
ناچاریم تا پایان کرونا »آنالین« بمانیم

رئیس جمهور گفت: معادن کوچک و متوسط را به بورس ببریم 
تا مردم بتوانند سهام یک معدن را بخرند، این اتفاق هم باعث رونق 
و گشایش بازار بورس می شود و معادن زودتر می توانند فعال شوند.

حجت االسالم حسن روحانی در آئین بهره برداری از طرح های 
برگزار شد،  کنفرانس  ویدئو  به صورت  ایران که  ملی صنعت مس 
خطاب به وزیر صنعت معدن تجارت گفت: معادن کوچک و متوسط 

را به بورس وارد کنید مشخصات معادن را وارد کرده تا مردم سهام 
معادن و یا کل معدن را بخرند، آیا چنین برنامه ای دارید؟

اقتصاد  با وزارت  ادامه وزیر صنعت معدن و تجارت گفت:  در 
در قالب واگذاری هلدینگ صنایع معدنی فعالیت می کنیم تا بخشی 
از سهام قابل واگذاری در این مرحله را واگذار نمائیم که به صورت 
کمی هدفگذاری شده است و این موضوع در هفته های آتی اعالم 

ادامه داد واگذاری پهنه ها و معادن که در دسته و  خواهد شد وی 
زمین شناسی و شرکت ملی مس است نیز در دستور کار ما قرار دارد.

رئیس جمهور سپس خطاب به معاون وزیر صمت گفت: آیا معدن 
خام که ویژگی های آن مشخص شده است را در بورس قرار می دهید 

یا سهام صنایع معدنی را وارد می کنید؟
صفحه 3

وزیر صمت: قیمت های بازار خودرو 
غیر واقعی است!

در پی رشد قیمت ها در بازار آزاد خودرو وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور 
دستور ویژه به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، از مسئوالن 
این سازمان خواست تا با توجه به وجود برخی قیمت های غیرمتعارف و فاصله دار 
نسبت به قیمت واقعی خودرو در بازار نسبت به قیمت کارخانه، با همه متخلفان این 
موضوع با جدیت تمام و قاطعانه برخورد و مراتب را مستمراً به مردم اطالع رسانی کنند.

رضا  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  از  جوانان  دنیای  خبرنگار  گزارش  به 
از حقوق مصرف کنندگان و  به منظور حمایت  تاکید کرد:  راستا  این  رحمانی در 
ضرورت حساسیت موضوع از حیث وجود جریان سودجوی فرصت طلب پشت پرده، 
نسبت به پیگیری جدی و برخورد با قیمت سازی های کاذب، در اسرع وقت با اتخاذ 
تصمیمات و اقدامات متناسب، با همکاری و هماهنگی کامل با سایر دستگاه های 
نظارتی و امنیتی موارد بررسی و نتایج به دست آمده جهت افزایش احساس امنیت 
مصرف کنندگان واقعی و در راستای حفظ حقوق حقه شهروندی آحاد مردم، موارد 

را به اینجانب گزارش کنید.
صفحه 4

روزمرگی سّم مهلک
 برای مجلس یازدهم است

اینکه روزمرگی سّم مهلک  بر  تأکید  با  عضو شورای مرکزی فراکسیون والیی 
برای مجلس یازدهم است، گفت: در صورت اتخاذ این راهبرد کارنامه مجلس یازدهم 

مشابه مجلس دهم با عملکرد دولت روحانی گره می خورد.
با توجه به مطالباتی که مردم  یازدهم  اینکه مجلس  بیان  با  احمد علیرضابیگی 
به جدیت آن را دنبال می کنند و زندگی مردم را متأثر کرده است، باید به سمت تغییر 
ساختارهای اقتصادی و زیرساخت های اقتصادی کشور گام بردارد، گفت: مجلس یازدهم 

باید به سمت واقعی شدن اقتصاد حرکت کند.
صفحه 3

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا به تشریح کرد:

 وضعیت خدمت مشموالنی که امسال 

کنکوری بودند

 تخلیه اجباری خوابگاه دانشجویی، یا پرداخت اجاره بها 
خودگردان  خوابگاههای  از  یکی  مالک  که  حالی  در 
یا  و  وسایل  تخلیه  به  ملزم  را  دانشجویان  تهران  دانشگاه 
تعهدی  گوید  می  دانشگاه  اما  کرده،  بها  اجاره  کل  پرداخت 
نداریم اما پیگیری می کنیم.شورای صنفی دانشگاه تهران به 
تازگی با انتشار نامه ای که خطاب به رئیس دانشگاه نوشته شده 
از بروز برخی مشکالت در خصوص اسکان دانشجویان شبانه در 
خوابگاه خودگردان ولیعصر خبر داده و خواستار رسیدگی به این 
وضعیت شده است.در همین رابطه یکی از دانشجویان شبانه 
دانشگاه تهران و ساکن در خوابگاه دختران ولیعصر این دانشگاه، 
درباره مشکالت پیش آمده در خصوص پرداخت اجاره بها و سایر 
پیامدهای ناشی از گفت: با شیوع کرونا و تعطیلی دانشگاه ها، 4 
اسفند سال ۹۸ به ما اعالم کردند که حداکثر باید تا ساعت ۹ 
شب خوابگاه را ترک کنیم. عده ای همان شب و تعدادی هم 
صبح روز بعد با تخلیه خوابگاه به شهرهای محل زندگی خود 

بازگشتند و خوابگاه عماًل خالی از سکنه و تعطیل شد.
صفحه 3

مدیر عامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی مطرح کرد؛

برنامه های هفته هالل احمر 
با شعار تقدیر از حافظان سالمت برگزار می شود

6

بهبود محیط کسب وکار
صفحه 4 با کنارکشیدن دولت از تصدی گری اقتصادی 
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
جوان: همیشه 

درباره کارهاي 
موفق حاشیه سازي 

مي کنند

5ورزش
نبی: فیفا، اختیار زمان 
برگزاری مجدد بازی 

ها را به کشورها داد

هنگ 7فر

اين روزها اتفاقات ريز و درشت متعددي در عرصه سينما رخ 
مي دهد كه شايد اگر موضوع تعطيلي فعاليت هاي هنري به دليل 
شيوع بيماري كرونا و همينطور بسته شدن سينماها رخ نمي داد، 
فيلمبرداري  تعطيل شدن  از  نبوديم.  اتفاقاتي  چنين  شاهد 
فيلم هاي سينمايي تا باب شدن اكران آنالين فيلم هاي سينمايي 

به جاي اكران در سينماها...

دربرنامه  تلفنی  درگفتگويی  فوتبال  فدراسيون  دبيركل 
»ورزش تعطيل نيست« شبکه ورزش در خصوص به تاييد 
رسيدن برنامه زمانبندی روند اصالح اساس نامه و برگزاری 

انتخابات فدراسيون فوتبال توضيحاتی را ارائه داد.

اگر  كرد  تاكيد   ، دانشگاه  استاد  كزازی،  ميرجالل الدين 
فردوسی سر بر نمی آورد و شاهنامه را نمی سرود، شايد هم 
اكنون ما با يکديگر به زبان شيوای فارسی سخن نمی گفتيم و 

اين گونه از ايرانی كه به آن می نازيم، محروم بوديم.

 اگر فردوسی 
شاهنامه را نمی سرود

 شاید از داشتن 
ایران محروم بودیم

سهام معادن کوچک و متوسط در بورس عرضه شوند

WWW.YOUTHWORLD.IR

» آگهـی 
مناقصـه عمـومی «  

نوبت اول                          
دهیاری روستاهای معصومیه و خیرآباد از توابع بخش معصومیه شهرستان اراک به ترتیب به استناد مجوزهای شماره 247 و 1 شورای 
اسالمی روستا درنظر دارند اجرای عملیات مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی اجرا نماید، لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص 

حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید: 

شماره شناسه دهیاریمیزان سپرده)به ریال(مبلغ اعتبار)به ریال(موضـوع عملیاتنام دهیاریردیف

3،700،000،000185،000،00014003170329آسفالت ریزی معابرمعصومیه1

3،000،000،000150،000،00014003170260جدولگذاری معابرخیرآباد2

5،000،000،000250،000،00014003170260زیرسازی معابرخیرآباد3
الف( شرایط متقاضی: شرکت های دارای اساسنامه و رتبه مرتبط با موضوع مناقصه و دارای ظرفیت کار مجاز.

ب( نوع و میزان سپرده شرکت در مناقصه: ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی ، بر اساس جدول فوق.
ج( محل دریافت اسناد: شهر کارچان ، بخشداری معصومیه، امورمالی دهیاریها.

د( مهلت دریافت و ارائه اسناد: از تاریخ شنبه ۹۹/02/27 تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ ۹۹/03/0۸ به مدت ده روز کاری.
ه( تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه 13۹۹/03/10 در محل فرمانداری شهرستان اراک می باشد.

و(میزان تضمین حسن انجام تعهدات برای برنده مناقصه 10% مبلغ پیمان می باشد. 
      ز( دریافت اسناد مناقصه مستلزم واریز هزینه خرید اسناد مناقصه )واریز به حساب دهیاریهای مربوطه( و ارائه رسید آن به واحد امور مالی بخشداری معصومیه می باشد.

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط وتکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و دهیاری در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . ضمنا 
مشروح شرایط شرکت در مناقصه در اسناد مناقصه موجود می باشد که شرکت کننده باید پس از مطالعه تمام شرایط و مدارک اسناد را مهر و امضاء نموده و تا پایان وقت 

اداری مندرج در شرایط عمومی مناقصه به دبیرخانه بخشداری معصومیه تحویل و رسید دریافت نماید.
» هزینه آگهی با برنده مناقصه می باشد«.

آگهی
 شرکت فوالد مبارکه 

مهلت ارسالموضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مدارک

مدیریت
مرتبط

مناقصه 1
 عملیات  تعمیر و بهینه سازی سرو48506869عمومی

قراردادهاي خرید1399/03/03 ولوهای فوالد سبا شرکت فوالد مبارکه

مزایده 2
 فروش پوسته اکسیدی شرکت       99400041عمومي

قراردادهاي خرید1399/02/30 فوالد مبارکه

مناقصات و مزایدات : جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.ir  لینک مناقصات و مزایدات 
بخش خرید و تأمین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین 

کنندگان )SRM( ا قدام نمائید. 
سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی www.msc.ir  بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

کد آگهی : ۹۸114
 روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه 

  

جالل خوش چهره
دو سال پس از خروج امریکا از برجام، هنوز بحران روابط تهران ـ واشنگتن به 

همان وضع باقی مانده که بود.
تهدید  تصمیم های سخت  به  را  یکدیگر  همچنان  امریکا  و  ایران  دولتمردان 
و  فراز  رغم  به  گذشته  دهه  چهار  در  وضع  این  دارند.  ماشه  بر  دست  و  می کنند 

نشیب هایش ادامه داشته و تردید نباید کرد که بعد از این هم چنین خواهد بود.
 تصور اینکه اگر دولت »دونالد ترامپ« در انتخابات نوامبر آینده جای خود را 
به دولت دیگری از جنس »جوبایدن« دهد، ممکن است اوضاع تغییر کند، خوش 
خیالی است. بیانیه اخیر 3۸2 نماینده جمهوریخواه و دمکرات کنگره امریکا در حمایت 
از اقدام ترامپ برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، نشان می دهد که بحران روابط  
تهران و واشنگتن نه با تغییر دولت ها پایان می یابد و نه از شدت آن کاسته می شود. 
آنچه تغییر می کند، شکل تعامالت در چارچوب همان سازو کارهای ثابت است. اگر 
می شد به تغییر در سطح و ماهیت بحران روابط دو طرف امید بست، هشت سال 
دولت »باراک اوبا« و »برجام« بهترین امکان و فرصت می توانست به حساب آید. 
گره کار در اراده ای است که هنوز و همچنان در میان طرفین و به یک اندازه ایجاد 
نشده است. بنابراین واقع گرایی این است که برای آینده فرایند جاری در تشدید بحران 

روابط تهران و واشنگتن گمانه زنی کرد.
اقتصاد دانان و سیاسیون در برخورد با صورت مساله های پیچیده معمواًل به اصل 
»تیغ اوکام« توجه کرده و براین اساس در تحلیل های خود عمل می کنند. »ویلیام 
با پدیده های  اوکام« منطق دان و فیلسوف قرن 14 میالدی گفته است؛ در برخورد 
و  اوضاع  تحلیل  صورت،  این  در  کنید.  ساده  و  خالصه  را  مساله  صورت  پیچیده، 
فهم آن آسان تر می شود. اکنون با نگاه به اصل تیغ اوکام و حذف حواشی و زواید، 
می توان صورت بحران در روابط تهران و واشنگتن را چنین خالصه کرد: واشنگتن 
تسلیم تهران را بدون قید و شرط نه تنها در حوزه های هسته ای و تسلیحاتی ، قطع 
سرانگشتانش در منطقه خاورمیانه، بلکه تغییر در ماهیت ایدئولوژیک نظام سیاسی 
حاکم برایران می خواهد. این خواست به تمامی با کیان نظام سیاسی ایران در تعارض 
بوده و نمی تواند مورد پذیرش آن قرار گیرد. از سوی دیگر، تهران در قطع امید از 
تعامل سازنده با واشنگتن، ضمن تأکید بر داشته های مادی و معنوی خود، به تعامل 
فعال با دیگر قدرت های غربی و شرقی بسنده کرده و در این چارچوب سیاست های 
خود را در ادامه بقا مقابل   »فشار حداکثری« واشنگتن دنبال می کند. بدیهی است 
امریکائیان با تکیه بر »سیاست مبتنی بر قدرت« در اعمال فشار علیه تهران دست 
باال را داشته و منازعه ای نابرابر را مدیریت می کنند. اما اوضاع به تمامی در کنترل 

واشنگتن نیست؛ چرا که  هنوز صف متحدان واشنگتن لرزان و نامطمئن است، فشار 
حداکثری کمترین تأثیر را در سیاست های تهران داشته و سرانجام اینکه هنوز هیچ 
نشانه ای از تغییر در ماهیت و شکل بحران در خدمت به کاهش یا پایان آن در افق 
دیده نمی شود. آنچه بیشتر چشم زد است، تشدید اوضاع و احتمال عبور از مرز کنونی 

به رویارویی مستقیم حتی در اندازه محدود است.
 تالش واشنگتن برای محروم کردن ایران از دومین دستاورد برجام در شورای 
توافقنامه  امضاکنندگان  افزود.  خواهد  بحران  شدت  بر  متحد،  ملل  سازمان  امنیت 
هسته ای)برجام( در سال 2015 میالدی پذیرفتند که در صورت انجام تعهدات ایران 
در قبال این توافق، بخش دوم امتیازها به این کشور تعلق گیرد. بخش اول اگر لغو 
همه تحریم های مصوب شورای امنیت سازمان ملل تا پیش از برجام بود، بخش دوم 
که به »غروب برجام« نیز شهره است، در نهم اکتبر 2020)1۸ مهر ۹۹( با لغو تحریم 
تسلیحاتی ایران محقق می شود. این توافق که با تصویب شورای امنیت سازمان ملل 
مشروعیت جامعه بین المللی را با خود دارد، اکنون از سوی واشنگتن به چالش کشیده 
شده است. به این ترتیب جامعه بین المللی بار دیگر در برابر آزمونی سخت قرار دارد: 
تمکین از »سیاست مبتنی بر قدرت« واشنگتن یا اجرای تعهدی که در صورت انجام 
نشدن آن، رویه ای نامطمئن در سپهر سیاست جهانی شکل خواهد گرفت. اعضای 
از  تمکین  دارند.  رو  پیش  را  دشواری  انتخاب های  ـ  به ویژه  ـ  امنیت  ثابت شورای 
واشنگتن به هر شکل و شیوه که یا در چارچوب برجام تعریف شود و یا شکل دیگری 
برای آن لحاظ شود، واکنش متناسب تهران را در پی خواهد داشت. تحمل همراه 
با مدارای تهران در قبال سیاست فشار حداکثری واشنگتن در دو سال گذشته که با 
خروج دولت ترامپ از برجام در اردیبهشت ۹7 آغاز شد و نیز ناتوانی دیگر اعضای 
گروه 1+4 در جبران خسارت های ایران، این انتظار را ایجاد کرده است که اعضای 
ثابت شورای امنیت باید پاداش تهران را در قبال انجام تعهدات برجامی اش بدهند. در 
نگاه تهران، هرگونه محدودیت تازه چه تمدید تحریم تسلیحاتی در چارچوب برجام 
و چه غیر آن، نقض تعهداتی است که جامعه بین المللی در سال 2015 میالدی آن 

را به رسمیت شناخته است.
از کاهش در سطح بحران روابط  اکتبرآینده )مهر۹۹( نشانی  تا  افق پیش رو 
تهران و واشنگتن ندارد. ممکن است اوضاع تشدید شود؛ اگر واشنگتن در رایزنی های 
کنونی خود برای مجاب کردن دیگر اعضای شورای امنیت ناکام باشد. لحن تهران 
نیز خطاب به اعضای ثابت شورای امنیت، متناسب با درک فرایند جاری خواهد بود. 
تداوم  با  برجام  جان  کم  » پیکر  است:  داده  هشدار  ایران  امنیت  عالی  شورای  دبیر 

تحریم های تسلیحاتی ایران به مرگ ابدی خواهد رفت.«

سرمقاله

مقاومت در برابر تسلیم خواهی
دیدگاه

مجری  شدن یک روحانی، در شأن روحانیت نیست
افشین عال*

به مسئوالن محترم سیما توصیه می کنم برای آینده، به کیفیت آیتم های 
مذهبی بیشتر از کمیت و تعدد آن ها اهمیت بدهند. همان گونه که امسال شاهد 
بودیم در برخی شب ها بعد از افطار، پخش دقایق کوتاهی از درس خارج فقه رهبر 
انقالب، بیش از ساعت ها سخنرانی های رایج، اثرگذار و مغتنم بوده است. در برنامه های 
مجری محور نیز باید در انتخاب افراد، به فضل و دانش آنان توجه بیشتری شود. 
مثال آموزه های ناب استاد ساعد باقری کجا و لفاظی های مالل آور برخی مجریان 
محترم و مداحان گرامی کجا؟ این که به یک روحانی ارجمند نقش مجری برنامه ای 
عوام پسند بدهیم، در شأن روحانیت نیست. ادبیات و مضامین سخنان یک روحانی 
است که باید جذاب باشد، نه آن که منبر را به استیج تبدیل کنیم. همان گونه که 
برای بهروز شدن، الزام نیست برخی سلبریتی های عزیز را در جایگاه نظریه پردازی 
بنشانیم. سرزمین ما صاحب ثروت های بی شمار در حیطه علم و ادب و عرفان است. 
بهره گیری از جواهرات بدلی، مصداق بارز ناسپاسی و کفران این نعمت الهی است«.
* شاعر و نویسنده

بارتاب
تجدید پیمان بیش از 10 هزار دانشجومعلم

 با رهبر انقالب 
هزار   10 از  بیش  فرهنگیان،  دانشگاه  در  انقالب  رهبر  حضور  سالروز  با  همزمان 
دانشجومعلم در نامه ای به مناسبت هفته معلم با ایشان تجدید پیمان کردند. در این نامه 

آمده است:
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و گرامیداشت هفته معلم، خداوند سبحان را شاکریم 
که تحت لوای والیت رهبری هستیم که به تکرر با رهنمود های راهگشای خود بر نقش واالی 
معلمان و به تعبیری سنجیده تر، پایه ریزان تمدن نوین اسالمی، تاکید کرده و همواره گوش 
شنوا و چشم بینا و قلب دلسوزی برای گشودن گره های نظام تعلیم و تربیت کشور بوده اند.

آقا جان! هرساله اردیبهشت ماه و دیدار شما برای ما مایه دل گرمی بود، هرچند امسال 
به جهت شرایط موجود، توفیق زیارت حاصل نشد، اما پیام مبارک و دعوت نامه رسا، دلگرم 
کننده و رسالت بخش شما خطاب به معلمان، علمداران عرصه تعلیم و تربیت را در روز معلم 

دریافتیم و بر دیده نهادیم.
امروز نسلی نو از جریان معلمی در راه هست، نسلی که برای اقامه نماز عدالت، نیت 
تحول خواهی در سر می پرورانند و این بذر تحول خواهی را در اذهان و قلوب خود رشد می دهند 
تا آنگاه که درخت پرثمر نظام آموزش و پرورش کشور، ظرفیت شکوفا کردن استعداد های 
فرزندان این مملکت را به طور موثرتری پیدا کرده و بستری شود برای شکوفانیدن استعدادها.

آری! علم این جهاد مبارک را بر دوش می کشیم تا نظام آموزشی کشور را سمتی سوق 
دهیم که بشود معبری برای تشکیل یک جامعه عادالنه و آرمان خواه.

آقاجان! داعیه تحول خواهی با خودش، درد ها و زحمت هایی را به همراه دارد، اما با جان 
دل این زحمت ها و درد ها را می پذیریم، زیرا غیرت معلمی رخصت پا پس کشیدن و فرار از 

اصلی ترین میدان جنگ با دشمن، یعنی جنگ تعلیم و تربیت، را نمی دهد.
آری! در کارزار جنگ تعلیم و تربیت باید به سالح کتاب و حکمت مجهز شویم تا با تزکیه 
خود و به طور عام دستگاه تعلیم و تربیت کشور، بتوانیم تعلیمی صادقانه و متعهدانه داشته باشیم.

این پیام لبیک از سوی نسل نو معلمی همراه است با حسن ارادت خدمت حضرتتان، تا 
بدانید و بدانند و بدانیم، نسل نوی معلمی با مهر عمل، سخنان تحول خواهانه خود را ممهور 
می کند و نه از کناره بلکه از میدان جنگ تعلیم و تربیت با شما سخن میگوید و ندای حضرتتان 
که همچون بارقه امیدی، چشم ها و دل های نومعلمان جوان را جال میدهد، لبیک می گوید.

ما دانشجومعلمان با شما، رهبر امت مسلمان و با امام زمان مان، عهد می بندیم که 
تاروزی که نظام تربیتی ما، نظامی موحد پرور نشود، آرام نگیریم و در هویت بخشی به نسل 
به  آینده کوتاهی نکنیم و  نافع در میان استعداد های نسل  آینده و ترویج و گسترش علم 
مسلح کردن خود و نسل آینده به تزکیه و تعلیم و کتاب و حکمت، برای برپایی قسط، جهت 

شکستن هیمنه نظام کفر، از پای نخواهیم نشست.
والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1453-شنبه 20 اردیبهشت 21399 معه جا
آموزش مجازی راضی کننده نیست، اما چاره ای هم نیست

ناچاریم تا پایان کرونا »آنالین« بمانیم
کرونا به همان میزانی که فعالیت 
به  داده،  کاهش  را  مشاغل  برخی 
فعالیت  افزایش  باعث  میزان  همان 
و  معلمی  است؛  شده  مشاغل  برخی 
که  است  این شغل ها  از  یکی  آموزش 
از همان روزهای نخست اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی با افزایش حجم 
همان  مثل  است،  بوده  مواجه  کاری 
»آنالین«  جای  به  که  دلسوزی  معلم 
متوجه  را  همه  و  استفاده  »آیالند«  از 

مسئولیت پذیری خود کرد. 
البته آموزگاران تنها یک طرف این 
آموزش مجازی هستند و بخش بزرگ 
دیگر آن دانش آموزان هستند که اگر 
مشکالتشان بیش از معلم ها نباشد کمتر 

هم نخواهد بود.
معلمان  از  نفر  چند  با  ادامه  در 
آموزش  خصوص  در  دانش آموزان  و 

مجازی گفت و گو شده است.
کرونا  از  قبل  به  نسبت  کارم   *

بیشتر شده است
از  یکی  دبیر  که  معلمی  بانوی 
دبیرستان های دولتی است در خصوص 
وضعیت  واقعًا  گفت:  مجازی  آموزش 
عنوان  به  من  است  کننده ای  خسته 
قبل  که  شرایطی  از  حتی  معلم  یک 
البته  می کنم،  کار  بیشتر  هم  کرونا  از 
این تنها مشکل موجود نیست، کندی 
در  موجود  خطاهای  اینترنت،  قطع  و 
برنامه های آموزش آنالین و بعضًا نبود 
هم  آنالین  کالس های  برای  امکانات 

دردسرهایی را به دنبال داشته است.
در ادامه با معلمی از مقطع دبستان 
صحبت کردیم، این معلم در خصوص 
آموزش آنالین گفت: با اینکه وضعیت 
اما امکانات ما برای  مالی بدی نداریم 
محدود  آنالین  کالس های  در  حضور 
است، مشکل من به شخصه آن است 
که فقط یک کامپیوتر در خانه داریم و 
متاسفانه زمان کالس های آنالین من و 
فرزندم یکی است، بنابراین من مجبورم 
برای تدریس آنالین به مدرسه مراجعه 
کنم و همین کار باعث ایجاد استرس 
و نگرانی در خصوص ابتال به بیماری 

شده است.
* تصور کنید مشغول حل آنالین 

یک مساله ریاضی هستید!
مقطع  بیر  د که  دیگری  معلم 

دبیرستان تدریس می کند گفت: حجم 
فعالیتی که من در دوران قرنطینه انجام 
می دهم چند برابر دوران قبل است، به 
دهی  آنتن  و  اینترنت  مشکالت  دلیل 
ما،  سکونت  محل  محدود  در  ضعیف 
باید  ریاضی  مسئله  یک  تدریس  برای 
چندین برابر زمان معمول وقت بگذارم 
چون بین تدریس یا صدا قطع می شود 

یا صدا و تصویر هماهنگی ندارد.
حتی  نبود  ز  ا دیگری  دبیری 
آنالین  آموزش  برای  ابتدایی  امکانات 
دانش  از  تعدادی  کرد:  واظهار  گفت 
بر  را  شاد  برنامه  نصب  امکان  آموزانم 
این  یعنی  ندارند،  گوشی هایشان  روی 
دانش آموزان حتی تلفن همراهی برای 
وضعیت  و  ندارند  شاد  برنامه  نصب 
اقتصادی هم امکان تهیه آن را نمی دهد 
خصوصًا در این زمان که بسیاری حقوق 
باعث  این  و  نمی کنند  دریافت  هم 
می شود من با روش های دیگری به جز 

برنامه شاد به تدریس بپردازم.
* از آموزش آنالین کالفه شده ام

فرزندان  دارای  که  دیگری  معلم 
آموزش  از  کالفگی  با  است  خردسالی 
آنالین گفت و اظهار کرد: من دو فرزند 
کالس  هنگام  در  که  دارم  خردسال 
برای  کشمکش  حال  در  مدام  آنالین 
هم  آن  هستم،  آنها  کردن  سکوت 
شرایط  دلیل  به  که  خردساالنی  برای 
جامعه حدود سه ماه است از خانه خارج 
شخصی  مشکالت  این  به  نشده اند، 
مشکالت مربوط به قطعی و اشکاالت 

برنامه های آنالین را نیز اضافه کنید.
دبیر دیگری شرایط آموزش انالین را 

برای اولین بار مساعد دانست و اظهار کرد: 
شاید مشکالتی در آموزش آنالین وجود 
داشته باشد اما باید قبول کنیم که برای اولین 
بار حرکت خوب و مثبتی بود، در شرایط 
برگزاری کالس های  امکان  که  کنونی 
حضوری وجود ندارد، سامانه شاد و سایر 
ما  به کمک  آنالین  آموزش  روش های 
آمده اند و ما باید نهایت بهره را از آن ببریم.

