاران وی به یکی از چالش های بزرگ 
شده  تبدیل  پرسپولیس  باشگاه  روی  پیش 

است.
طبق اعالم رای فیفا باشگاه پرسپولیس 
به پرداخت یک میلیون و پنجاه و پنج هزار 
دالر و سود پنج درصد به اضافه بیست هزار 
فرانک سوییس بابت هزینه دادرسی محکوم 

شده است.
باشگاه پرسپولیس پس از جدایی برانکو 
چندین بار در ترکیه و کرواسی برای تفاهم 
این جلسات هیچ  اما  درخواست جلسه کرد 

کدام سرانجامی نداشت.
بوسیچ« وکیل  راستا »دارو  در همین 

اعالم  ایرنا،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  برانکو 
باشگاه  روز گذشته)دوشنبه( مهلت  کرد که 
برای پرداخت پول کادر فنی قبلی به پایان 

رسیده است.
وی در ابتدای صحبت های خود، گفت: 
فیفا رای خود را در این پرونده صادر کرده و 
منتظر  ندارد.  وجود  مبهمی  چندان  موضوع 
دادیم،  باشگاه  به  که  زمانی  طبق  تا  بودیم 
پرسپولیس به وعده اش عمل کند اما امروز 
برای  هم  اضافه  وقت های  در  آنها  مهلت 

پرداخت به پایان رسید.
بوسیچ در مورد جلساتی که بین او و 
وکالی باشگاه پرسپولیس برگزار شد، افزود:  
آنها فقط یک چیز می خواستند آن هم تخفیف 
قابل توجه و اساسی بود. موضوعی که برانکو 

نمی توانست قبول کند.
وی در رابطه با اینکه آیا این موضوع 
صحت دارد که باشگاه در جلسه ترکیه خواستار 
بخشش کل مبلغ شده بود، گفت: این موضوع 

جالب بود و صحت دارد.
در  پرسپولیس  اسبق  سرمربی  وکیل 
زمان  و  باشگاه  محکومیت  مبلغ  خصوص 
پرداخت آن، تصریح کرد: مبلغ که موضوعی 
خصوصی است و من نمی توانم چیزی از آن 
را افشا کنم اما باشگاه پرسپولیس موظف بود 

تا تاریخ پنجم آپریل )۱۷ فروردین( این پول 
را پرداخت کند.

وی در مورد اینکه آیا بعد از رای فیفا 
از  درخواستی  پرسپولیس  باشگاه  هم  باز 
تقاضای  آنها  بله  اضافه کرد:  شما داشت، 
تخفیف بزرگ کردند که مورد قبول واقع 
ماه  یک  برانکو  نظر  با  واقع  در  اما  نشد 
دادیم  پرسپولیس  باشگاه  به  اضافه  زمان 
اما  دهند  انجام  را  الزم  اقدامات  آنها  که 
اینکار صورت نگرفت و آن تاریخ هم امروز 

پایان رسید. به 
بوسیچ در پاسخ به این پرسش که با 
عملی نشدن تعهدات پرسپولیس چه جرایمی 
است؟  باشگاه  این  انتظار  در  فیفا  سوی  از 
توضیح داد:  کمیته انضباطی فیفا مطابق کد 
پرونده اقدامات الزم را انجام خواهد داد. این 
کسر  انضباطی،  جریمه  چند  شامل  پرونده 
امتیاز، بسته شدن سه پنجره نقل و انتقاالتی 
میادین  در  حضور  از  ممنوعیت  حتی  و 
فیفا  انضباطی  کمیته  اما  است.  المللی  بین 
تصمیمات الزم را لحاظ خواهد کرد و منتظر 

تصمیم آنها هستیم.

تاخیر مدیران و از دست دادن قهرمانی؛ 

کسر امتیاز و بسته شدن پنجره نقل وانقاالت در انتظار پرسپولیس 

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس گفت: نمی شود 
به راحتی تصمیم به تعطیلی لیگ گرفت زیرا بسیاری 
از تیم ها تاکنون برای موفقیت هزینه های زیادی را 
متحمل شده اند و بهتر است به جای اینکه هر کس 
برای خودش اظهار نظر کند، منتظر تصمیم وزارت 

بهداشت باشیم.
علی علیپور در خصوص درخواست برخی از 
مسووالن تیم های لیگ برتری مبنی بر تعطیلی لیگ 
برتر گفت: به نظر من کسانی که چنین بحث هایی 
را مطرح می کنند حرف های بیهوده و غیرمنطقی 
می زنند. مگر همینطور می شود لیگ را تعطیل کرد؟ 
تیم ها برای موفقیت هزینه های زیادی انجام دادند و 
نمی شود به این راحتی لیگ را تعطیل کرد. تیم هایی 
که خواستار تعطیلی لیگ شدند تیم هایی هستند که 
امیدی برای قهرمان شدن ندارند و این حرف ها را 

مطرح می کنند. آنها که می بینند شانسی برای قهرمانی ندارد 
می خواهند جلوی قهرمانی ما را هم بگیرند.

وی ادامه داد: تیم ها در لیگ دسته اول کلی هزینه کردند 
تا به لیگ برتر بیایند و از طرفی برخی از تیم ها در لیگ برتر 
برای نیافتادن تالش می کنند. مگر می شود این قدر راحت 
زحمات این تیم ها را هدر داد؟ مسووالن تصمیم گیرنده نباید 

تحت تاثیر این حرف ها قرار بگیرند. االن می بینیم که خیلی از 
مشاغل راه افتاده اند و مردم در سطح شهر در رفت و آمد هستند. 
یعنی فوتبال بازی کردن از رفت و آمد مردم خطرناک تر است؟ تا 
جایی که من در اخبار خواندم قرار است تا چند روز دیگر اماکن 
مذهبی و سایر مشاغل هم فعالیت خود را آغاز کنند. حاال اگر 
تیم ها بدون تماشاگر با هم بازی کنند چه اتفاق بدی می افتد؟ 
متاسفانه تیم هایی اصرار به تعطیلی لیگ دارند که شانسی برای 

قهرمانی ندارند و می خواهند کال بازی ها تعطیل 
شود. پس حق بقیه تیم ها چه می شود؟

ما  افزود:  پرسپولیس  فوتبال  تیم  مهاجم 
منتظر تصمیم مسووالن امر هستیم و تابع قانون. 
اگر قرار است لیگ ادامه پیدا کند ما حاضریم و اگر 
قرار است لیگ هم تعطیل شود باید پرسپولیس 
قهرمان شود. در صورت تعطیلی لیگ باید مثل 
لیگ بلژیک و فرانسه تیم صدرنشین را قهرمان 
دو  رقبا یکی  از  ما  امتیازی  فاصله  کنند.  اعالم 
امتیاز نیست و ۱۰ امتیاز باالتریم. برای ما هم 
سالمتی مردم در اولویت است اما اگر قرار است 
قهرمان  را  پرسپولیس  باید  شود  تعطیل  لیگ 

اعالم کنند.
علیپور خاطرنشان کرد: در اخبار تلویزیون 
ورزشی  اماکن  گفت  جمهوری  رییس  که  دیدم 
به تدریج فعالیت خود را آغاز می کنند. ما برای هر شرایطی 
آماده هستیم. بهتر است به جای اینکه هر کسی برای خودش 
نظری بدهد منتظر تصمیم وزارت بهداشت باشیم. ما اصراری 
به برگزاری بازی ها نداریم اما اگر قرار به تعطیلی است باید 
پرسپولیس را قهرمان اعالم کنند. اگر هم بازی ها ادامه داشت 

که ما برای قهرمان شدن می جنگیم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۲۹۰۱۴۰۰۰۱۰۷  مورخ 
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مهدیشهر تصرفات مالکانه بال معارض  
متقاضی مجید اعرابی  به شماره شناسنامه 5۶   و کد ملی ۴5۶۹۸۰۸۳۹5  صادره از سمنان 
فرزند علی اصغر  در شش دانگ خانه و محوطه  به مساحت ۲۹5/۷۹ متر مربع پالک 
۱۷5۳/۱ واقع در بخش ۴ شهمیرزاد حوزه ثبتی مهدیشهر خریداری از علی اصغر دادگر با 
واسطه  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 )پانزده ( روز آگهی می 
شود و 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 م/الف ۳۱۶
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه ۹۹/۰۲/۰۱

 انتشار نوبت دوم:  یکشنبه ۹۹/۰۲/۱۶
رئیس ثبت اسناد و امالک مهدیشهر مهدی روحانی

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده۹۸۰۰۲۰۲-اجرای ثبت سبزوار
بدینوسیله به آقای جواد سیدآبادی،نام پدر:مرادعلی،شماره شناسنامه:5۲۴،شماره/شناسه 
بن  نشانی:سبزوار۴۰متری کوی شهیدهمایی  ملی:۰۷۹۳۸۰۰۸۷۰،متولد:۱۳۶۴/۰۱/۰۳،به 
بست اول ابالغ می شود که خانم طیبه حجتی جهت وصول تعدادپنجاه عددسکه طالتمام 
بهارآزادی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره۱۹۹۱۱-۸۷/5/۹دفتر ازدواج۴۳سبزوار 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه ۹۸۰۰۲۰۲در این اداره تشکیل شده 
و طبق گزارش مورخ۹۸/۳/۱۳اداره پست شهرستان سبزوار محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده،لذا بنابه تقاضای بستانکارطبق ماده۱۸آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشارمحلی آگهی می شودوچنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد،نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.)م الف۹۹/۱۹۳۹(
تاریخ انتشار:دوشنبه۱۳۹۹/۰۲/۱5

بهروز خسروجردی-معاون اجرای اسناد رسمی سبزوار

تغییرات شرکت عمران و توسعه ماهان سازه سیستان  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۶۴5۰ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۸ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. نام شرکت به “ ماهان سازه سیستان “ 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. ۲. به موضوع 
فعالیت شرکت)انجام خدمات مشاوره ای و پیمانکاری ،طراحی،مطالعات 
و اجرای طرحهای راه سازی شامل راه های شهری،روستایی ، نهر 
کشی ، زهکشی،جدول کشی وانجام کلیه عملیات آپارتمان سازی ، پل 
سازی ، تونل سازی ، محوطه سازی ،باند فرودگاه، نقشه کشی ، نقشه 
برداری ایجاد و راه اندازی کلیه پروژه های صنعتی ، فنی ، جوشکاری ، 
برشکاری تراشکاری ، لوله کشی خطوط ، سند پالست ، ایزوگام ، تولید 
بتن و مصالح ساختمانی ، ضایعات ساختمانی ، اجرای اسکلت ، سقف 
،انجام کلیه پروژه های گاز، انشعاب و لوله گذاری گاز،حمل ونقل درون 
شهری ،امورآشپزخانه و رستوران،تعمیرو نگهداری ساختمان و ماشین 

آالت،خدمات عمومی)نظیرتلفنچی،تنظیمات،رنگ آمیزی(،نگهداری و 
خدمات فضای سبز،اموربهره برداری از تاسیسات تایپ و تکثیر،اصالح 
و بهینه سازی شبکه های توزیع کدبندی، واردات و صادرات کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی 
و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات 
المللی  از داخلی و بین  پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم 
،نصب و جابجایی و قرائت کنتورهای آب و برق و گاز،پس از اخذ 
مجوز ازمراجع ذیصالح( الحاق گردید وبقیه موضوعات به قوت خود 
باقی است و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زاهدان )۸۳۱55۶(

رونوشت آگهی حصر وراثت
شماره پرونده: ۲۷۴-۹۸

تاریخ رسیدگی: ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
آقای قاسم کرنگش فرزند زبردست با شماره شناسنامه ۱۲۷۹۹ به شرح دادخواست 
به کالسه ۹۹-۲۷ در این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده چنین توضیح داده که 
شادروان یوسف کرنگش فرزند قاسم شماره شناسنامه 5۹۷۰۱۲۶۶۰۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ 

اقامتگاه دایمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد:
قاسم کرنگش به شماره ملی ۳5۹۰۱۱۸۴۳۱ و تاریخ تولد ۱۳5۳/۰۷/۰۱ صادره از 

ح ایرانشهر پدر متوفی
نور بی بی کرنگش نژاد به شماره ملی ۶۹۹۰۰۸۷۳۱5 و تاریخ تولد ۱۳5۳/۱۱/۳ 

صادره از ح نیکشهر مادر متوفی
عایشه کرنگش به شماره ملی 5۹۷۰۱۳۲۱۲۸ و تاریخ تولد ۱۳۷۶/۰۱/۰۳ صادره از 

ح نیکشهر همسر متوفی
حنانه کرنگش به شماره ملی ۴۹۹۰۲۴۸۲۹۷ و تاریخ تولد ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ صادره از 

ح فنوج دختر متوفی
زهرا کرنگش به شماره ملی ۶۹۹۰۲۳۰5۴۱ و تاریخ تولد ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ صادره از 

ح فنوج دختر متوفی
بهار کرنگش به شماره ملی ۶۹۹۰۲۰۳۲۱۸ و تاریخ تولد ۱۳۹5/۰5/۱۱ صادره از ح 

فنوج دختر متوفی
ورثه ای دیگر ندراد تقاضای صدور گواهی حصر وراثت را دارد.

اینکه با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه ی متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به این شورا دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف 5/۲
رئیس شورای حل اختالف مرکزی شهرستان فنوج

حاج الیاس قاضی

پالک موتورسیکلت باسل ۱۲5 مدل ۹۰ رنگ مشکی به شماره 
انتظامی ۲۷۳۳۳/۷۶5 بنام مهدی سلمانی فرزند محمدحسین 

شماره موتور ۸۰۱۴۲۱
شماره تنه ۹۰۱۳5۹۹

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.م/الف ۱۳5
تربت حیدریه

نمی شود به این راحتی لیگ را تعطیل کرد؛

علیپور: دوستان به جای اظهار نظر، منتظر تصمیم فدراسیون باشند! 

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس با بیان 
اینکه نمی شود برای تعطیلی لیگ احساسی 
حق  قهرمانی  گفت:  شود،  تصمیم گیری 
پرسپولیس است و نباید لیگ را نیمه کاره رها کرد.

سیدجالل حسینی در مورد نامشخص 
بودن وضعیت فوتبال در ماه های اخیر، گفت: 
در ابتدا آرزو می کنم که هر چه زودتر شیوع 
قطع  دنیا  همه  و  ما  کشور  در  ویروس  این 
شود تا دوباره سالمتی و آرامش به زندگی 
ما  همه  برای  حال  هر  به  برگردد.  مردم 
سالمتی مردم در اولویت است. همچنین از 
کادر پزشکی کشورمان که در این مدت واقعا 
خالصانه کار کردند تشکر و قدردانی می کنم 

و به آنها خسته نباشید می گویم.
در  پرسپولیس  فوتبال  تیم  کاپیتان 
فوتبال  اهالی  از  برخی  اظهارات  خصوص 
که خواستار تعطیلی لیگ برتر هستند، ادامه 
واقعا جای تعجب  این حرف ها  داد: شنیدن 
به  طور  همین  را  لیگ  می شود  مگر  دارد. 
حال خود رها کرد و پایانی برای آن نداشت؟ 

وقتی باشگاه ها این همه هزینه می کنند مگر 
می شود همین طور لیگ را تعطیل کرد؟ بهتر 
است اگر کسی حرفی می زند از روی منطق 
باشد نه از روی احساس. قطعا شرایط سختی 
است و این موضوع در تمام دنیا شکل گرفته 
از  اظهارنظر غیرکارشناسی  اینهمه  واقعا  اما 
سوی برخی دوستان عجیب است. در تمامی 
لیگ ها وقتی اخبار را دنبال می کنیم مشخص 
است که باالترین مقام ورزشی آن کشور در 
تدارک اعالم شرایط و برنامه است و منتظر 
رای و اعالم فیفا هستند اما اینجا هر فردی 
به خودش اجازه تعیین تکلیف می دهد. همیشه 
به قانون احترام می گذاریم و هر چه بگویند 

روز  چند  متوجه جوسازی  اما  می کنیم  اجرا 
اخیر نمی شویم.

وی تصریح کرد: طبق گفته کارشناسان 
پزشکی، ویروس کرونا فعال در کشور ما حضور 
خواهد داشت. اگر قرار است به خاطر کرونا، 
آینده چه  برای فصل  کنند  تعطیل  را  لیگ 
کاری خواهند کرد؟ اگر قرار باشد کرونا چند 
سال در کشور ما باشد تکلیف سال های آینده 
چه می شود؟ متاسفانه برخی فقط به خاطر 
منافع تیم خود صحبت می کنند و مشخص 
باید  ندارند.  را  آنها دغدغه فوتبال  است که 
فکری برای این موضوع شود. اگر قرار است 
لیگ ادامه پیدا کند باید زودتر بگویند و اگر قرار 
است با تعطیلی لیگ هم قهرمان مشخص 

شود که باید زودتر این اتفاق بیفتد.
حسینی خاطرنشان کرد: پرسپولیس ۴۰ 
میلیون هوادار دارد. مسووالن باید دغدغه ها 
را در نظر بگیرند. االن خیلی از کشورهای 
اروپایی به دنبال راهی هستند تا مسابقات را 
ادامه دهند اما در ایران برخی برای تعطیلی 

لیگ پافشاری می کنند و این رفتارها جای 
پرسپولیس  بازیکنان  فقط  نه  دارد.  تعجب 
بلکه همه بازیکنان در تیم های خود زحمت 
کشیدند و تعطیلی لیگ به نوعی بی توجهی 
به آینده بازیکنان است. برای ما هم سالمتی 
مردم اهمیت دارد اما عده ای در تالش هستند 
تا القا کنند فقط آنها نگرانی و دغدغه سالمتی 

مردم را دارند.
فقط  کرد:  عنوان  باتجربه  مدافع  این 
می خواهیم حق به حق دار برسد. اگر قرار است 
لیگ ادامه پیدا کند با همه توان برای قهرمانی 
می جنگیم و اگر قرار است لیگ را تعطیل کنند 
این حق پرسپولیس است که قهرمان شود. 
در این میان متاسفانه فقط برخی به دنبال 
جوسازی هستند تا شرایط را به سود خودشان 
ترتیب دهند. 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.

نباید لیگ را نیمه کاره رها کرد؛

حسینی:  قهرمانی حق پرسپولیس است
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ونقل  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
جاده ای استان اردبیل گفت: بیش از۴ 
میلیون ۴۹۴ هزار تردددر فروردین ماه 
مواصالتی  محورهای  در  جاری  سال 

استان به ثبت رسید. 
شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
اردبیل پروین حسینی-به گزارش روابط 
عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای استان اردبیل،علی رحمتی که 
راههای  ایمنی  کمیسیون  جلسه  در 
استان در محل استانداری اردبیل سخن 
می گفت افزود: این میزان تردد توسط 
۶۴ سامانه تردد شماری به ثبت رسیده 
است عضو شورای اداری استان اردبیل 
میانگین سرعت استان را در مدت یاد 
شده ۷۲ کیلومتر بر ساعت عنوان کرد 
و گفت: بخاطر شیوع ویروس کرونا و 
اجتماعی  گذاری  فاصله  طرح  اجرای 
مقایسه  در   ۹۹ فروردین  تردد  میزان 
درصد   5۳ قبل  سال  مشابه  مدت  با 
کمیته حمل  است.رئیس  یافته  کاهش 
ونقل ستاد اجرائی خدمات سفر استان 

اردبیل با اشاره به اینکه بیشترین تردد با 
۴۰۳هزار مورد در محور اردبیل – آستارا 
و بالعکس به ثبت رسیده گفت: در محور 
سه  محدوده  بالعکس  و  مغان  اردبیل 
اردبیل  و  تردد  راهی صحرا ۳۹۴ هزار 
به  هزار   ۳۰۴ نیز  بالعکس  و  خلخال 

ثبت شده است.
اجرائی  مدیریت  کمیسیون  دبیر 
اردبیــل  استان  نقل  و  حمل  ایمنی 
را  استان  های  جاده  هوشمندسازی 

کل  اداره  مهم  های  برنامه  جمله  از 
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
اردبیل دانست و تصریح کرد:عالوه بر 
دوربین   ۴۰ شماری  تردد  سامانه   ۶۶
ثبت  نه  ما سا  ۴۰ تصویری، نظارت 
 ۲ و  سرعت  مرور  و  عبور  تخلفات 
در  نیز  حرکت  حین  توزین  سامانه 
محورهای مواصالتی استان اردبیل فعال 
حمل و نقل  و  راهداری  است.مدیرکل 
جاده ای استان اردبیل گفت: در ۱۱ ماه 

کاهش  با  اردبیـل  استان  گذشته  سال 
۱۹.5 درصدی متوفیات تصادفات برون 
را کسب کرد. اول کشور  رتبه  شهری 

ایمنی  اجرائی  مدیریت  دبیر کمیسیون 
قدردانی  با  اردبیل  استان  نقل  و  حمل 
از تالش های همه دستگاههای حاضر 
ای  رسانه  فعاالن  و  این کمیسیون  در 
و  ها  گزارش  اساس  بر  کرد:  تصریح 
دفتر  توسط  شده  انجام  های  بررسی 
آمار،ایمنی و ترافیک سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای کشور در مجموع 
نیز  تصادفات برون شهری و روستائی 
کاهش۱۱درصدی  با  اردبیل  استان 
گرفت.عضو  قرار  کشوری   ۴ رتبه  در 
شورای اداری استان اردبیل ایمن سازی 
حادثه  نقاط  حذف  و  محورها،اصالح 
خیز را از اولویت های اصلی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اردبیل دانست و گفت: از ۲۶ نقطه حادثه 
خیز شناسایی شده در محورها ۱۱ مورد 
حذف و اصالح شده و عملیات اصالح ۸ 

نقطه دیگر نیز درحال اجراست.

ثبت بیش از 4 میلیون تردد در محورهای مواصالتی استان اردبیل  معاون راهداری استان مرکزی:
عملیات اجرایی هفت طرح راهداری در جاده های استان 

مرکزی آغاز شد

دنیای جوانان گروه شهرستان مرکزی - حامد نوروزی -معاون راهداری 
استان مرکزی گفت: علیات اجرایی هفت طرح راهداری شامل لکه گیری و 
روکش آسفالت امسال در جاده های این استان آغاز شد. علیرضا اختری  افزود: 
عملیات لکه گیری آسفالت ۲۰ هزار متر مربع جاده اراک - سلفچگان)باند 
رفت به سمت راهجرد( با اعتباری بالغ بر ۲۰ هزار میلیون ریال امسال آغاز 
و تاکنون هشت هزار متر مربع آن انجام شده  است. وی ادامه داد: عملیات 
لکه گیری کمربندی شهر دلیجان نیز با حجم عملیات ۶۴ هزار متر مربع با 
اعتباری بالغ بر 5۰ هزار میلیون ریال امسال آغاز و تا کنون ۲ هزار متربع 

مربع این طرح اجرایی شده  است.
معاون راهداری استان مرکزی عملیات لکه گیری و روکش آسفالت 
آزادراه ساوه - تهران، محدوده عوارضی ساوه را از دیگر طرح های راهداری 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی در سال جاری دانست 
و گفت: عملیات لکه گیری و روکش آسفالت این جاده با اعتباری بالغ بر ۳۰ 
هزار میلیون ریال در حال انجام بوده و تاکنون ۱5 هزار متر مربع لکه گیری 

و یک هزار متر روکش آسفالت گرم به عرض ۱5 متر اجرایی شده است.
 - ساروق  جاده  تعریض  اجرایی  عملیات  کرد:  خاطرنشان  اختری 
کمیجان)زیرسازی و آسفالت( با اعتبار 5۰ هزار میلیون ریال امسال آغاز 
و تاکنون 5۰۰ متر از زیرسازی مورد نیاز برای تعریض این جاده اجرایی 
شده  است. وی، اجرای سه طرح در حوزه ماسه آسفالت و روکش را از دیگر 
اقدامات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی در سال 
جاری دانست گفت: اجرای عملیات ماسه آسفالت جاده خمین - الیگودرز 
به میزان ۱۰ کیلومتر و اعتباری بالغ بر ۲۶ هزار میلیون ریال از جمله این 
طرح ها است که سه هزار و 5۰۰ متر عملیات ماسه آسفالت تاکنون در این 

جاده اجرایی شده  است.
معاون راهداری استان مرکزی افزود: عملیات ماسه آسفالت و روکش 
جاده زاویه - اخترآباد به طول ۶ کیلومتر و با اعتبار ۲۰ هزار میلیون ریال 
در حال اجرا است. اختری، آغاز عملیات اجرایی ماسه آسفالت جاده قدیم 
ساوه - تهران به طول ۶ کیلومتر و صرف اعتبار ۲5 هزار میلیون ریال را 
از دیگر طرح های این اداره کل در سال جاری عنوان کرد. وی خاطرنشان 
کرد: اجرای عملیات ماسه آسفالت و روکش جاده خمین - رباط مراد به 
طول سه هزار و 5۰۰ متر با اعتباری بالغ بر ۲۴ هزار میلیون ریال از محل 
منابع استانی و ملی در دستور کار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان مرکزی در سال جاری است.

رییس سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
کرج تاکید کرد:

تور مجازی باغ الله های کرج را از دست ندهید

کرج- اکبری- ۷۰ درصد الله های کاشته شده در باغ گل های پارک 
شهید چمران به گل نشسته اند.پیمان بضاعتی پور در گفت وگو با پایگاه 
خبری کرج امروز اظهار کرد: در مجموع ۳۰۰ هزار پیاز الله در باغ گل های 
پارک کاشته شده که تا به امروز ۷۰ درصد آنها به گل نشسته اند.وی ادامه 
داد: منتظریم ظرف چند روز آینده، مابقی الله های کاشته شده هم شکوفا 
شود تا بتوانیم تور بازدید مجازی از این باغ را برگزار کنیم.وی توضیح داد: 
لینک بازدید مجازی از باغ الله های کرج به زودی در شبکه های اجتماعی 
فعال استان قرار داده می شود تا تمام البرز نشینان بتوانند در  زمانی که در 
منزل به سر می برند و مشغول استراحت هستند، با کلیک بر روی آن به 
صورت مجازی وارد باغ گل ها شده و از زیبایی آن لذت ببرند.این مسئول 
تاکید کرد: شکوفا شدن این ۳۰۰ هزار الله که در ۱۶ واریته رنگی در نقاط 
مختلف باغ کاشته شده اند، زیبایی و طراوت خاصی به این مجموعه داده 
است.رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج گفت: سال 
گذشته در کنار ۲۰۰ هزار الله کاشته شده در این باغ از گونه های دیگری 
از گل ها همچون شب بو و بنفشه نیز استفاده شده بود ولی امسال با توجه به 
افزایش ۱۰۰ هزار تایی پیاز الله ها  نیازی به کاشت سایر گونه ها احساس 
و ضرورت  ویروسکرونا  شیوع   به  توجه  با  داد:  توضیح  پور  نشد.بضاعتی 
کاهش حضور مردم در مکان های عمومی، به نظر نمی رسد تا پایان عمر 

گل  این الله ها درهای باغ گل های کرج به روی عالقه مندان باز شود.