دغدغه های  از  هم  دانش آموزان 
خود می گویند:

* با شاد شاد نیستیم!
دبیرستانی  آموز  دانش  یک  سارا 
و  آنالین  آموزش  و در خصوص  است 
سامانه شاد گفت: بعد از چندین ساعت 
حال  در  و  شوم  وارد  توانستم  تالش 
حاضر هم اشکاالت سیستمی کم ندارد، 
مثاًل قطع می شود، اشکال میکروفون و 
قطع صدا مشکلی عادی شده است، در 
ضمن برای برخی دروس مانند ریاضی 
بتوانی به صورت  تا  واقعًا سخت است 
مثل  دروسی  ببینید،  آموزش  آنالین 
حضور  نیازمند  هم  شیمی  و  فیزیک 
آموزش  با  انگار  و  است  آزمایشگاه  در 

مجازی فقط رفع تکلیف می شود.
آموزش های  در  کردن  تقلب   *

آنالین عادی شده است
مقطع  در  آموزی  دانش  هاله هم 
معلم ها  گفت:  است  ول  ا متوسطه 
چندان  و  می گیرند  زیادی  امتحانات 
آموزش  درس  آیا  که  ندارند  توجهی 
یا  شده اند  متوجه  همه  را  شده  داده 
امتحانات هم چون آنالین است  خیر؟ 
آموزان  دانش  و  ندارد  رسمیتی  انگار 
مدام درحال تقلب و چک کردن جواب 

سواالت باهم هستند.
لیلی دانش آموز دبیرستانی است 
که خاطرنشان کرد: برنامه شاد فضای 
راحتی ندارد حتی نمی شود از صفحه ای 
اسکرین  است  تدریس  حال  در  که 
شات گرفت، بعضی از معلم ها هم که 
اینترنت  از  فقط  ندارند  چندانی  فعالیت 
برخی فایل ها و ویدیوهای آموزشی را 
اشتراک می گذارند  به  آموزان  با دانش 
که این مسئله باعث اشکاالتی در فهم 

مفاهیم درسی می شود.
* از آموزش مجازی راضی نیستم 

اما چاره ای نیست
سها دانش آموز دیگری است که 
می خواند،  درس  دبیرستان  مقطع  در 
مجازی  آموزش  از  کرد:  اظهار  وی 
صد درصد راضی نیستم اما در شرایط 
من  ندارد،  وجود  دیگری  چاره  کنونی 
اول به تدریس معلم گوش می دهم و 
بعد از آن اگر مبحثی را متوجه نشدم به 
دنبال ویدیوهای آموزشی آن در فضای 
تا اشکاالت خودم را  مجازی می گردم 

رفع کنم.
شایان هم که دبیرستانی است در 
در  می گوید:  اینترنت  هزینه  خصوص 
شرایط کنونی وضع اقتصادی برای همه 
مشکل است و دچار هزینه جدیدی به 
اسم اینترنت شده ایم و هیچ کس هیچ 
توجهی به این مسئله ندارد که چه کسی 
را پرداخت کند، پدر  اینترنت  باید پول 
بازنشسته من با این حقوق ناچیز یا خودم 
که به دلیل کرونا کارم را از دست داده ام؟

گوشی  دادن  قرض  از  هم  نیما 
قدیمی خود به دوستش صحبت می کند 
و می گوید: یکی از دوستانم قبل از کرونا 
هم به دلیل شرایط اقتصادی تلفن همراه 
هم  هوشمند  حتی  که  داشت  ساده ای 
آنالین  آموزش های  که  زمانی  نبود، 
شروع شد من گوشی قدیمی خود که 
دیگر به آن نیازی نداشتم را قرض دادم 
از  افتادن  تا نگرانی در خصوص عقب 

درس نداشته باشد.
مشکالت و نکات و مثبت منفی یاد 
شده همگی قطره ای از دریای اتفاقات 
است،  آنالین  آموزش  در  داده  روی 
ثمره  نکات که گذر کنیم  این  تمام  از 
این آموزش آنالین را باید در امتحانات 

پایانی مشاهده کنیم...

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

تصمیمی در خصوص امتحانات پایان ترم دانشجویان گرفته نشده 
معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت با بیان این که هنوز تصمیمی در 
خصوص امتحانات پایان ترم دانشجویان نگرفته ایم، گفت: تصمیمات دانشگاه در 
این خصوص متناسب با مقتضیات زمانی و تصمیمات اعالم شده از سوی ستاد ملی 

مقابله با کرونا اتخاذ خواهد شد. 
دکتر ابوالفضل واحدی ، اظهار کرد: این دانشگاه برنامه آموزشی اعم از امتحانات 
پایان ترم و همچنین شروع کالس های آموزشی ترم آینده را متناسب با مقتضیات 
زمانی و تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا اتخاذ خواهد کرد و باید منتظر باشیم 
و ببینیم آیا شرایط برای حضور فیزیکی دانشجویان در محیط دانشگاه وجود دارد 

و مجوزهای الزم برای حضور دانشجویان در خوابگاه صادر می شود.
وی در ادامه تصریح کرد:  تا زمانی که ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیمات 
خود را در خصوص وضعیت و حضور یا عدم عضور فیزیکی دانشجویان اعالم 
نکند، نمی توانیم برای امتحانات پایان ترم دانشجویان تصمیمی بگیریم، بنابراین منتظر 

شرایط هستیم و از تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا تمکین خواهیم کرد.
دکتر واحدی تاکید کرد:  در حال حاضر به اساتید دانشگاه علم و صنعت اعالم 
کردیم ارزیابی های دانشجویان فعال همین ارزیابی های غیرحضوری یعنی تمرین، 
پرسش و سایر موارد باشد و اگر شرایط برای برگزاری امتحانات باشد در موقع 
مناسب تصمیم گیری خواهیم کرد. همچنان که در حال حاضر نیز بخشی از این 

ارزیابی ها انجام می گیرد.
معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: دانشجویان مطمئن 
باشند تصمیمات دانشگاه علم و صنعت به گونه ای اتخاذ خواهد شد که هم سالمت 

دانشجویان درنظر گرفته شود و هم مقررات دانشگاه رعایت شود.
دکتر واحدی در پایان خاطرنشان کرد:  در حال حاضر دانشجویان مطابق روند 
فعلی کالس های خود را ادامه دهند و فعال تصمیمی در خصوص امتحانات این 
دانشگاه گرفته نشده است و بنابراین از دانشجویان تقاضا داریم اخبار مرتبط با دانشگاه 

را از سایت رسمی دانشگاه پیگیری کنند.

گسترش آموزش های آزاد و مکمل دانشجویان عالمه
رئیس دانشگاه عالمه طباطبائی از برنامه این دانشگاه برای گسترش آموزش 
های آزاد و مکمل دانشجویان این دانشگاه خبر داد و گفت: ما سالیانه به  بیش از 

5000 نفر آموزش های مکمل مهارتی می دهیم. 
دکتر حسین سلیمی ، گفت: زمانی که آموزش فعالیت دارد، نبض دانشگاه 
می زند و دانشگاه زنده و فعال است چرا که حوزه آموزش ساختار اصلی دانشگاه 
است و کسانی که این قلب تپنده را زنده نگه می دارند، کارکنان آموزش هستند 
که این وظیفه بسیار دشوار و خطیر را بر عهده دارند و دائماً این قلب را به صورت 

تپنده نگه می دارند.
وی ادامه داد: می دانیم که محدودیت هایی در فضای دانشگاه داریم، ولی 
علی رغم تمام این محدودیت ها همکاراندر زمینه های مختلف آموزشی توانسته اند 
دانشگاه عالمه طباطبائی را به عنوان یک دانشگاه نمونه در حوزه آموزش نگه دارید 
و همین که در شرایط اخیر هم به رغم مشکالت توانستیم به عنوان یکی از دانشگاه 

های برتر کشور قرار بگیریم.
سلیمی با اشاره به اینکه درگذشته زیر ساخت های آموزش مجازی در دانشگاه 
عالمه وجود نداشت اما این امر به همت معاون آموزشی، مدیران و کارکنان این 
بخش فراهم شده است، گفت: در حال حاضر توانستیم به سرعت آموزش مجازی 
را جایگزین آموزش حضوری کنیم. طوری که در حال حاضر درصد تشکیل کالس 
های موفق دانشگاه ما به نسبت دانشگاه هایی که از قبل زیرساخت های محکمی 
برای آموزش مجازی داشتند، قویتر و منظم تر است و این نشان دهندۀ وجود یک 

ساختار و مجموعه ای از کارشناسان قوی و کاربلد در حوزه آموزش است.
رئیس دانشگاه عالمه طباطبائی در ادامه خاطرنشان کرد: ما اگر بتوانیم این 
کارآمدی ای که خودش را در آموزش مجازی نشان داده، حفظ کنیم و بتوانیم جایگاه 
خود را در حوزه کارآمدی آموزش باالتر هم ببریم، به نظر می آید توانسته ایم جایگاه 

دانشگاه را در جامعه دانشگاهی همچنان حفظ و ارتقا دهیم. 
وی در ادامه تصریح کرد: شاخص های همکاران ما نشان می دهد که ما 
دائماً در زمینه های مختلف رو به رشد هستیم. ممکن است در سال جاری دست 
به تغییر سیستم آموزشی خودمان بزنیم که این امر هم احتیاج به همکاری نزدیک 
شما کارشناسان آموزش دارد. اگر ما بخواهیم سیستم برتری را جایگزین سیستم 
سما کنیم، این نیازمند یک همکاری و تالش نزدیک است که به ارتقای وضعیت 
دانشگاه هم کمک می کند.به گزارش روابط عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی، دکتر 
سلیمی با اشاره به اینکه ممکن است بخواهیم حوزه آموزش های آزاد و همینطور 
آموزش های مکمل دانشجویان که دو حوزه مورد افتخار دانشگاه است را گسترش 
دهیم، اظهار کرد: این امر احتیاج به همکاری همکاران دارد. اینکه حوزۀ آموزش 
های تخصصی دانشگاه توانسته در سال های گذشته چند صد میلیون تومان برای 
دانشگاه بدون هیچ هزینه ای درآمدزایی کند و اینکه ما سالیانه به  بیش از 5000 
آموزش های مکمل مهارتی می دهیم، گویای توانایی های جدید، همکاری و تالش 

های کارشناسان و مدیران این حوزه است.
وی در ادامه تصریح کرد: با وجه به وقفه ای که در فعالیت های آموزش 
حضوری به وجود آمده و اکنون نیز به نوعی این فاصله گذاری اجتماعی که وجود 
دارد و هنوز نتوانسته ایم به حالت قبل برگردیم، باعث نشود که بالندگی، تالش، 
شور و شوق و همینطور انگیزه دوستان در خدمت رسانی عالی به دانشجویان از 
میان برود و شرایط برای هر چه بهتر رخ نشان دادن خدمات دانشگاه فراهم شود.

اعالم زمان آغاز سال تحصیلی دانشگاه علم و صنعت
بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه علم و صنعت کالس های درس ترم جاری 
دانشجویان چهارشنبه 11 تیر ماه پایان می پذیرد و کالس های آموزشی ترم آینده 

نیز از 2۹ شهریور ماه آغاز می شوند. 
معاونت آموزشی دانشگاه علم و صنعت، اعالم کرد: کالس های پایانی ترم 
جاری دانشجویان این دانشگاه 4 شنبه 11 تیر ماه به پایان می رسد و ارزشیابی دروس 

آموزشی از شنبه 31 خرداد آغاز می شود و تا 11 تیر ادامه دارد.
بر اساس اعالم این دانشگاه امتحانات دروس مدرسی علم و صنعت نیز از شنبه 
14 تیر ماه آغاز می شود و تا 1۹ تیر ادامه دارد.همچنین امتحانات دروس تخصصی 
دانشجویان دانشگاه علم و صنعت از شنبه 21 تیر ماه آغاز می شود و تا چهارشنبه 
۸ مرداد ادامه دارد.طبق این اعالم ، ثبت اولیه نمرات دانشجویان علم و صنعت در 

سامانه گلستان از 22 تیر ماه آغاز و تا 15 مرداد ادامه دارد.
دانشجویان از 15 تا 20 این ماه فرصت دارند نسبت به نمرات خود اعتراض کنند.

همچنین ثبت نهایی و قفل نمرات درسی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت از 
شنبه اول شهریور ماه آغاز می شود و چهارشنبه پنجم این ماه ادامه دارد.

طبق تقویم اعالم شده، انتخاب واحد ترم آینده دانشجویان علم و صنعت طی 
روزهای 10 تا 14 شهریور ماه انجام می گیرد و کالسهای درس این دانشگاه از 
شنبه 2۹ شهریور شروع می شود. دانشجویان 12 تا 15 مهر فرصت دارند به حذف 

یا تعویض دروس خود اقدام کنند.

بازهم  بهداشت  وزارت  آزمون های  برخی  برگزاری  زمان 
تغییر کرد

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت از اصالح مجدد تقویم آزمون های 
علوم پزشکی سال ۹۹ این وزارتخانه خبر داد و گفت: در سال جاری 31 آزمون در 
مجموعه وزارت بهداشت برگزار خواهد شد که تاریخ برگزاری برخی از این آزمون ها 

مجددا تغییر کرده است. 
دکتر حمید اکبری از تغییر تاریخ برگزاری برخی آزمون های سال ۹۹ علوم 
پزشکی خبر داد و گفت: بر اساس آخرین تصمیم اتخاذ شده تاریخ برگزاری برخی 
آزمون های علوم پزشکی تغییر کرده است. در واقع آزمون دکتری تخصصی علوم 
پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی در تاریخ های 27، 2۸ و 2۹ تیر 
ماه برگزار می شود.وی در ادامه تصریح کرد: آزمون صالحیت بالینی پزشکی عمومی 

دوم مرداد، آزمون زبان انگلیسی عمومی نیز در همین تاریخ برگزار خواهد شد.
به گفته قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، آزمون غربالگری المپیاد 
علمی دانشجویان علوم پزشکی کشورنیز روز سوم مرداد و آزمون ارزشیابی دانش 
آموختگان داروسازی  خارج از کشور نیز نهم مرداد برگزار می شود. ضمن اینکه 

آزمون ملی دندانپزشکی نیز در همین تاریخ برگزار خواهد شد.
دکتر اکبری تاکید کرد: دو آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از 
کشور و آزمون کتبی پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی توسط دانشگاه ها نیز 

هر دو نهم مرداد ماه برگزار خواهد شد.

ماجرای خودسوزی معلم مسجدسلیمانی چه بود؟ 
پرورش  و  آموزش  در  معلمان  از  یکی  خودسوزی  پی  در 
مسجدسلیمان، روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مسجدسلیمان 

توضیحاتی منتشر کرد.
آمده  مسجدسلیمان  پرورش  و  آموزش  اداره  توضیحات  در 
است: »این حادثه پس از اینکه پرسنل اجراییات شهرداری اقدام 
به تخریب قسمتی از دیوار حیاط منزل شخصی معلم که مدعی 

بودند در حریم خیابان قرار دارد، به وقوع پیوست.
سوانح سوختگی  بیمارستان  به  آسیب دیده  فرهنگی  همکار 
اهواز منتقل شد و ادامه روند معالجه وی در حال پیگیری است. 
با پیگیری های مدیرکل  همچنین مسئله کمبود گروه خونی وی 
آموزش و پرورش از طریق مسئوالن سازمان انتقال خون استان 

خوزستان مرتفع شد.
با دستور مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان کار گروهی 
ویژه ای در راستای بررسی زوایا و جزئیات این حادثه تشکیل شد. 
همچنین اداره آموزش و پرورش مسجدسلیمان در راستای حمایت 
از این همکار فرهنگی اقدام الزم را از طریق مراجع ذی ربط به 

عمل خواهد آورد«.

سانحه تصادف ۵ نفر را به کام مرگ کشاند 
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: بر اثر 
سانحه تصادف یک دستگاه خودروی پراید و یک دستگاه خودروی 

پیکان در محور اراک-فراهان 5 نفر کشته شدند. 
خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان 
دستگاه  یک  تصادف  سانحه  اثر  در  پیش  ساعتی  گفت:  مرکزی 
خودروی پراید و یک دستگاه خودروی پیکان در محور اراک-فراهان 

5 نفر کشته شدند.
در  رانندگی  سانحه  در  کرد:  اظهار  کهریزی  ایرج  سرهنگ 
یک  برخورد  در  آباد  حر  روستای  تقاطع  در  اراک-فراهان  محور 
دستگاه خودروی پراید و یک دستگاه خودروی پیکان رخ داد، 4 
نفر از سرنشینان خودروی پراید و یک نفر از سرنشینان خودروی 

پیکان جان خود را از دست دادند.
وی افزود: صحنه این سانحه رانندگی از سوی کارشناسان 

پلیس راه بازدید و در این خصوص پرونده تشکیل و در حال سیر 
مراحل قانونی است.

زورگیر مسافربرنما به دام افتاد
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران جزئیات سه عملیات 
پلیس در دستگیری سارقان و کشف محموله  این  ماموران  اخیر 

مرفین را تشریح کرد. 
استان  پلیس غرب  سردار محسن خانچرلی گفت: ماموران 
تهران در راستای وظایف ذاتی خود که برخورد با جرائم و مجرمان 
است، در چند روز گذشته موفق به دستگیری یک سارق مسافربرنما، 
کیلوگرم  از 100  بیش  باند حرفه ای سرقت و کشف  انهدام یک 

مخدر مرفین شدند.
مدتی  گفت:   مسافربرنما  سارق  دستگیری  به  اشاره  با  وی 
قبل فردی با مراجعه به پلیس اعالم کرد که پس از سوار شدن به 
خودروی یک مسافربر مورد زورگیری قرار گرفته است. در همین 
راستا نیز تیمی از ماموران پلیس رسیدگی به موضوع را در دستورکار 
خود قرار دادند.خانچرلی ادامه داد:  همزمان با رسیدگی به این پرونده، 
شکایات مشابه دیگری نیز به پلیس واصل شد اما در عین یکسان 
بودن ویژگی ظاهری متهم، خودروی سارق متفاوت بود. به همین 
دلیل نیز ماموران متوجه شدند که احتماال این فرد با خودروهای 

سرقتی دست به سرقت زده و مدتی بعد آن را رها می کند. 
فرد  این  گفت:   تهران  استان  غرب  ویژه  انتظامی  فرمانده 
طعمه های خود را به مناطق غیرمسکونی و خلوت برده و در آنجا 
با تهدید  چاقو و سالح سرد اقدام به سرقت وجه نقد و وسایل همراه 
آنان کرده بود. به همین دلیل نیز ماموران با تحقیقات میدانی در 
محل های وقوع جرم و نیز بهره گیری از دیگر شیوه و شگردهای 

پلیسی متهم  را شناسایی کردند.
این  دستگیری  برای  قضایی  دستور  اخذ  به  اشاره  با  وی 
مسافربرنما گفت:  ماموران در عملیاتی به مخفیگاه این سارق رفته 
و او را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند. با انتقال متهم به 
مقر پلیسی وی تحت بازجویی قرار گرفت و در اعترافات خود به 
ارتکاب 30 فقره زورگیری و سرقت تحت پوشش مسافربر اعتراف 
با آن دست به  این فرد گفت که خودروهایی که  کرد. همچنین 

سرقت زده بود هم سرقتی بوده است.
خانچرلی با اشاره به انهدام باند سارقان محتویات  داخل خودرو 
در شهرستان شهریار نیز گفت: رسیدگی به این پرونده نیز پس از 
وقوع چندین فقره سرقت از قطعات و محتویات داخل خودرو آغاز 
شد و در جریان آن ماموران متوجه شدند که چند نفر در همکاری 

با یکدیگر دست به سرقت زده اند. 

وی اضافه کرد:  این افراد نیز از سوی ماموران پلیس شناسایی 
آنها  تمامی  نفر هست که  باند چهار  اعضای  و مشخص شد که 
واقع  مخفیگاهشان  در  ماموران  سوی  از  غافلگیرانه  عملیاتی  در 
جریان  در  که  شدند  منتقل  پلیس  مقر  به  و  دستگیر  شهریار  در 
بازجویی های انجام شده به دستکم 50 فقره سرقت اعتراف کردند.

 فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران همچنین از کشف 
102 کیلوگرم مرفین در عملیات مشترک با پلیس البرز خبر داد و 
گفت:  چند روز پیش منابع خبری از قصد افرادی برای توزیع مرفین 
در محدوده غرب استان تهران و استان البرز با خبر شده و رسیدگی 
به موضوع را در دستورکار خود قرار دادند که در جریان تحقیقات 

اولیه مشخص شد گزارش واصله صحیح است.
خانچرلی افزود: درهمین راستا مجوز قضایی برای دستگیری 
این افراد صادر و هماهنگی های الزم با پلیس استان البرز نیز انجام 
شد و سرانجام روز گذشته ماموران با حضور در کمال آباد کرج سه 
نفر از این سوداگران مرگ را در مخفیگاهشان دستگیر و به مقر 
پلیس منتقل کردند. فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهرا با بیان 
اینکه در بازرسی از مخفیگاه این افراد 102 کیلوگرم مخدر مرفین 
کشف و ضبط شد، گفت: سه متهم دستگیر شده نیز به جرم خود 

مبنی بر توزیع مرفین اعتراف کردند.
وی اضافه کرد: در مجموع این عملیات ها هشت متهم دستگیر 
شدند، گفت: برای این افراد پرونده ای تشکیل شده و آنان برای ادامه 

روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

نقشه شوم یک زن برای همسر موقتش فاش شد
پلیس راز زنی که با اجیر کردن چند شرور قصد داشت انتقام 

کتک زدن دخترش را از همسر صیغه ای خود بگیرد، کشف کرد. 
اواخر دی ماه پارسال یکی از شهروندان در تماس با مرکز 
فوریت های پلیسی 110 از وقوع یک فقره آدم ربایی ناتمام مرد 
45 ساله در محدوده خیابان قدس دولت آباد خبر داد و در پی آن 
بالفاصله ماموران کالنتری در محل حاضر شدند. باحضور مأموران 
کالنتری در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد شاکی در 
حال تردد در خیابان  بوده که ناگهان سه مرد ناشناس با یک دستگاه 
سواری پراید به او حمله ور شده و با استفاده از گاز اشک آور قصد 
ربودنش را داشته اند اما این فرد با سرو صدا و فریاد زیاد اهالی را 
به کمک فراخوانده و با مداخله شهروندان این اقدام ناکام مانده و 

آدم ربایان نیز متواری شده اند. 
با تشکیل پرونده اولیه، رسیدگی به موضوع با دستور مقام 
قضایی به پلیس آگاهی منتقل شد، که در همین راستا شاکی در 
مقر پلیس حاضر شده و به ماموران گفت:  درکار ساختمان سازی 

هستم و به دلیل طوالنی شدن زمان پایان کار قادر به تحویل سند 
به چند تن از خریداران نشدم و به همین دلیل احتمال می دهم که 

یکی از خریداران دست به چنین کاری زده باشد.
به دنبال اظهارات شاکی، ماموران راهی محل وقوع آدم ربایی 
به  ربایان  از آدم  انجام تحقیقات میدانی سرنخی  شده و علیرغم 
دست نیامد. همزمان در شاخه دیگری از تحقیقات مشخص شد که 
شاکی دخترخوانده ای جوان دارد که در روز حادثه با مردی حدودا 
30 ساله با هویت معلوم در ارتباط بوده است. همین موضوع منجر 
به برانگیخته شدن شک ماموران در مورد اینکه احتماال این فرد 
درآدم ربایی نقش داشته، شد. به همین دلیل نیز این مرد با دستور 

مقام قضایی در تاریخ 15 اردیبهشت امسال بازداشت شد.
با انتقال متهم به مقر انتظامی او تحت بازجویی قرار گرفت 
که در جریان آن منکر هرگونه مشارکت در آدم ربایی شد، اما در 
ادامه بازجویی ها سرانجام به قصدش برای آدم ربایی اعتراف کرد 
و گفت: نقشه آدم ربایی را زن صیغه ای این مرد کشید، چرا که او 
مدام دختر را مورد ضرب و شتم قرار داده و به همین دلیل از او 
کینه داشت. این زن به من پول داد و خواست که با همراهی چند 
شرور این مرد را دزدیده و گوشمالی بدهم که نقشه مان اجرایی نشد. 

هندوانه به شرط تریاک
کشف  از  بزرگ  تهران  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رییس 

محموله تریاک در بار هندوانه خبر داد. 
سرهنگ عبدالوهاب حسنوند گفت:  چندی پیش ماموران پلیس 
مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ با خبر شدند که یکی از قاچاقچیان 
موادمخدر قصد دارد مقادیری تریاک را از یکی از استان های جنوبی 
کشور تهیه و به منظور توزیع به تهران منتقل کند که درهمین راستا 

رسیدگی به موضوع در دستور کار آنان قرار گرفت.
این  شد  مشخص  پلیسی  تحقیقات  آغاز  با  داد:  ادامه  وی 
قاچاقچی، موادمخدر از نوع تریاک را خریداری کرده و قصد دارد 
تا در استان یزد آن را در بار هندوانه جاسازی کرده و به تهران 
منتقل کرده و توزیع کند که در همین راستا هماهنگی های الزم 
با پلیس مبارزه با موادمخدر استان یزد و مقام قضایی نیز انجام 
شد و تیمی از ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت نیز به 

این استان سفر کردند. 
حسنوند با اشاره به شناسایی متهم در استان یزد، خاطرنشان 
کرد: ماموران کامیون این فرد را تحت نظر قرار داده و مدتی بعد 
اقدام به توقیف و بازرسی از آن کردند که در جریان آن ۹2 کیلوگرم 
تریاک که به طرز ماهرانه ای داخل بار هندوانه جاسازی شده بود، 

کشف و ضبط شد.
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برای فعالیت های تربیتی اجباری در کار نیست

معـاون پرورشـی و فرهنگـی وزارت آمـوزش و پـرورش بـه تفاوت 
جنـس کار معلمـان تربیتـی و دیگـر معلمـان اشـاره کرد و گفـت: دانش 
آمـوز بـرای حضـور در کالس هـم اجبـار و هـم انگیـزه دارد؛ امـا بـرای 
فعالیت هـای تربیتـی اجبـاری در کار نیسـت و حتـی انگیـزه نیـز وجـود 
نـدارد. بنابرایـن بایـد انگیـزه ایجـاد کنیـم و بـه همیـن جهـت کار معلم 

های پرورشـی بسـیار سـخت اسـت. 
علیرضـا کاظمی بـه تحلیل رویکردها، دیدگاه هـا و مواضع مدیریتی 
در مواجهـه بـا مسـائل و موضوعات تربیتـی پرداخت و با اشـاره به اینکه 
امـور تربیتـی یـادگار شـهیدان باهنر و رجایی اسـت، گفت: همیشـه خود 
را میـراث دار یـادگار گـران بهـای ایـن دو شـهید می دانیـم. در ابتـدای 
انقـالب بنـا بـه ضرورت هایـی کـه وجـود داشـت، ایـن دو شـهید بـرای 
جلوگیـری از نفـوذ اندیشـه ها و مکاتـب التقاطی و انحرافـی به قلب های 
پـاک دانـش آمـوزان و معلمـان و توسـعه و ترویـج ارزش هـای انقـالب، 

نهاد پرورشـی را بنـا نهادند.
وی افـزود: بـه مـرور زمـان، مجموعـه معاونـت پرورشـی هـم در 
سـاختار، هـم در نیـروی انسـانی و هم در محتـوا دچار تغییـر و تحوالتی 
شـد. بـا توجـه به حساسـیت هایی کـه رهبر انقـالب در این حـوزه دارند، 

بـر حـوزه پرورشـی تأکید بسـیار زیادی شـده اسـت.
معـاون پرورشـی و فرهنگـی وزارت آمـوزش و پـرورش در ادامـه با 
بیـان اینکـه موضـوع تربیـت را بایـد از فعالیت های فرهنگی و پرورشـی 
جـدا کـرد، گفـت: حوزه پرورشـی تنها مسـئول تربیـت در نظـام تعلیم و 
تربیـت نیسـت و همـه اجـزا و ارکان نظـام تعلیـم و تربیت در کشـور این 

مسـئولیت را بر عهـده دارند.
وی بیـان کـرد: معلـم حـوزه پرورشـی مکلـف اسـت ماننـد معلـم 
ریاضـی کـه وظیفـه دارد یـک سـرفصل را در زمینـه یادگیـری تدریـس 
کنـد، یک سـری فعالیت هـا را در حـوزه فرهنگی و پرورشـی بـرای دانش 

آمـوزان تـدارک ببیند.
کاظمـی بـا اشـاره به تقسـیم بندی فعالیت های پرورشـی و فرهنگی 
در سـطوح مختلف تحصیلی گفت: برخی از این فعالیت ها درون مدرسـه 
اسـت؛ امـا اکثـر فعالیت هـای ایـن حـوزه در خـارج از مدرسـه تعریـف 
می شـود. در واقـع ایـن فعالیت هـا در مدرسـه آغـاز می شـود اما خـارج از 

مدرسـه محقـق می شـود و یا تـداوم پیـدا می کند.
وی بـا ذکـر مثالـی ادامـه داد: در برنامـه درسـی ملی، بـرای دانش 
آموزان یک شـناخت نسـبی در حـوزه نماز ایجاد می کنیـم، اما اینکه نماز 
را چگونـه، کجـا و بـا چـه کیفیتی بخوانیـم و همچنین زمینـه تمرین این 
معرفـت را در دانـش آمـوز ایجاد کنیم، بر عهده معلمان پرورشـی اسـت.

معـاون پرورشـی و فرهنگـی وزارت آمـوزش و پـرورش بـه تفاوت 
جنـس کار معلمـان تربیتـی و دیگـر معلمـان اشـاره و بیـان کـرد: دانش 
آمـوز بـرای حضـور در کالس هـم اجبـار و هـم انگیـزه دارد امـا بـرای 
فعالیت هـای تربیتـی اجبـاری در کار نیسـت و حتـی انگیـزه نیـز وجـود 
نـدارد. بنابرایـن بایـد انگیزه ایجـاد کنیم و به همین جهـت کار معلم های 

پرورشـی بسـیار سـخت است.
وی افـزود: حـوزه کار تربیتـی اساسـًا یـک کار بـر اسـاس اختیـار 
اسـت. در واقـع زمانـی می توانیـم بگوییـم تربیت محقق شـده اسـت که 
یـک عمـل آگاهانـه و مختارانـه از یـک انسـان سـر بزنـد، زیـرا در غیـر 
ایـن صـورت تربیتـی در کار نیسـت، بلکـه دانـش اسـت.وی بـا تأکید بر 
اینکـه بایـد زمینه های نهادینه سـازی دانـش را ایجاد کنیـم، اظهار کرد: 
موفقیت هـای یـک دانـش آمـوز در یـک بخـش زمینـه قضـاوت بـرای 
موفقیـت بـرای یـک دانـش آمـوز در همـه بخش هـا نیسـت. در حـوزه 
فرهنگی و پرورشـی، بسـتر فعالیت های تربیتی توسـط معلمان پرورشـی 
مهیـا می شـود و در ایـن زمینـه بیشـتر بـه اعـداد و ارقام توجـه می کنیم.