کاهش تخلفات شهری در اصفهان با مشارکت شهروندان
دنیای جوانان گروه شهرستان اصفهان مریم کربالئی-حسن محمدحسینی 
اظهار کرد: در راستای رفع تخلفات شهری کنترل و نظارت دقیق و مستمر در 
مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان توسط واحدهای پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری انجام می شود.وی با اشاره به گزارشی از عملکرد سال گذشته مدیریت 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری، افزود: در سال ۹۸ در خصوص رفع سد معبر 
صنوف ۴۰ هزار و ۶۴۱ تذکر و پیشگیری از تخلف سد معبر ارائه، ۱۱ هزار و ۸۲۷ 
اخطاریه صادر و رفع تخلف ۳۸ هزار و ۴۸۷ متصدی صنوف انجام شده است.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: در 
بخش جلوگیری از نصب تابلوهای غیرمجاز تعداد ۱۱ هزار و ۶۹۹ اخطاریه صادر 

شده و رفع تخلف چهار هزار و 5۹۴ تابلوی غیرمجاز انجام شد.
وی با بیان اینکه در خصوص خودروهای فرسوده رها شده در معابر شهر 
سال گذشته یک هزار و ۱۹۴ اخطاریه صادر شده و جمع آوری 55۶ خودرو انجام 
شده است، گفت: سال گذشته همچنین یک هزار و ۷۹۲ نفر دستفروش و ۴۸۱ 

نفر متکدی در سطح شهر اصفهان جمع آوری شدند.
راستای  در  ساختمان  کنترل  بخش  در  سال ۹۸  افزود:  محمدحسینی 
جلوگیری از ادامه فعالیت و تعطیلی کارگاه های ساختمانی متخلف و یا فاقد مجوز 
و پروانه و جلوگیری از افزایش طبقات یک هزار و ۶۳۴ ساختمان، جلوگیری از 
تعمیرات داخلی ۹ هزار و ۸۴۱ ساختمان، جلوگیری از تبدیل یک هزار و ۳۹۲ 
ساختمان و تعطیلی ۱۸ هزار و ۳۲۳ کارگاه ساختمانی متخلف اقدام شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش کنترل ضایعات سطح شهر 
)پیشگیری و تعطیلی کارگاه های سد معبر کننده با مصالح و نخاله(، اظهار کرد: 
در این راستا ۱۹ هزار و ۴۴۳ مورد اخطاریه صادر و تعطیلی پنج هزار و ۳۳۳ 
کارگاه ساختمانی متخلف انجام شد.مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری اصفهان ادامه داد: در راستای اجرای بند ۲۰ قانون شهرداری ها مبنی 
بر رفع مزاحمت کارگاه های صنفی مزاحم از طریق اجرای تمهیدات و تعطیلی، 
۳۹۰ رأی اجرا و 5۹۱ رأی نیز بر اساس بند ۱۴ قانون شهرداری ها مبنی بر رفع 

خطر از بناهای حادثه آفرین، چاله ها و اشیا مشرف به معابر عمومی اجرا شد.
وی تصریح کرد: سال گذشته در راستای اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری 

یک هزار و ۴۱۶ رأی اجرا شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان ایالم خبر داد:
بهره برداری پروژه آبرسانی

 به اراضی امیرآباد و گالن مهران

دنیای جوانان گروه شهرستان ایالم آذر یعقوبیان-رئیس جهاد کشاورزی 
استان ایالم گفت: پروژه آبرسانی به اراضی کشاورزی امیرآباد و گالن واقع 

در شهرستان مهران امسال به بهره برداری می رسد.
»سید محمد تراب میری« اظهار کرد: شهرستان مهران از قطب های 
اراضی آبی کشاورزی  افزایش  کشاورزی استان ایالم به شمار می رود و 
کار جهاد  در دستور   منطقه  در  اشتغال  و  توسعه  برای  این شهرستان  در 

کشاورزی استان است.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین پروژه های کشاورزی در این 
شهرستان،  آبرسانی به اراضی کشاورزی امیرآباد و گالن است، افزود: پروژه 
آبرسانی به اراضی کشاورزی امیر آباد و گالن با ایجاد ۳ هزار و 5۰۰ متر 

کانال خاکی و الیروبی یک هزار و 5۰۰ متر قنات انجام می شود.
میری تصریح کرد: در صورت تامین اعتبار طرح، این پروژه در سال 
۹۹ افتتاح و در نهایت این پروژه موجب آبرسانی به یک هزار و 5۰۰ هکتار 

زمین کشاورزی در شهرستان مهران می شود.
وی بیان کرد: جهاد کشاورزی استان برای قطره بارانی کردن زمین 

های منطقه مهران  ۳۰ میلیارد تومان هزینه می کند.
رئیس جهاد کشاورزی استان ایالم با اشاره به اینکه  تنوع محصوالت 
برای  امسال  به طوری که  بوده  افزایش  کشاورزی در شهرستان در حال 
اولین بار توت فرنگی در شهرستان کشت شده است، افزود: برداشت غالت 
شامل گندم و جو در سطح ۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان 

مهران نیز آغاز شده است.
میری خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود حدود ۲5 هزار تن محصول 

گندم به ارزش ۶۲5 میلیارد ریال تحویل مراکز خرید شود.

رئیس پلیس راه استان ایالم خبر داد:
ممنوعیت تردد وسایل نقلیه کشاورزی بر روی جاده های ایالم

راه  پلیس  یعقوبیان-رئیس  آذر  ایالم  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
استان ایالم از ممنوعیت تردد وسایل نقلیه کشاورزی بر روی جاده های 
ایالم خبر داد و گفت: رانندگان وسایل نقلیه کشاورزی نسبت به قوانین و 

مقررات پایبند باشند.
سرهنگ رضا همتی زاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به 
شهر،  دره  )دهلران،  شهرستان ها  بعضی  در  غالت  برداشت  فصل  شروع 
در  تیلر(  تراکتور،  )کمباین،  کشاورزی  نقلیه  وسایل  تردد  افزایش  آبدانان( 
سطح جاده های استان به ویژه راه های اصلی و فرعی باعث بروز مشکالت 
عدیده از جمله ترافیک و برهم زدن نظم عبور و مرور در جاده ها و در نتیجه 

تصادفات و حوادث دلخراش جاده ای شده است.
از رانندگان ادوات کشاورزی از  وی افزود: عدم آگاهی کافی بعضی 
مقررات راهنمایی و رانندگی آن هم به علت نداشتن گواهینامه مجاز رانندگی 
در حداکثری از جمعیت آنها، ناهمگونی سرعت این ادوات با سایر وسایل نقلیه 
و غیر منتظره بودن حضور آنها در سطح سواره رو برای رانندگان جاده ای و 
همچنین عدم برخورداری از سیستم روشنایی مناسب و عالئم و تجهیزات 
بازدارنده جهت اطالع و هوشیاری سایر رانندگان خصوصًا در شب موجب 

افزایش سطح ریسک و کاهش ضریب ایمنی در جاده ها می شود.
همتی زاده ادامه داد: هنگامی که رانندگان این دسته از ادوات به ناچار 
باید از سطح راه استفاده کنند حتمًا باید چرخ سمت راست وسیله نقلیه خود 
را در قسمت شانه راه قرار دهند تا مانع حرکت وسایل نقلیه ای که از پشت 
سر حرکت می کنند نشود.وی در پایان گفت: امیدوارم که رانندگان ادوات 
کشاورزی نسبت به قوانین و مقررات پایبند باشند و این نکات را رعایت 
کنند و نتیجه این رعایت کردن ها منجر به کاهش حوادث و تصادفات این 

طیف از رانندگان در استان شود.

تدوین و بازنگری ۷9 سند استاندارد ملی در سال9۸ توسط 
استاندارد اردبیل 

استاندارد  بازنگری ۷۹  از تدوین و  اردبیل  استان  استاندارد  مدیر کل 
ملی در اردبیل خبر داد.

دنیای جوانان گروه شهرستان اردبیل پروین حسینی-به گزارش روابط 
عمومی اداره کل استاندارد استان اردبیل، هاشم عالیی با اشاره به اینکه 
سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی و متولي قانوني در 
کشور مسئولیت تدوین و نشر استانداردها را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: 
۱۶ استاندارد ملی در سال۹۸ توسط کارشناسان استاندارد تدوین و مصوب 
شده و به عنوان سند ملی در پورتال اداره کل و پورتال سازمان ملی استاندارد 

ایران در دسترس عموم قرار گرفته است.
عالیی افزود استانداردهای تدوین شده در زمینه های چوب و فراورده 
خدمات،  و  گردشگری  کشاورزی،  های  فراورده  و  خوراک  چوبی،  های 
اطالعات و فناوری، مکانیک، مصالح ساختمانی، مدیریت کیفیت، محیط 

زیست انجام گرفته است.
وی گفت: بررسی استانداردهایی  که پنج سال از تدوین آن ها گذشته 
است از وظایف سازمان ملی استاندارد ایران است و بازنگری آن ها بطور 
مداوم انجام می گیرد و بر همین اساس و طبق برنامه عملیاتی سال۹۸، 
با  قرار داشت که  اداره کل  این  در دستورکار  ملی  استاندارد  بازنگری ۶۰ 
تالش کارشناسان در سال گذشته با انجام ۶۳ مورد بازنگری شاهد تحقق 

۱۰5 درصدی در این حوزه می باشیم.
وی با اشاره به اینکه هدف از تدوین و بازنگری استانداردهای ملی به 
روزرسانی و ارتقاء کیفیت استانداردهای ملی مطابق با نیازهای جامعه می 
انجام شده در زمینه هایی همچون  بازنگری های  باشد خاطر نشان کرد 

مکانیک، برق مهندسی پزشکی و مصالح ساختمانی می باشد.  

سرپرست شرکت گاز خراسان  رضوی

ساخت دستگاه بوسنج داخلی گازطبیعی در شرکت گاز خراسان رضوی
شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
مشهد سمیه باقرزاده-سرپرست شرکت 
گاز خراسان رضوی از طراحی و ساخت 
گازطبیعی  بوسنج  دستگاه  بومی  نمونه 
داخلی  پژوهشگران  دانش  بر  تکیه  با 

خبر داد. 
حسن افتخاری با اعالم این مطلب 
گفت: ساخت دستگاه بوسنج گاز طبیعی 
در راستای بومی سازی اقالم راهبردی 
صنعت گاز و با توجه به لزوم جایگزینی 
تولیدات  با  وارداتی  کننده  بودار  ماده 

داخلی انجام شده است. 
دارای  دستگاه  این  افزود:  وی 
کالیبره  امکان  همانند  هایی  ویژگی 
گاز،  و  هوا  فلوی  مشاهده  دیجیتال، 
نیاز  بی  گیری،  اندازه  هوشمند  دستیار 
از تصحیح نتایج، پورت ارتباط صنعتی 
نمونه  از  که  است  قابل شارژ  باتری  و 

 ODARATOR آمریکایی  بوسنج 
بسیار پیشرفته تر بوده و ۳۰ درصد در 
قیمت تمام شده نیز ارزان تر می باشد. 
خراسان  گاز  شرکت  سرپرست 
سازی  تجاری  با  کرد:  اضافه  رضوی 

و تولید انبوه نمونه داخلی این دستگاه، 
عمال وابستگی شرکت های گاز استانی 
به نمونه امریکایی آن به صورت کامل 

مرتفع خواهد شد. 
افتخاری بیان کرد: این محصول، 

پژوهشی  پروژه  اول  گام  دستاورد 
طبیعی  گاز  هوشمند  دستگاه  »ساخت 
با  که  است   « الکترونیکی(  بینی   (
تمهیدات در نظر گرفته شده نمونه ارتقا 
یافته آن )بینی الکترونیکی( در فازهای 
بعدی با قابلیت هایی همانند تشخیص 
و تعیین شدت بو بدون نیاز به دخالت 
اپراتور و با استفاده از هوش مصنوعی، 
و  پیوسته  مانیتورینگ  اطالعات،  ثبت 

ارسال آالرم انجام خواهد شد. 
بومی  نمونه  است؛  ذکر  به  الزم 
سازی شده دستگاه بوسنج گاز طبیعی 
در شرکت گاز استان خراسان رضوی با 
فروش  و  فنی  خدمات  واحد  همکاری 
و  شرکت  این   HSE امور  و  عمده 
پویا  بنیان  دانش  شرکت  مشارکت 
رسیده  ساخت  مرحله  به  جام  پردازش 

است.

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
عامل  ده-مدیر  قرزا با سمیه  مشهد 
گروه شرکت های توسعه پدیده شاندیز 
المللی  بین  توسعه  شرکت  نماد  گفت: 
در  »گشان«  عنوان  با  شاندیز  پدیده 
سال  ماه  اردیبهشت   ۲۰ از  فرابورس 
جاری به صورت رسمی قابل داد و ستد 

خواهد شد.
نشست  اولین  در  موالیی  نیما    
در  که  رسانه  اصحاب  با  خود  خبری 
شرکت توسعه پدیده شاندیز برگزار شد؛ 
افزود: فعالیت های انجام شده سرپرستی 
وقت در این شرکت از مهر ماه سال ۹۸ 
آغازشده و از جمله آن برگزاری مجمع 
در دی ماه با حضور دو هزار سهام دار 
توسط پدیده صورت گرفت اما به دلیل 
داران،  سهام  نرسیدن  نصاب  حد  به 
نهایتا  و  نرسید  رسمیت  به  این مجمع 
مجددا  ماه  اسفند   ۲5 در  مجمع  این 
این  در  کرد.  پیدا  رسمیت  و  برگزار 
مجمع صورتهای مالی سالهای گذشته 
به تصویب رسید و هیئت مدیره با رای 

سهام داران انتخاب شد.
انتخاب  از  بعد  اینکه  بیان  با  وی 
بنده توسط هیئت مدیره که یک عضو 
حقوقی و ۴ عضو حقیقی دارد صورت 
گرفته و اولویت اول من به عنوان مدیر 
بود؛  بورس  به  ورود  موانع  رفع  عامل 
تصریح کرد: با جلسات متعدد کمیته درج 
نماد در فرابورس در ۱۷ فروردین سال 
جاری و عنوان نماد شرکت توسعه بین 
المللی پدیده شاندیز به عنوان دویست 
و چهل و پنجمین شرکت در فرابورس 

درج شد.
نماد  درج  به  اشاره  با  موالیی 
پدیده؛  توسط  بورس  در  »گشان« 
سایت  در  نماد  درج  از  بعد  کرد:  بیان 
نیارمند تشریفات قانونی برای  بورس، 
مستندات  جمله  ز  ا د  نما بازگشایی 

کلمه  مختلف  های  رایزنی  با   ، بودیم 
»گشان« به عنوان نماد شرکت توسعه 
بین المللی پدیده شاندیز در فرابورس 
تعیین و در نهایت ابن  نماد از روز ۲۰ 
اردیبهشت به صورت رسمی قابل داد 
با  شنبه  روز  از  و  بود  خواهد  ستد  و 
»گشان«  نماد  معامالت  ناظر  اعالم 

پایه فرابورس آغاز خواهد شد.
اولویت   کرد:نخستین  تاکید  وی 
نفعان  داران، ذی  رسیدن سهام  پدیده 
گذاران  سرمایه  و  پدیده  تجاری  دیگر 
احتمالی به عنوان اصلی ترین ذی نفعان 
شرکت به خواسته های قانونی خود است 
و با حضور پدیده در بورس پروژه های 
ناتمام، به اتمام می رسد و پروژه های 
کسب و کارهای جدید تعریف می شود 
این کار گروه شرکت های پدیده  با  و 
شاندیز به قطب گردشگری در کشور و 

منطقه تبدیل خواهد شد.
شرکت  گروه  جدید  مدیرعامل 
به  اشاره  با  شاندیز  پدیده  توسعه  های 
گفت:  پدیده  مشکالت  شدن  مرتفع 
امروز صورت جلسه تعیین سمت عرضه 
بورس  سایت  در  مدیره  هیئت  حقیقی 
بارگذاری و تمام الزامات مطابق قانون 

هفته  از  و  است  شده  رعایت  تجارت 
آینده این شرکت مانند دیگر شرکت ها 

در بورس داد و ستد می شود.
در  معامالت  داشت:  اظهار  وی 
اولیه  عرضه  شکل  دو  به  بورس  بازار 
گیرد  می  صورت  نماد  بازگشایی  و 
و  ندارد  اولیه  پدیده عرضه  که شرکت 
سهام به صورت بازگشایی نماد صورت 
ناظر  نماد،  بازگشایی  با  لذا   گیرد  می 
و  دهد  می  بازگشایی  اطالعیه  بازار 
خریداران بالقوه و فروشندگانی که سهم 
دارند سفارش های خود را وارد سیستم 

معامالت می کنند.
اینکه  از  بعد  داد:  ادامه  موالیی 
دوره سفارش گیری از طریق کارگذاری 
ناظر  رسید،  اتمام  به  فرابورس  رسمی 
را در قیمتی که خود  بازار سفارش ها 
می  درج  اتوماتیک  صورت  به  سیستم 
انجام می شود  باز و معامله  کند، نماد 
و به عبارتی قیمت بازگشایی عمال تابع 
عرضه و تقاضای فردی است و عرضه 

و تقاضا قیمت را تغییر می دهد.
وی با بیان اینکه در مورد قیمت 
هایی  روش  پدیده،  سهام  کارشناسی 
تحلیلی و ارزش گذاری مختلفی وجود 

مبنای  بر  هایی  روش  گفت:  دارد؛ 
روش  و  نقدینگی  جریان  سودآوری، 
های دفتری بر مبنای دارایی ها انجام 
می شود، در گذشته مبنای ارزش گذاری 
و تقسیم سهم به سهام داران جبرانی، 
بر مبنای ارزش گذاری به روش دارایی 

ها بوده است.
شرکت  گروه  جدید  مدیرعامل   
های توسعه پدیده شاندیز بیان کرد: در 
حال حاضر هر معامله ای بر روی سهم 
صورت گیرد، کامال به خود سهام دار به 
روشی سهم خود را ارزش گذاری کند 
و نسبت به خرید و فروش سهام خود 
تصمیم گیری کند، بستگی دارد، در روز 
تصمیمات  تمام  یکشنبه  از  یعنی  دوم 
باید در دامنه نوسانات  در زمینه سهام 

معامالتی رخ دهد.
دارایی  ارزش  داشت:  اظهار  وی 
های شرکت توسعه پدیده شاندیز 5۲۱ 
قیمت رسمی  به  توجه  با  ریال  میلیارد 
۱۰۰ هزار ریال است که تعداد کل سهام 
شرکت پدیده بر این مبنا 5۲۱ میلیون 

5۴۴ هزار سهم است.  
در ادامه سید جالل فیاضی مشاور 
رسانه و امور اجتماعی گروه شرکت های 
پدیده شاندیز بیان کرد: با تالش ها و 
پیگیرهای مفام های استان و کشور بعد 
گشایش  آستانه  در  پدیده  نماد  درج  از 
پدیده در فرابورس بعد از ۶ سال هستیم.

مشاور رسانه و امور اجتماعی گروه 
شرکت های پدیده شاندیز افزود: بعد از 
اداره  دوران  پایان  که  عمومی  مجمع 
حاکمیتی  نهادهای  نظر  تحت  پدیده 
مانند ستاد تدبیر و دستگاه قضایی بود 
انتخاب شدند،  و هیئت مدیره منتخب 
واقع  در  و  فرابورس  در  پدیده  حضور 
این گام آخرین حلقه های اداره پدیده 
به عنوان یک شرکت در چارچوب قانون 

تجارت است.

مدیر عامل گروه شرکت های توسعه پدیده شاندیز خبر داد:

حضور پدیده با نماد »گشان« در بازار بورس از 20 اردیبهشت ماه 

دنیای جوانان گروه شهرستان اصفهان مریم 
ناحیۀ آهن سازی  ،مدیر  کربالئی-داریوش رشیدی 
با قدردانی از حمایت های مدیرعامل شرکت گفت: 
خوشبختانه در سال ۹۸ علی رغم همۀ محدودیت ها 
به دستاوردهای ارزشمندی دست یافتیم. همچنین با 
الهام از شعار جهش تولید توانستیم با همت همکاران، 
بخش های  در  ماهانه  و  روزانه  متعدد  رکوردهای 
کنیم.  ثبت  مستقیم  احیا  واحدهای  و  گندله سازی 
همچنین تالش کردیم واحد فوالدسازی را با تأمین 
به موقع مواد موردنیاز تولید فوالد خام باکیفیت، در 
کسب رکوردهای روزانه، ماهانه و شیفت های کاری 

پشتیبانی کنیم.
همۀ  برای   ۹۸ گفت: سال  مهندس عظیمان 
و  پرتالش  سال  مبارکه  فوالد  نواحی  و  شرکت ها 
به خوبی  بخش ها  در همۀ  و همکاران  بود  پرباری 
توانستند به شعار رونق تولید جامۀ عمل بپوشانند. 
با شروع سال جدید و هم زمان با شیوع ویروس کرونا 
نیز در شرایطی که بسیاری از فوالدسازان جهان با 
مشکالت جدی ناشی از شیوع این ویروس روبه رو 
بوده و هستند، خوشبختانه با همت و همکاری همۀ 

همکاران و با اتخاذ تدابیر ویژه و رعایت پروتکل های 
در شرکت، مشاهده کردیم که  ایمنی  و  بهداشتی 
نه تنها تولید در گروه فوالد مبارکه تعطیل نشد، بلکه 
به دستاوردهای ارزشمندتری نیز رسیدیم. همچنین 
به لطف خداوند به خوبی تاکنون ویروس کرونا در 

سطح شرکت کنترل شده است.
وی افزود: در این شرایط خاص با دقت نظر 
بسیار، موفق شدیم به خوبی کار غربالگری، گرفتن 
و  شیفت  روزکار،  کارکنان  همۀ  از  خون  آزمایش 
پیمانکار و فاصله گذاری را در شرکت  انجام دهیم و 
با در نظر گرفتن تدابیر خاص، حاضر نشدیم سالمت 
با  کارکنان تحت تأثیر تولید قرار گیرد. درعین حال 
رعایت کامل ایمنی راهکارهایی اندیشیده و اتخاذ 

شد که تولید تعطیل نشود.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه با اشاره به اهمیت 
تولید در اقتصاد کشور گفت: باید با تولید محصوالت 
ویژه و تأمین حداکثری نیاز کشور خود را از همین 
ماه های ابتدایی سال که »جهش تولید« نام گذاری 
 ۷.۲ به هدف  تا  کنیم  آماده  به گونه ای  است  شده 

میلیون تن در سال دست یابیم.

وی با تأکید بر این که همۀ نواحی فوالد مبارکه 
برای شرکت ارزش افزودۀ خاص خود را به ارمغان 
اجرای طرح های توسعه در  می آورند، در خصوص 
فوالد سبا تصریح کرد: این خط تولید نیز برای فوالد 
مبارکه بسیار ارزشمند و از نقاط قوت گروه است. 
و  تولید  روبه رشد  روند  باشیم  داشته  خاطر  به  باید 
بهره وری در همۀ خطوط تولید، باید با انجام مطالعات 

و پژوهش های بیشتر ادامه یابد.
وی در ادامه اجرای هوشمندانۀ طرح های توسعه 
را مورد تأکید قرار داد و گفت: به نظر می رسد باید 
با در نظر گرفتن مالحظات عرضه و تقاضا در بازار، 
اجرای  و  نوسازی خطوط  برای  را  زمان ها  بهترین 
با این اقدام از  طرح های توسعه در نظر بگیریم و 

التهاب قیمت در بازار پیشگیری کنیم.
نواحی  از  بازدید  پایان  در  عظیمیان  مهندس 
با اهدای یک جلد کالم اهلل مجید  مختلف شرکت 
به همکاران اظهار امیدواری کرد: در ماه نزول قرآن 
شاهد از بین رفتن ویروس کرونا در تمام جهان و 
خانوادۀ  و  کارکنان  روزافزون  موفقیت  و  سالمتی 

بزرگ فوالد مبارکه باشیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد: 

پیشگیری از التهاب قیمت در بازار با اجرای هوشمندانه و به موقع توسعه ها
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از راست صفدر تقی زاده، سیروس علی نژاد و نجف دریابندری ـ مرداد ۱۳۹۳ 
اختصاصی دنیای جوانان

از ملک ادب
حکم گزاران همه رفتند

ملک الشعرا بهار

از ملک ادب، حکم گزاران همه رفتند
شو ، بار سفر بند که یاران همه رفتند

آن گرد شتابنده که در دامن صحراست
گوید : »چه نشینی؟ که سواران همه رفتند«

داغ است دل الله و نیلی است بر سرو
کز باغ جهان الله عذاران همه رفتند

گر نادره معدوم شود هیچ عجب نیست
کز کاخ هنر نادره کاران همه رفتند

افسوس که افسانه سرایان همه خفتند
اندوه که اندوه گساران همه رفتند

فریاد که گنجینه طرازان معانی
گنجینه نهادند به ماران، همه رفتند

یک مرغ گرفتار در این گلشن ویران
تنها به قفس ماند و هزاران همه رفتند

نجف دریابندری مترجم و نویسنده معاصر 
ایرانی است که ترجمه برخی از آثار ارنست همینگوی 
به حساب می آید، در سن ۹۱  او  از شاهکارهای 

سالگی درگذشت.
مجموعه فعالیت های نجف دریابندری چنان 
وسیع است که از ادبیات، فلسفه تا کتاب مستطاب 
آشپزی را در بر می گیرد. او گه گاه گوشه چشمی 

نیز به طنز نشان می داد.
از دیگر نیز آثار نجف دریابندری می توان 
به ترجمه »پیامبر و دیوانه« جبران خلیل جبران، 

»رگتایم« و »بیلی باتگیت« ادگار لورنس دکتروف، »یک گل سرخ 
امیلی« و »گور به گور« ویلیام فاکنر و »تاریخ فلسفه غرب«  برای 

برتراند راسل و ... اشاره کرد.
دریابندری از فارسی به انگلیسی هم ترجمه هایی دارد، از جمله 
از اشغال بهرام بیضایی و ترجمه  کتاب  از نسخه ای  برگرداِن نیمی 

درد بی خویشتنی تالیف خودش که هیچ کدام هنوز منتشر نشده است.
سازمان میراث فرهنگی ایران، در سال ۱۳۹۶، دریابندری را به 

عنوان »گنجینه زنده بشری« ثبت کرد.