کاظمـی از تفـاوت حوزه هـای دانشـی و تربیتـی گفت و بیـان کرد: 
حـوزه دانشـی کمیـت پذیر و قابل سـنجش اسـت یعنی می تـوان درس 
ریاضـی را بـا یک آزمون سـنجید اما حوزه های پرورشـی و فرهنگی این 
 گونـه نیسـت زیرا برخاسـته از رفتارهای درونی اسـت کـه در طول زمان 
بایـد خـودش را نشـان دهد. به عنـوان مثال پایبنـدی و تعلق یک دانش 

آمـوز بـه وطـن خود امری اسـت کـه به مرور زمان مشـخص می شـود.

قبلی  اعالم های  و  تصمیمات  طبق 
وزارت آموزش و پرورش، امتحانات نهایی 
رعایت  با  دوازدهم  پایه  آموزان  دانش 
پروتکل های بهداشتی از 17 خردادماه آغاز 
محتوای  درصد   ۸0 است  قرار  و  می شود 
کتاب های درسی که در ایام فعالیت حضوری 
مدارس و قبل از وقوع کرونا تدریس شده 

بودند، مبنای امتحان قرار بگیرد.  
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی 
اطالعیه ای  در  پرورش  و  آموزش  وزارت 
جزئیات این تغییرات و منبع نهایی امتحانات 

کالس دوزادهمی ها را منتشر کرد. 
توجه  با  است:  آمده  اطالعیه  این  در 
بیماری  شیوع  از  ناشی  خاص  شرایط  به 
سال  در  آموزش  فرآیند  در  تغییر  و  کرونا 
 : آن  جریان  در  که  تحصیلی  13۹۸-۹۹ 
فرآیند آموزش حضوری، طبق بررسی های 
پایان بهمن  تا  از اول مهرماه  انجام گرفته 
ماه استمرار داشته و ۸0 درصد محتوای کتب 
شده  تدریس  حضوری  صورت  به  درسی 
است. از اول اسفند ماه تا پایان سال تحصیلی 
جاری، 20 درصد باقی مانده محتوای کتب 
از طرق  و  غیر حضوری  به صورت  درسی 
شبکه های رادیویی و تلویزیونی، ابتکارات 
شبکه  نیز  و  رسان ها  پیام  بستر  دبیران در 

شاد تدریس می شود.بر اساس این اطالعیه 
پایه  نهایی  امتحانات  سؤاالت  طراحی  در 
نیز دو بخش در نظر گرفته شده  دوازدهم 
الزامی که  برای کسب 1۶  است. سواالت 
نمره از ۸0 درصد محتوای کتب درسی که به 
صورت حضوری تدریس شده است و دانش 
آموزان ملزم به پاسخگویی به تمام سواالت 
که برای  انتخابی  و سواالت  هستند؛  آن 
می  نوع طراحی  دو  در  نمره  که   4 کسب 
شوند. نوع اول از 20 درصد محتوای کتب 
درسی که به صورت غیر حضوری تدریس 

از محتوای ۸0 درصدی که به  و نوع دوم 
صورت حضوری تدریس شده است؛ در این 
بخش دانش آموزان اختیار دارند سواالتی را 
بیشتری  آمادگی  آنها  پاسخگویی  برای  که 

دارند، انتخاب و پاسخ دهند.  
در اطالعیه مذکور تاکید شده است: در 
تالش  ضمن  ارزشگذاری  به  شیوه  این 
دانش آموزان و همکارانی که آموزش های 
همه  به  کرده اند،  دنبال  را  حضوری  غیر 
دانش آموزان، بویژه افرادی که به هر دلیل 
حضوری  غیر  آموزش های  از  نتوانسته اند 

به  کامل  پاسخگویی  با  نیز  کنند  استفاده 
حضوری  تدریس  بخش  از  که  سئواالتی 
طرح شده، فرصت کسب نمره 20 داده می 
شود تا بدلیل عدم دسترسی به آموزش های 
نشود. تضییع  آنها  از  حقی  حضوری  غیر 

همچنین به جهت تعیین دقیق محتوای کتب 
درسی در قالب دو بخش ۸0 و 20 درصد، 
برای تمام موضوعات درسی پایه دوازدهم، 
برای  نظر  مورد  و محدوده  دروس  عناوین 
هر عنوان کتاب تعیین و درجدول پیوست 
)که در انتهای این خبر قرار گرفته( مشخص 

شده است.
به گزارش ایسنا، همچنین برای حفظ 
سالمت دانش آموزان و رعایت پروتکل های 
بهداشتی در حوزه های امتحانی، تعداد ۶37 
هزارو ۹۶۸ دانش آموز به دو گروه تقسیم 
شده اند: گروه اول، دانش آموزان رشته های 
گروه  و  فیزیک  ریاضی-  و  تجربی  علوم 
و  ادبیات  رشته های  آموزان  دانش  دوم، 
علوم انسانی، علوم و معارف اسالمی، سوم 
قبلی  نظام  دانشگاهی  پیش  و  متوسطه 
اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت  که  برای 
بین صندلی ها  1.۸ تا 2 متر فاصله در نظر 
گرفته شده و حوزه های امتحانی نیز به تعداد 

کافی پیش بینی و مهیا شده است.

دوازدهمی ها کدام فصول کتاب ها  را باید امتحان بدهند؟ 

ها
ده 

گزی

صمد جعفری



3 گنجینهسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1453-شنبه 20 اردیبهشت 1399
 تخلیه اجباری خوابگاه دانشجویی، یا پرداخت اجاره بها 

در حالی که مالک یکی از خوابگاههای 
خودگردان دانشگاه تهران دانشجویان را ملزم 
به تخلیه وسایل و یا پرداخت کل اجاره بها 
کرده، اما دانشگاه می گوید تعهدی نداریم 

اما پیگیری می کنیم.
به  تهران  دانشگاه  صنفی  شورای 
تازگی با انتشار نامه ای که خطاب به رئیس 
دانشگاه نوشته شده از بروز برخی مشکالت 
در  شبانه  دانشجویان  اسکان  خصوص  در 
و  داده  خبر  ولیعصر  خودگردان  خوابگاه 
خواستار رسیدگی به این وضعیت شده است.

دانشجویان  از  یکی  رابطه  همین  در 
خوابگاه  در  ساکن  و  تهران  دانشگاه  شبانه 
دختران ولیعصر این دانشگاه، درباره مشکالت 
پیش آمده در خصوص پرداخت اجاره بها و 
سایر پیامدهای ناشی از گفت: با شیوع کرونا 
و تعطیلی دانشگاه ها، 4 اسفند سال ۹۸ به ما 
اعالم کردند که حداکثر باید تا ساعت ۹ شب 
خوابگاه را ترک کنیم. عده ای همان شب و 
تعدادی هم صبح روز بعد با تخلیه خوابگاه 
بازگشتند و  به شهرهای محل زندگی خود 
خوابگاه عماًل خالی از سکنه و تعطیل شد.وی 
افزود: طبیعتاً با تعطیلی دانشگاه و نبود امکان 
اقامت در خوابگاه، ما نیز در تهران نماندیم تا 
از سوی  تماسی  در  اردیبهشت  اوایل  اینکه 
دانشگاه، عنوان شد که باید ضمن بازگشت 
از  را  اثاثیه خود  و  اسباب  تمامی  تهران،  به 

خوابگاه تخلیه کنیم.
دانشگاه  شبانه  دوره  دانشجوی  این 
داد: در خصوص نحوه تسویه  ادامه  تهران 
اداره  امور  رئیس  نیز  اقامت  بابت  حساب 
فقط  که  کرد  عنوان  دانشگاه  خوابگاه های 
خوابگاه  در  که  زمانی  تا  را  بها  اجاره  باید 
ساکن بودیم، پرداخت کنیم؛ یعنی همان 4 
یا 5 اسفند که البته خود من به شخصه و 
همچنین تعداد زیادی دیگر از بچه ها، اجاره 

را تا آن زمان پرداخت کرده بودیم.
وی با اشاره به شرایط خاص و نبود 
امکان سفر به تهران و اسکان، گفت: به ناچار 
هیچیک از ما اقدامی برای تخلیه اسباب و 
اثاثیه خود نکردیم. ضمن اینکه تردید داشتیم 

که آیا دانشگاه ها بازگشایی می شود یا نه.
* ضرب االجل برای تخلیه وسایل تا 

1۹ اردیبهشت
این دانشجو با بیان اینکه اصواًل پلمپ 

ملی  ستاد  تصمیم  با  خوابگاه،  تعطیلی  و 
مقابله با کرونا و ابالغ موکد و رسمی وزارت 
کرد:  اضافه  است،  گرفته  صورت  بهداشت 
اکنون برای ما ضرب االجل تعیین کرده اند 
که باید تا 1۹ اردیبهشت به هر طریق ممکن، 
وسایل خود را از محل خوابگاه تخلیه کنیم، 
در غیر این صورت باید ماهیانه 300 هزار 
تومان، فقط برای قرار داشتن وسایلمان در 

خوابگاه، بپردازیم.
وی اظهار داشت: در عین حال از سوی 
دیگر، بر خالف گفته رییس اداره خوابگاه ها، 
معاون دانشجویی دانشگاه اعالم کرد که باید 
را  ماه  اردیبهشت  پایان  تا  بها  اجاره  هزینه 
پرداخت کنیم. حاال حرف ما این است که 
این اجاره را بابت دریافت چه خدماتی باید 
بپردازیم؟ آیا طی حدوداً 3 ماه گذشته، حتی 
یک شب را در آنجا بوده ایم؟ آیا از آب و برق 
و گاز این ساختمان استفاده ای کرده ایم؟ آیا 
صرفًا به علت اینکه وسایلمان در آنجا بوده، 

باید این هزینه را بپردازیم؟
تهران  دانشگاه  دانشجوی شبانه  این 
به  دادیم،  انجام  که  پیگیری هایی  با  گفت: 
این  ما شد  آنچه که دستگیر  طور خالصه 
است که؛ اگر خوابگاه را تخلیه کنیم و برویم؛ 
باید اجاره بها را تا آخر اسفند پرداخت کنیم، 
اگر بمانیم؛ باید اجاره اسفند و اردیبهشت را 
بپردازیم و اگر هم بخواهیم فقط وسایلمان 
آنجا باشد؛ باید ماهانه مبلغ 300 هزار تومان 
بدهیم. معاون دانشجویی دانشگاه نیز صراحتًا 
عنوان کرده که دانشگاه از این به بعد هیچ 
خوابگاهی  امور  قبال  در  مسئولیتی  گونه 

دانشجویان شبانه نخواهد داشت.
* معاون دانشجویی: تعهد و مسئولیتی 

در قبال خوابگاه دانشجویان شبانه نداریم
سعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه 
تهران اما در واکنش به مشکالت به وجود 
آمده در خصوص این خوابگاه و دانشجویان 
این  به  است  الزم  ابتدا  گفت:  آن  ساکن 
موضوع اشاره کنم که با توجه به محدودیت 
خوابگاهی دانشگاه تهران، همانگونه که در 
دفترچه کنکور نیز به آن اشاره و تاکید شده 
خوابگاهی  اسکان  قبال  در  دانشگاه  است؛ 
و  تعهد  نوبت دوم شبانه، هیچ  دانشجویان 
متقاضیان  همه  قاعدتًا  و  ندارد  مسئولیتی 
این دوره، ضمن مطالعه  آزمون  شرکت در 

دقیق دفترچه، از این موضوع آگاه هستند.
دانشگاه  اما  وجود  این  با  افزود:  وی 
از  گروه  این  به  کمک  راستای  در  تهران 
خانم،  دانشجویان  خصوصًا  دانشجویان؛ 
خوابگاه ها،  بودجه  محل  از  و  کرده  ورود 
اسکان،  هزینه  مدیریت  بمنظور  را  مبلغی 
این  به خوابگاه خودگردان  قالب کمک  در 
در  لذا  است.  داده  اختصاص  دانشجویان 
خصوص اجاره بهای این خوابگاه ها، بخشی 
نیز  را  دیگر  بخشی  و  دانشجویان  خود  را 

دانشگاه پرداخت می کرد.
حبیبا با اشاره به اینکه با شیوع کرونا 
تقریبًا  خوابگاه ها،  و  کالس ها  تعطیلی  و 
2 – 3 ماهی است که دانشجویان در محل 
اکنون  داد:  ادامه  ندارند،  اقامت  خوابگاه 
مالک خوابگاه عنوان می کند که باید اجاره 
بها به صورت تمام و کمال پرداخت شود. 

در مقابل، دانشجوها بر این باور هستند که 
و  تصمیم  با  خوابگاه ها  و  دانشگاه ها  وقتی 
وزارت  و  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  ابالغ 
بهداشت، تعطیل شده است و آنها باالجبار 
خوابگاه را ترک کرده اند، نباید هزینه ای بابت 

اجاره بها بپردازند.
تهران  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
داشته  ادامه  روند  این  اگر  دیدیم  ما  گفت: 
و قرار باشد تمام هزینه را دانشگاه، آن هم 
خارج از تعهد قانونی خود بپردازد، باید این 
خود  خوابگاهی  بودجه  محل  از  را  پول 
ترتیب در مدیریت  این  به  تامین کنیم که 
به  دانشگاه،  خود  خوابگاه های  هزینه های 

مشکل بر می خوریم.
پیشنهاد  مالک  به  حتی  ما  افزد:  وی 
اگر  و  بگیرد  تماس  دانشجویان  با  دادیم 
هستند،  بها  اجاره  پرداخت  به  حاضر  آنها 
خود  سهم  نسبت  به  گذشته،  مثل  نیز  ما 
دانشجویان  اگر  ولی  کرد.  خواهیم  کمک 
قانونا  بپردازند،  را  بها  اجاره  نباشند  حاضر 
خوابگاه  محل  باید  و  است  ملغی  قرارداد 

را تخلیه کنند.
* رایزنی با دولت برای تامین بودجه 

و رفع مشکل اسکان دانشجویان
حال  در  دانشگاه  اینکه  بیان  با  حبیبا 
رایزنی با دولت هستیم تا در صورت امکان، 
از  را  فرودین  و  اسفند  بهای  اجاره  مبلغ 
محل کمک های در نظر گرفته شده برای 
مشاغل آسیب پذیر، تامین کند، در واکنش 
خوابگاه  این  دانشجویان  برخی  اینکه  به 
به  ملزم  دانشگاه  سوی  از  کرده اند؛  عنوان 
تخلیه کامل خوابگاه شده اند، گفت: از آنجا 
که دانشجویان اصرار دارند که هیچ بخشی 
از اجاره این 2 ماه را پرداخت نکنند، از آنها 
خواسته شده که اتاق ها را تخلیه کنند تا در 
ادامه و با گذشت زمان، مالک، مبلغ بیشتری 
را بابت اجاره بها مطالبه نکند و دانشجویان با 

مشکالت بیشتری روبرو نشوند.
اگر  حال  این  با  د:  دا دامه  ا وی 
در  اسکان  ادامه  به  تمایلی  دانشجویان 
نیز  ما  طبیعتًا  باشند،  نداشته  خوابگاه  این 
خارج  خوابگاه  مدیریت  و  اجاره  قرارداد  از 
خواهیم شد. اما اگر بچه ها همچنان تمایل 
قبل  مثل  ما  دارند،  خوابگاه  در  ماندن  به 

کمک خواهیم کرد.

روزمرگی سّم مهلک برای مجلس یازدهم است
عضو شورای مرکزی فراکسیون والیی با تأکید بر اینکه روزمرگی سّم 
مهلک برای مجلس یازدهم است، گفت: در صورت اتخاذ این راهبرد کارنامه 
مجلس یازدهم مشابه مجلس دهم با عملکرد دولت روحانی گره می خورد.

احمد علیرضابیگی با بیان اینکه مجلس یازدهم با توجه به مطالباتی که 
مردم به جدیت آن را دنبال می کنند و زندگی مردم را متأثر کرده است، باید 
به سمت تغییر ساختارهای اقتصادی و زیرساخت های اقتصادی کشور گام 
بردارد، گفت: مجلس یازدهم باید به سمت واقعی شدن اقتصاد حرکت کند.

نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: امروز مسکن به عنوان پیشران 
حرکت اقتصادی کشور می تواند ایفای نقش نماید، لذا باید برنامه ریزی دقیقی 
در این خصوص انجام شود تا بتوانیم این صنعت را رو به جلو ببریم. این 
اقدام، خواسِت آحاد جامعه برای به دست آوردن رفاه حداقلی است. طبیعی 

است این مهم با تغییر در سیاست های اداره کشور امکانپذیر است.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با تاکید بر 
اینکه نمی توانیم با مناسبات 20 سال پیش کشور را اداره کنیم. گفت: باید 
تغییرات اساسی در حوزه اقتصاد و سیاست داخلی کشور رخ دهد. مجلس 
باید از روزمرگی و انفعال پرهیز کند، قابل قبول نیست که عده ای بر کرسی 
نمایندگی بنشینند اما منتظر باشند و ببینند چه اتفاقی رخ خواهد داد و خود 

برنامه مستقلی نداشته باشند.
وی تصریح کرد: مجالس تحت مدیریت الریجانی فاقد راهبرد بودند. 
تنها راهبرد این مجالس، ساقط کردن دولت احمدی نژاد بود. با پایان دولت 
احمدی نژاد، مجلس راهبردی نداشت و دچار روزمرگی شد. مجلس یازدهم 

باید تالش کند از روزمرگی و غفلت پرهیز نماید.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با تأکید بر 
اینکه حفظ وضع موجود سِم مجلس یازدهم خواهد بود، گفت: در صورت 
تالش مجلس یازدهم برای حفظ وضع موجود، کارنامه مجلس یازدهم نیز 
مشابه مجلس دهم با عملکرد آقای روحانی گره خواهد خورد و مردم همان 
گونه که در مورد مجلس دهم قضاوت کردند، در مورد مجلس یازدهم نیز 

قضاوت خواهند کرد.

مجلس باید مسامحه گری را کنار بگذارد
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: در دوره جدید نمایندگان 
مجلس باید مسامحه گری را کنار بگذارند و بُعد نظارتی مجلس باید بیش 

از پیش تقویت شود.
تأکید بر ضرورت تحوالت ساختاری در  با  حسینعلی حاجی دلیگانی 
مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: مجلس شورای اسالمی باید از رئیس 
محوری به سمت نماینده محوری حرکت کندو نباید رئیس مجلس تعیین 

کننده همه مسائل باشد.
وی افزود: متأسفانه گاهی شاهد مسامحه نمایندگان با وزرا و دولتمردان 
بودیم که در دوره یازدهم نمایندگان باید مسامحه گری و معامله گری را 

کنار بگذارند.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
همچنین باید بعد نظارتی مجلس بیش از پیش تقویت شود و نباید نمایندگان 

در این مسئله غفلت کنند.
حاجی دلیگانی گفت: بدون شک مجلس شورای اسالمی باید نسبت 
به گذشته فعال تر شود و به نوعی حرکت کند که دولت از اجرای قوانین 

سر باز نزند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: همچنین مجلس 
باید مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را در اولویت خود قرار دهد و برای 
بهبود معیشت مردم و اشتغالزایی جوانان بکوشد. چرا که ما در این زمینه 

مشکالت عمده ای داریم.
وی بیان کرد: همچنین مجلس باید نظارت صحیحی بر منابعی که 
دولت اذعان دارد آنها را برای معیشت مردم در نظر گرفته است، داشته باشد.

سهام عدالت باید تاثیر ملموسی بر وضعیت اقتصادی مردم 
داشته باشد

تاثیر  باید  عدالت  سهام  گفت:  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
ملموسی در وضعیت اقتصادی مردم داشته باشد و منجر به بهبود معیشت 

اقشار ضعیف جامعه شود.
از  باید  ما  اینکه  بیان  با  موسوی الرگانی  ناصر  االسالم سید  حجت 
ظرفیت آزادسازی سهام عدالت به خوبی استفاده کنیم، اظهار داشت: سهام 
عدالت ظرفیت بسیار خوبی است و اگر از این ظرفیت به خوبی استفاده شود، 

بسیاری از مشکالت اقتصادی مرتفع می شود.
وی با بیان اینکه می توان از این طریق مشکالت اقشار ضعیف جامعه 
را حل کرد، ادامه داد: متأسفانه گاهی اوقات عده ای سودجو اجازه نمی دهند 
که سود سهام عدالت به دست سهامداران واقعی و مردم برسد که این رویه 

باید اصالح شود.
با  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
آزادسازی سهام عدالت، انتظار ما این است که مدیریت سهام عدالت اصالح 
و  آورند  به دست  این محل سود  از  که همه سهامداران  گونه ای  به  شود 
بتوانند از سهام عدالت به خوبی استفاده کرده و سودجویان نتوانند از این 

ظرفیت سو استفاده کنند.

هیئت مقررات زدایی به اختیارات بیشتری نیاز دارد 
کمیسیون  این  گفت:  ملی  تولید  از  حمایت  ویژه  کمیسیون  رئیس 
باشد،  داشته  بیشتری  اختیارات  باید  زدایی  مقررات  هیئت  است  معتقد 
باید به رفع موانع کسب و کار سرعت  درگاه ملی کسب و کار ایجاد و 

شود. بخشیده 
حمیدرضا فوالدگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت 
بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: کمیسیون ویژه اصل 44 اقدامات 
مهم نظارتی و قانونگذاری در مجلس دهم و دوره های گذشته انجام داده 
است. آسیب شناسی اجرای اصل 44 قانون اساسی، بررسی فضای کسب 
و کار، رفع موانع تولید، از مجموعه اقداماتی بود که در مقام نظارت بدون 
مالحظات سیاسی و جناحی، اعمال شد که گزارشات مکتوب آن موجود است.

وی افزود: در بعد قانونگذاری نیز، قانون حمایت از تولید ملی، قانون 
حداکثر استفاده از توان تولید داخلی و قانون بهبود کسب و کار را در مجلس 

به تصویب رساندیم.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 
44 اضافه کرد: در بعد قانونگذاری نیز، قانون حمایت از تولید ملی، قانون 
حداکثر استفاده از توان تولید داخلی و قانون بهبود کسب و کار را در مجلس 

به تصویب رساندیم.
به  مهر  خبرگزاری  گزارش  در  کرد:  حال تاکید  عین  در  فوالدگر 
از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 اشاره  کمیسیون ویژه حمایت 
شده بود. استفاده از مکاتبات کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در این 

گزارش شایسته نبود.
وی خاطرنشان کرد: در ماده 7 اصل 44 و ماده 57 قانون رفع موانع 
تولید، هیئتی به نام مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار وجود دارد، کمیته 
کسب و کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بیش از یک سال با حضور 
بخش خصوصی، مرکز پژوهش ها و وزارت اقتصاد برای بررسی راهکارهای 
بهبود فضای کسب و کار تشکیل جلسه داد و به این نتیجه رسیدیم که در 
راستای بهبود فضای و کسب و کار باید اختیارات این هیئت افزایش یابد و 

درگاه ملی کسب و کار و درگاه تخصصی کسب و کار ایجاد شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 
44 ادامه داد: آنچه به عنوان گزارش کمیسیون به صحن مجلس ارجاع و 
تصویب شد، در واقع اصالح ماده یک و 7 اصل 44 قانون اساسی بود و به 
الیحه اصالح ماده 30 اصل 44 که از سوی دولت ارائه شده بود ضمیمه 
شده و جهت بررسی و تصویب به صحن علنی ارجاع شد و در صحن به 

تصویب رسید.

سهام معادن کوچک و متوسط در بورس عرضه شوند
رئیس جمهور گفت: معادن کوچک و متوسط را به بورس ببریم تا مردم بتوانند 
سهام یک معدن را بخرند، این اتفاق هم باعث رونق و گشایش بازار بورس می شود 

و معادن زودتر می توانند فعال شوند.
حجت االسالم حسن روحانی در آئین بهره برداری از طرح های ملی صنعت 
مس ایران که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، خطاب به وزیر صنعت معدن 
تجارت گفت: معادن کوچک و متوسط را به بورس وارد کنید مشخصات معادن را 
وارد کرده تا مردم سهام معادن و یا کل معدن را بخرند، آیا چنین برنامه ای دارید؟

در ادامه وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: با وزارت اقتصاد در قالب واگذاری 
این  از سهام قابل واگذاری در  تا بخشی  هلدینگ صنایع معدنی فعالیت می کنیم 
مرحله را واگذار نمائیم که به صورت کمی هدفگذاری شده است و این موضوع در 
هفته های آتی اعالم خواهد شد وی ادامه داد واگذاری پهنه ها و معادن که در دسته 

و زمین شناسی و شرکت ملی مس است نیز در دستور کار ما قرار دارد.
آیا معدن خام که  رئیس جمهور سپس خطاب به معاون وزیر صمت گفت: 
ویژگی های آن مشخص شده است را در بورس قرار می دهید یا سهام صنایع معدنی 

را وارد می کنید؟
وی ادامه داد: پاسخ شما منفی است یعنی یا سهام یک شرکت یا یونیت یک 
صندوق را عرضه می کنید. بورس باید یک زمینه ای را فراهم کند تا زمین های بزرگ 
دولت و یا معادن کوچک و بزرگ دولتی در بورس عرضه شوند در این صورت بورس 

رونق یافته و معادن فعال می شوند.
رئیس جمهور گفت: بورس باید زمینه زمینه واگذاری زمین های بزرگ دولت 
در بورس را فراهم کند، تا مردم بتوانند در بورس آنها را خریداری کنند. عالوه بر 
این باید معادن کوچک و بزرگ در بورس عرضه شود تا مردم بتوانند سهام معادن 

را در بورس خریداری کنند.
وی ادامه داد: بحث هایی در مورد واگذاری معادن در گذشته وجود داشت که 
انشااهلل امروز وجود ندارد، در گذشته هر کس در معادن حضور داشت، سهمی داشت 
و یک بخش هایی از معادن را در اختیار می گرفت و به اسم خود می کرد و سال ها 
این معادن بدون بهره برادری باقی می ماند. با تمهیداتی که اندیشیده می شود همه 

این موانع برداشته خواهد شد.
روحانی اظهار داشت: مجتمعی که امروز در شهربابک افتتاح شد که افتتاح 
شد با ارتقا تکنولوژی میزان محصولش از ۸0 به 120 هزار تن افزایش یافته است 
به عبارت دیگر 50 درصد تولیدات آن افزایش خواهد یافت و از نظر محیط زیستی 

نیز این پروژه مهم خواهد بود.
روحانی تاکید کرد: امروز روز بسیار خوبی برای مردم ایران را برای مردم عزیز 
استان کرمان و منطقه شهربابک خواهد بود. این معادن به صورت توسعه یافته و با 

تکنولوژی جدید افتتاح شده و توسعه پیدا می کنند.
هرگونه پاداشی که به کارگران صنعت مس داده شود مایه خوشحالی است

رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد: هرگونه پاداشی که 
به کارکنان و کارگران عزیز به هر مناسبتی داده شود مایه خوشحالی ما است حق 
کارگران عزیز ماست که در این شرایط سخت مخصوصًا در سالهای ۹7 و ۹۸ و ۹۹ 
که به واسطه تحریم های شدید مشکالت زیادی برای مردم ایجاد شده استآ باید به 
آنها رسیدگی شود.ایمان و ایستادگی کارگران و کشاورزان و کارآفرینان جامعه مانع 

شد که دشمنان به اهداف خود دست یابد.
روحانی گفت: افزایش کشف مبتالیان به کرونا گاهی می تواند خبر خوبی باشد؛ 
زمانی که استفاده از کیت های آزمایشگاهی را افزایش می دهیم و از این طریق افراد 
مبتال را که هیچ عالمتی ندارند شناسایی می کنیم اقدام خوبی انجام شده است که 
در نتیجه آمار مبتالیان به کرونا افزایش می یابد، این افراد غالبًا بستری نمی شوند و 

نیاز به بیمارستان ندارند و بیشتر باید در منزل خودشان قرنطینه شوند.
وی ادامه داد: افزایش شناسایی موارد مبتال به کرونا را به عنوان خبر بد می دانیم، 
اگر مردم را مراعات نکنند افزایش آمار مبتالیان خبر خوبی نیست اما اگر از طریق 
کیت های آزمایشگاهی افراد مبتال به کرونا را کشف کنیم افرادی که با این مبتالیان 

در تماس بودند را شناسایی و قرنطینه کنیم اقدام مثبتی است.
رئیس جمهور اظهار داشت: مردم عزیز ما باید بدانند که اتمام این ویروس 
این بیماری در یک زمان کوتاه متصور و امکان پذیر نیست زیرا واکسنی برای این 
بیمار ساخته نشده و داروی خاصی نیز وجود ندارد عالوه بر این سرایت این بیماری 
بسیار شدید است و مردم باید همچنان مراعات کرده و دستورالعمل های بهداشتی را 