نجف دریابندری در سال ۱۳۰۸ در آبادان متولد 
شد. دورٔه ابتدایی را در مدرسه ۱۷ دی گذرانده و وارد 
دبیرستان رازی آبادان شد. او در سال سوم دبیرستان 

تحصیل را رها کرد و به دنبال کار رفت.
حضور انگلیسی ها در تأسیسات نفتی آبادان و 
تردد آنان در سطح شهر و کاربرد آن زبان، وی را به 
یادگیری زبان انگلیسی عالقه مند ساخت و به طور 
خودآموز به فراگیری این زبان پرداخت. در سال ۱۳۳۲ 
اولین اثر خود را که ترجمٔه کتاب معروف وداع با اسلحه، 
نوشتٔه ارنست همینگوی بود، برای چاپ به تهران 
فرستاد. همزمان با چاپ این کتاب در سال ۱۳۳۳، به دلیل فعالیت های 
سیاسی در آبادان به زندان افتاد و بعد از یک سال به زندان تهران منتقل 
شد.در زندان به مسائل فلسفی عالقه مند شد و در مدت حبس، کتاب 
تاریخ فلسفه غرب اثر برتراند راسل را ترجمه کرد که بعدها توسط انتشارات 
سخن به چاپ رسید. وی پس از تحمل چهار سال حبس، در سال ۱۳۳۷ 
از زندان آزاد شد و به کارهای مختلفی روی آورد. دریابندری یک سال پس 
از کودتای ۲۸مرداد، همزمان با ترجمٔه کتاب معروف »وداع با اسلحه« 

همینگوی بازداشت شد و برای ۴سال به زندان رفت.

دریغا... آقا نجف هم رفت 

گسترش  انتظار  گفت:  مختارپور  علیرضا 
عدالت فرهنگی از نهاد کتابخانه ها در حالی باال 
رفته که قانون، منابع پایدار و مستمری برای اداره 

این نهاد در نظر نگرفته است. 
کل  یر مد فه  ر معا و  یم  تکر سم  ا مر
حضور  با  تهران،  استان  عمومی  کتابخانه های 
اجتماعی  و  معاون سیاسی  شکراهلل حسن بیگی 
نهاد  دبیرکل  تهران، علیرضا مختارپور  استاندار 
شفاعی  اسماعیل  کشور،  عمومی  کتابخانه های 
معاون امور مالی و اداری، مهدی رمضانی معاون 
عباس  کتابخوانی،  ترویج  و  کتابخانه ها  توسعه 
نعمتی مدیرکل حراست، حسام قربانعلی مدیرکل 
ناصری  محمدهادی  استان ها،  و  مجلس  امور 
و  تهران  استان  کتابخانه های عمومی  مدیرکل 
علی نیکنام مدیر سابق این اداره کل برگزار شد.

به  اشاره  با  این مراسم  در  حسن بیگی 
همکاری های استانداری و اداره کل کتابخانه های 
عمومی استان تهران گفت: طی حدود دو سال 
و  حضور  شاهد  استانداری  در  حضورم  نیم 
تالش های آقای نیکنام در فعالیت های فرهنگی 
استان بودم و در برنامه ها و جلسات مختلفی از 
جمله جلسات انجمن کتابخانه های عمومی با هم 
در ارتباط و تعامل بودیم. ایشان در مدت حضور 
خود تالش های بسیاری در حوزه کتابخوانی در 
استان تهران داشتند که بسیار قابل تقدیر است.

وی افزود: امیدوارم آقای ناصری همچون 
سایر سمت هایی که در گذشته داشتند، در سمت 
جدید نیز موفق باشد و اعالم می کنم که ما در 
مختلف  های  معاونت  و  استانداری  مجموعه 
فعالیت های  حوزه  در  و  هستیم  شما  همکار 
ان شاءاهلل  بود.  خواهیم  شما  کنار  در  فرهنگی 
همکاران اداره کل کتابخانه با همان قدرت و حتی 
با انگیزه مضاعف با جناب آقای ناصری همکاری 
به  از شور و حرارت جوانی،  استفاده  با  تا  کنند 
برطرف کردن مشکالت و چالش های فرهنگی 

استان تهران کمک کنیم.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران 
با اشاره به خالء های موجود در استان تهران 
تصور  تهران می شود،  از  وقتی صحبت  گفت: 
با  استانی  پایتخت،  به عنوان  تهران  از  غالب 
اما  است.  آن چنانی  برج های  و  ساختمان ها 
از شاخص ها  برخی  در  تهران  استان  واقع  در 
حتی از محروم تریم نقاط کشور هم عقب تر و 
محروم تر است؛ طوری که در برخی شهرهای 
استان تهران بیمارستان وجود ندارد، درحالی که 
سرانه دانش آموزی در کشور ۲۴ است این عدد 
در استان تهران ۳۴ است و حتی کالس هایی 
ستان  ین ا ا رس  مدا در  موز  نش آ ا د  ۴5 با 
و  کتابخانه ها  این تفاسیر  با  می شود.  تشکیل 
خیلی دور  نیز  تهران  استان  فرهنگی  سرانه  

این آمار نیست. از 
حسن بیگی در ادامه با اشاره به آموزه های 
گفت:  کتابخوانی  و  کتاب  درباره  اسالم  دین 
درباره  مهمی  توصیه های  ما  دینی  آموزه های 
پیامبری  هر  است.  داشته  کتابخوانی  و  کتاب 
معجزه ای داشته و معجزه پیامبر اسالم »قرآن«، 
به  نازل شده  اولین آیات  است.  یک کتاب  یعنی 
آیه  در  است.  »خواندن«  موضوع  درباره  پیامبر 
دیگری خداوند به »قلم« قسم می خود. در قرآن 
واژه »کتاب« به اشکال مختلف ۲55 بار، واژه 
بار  اقرا ۳  بار و واژه  بار، واژه قلم ۲  علم 5۸۲ 
تکرار شده است. که این موضوعات پیام مهمی 
به همراه دارد. معتقدم ما مسلمانان آن گونه که 
باید از این آموزه ها برداشت و دریافت نکردیم و 
همه بر این موضوع توافق داریم که اقبال مردم به 
کتاب و کتابخوانی کم است. البته شیوع بیماری 
شد  باعث  خود،  زیان های  همه  وجود  با  کرونا 
بخشی از مردم در خانه فرصت انس با کتاب را 
پیدا کنند. ما باید کاری کنیم که انس با کتاب 

در میان مردم ادامه پیدا کند.

برداشتن گام های موثر در تحقق نیم درصد
وی در پایان سخنانش، ضمن اعالم آمادگی 
کامل برای همکاری با اداره کل کتابخانه های 
ادامه  در  می دهم  قول  گفت:  تهران،  استان 
تعامالت دوطرفه، فرصت بیشتری برای همکاری 
عمومی  کتابخانه های  کل  اداره  با  هم افزایی  و 
استان تهران اختصاص دهیم و همچنین گام های 
کتابخانه ها  نیم درصد  سهم  تحقق  در  موثری 
بتوانیم  تا  برداریم  شهرداری ها  درآمد  محل  از 
شاخص های کتابخوانی را در پایتخت جمهوری 

اسالمی روزبه روز ارتقاء دهیم.
در  گفت:  مختارپور  این مراسم  ادامه  در 
مدتی که در نهاد حضور دارم، این دومین مراسم 
معارفه است که در آن شرکت می کنم. معارفه 
اول مربوط به آقای نیکنام و معارفه دوم مربوط 
به آقای ناصری بوده است. معارفه آقای نیکنام در 
کتابخانه عمومی پارک شهر با حضور کتابداران 
صورت گرفت و آن جا، با تقدیر از خدمات آقای 
اداره  مسئولیت  مقدس،  دفاع  دوران  در  نیکنام 
به  تهران  استان  عمومی  کتابخانه های  کل 
ایشان سپرده شد که ایشان هم بیش از 5 سال 

در این سمت خدمت کردند.
وی در معرفی مدیرکل جدید کتابخانه های 
ماه های  از  ناصری  آقای  گفت:  تهران  استان 
ابتدایی حضور بنده در نهاد، به جمع ما پیوست و 
اداره  دشوار  مسئولیت  بسیار،  انتظارات  باوجود 
کل روابط عمومی و امور بین الملل را به عهده 
بسیاری  فعالیت های  زمان  آن  چراکه  گرفت؛ 
توسط کتابداران سراسر کشور صورت می گرفت 
رسانه ها  با  نهاد  ارتباط  و  نمی شد  منعکس  که 

ارتباطی محکم، وسیع و اثربخشی نبود.
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
طول  در  می دهم  گواهی  گفت:  دامه  ا در 
نیت،  خلوص  با  ناصری  آقای   ، این سال ها
پاکدستی، ایمان و تالش مجاهدانه این خدمت 
را انجام دادند؛ به خصوص در شش ماه اخیر که 
و همچنین  روابط عمومی  اداره کل  مسئولیت 
سرپرستی اداره کل کتابخانه های استان تهران را 
به صورت همزمان تقبل کردند، همت مضاعفی 
نزدیک،  آینده  در  امیدواریم  بستند.  کار  به 
تدبیری که برای روابط عمومی در نظر گرفته 
از  عمومی  روابط  بار  و  برسد  نتیجه  به  شده، 

دوش ایشان برداشته شود.
مختارپور با اشاره به روند انتصاب مدیران 
جوان در نهاد کتابخانه های عمومی کشور ادامه 
داد: به جرات می توانم ادعا کنم که جوان ترین 
نهاد از نظر مدیران در میان دستگاه های فرهنگی، 

یعنی  است؛  کشور  عمومی  کتابخانه های  نهاد 
متوسط سن مدیران استانی و ستادی نهاد کمتر 
نیروهای  است.  دیگر  فرهنگی  دستگاه  هر  از 
جوان ابتکارات، خالقیت و شور و شوق بسیاری 
برای خدمت دارند که البته کارکردن با این افراد 
دشواری های خاص خود را هم دارد؛ چراکه آنها 
انتظارات و آرمان های خوب و مقدسی دارند و 
تالش دارند هرچه زود به این آرمان ها برسند، اما 
اغلب امکانات محدود دستگاه ها و نهادها، اجازه 

این بروزوظهور را نمی دهد.
وی در ادامه با اشاره به مهم ترین چالش 
پیش روی نهاد کتابخانه ها گفت: قانون تأسیس 
نهاد در سال های ۸۲ تا ۸۴ از سوی دولت وقت 
تنظیم، به مجلس ارائه و تصویب شد، اما به دلیل 
این که خود نهاد آن زمان وجود سازمانی نداشته و 
دستگاه های دیگر برای آن تصمیم می گرفتند، 
متاسفانه این قانون دارای اشکاالت فراوانی است. 
مهمترین اشکال آن، عدم پیش بینی منابع مستمر 
در  کتابخانه هاست؛  اداره  برای  مالی  پایدار  و 
کتابخانه ها  برای  مالی  مهم  منبع  دو  این قانون 
پیش بینی شده که یکی کمک دولت است که 
صرفًا با قید »کمک« آمده و هیچ تضمینی برای 
تامین بودجه های نهاد ارائه نمی کند؛ و دیگری 
سهم نیم درصد از »ماده ۶« است که باکمال 
تاسف باید گفت در قانون سال ۱۳۴۴ در رژیم 
نظام  در  و  بود  این عدد یک ونیم درصد  پهلوی 
جمهوری اسالمی به یک سوم تقلیل پیدا کرد. با 
این تفاوت که در قانون سال ۱۳۴۴ وزیر کشور 
آن درصد  تا  بوده،  این نهاد  امنای  هیات  عضو 
موردنظر مستقیمًا به کتابخانه ها اختصاص یابد 
و پرداخت شود، اما این پیش بینی در قانون سال 

۱۳۸۴ نشده بود.
دبیرکل نهاد کتابخانه ها درباره چالش های 
پیش روی دریافت سهم نیم درصد از شهرداری ها 
گفت: از طرف دیگر نیم درصد شهرداری ها نیز 
نیست؛ چراکه شهرداری ها  اتکایی  قابل  بودجه 
در بسیاری از استان ها اصاًل درآمد مالی ندارند و 
حتی از عهده هزینه های جاری خود و هزینه های 
شهری برنمی آیند. برخی مسئولین وزارت کشور 
به ما اعالم کردند بیش از نیمی از شهرداری های 
۱۴۰۰ شهر کشور، توان پرداخت نیم درصد را 
کشور،  در  دستگاه ها  سایر  به  ما  نگاه  ندارند. 
نگاهی تعامل گونه و برادرانه است. شهرداری ها 
در شهرهای دیگر و کالنشهرها نیز درگیر مسائل 
دارند.  سنگینی  هزینه های  و  هستند  مختلفی 
به عنوان مثال از زمانی که بیماری کرونا در کشور 
شایع شده، شهرداری ها از بسیاری فعالیت های 