رعایت کنند تا انشااهلل شرایط بهتری برای ما در آینده پیش بیاید.
روحانی در ادامه پس از افتتاح طرح های معدنی گفت: مس در کنار فوالد و 
آلومینیوم نیازهای داخلی ما را تأمین می کند و از محصوالت صادراتی ماست. آقای 
استاندار خبر بسیار خوبی دادند مبنی بر اینکه در سال گذشته 2۶ هزار میلیارد تومان 
طرح در بخش معادن و صنایع معدنی در استان کرمان افتتاح شد و نوید دادند تا 

پایان سال جاری 30 هزار میلیارد تومان طرح افتتاح خواهد شد.
به استکبار  این معادن را تحول بزرگ و پاسخ قاطعی  افتتاح  رئیس جمهور 
جهانی خواند و گفت: کارگران و مهندسین ما و مسئوالن و مدیران ما پاسخ قاطعی 
به استکبار جهانی داند مبنی بر اینکه علیرغم فشارها و توطئه ها توسعه و پیشرفت 
کشورمان را پیش می بریم و طرح های نیمه تمام را تکمیل و افتتاح می کنیم و برای 

جوانان عزیزمان اشتغال ایجاد خواهیم کرد و بازار صادرات را پر رونق می کنیم.
روحانی اظهار داشت: استاندار خبر خوشی در مورد رونق در بخش کشاورزی 
دادند که در برخی محصوالت مثل پسته و خرما و گردو بیشترین تولیدات را استان 
کرمان داشته است و همچنین گله داشتند که در جنوب کرمان محصول فراوانی تولید 
شده است که به خاطر بیماری کرونا و مشکالت ناشی از عدم صادرات مشکالتی برای 
کشاورزان ایجاد شده است که باید فکری کرد و کشاورزان عزیز ما باید محصوالت 

را به قیمتی که برای آن ها صرفه خواهد داشت باید بفروشند.
وی تاکید کرد: این موضوع در دولت مورد بررسی قرار خواهیم داد به وزیر 

کشاورزی خواهم گفت که راهکاری برای حل این مشکل بیاندیشد.
این  از  مقامی  والی  شخصیت های  و  بزرگ  سرداران  گفت:  جمهور  رئیس 
باالی آن  نمونه بسیار  از کشور و مردم ما محافظت کردند یک  بودند که  استان 
شهیدسلیمانی است که از این استان بود و افتخار بزرگی را برای جمهوری اسالمی 
منطقه و مسلمانان جهان آفرید، خداوند روح شأن را در جوار روح امام مجتبی علیه 

السالم در این ایام قرار دهد.
وی در مورد مشکالت آب استان کرمان ادامه داد: در مورد مشکالت آب استان 
و تخصیص آب با وزیر نیرو صحبت خواهم کرد تا هرچه زودتر این آب از منطقه 
جنوب با استان کرمان برسد می دانیم که برای بخش صنعت و کشاورزی استان 

کرمان یکی از نیازمندی های اصلی تأمین آب است.
روحانی اظهار داشت: امسال سال جهش تولید است بدین معنا که امسال باید 
شاهد حرکت سریع تری در تولید باشیم. مقام معظم رهبری امسال بیش از گذشته 
بر مسئله تولید تاکید کردند زیرا با شرایطی که امسال در موضوع تحریم و کرونا 
داریم برای اینکه کشور ما بتواند پیش برود و مردم به نیازمندی های خود برسند و 

صادرات انجام شود راهی جز تولید وجود ندارد باید تولید را گسترش دهیم.
از  یکی  اشتغال،  ایجاد  برای  و  صادرات  و  تولید  برای  کرد:  تاکید  روحانی 
سرمایه هایی که در اختیار دارد معادن است. معادن بزرگی در کشور ما وجود دارد، 
این معادن باید مورد بهره برداری قرار گیرند. بهره برداری و استفاده از برخی معادن 
آسان است و بهره برداری از آنها مشکل خاصی ندارد، بخش خصوصی می تواند به 
خوبی از پس این معادن برآید و محصوالتش را در اختیار مردم قرار دهد اما برخی 

معادن نیاز به سرمایه گذاری بیشتری دارند و دولت باید به آنها کمک کند.
به بخش خصوصی کمک کند  اکتشاف  زمینه  باید در  داد: دولت  ادامه  وی 
من بسیار خوشحال شدم که گفته شد، وزارت صنعت در تالش است تا معادنی که 
در عمق در این منطقه وجود دارد اکتشاف شود اما هنوز به معادنی که در عمق 
وجود دارند دست نیافته ایم و معادنی که در سطح وجود دارند را اکتشاف می کنیم.

رئیس جمهور افزود: البته برای کشف معادن نفت و گاز به اعماق رفته ایم اما 
در بقیه معادن هنوز به عمق زیاد نرفتیم، در مناطقی که معادن بزرگ با عمق خوب 

وجود دارد می توان به صرفه است که دست به اکتشاف زد.
روحانی گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم برای اکتشاف معادن عمیق کارهای 
خوبی انجام شد و آنچه در دولت یازدهم و دوازدهم اکتشاف شده است با آنچه در 
تاریخ ایران اکتشاف شده قابل مقایسه نیست و چندین برابر تاریخ ایران در چند 

سال گذشته اکتشاف معادن صورت گرفته است.
رئیس جمهور در خصوص لزوم آزادسازی معادن گفت: باید کاری کنیم که 
از معادن که اکتشاف شده به سرعت در اختیار مردم قرار گیرد، برخی شرکت ها و 
تعاونی ها آمادگی دارند و می توان آن را تبدیل به سهام کرد و دولت بخش بزرگی 

از سهام خود را به مردم واگذار کند.
وی تصریح کرد: توصیه من این است که سهام ایمیدرو در بورس واگذار شود، 
بورس استعداد بسیار زیادی دارد آنچه امروز در بورس تهران مشاهده می کنیم این 
است که سرمایه قابل مالحظه ای وارد شده است می توان این سرمایه گذاری ها به 

چندین برابر افزایش داد.
روحانی تصریح کرد: زنده ماندن و تحرک بورس در گرو این است که سهام 

جدید وارد بورس شود.
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وضعیت خدمت مشموالنی که امسال کنکوری بودند
مشموالنی  وضعیت خدمت  تشریح  به  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس 

پرداخت که به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا هنوز نتوانسته اند کنکور بدهند.
سردار تقی مهری، با اشاره به وضعیت خدمت مشموالنی که امسال کنکوری 
بودند، اظهار کرد: برابر قانون کسانی که به سن 20 سالگی می رسند، 1۸ سال آنها 
تمام می شود و حداکثر تا 20 سالگی باید وضعیت سربازی خود را معلوم کنند، البته 

از 1۸ تا 20 سالگی می توانند معافیت تحصیلی بگیرند.
امسال  ماه  امسال خرداد  به مثال  به عنوان  افرادی هستند که  افزود:  وی 
دیپلم می گیرند این افراد یک سال زمان دارد تا به خدمت سربازی بیاید یعنی 
تغییر تاریخ کنکور تغییری در وضعیت اینها ندارد چراکه تا خرداد سال آینده این 

افراد مهلت دارند تا دانشگاه قبول شوند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا بیان کرد: بنابراین کسانی که در خرداد 
امسال دیپلم گرفتند یک سال زمان و مهلت معرفی دارند که برای خدمت سربازی 
بیایند. در واقع می توانند در کنکور امسال که مردادماه برگزار می شود، شرکت کنند.

ارائه مهلت یک ساله به لیسانسه ها از سوی دانشگاه
خدمت  وضعیت  اینکه  بر  مبنی  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  مهری  سردار 
مشموالن دانشجو که در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد در حال تحصیل 
این آزمون هم به  یا دکترا می دادند و االن زمان  باید کنکور ارشد و  هستند و 
تأخیر افتاده است، گفت: کسانی که در مقطع دکترا هستند یا مقاطع فوق لیسانس 

می خواهند شرکت کنند بستگی به شرایط فرد داد. به عنوان مثال لیسانسه ها 
5 سال وقت دارند. حتی اگر دچار مشکل شوند همانند کرونا که پیش آمده 
دانشگاه اجازه دارد، کمیسیون برگزار می کنند و یک سال به آنها اجازه دهد 

که ادامه تحصیل بدهند.
وی خاطرنشان کرد: اگر مدت زمان تحصیل فردی بیشتر از 5 سال برای 
گرفتن لیسانس پیوسته طول کشید و به دلیلی عقب افتاد در کمیسیون یک 
سال دیگر هم به او اجازه می دهند. یعنی ۶ سال وقت دارد لیسانس خود را 

بگیرد و هیچ مشکلی هم از نظر وظیفه عمومی ندارد.
دیپلمه ای  ناجا در حال حاضر  به گفته رئیس سازمان وظیفه عمومی 
نداریم که اجازه شرکت در کنکور را نداشته باشد چراکه هر کسی االن دیپلم 
گرفت یک سال فرصت دارد تعیین تکلیف سربازی خود را انجام دهد و یک 

بار هم کنکور را اجازه دارد شرکت کند.
احتمال دادن یک بازه زمانی به مشموالنی که برای بار دوم می خواهند 

کنکور بدهند
سردار مهری در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا 
احتمال دارد ستاد کل نیروهای مسلح برای کسانی که کنکور سال گذشته 
را قبول نشدند و امسال قصد داشتند تا بار دیگر در کنکور شرکت کنند ولی 
به دلیل کرونا و تعویق آزمون ها این شانس را از دست دادند، مهلتی در نظر 
بگیرد تا بتواند از شانس خود استفاده کنند، گفت: این را مطلع نیستم مگر 
آموزش و پرورش یا هر نهاد دیگری از ستاد کل نیروهای مسلح درخواست 

کند و آنها تصمیم جدیدی در این باره بگیرند.
به گفته وی تا به این لحظه هنوز نه آموزش و پرورش و نه وزارت علوم 
و نه هیچ نهاد دیگری این درخواست را نه از ستاد کل نیروهای مسلح و نه 

از سازمان وظیفه عمومی ناجا نداشته است.
دیپلمه ها  تمامی  گفت:  پایان  در  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس 
نگران نباشند و استرس هم نداشته باشند چراکه همه می توانند یک بار در 

کنکور شرکت کنند.

سیریک - مدیرآموزش وپرورش شهرستان سیریک 
گفت: اینترنت دانش آموزان نیازمند شارژ می شود.

، اظهار کرد: هر چند به خاطر  ادیب  محمد ظاهری 
شیوع ویروس کرونا مدارس تعطیل شد، اما این تعطیلی خللی 
در فرایند کاری و آموزشی، آموزش وپرورش ایجاد نکرده 
و توانستیم برای آموزش دانش آموزان در فضای مجازی و 
آموزش های نوین در چار چوب سیاست های وزارت آموزش 
و پرورش نیز عملی کنیم که با استفاده از امکانات فضای 

مجازی آموزش دانش آموزان با قوت در دست اجرا است.
ظاهری ادیب، با بیان این عنوان که، بابت جدید بودن 
ویروس  ورود  با  کرد:  اظهار  آزمایش هستیم،  حال  در  کار 
کرونا در کشور و تعطیلی مدارس آموزش از طریق فضای 
ولی  می رود،  شمار  به  جدید  کار  یک  مدارس  در  مجازی 
تالش شده با استفاده از توان معلمان در فضای مجازی و 
از طریق تلویزیون، آموزش دانش آموزان را به روز پیگیری 
و تا حدودی نگرانی خانواده ها در این ارتباط برطرف کنیم.

افزارهای  نرم  راه اندازی  از  هدف  کرد:  بیان  وی 
آموزشی در فضای مجازی برای دانش آموزان این است که 
به خانواده ها بگوئیم در کنار سالمت فرزندان خود آموزش 
آنها نیز مورد توجه است و آموزش و پرورش با همه توان 
خود برای آموزش هرچه بهتر دانش آموزان برنامه ریزی دارد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سیریک با بیان اینکه 
در طول این روزها که مدارس تعطیل شده از طریق فضای 
مجازی مروری بر درس های قبلی دانش آموزان بعمل می آید 
اضافه کرد: فضای مجازی ظرفیتی مهمی است که برای 
آموزش دانش آموزان از آن می شود استفاده کرد هر چند که 
در گذشته از این ظرفیت غفلت شده بود ولی امروز بهترین 
زمان است تا با بکارگیری همه امکانات از این ظرفیت برای 

ارائه آموزش ها به دانش آموزان استفاده شود.
با  پرورش سیریک  آموزش و  اینکه  بیان  این  با  وی 

شناسایی دانش آموزانی که هزینه شارژ اینترنت ندارند هزینه 
شارژ اینترنت آنها را پرداخت می کند ادامه داد: از آنجائیکه که 
آموزش از طریق فضای مجازی در منازل دانش آموزان انجام 
می شود، تالش شده برای اینکه ضربه ای برای آموزش دانش 
آموزان وارد نشود، در صورت نیاز دانش آموز اینترنت آنها نیز 

شارژ کنیم و برای این موضوع هم برنامه ریزی کرده ایم.
این  در  بخصوص  طرح  این  موفقیت  ادیب  ظاهری 
ایام که دانش آموزان به تعطیلی اجباری رفته اند همکاری 
و  عنوان کرد  پرورش  و  آموزش  با  خانواده ها  و جدی  باال 
و  آموزش  با  خانواده ها همکاری خود  که  است  نیاز  افزود: 

پرورش بیشتر کنند.
وی با گالیه از دانش آموزان با این عنوان که، دانش 
آموزان همکاری نمی کنند و در همین جا از از والدین خواست 
به توسعه های آموزش و  آموزان بخواهند که  از دانش  که 
و  مجازی  فضای  در  که  از ظرفیتی  و  کنند  توجه  پرورش 

تلویزیون ایجادشده استفاده کنند.
وی ادامه داد: تمام سعی و تالش آموزش و پرورش 
این است که دانش آموزان از درس دور نباشند، به همین 
منظور آموزش و پرورش زمینه آموزش دانش آموزان را در 

قالب فضای مجازی و شبکه های تلویزیونی و بخصوص در 
شبکه تلویزیون خلیج فارس نیز فراهم شده و تا جایی که 
حتی دانش آموزانی که به هیچکدام از این طریق دسترسی 
نداشته باشند، معلم ها دروس دانش آموزان با تنظیم در قالب 

سی دی به آنها به درب منازل ارسال می شود.
ظاهری ادیب گفت: فضای مجازی به ما کمک کرده 
به آموزش دانش آموزان ضربه ای وارد نشود و حتی معلمان 
برای انجام آموزش در فضای مجازی نیز در حال برنامه ریزی 

هستند و نرم افزارهای هم طراحی و پیشنهاد داده اند.
ادیب به نقش معلم در تربیت دانش آموزان اشاره ای 
کرد و گفت: نقش معلمی بسیار مهم است، اگر معلم بدرستی 
نقش و وظیفه خود را عمل کند، آن جامعه پویا خواهد بود، 
بنابراین اساس و بنا همه مسائل سیاسی، اجتماعی و زیربنایی 
و توسعه جوامع در نقش معلم است.ادیب با بیان اینکه ارزش 
کار معلمی با هیچ کار دیگری قابل مقایسه نیست و بسیار 
ارزشمند است، اظهار داشت: معلم باید پرسشگری را در بین 
دانش آموزان ایجاد و رشد دهد.وی با اشاره به ضرورت حفظ 
کرامت معلمان ادامه داد: رسالت معلم انسان سازی و پرورش 

استعدادهای دانش آموزان است.
وی ضمن تشکر از تمام کسانی که به تکریم از معلمان 
خود قدردان زحمات معلمان شدند افزود: در بین معلمان باید 
توجه ویژه ای به پیشکسوتان فرهنگی داشته باشیم چرا که 
فرهنگ انسان ها نتیجه و ثمره فعالیت این بزرگواران است .

تحصیلی  مهر سال  پروژه  به  اشاره  با  ادیب  ظاهری 
13۹۹ - 1400 با هدف آماده سازی مدارس در حال ساخت 
گفت: ما سه مدرسه در بخش بمانی )روستاهای گهردو و 
داریم، و همچنین  در حال ساخت  )بندر کوهستک(  پاتل( 
اداره  بامشارکت  ساخت مدارس کندال، سیکویی و بصرها 
کل نوسازی و خیرین شهرستان بزودی و در کمتر از یک 

ما آینده آغاز می شود.

اینترنت دانش آموزان نیازمند شارژ می شود

افزایش 15 درصدی هزینه ثبت نام در مدارس شاهد 
مشروط به تأمین اعتبار توسط دولت، در نشست ستاد شاهد 

آموزش و پرورش تصویب شد.
نخستین نشست ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارت 
با حضور حجت االسالم  آموزش و پرورش در سال 13۹۹ 
محمدحسن کاویانی راد معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید 
وزارت  پرورشی  معاون  کاظمی  علیرضا  ایثارگران،  امور  و 
آموزش و پرورش و محمدعلی فقیه مدیرکل آموزش بنیاد 
در دفتر معاونت پرورشی وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.

حجت االسالم کاویانی راد در این نشست ضمن تبریک 
روز معلم بر زنده نگه داشتن نام و یاد شهید مطهری و معرفی 

چهارم  نسل  به  نوین  شیوه های  با  بزرگوار  شهید  این  آثار 
انقالب تأکید کرد و افزود: توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در 
مدارس و دانشگاه ها از طریق آثار بی بدیل شهید مطهری 
نیاز امروز جوانان است و باید انجام شود.وی همچنین در 
خصوص لزوم رعایت مصوبات جلسات ستاد شاهد و پیگیری 

آن ها تا حصول نتیجه مطالبی را بیان کرد.
علیرضا کاظمی نیز در این جلسه ضمن گرامیداشت یاد 
شهید مطهری و هفته معلم گزارشی از تشکیل کمیته ترویج 
بنیاد شهید و  ابالغ رییس  از  ایثار و شهادت پس  فرهنگ 
امور ایثارگران و با دستور وزیر آموزش و پرورش ارائه کرد.

وی همچنین بر پیگیری فعالیت های توسعه فرهنگ 

ایثار و شهادت در قالب ساختار کمیته ترویج در وزارت آموزش 
تأکید کرد.محمدعلی فقیه نیز در خصوص برگزاری چهارمین 
جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار به صورت مجازی 
با توجه به شرایط خاص کشور و به دلیل شیوع ویروس کرونا 

نکاتی را بیان کرد.
شاخص های  شد  مصوب  جلسه  ین  ا یان  پا در 
پیشنهادی برای تغییر در دستورالعمل مدارس شاهد مجدداً 
بازنگری و با قوانین باالدستی تطبیق داده شود و با توجه 
هزینه  شاهد،  مدارس  مالی  مشکالت  افزایش  و  تورم  به 
اعتبار  تأمین  به  مشروط  و  درصد   15 تا  حداکثر  ثبت نام 

توسط دولت افزایش یابد.

افزایش1۵درصدی هزینه ثبت نام درمدارس شاهد 
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بازار  در  قیمت ها  رشد  پی  در 
و  معدن  صنعت،  وزیر  خودرو  آزاد 
تجارت با صدور دستور ویژه به رئیس 
و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان 
تولیدکنندگان، از مسئوالن این سازمان 
برخی  وجود  به  توجه  با  تا  خواست 
قیمت های غیرمتعارف و فاصله دار نسبت 
بازار نسبت  به قیمت واقعی خودرو در 
متخلفان  همه  با  کارخانه،  قیمت  به 
قاطعانه  و  تمام  جدیت  با  موضوع  این 
مردم  به  مستمراً  را  مراتب  و  برخورد 

اطالع رسانی کنند.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا 
به  کرد:  تاکید  راستا  این  در  رحمانی 
منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
حیث  از  موضوع  حساسیت  و ضرورت 
طلب  فرصت  سودجوی  جریان  وجود 
پشت پرده، نسبت به پیگیری جدی و 
برخورد با قیمت سازی های کاذب، در 
اسرع وقت با اتخاذ تصمیمات و اقدامات 
متناسب، با همکاری و هماهنگی کامل 
امنیتی  و  نظارتی  دستگاه های  سایر  با 
آمده  دست  به  نتایج  و  بررسی  موارد 
امنیت مصرف  احساس  افزایش  جهت 
کنندگان واقعی و در راستای حفظ حقوق 
حقه شهروندی آحاد مردم، موارد را به 

اینجانب گزارش کنید.
وی همچنین تصریح کرده است که 
ضروریست اقداماتی همچون پیگیری، 
شناسایی و برخورد با متخلفان احتمالی 
و  شناسایی  پیگیری،  خودرو،  احتکار 
برخورد قاطع و قانونی از طریق مراجع 
نظارتی و قضایی با سایت های اینترنتی 
کاذب  قیمت های  ارائه  با  که  متخلف 
می کنند،  التهاب  دچار  را  بازار  فضای 
حمایت  سازمان  جدی  کار  دستور  در 

قرار گیرد.
و  معدن  صنعت،  وزیر  دستور  در 
تجارت خطاب به سازمان حمایت آمده 
است: رفع موانع ثبت نام متقاضیان در 
سایت های فروش خودروسازان داخلی 
به جد و در سریع ترین زمان مورد رصد 
دقیق قرار گیرد تا شرایط برای رفع نیاز 
خودروهای  قعی  وا مصرف کنندگان 
دست  و  شود  تسهیل  داخل  تولید 
سوداگران همسو با معاندان  و دشمنان 
تحریم های  و  قتصادی  ا جنگ  در 
مصرف کنندگان  سر  از  غرب  ظالمانه 

کوتاه شود.
غیرواقعی  به  اشاره  با  رحمانی 
و  بازار  در  موجود  های  قیمت  بودن 
مردم  گذاری  سرمایه  نبودن  مناسب 
هماهنگی  ضرورت  بر  عرصه،  این  در 
با رسانه های پر مخاطب داخلی زمینه 
آگاه سازی و اقناع عمومی جهت جلب 
کردن  کوتاه  و  ایشان  بیشتر  همراهی 

دست سودجویان تاکید کرد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
شناسایی  با  کرد:  خاطرنشان  پایان  در 
کانون های فرصت طلب و برخورد قاطع 
با آنان و همچنین با توجه به نام گذاری 
امسال به نام سال جهش تولید، تالش 
هرچه  عرضه  و  تولید  جهت  مضاعفی 
بیشتر، باید زمینه ی این سوءاستفاده ها 

هرچه سریعتر از بین برود.
قیمت خودروی  اخیر  روزهای  در 
پراید در بازار آزاد افزایش سرسام آوری 
فروش  و  بازاریابی  معاون  که  داشت 
را  آن  علت  سایپا  خودروسازی  گروه 
خبر توقف تولید این خودرو عنوان کرد؛ 

به گفته او قیمت های سرسام آور خودرو 
و  خودروها  مالکان  و  واسطه ها  توسط 
یا با قیمت سازی سایت های مجازی 

صورت می گیرد.
موضوع  خیرا  ا دیگر  طرف  ز  ا
قیمت گذاری  و  قیمت خودرو  افزایش 
آن مطرح شده بوده و حتی اخباری در 
رابطه با توافق انجام شده برای فرمول 
قیمت گذاری منتشر شد؛ به طوری که 
به نقل از برخی منابع از وزارت صمت 
اضافه  به  تمام شده  قیمت  اعالم شد 
تولیدکننده  سود  درصد،  پنج  حداکثر 
بعدا  اما  است.  خودرو  هر  نهایی  نرخ 
برگزاری  وجود  با  که  شد  مشخص 
در  بازار  تنظیم  ستاد  در  جلسه  سه 
این رابطه نتیجه ای حاصل نشد و در 
شورای  رئیس  پیش  روز  چند  نهایت 
بر  مبنی  ادعایی  رد هرگونه  با  رقابت 
بازار  تنظیم  ستاد  با  شورا  این  توافق 
قیمت گذاری  نهایی  فرمول  درباره  
برای  نها  آ روش  که  گفت  خودرو 
شورا  سوی  از  خودرو  قیمت گذاری 
پذیرفته شده نیست، چرا که به بهانه 
بهای تمام شده اقالمی مورد محاسبه 
قرار می گیرد که می تواند قیمت خودرو 
قابل  ما  نظر  از  این  دهد،  افزایش  را 
قبول نبوده و هر قیمت گذاری بدون 

توافق با شورا غیر قانونی است.
در  کشور  کل  بازرسی  سازمان 
نامه ای به وزیر صمت، اعالم کرد که 
باید  افزایش و اصالح قیمت خودروها 
همچون  عواملی  تضمین  به  مشروط 
جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به 
افزایش  انجام تعهدات،  زنجیره تأمین، 
داخلی  لزوم  فروش،  از  پس  خدمات 
سازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید 
و افزایش کیفیت از ناحیه خودروسازان، 

انجام شود.
***

فرمول قیمت گذاری خودرو هفته 
آینده اعالم می شود

رییس سازمان بازرسی کل کشور 
همین  در  رقابت  شورای  کرد:  اعالم 
را  خودرو  قیمت گذاری  فرمول  هفته 
ارائه می کند و قیمت خودرو بر اساس 

این فرمول تعیین می شود.
قضائیه،  قوه  رسانه  گزارش  به 
»حسن  لمسلمین  وا االسالم  حجت 
سازمان  اقدامات  درباره  درویشیان« 
تخلفات  برخی  با  برخورد  در  بازرسی 
نظارت  همواره  افزود:  خودرو  صنعت 
بر موضوع خودرو را به عنوان یکی از 
نظارتی  برنامه های  اصلی  اولویت های 

مدنظر داریم.
با قیمت  رابطه  ادامه داد: در  وی 
و  مردم  به  آن  عرضه  خودرو،  گذاری 
چند  از  خودرو،  تحویل  و  توزیع  نحوه 
وقت پیش مکاتباتی با معاون اول رئیس 

اعضای  و  صنعت  وزارت  و  جمهوری 
ستاد تنظیم بازار داشتیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
اشاره  رقابت  قانونی شورای  به جایگاه 
ماده   5 بند  داشت: طبق  اظهار  و  کرد 
کلی  سیاست های  اجرای  قانون   5۸
فرمول  رقابت  شورای  باید   ،44 اصل 
تعیین قیمت خودورهای انحصاری را که 
تشخیص انحصاری بودن هم به عهده 
آن هاست، مشخص کند. تشخیص آن ها 
این است که خودروهای تولیدی سایپا 
و ایران خودرو انحصاری است، بنابراین 
تعیین قیمت و فرمول قیمت به عهده 

شورای رقابت است.
 : د کر ن  نشا طر خا ن  یشیا و ر د
متاسفانه مدتی است که شورای رقابت 
را از گردونه انجام تکلیف قانونی خود 
کنار گذاشته اند اما اخیرا با تاکید معاون 
اول رئیس جمهوری و مکاتباتی که با 
وی داشتیم همچنین جلسه ای که دیروز 
در وزارت صنعت با حضور وزیر، معاونان 
و دستگاه های نظارتی از جمله سازمان 
شورای  رئیس  از  شد  تشکیل  بازرسی 

رقابت هم دعوت شد.
وی اضافه  کرد: در این جلسه مقرر 
شد ظرف چند روز آینده شورای رقابت 
دستورالعملی  اساس  بر  را  خود  فرمول 
بر  تا  کند  ارائه  دارند،  قانون  طبق  که 
امسال  برای  خودرو  قیمت  آن  اساس 

تعیین شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
اختالف های  از  یکی  کرد:  خاطرنشان 
حمایت  سازمان  با  رقابت  شورای  بین 
لیدکنندگان  تو و  کنندگان  مصرف 
خودروسازها  و  آنها  که  است  این 
اساس  بر  را  تعیینی  قیمت  می خواهند 
همه هزینه های مرتبط با تولید خودرو 
ولی  کنند  تعیین  آن  با  غیرمرتبط  و 
شورای رقابت معتقد است طبق قوانین 
باید هزینه های تمام شده مرتبط با تولید 
خوردو به اضافه درصد و میزان تورمی 
که هر سال بانک مرکزی اعالم می کند 

قیمت خودرو را تعیین کند.
وی تصریح کرد: وزیر صنعت روز 
گذشته در جلسه دستور اکید داد حتما 
شورای رقابت وظیفه خود را انجام دهد 
خود  فرمول  آینده  روز  چند  ظرف  و 
تصمیم  آن  اساس  بر  تا  کند  ارائه  را 

گیری شود.
در  که  التهاباتی  به  اشاره  با  وی 
بازار در رابطه با خودرو رخ داده است، 
تشدید  اخیرا  التهابات  متاسفانه  گفت: 
نیفتاده  اتفاقی  هیچ  که  حالی  در  شده 
تا  است و خودرویی که قیمت آن 40 
50 میلیون تومان بود به یکباره ۸5 تا 
۹0 میلیون تومان شده است، این اتفاق 

درست نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور 

از  ناشی  را  التهاب  این  از  بخش  یک 
نحوه عرضه خودرو دانست و افزود: اگر 
التهاب  این  بازار  که  میزانی  به  خودرو 
قیمت ها  می شد  عرضه  نکند،  پیدا  را 
اینگونه نجومی باال نمی رفت. از سوی 
به جز  مثل سابق  این شرکت ها  دیگر 
دو مورد، عرضه به صورت پیش فروش 

هم نداشته اند.
و  به گالیه ها  اشاره  با  درویشیان 
شکایات مردم به قوه قضائیه و سازمان 
بازرسی از نحوه ثبت نام خودرو در سایت 
ایران خودرو و سایپا افزود: مردم گالیه 
و  خودرو  ایران  سایت  در  که  می کنند 
را هم  باند  پهنای  اگر قوی ترین  سایپا 
کسی در اختیار داشته باشد و ماهرترین 
فرد هم پشت سیستم نشسته باشد گاهی 
که  می شود  اعالم  دقیقه  چند  ظرف 
ظرفیت پر شد و امکان ثبت نام نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
اضافه کرد: حتما این بحث را با کمک 
مسئوالن ذیربط دنبال می کنیم که شیوه 
ثبت نام و نحوه عرضه خودرو اصالح 
و از سوی دیگر بستر داللی جمع شود.