آنها  از  برخی  و  درآمدزای خود محروم شده اند 
مطالبات پرداخت نشده ای از سوی دولت دارند که 
در مجموع سهم نیم درصد از درآمد شهرداری ها 

نیز درآمد پایداری محسوب نمی شود.
مختار پور ادامه داد: به طور کلی در قانون، 
منابع مستمر و پایداری برای اداره نهاد کتابخانه ها 
در نظر گرفته نشده، اما از سوی دیگر انتظارات 
و  کتابخانه ها  توسعه  و  گسترش  برای  نهاد  از 
گسترش عدالت فرهنگی در کشور افزایش یافته 
همین شهر  در  ارائه شده  گزارشات  طبق  است. 
دسترسی  مردم  که  دارد  وجود  مناطقی  تهران، 
مناسبی به کتابخانه ندارند و امکان تأمین زمین، 
جدید  کتابخانه  ایجاد  برای  تجهیزات  و  منابع 
وجود ندارد. اما خوشبختانه با تمام این مشکالت 
نهاد توانسته در سال های اخیر روند روبه رشدی 
داشته باشد؛ طوری که ۶۰۰ کتابخانه به مجموعه 

کتابخانه های عمومی کشور اضافه شود.
* توقعات مختارپور از اداره کل کتابخانه های 

استان تهران
لزوم  درباره  خود  سخنانش  ادامه  در  وی 
ایجاد تحول در فعالیت های کتابخوانی در استان 
تهران گفت: انتظار از اداره کل استان تهران این 
است که در یک بازه کوتاه مدت یک ساله شاهد 
فعالیت های  گسترش  در  تحوالتی  و  تغییرات 
فرهنگی و کتابخوانی باشیم. برادر عزیزمان آقای 
نیکنام در این زمینه تالش های بسیاری داشتند و 
حاال نوبت این است که یک طرح جدید، نگرش 
کتابخوانی  و  فرهنگی  در خدمات  نو و جهشی 
صورت بگیرد که الحمدهلل زمینه های آن فراهم 
است. خوشبختانه امروز تعامل و هم افزایی خوبی 
در سطح روابط نهاد با استانداری و سایر دستگاه ها 
آقای  که  تعامالت خوبی  ادامه  با  و  دارد  وجود 
ناصری در این چند ماه با دستگاه های فرهنگی و 
غیرفرهنگی استان تهران برقرار کردند، امیدواریم 
در پایان سال جاری یا در سالگرد این روز در سال 
آینده، گزارشی از روند روبه رشد این فعالیت ها در 

دست داشته باشیم.
در بخش بعدی این مراسم، مهدی رمضانی 
و  فراز  فرد  هر  مدیریت  دوره  در  طبیعتا  گفت: 
شامل  حتما  که  دارد  وجود  متعددی  فرودهای 
مدیریت آقای نیکنام در اداره کل کتابخانه های 
یکی  اما  می شود.  هم  تهران  استان  عمومی 
موضوع  ایشان،  فعالیت های  برجسته  نکات  از 
بازگشایی کتابخانه مرکزی پارک شهر بود که با 
همت، پیگیری و پشتکار و با اعتبار ایشان انجام 
شد که انصافا باید از ایشان بابت این اقدام مهم 
تقدیر کرد. چراکه کتابخانه پارک شهر به عنوان 

فرهنگی  فضای  برای  عمومی  یک کتابخانه 
بازگشایی  روند  و  است  یک اعتبار  تهران  شهر 
این کتابخانه حاصل نشد مگر با پیگیری جناب 

آقای نیکنام.
وی با اشاره به برخی ویژگی های شخصیتی 
خلق  حسن  داد:  ادامه  نیکنام  علی  مدیریتی  و 
با بدنه  ارتباط موثر ایشان  با کارکنان و  ایشان 
نهاد از نکات بارز شخصیتی و مدیریتی ایشان 
ایشان مزین هستند به مدال  اینکه  بود. ضمن 
ایثارگری که این موضوع حتما در امور این اداره 
کل راهگشا بوده است. بنده از سال های گذشته با 
آقای ناصری و سابقه فعالیت های فرهنگی ایشان 
آشنا بودم. ایشان در حال حاضر هم در اداره کل 
اداره  در  و هم  بین الملل  امور  و  روابط عمومی 
کل کتابخانه های استان تهران مسئولیت دارند 
که به زعم بنده، ستاد نهاد کتابخانه ها خالء ایشان 
در ستاد را پذیرفت تا در اداره کل کتابخانه های 
مسئولیت   و  جایگاه  دارای  که  تهران  استان 
مهمی است، خدمت رسانی کنند. امیدوارم حمایت 
عزیزان در استانداری شامل حال ایشان شود تا 

بتوانند منشأ اثر باشند.
تهران به خالف ظاهرش مظلوم است

معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی 
تهران  استان  گفت:  پایان  در  کتابخانه ها  نهاد 
برخالف ظاهر خود، به لحاظ سرانه های فرهنگی 
و  تعامل  با  بتوانیم  اهلل  ان شاء  که  است  مظلوم 
هم افزایی از این محرومیت بزداییم و بتوانیم به 

مردم خوب استان تهران خدمت کنیم.
کل  ه  ر ا د ا بق  سا یر  مد م  نیکنا علی 
این مراسم  در  هم  تهران  استان  کتابخانه های 
در طول  نهاد  دبیرکل  از حمایت های  تقدیر  با 
مدت خدمت خود، گفت: بنده به مدت 5 سال 
و ۲۱ روز با لطف و اعتماد آقای مختارپور، در 
این اداره کل خدمت کردم. با این که حدود ۳۰ 
خدمت  و  فعالیت  کتابخانه ها  حوزه  در  سال 
شیرینی  واقع  در  آخر  سال   5 این  اما  کردم، 
که  بود  نهاد  در  من  حرفه ای  فعالیت  دوران 
خوشبختانه با همراهی دبیرکل محترم، توانستیم 
گام های بسیار خوبی در استان تهران برداریم. 
خوشبختانه استانداری و معاونت محترم سیاسی 
اجتماعی استانداری در مدت خدمت بنده عنایت 
در  این که،  با  و  داشتند  کل  اداره  به  ویژه ای 
و  نهاد  میان  تعاملی  و  چنین همکاری  گذشته 
استانداری وجود نداشت، توانستیم با همکاری 

مشترک اقدامات موثری را رقم بزنیم.
در  همکاران  همه  از  دارد  جا  افزود:  وی 
اداره کل کتابخانه های استان تهران، کتابداران، 
مسئوالن کتابخانه ها، روسای ادارات و همکارانم 
در ستاد تشکر کنم که ماحصل 5 سال فعالیت 
از  خوبی  اتفاقات  با  هم،  کنار  در  استان  در  ما 
از  بسیاری  بازگشایی  تجهیز  و  تعمیر،  جمله 
کتابخانه ها همراه شد و گرچه در میان استان ها 
دیگر  استان های  پابه پای  اما  نبودیم،  نهاد  برتر 
در حال تالش بودیم و توانستیم پای بسیاری از 
مسئوالن را به کتابخانه ها باز کنیم که همه این 
ها در سایه همدلی میان مجموعه مدیریتی نهاد 

و استانداری تهران شکل گرفته بود.
فضای  به  متر   ۹۰۰ فزوده شدن  ا  *

کتابخانه های تهران 
کتابخانه های  مدیرکل  ناصری،  ادامه  در 
عمومی استان تهران، با ارائه برخی از مهم ترین 
اداره  در  اخیر  ماه   ۶ در  گرفته  اقدامات صورت 
گفت:  تهران  استان  عمومی  کتابخانه های  کل 
آقای  جناب  و  زحمات  فعالیت ها  ادامه  در 
نیکنام و همکاران، در آبان ماه در قالب افتتاح ۳ 
کتابخانه در شهرستان های دماوند، ری و رباط 
کریم، حدود ۹۰۰ متر به زیربنای کتابخانه های 
دستگاه  اضافه شد. همچنین ۲  استان  عمومی 
سیار  کتابخانه های  ناوگان  به  سیار  کتابخانه 

استان تهران اضافه شد.

توقع عدالت فرهنگی از ما باوجود نداشتن منابع پایدار، باال رفته است

 »زایو« چاپ شانزدهمی شد
رمــان »زایــو« نوشــته مصطفــی 
انتشــارات کتابســتان  رضایــی توســط 
معرفــت بــه چــاپ شــانزدهم رســید.

انتشــارات کتابســتان معرفــت چــاپ 
ــی  ــر مصطف ــو« اث ــان »زای ــانزدهم رم ش
رحیمــی را بــه بــازار نشــر فرســتاد. چــاپ 
اول این رمــان ســال ۹5 بــه بــازار عرضــه 

شــده بــود.
ــی  ــر علم ــی در ژان ــو« رمان »زای
در  آن  حــوادث  کــه  اســت  تخیلــی 
ــت  ــی روای ــری شمس ــال ۱۴۲۰ هج س

ــام  ــه ن ــتناک ب ــروس وحش ــه در آن، یک وی ــی ک ــود؛ دوران می ش
ــی  ــت؛ ویروس ــه اس ــا را فراگرفت ــر دنی ــو« سراس ــا »زای »زی. اُ.« ی
عجیــب کــه گفتــه می شــود بیشــتر کشــورهای دنیــا را آلــوده کــرده 
ــاختن داروی آن  ــرای س ــی ب ــد هیچ راه ــالم کرده ان ــانه ها اع و رس
ــن  ــن به واســطه گســترش ای ــت زمی ــی از جمعی ــدارد و نیم ــود ن وج

مرده انــد. بیمــاری 
در همین حیــن از جانــب فلســطین گزارشــی بــه ایــران می رســد 
کــه در آن بــه وجــود یــک آزمایشــگاه مشــکوک در اعمــاق زمیــن، در 
ــق  ــی پارســا محق ــر عل ــه ای در فلســطین اشــاره می شــود. دکت منطق
و  زایــو  از  ســرنخ هایی  یافتــن  بــرای  ایرانــی  میکروب شــناس  و 
ــا یک گــروه  نجــات ســاکنان زمیــن از دســت این میکــروب کشــنده ب
آموزش دیــده بــرای رفتــن بــه ایــن آزمایشــگاه آمــاده می شــوند ولــی 
ــث  ــه باع ــوند ک ــرو می ش ــی روب ــات عجیب ــا اتفاق ــیر ب ــول مس در ط
ــا یک تیــم حرفــه ای بین المللــی در حــوزه شناســایی  آشــنایی آن هــا ب

ــود... ــی می ش ــای میکروب ــا بیماری ه ــارزه ب و مب
ــان  ــزار و 5۰۰ توم ــت ۱۴ ه ــا قیم ــاب ب ــانزدهم این کت ــاپ ش چ

ــده اســت. عرضــه ش

زندگی بهاءالدین خرمشاهی در »کتاب شب« روایت می شود
ــات  ــته ادبی ــتاد برجس ــه اس زندگینام
ــظ  ــی و حاف ــدگار قرآن پژوه ــره مان و چه
ــه  ــاهی ـ ب ــن خرمش ــی ـ بهاءالدی شناس
ــاب  ــه »کت ــب از برنام ــش ش ــدت ش م
ــا صــدای بهــروز  ــو تهــران ب شــب« رادی

رضــوی پخــش می شــود.
و  ســردبیر  ـ  رضایــی  محمدباقــر 
ــر  ــن خب ــا اعــالم ای ــه ـ ب نویســنده برنام
ــم  ــاهی در دوازده ــتاد خرمش ــت: اس گف
ــد و  ــا آم ــه دنی ــال ۱۳۲۴ ب ــن س فروردی
ــا  ــا در ســالگرد همیــن روز ب ــود م ــرار ب ق

پخــش زندگینامــه مفصــل ایشــان، از مقــام علمــی و ادبــی ایــن چهــره 
مانــدگار، قدردانــی کنیــم، ولــی بــه ســبب شــرایط کرونایــی در کشــور، 
ایــن امــر میســر نشــد. بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه حیــف اســت در آن 

ــم. ــدام کنی ــه اق ــن برنام ــه پخــش ای شــرایط ب
ــاه  ــه تیرم ــه اولیــن هفت ــم پخــش آن را ب ــم گرفتی ــن تصمی بنابرای
)کــه در تقویــم، روز بســیج اســتادان و روز تبلیــغ و اطــالع رســانی دینــی 

اســت( موکــول کنیــم.
ســردبیر »کتــاب شــب« گفــت: شــنوندگان کتــاب شــب، داســتان 
زندگــی ایــن اســتاد بــی بدیــل را در آن هفتــه و در شــش قســمت ۲۰ 
ــی  ــه کنندگــی رضــا قربان ــا صــدای بهــروز رضــوی و تهی ــه ای ب دقیق
خواهنــد شــنید. اســتاد خرمشــاهی بجــز ترجمــه قــرآن کریــم، ترجمــه 
هــای ارزشــمندی از آثــار ادبــی مشــهور جهــان در کارنامه خــود دارد و در 
زمینــه حافــظ شناســی، پژوهــش هــای متــون کهــن و طنــز و ویرایــش، 

آثــار ممتــازی خلــق کــرده اســت.
رضایــی یــادآور شــد: پیــش از ایــن، زندگینامــه نیمایوشــیج، علــی 
اکبــر دهخــدا، محمــد معیــن، باســتانی پاریــزی، ســهراب ســپهری، اخوان 
ثالــث، نــادر ابراهیمــی، حســین منــزوی، محمد علــی بهمنــی و شــفیعی 

کدکنــی از برنامــه »کتــاب شــب« پخــش شــده اســت.
ــر  ــن خرمشــاهی ب ــه بهاءالدی ــه، زندگینام ــه ســردبیر برنام ــه گفت ب
ــم  ــود او، تنظی ــته های خ ــا و نوش ــون و مصاحبه ه ــع گوناگ ــاس مناب اس

رادیویــی شــده اســت.
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فرناز میرزالو

همینگ وی نام  تلفظ 
تلفظ  را »همین گوی«  اسم همینگ وی  موقع  آن  من  بمانُد  خودمان  بین 
می کردم؛ چون نویسندٔه مقاله، »همینگوی« نوشته بود. به همین دلیل خود من 
بابا را یاد گرفتم این اسم را همیشه به صورت  بعدازآنکه تلفظ درست اسم آن 

تلفظ کنم.  باز »همین گوی«  مبادا  نوشته  که  »همینگ وی« 
وداع با اسلحه

که  داد  من  به  را  اسلحه  با  وداع  انگلیسی  متن  گلستان  ابراهیم  روز  یک 
از  بعد  یعنی  کردم؛  ترجمه اش  بخوانم  را  کتاب  این  به جای اینکه  من  بخوانم. 
آنکه مقداری از آن را خواندم دیدم که باید ترجمه اش کنم و دست به کار شدم. 