وی ادامه داد: اینکه یک نفر تعداد 
زیادی خودرو را در اختیار بگیرد و احتکار 
به  و  کند  پیدا  افزایش  قیمت  تا  کند 
سودهای نجومی برسد مناسبت نیست 
و باید اصالح شود و امروز وزیر صنعت 
دستور اکیدی داد که این موضوع پیگیر 
شود و با کسانی که موجب التهاب بازار و 
افزایش قیمت های غیرواقعی می شوند، 

برخورد شود.
پیش  قضایی  عالی  مسئول  این 
شورای  آینده  هفته  ظرف  کرد  بینی 
به  و  کند  ارائه  را  خود  فرمول  رقابت 

زودی قیمت مشخص شود.
درویشیان با بیان اینکه ستاد تنظیم 
قیمت  اصالح  برای  گذشته  هفته  بازار 
را گذاشته  خودرو در کارخانه شرایطی 
سازی،  داخلی  تضمین  گفت:  است، 
کاهش ارزبری، افزایش تولید و افزایش 
کیفیت خودرو از جمله مواردی بود که 
قرار گرفت و خودروسازان  تاکید  مورد 

باید آن را رعایت کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
ادامه داد: تاکید سیاست های کلی نظام 
است،  داخل  ظرفیت  از  استفاده  بر 
که  تجهیزاتی  ارزبری  کاهش  بنابراین 
افزایش  تولید خودرو الزم است،  برای 
محصوالت  مناسب  عرضه  و  تولید 
بازار و  تنظیم  ایران خودرو و سایپا در 
مناسب کردن  و  قیمت خودرو  کاهش 
قیمت کمک می کند، از طرفی افزایش 
کیفیت خودرو نیز یکی از مواردی است 
رهبر  تاکید  مورد  نیز  گذشته  روز  که 

معظم انقالب بود.
ما  اعتقاد  به  کرد:  تصریح  وی 
باید  شود  اصالح  قیمتی  بخواهد  اگر  
شاخص های ارزیابی و پایش این عوامل 

پیش بینی، کنترل و رصد شود.
نحوه  کرد:  تصریح  درویشیان 
کل  بازرسی  سازمان  را  خودرو  عرضه 
کشور پیگیری خواهد کرد زیرا به شکلی 
که تا به حال عرضه شده، آن اختالف 
در  خصوصا  را  بازار  و  کارخانه  قیمت 
یک سال اخیر خیلی کاهش نداده است 
بنابراین برخی ضوابط باید اصالح شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور 
گفت: سایر شیوه ها و روش ها که دست 
دالالن را از بازار خودرو کوتاه کند باید 

اصالح شود.

وزیر اقتصاد مطرح کرد:
بهبود محیط کسب وکار با کنارکشیدن دولت از تصدی گری اقتصادی 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از جنبه های بهبود محیط کسب وکار، 
از طریق واگذاری ها  امر  اقتصادی است که این  از تصدی گری  کنارکشیدن دولت 

محقق می شود.
فرهاد دژپسند در یک  برنامه رادیویی اظهار کرد: بسته ای که تحت عنوان 
سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده، بستهای جامع و 
فراگیر است. مقام معظم رهبری وجوه گوناگون ضرورتهای تحول در اقتصاد را در این 

بسته مورد توجه قرار داده اند.
وی ادامه داد: علی رغم اعمال بدترین، ظالمانه ترین و پیچیده ترین نوع تحریمها 
بر کشور حجم تجارت خارجی سال ۹۸ و ۹7 تفاوت چندانی ندارد و هنوز می توان 43 تا 
44 میلیارد دالر واردات داشت. از مجموع واردات کشور ۸5 درصد مربوط به کاالهای 

واسطه ای، سرمایه ای و مواد اولیه است.
دژپسند افزود: کشور به رغم تمامی تحریم ها و فشارهای بین المللی توانسته 
افزون بر 41 میلیارد دالر صادرات غیر نفتی داشته باشد که این نشان از ظرفیت باالی 
اقتصاد ایران دارد. بخش کشاورزی کشور در سالهای گذشته به رغم تمامی مشقتها و 
مشکالت رشد خوبی را تجربه کرده است. بدیهی است که تا رسیدن به یک اقتصاد 
پایدار، باثبات و با رشد بالنده اشتغال فراگیر فاصله زیادی وجود دارد اما اقدامات به 
گونه ای بوده که توانسته بخشی از نیازمندیهای سوگیری اقتصاد مقاومتی را پوشش دهد.

مقررات زدایی الزمه بهبود محیط کسب وکار
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه به مقوله بهبود فضای کسب و کار در کشور 
اشاره کرد و گفت: مقررات زدایی یکی از مقوالت بهبودبخشی فضای کسب و کار 
است. کاهش حضور دولت در اقتصاد از جهت تصدیهای اقتصادی از دیگر فاکتورهای 
بسیار مهم در این زمینه است. خوشبختانه در بخش مقررات زدایی و تسهیل صدور 
مجوزهای برای راه اندازی کسب وکارها طی سالهای اخیر اقدامات خوبی در کشور 

انجام شده است.
وی ادامه داد: هم اکنون سایت پیشخوان مجوزهای کشور )G4B.ir( 52 درصد 
مجوزها را پوشش داده و دیگر متقاضیان کسب و کار نیاز به مراجعه حضوری ندارند. به 
عبارتی تمامی فرآیندها بصورت الکترونیکی انجام میشود. یک جنبه دیگر بهبود فضای 
کسب و کار، کنارکشیدن دولت از تصدیگری اقتصادی است که این می تواند از مجاری 
واگذاریها صورت گیرد. برای واگذاری داراییها انواع و اقسام مدلها و روشها وجود دارد.

به گفته وزیر اقتصاد، داراییهای دولت یک مقطعی در قالب مزایده واگذار شد و 
حواشی زیادی به همراه داشت. خوشبختانه در روش واگذاری داراییهای دولت تجدید 
نظر اساسی صورت گرفته است. واگذاریها تا جایی که امکان دارد از طریق بورس 

انجام خواهد شد چرا که بورس یک محیط شفاف، شیشه ای و کامال رقابتی است.
دژپسند گفت: جدا از این برای واگذاریها روشهای فراگیر مثل صندوقهای قابل 
معامله ETF طراحی و به مرحله اجرا در آمد. پذیره نویسی صندوقهای قابل معامله 
واسطه گری مالی یکم )ETF( که چندی پیش در کشور آغاز شد از جمله این موارد 
است. باقیمانده سهام دولت در بانکهای ملت، تجارت و صادرات و شرکتهای بیمه 
البرز و اتکایی امین در قالب صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و از طریق پذیره 

نویسی واگذار خواهد شد.
 وی ادامه داد: حسن انجام این روش اینکه تمامی آحاد جامعه میتوانند در پذیره 
نویسی شرکت کنند.این نوع واگذاری عین مردمی کردن اقتصاد است که در سیاستهای 
اقتصاد مقاومتی هم مورد توجه جدی قرار گرفته است. زمانی که صندوقهای قابل 

معامله طراحی میشد آن وقت بودجه کشور چنین شرایطی را نداشت.
دژپسند افزود: اگر دولت به دنبال تامین منابع مالی بود میبایست سهام باقیمانده 
خود را به شکل بلوکی واگذار میکرد در حالی که در این روش تخفیف هم برای مردم 
در نظر گرفته است. سال گذشته واگذاری باقیمانده سهام دولت در پنج پاالیشگاه و 
بیمه البرز به صورت بلوکی عرضه شد. اکنون واگذاری مالکیت اموال دولت بر تامین 
مالی ترجیح دارد به همین علت امسال از روش دیگر بهره گیری شده است. قانون 
گذار مجوز داده دولت ۶1 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از مولدسازی و واگذاری 
داشته باشد که محل خرج این در آمدها بر اساس ردیفهای مختلف عمرانی و هزینه  

ای بودجه انجام می شود.
وی افزود: اقدام دولت در عرضه واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری 
قابل معامله )ETF( آثار پولی و مالی منفی ندارد و موجب مردمی کردن اقتصاد، توزیع 

ثروت و کوچک سازی دولت می شود.
تاثیرات آزادسازی سهام عدالت 

 دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود به آزاد سازی سهام عدالت اشاره کرد 
و گفت: آزاد سازی سهام عدالت در شرایط حاضر از دو جنبه دارای اهمیت است یکی 
از این نظر که در شرایط بحران ناشی از کرونا آزاد سازی این سهام می تواند گشایشی 
در کار مردم محسوب شود و از سوی دیگر این موضوع می تواند تعمیق و رونق هر 
چه بیشتر بازار سرمایه را به همراه داشته باشد که با آزادسازی سهام عدالت حدود 400 

هزار میلیارد تومان به ارزش بازار سرمایه افزوده شده است.
وی افزود: آزاد سازی سهام عدالت اجازه میدهد دارندگان سهام عدالت که تا امروز 
مالکیت این سهام را در اختیار داشته اما قادر به مدیریت آن نبودند، زمینه به نحوی فراهم 
شده که به تدریج بتوانند سهام خود را هم مدیریت کنند. خوشبختانه مردم با این کار 
چه به عنوان دارنده سهام و چه به عنوان مالک در اداره اقتصاد کشور مشارکت میکنند.

فواید آزادسازی سهام عدالت بر معیشت مردم و بورس 
دژپسند ادامه داد: آزاد سازی سهام عدالت در یکی از بهترین زمانهای ممکن 
اتفاق افتاد چون ویروس کرونا زندگی اقشار مختلف جامعه را تحت تاثیر خود قرار 
داده است از اینرو دارندگان سهام عدالت میتوانند سهام خود را عرضه و منابع حاصل 
را صرف زندگی خود کنند.وزیر اقتصاد اظهار کرد: جدا از این آزاد سازی سهام عدالت 
باعث شده عمق بازار سرمایه افزایش پیدا کند. اگرسهام عدالت معامله پذیرش شود 

آن وقت همگان خواهند دید بازار سرمایه چقدر عمق پیدا خواهد کرد.

عرضه های بهارانه شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی
افزون بر 2 مرحله عرضه میعانات گازی پارس جنوبی و سه مرحله عرضه 
نفت کوره شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی از ابتدای امسال 
تاکنون، روز چهارشنبه )17 اردیبهشت ماه( نفت خام سبک و سنگین این شرکت 
نیز عرضه شد که حاصل هفت عرضه یادشده در سال ۹۹، معامله 200 هزار بشکه 

میعانات گازی و 35 هزار تن نفت کوره بوده است.
امیرحسین تبیانیان، نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی درباره 
نتیجه عرضه های اخیر گفت: نخستین عرضه میعانات گازی پارس جنوبی در سال 
نو، طی اردیبهشت ماه امسال به مقدار 200 هزار بشکه انجام شد که مجموع 200 

هزار بشکه با قیمت منفی 12 دالر نسبت به نفت خام دوبی معامله شد.
وی درباره عرضه نفت کوره نیز توضیح داد: نفت کوره شرکت ملی نفت 
ایران برای نخستین بار 27 اسفندماه پارسال در بورس انرژی عرضه شد و امسال 
نیز تاکنون طی سه مرحله عرضه شده که در این میان، در جریان عرضه اخیر 
)1۶ اردیبهشت ماه(، 35 هزار تن نفت کوره 3۸0 سانتی استوک به قیمت منفی 3۸ 
دالر به ازای هر تن نسبت به نفت کوره 1۸0 سانتی استوک خلیج فارس معامله 
شد.تبیانیان با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران از ابتدای امسال تا کنون عرضه 
نفت گاز در بورس انرژی نداشته است، درباره نتیجه عرضه های پیشین نفت گاز 
گفت: نفت گاز 2 بار طی دی ماه پارسال در بورس انرژی عرضه شد که هر دو 
عرضه با معامله همراه بود و در مجموع 5۹3 هزار بشکه نفت گاز به فروش رفت؛ 

عرضه های امسال نیز به محض تامین موجودی ازسر گرفته می شود.
بر اساس این گزارش، شرکت ملی نفت ایران در ادامه روند عرضه نفت خام 
در بورس انرژی، روز 17 اردیبهشت ماه برای نخستین بار در سال نو نسبت به 
عرضه نفت خام سبک و نفت خام سنگین در رینگ بین الملل بورس انرژی اقدام 
کرد؛ به نحوی که یک میلیون بشکه نفت خام سبک )قیمت پایه منفی 11 دالر 
نسبت به برنت( و یک میلیون بشکه نفت خام سنگین )قیمت پایه منفی 12.4 دالر 

نسبت به برنت( عرضه شد که البته معامله ای در پی نداشته است.
تبیانیان درباره علت تاخیر در عرضه نفت خام در سال ۹۹ عنوان کرد: این 
تاخیر به دلیل دریافت مجوزهای الزم برای عرضه در سال ۹۹ بود و عرضه نفت 

خام در بورس انرژی به طور مستمر ادامه می یابد.
تاکنون از مجموع 22 مرحله عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران 
در رینگ بین الملل بورس انرژی، سه مرحله عرضه در کل به میزان یک میلیون 
و 15 هزار بشکه نفت خام )سال ۹7( به معامله منتهی شده است؛ از مجموع 1۶ 
مرحله عرضه نفت خام سنگین، یک مرحله عرضه )اردیبهشت ۹۸( با معامله 70 
هزار بشکه نفت خام همراه بوده است؛ از مجموع 1۹ مرحله عرضه میعانات گازی 
پارس جنوبی، به جز 200 هزار بشکه ای که اردیبهشت امسال معامله شد، پیش تر 
)اسفند ۹7( یک محموله 20 هزار بشکه ای )تحویل زمینی( نیز معامله شده بوده 
است؛ هر 2 عرضه نفت گاز شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی 
)دی  ۹۸( به معامله ختم شده و 5۹3 هزار بشکه نفت گاز به فروش رفته و حاصل 
مجموع چهار مرحله عرضه نفت کوره شرکت ملی نفت ایران نیز انجام معامله در 

یک مرحله عرضه )اردیبهشت ۹۹( به میزان 35 هزار تن نفت کوره بوده است.

تولید روزانه نفت روسیه به کمتر از ۱۰ میلیون بشکه رسید
برخی منابع اعالم کردند که میزان عرضه نفت خام روسیه برای اولین بار 

از سال 200۹ به زیر 10 میلیون بشکه در روز سقوط کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از مسکو، برخی منابع آگاه اعالم کردند که 
تولید نفت و میعانات گازی روسیه در پنج روز نخست ماه مه، به ۹ میلیون و 500 
هزار بشکه در روز رسید، برای نخستین بار از اوت  سال 200۹ است که تولید این 

کشور به کمتر از 10 میلیون در روز می رسد.
از تولید روزانه یک میلیون و 2۹۶ هزار تن  در حالی که تازه ترین آمارها 
نفت و میعانات گازی در روزهای نخست ماه مه حکایت دارد، این موضوع بیانگر 
تعهد روسیه به توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و 

متحدانش موسوم به »اوپک پالس« است. 
وزارت انرژی روسیه از اظهار نظر در این باره خودداری کرد.

الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه روز جمعه )12 اردیبهشت ماه( با تأکید بر 
اینکه مسکو تعهد خود در توافق کاهش عرضه اوپک پالس را به طور کامل اجرا 
می کند، گفت: مجموع تولید روسیه در سال 2020 میالدی با 15 درصد کاهش 
به ۹.۶ میلیون تا 10 میلیون بشکه در روز می رسد، این نخستین کاهش تولید 

ساالنه این کشور از سال 200۸ به شمار می آید.
کشورهای  سازمان  عضو  غیر  و  عضو  کشورهای  انرژی  و  نفت  وزیران 
در  وبینار  طریق  از  خود  فوق العاده  نشست  دهمین  در  )اوپک(  نفت  صادرکننده 
12 آوریل )24 فروردین ماه( متعهد شدند تولید روزانه خود را از اول ماه مه )12 
اردیبهشت ماه( ۹ میلیون و 700 هزار بشکه  در ماه های مه و ژوئن کاهش دهند.

همچنین کشورهای تولیدکننده نفت اوپک و غیراوپک حاضر در توافقنامه 
همکاری )Declaration of Cooperation( در این نشست توافق کردند 
پس از پایان دو ماه، به مدت ۶ ماه از یکم ژوئیه تا 31 دسامبر سال 2020 روزانه 
بازه زمانی یکم  باشند و در  7 میلیون و 700 هزار بشکه کاهش عرضه داشته 
ژانویه 2021 تا 30 آوریل 2022 به مدت 1۶ ماه نیز روزانه 5 میلیون و ۸00 هزار 

بشکه تولید خود را کاهش دهند.
خط پایه و مبنای محاسبه تولید برای همه کشورهای حاضر در این توافق 
به جز عربستان و روسیه ماه اکتبر سال 201۸ میالدی و مبنای محاسبه تولید 

برای روسیه و عربستان روزانه 11 میلیون بشکه تعیین شده است.

خسارت مالی عربستان از جنگ قیمت نفت
تصمیمی که عربستان سعودی دو ماه و نیم پیش برای بر پا کردن جنگ 
قیمت با روسیه گرفت، با قرنطینه کشورها برای مقابله با شیوع ویروس کرونا و 

افت تقاضا همزمان شد و ضربه سنگینی به فاینانس ریاض وارد کرد.
آمار رسمی منتشره از سوی بانک مرکزی عربستان سعودی نشان داد مجموع 
ذخایر ارزی خارجی عربستان سعودی در مارس تقریبا 24 میلیارد دالر کاهش 

داشت که بزرگترین کاهش یک ماهه در 20 سال اخیر بود.
ذخایر ارزی خارجی عربستان سعودی از رکورد 74۶ میلیارد دالر در اوت سال 
2014 کاهش یافته بود اما از اواسط سال 2017 تا مارس در حدود 500 میلیارد 
دالر ثابت بود. پس از آن در پایان مارس به 473 میلیارد دالر کاهش یافت و 
در پایینترین حد ۹ سال اخیر ایستاد که منعکس کننده تاثیر جنگ قیمت نفت و 

پاندمی ویروس کرونا روی تراز پرداخت این کشور است.
ذخایر ارزی عربستان سعودی در آوریل که قیمتهای نفت افت چشمگیری 
پیدا کردند و درآمدهای صادراتی این کشور در نتیجه جنگ قیمت و وخامت پاندمی 

کرونا کمتر شد، احتماال کاهش بیشتری پیدا کرده است.
میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در آوریل 27 دالر در مقایسه با 34 دالر 
در مارس و 55 دالر در فوریه بود. بنابراین درآمدهای صادراتی ریاض احتماال 

کاهش بیشتری پیدا کرده اند.
عربستان  چرا  که  دهد  توضیح  تواند  می  خارجی  ارزی  ذخایر  سطح  افت 
سعودی پس از شکست مذاکرات پنجم مارس در وین، با روسیه و سایر اعضای 

گروه اوپک پالس برای کاهش تاریخی تولید نفت در ۹ آوریل به توافق رسید.
بدون تردید فشار سیاسی از جانب آمریکا نقش مهمی ایفا کرد و پوشش 
دیپلماتیک برای تغییر ناگهانی استراتژی این کشور فراهم کرد، اما عرضه نامحدود 
نفت در جنگ قیمت با روسیه در شرایطی که پاندمی ویروس کرونا باعث افت کم 
سابقه مصرف شده بود، از لحاظ مالی طاقت فرسا شد و همچنین یافتن خریدار 

برای نفت بیشتر غیرممکن شد.
برخی از مفسران تالش کرده اند که به معرفی برندگان و بازندگان جنگ 
قیمت نفت بپردازند اما واقعیت این است که پس از گسترش قرنطینه برای مقابله 
آمریکا  و  روسیه  سعودی،  عربستان  جهان،  سراسر  به  کرونا  ویروس  شیوع  با 

همگی ضرر کردند.
منطق راه انداختن جنگ قیمت هر چه باشد، ابتکاری که عربستان سعودی 
در اوایل مارس به خرج داد مطمئنا در زمان نامناسبی بود که پاندمی ویروس کرونا 

شدت گرفته بود و ادامه این استراتژی، پیامدهای فاجعه آمیزی داشت.
در مواجهه با فاجعه ای که به فاینانس دولتهای سعودی و روسیه و همچنین 
تولیدکنندگان شیل آمریکا آسیب زده بود، همه طرفین نرمش به خرج داده و تا 

اوایل آوریل آماده آتش بس شدند.
رشد مالیم قیمت نفت در 10 روز گذشته ممکن است اندکی از فشار روی 
توافق  و  باشد  پایدار  بهبود  روند  این  به شرایطی که  البته  کند  ارزی کم  ذخایر 
کاهش تولید اوپک پالس در مقابله با اشباع عرضه موفقیت آمیز باشد. نفت برنت 
که در آوریل به پایین 20 دالر سقوط کرد، در اواسط هفته جاری به محدوده 30 

دالر در هر بشکه رسید.
اما دولت عربستان سعودی همچنان ناچار است کاهش چشمگیری در هزینه 

دولت و هزینه واردات اعمال کردند و همچنین متحمل استقراض خارجی شود.

برخورد جدی با متخلفان بازار؛

وزیر صمت: قیمت های بازار خودرو غیر واقعی است!
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آگهی حصروراثت
گواهی  درخواست  شورا  این  از  محمد  فرزند  جویجارکلی  زاده  عباس  زهرا  خانم 
حصروراثت نمود وچنین توضیح داده که مرحومه بانو حیدری جوبیجارکلی فرزند ابوالقاسم 
در تاریخ 13۹۸/12/14در اقامتگاه دائمی خود شهر کوچصفهان بدرود زندگی گفته ورثه آن 
مرحوم منحصر است به: 1- محمود عباس زاده جوبیجارکلی به ش ش 25۹1322074 
فرزند محمد نسبت پسر 2-حسین عباس زاده جوبیجارکلی به ش ش 3117 فرزند محمد 
نسبت پسر3-زهری عباس زاده جوبیجارکلی به ش ش 25۹13220۸2 فرزند محمد نسبت 
دختر4-زهرا عباس زاده جوبیجارکلی به ش ش 1777 فرزند محمد نسبت دختر5-بمانی عباس 
زاده جوبیجارکلی به ش ش 1۸2۶ فرزند محمد نسبت دختر  وبغیر از وراث نامبرده باال ورثه 
دیگری ندارد. اینک پس از مالحظه دادخواست وانجام تشریفات قانونی و ثبت آن به شماره 
۹۹0005۶  مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید چنانچه هرشخص اعتراض 
دارد ویا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتر شورای 
حل اختالف شماره دو شهری کوچصفهان تسلیم نماید در غیراینصورت گواهی حصروراثت 

برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شماره دو شهری رشت-بخش کوچصفهان

آگهي حصروراثت
خانم لعیا رضائی ابراهیم سرائی به شماره شناسنامه 7۸۸ فرزند مرتضی از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خلیل فر ضمیمی  فرزند 
حسین در تاریخ ۹۸/12/1 در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح 
ذیل تعرفه شده اند:1-جواد فرصمیمی به ش ش 110۶ فرزند خلیل نسبت پسر2-صادق 
فرصمیمی به ش ش 25۸04۸0102 فرزند خلیل نسبت پسر3-مریم فرصمیمی به ش ش 
3۹2۶ فرزند خلیل نسبت دختر4-لعیا رضائی ابراهیم سرائی به ش ش 7۸۸ فرزند مرتضی 
نسبت زوجه به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و 
انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره 350 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 1۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر 

اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 1۶ رشت-پروین انصاری

آگهي حصروراثت
آقای اکبر کریمی سلیماندارابی به شماره شناسنامه ۸25 فرزند ابراهیم از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوطالب کریمی فرزند 
اکبر در تاریخ ۹۸/12/21 در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل 
تعرفه شده اند:1- کامیاب کریمی به ش ش 25۸13۸۸412 فرزند ابوطالب نسبت پسر2-ملیحه 
حسنی پور فالح بهدانی به ش ش ۸73 فرزند ابراهیم نسبت زوجه 3-ام البنین هنرپرست 
به ش ش 117۸ فرزند علی اصغر نسبت مادر 4-اکبر کریمی سلیماندارابی به ش ش ۸25 
فرزند ابراهیم نسبت پدر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه 
دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره 173 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 1۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید 

در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 1۶ رشت-پروین انصاری

آگهی حصروراثت
آقای علی نیکوخصال گیلوائی از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نمود وچنین 
توضیح داده که مرحوم عزت اله نیکوخصال گیلوائی  فرزند حاجی آقا در تاریخ 13۸0/12/12 
در اقامتگاه دائمی خود شهر کوچصفهان بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 
1- نوراله نیکوخصال گیلوائی به ش ش 12 فرزند عزت اله نسبت پسر2-علی نیکوخصال 
گیلوائی به ش ش 1 فرزند عزت اله نسبت پسر3-حشمت اله نیکوخصال به ش ش 13۶5 
فرزند عزت اله نسبت پسر4-احیا نیکوخصال گیلوائی به ش ش 30 فرزند عزت اله نسبت 
دختر  وبغیر از وراث نامبرده باال ورثه دیگری ندارد. اینک پس از مالحظه دادخواست وانجام 
تشریفات قانونی و ثبت آن به شماره 1/۹۸  مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید چنانچه هرشخص اعتراض دارد ویا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی 
ظرف یک ماه به دفتر شورای حل اختالف شماره اول شهری کوچصفهان تسلیم نماید در 

غیراینصورت گواهی حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شماره اول شهری رشت-بخش کوچصفهان

آگهی حصر وراثت 
آقای عبداهلل جمالی به شماره ملی / شناسنامه 3۸200۶4011 به استناد شهادتنامه و 
گواهی فوت و فتو کپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۹۹0002۶ تقدیم این شورا نموده و 
چنین اشعار داشته که شادروان کاکه محمد دیو دیده به شماره ملی / شناسنامه 3۸5۹712251 

در تاریخ ۹۹/1/12 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
1- سیروان قویدل فرزند کاکه محمد به شماره شناسنامه / ملی 3۸2133۶412 پسر 

متوفی 
2- اقبال جمالی نیا فرزند کاکه محمد به شماره شناسنامه / ملی 3۸10075۶۹۸ پسر 

متوفی 
3- عباس رضائی فرزند کاکه محمد به شماره شناسنامه / ملی 3۸2105504۹ پسر متوفی 
4- عبداهلل جمالی فرزند کاکه محمد به شماره شناسنامه / ملی 3۸200۶4011 پسر متوفی 
ابراهیم دیو دیده فرزند کاکه محمد به شماره شناسنامه / ملی 3۸21170۹۸0   -5

پسر متوفی 
۶- جمال دیودیده فرزند کاکه محمد به شماره شناسنامه / ملی 3۸213۸222۸ پسر متوفی 
7- عایشه دیودیده فرزند کاکه محمد به شماره شناسنامه / ملی 3۸21034۶02 دختر 

متوفی 
۸- پروین حکمت نیا فرزند کاکه محمد به شماره شناسنامه / ملی 3۸211۹2550 

دختر متوفی 
۹- فاطمه جمالی فرزند کاکه محمد به شماره شناسنامه / ملی 3۸210345۹۹ دختر 

متوفی 
10- بیان عزیزی فرزند کاکه محمد به شماره شناسنامه / ملی 3۸1017۶۶4۸ دختر 

متوفی 
11- رابعه رضائی فرزند علی محمد به شماره شناسنامه / ملی 3۸20۹7723۶ همسر 

متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را دریک نوبت یک مرتبه آگهی 
مینماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواال گواهی صادر خواهد شد 
شعبه سوم مرکزی شورای حل اختالف شهرستان مریوان م الف 1۸

شورای حل اختالف
تاریخ ۹۸/10/2۸ ، کالسه پرونده:۹۸/ 7 پ/۸۹7،  مرجع رسیدگی حوزه 7 شوراهای حل 
اختالف مرکزی رباط کریم، خواهان: شکرانه عمادی/ پرند _ فاز 4 _ پروژه آرنا عمران_ انتها 
خ ۶ آذر _ خ2۹ اسفند_بلوک 1_ ط 2_ واحد10، خواننده: فاطمه کوشکی / آدرس فوق_ 
ط سوم _ واحد 17 ) مجهول المکان(،خواسته : مطالبه خسارت طبق نظریه کارشناسی به 
مبلغ 35/000/000/000 ریال با احتساب هزینه های قانونی، گردشکار: خواهان دادخواستی 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ثبت پرونده و جری تشریفات 
قانونی جلسه رسیدگی مقرر شورای حل اختالف تشکیل زمان اعالم ختم رسیدگی به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. در خصوص دعوی شکرانه عمادی فرزند علی با وکالت 
__  به طرفیت فاطمه کوشکی فرزند __ به خواسته مطالبه خسارت طبق نظریه کارشناس 
به مبلغ 35/000/000/000 ریال هزینه کارشناسی به مبلغ 2/00/000/000 ریال، با توجه 
به عرض حال تقدیمی و مستندات ابرازی اقامه شده توسط خواهان ) اسناد مالکیت، نظریه 
کارشناس( و اینکه خوانده با وصف ابالغ) قانونی( در جلسه رسیدگی حضور ندارد و الیحه 
هم واصل نشده است، توجا به شهادت شهود/ مصون مانده شورا دعوی خواهان را محمول 
بر صحت تلقی و با استناد به ماده 32۸ قانون مدنی و مواد 1۹۸ / 51۹ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 35/000/000/000 ریال 
بابت خسارت و مبلغ 2/000/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 530/000/000  
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعالم می نماید. رای صادر تلقی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان رباط کریم می باشد .

قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

آگهی رونوشت حصر وراثت
رضا پنجه انبوهی دارای شماره شناسنامه4310117414 فرزند یوسف متولد ۶۸ صادره 
از قزوین بشرح دادخواست و به کالسه 102/1/۹۹ از این شورا درخواست حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان یوسف پنجه انبوهی فرزند باباعلی به شماره شناسنامه 
1۸47در تاریخ ۹۸/5/2۶  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- رضا پنجه انبوهی، نام پدر: یوسف ،کد ملی 4310117414 ،نسبت: پسر 
متوفی،2-علی پنجه انبوهی، نام پدر: یوسف ،کد ملی ۶۶۶00705۸3 ،نسبت: پسر متوفی،3-

زینب پنجه انبوهی، نام پدر: یوسف ،کد ملی 4310۶7۸45۹ ،نسبت: دختر متوفی،4-صدیقه 
امیدی انبوهی، نام پدر: علی اوسط ،کد ملی 5۹4۹5300۸1 ،نسبت:مادر متوفی،5-فرنگیس 
خیرخواه آسیابری، نام پدر: عزت اله، کدملی 517۹۸2۶322 ، نسبت همسرمتوفی، اینک به 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی حصر  وراثت صادر خواهد شد.
شعبه 1 شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم
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والسکو: نمی توانم به ایران بیایم

و  بازگشت  برای  برنامه ای  اعالم کرد  ایران  والیبال  تیم ملی  سرمربی سابق 
هدایت دوباره این تیم ندارد.

رای اسپورت ایتالیا در مطلبی به خصوصیات خولیو والسکو پرداخته و درباره 
شرایط زندگی او، اقداماتی که در طول دوران حرفه ای خود انجام داده و افتخاراتی که 

به دست آورده، صحبت کرده و گفت وگویی هم با او داشته است.
در ابتدای این مطلب عنوان شده خولیو والسکو یک مربی در رده جوانان فیپا 
بود که در تمام رده های ملی و باشگاهی فعالیت کرده و همه مقام های بین المللی را 
به دست آورده، اما فقط مدال طالی المپیک برای او مانده است که البته نمی شود 

گفت هرگز به آن نمی رسد.
دارم،  جدید  ایده های  همیشه  اینکه  بیان  با  مصاحبه اش  ابتدای  در  والسکو 
می گوید: زندگی را با ایده ها و رؤیاهای تازه ادامه می دهم تا آنها را به واقعیت برسانم.

رای اسپورت نوشته، از کیفیت باالی فنی سرمربی سابق تیم ملی ایران قطعا 
خیلی ها سود بردند و چند نسل در والیبال از این کیفیت به منفعت رسیدند که این 
اتفاقات مهم در پرونده کاری و درخشان او دیده می شود که از جمله آنها می توانیم به 
تیمی که از والیبال زنان در ایتالیا درست کرد، اشاره کنیم؛ تیمی که توانست به موفقیت 
درخشانی برسد و در سال 2002 در مسابقات آلمان به قهرمانی جهان دست پیدا کند.

از 3۶0  دارد،  بولونیا  تپه های شهر  نزدیکی  در  که  خانه ای  داخل  از  والسکو 
اسپورت،  رای  با  کوتاه اش  در مصاحبه  و  می کند  دنیا صحبت  گوشه(  درجه)گوشه 
به دوره سختی که همه دنیا با آن مواجه هستند و در مقابله با ویروس کرونا سپری 

می کنند، اشاره دارد.
سرمربی سابق تیم ملی والیبال می گوید نمی تواند در این گفت وگو بدون اشاره 
به اولین عشق ورزشی اش که از 15 سالگی آن را شروع کرده و البته در این شرایط 
با سالمت جامعه ارتباط مستقیم دارد، صحبتی انجام ندهد؛ او تأکید دارد که باید در 

خانه ماند و برای مبارزه با ویروس باید در خانه ماند.
را  والسکو  خولیو  که  کسانی  برای  مطلب  این  میانه های  در  اسپورت  رای 
نمی شناسند، می گوید که او عالوه بر حضور در عرصه والیبال، یک تجربه مدیریتی 
ورزش با توپ در التزیوی کرانیوتی و همچنین یک دوره کوتاه مدت با اینتِر ماسیمو 

موراتی داشته است.
والسکو اضافه می کند: »شروع مجدد فوتبال این معنی را نمی دهد که همه چیز 
به صورت اتوماتیک شروع شود. همانطور که همه معتقد هستند، مثل تمام ورزش های 

دیگر، شروع رقابت های ورزشی، حکایت خود را دارد.«
این مربی ایتالیایی- آرژانتینی درباره برگزاری مسابقات ورزشی و به ویژه والیبال 
پشت درهای بسته عنوان می کند: »خیلی نظرات مختلفی راجع به این قضیه وجود 
دارد؛ من بیشتر اعتقاد دارم که مسابقات باید در هر حالتی انجام شود چون بهترین کار 

است تا تحرک در جامعه به وجود بیاید و ساکن نمانیم.«
او ادامه می دهد: »البته برای انجام مسابقات ورزشی الزم است تا کمیته فنی 
و علمی نظرشان را بدهند و شرایط را بگویند که اگر هم بازی پشت درهای بسته و 
بدون تماشاگران برگزار شود، باید پوشش تلویزیونی به سطح خیلی خوبی برسد تا بیشتِر 
مردم بتوانند مسابقات را ببینند.«والسکو درباره خطر انتقال کرونا در صورت برگزاری 
بازی ها ابراز کرد: »چند وقت قبل، والیبال جزو ورزش هایی بود که روی آن تحقیق 
دانشگاهی انجام گرفت و مشخص شد ورزشی است که بیشتر از همه ی رشته ها این 
ریسک را دارد تا کرونا ویروس در آن منتقل شود. البته این یک تحقیق دانشگاهی 
بوده که بعدا تکذیب شده و واقعیت ندارد.«سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران از 
خود به عنوان پدِر خانواده مثال می زند که همه ورزشکاران و قهرمانانی که زیر نظر او 

بودند و همه مثل فرزندان اش به حساب می آیند.
او می گوید تعدادی از قهرمانان که با او کار کردند نیز مسیرهایشان را بعد از 
پایان دوران حرفه ای خود تغییر دادند، به کارهای دیگری روی آوردند و در آن موفق 
بودند. مثل لوِکتا که یک گزارشگر و زورتسی که یک روزنامه نگار عالی شده است، اما 
والسکو یادآور می شود که البته نمی تواند وضعیت همه شاگردان اش را پیگیری کند.

والسکو تأکید می کند: »همه آدم ها و ورزشکارانی که من با آنها کار کردم، 
آدم های مهمی بودند که هر کدام یک قسمتی از تاریخ پرونده ورزشی من را ساختند.«

او اشاره می کند: دوره ای که با آرژانتین گذرانم، دراماتیک بوده ولی در هر صورت 
می توانم بگویم اتفاقاِت زندگی ورزشی ام بیشتر از آنکه منفی باشد، مثبت بوده است.

این سرمربی با تجربه و ُپر افتخار می گوید: »فکر نمی کنم ایده درستی باشد 
که این بیماری)کرونا( موجب تغییر رفتار آدم ها شود چون انسان ها در شرایط مختلف، 
واکنش های متفاوتی از خود نشان می دهند که ممکن است عادی نباشد و در کل، 
با تغییر رفتار آدم ها به دلیل شیوع این ویروس موافق نیستم.«والسکو تأکید می کند: 
و  شویم  که ضعیف  بگذاریم  نباید  ما  برمی گردند.  خودشان  اصل  به  آدم ها  »قطعا 
روحیه مان پایین بیاید. باید با هم در ارتباط باشیم و به تالش مان ادامه دهیم. اتفاقاتی 
که بخاطر این ویروس افتاده، خیلی بد است چون ما همیشه می خواهیم در سطوح 
مختلف حضور داشته باشیم. وقتی می بینم آدم ها کمتر در رفت و آمد هستند، خوشایند 
نیست. ما آدم هایی هستیم که به اجتماعی بودن بیشتر از هر چیز عادت داریم. االن 
انسان ها در کانال های مجازی خودی نشان می دهند و با هم ارتباط برقرار می کنند.«

خولیو والسکو در تیم ملی والیبال ایران
اما موضوع مهمی که در روزهای اخیر پیرامون نام والسکو وجود داشته، بحث 
بازگشت این سرمربی محبوب به ایران است؛ کسی که عالقه مندان به والیبال خاطرات 
شیرینی با او به یادگار دارند و محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال نیز از تالش 

برای آوردن والسکو صحبت کرده است.
والسکو در جدیدترین مصاحبه اش نیز خبر ارائه پیشنهاد توسط فدراسیون والیبال 
ایران را تأیید کرده، اما می گوید در حال حاضر نمی تواند این پیشنهاد را بپذیرد چون 

مشغله های دیگر و قرارداد دارد و به ایران نخواهد آمد.

تسویه نشدن قراردادها در وزنه برداری؛
عضو تیم ملی جوانان: هیچ کس پاسخگو نیست!

نایب قهرمان وزنه برداری جوانان آسیا 201۸ اعالم کرد از دو تیم مناطق 
نفت خیز جنوب و نور همدان طلب ۸ و 13 میلیونی دارد اما این دو تیم هنوز اقدام 

به تسویه حساب نکرده اند.
محمد حسین رئیسی درباره ی تسویه نشدن قرار دادهای او در لیگ برتر 
وزنه برداری بیان کرد: من  هشت میلیون تومان برای سال ۹4 از تیم مناطق نفت 
خیز جنوب  و 13 میلیون تومان هم برای سال ۹۶ از تیم نور همدان طلب دارم اما 
هنوز موفق به دریافت پولم نشده ام. حتی در فدراسیون هم شکایت کتبی کرده ام 
و چندین مرتبه از شهرکرد که محل زندگی ام است به فدراسیون رفته ام و پیگیر 

شدم اما فایده ای نداشته است.
او ادامه داد: آقای کاظمی نژاد مسئول تیم مناطق نفت خیز جنوب یکبار آب 
پاکی را روی دست ما ریخت و گفت شرکت نفت به شما پول نمی دهد این در 
حالی بود که ما قبل از ابالغ بخشنامه مبنی بر استفاده از نیروهای بومی در تیم 
نفت، قرار داد خود را بسته بودیم. این اواخر هم چند مرتبه به آقای کاظمی نژاد پیام 

دادم که پیگیر پولم باشم اما در جواب  پیام من سوال کرد: شما!
نایب قهرمان سابق جوانان آسیا در مورد طلب خود از تیم نور همدان نیز گفت: 
زمانی که از تیم نور همدان آمدند و با ما صحبت کردند من گفتم ملی حفاری 25 
میلیون تومان با من قرداد می بندد و آنها چقدر پیشنهاد می کنند که پاسخ دادند 
بین 10 تا 15 میلیون تومان قرارداد می بندند اما پایان لیگ به صورت کامل مبلغ 
را دریافت خواهم کرد. در پایان لیگ وقتی پیگیر پول شدیم 500 هزار تومان بیعانه 
دادند و گفتند که بقیه قرارداد تا یک هفته دیگر تسویه می شود اما به من حتی 
500 هزار تومان هم ندادند. پس از مدتی برخی از  نفرات تیم یک تا دو میلیون 
تومان دریافت کردند و رضایت دادند اما من این کار را نکردم و تاکنون یک ریال 

هم از تیم نور همدان دریافت نکرده ام.
رییسی با ناراحتی از تسویه نشدن قرارداد ها تصریح کرد: من نمی دانم کمیته 
انضباطی فدراسیون چه کار می کند که تیم مناطق نفت خیز جنوب با وجود تسویه 
نکردن قراردادها اما باز هم اجازه حضور در لیگ را دارد؟ مشکل این است همه آن 
افرادی که در کمیته فنی هستند در کمیته انضباطی فدراسیون هم حضور دارند برای 
همین است که ما اصال جواب نمی گیریم. وقتی هم شکایت می کنیم طوری رفتار 
می کنند انگار می خواهیم چیزی را به زور از آنها بگیریم در حالی که حقمان است. 
چرا نمی توانیم حرف بزنیم و اگر کسی حرفی علیه آنها بزند از گردونه خارج می شود؟

کفش طالی لیگ فرانسه در پای امباپه!
کیلیان امباپه ستاره پاری سن ژرمن به 
عنوان آقای گل فصل 201۹-2020 لیگ1 
فرانسه معرفی شد و کفش طالی این لیگ 

را به خود اختصاص داد.
 PSG کیلیان امباپه ستاره فرانسوی
-201۹ فصل  گل  آقای  عنوان  به  رسما 

معرفی  لوشامپیونا،  فرانسه،  لیگ1   2020
تعلق  او  به  این فصل  شد و کفش طالی 
او در زمان  این در حالی است که  گرفت. 
تعلیق این فصل به دلیل اپیدمی کرونا و در 

از سوی دولت فرانسه و قهرمان اعالم کردن پاری  نهایت تعطیل شدن فصل 
سن ژرمن، در جدول گلزنان با 1۸ گل زده به همراه وسام بن یدر، مشترکا در 

صدر جدول قرار داشت.
هفته گذشته بعد از آنکه دولت فرانسه اعالم کرد تا شهریور ماه اجازه برگزاری 
رقابتهای ورزشی را نخواهد داد، مقامات فوتبال این کشور فصل 2020-201۹ 
را تعطیل کرده و پاری سن ژرمن صدرنشین را به عنوان قهرمان معرفی کردند. 
جدول،  دوم  تیم  به  نسبت  اختالف  امتیاز   12 با  رقابتها  تعلیق  از  پیش   PSG

مارسی، صدرنشین بود.
جالب اینجا است که امباپه با 1۸ گل زده، مشترکا با وسام بن یدر، مهاجم 
امروز در  لیگ1  اما سازمان  بود.  لیگ  گلزنان  بهترین  موناکو صدرنشین جدول 
در  فصل  طول  در  امباپه  گلهای  همه  چون  که  کرد  اعالم  رسما  خود  وبسایت 
جریان بازی به ثمر رسیده ولی سه تا از گلهای بن یدر از روی نقطه پنالتی به 
ثمر رسیده، امباپه رسما به عنوان آقای گل انتخاب شده و کفش طالی فصل 

به او تعلق گرفته است.
امباپه از نظر درصد گلهای زده در هر بازی هم بهترین مهاجم لوشامپیونا 
بوده و 1۸ گل خود را در 20 بازی به ثمر رسانده. این در حالی است که بن یدر 

در 25 بازی توانسته 1۸ گل بزند.
رتبه سوم جدول بهترین گلزنان لیگ1 به موسی دمبله مهاجم لیون تعلق 
می گیرد که با شانزده گل زده در این رتبه ایستاده است. از سوی دیگر، آنخل 
گل  سازنده  بهترین  عنوان  گل  پاس   14 با   PSG در  امباپه  همبازی  دی ماریا، 

لوشامپیونا را به خود اختصاص داده.

مثبت اعالم شدن تست کرونای 4 بازیکن دیگر سمپدوریا
سمپدوریا  بازیکن   4 کرونای  تست 
مثبت اعالم شد؛ در شرایطی که یکی از آنها 
پیش از این هم به این بیماری دچار شده بود.

در حالی که با پایان قرنطینه سراسری 
در ایتالیا، اکنون فدراسیون فوتبال این کشور 
به دنبال به پایان رساندن رقابت های این 
فصل سری آ است، تست کرونای بازیکنان 
که  شده  اعالم  مثبت  ایتالیا  باشگاه  چند 

آخرین آنها، سمپدوریاست.
روز گذشته بود که تورینو اعالم کرد 
مثبت  باشگاه  این  بازیکنان  از  یکی  تست 

شد و پس از آن، فیورنتینا از مثبت اعالم شدن تست 3 بازیکنش خبر داد. اکنون 
باشگاه سمپدوریا هم که ماه قبل 5 بازیکنش به کرونا مبتال شده بودند، اعالم کرد 

که چهار مورد جدی از ابتال به کرونا در این تیم دیده شده است.
مانولو گابیادینی، عمر کولی، آلبین اکدال، آنتونیو ال گومینا و مورتن تورسبی، 
بازیکنانی بودند که ماه گذشته به کرونا مبتال شدند اما این باشگاه هویت موارد 

جدید را فاش نکرد.
این در حالی است که تمرینات این تیم از امروز از سر گرفته شد. سمپدوریا 
در حال حاضر با 2۶ امتیاز از 25 بازی، با تنها یک امتیاز اختالف نسبت به منطقه 

سقوط، در رتبه شانزدهم جدول سری آ قرار دارد.

ادعای سرمربی لگانس؛
3۱ خرداد اللیگا مجددا شروع می شود

لگانس  اسپانیایی  باشگاه  سرمربی 
می گوید بواسطه کانال های رسمی از تاریخ 
شروع مجدد اللیگا و تاریخ به پایان رسیدن 

فصل مطلع شده است.
درحالیکه در اسپانیا هنوز هیچ تاریخی 
برای شروع مجدد اللیگا اعالم نشده، خاویر 
لگانس  تیم  مکزیکی  سرمربی  آگوئیره، 
می گوید از طریق کانالهای رسمی از تاریخ 
شروع مجدد و پایان این فصل اللیگا اطالع 

پیدا کرده. آگوئیره مدعی است اللیگا از تاریخ 31خرداد آغاز شده و در تاریخ 5 
مرداد به پایان می رسد.

برای  اسپانیا  با دولت  اسپانیا همچنان در حال همکاری  مقامات فوتبال 
دوباره  را  اللیگا  رقابتهای  جاری  فصل  بتوانند  که  هستند  راهی  کردن  پیدا 

از سر بگیرند.
می دانیم.  را  لیگ  مجدد  شروع  تاریخ  ما  گفت:«  باره  این  در  آگوئیره 
به  5 مرداد  تاریخ  پنج هفته در  از  بعد  31 خرداد شروع شده و  از روز  اللیگا 

می رسد”. پایان 
در  باقی مانده  بازی های  گفت:«  ادامه صحبتهایش  در  لگانس  سرمربی 
یازده روز رقابتی و هر هفته در روزهای شنبه- یکشنبه و چهارشنبه- پنج شنبه 
اعالم  من  به  رسمی  صورت  به  را  تاریخ ها  این  اللیگا  شد.  خواهد  برگزار 
خودمان  تمرینهای  برای  ما  چون  خوشحالم.  خیلی  بابت  این  از  من  و  کرده 
بتوانیم تست های  امیدوارم  از فردا شروع می کنیم و  برنامه ریزی کرده ایم. ما 

کرونا را پشت سر بگذاریم«.

اینیستا: شیلی حریف سرسخت تیم ملی اسپانیا بود
هافبک ویسل کوبه اعالم کرد همیشه 
زحمت  به  شیلی  مقابل  اسپانیا  ملی  تیم 

افتاده است.
به گزارش انکانچا، آندرس اینیستا که 
اکنون برای ویسل کوبه ژاپن بازی می کند 
بازی هایش را با پیراهن تیم ملی اسپانیا برابر 
شیلی به یاد آورد. هافبک پیشین بارسلونا از 
شیلی تمجید و اعالم کرد برابر این تیم در 
جام های جهانی 2010 و 2014 بازی های 

سختی داشتند. هافبک اسپانیایی گفت: بازی کردن برابر شیلی دشوار است. برای 
ما سخت بود چه در زمان مارچلو بیلسا و چه خورخه سامپائولی. این تیم با شیوه 
خاصی بازی می کند و همیشه ما برابرشان به زحمت افتاده ایم. در همه دیدارها 

برای اهداف مهمی بازی کردیم. چالش های خیلی زیبایی بودند. 
اینیستا درباره حذف تلخ تیمش در جام جهانی 2014 مقابل شیلی اظهار 
کرد: خاطره خیلی بدی از آن جام جهانی دارم. دیدار برابر هلند یک فاجعه بود 

و ما تقریبا نابود شدیم. مقابل شیلی همه چیز تمام شد کامال برتر از ما بودند. 

مخیتاریان خطاب به آرسنالی ها: می خواهم در رم بمانم
به  که  آرسنال  ارمنستانی  هافبک 
ابراز  می کند  بازی  رم  در  قرضی  صورت 

امیدواری کرد که در این تیم باقی بماند.
به گزارش اسکای اسپورت، هنریک 
مخیتاریان در فصل جاری به صورت قرضی 

در رم بازی کرد.
او تاکید کرد که دوران او در آرسنال 
به پایان رسیده است و امیدوار است که در 

رم باقی بماند.
این بازیکن ارمنستانی گفت: دوران من در لندن و آرسنال به پایان رسیده 
است. امیدوارم که باشگاه رم و آرسنال برای انتقال نهایی ام به توافق برسند چرا 
که دوست دارم در رم باقی بمانم.مخیتاریان در فصل جاری که به صورت قرضی 
با پیراهن رم به میدان رفت توانسته که در 17 بازی ۶ گل به ثمر رساند و 4 
این  از عملکرد  پائولو فونسکا، سرمربی رم  پاس گل هم بدهد. در همین راستا 
مخیتاریان ابراز رضایت کرد و ابراز امیداوری کرد که دو باشگاه برای ماندن این 

بازیکن به توافق برسند.

درباره  تاکنون  اسکوچیچ  دراگان 
فدراسیون  با  قراردادش  بودن  ریالی 
فوتبال سکوت کرده و آن را مسئله ای 
از  حاکی  شواهد  اما  دانسته  شخصی 
این است که او حقوقش را به صورت 

یوریویی دریافت خواهد کرد.
فدراسیون  رسانی  اطالع  عدم 
فوتبال برای سرمربی کروات تیم ملی 
تبدیل به دردسر بزرگی شده و او تاکنون 
با حواشی و شایعات زیادی رو به رو شده 
است. یکی از مهمترین سواالت درباره 
قرارداد اسکوچیچ با فدراسیون جزییات 
یا حداقل کلیات قرارداد این مربی با تیم 
ملی بود که فدراسیون همانند ماجرای 
ویلموتس، قصد روشنگری ندارد اما یکی 
از موضوعاتی که فدراسیون فوتبال بارها 
روی آن تاکید کرده، رایلی بودن قرارداد 

سرمربی تیم ملی است.
ماه های  در  فدراسیون  مسئوالن 
بارها اعالم کردند که دستمزد  گذشته 
ایران  رایج  پول  به  ملی  تیم  سرمربی 
بسته شده و این بار خبری از پرداخت 
ارزهای خارجی نیست. حتی در هففته 
عنوان  به  قرارداد  این  از  گذشته  های 
الگویی برای سایر تیم ها یاد شده است .

اخیر  مصاحبه  در  وجود،  این  با 
سوالی  درباره  وی  اسکوچیچ،  دراگان 
مبنی بر اینکه دستمزد به ریال پرداخت 
از  ریالی،  ارزهای  سایر  یا  شد  خواهد 
و گفت که  دادن خودداری کرد  پاسخ 
این موضوع شخصی است و میان او و 

فدراسیون فوتبال قرار دارد.
اصرار  برابر  در  اسکوچیچ  سکوت 
افزایش  موجب  فوتبال،  فدراسیون 
این  درباره  ها  زنی  گمانه  و  شایعات 
آیا اسکوچیچ حقوقش  موضوع شد که 
سایر  یا  گیرد  می  ریالی  صورت  به  را 

ارزهای خارجی؟
سرمربی  قرارداد  در  *الحقایه 

کروات تیم ملی!
یکی از شواهدی که بر این موضوع 
دستور  از  تصویری  انتشار  زد،  دامن 
ابراهیم  یعنی  فدراسیون  وقت  دبیرکل 
مسئوالن  به  بهمن  اواخر  در  شکوری 
از  فدراسیون  این  مختلف  بخش های 
سازمان  الملل،  بین  خزانه داری،  جمله 

تیم های ملی و همینطور کمیته تعیین 
وضعیت بود که در آن بر اضافه شدن 
به قرارداد اسکوچیچ دستور  الحاقیه ای 
فیفا  آن،  براساس  که  است  شده  داده 
حقوق اسکوچیچ را پرداخت خواهد کرد.

یورویی  معادل  نامه،  این  طبق 
حقوق او در صورت امکان از طریق فیفا 
به حساب ارزی  اسکوچیچ در کرواسی 

واریز خواهد شد.
سکوت  ز  ا ر بق  سا بیرکل  *د

اسکوچیچ را برمال کرد
روزهای  در  فدراسیون  مسئوالن 
موضوع سکوت  این  به  نسبت  گذشته 
این  درباره  پاسخی  هیچ  و  کردند 
ابراهیم  اکنون  اما  نداشتند  موضوع 
آن  فدراسیون  سابق  دبیرکل  شکوری، 
استفاده  را  آن  علت  و  می کند  تایید  را 
از پاداش های فدراسیون فوتبال در فیفا 
بانکی  تحریم های  به علت  دانسته که 

امکان انتقال به ایران وجود ندارد.
گفته های شکوری  طبق  واقع  در 
و الحاقیه قرارداد اسکوچیچ، در صورتی 
که فدراسیون فوتبال پولی در فیفا داشته 
باشد، می تواند دستمزد سرمربی تیم ملی 
را با توجه به مشکالت بانکی مبنی بر 
نقل و انتقال پول با حساب های خارج 

از کشور حل کند.
این  در  دیگر  ابهام  هنوز یک  اما 
فوتبال  فدراسیون  دارد.  وجود  ماجرا 
به  ریالی  ارزش  تبدیل  کرده  عنوان 
فدراسیون  دار  خزانه  عهده  بر  یورویی 
فوتبال است. با توجه به نوسانات قیمت 
ارز در ایران که تقریبا به صورت روزانه 
یا در هر ساعت تغییر می کند، مشخص 
براساس  یورو  به  ریال  تبدیل  نیست 
گرفت  خواهد  صورت  معیاری  چه 
اسنادی  چه  با  و  چطور  فدراسیون  و 
می تواند فیفا را قانع به پرداخت حقوق 

اسکوچیچ کند؟

*****
شکوری: قرارداد اسکوچیچ را ارزی 

کردیم که از فیفا پول بگیریم!
کلی  بیر  د بق  سا ست  پر سر
فدراسیون فوتبال می گوید برای دریافت 
مطالبات مان از فیفا قرارداد اسکوچیچ را 

ارزی کردیم.
سابق  سرپرست  شکوری  ابراهیم 
دبیر کلی فدراسیون فوتبال در اظهاراتی 
درباره  ایران  ورزش  برنامه  با  رادیویی 
در  اسناد  انتشار  و  اسکوچیچ   قرارداد 
با  نامه ها  این که  کرد:  اظهار  رسانه ها 

چه  اهدافی منتشر می شود جای بحث 
دارد چرا که درست نیست اسناد محرمانه 
این که  به  باتوجه  ولی  شود  منتشر 
منعقد  من  سرپرستی  زمان  در  قرارداد 
شده باید بگویم که در همان زمان به 
مقر فیفا سفر کرده بودم که راهی پیدا 
کنیم تا مطالبات مان را دریافت کنیم و 
کنیم.  مختلفی صحبت  راه های  درباره 
که  بود  این  صحبت ها  این  از  یکی 
اسکان  و  پرواز  مثل  هزینه هایی  فیفا 
تیم های ملی، اردوها و همچنین بحث 
قرارداد مربیان خارجی را از طریق این 

مطالبات پرداخت کند.
همان  در  درست  داد:  ادامه  او 
منعقد  اسکوچیچ  آقای  قرارداد  زمان 
ریال  به  قراردادش  زمان  آن  در  و  شد 
بسته شد و تا زمانی که بودم قرارداد به 
ریال بود. وقتی از سوییس آمدم در این 
کردیم  بهاروند صحبت  آقای  با  رابطه 
بتوانیم  بود که  بهترین موقعیت  این  و 
مطالبات مان را از فیفا دریافت کنیم و 
همچنین دیگر به صورت ریالی هزینه 
نکنیم. این نامه برای همین نوشته شد 
و دنبال راهی بودیم که چطور می توانیم 
به قرارداد اسکوچیچ اضافه  یک متمم 
کنیم تا مبلغ را به نرخ روز تبدیل و از 

طریق فیفا تبدیل کنیم.
بود  قرار  این که  بیان  با  شکوری 
اضافه  اسکوچیچ  قرارداد  به  الحاقیه ای 
بود،  موافق  هم  او  اگر  گفت:  شود، 
قراردادش را ارزی پرداخت کنیم. باتوجه 
به شرایط کشورمان تالشمان این بود 
دیگر  که  کنیم  امتحان  را  راه ها  همه 
از  بنده  و  تغییر و تحوالت رسیدیم  به 

فدراسیون جدا شدم.
او در پایان در پاسخ به این سوال 
که پیشنهادی برای بازگشت به فوتبال 
دارد، گفت: چند جلسه خوب با بهاروند 
تاکید  او  حاضر  حال  در  اما  داشتم 
و  هستم  فدراسیون  کارمند  که  داشت 
باشم.  داشته  فدراسیون حضور  در  باید 
حال  در  و  هستم  مرخصی  در  اکنون 
استراحت هستم تا بتوانم برگردم و به 
بیشتر  واقعیتش  کنم.  خدمت  فوتبال 
موضوع  این  درباره  نمی خواهم  این  از 

صحبت کنم.