چند دفتر کاغذ کاهی خریدم و شروع کردم. این کار هشت ماه طول کشید.
پیشینه سوء

یک  وقتی من برای گرفتن گواهی نامۀ رانندگی رفتم ورقۀ عدم سوء پیشینه 
بگیرم. یک ورقه ای به من دادند که تویش نوشته بود شخص نامبرده که بنده 
باشم به جز اقدام علیه سلطنت مشروطه و خیانت به کشور و تحریک اشرار و 

ندارد. اشتراکی سوء پیشینه ای  مرام  تبلیغ  و  تسلیح عشایر 
احضار روح

به  برد  را  دیگر  نفر  چند  و  من  دوستان،  از  یکی  پیش  سال  بیست  حدود 
یک جلسۀ احضار ارواح. یادش به خیر، غالم حسین ساعدی هم بود. شاید خود 

ارواح  احضارکنندۀ  درهرحال  نیست.  یادم  درست  برد،  را  ما  که  بود  ساعدی 
سرهنگی بازنشسته بود. طرف های پارک شهر یک مدیوم هم داشت که جوان 
بعد  می کرد.  هیپنوتیزم  را  مدیومش  سرهنگ  جناب  بود.  بیست ودوسه ساله ای 

متفرقه  اشخاص  روِح  می خواست  او  از 
و  می شد  حاضر  هم  روح  کند.  حاضر  را 
حرف  حضار  با  بود  خوابیده  که  مدیوم  با 
را  مدیوم  سرهنگ  جناب  خالصه،  می زد. 
خواب کرد و از ما پرسید روح چه کسی را 
لطفًا  گفتم  هم  من  کنیم.  احضار  مایل اید 
چون  کنید؛  احضار  را  هدایت  صادق  روح 
جناب  دارم.  ایشان  با  واجبی  خیلی  کار 
خودشان  یت  هدا قای  آ گفت  سرهنگ 
تشریف می آورند احتیاجی به احضار نیست. 
معلوم شد این کار هر شبشان است. گفتم 
هدایت  آقای  هروقت  پس  خب.  بسیار 
تشریف آوردند، مرا خبر کنید. خالصه بعد 
از مدتی گفتند آقای هدایت تشریف آوردند 
»داش  فیلم  بفرمایید.  دارید  سؤالی  اگر 

از  گفتم  بود.  آَکل مطرح شده  و  آُکل  بحث  بود،  درآمده  تازه  مثل اینکه  آَکل« 
آقای هدایت بپرسید »داش آَکل« درست است یا »داش آُکل«؛ هدایت به زبان 
فصیح گفت: »داش آَکل« ما بعد از مذاکره با چند روح دیگر بلند شدیم رفتیم 
هتل مرمر توی خیابان فیشرآباد که پاتوق 
اسماعیل  دیدم  آنجا  بود.  از دوستان  خیلی 
نشسته  مرحوم  و  معروف  شاعر  شاهرودی 
آَکل  مسئلۀ  همین  سر  عده  یک  با  دارد 
می گفت  شاهرودی  می کند.  دعوا  آُکل  و 
حق  گفتم  من  آُکل.  می گفتند  آن ها  آَکل، 
نیم ساعت  من  چون  است؛  شاهرودی  با 
آَکل.  گفت  پرسیدم،  هدایت  خود  از  پیش 
شاهد.  هم  این  بفرمایید،  گفت  شاهرودی 
نیم ساعت  تو  نپرسید  من  از  هیچ کس  ولی 

پیش هدایت را کجا دیده ای 
بوف کور و هدایت

بوف کور اثر منحطی است و دوستش 
اواخر قرن گذشت رونق داشت.  ندارم. در 
ین  ا توی  ورلن  و  بودلر  مثل  یی  شعرا

گذاشه  شعرا  این  روی  چه کسی  را  منحط  اسم  نمی دانم  من  بوده اند.  خط 
قبول  خودشان  برای  را  عنوان  و  اسم  این  منحط  مکتب  پیروان  ولی  بود؛ 
 ،le decadent اسم  به  داشتند  هم  نشریه ای  وقت  یکی  حتی  داشتند، 
که  است  این  واقعیت  بود.  »منحط«  نشریه شان  اسم  بله،  »منحط«.  یعنی 
نوشته های  به  نگاهی  هرکس  را  این  می زد:  لنگ  گاهی  هدایت  فارسی 
جمله  رکان  ا گاهی  است.  ناقص  فعلش  گاهی  می بیند.  زد  بیندا یت  هدا
.  . . رد. دا فرنگی  شکل  جمله  ساختمان  گاهی  نیستند،  خودشان   سرجای 

گمان می کنم یکی از چیز هایی که در آن روزها خوانندگان داستان های هدایت 
و  دروغ آمیز  عنصر  آن  از  داستان ها  این  در  می بینند  که  است  این  می گیرد  را 

مالل آور موسوم به »اخالق« هیچ خبری نیست. 
رنِگ تازٔه زبان محجوب

جمع  در  بود.  رفته  آبادان  به  گردش  برای   ۱۳۲۹ زمستان  در  محجوب 
کوچکی از جوانان محلی حاضر شد. در آن ایام جوانی بیست وپنج  شش ساله بود 
و لهجٔه غلیِظ تهرانی اش برای ما غریب بود. به سرعت روحیٔه جمع را دریافت 
و رنگ و روی تازه ای به آن داد و درحقیقت سردستٔه جمع شد. آنچه از باِب 
شعر و شوخی و تکیه کالم و ضرب المثل و... از او شنیدیم در ذهن همه حک 
او  با لهجٔه  به خیال خودمان  امیر و حتی  به زبان  از آن  همه کم وبیش  بعد  شد. 

حرف می زدیم. 

چند خاطره از نجف دریابندری
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تئاتر از ریل خارج شده است 

علی پویان مدرس و کارگردان 
تئاتر گفت در شرایط کرونایی تئاتر 
از ریل خارج شده و دولت در این 
شرایط به جای کسر مالیات باید 

تمام قامت از تئاتر حمایت کند.
تئاتر  کارگردان  و  مدرس  این 
درباره کسر ۹ درصد مالیات از اجراهای 
اجراهای  از  افزوده  ارزش  بر  مالیات  درصد   ۹ گفت: کسر  تئاتر 
تئاتری داستان عجیبی است. چند سال پیش هنر تئاتر از مالیات 
گرفته شده  نادیده  امر  این  متأسفانه  ولی  بود  گرفته  بخشودگی 
تئاتر پیش از کرونا در رکود بود و کرونا نیز بار مضاعفی در این 

خصوص شد. 

تلویزیون باالخره پای کار »اکران اینترنتی« آمد 

هفته  چند  از  بعد  باالخره 
حرف وحدیث برسر جای خالی تیزر 
به صورت  که  فیلم هایی  تبلیغاتی 
می شود،تیزرهای  اکران  اینترنتی 
ر  کتو ا کند ر  د ج«  و »خر فیلم 

آگهی های بازرگانی سیما قرار گرفت.
در  کشور  سینماهای  تعطیلی  با 
برای نمایش فیلم های  از راهکارها  پی شیوع ویروس کرونا، یکی 
ابراهیم  کارگردانی  به  »خروج«  و  بود  اینترنتی  اکران  سینمایی 
فیلمی  اولین  »اوج«  رسانه ای  سازمان  محصوالت  از  و  حاتمی کیا 
بود که در این مسیر پیشقدم شد و پیش از اکران بر پرده نقره ای 
سینماها، نسخه اینترنتی آن از تاریخ ۲۴ فروردین بر روی دو پلتفرم 

»فیلیمو« و »نماوا« قرار گرفت.

»تحلیل شخصی« یک آهنگساز آلبوم شد

آلبوم »تحلیل شخصی« عنوان 
تازه ترین اثر موسیقایی امیر شهابی 
نوازنده پیانو و مدرس دانشگاه است 
که به تازگی منتشر شد. امیر شهابی 
آلبوم »تحلیل شخصی« را در قالب 

۱۱ قطعه بی کالم تک نوازی پیانو منتشر 
کرد. عمده قطعات این پروژه نیز مبتنی 

بر قطعات مالیم در حال و هوایی آرامش بخش هستند.
از نامش  وی گفت: »آلبوم تحلیل شخصی همان گونه که 
پیداشت نگاه من به موسیقی است که تمامی قطعات آن با پیانو 
اجرا شده. زمان تولید تا حد ممکن از بداهه بهره جستم و بارز ترین 

فصل مشترک قطعات بداهه وار بودن اغلب آنهاست. 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

»زمستان بود« فیلمی پربازیگر  با مضمون اجتماعی

فیلم سینمایی »زمستان بود« 
پس از بحران کرونا کلید می خورد.

فیلمی   » د بو ن  مستا ز «
آن  در  تاکنون  و  است  پربازیگر 
حضور بازیگرانی چون الهام کردا، 

نازنین بیاتی، محمدرضا غفاری و شاهرخ 
فروتنیان قطعی شده است. 

»زمستان بود« مضمونی اجتماعی دارد و فیلمنامه آن نیز سال 
گذشته به قلم شهاب مهربان به نگارش در آمده است.

 »زمستان بود« عنوان فیلمی سینمایی به کارگردانی وحید 
پرشاد و تهیه کنندگی بهمن کامیار است که با دریافت پروانه ساخت، 

زمستان سال گذشته وارد مرحله پیش تولید شد.
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محمد حسین زاده

بار دیگر شاهد ماراتن سریال هاي مناسبتي ماه 
مي رسید  نظر  به  که  حالي  در  ولي  هستیم  رمضان 
صداوسیما تدابیر ویژه اي براي سریال هاي امسال دارد، 
با توفیق  به جز سریال زیرخاکي، سایر سریال ها  اما 
خاصي همراه نبوده اند! جلیل سامان که پیش از این 
او را به دلیل ساخت سریال هایي با موضوع انقالب و 
حواشي پیرامون آن مي شناختیم، این بار با تغییر ژانر 
ولي روایتي مشابه کارهاي قبلي اش موفق ترین سریال 
رمضان امسال را ساخته است. زیرخاکي دنباله اي بر 
همان دغدغه هاي جلیل سامان است که در سریال هایي 
چون نفس، ارمغان تاریکي و پروانه دیده بودیم اما این 

بار در ژانر کمدي و با زباني دیگر روایت شده است.
دغدغه هاي  مي رسد  نظر  به  که  سامان  جلیل 
انقالبي داشته که چنین سریال هایي تولید کرده است، 
درباره اینکه چرا این بار تغییر روش داده و ژانر خود 
البته  مي گوید:  کرده،  عوض  داستانش  روایت  براي 
مدعی نیستم دغدغه های انقالبی دارم، اما دغدغه هایی 
دارم. حرفی را که به آن اعتقاد دارم، می سازم. بعد از 
سریال نفس، احساس من این بود که شاید با توجه 
به فضایی که در باور مردم به دلیل عملکرد بد برخی 
مسئوالن وجود دارد، مخاطب دیگر چندان عالقه ای 
ندارد مسائل اینچنینی را به شکل جدی بشنود، مخاطب 
با این فضا ارتباط برقرار نمی کند و پس تصمیم گرفتم 
لحنم را عوض کنم. ما در کشوری زندگی می کنیم 
که خیلی از مسائل فرهنگی به مسائل سیاسی تبدیل 
شده است و این رویکرد می تواند موقعیت ها و شرایط 
را تحت الشعاع قرار دهد. مدت هاست که گفته می شود 
»در برهه حساس کنونی زندگی می کنیم«، این برهه 