راز سکوت اسکوچیچ برمال شد؛

قراداد ریالی، پرداخت یورویی!

با وجود اینکه سرپرست باشگاه پرسپولیس رسما 
فسخ  کارگزارش  و  باشگاه  این  قرارداد  کرده  اعالم 
در  پرسپولیس   رسانه ای  فضاهای  کماکان  اما  شده، 

اختیار کارگزار است.
نامه  در  پرسپولیس  باشگاه  ماه  اردیبهشت  دوم 
کرد  اعالم  رسما  پرداز  آتیه  داده  شرکت  به  رسمی 
قرارداد طرفین فسخ شده است. پس از این نامه نیز 
مهدی رسول پناه هشتم اردیبهشت طی یک مصاحبه در 
جمع خبرنگاران رسما عنوان کرد که قراداد پرسپولیس  
با کارگزارش )شرک داده آتیه پرداز( فسخ شده است 
تا اینگونه مهر تاییدی بر خاتمه همکاری پرسپولیس  

و کارگزارش زده باشد.
پایان  به  تمایلی  که  کارگزار  شرکت  مدیران 
همکاری نداشتند، پس از دریافت نامه فسخ، مذاکرات 
مختلفی را انجام دادند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه 
بدهند. با این حال مهدی رسول پناه در آخرین مصاحبه 
خود در تاریخ 17 اردیبهشت که با یک شبکه رادیویی 
انجام داد، درباره همکاری با شرکت داده آتیه پرداز 
اظهار کرد: ما فسخ کردیم تا شرایط بهتر شود. این 
قرارداد نه تضمینی داشت و نه کف درآمد. ما آن را 
این  شویم.  روبرو  بهتری  شرایط  با  تا  کردیم  فسخ 
تازه ای  پیشنهاد  دیگر  شرکت های  مثل  هم  شرکت 

به  شااهلل  ان  و  هستیم  بررسی  حال  در  هم  ما  داد، 
نتیجه هم می رسیم.

نشان  پرسپولیس  باشگاه  سرپرست  اظهارات 
می دهد این باشگاه رسما قرارداد خود را با شرکت داده 
آتیه پرداز فسخ کرده اما نکته جالب در اینجا است که 
شرکت کارگزار کماکان اداره فضاهای رسانه ای باشگاه 
پرسپولیس را در اختیار دارد. به عبارت دیگر با وجود 
ارسال نامه فسخ از سوی پرسپولیس، اینستاگرام رسمی 

باشگاه، حساب رسمی توییتر باشگاه و اپلیکیشن رسمی 
در اختیار کارگزار است. نکته جالب تر این است که 
کما فی السابق بازیکنان و مربیان تیم  هم با بخش 
رسانه ای کارگزار به صورت اختصاصی مصاحبه می کنند 
تا روی فضاهایی که در اختیار دارند )اینستاگرام، توییتر 

و اپلیکیشن( منتشر شود.
درخواست  وجود  با  می دهد  نشان  بررسی ها 
دادن  بازپس  از  کارگزار  شرکت  پرسپولیس،  باشگاه 
اداره فضاهای رسانه ای باشگاه خودداری کرده است. 
مدیران  جلسه  آخرین  در  شده  سبب  هم  امر  همین 
شرکت و پرسپولیس ، مهرداد هاشمی به عنوان عضو 
هیات مدیره، جلسه را تحریم کند. از قرار معلوم هاشمی 
فضاهای  کارگزار  شرکت  که  زمانی  تا  کرده  اعالم 
رسانه ای باشگاه را پس ندهد، برای همکاری مجدد 

حاضر به مذاکره نیست.
رخ  پرسپولیس  در  عجیبی  اتفاقات  روزها  این 
می گویند  پرسپولیس   مدیران  چطور  اینکه  می دهد. 
قرارداد همکاری با کارگزار فسخ شده اما عمال همکاری 
باید  نظارتی  نهادهای  که  است  دارد موضوعی  ادامه 
که  است  این  تر  مهم  موضوع  اما  کنند  ورود  آن  به 
این  تا چه زمانی می خواهد در  به راستی پرسپولیس  

بالتکلیفی اداره شود؟
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محمدرضا هاشمی کهندانی

مشکل جدید پرسپولیسی ها؛

خودداری کارگزار از پس دادن فضای رسانه ای و مجازی!

پرسپولیس،  باشگاه  پیشکسوت 
مه  ا د ا ی  ا بر لیس  سپو پر  : گفت
مدیران  به  ز  نیا خود  موفقیت های 

قدرتمند و کاربلد دارد.
ترابیان در خصوص حواشی  رضا 
که در مورد برگزاری یا عدم برگزاری 
این فصل از لیگ برتر فوتبال کشورمان 
لیگ  نشدن  برگزار  گفت:  دارد،  وجود 
راحتی  به  شود  نمی  دارد،  بدی  تبعات 
تیم قهرمان یا سقوط کننده را انتخاب 
کرد. حتی نمی شود تکلیف لیگ یک و 

لیگ دو را مشخص کرد.
وی ادامه داد: وقتی اماکن عمومی 
مثل مترو یا اتوبوس راه اندازی مجدد 
شد، می توان با رعایت نکات بهداشتی 
و بدون تماشاگر لیگ را برگزار کرد و 

مانعی برای بروز حاشیه شد.
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس 

در خصوص اینکه آیا در صورت برگزار 
ن  د عالم کر ا ن  ما قر لیگ  نشدن 
پرسپولیس درست است یا خیر تاکید؟ 
تیم دوم  از  امتیاز  پرسپولیس 10  کرد: 
جدول بیشتر اندوخته دارد و طبیعی است 
که به عنوان قهرمان معرفی شود، اما 

از طرفی 27 امتیاز از لیگ باقی مانده 
است. بهترین راه این است که لیگ به 

صورت فشرده برگزار شود.
ترابیان درباره اختالفات مدیریتی 
دارد  وجود  پرسپولیس  باشگاه  در  که 
عنوان کرد بدبختانه مشکالت مدیریتی 

پرسپولیس  سر  از  دست  وقت  هیچ 
این  به  بزرگی  لطمه  و  برنمی دارد 

باشگاه می زند. 
وی افزود: االن دو ماه است باشگاه 
مدیرعامل ندارد و باید پرسید که تکلیف 
بدهی ها یا مشکالت دیگر چه می شود؟ 
پرسپولیس مدیر با اصالت می خواهد تا 

بتواند باشگاه را جمع کند.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه 
چرا برای این باشگاه مدیرعامل انتخاب 
نمی شود، گفت: باور کنید انتخاب مدیر 
نباید  نیست.  سخت  پرسپولیس  برای 
باشیم.  مدیر  چند  حضور  شاد  سال  در 
خرابکاری  آید  می  کسی  هر  متاسفانه 
می کند و مشکل روی دسته نفر بعدی 
می گذارد. می شود با کمی فکر مدیرانی 
برای پرسپولیس انتخاب کرد که تا سالها 

به این تیم خدمت کنند.

لیگ به صورت فشرده برگزار شود؛

ترابیان: پرسپولیس مدیر با اصالت می خواهد

دبیرکل فدراسیون فوتبال درگفتگویی تلفنی دربرنامه 
»ورزش تعطیل نیست« شبکه ورزش در خصوص به تایید 
رسیدن برنامه زمانبندی روند اصالح اساس نامه و برگزاری 

انتخابات فدراسیون فوتبال توضیحاتی را ارائه داد.
مهدی محمدنبی درباره به تایید رسیدن برنامه زمانبندی 
روند اصالح اساس نامه و برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال 
توسط فیفا گفت: »1۸ فروردین این جدول زمانبندی به تایید 
هیات رئیسه رسید و 20 فروردین به فیفا ارسال شد. فدراسیون 
جدول  و  راه  نقشه  اردیبهشت   4 تاریخ  در  فوتبال  جهانی 
زمانبندی ای را برای ما فرستاد که طی این فرآیند که اصالح 
اساسنامه و برگزاری انتخابات برگزار خواهد شد. امیدواریم پس 
از اصالح اساسنامه، افراد باتدبیر و ورزشی بتوانند در کنار هم 
فدراسیون را مدیریت کنند.وی درباره زمان برگزاری مجمع این 
فدراسیون برای اصالح اساسنامه و برگزاری انتخابات تصریح 
کرد:» این تاریخ ها مشخص است اما به زودی اطالع رسانی 

خواهد شد. این هفته جلسه ای در هیات رئیسه داریم تا پیش 
نویس اساسنامه را مرور کنیم. اعالم تاریخ دقیق بستگی به 

روند اصالح اساسنامه توسط فیفا و اعضای مجمع دارد.«
دبیرکل فدراسیون فوتبال همچنین اظهارداشت :» این 
روند همانند یک پازل است که تکمیل آن به همدیگر ربط دارد. 
هر چقدر پیش نویس اساس نامه سریع تر به تایید فیفا برسد، 

مجمع انتخاباتی هم سریع تر برگزار خواهد شد.«
این  مجمع  اعضای  تعداد  افزایش  شائبه  درباره  نبی 
فدراسیون به ۹1 نفر در اساس نامه جدید تاکید کرد:» تعداد 
مشخص را نمی دانم اما اعضای مجمع افزایش خواهد یافت. 
در دور جدید تعدادی از باشگاه ها و بخش های مرتبط با ورزش 

به مجمع اضافه خواهند شد.«
وی درباره اظهارات زنوزی، مالک تراکتور مبنی بر اینکه 
باید امور فوتبال به باشگاه ها سپرده شود، گفت:» اعتقاد ما این 
است که نباید در این مجموعه کلونی ایجاد شود. نوع برخورد 

فدراسیون فوتبال به این قبیل مسائل طبق اساسنامه استاندارد 
فیفا است. نمی توانیم کفه ترازو را به سمت گروهی سنگین 
تر کنیم. قاعدتا باشگاه ها و مجموعه های دیگر به گونه ای 
سهم خواهند داشت که برای کسی کلونی ایجاد نشود. باید 
بدانیم که همه یک خانواده هستیم و باید به گونه ای در مجمع 
برخورد کنیم که اساسنامه تایید و مجمع انتخاباتی برگزار شود.«

نبی همچنین درباره نامه فیفا و AFC به کشورها عضو 
باشگاهی  مسابقات  برگزاری  تاریخ  کردن  مشخص  برای 
عنوان کرد: »فیفا و AFC زمان برگزاری مسابقات را به ستاد 
مقابله با کرونا در هر کشور محول کردند. قاعدتا ما بر مبنای 
دستورالعمل ها ستاد مبارزه با کرونا اقدام خواهیم کرد. در این 
بخش وزارت ورزش و فدراسیون پزشکی ورزشی در ستاد ملی 
مقابله با کرونا حضور دارند و زمان شروع تمام مسابقات ورزشی 
را اعالم خواهند کرد و سپس هیات رئیسه سازمان لیگ درباره 

شروع فوتبال تصمیم گیری می کند.«

اعضای مجمع افزایش خواهد یافت؛

نبی: فیفا، اختیار زمان برگزاری مجدد بازی ها را به کشورها داد
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سمیه  مشهد  شهرستان  گروه 
باقرزاده

میالدی   1۸5۹ سال  می   7 در 
تاجر سوئیسی در مسیر سفر به فرانسه 
شاهد جنگی بی رحمانه در مسیر آلمان 
همکاری  با  تاجر  این  و  بود  اتریش  و 
امدادرسانی  به  محل  روستای  زنان 
آسیب دیدگان شتافت و این روز به نام 
روز جهانی هالل احمر نامگذاری شد که 
بعدها به هفته هالل احمر تبدیل شد و 
در حال حاضر 17۶ کشور جهان از جمله 
ایران عضو صلیب سرخ جهانی هستند.

احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
 24 تا   1۸ از  گفت:  رضوی  خراسان 
اردیبهشت ماه به نام هفته هالل احمر 
نامگذاری شده و برنامه های امسال نیز 
به  و  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با 
پاس قدرشناسی از تالش ها و زحمات 
از  تقدیر  شعار  با  سالمت  مدافعان 

حافظان سالمت برگزار می شود.
نشست  در  احمدی  مجتبی  سید 
هالل  هفته  در  خبرنگاران  با  خبری 
اولین عملیات رسمی  با  دررابطه  احمر 
عملیات  این  گفت:  ایران،  در  امدادی 
قوچان  مسیر  در  حادثه  به  مربوط 
سال  در  بزرگ  خراسان  در  فارج  به 
1300 هجری شمسی با مدیریت دکتر 
محمدرضا امیراعلم بود، شخصیتی که 
هالل  جمعیت  شکل گیری  بنیانگذار 

احمر در ایران بود.
ابتدای  از  کرد:  تصریح  احمدی 
خودرو  هزار   4۶۸ بر  بالغ  کرونا  شیوع 
و بیش از یک میلیون نفر با حضور 54 
ورودی های  در  امدادی  نیروی  نفرروز 
به  توجه  با  و  شدند  غربالگری  استان 
 ۸0 کاهش  نوروزی  طرح  تعطیلی 
درصدی مراجعات مردمی را داشتیم و 

در این مدت بالغ بر 250 هزار ماسک 
احمر  هالل  جمعیت  داوطلبان  توسط 

خراسان رضوی تولید شد.
بهمن   12 از  کرد:  تاکید  وی 
محتویات و موضوعات آموزشی در بحث 
مبارزه با کرونا با زبان های مختلف آغاز 
شد تا کمترین حادثه به مردم تحمیل 
شود و تاکنون 250 هزار بسته از سوی 
رضوی  خراسان  احمر  هالل  جمعیت 
آینده 100  توزیع شده و طی روزهای 
و  شد  خواهد  توزیع  دیگر  بسته  هزار 
داروهای بیماران خاص و کرونایی نیز 
قابل  احمر  داروخانه جمعیت هالل  در 

عرضه می باشد. 
وی افزود: در حوزه معاونت درمان 
سه هزار و 3۹5 مورد مراجعات ارتوپدی 
پی،  فیزیوترا مورد   ۸35 معلوالن، 
مورد   322 و  کاردرمانی  مورد   522
گفتاردرمانی در این استان انجام شد و 
در حوزه آموزش بالغ بر 100 هزار نفر 

از محتواهای آموزشی بهره مند شدند.
ل  هال جمعیت  مل  عا یر مد
اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  احمر 
برگزاری انتخابات مجامع در 3 مرحله 
برگزار  کشوری  و  استانی  شهرستانی، 

انتخابات  کرد:  خاطرنشان  می شود، 
مرحله شهرستانی در 23 خرداد در 22 
شهرستان های استان برگزار می شود و 
و  استانی  مراحل  انتخابات  آن  از  پس 
کشوری را خواهیم داشت؛ تا این لحظه 
14 هزار 4۶4 نفر واجد شرایط عضویت 
رای گیری  و  شدند  صالحیت  تایید 
سنی  رئیسه  هیئت  مدیریت  با  اعضا 
حوزه  در  گفت:  می شود.احمدی  انجام 
مورد   3۹5 و  هزار  سه  درمان  معاونت 
مراجعات ارتوپدی معلوالن، ۸35 مورد 
و  کاردرمانی  مورد   522 فیزیوتراپی، 
در  و  داشتیم  گفتاردرمانی  مورد   322
نفر  هزار   100 بر  بالغ  آموزش  حوزه 

از محتواهای آموزشی بهره مند شدند.
وی افزود: در مرکز علمی کاربردی 
رضوی  خراسان  احمر  هالل  جمعیت 
1150 دانشجو با ۸5 استاد در ۶ رشته 
تخصصی داریم و تاکنون ۸10 نفر در 

این دانشگاه فارغ التحصیل شدند.
مقام  مومنانه«  »خدمت  طرح  با 
مبارک  ماه  آستانه  در  رهبری  معظم 
ای  جلوه  نیازمندان  به  رمضان خدمت 

زیباتر گرفت
در  فقیه  ولی  نماینده  ادامه  در 

رضوی  خراسان  احمر  هالل  جمعیت 
گفت: از 2۹ بهمن ماه سال گذشته که 
تاکنون  شد  کشور  وارد  کرونا  ویروس 
شاهد حضور پررنگ نیروهای جمعیت 
هالل احمر بودیم و این حضور با طرح 
مقام  مومنانه«  »خدمت  پیشنهادی 
مبارک  ماه  آستانه  در  رهبری  معظم 
نیازمند  همنوعان  به  کمک  و  رمضان 

جلوه ای زیباتر به خود گرفت.
حجت االسالم و المسلمین اسداهلل 
منان  خداوند  داشت:  اظهار  اسدی 
و  سهم  هر  به  هرکس  ید  می فرما
داشته  خلق  به  خدمت  که  اندازه ای 
برایش  چندبرابری  ثوابی  و  اجر  باشد 
منظور می شود و این سخن شامل حال 
جمعیت  نجاتگر  و  امدادگر  نیروهای 

هالل احمر می شود.
وی با بیان اینکه در دوران بحران 
کرونا فعالیت های حضوری به مجازی 
تغییر کرده است، گفت: در این وضعیت 
با  مجازی  فضای  طریق  از  کرونایی 
و  مطلوب  ارتباط  نیک اندیش  خیران 
مبارک  ماه  در  و  می کنیم  برگزار  موثر 
رمضان نیز ضمن قرائت جزءخوانی ها و 
بیان احکام شرعی به تفسیر آیات شریفه 
سوره مبارکه مائده که متناسب با این 

روزها هم هست می پردازیم.
اسدی گفت: نیمه مبارک رمضان 
و سالروز میالد فرخنده کریم اهل بیت، 
امام حسن مجتبی)ع( بهترین  حضرت 
برای مشارکت های مردمی در  فرصت 
انجام کارهای مومنانه است و پس از آن 
شب های پرفضیلت قدر و شهادت امام 
علی)ع( را داریم، شخصیت بزرگواری که 
پدر یتیمان هستند و ارادتمندان ایشان 
با تاسی از امام و موالی خود، به یاری 

ایتام می شتابند.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی مطرح کرد؛

برنامه های هفته هالل احمر با شعار تقدیر از حافظان سالمت برگزار می شود
فرهنگ  و  ملی  هویت  بازشناسایی  عامل  عنوان  به  سناد 

گذشتگان است

در  کشور  شرق  شمال  ملی  کتابخانه  و  اسناد  مدیرمرکز  شیخ  اکبر 
پنجاهمین سالگرد تاسیس آرشیو ملی ایران و به مناسبت فرارسیدن 1۹ 
اردیبهشت روز »اسناد ملی و میراث مکتوب« طی پیامی ضمن گرامیداشت 
این روز با اشاره به اهمیت اسناد به عنوان عامل بازشناسایی هویت ملی 
و فرهنگ گذشتگان اهم فعالیت های سال 13۹۸ مرکز اسناد و کتابخانه 
ملی شمال شرق کشور را به عنوان متولی گردآوری، حفظ و اشاعه میراث 

مکتوب کشور در سطح منطقه به شرح ذیل اعالم کرد.
واحد ارزشیابی و فراهم آوری اسناد

تعداد دستگاه ارزشیابی شده: ۸4 دستگاه 
فضای آزاد شده اداری: 3۸۶4 مترمربع

اسناد انتقالي: 1,305,۸27 برگ در 53,715 پرونده در 2430 کارتن
استان جهت  در  ارزش  با  اسنادی  های  مجموعه  و  اسناد  شناسایی 

خرید: 4 مورد ) 4 مجموعه(
واحد اطالع رسانی اسناد

ارائه خدمات اسنادی به افراد حقیقی و حقوقی : 7755۶ برگ
اطالعات واحد مخزن

اسناد موجود در پیش آرشیوی و آرشیو: 5,2۹۹,41۶ برگ در 141,45۹  
پرونده 

واحد کتابداری
واسپاری کتاب: 3034 عنوان در 100۶0  نسخه

واسپاری نشریات: 3500 عنوان در 5۶37  نسخه
فعالیتهای ستادی

برگزاري همایش/نشست مناسبتي: 
برگزاری اولین جلسه مهتاب استان خراسان رضوی

 برگزاری همایش و افتتاحیه موزه کتاب ومیراث مستند ایران با عنوان 
خراسان سرزمین خورشید

برگزاري دوره/کارگاه آموزشي: 
کارگاه آموزشی آشنایی با ظرفیت کتابخانه ملی در تدوین دانشنامه 

دفاع مقدس در بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان
کارگاه آشنایی با تعیین تکلیف اوراق اداری دستگاه های دولتی در 

شهرداری طرقبه و شاندیز
کارگاه آشنایی با تعیین تکلیف اوراق اداری دستگاه های دولتی در 

اداره کل زمین شناسی استان
کارگاه آشنایی با تعیین تکلیف اوراق اداری دستگاه های دولتی در 

دانشگاه فردوسی
برگزاری نمایشگاه های موضوعی اسنادی:

برگزاری  10  نمایشگاه داخلی در محل نمایشگاه های دائمی اسناد 
مرکز

برگزاری  5 نمایشگاه در سطح دستگاه های استان
برگزاری  5 نمایشگاه مجازی ارسالی از طریق شبکه دولت برای تمام 
دستگا های اداری سطح استان از جمله نمایشگاه مجازي هفته اسناد ملی 
و ارسال براي 3000 دستگاه تاسطح بخش داری از طریق شبکه دولت 
و نمایشگاه مجازي هفته دفاع مقدس و ارسال براي تمامي دستگاههاي 
اداری استان خراسان رضوي، شمالي و جنوبي )حدود 3000 دستگاه تاسطح 

بخش( ازطریق شبکه دولت
ارسال شیوه نامه ارزشیابی اسناد و  تعیین تکلیف اوراق زائد اداری به 
همه ادارات )بیش از 4000 اداره تا سطح دهیاری ها(  از طریق شبکه دولت 
ارسال شیوه نامه ارزشیابی اسناد و  تعیین تکلیف اوراق زائد اداری 
به فرمانداران، بخشداران، شوراهای اسالمی و شهرداران استان خراسان 

رضوی از طریق شبکه دولت 
ارسال شیوه نامه ارزشیابی اسناد و  تعیین تکلیف اوراق زائد اداری به 
همه تمامی اتاق های اصناف استان خراسان رضوی  از طریق شبکه دولت 
معرفی کتابخانه کودکان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و نحوه 
استفاده از آن به همه ادارات )بیش از 1700 اداره تا سطح بخشداری ها(  

از طریق شبکه دولت 
اهدای بیش از ۹000 نسخه ازکتابهاي منتشرشده درسالهاي ابتدایي 
انقالب اسالمي از سوی کتابخانه آستان قدس رضوي به مرکز شمال شرق 
کشور در دهه مبارک فجر و ارسال کتابها به مرکز مبادالت تهران جهت 

جبران کسری مخازن کشور
شروع به کار تایید الکترونیک واسپاری کتابهای ناشران سطح استان 

و صدور تاییدیه در بستر سامانه جامع چاپ و نشر کشور 
برپایی هفتمین نمایشگاه استانی موزه کتاب و میراث مستند ایران با 
عنوان  » خراسـان سرزمین خورشـید« به همت سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی و همراهی استانداری خراسان رضوی و نهادهای فرهنگی پژوهشی 

استان از 1۸ لغایت 27 آذر ماه در کتابخانه ملي ایران 
شناسایی و معرفی پرده نقاشی زیارتی حرم امام رضا )ع( اثرشادروان 
استاد غالمحسین عربلین به عنوان قدیمیترین اثرموجود از هنرنقاشی و نماد 
و سمبل سبک عکاسی زیارتی در ایران ) ترسیم شده در سال 13۶۹ ه.ق 
برابر با 132۸ه.ش به ابعاد 1,۸0 در 2,40 سانتی متر(جهت ثبت درحافظه 

ملی توسط مرکز شمال شرق کشور
کمک به  راه اندازی »موزه یادمان استانداران وحاکمان خراسان« به 
عنوان عضو اصلی کارگروه ویژه استانداری و مسئول گردآوری اسناد قدیمی 
حاکمان واستانداران قدیم با بررسی بیش از 10 هزاربرگ از اسناد قدیمی 
سازمان و انتخاب 200 سند برگزیده جهت استفاده در این موزه که مقرر 
است در خانه قدیمی داروغه که یکی از زیباترین خانه های قدیمی مشهد 

می باشد راه اندازی و افتتاح گردد.

اعطای تسهیالت بانکی به رانندگان تاکسی در بندرعباس
سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس 
از اعطای تسهیالت قرض الحسنه 20 میلیون ریالی به رانندگان تاکسی 

واجد شرایط در بندرعباس خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، 
و  کرونا  بیماری  از شیوع  اظهار کرد: پس  ارتباط  این  در  اخالقی  حسین 
کاهش رفت وآمدهای شهری، حمل و نقل عمومی یکی از کسب وکارهایی 

بود، که با رکود اقتصادی مواجه شد.
با موافقت هیئت دولت، رانندگان تاکسی  افزد: به همین دلیل،  وی 

واجد شرایط وام 20 میلیون ریالی دریافت می کنند.
اخالقی ادامه داد: بدون شک پرهیز از رفت و آمدهای غیرضروری یکی 
از راه های موثر در کاهش زنجیره گسترش ویروس کرونا است و رانندگانی 
که معیشتشان به واسطه فعالیت کمتر در این ایام آسیب دیده، از سوی دولت 
و وزارت کشور مورد حمایت، دریافت وام قرض الحسنه قرار خواهند گرفت. 
سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر خاطرنشان کرد: 
فرآیند و اولویت تخصیص این بسته های حمایتی برای رانندگانی است که 

سن باالتر و محدودیت برای تردد و اشتغال دارند.
این مقام مسئول همچنین عنوان کرد: رانندگانی که به علت محدودیت 
های تعریف شده در پروتکل های بهداشتی در این بحران امکان فعالیت 

نداشته اند، در اولویت دریافت تسهیالت قرار دارند.