حساس کنونی هنوز دست از سر ما برنداشته است و 
دارد. عده ای همیشه مترصد هستند که  واقعیت هم 
نظام، جمهوری اسالمی و مردم را تحت فشار قرار دهند 
تا به اهداف شان برسند و هدف شان چیزی نیست جز 
تسلیم شدن مردم و کشور. در چنین شرایطی شاید 
چندان نتوانیم کاری برای جدایی فرهنگ از سیاست 
انجام دهیم و امکان پذیر هم نباشد، با این حال این 
گرفتاری تاثیر خود را روی همه امور خواهد گذاشت. 
خیلی خوب است اگر حرفی زده می شود یا رویدادی 
در هر جایگاهی رخ می دهد، در همان سطح و جغرافیا 
بررسی شود و نمودی نمادین پیدا نکند. به طور مثال در 

سریال ها، فردی که به یک قومیت یا صنف تعلق دارد، 
یک جمله اش می تواند به توهین تعبیر شود که پیش از 
این نمونه هایش را دیده ایم. این اتفاق خوبی نیست و 
باعث می شود ما مدام تحت سانسور قرار بگیریم، هم 
خودمان خودسانسوری کنیم و هم رسانه ما را سانسور 
باید ظرفیت ها قدری در مسئوالن، تلویزیون و  کند. 
حتی مردم باال رود. مسلما وقتی ظرفیت در مسئوالن و 
رسانه پایین باشد، در مردم هم باال نمی رود. واقعیت این 
است که سایر رسانه ها چنان ضریب نفوذی پیدا کرده اند 
که به ابزار فشار بر رسانه ملی تبدیل شده اند و مدیران 
تلویزیون گاهی از آنها بازی می خورند! انقالب یک چیز 
بود و جمهوری اسالمی چیز دیگر! هنوز نرسیده ایم به 
اهداف انقالب که گاهی دورتر هم شده ایم. راستش من 
از این وضعیت ناراحت که چه عرض کنم، خشمگین 
هستم. گاهی کمدی و طنز حاصل خشم هنرمند است. 
یعنی از موضوعی خشمگین است و با لحن دیگری 
بیانش می کند چون اگر بخواهد آن حرف ها را جدی 
با جدیت  باعث می شود که مخاطبش هم  بیان کند 
مقابلش بایستد و یا دچار ممیزی های عجیب و غریبی 
شود. کمدی زهر قضایا را تا حدی می گیرد. سوء تفاهم 
نشود االن من در سریال زیرخاکی، قرار نیست چیز 
گذشته ها  مرور  همیشه  اما  بگویم،  غریبی  و  عجیب 

درس هایی برای زمان حال دارد.
او درباره اینکه شخصیت اصلي داستانش را در 
این سریال یک شخصیت نیمه کمدي درنظر گرفته و 
از پژمان جمشیدي براي آن استفاده کرده، در حالي که 
کاراکتر برادر او یک فرد انقالبي است، مي گوید: من 
دنبال شخصیتی بودم که به هیچ چیز کاری ندارد. مثل 
خیلی ها..! به طور مثال فکر می کند که ۱5 خرداد، تولد 
شاه است! تا این حد از ماجراها پرت است. ترجیح دادم 

قصه را با چنین کاراکتری جلو ببرم و فکر می کنم مردم 
به این شکل ارتباط بهتری با آن برقرار می کنند. در کنار 
داستان فریبرز )پژمان جمشیدي( ما با شخصیت فرهاد 
)هادي حجازي فر( برادر او آشنا می شویم که دغدغه اش 
انقالب و خودباوري است. تصور من این است که یکی 
از بزرگترین دستاوردهای انقالب، خودباوری است و 
می خواستم این موضوع را برجسته کنم. اگر در کل 
کار همین موضوع دریافت شود برای من کافیست. ما 
نمی توانیم مدعی شویم که در جمهوری اسالمی فساد 
اقتصادی ریشه کن شده است چون چنین اتفاقی رخ 
نداده است، نمی خواهم بگویم فقر نابود شده چون هنوز 
نابود نشده است. اما نکته قابل اتکا برای من همین 
است که ما به نوعی اعتماد به نفس و عزت نفس و 
غرور ملی در مقابل خارجی ها رسیده ایم. امپریالیسم از 
هر راه ممکن می خواهد به ما حمله کند و تالش می کند 
به نابودی اقتصاد ما اقدام کند. در ماجرای برجام همه 
دنیا فهمید آمریکا قابل اطمینان نیست و اگر ما اصال 
وارد مذاکره با آمریکا نمی شدیم، این باور پیدا نمی شد 
و به قول حمید امجدی )یکی از کاراکترهای سریال 
زیرخاکی( عده ای همچنان می گفتند چرا آنقدر آمریکا 
را انگولک می کنید. سعی کردم همین اعتماد به نفس را 
به تصویر بکشم و لزومی نداشت درباره چیزهایی حرف 
بزنم که هنوز درباره آنها مناقشه وجود دارد. اینکه ما از 
نظر اقتصادی مشکل داریم یا با فساد اقتصادی مواجه 
هستیم، ریشه در مسائل دیگری دارد که نمی خواهم 
وارد تحلیل آن شوم. همه می دانیم که منافقین آمدند 
و بسیاری از بزرگان ما را ترور کردند.. مخلص های ما 
را کشتند و مخلص های خودشان باقی ماند! به قول 
خودشان سر نظام را زدند به گونه ای که قحط الرجال 
شد. بعد از آن افرادی آمدند و همچنان می آیند و در 
راس کارها قرار می گیرند که الیق این مردم و انقالب 
نیستند اما اینها تحلیل های دیگری است که جایش در 

این سریال نیست!
جلیل سامان در بخش دیگري از صحبت هاي خود 
درباره ممیزي ها و سانسورها صحبت کرد و در پاسخ 
به این سوال که آیا سریال او هم دچار ممیزي شده 
است؟ گفت: اگر بخواهم راستش را بگویم فصل اول 
سریال دچار ممیزی های زیادی شد و حتی فیلمنامه 
آن کامل رد شد. در تلویزیون ساختاری وجود دارد که 
را می گیرند.  نهایی  یا شبکه ها تصمیم  مدیران گروه 
اما مسئله از آنجایی پیدا می شود که بخش دیگری در 
سازمان می خواهد نظارتی جدی تر روی همان طرح 
عالی  شورای  این  وقتی  باشد.  داشته  شده  تصویب 
فیلمنامه سریال زیرخاکی را خواند، آن را بی بروبرگرد 
رد کرد. حدود ۱۷ صفحه ایراد از فیلمنامه گرفتند. به 
و  کت  با  را  فیلمنامه  که  بود  این  مشکل شان  نظرم 
شلوار خوانده بودند در حالی که به نظر من زیرخاکی، 
فیلمنامه ای است که باید کت و شلوارتان را دربیاورید و 
بعد بخوانید. وقتی با نگاه رسمی آن را می خوانید، دائم 
در پی تعبیر دیالوگ ها و مضامین به چیزهایی دیگر 
هستید! اعضای شورا هم دائم دنبال کلمات و موقعیت ها 
بودند تا ببینند منظور سازنده از بیان آنها چیست؟ همین 
نگاه که همه چیز را می خواهند سیاسی ببینند در اینجا 
هم مصداق پیدا کرد. این نگاه دست از سر سازندگان 
برنمی دارد. مثال در یکی از قسمت ها مستشار از فریبرز 
او اظهار بی اطالعی  می پرسد چرا شهر شلوغ است؟ 

می کند و می گوید شاید مردم در حال خرید هستند. اما 
ممیزهای تلویزیون همین موضوع را به ماجرای اتفاقات 
و شلوغی های سال قبل ربط می دادند و سریالی را که 
مربوط به زمان قبل از انقالب است با این ممیزی های 
عجیب و غریب بررسی می کردند. این سکانس را حتی 
در زمان پخش هم می خواستند تعدیل و ممیزی کنند! 
درباره حذف دیالوگ ها هم ممکن است برخی جمالت 
حذف شده باشد که در هر قسمت به ۲-۳ جمله می رسد 
ولی من تا به حال در پخش به ممیزی جدی نخورده ام. 
از  بخشی  داشتند.  کلمات مشکل  بعضی  و  با سیگار 
این ممیزی ها هم به محبت زن و شوهر سریال یعنی 
هم  صدقه  قربان  که  برمی گردد  فریبرز  و  پریچهر 
می روند و از من خواستند آنها را کم کنم. قصدم این 
بود که این ابراز عالقه بین زن و شوهر را ترویج کنم. 
این  می خواستم  و  دارند  دوست  را  یکدیگر  زوج  این 
محبت را نشان دهم. اینکه این آدم ها حاضرند پشت 
یکدیگر بایستند. راستش باید اعتراف کنم که تا زمان 
پخش هم از عکس العمل مخاطب می ترسیدم. در این 
کار از فضای کارهای قبلی ام عدول کرده و به نوعی 
ریسک کرده ام به هر حال شاید بیننده ترجیح می داد 
از من کار عاشقانه و جدی ببیند. فیلمنامه فصل دوم 
این سریال هم کامال رد شد! چون در دهه ۹۰ روایت 
می شد و فضایی کامال سیاسی داشت. ما فصل اول را 
تمام کردیم که اعالم شد فیلمنامه رد شده است و مایل 
بودند کار با همان فصل اول پایان داده شود. درحالی 
که قصه با فصل اول تمام نمی شود مجبور شدم در 
زمانی کوتاه فصل دوم را با داستانی دیگر بنویسم. من 
در قصه فصل دوم به برجام و مسائل روز مثل اختالس 

یا خیلی از پدیده های مالی ورود می کردم. دوست داشتم 
یک سریال کمدی سیاسی بسازم که حذف شد البته 
االن می بینم بد هم نشد! حتی اگر آن فیلمنامه ساخته 
که  حاشیه ای  نبود.  پخش  قابل  تلویزیون  در  می شد 
برای یکی از بازیگرها قبل از پخش سریال به وجود 
آمد نزدیک بود کل سریال را بایگانی کند. پس سریال 

سیاسی نمی توانست مجوز پخش پیدا کند.
جلیل سامان در پایان صحبت هایش در پاسخ 
به این سوال که باتوجه به دغدغه هایش و همینطور 
تلویزیون چرا در سینما کار نمي سازد؟  ممیزي هاي 
گفت: شاید این کار را بکنم، اگر بگذارند! این کار هم 
ابتدا قرار بود سینمایی باشد و یک نسخه سینمایی 
داشت. نصیری نیا اصرار داشت این قصه با پرداخت 
این  هم  حرفش  شود.  تولید  تلویزیون  برای  بیشتر 
را  کار  این  و  بدهد  پول  باید  مخاطب  چرا  که  بود 
و  روستاها  در  که  کسی  که  بسازیم  کاری  ببیند؟ 
کوره دهات ها دلخوشی یا سرگرمی ندارد، نمی تواند 
سینما برود یا به وی او دی ها دسترسی ندارد این 
درستی  حرف  کردم  فکر  هم  من  ببیند.  را  سریال 
است و اعتماد کردم. امیدوارم مردم که این روزها 
سریال  این  با  مفرحی  اوقات  هستند  کرونا  درگیر 
نشان  خاطر  باید  و  شوند  سرگرم  و  باشند  داشته 
مخاطب  که  همین  نیست!  کمدی  زیرخاکی  کنم 
آن را به عنوان یک درام مفرح قبول کند خوشحال 
و  عزیزم  همکاران  همه  از  بدهید  اجازه  می شوم. 
مدیران متفاوت تلویزیون که برای ساخت زیرخاکی 
از میز و مقام شان گذشتند و پای ساخت و پخشش 

کنم. تشکر  خاضعانه  ایستادند 
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آگهي دعوت به تجدید ارزیابي کیفي 
فراخوان عمومي مناقصه شماره 9۸-4۵-۳

نوبت اول 
اداره کل راه آهن هرمزگان در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات  نسبت به ارزیابی 

کیفي مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه به شرح زیراقدام نماید.
شرح مختصر موضوع : حمل نفت گاز مصرفی ایستگاه راه آهن سیرجان

مبلغ برآورد: ۶5۹۳۴۰۰۰۰۰ ریال
مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  ۱۲ ماه بوده ومحل  اجراء  طبق اسناد مناقصه میباشد.

۴- شرکت کنندگان در فراخوان میبایست دارای اساسنامه مرتبط با موضوع مناقصه و مجوز حمل فرآورده های نفتی از شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی  ویا سازمان حمل و نقل و راهداری باشد.

5-مهلت و نحوه دریافت اسناد ارزیابي کیفي : متقاضیان مي توانند حداکثر تا ساعت ۱۴روز سه شنبه مورخ ۹۹/۲/۲۳ با مراجعه  به سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به نشانیwww.setadiran.ir   و با پرداخت مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ )سیصد هزار( ریال از طریق لینک مربوط در سامانه فوق، اسناد 

ارزیابی کیفی را دریافت نمایند.
کلیه فرآیند برگزاری مناقصه بجز تحویل پاکات الف مربوط به تضامین شرکت در فرآیند ارجاع کار در سامانه مذکور انجام می پذیرد لذا الزم است مناقصه 

گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ،نسبت به اخذ آنها اقدام نمایند.
6-مهلت و نحوه ارسال اسناد تکمیل شده: حداکثرتا ساعت ۱۰روز سه شنبه مورخ ۹۹/۳/۶ از طریق سامانه فوق

۷-قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
۸-مدت اعتبار ضمانت های شرکت در فرآیند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد .

پس از ارزیابي کیفي ، از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشندجهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد .
شناسه آگهی : ۸۳۱۱۷۴
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جلیل سامان: فیلمنامه سریال زیرخاکي کال رد شده بود!