مدیر عامل فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه مولد و عامل 
جهش تولید و رونق اقتصادی

 عظیمیان ،مدیرعامل فوالد مبارکه، درخصوص نقش فوالد مبارکه در 
رونق اقتصادی و جهش تولیدگفت:

کشور،  فوالدی  شرکت  بزرگ ترین  به عنوان  مبارکه  فوالد  شرکت 
نقش  فوالدی،  تخت  انواع محصوالت  تولید  در  تجربه  دهه  با حدود سه 
محوری در توسعۀ صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور بر عهده داشته است. 
این شرکت در سال ۹۸ با تولید 7,5 میلیون تن انواع محصوالت فوالدی 
عملکرد قابل توجهی داشته و در همین سال از رشدی بالغ بر 12,5 درصد 
نسبت به برنامه و ۶7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده 

است وی در ادامه تصریح کرد:.
 یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران، پدیدۀ جهانی 
شدن است که برخورداری از صنعت رقابت پذیر را برای اقتصاد اجتناب ناپذیر 
اهداف  به  دستیابی  در  کشور  مهم  و  اساسی  اقدامات  از  یکی  می سازد. 
ترسیم شده، بهبود فضای کسب وکار و رقابتی نمودن آن در کشور است. فضای 
کسب وکار از جمله شاخص های تعیین کنندۀ وضعیت اقتصادی هر کشور است 
که با استناد به آن می توان به بررسی و تجزیه وتحلیل شرایط اقتصادی هر 
کشور پرداخت. به همین دلیل صنعت فوالد به عنوان یکی از صنایع مهم و 
استراتژیک و قابل رقابت، می تواند با افزایش قابلیت ها و توانمندی های خود 

سهم قابل توجهی در بهبود فضای کسب وکار کشور ایفا کند.
عظیمیان تصریح کرد:

تغییرات  قبیل  از  عواملی  به  کشور  فوالد  صنعت  آیندۀ  به طورکلی 
تکنولوژیک در صنایع پایین دست )از قبیل صنایع خودروسازی(، تکنولوژی 
دیجیتال و انقالب صنعتی چهارم، سرانۀ مصرف فوالد، بودجۀ عمرانی کشور، 
نحوۀ مصرف انرژی و آب وابسته خواهد بود. همچنین با توجه به عوامل 
مذکور و به کارگیری مفاهیم برنامه ریزی استراتژیک، این شرکت اقداماتی 
از قبیل احداث و توسعۀ خطوط تولیدی )پروژۀ نورد گرم 2(، سرمایه گذاری 
در تولید اقالم استراتژیک مصرفی صنعت فوالد ازجمله الکترود گرافیتی و 
سرمایه گذاری در طرح های معدنی را در دستور کار خود قرار داده است. البته 
مانند سایر شرکت های بزرگ تولیدی و فعال در صنعت کشور، با چالش ها و 
مشکالتی در حوزۀ تأمین مواد اولیه )از قبیل سنگ آهن، کنسانتره و گندله(، 
محدودیت زیرساخت های حمل ونقل، تولید و توزیع حامل های انرژی، نرخ 
تأمین مالی باال و تحریم های خارجی مواجه است و سعی کرده با بهره گیری 
از قابلیت ها و توانمندی های خود )از قبیل وجود سرمایۀ انسانی باتجربه، 
سیستم های تولیدی و پشتیبانی کارا، افزایش چابکی و بهره وری فرایندهای 

تولیدی و...( تا حدود قابل توجهی بر مشکالت یادشده فائق آید.
با استفاده از تجارب ارزندۀ خود در طول مسیر تعالی،  فوالد مبارکه 
مرزهای تولید را پشت سر گذاشته و عالوه بر این، برای ارتقای جایگاه رقابتی 
خود و به تبع آن صنعت فوالد کشور گام های بلندی در حوزۀ بومی سازی، 
ارتقای سطح تکنولوژی و کسب و انتقال دانش فنی صنعت فوالد برداشته 
است و امید است در آینده بتواند فراتر از تولیدکنندۀ فوالد، به شرکتی تبدیل 

شود که دارای تکنولوژی ساخت کارخانه های فوالدسازی است.
شعار سال ۹۹ یعنی »جهش تولید« در سایۀ رشد صنایع مادر محقق 
می گردد. در این میان، زنجیرۀ تأمین گستردۀ فوالد مبارکه شامل 2هزار و 
۸00 تأمین کنندۀ خدمات و کاال با حدود ۸2 درصد ساخت داخل و شبکۀ 
گستردۀ مشتریان شرکت شامل هزار کارخانه و کارگاه به طور مستقیم و 3 
مبارکه  به طورکلی فوالد  است.  به طور غیرمستقیم  کارگاه  و  کارخانه  هزار 
در  بسزایی  نقش  تولیدی کشور  بزرگ ترین شرکت های  از  یکی  به عنوان 

تحقق این شعار ایفا می کند.
وی افزود:

تولید  به سوی  حرکت  مبارکه  فوالد  اساسی  گام های  از  دیگر  یکی 
محصوالت ویژه خصوصا تولید ورق های مورداستفاده در ساخت لولۀ انتقال 
گازترش است که به حمداهلل با دستیابی به این تکنولوژی توانست در سال 
۹۸ نخستین اسلب های API را که یکی از نیازهای اساسی وزارت نفت 
است، در ماشین ریخته گری شمارۀ 5 خود تولید کند و گام مهمی در بی نیازی 

از واردات این محصول بردارد.

رئیس اداره ابنیه فنی  راهداری و حمل و نقل جاده ای:
اجرای 6 پروژه در حوزه نگهداری ابنیه فنی راه های استان 

مرکزی
ابنیه فنی  راهداری و حمل  اداره  : رئیس   مرکزی _ حامد نوروزی 
و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: ۶ پروژه در حوزه نگهداری ابنیه فنی 
راه های استان در حال اجراست. به گزارش روابط عمومی راهداری و حمل 
اداره  پروین کریمی، در خصوص عملکرد  استان مرکزی،  نقل جاده ای  و 
نگهداری ابنیه فنی راه ها با اشاره به تنقیه و احداث رادیه -برید پل های 
حوزه استان با پیشرفت فیزیکی 50 درصدی، گفت: این عملیات در محور 
مجدآباد شهرستان فراهان در قالب احداث 40 متر حفاظ بتنی از تاریخ 30 
یافت که پیشرفت 50  نیز خاتمه  آغاز و در 25 دی ماه ۹۸  مهر ماه ۹۸ 
درصدی حاصل شده است. وی با اشاره به اینکه این پروژه با اعتباری بالغ 
انجام شده است و مابقی  انسانی  نفر نیروی  بر 2 هزار میلیون ریال و 5 
کار تا 2 ماه آینده انجام می گیرد، گفت: عملیات تکمیل زیرگذر کردیجان 
که شامل اجرای زیرگذر دال بتنی دهانه ۸ متر و ارتفاع ۶ متر تاکنون 50 
درصد پیشرفت داشته است که اعتبار آن بالغ بر 15 هزار میلیون ریال است 

و توسط 5 نفر اجرایی می شود.
کریمی به تعمیر ابنیه های فنی پل های آزادراه ساوه-تهران با پیشرفت 
30 درصدی اشاره کرد و افزود: برای این پروژه اجرای حفاظ بتنی به طول 

۶00 متر برای 14 دستگاه پل در دو طرف محوردر حال انجام است.
نفر   4 و  ریالی  میلیون  هزار   22 اعتبار  با  پروژه  کرد:  اضافه  وی 
نیروی انسانی در حال پیشرفت است و تا ۶ ماه آینده کار پروژه به اتمام 
می رسد. رئیس اداره ابنیه فنی  راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ، در 
خصوص تعمیر اساسی پل رباط میل بیان کرد: پروژه که در محور اراک-

بروجرد قرار دارد تاکنون 70 درصد پیشرفت داشته است و با اعتبار 2500 
میلیون ریالی و 4 نفر نیروی انسانی در حال انجام است. وی با اشاره به 
گابیون بندی محور آشمسیان شهرستان خمین به میزان 500 مترمکعب، 
پیشرفت پروژه را 50 درصد دانست و افزود: اعتبار پروژه 4 هزار میلیون ریال 
است و تا 2 ماه آینده کار به اتمام می رسد. کریمی به تعمیرات پل محور 
شهابیه خمین شامل برش هندریل های فلزی اشاره کرد و گفت: پروژه 10 
درصد پیشرفت داشت هاست و تا 2 ماه آینده توسط 5 نفر نیروی فعال در 
این عملیات به اتمام می رسد و اعتبار آن 4400 میلیون ریال برآورد شده است

شهردار مشهدمقدس:
شهرداری و شورای شهر مشهد »ید واحده« 

یکدیگر هستند
مشهد  شهردار  قاسمی:  مشهد-محمودرضا  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
همکاری شهرداری با شورای شهر را در مشهد، منحصر به فرد دانست و گفت: 
در برخی شهرهای کشور میان شورا و شهرداری اختالف نظر وجود دارد که در 
این میان خدمات از میان می رود اما خوشبختانه از روز اول در مشهد شهرداری 
و شورای شهر »یده واحده« بوده اند و امیدوارم این اتحاد تا زمان اتمام ماموریت 

همه ما ادامه داشته باشد.
حضور  با  که  شهری  بوستان   ۶ افتتاحیه  آیین  در  خامسی  تقی زاده  قاسم 
مسئوالن شهری و استانی در محل بوستان تازه تاسیس پرواز در منطقه 7 برگزار 
شد، با اشاره به توسعه و افزایش 25 هزار مترمربعی فضای سبز و بوستان های شهر 
مشهد طی ۶ ماه گذشته اظهار کرد: با این وجود شهر مشهد هنوز به بوستان و 
فضای سبز نیازمند بوده و در همین راستا پروژه های فضای سبز در نقاط مختلف 
در  دارند  کمتری  فضای  سرانه  که  مناطقی  و  کم برخوردار  مناطق  ویژه  به  شهر 

حال اجرا است.
وی با بیان اینکه مجموع فضای سبز در تملک شهرداری مشهد 4 هزار و 
۸51 هکتار و سرانه فضای سبز هر شهروند مشهدی 15,۹۶ مترمربع است، تاکید 
کرد: تا پایان سال به وعده خود عمل می کنیم و سرانه فضای سبز شهری را به 

1۶ مترمربع افزایش می دهیم.
شهردار مشهد مقدس متذکر شد: طی یک ماه گذشته 15 بوستان در نقاط 
مختلف شهر مشهد به ویژه مناطق کم برخوردار به بهره برداری رسیده که گمان 
نمی کنم در هیچ یک از شهرهای کشور چنین اتفاقی افتاده باشد که این نشان 

همان وحدتی است که میان شهرداری و شورای شهر وجود دارد است.

پاالیشگاه اصفهان سرآمد شرکت هایتولیدکنندهفرآورده های نفتی کشور در سال 1400

نگاهي گذرا به اهم فعالیت هاي شرکت پاالیش نفت اصفهان  در سال 1398
اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت 
درصد   20 از  به عنوانتأمین کنندهبیش 
نقش  کشور  نفتی  فرآورده های  ز  ا
تعیین کننده ای در امنیت عرضه انرژی 

در حوزه نفت دارد.
پاالیش نفت اصفهان در  شرکت 
هرسالهطرح های  خود  اهداف  راستای 
مختلفی را  در چارچوب رعایت مسائل 
زیست محیطی اجرا و بهره برداری کرده 
نیاز  کاهش  موجب  نه تنها  که  است 
این  اولیه  مواد  به عنوان  خام  نفت  به 
تولید  افزایش  بلکه  می شود،   شرکت 
و کیفیت فرآورده های نفتی آن مطابق 
دنبال  به  را  دنیا  روز  استانداردهای  با 
دارد  تالش  این شرکت   است.  داشته 
با اجرای طرح های مختلف ترسیم شده، 
شرکت  به عنوان   1400 چشم انداز  در 
نفتی  تولیدکنندهفرآورده های  سرآمد 

کشور تبدیل شود.
نفت  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
طرح هایاجراشده  با  رابطه  در  اصفهان 
این شرکت به بهره برداری واحد تقطیر 
و گاز مایع شماره 3 و چند طرح مهم 
گفت:  و  کرد  اشاره  زیست محیطی 
نفت  پاالیش  شرکت  کلی  ظرفیت 

اصفهان به طور متوسط 375 هزار بشکه 
در روز است که با راه اندازی واحد تقطیر 
و گاز مایع شماره 3، این ظرفیت در 3 
واحد تقطیر، توزیع می شود و درنتیجه 
و  خوراک  ترافیکی  بار  کاهش  موجب 

تفکیک بهتردرآن هاشدهاست.
این  با  افزود:  ابراهیمی  مرتضی 
روند عالوه برافزایش زمان عمر کارکرد 
هزینه های  کاهش  سبب  تجهیزات، 

عملیاتی و تعمیراتی نیز می شود.
وی بابیان اینکه هدف از راه اندازی 
این واحد بهبود عملکرد شرکت پاالیش 
نفت اصفهان بوده و ظرفیت پاالیشی 

راه اندازی  با  گفت:  یابد  نمي  افزایش 
از  پاالیشگاه  کلی  ظرفیت  واحد،  این 
375 هزار بشکه به 3۶0 هزار بشکه در 

روز کاهش دارد.
نفت  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
اصفهان با اشاره به اینکه با راه اندازی 
واحد تقطیر شماره 3 واحدهای کاهش 
نفت  مدار عملیاتی  از  گرانروی موجود 
خام خارج شده و در مد عملیاتی اصلی 
قرار گرفت افزود: این تغییرات موجب 
کاهش میزان تولید نفت کوره و به جای 
مانند  باارزش  محصوالت  افزایش  آن، 
و  هواپیما  سوخت  سفید،  نفت  بنزین، 

گازوئیل شده است.
ابراهیمی ادامه داد: بااین وجود در 
صورت نیاز کشور به تولید بنزین بیشتر، 
می توان از ظرفیت پاالیشی پاالیشگاه 
در دو واحد جانبی غلظت  شکن استفاده 
کرد و خوراک شرکت را حدود ۶0 تا 70 

هزار بشکه  در روز افزایش داد.
وی همچنین با اشاره به پروژه های 
پروژه  شرکت،  این  اجرای  دست  در 
احداث  پروژه  گازوئیل،  تصفیه  احداث 
تصفیه  طرح  یت  فسا آ و  تیلیتی  یو
واحد  بخارو  دیگ هایجدید  گازوئیل،  
آب DM، مدرنیزه کردن سیستم برق 
مخازن  ارتباطی  خطوط  پاالیشگاه، 
این  ازجملهپروژه های  را  سازی  بنزین 
کنون  تا  افزود:  و  برشمرد  شرکت 
واحداث  بارگیری  سکوهای  احداث 
پساب  تصفیه  وسیستم  پمپاژ  ایستگاه 
شد،  رسمي  اندازي  راه  شاهین شهر 
 ، کیلوولت،   230 /33 پست  احداث 
داخلی،  پروژه های  یوتیلیتی  احداث 
احداث  آب،  خنک کننده  برج  بازسازی 
ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی، احداث 
پروژه RHU و ... از دیگر پروژه های 

فعال پاالیشگاه اصفهان است.

ایالم-  آذر یعقوبیان:   طی حکمی از سوی »روح 
اله نوریان« مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم آقایان 
» امیر ساالر آبادی« و “عابدین زرگوشی« و “علیرضا 
کارگری« به ترتیب به عنوان معاون عملیات و معاون 
مهندسی و توسعه و رئیس مهندسی فرآیند پاالیشگاه 

گاز ایالم منصوب شدند. 
دارای  جدید  عملیات  معاون  آبادی  ساالر  امیر 
مدرک تحصیلی دانشجوی دکتری مهندسی شیمی 

فرآیند،  رئیس مهندسی  باشد که  رازی می  دانشگاه 
رئیس عملیات پاالیش و رئیس عملیات نوبتکاری را 
در کارنامه مدیریتی خود دارد و همچنین در راه اندازی 
پاالیشگاههای اول، دوم و ششم مجتمع پارس جنوبی، 
فاز دوم پاالیشگاه گاز پارسیان حضور فعال داشته است.

و  مهندسی  معاون  زرگوشی  عابدین  همچنین 
توسعه جدید دارای مدرک تحصیلی دانشجوی دکتری 
مهندسی مکانیک)تبدیل انرژی( دانشگاه سمنان می 

تعمیرات  رئیس  فناوری،  و  پژوهش  رئیس  که  باشد 
این پاالیشگاه در سوابق مدیریتی  و معاون عملیات 
خود دارد.شایان ذکر است که علیرضا کارگری رئیس 
فوق  تحصیلی  مدرک  دارای  جدید  فرآیند  مهندسی 
لیسانس مهندسی شیمی دانشگاه تهران می باشد که 
سرپرست پاالیشگاه گاز ایالم در سال ۹7 ، سرپرست 
مهندسی فرآیند، مهندس ارشد فرآیند و مدیر انرژی 

در سوابق مدیریتی خود دارد.

سه انتصاب در پاالیشگاه گاز ایالم!

حجت  حضور  با  مراسمی  در 
االسالم والمسلمین عبادی زاده نماینده 
امین قصمی  ولی فقیه در هرمزگان و 
مدیرعامل آبفا، طرح توزیع بسته های 
مواد غذایی)مواسات و همدلی( اهدایی 
به  هرمزگان  فاضالب  و  آب  کارکنان 

نیازمندان آغاز شد.
و  آب  عمومی  روابط  گزارش  به 
االسالم  حجت  هرمزگان،  فاضالب 
این مراسم  زاده در  والمسلمین عبادی 
بسته  هزار  یک  اهدای  از  قدردانی  با 
معیشتی از سوی کارکنان آب و فاضالب 
در  ما  گذاری  هدف  افزود:  هرمزگان 
توزیع  و  آوری  جمع  طرح  این  اجرای 
سطح  در  معیشتی  بسته  هزار  یکصد 
استان بود که خوشبختانه با همت مردم 
رمضان  پایان  تا  کنیم  می  بینی  پیش 
آوری  جمع  معیشتی  بسته  هزار   200

و توزیع شود.
اینکه کارکنان آب و  بیان  با  وی 
فاضالب هرمزگان در اجرای این طرح 
 250 مبلغ  به  معیشتی  بسته  یکهزار 
میلیون تومان به نیازمندان اهدا کردند، 
های  بسته  تهیه  هزینه  تمامی  گفت: 
معیشتی را خود کارکنان متقبل شده اند 
که الگوی مناسبی برای پیاده سازی در 

سایر دستگاه هاست.
ز  ا بر ا عباس  بندر جمعه  م  ما ا
سایر  آمدن  کار  پای  با  کرد،  امیدواری 

کمک 2۵0 میلیون تومانی کارکنان آبفا هرمزگان در اجرای طرح مواسات

 امام جمعه: طرح آبفا الگوی مناسبی برای اجرا در سایر دستگاه های دولتی است

در  تاکنون  که  دولتی  های  دستگاه 
نداشته  مواسات مشارکت  اجرای طرح 

اند این حرکت تقویت شود.
ب  ضال فا و  ب  آ مل  عا یر مد
اشاره  با  مراسم  این  در  نیز  هرمزگان 
اجرای  در  آبفا  کارکنان  مشارکت  به 
پرسنل  گفت:  خیرخواهانه  های  طرح 
طرح  در  مشارکت  بر  عالوه  بفا  آ
متعدد  های  برنامه  قالب  در  مواسات، 

و  زندانیان  آزادسازی  زمینه  فرهنگی 
نیازمند پیش  افراد  به  همچنین کمک 

قدم بوده اند.
بسته  توزیع  افزود:  قصمی  امین 
های معیشتی از 5 سال پیش با برنامه 
ریزی در کمیته فرهنگی آغاز شد که هر 
ساله در ماه مبارک رمضان این بسته ها 

توزیع می شود.
وی ادامه داد، تمامی هزینه های 

کارکنان  را  معیشتی  های  بسته  خرید 
نتیجه همدلی  که  اند  متقبل شده  آبفا 
است که در شرکت شکل  اعتمادی  و 

گرفته است.
ب  ضال فا و  ب  آ مل  عا یر مد
بسته  ین  ا توزیع  فزود:  ا هرمزگان 
زیر  و  هرمزگان  استان  کل  در  ها 
توزیع  ها  شهرستان  جمعه  ائمه  نظر 

شد. خواهد 
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از راست دکتر مینا آقازاده، حسن اسدی )شبدیز( و دکتر امیر اسماعیل آذر
اختصاصی دنیای جوانان

در آستان عشق
فراز و نشیب نیست

محمدرضا شفیعی کدکنی

آن را که در هوای تو یک دم شکیب نیست
با نامه ایش گر بنوازی غریب نیست

امشب خیالت از تو به ما با صفاتر است
چون دست او به گردن و دست رقیب نیست

اشکم همین صفای تو دارد ولی چه سود؟
آینه تمام نمای حبیب نیست

فریاد ها که چون نی ام از دست روزگار
صد ناله هست و از لب جانان نصیب نیست

سیالب کوه و دره و هامون یکی کند
در آستان عشق فراز و نشیب نیست

آن برق را که می گذرد سرخوش از افق
پروای آشیانه ی این عندلیب نیست

انقالب  با رهبر معظم  از شاعران کشور  دیدار ساالنه جمعی 
اسالمی که هر ساله در شب نیمه ماه مبارک رمضان برگزار می شد، 
به دلیل شرایط خاص بهداشتی و شیوع بیماری کرونا در سال جاری 
برگزار نخواهد شد.این خبر را محمد حمزه زاده قائم مقام حوزه هنری 
در صفحه اینستاگرام خود اعالم کرده است و به دنبال آن از ابتکار تازه 
حوزه هنری در زمینه گرامیداشت این مراسم ساالنه خبر داده است.

که  رمضان  مبارک  ماه  نیمه  در شب  زاده  اعالم حمزه  بنابر 
مصادف با جمعه شب 1۹ اردیبهشت ماه خواهد بود، جمعی کوچک 

از شاعران جوان کشور در حوزه هنری در برنامه ای با عنوان شب 
شعر »دیدار ماه« که به صورت مستقیم از رسانه ملی پخش خواهد 

شد به شعرخوانی خواهند پرداخت.
این محفل شعرخوانی جمعه شب از ساعت 21:15 دقیقه آغاز و 

از شبکه چهارم سیما به صورت مستقیم پخش خواهد شد.
دیدار ساالنه شاعران با رهبر معظم انقالب اسالمی که از آن 
با عنوان سال تحویل شعر فارسی نیز یاد شده است هر ساله در شب 

نیمه مبارک رمضان و در حسینیه امام خمینی )ره( برگزار می شد.

لغو دیدار ساالنه شعرا با رهبر انقالب

جمال میرصادقی که خودش را تحت تاثیر 
نویسندگان آمریکایی می داند، از داستان نویسان 
آن ها  ویژگی های  و  سوم  و  دوم  اول،  نسل 

می گوید. 
نوزدهم  رئز  در  پیشکسوت  نویسنده  این 
آستانه  در  و  خود  تولد  سالگرد  اردیبهشت ماه 
سرگذشت  ز  ا گفت وگویی،  در  لگی  ۸7سا
فعالیت سه نسل  ایران در طول  داستان نویسی 
از داستان نویسان گفت و اظهار کرد: نسل اول 
داستان نویسی ایران از سال 1300 شروع می شود 
و تا سال 1332 و زمان کودتای 2۸ مرداد ادامه 
دارد. این نسل را هشت نویسنده تشکیل می دهند: 
محمدعلی جمالزاده، صادق هدایت، بزرگ علوی، 
صادق چوبک، سیمین دانشور، جالل آل احمد، 
داستان نویسان  گلستان. این   ابراهیم  به آذین و 
اغلب آرمان گرا یعنی معتقد به آرمان هایی برای 

ایران هستند.
او ادامه داد: البته بیشتر کارهای جمالزاده 
خاطرات  بر  مروری  و  است  سرگرم کننده 
گذشته اش دارد، اما هدایت آرمان گرا و آل احمد 
بیشتر دین محور است. گلستان هم زبان محور، 
بزرگ  و  به آذین چپ محور  دانشور زن محور، 
علوی مبارزه جو است. این خصوصیت کارهای 

آنان است که آن ها را از هم جدا می کند.
ن  میا عمده  فرق  سپس  دقی  میرصا
نویسندگان نسل اول و دوم را پختگی آثار نسل 
نویسندگان  آثار  در  کرد:  اظهار  و  دانست  دوم 
ندارد.  وجود  دوم  آثار نسل  پختگی  اول،  نسل 
البته یکی، دو استثنا وجود دارد؛ جالل آل احمد، 
ابراهیم گلستان و حتی صادق چوبک به مرور 
کارهای شان پخته تر می شود، البته چون در زمان 
نسل دوم هم دوام می آورند. بعضی ها اما رفتند و 
تمام شدند، درحالی که همان طور که گفتم آثار 
برخی نویسندگان نسل اول بعد از سال 1332 از 
نظر تکامل نثر و شیوه ارائه قدرت پیدا می کند.

این داستان نویس و مدرس داستان نویسی 
شکوفایی  دوران  دوم،  نسل  است  معتقد  که 
دوم  نسل  نویسندگان  گفت:  است  نویسنده ها 

هم از نظر نثر و هم از نظر تنوع شکوفا می شوند 
تعداد  آرمانگرا هم هستند. آن  و در  عین حال 
باقی  اول که در نسل دوم  نویسندگان نسل  از 
ماندند، تا حدی تحت تاثیر ادبیات غرب هستند؛ 
فرانسه و  ادبیات  تاثیر  تحت  بیشتر  آل احمد 

چوبک تحت تاثیر ادبیات آمریکا است.
او افزود: نسل دوم در عین حال که آرمان گرا 
به  کمتر  و  ملی  آرمان های  به  بیشتر  هستند، 
توجه  روانشناختی  و  فردی  خصوصیت های 
دارند. البته همان طور که گفتم هر کدام در جهت 
اعتقادات شان گام برمی دارند. مثال آل احمد بیشتر 
مذهبی است و آرمان گرایی اش در جهت برگشت 
به گذشته است و به الهام و شهود اعتقاد دارد، 
یعنی بازگشت به یک خصوصیت ملی و سنتی 
و فکر می کند با اتکا به مذهب همه چیز آرمانی 

به دست می آید.
سپس  »عناصر داستان«  کتاب  نویسنده 
 31 شامل  نویسندگان  دوم  نسل  کرد:  اظهار 
هستم.  آنان  جزء  هم  من  که  هستند  نویسنده 
می توان هوشنگ گلشیری، غالمحسین ساعدی، 
از  را  محمود  احمد  و  بادی  محمود دولت آ
کارهای  دانست.  نسل  این  برجسته  چهره های 
این چند تن خصوصیت عمده ای دارد که آن ها 
را از میان 31 نفر جدا می کند. در واقع هر کدام 

و  می دهند  ارائه  را  خودشان  روحی  شناسنامه 
در  را  خودشان  جداگانه  فردیت  می کنند  سعی 
داستان های شان انعکاس بدهند و این خصوصیتی 
است که داستان امروز را از قصه های گذشته جدا 
می کند. قصه های گذشته را می خواندیم تا سرگرم 
و  می کنند  حکایت  داستان  بیشتر  چون  شویم، 
دارند،  سرگرم کنندگی  و  لذت دهی  خصوصیت 
اما فقط شناختی از گذشته به خواننده می دهند 
که این شناخت عام نیست. اما نویسندگان بزرگ 
نسل دوم که نام شان را بردم، شناختی می دهند 
که از خصوصیت فردی و روحی خودشان است 
خصوصیت  دارای  و  نیست  قصه  دیگر  یعنی 
روانشناختی عام است. مثال ما در »هزار و یک 
بد  که  دارد  پسر  یک  شاه  که  می بینیم  شب« 
در  ولی  است  که خوب  دارد  پسر  یک  و  است 
دیده  روانشناختی  و  روحی  خصوصیات  آن ها 
نمی شود، اما چیزی که به داستان امروز اضافه 
روانشناختی است،  و  روحی  خاصیت  این  شده 
یعنی هر شخصیت در داستان یک خصوصیت 
فردی دارد. در داستان امروز دیگر همانند قصه ها 
فقط قهرمان نداریم و شخصیت مرکزی، اصلی و 
... داریم، دیگر کسی نماد شیطان و خدا نیست 
بلکه یکی نماد یک طرز تفکر و دیگری نماد طرز 

تفکر دیگری است. 

میرصادقی ادامه داد: در قصه های گذشته 
آدم ها  و  ندارد  وجود  روانشناختی  خصوصیت 
داستان  اما در  هستند،  عام  و  ندارند  فردیت 
خصوصیت روانشناختی  با  شخصیت ها  امروز 

شناخته می شوند.
او با بیان این که ویژگی نویسندگان نسل 
روانشناختی  خصوصیت  بودن  برجسته  دوم 
علوی  بزرگ   ، ه د ا لز جما نثر  گفت:  است 
یت  هدا گرچه  است.  لکنی  ا نثر  یت  هدا و 
کرده  خلق  کور« را  »بوف  مثل  شاهکاری 
ولی از نظر نثر به قدرت نثر نویسنده هایی که 

در نسل دوم هستند نمی رسد.
جمال میرصادقی سپس به ظهور نسل سوم 
نویسندگان پس از پیروزی انقالب اشاره و بیان 
کرد: نسل سوم از سال 57 شروع شده و تا امروز 
ادامه داشته است. ضمن این که هنوز اتفاقی برای 
روی کار آمدن نسل چهارم نیفتاده است. چون 
دوم  مشروطه، نسل  نهضت  حاصل  اول  نسل 
و نسل سوم حاصل  حاصل کودتای 2۸ مرداد 

انقالب است. 
داستان های  افزود:  داستان نویس  این 
نویسندگان نسل سوم به نسبت متنوع تر ولی فاقد 
آرمان گرایی است. این تنوع بیشتر فردیت ها را 
نشان می دهد اما جنبه عام ندارد، به همین دلیل 
آن شناسنامه آرمان گرایی که دو نسل قبل داشتند 
در نسل سوم وجود ندارد، برای همین آثارشان در 
عین تنوع ماندگار نیست، چون فردیت از جنبه 

عام گرایی در آن ها نیست.
دسته بندی  با  مه  ا د ا ر  د دقی  میرصا
نویسندگان نسل سوم در سه گروه اظهار کرد: 
گروهی  هستند،  دوم  نسل  گروه دنباله رو  یک 
نثرهای  گفتند  و  آمدند  که  اسالم گرا هستند 
گذشته جنبه عینی داشته و ما می خواهیم جنبه 
موضوعات  باشد.  داشته  و شهود  الهام  مقدس، 
به  بیشتر  شده و  قصه ها  به  شبیه  آن ها کمی 
شخصیت های مقدس توجه کردند، در واقع اصل 
داستان بر تجربه و مشاهده است و نه بر الهام 
و شهود. گروهی دیگر از نسل سوم هم رو به 

غرب دارد، آن خصوصیت، تکنیک و استحکام 
نویسنده های  به  ندارد و صرفا  را  دوم  نسل 
خارجی توجه کرده است، این نسل بیشتر سمت 
و  دارند  توجه  پسامدرن  به  و  رفته اند  نوگرایی 
غرب  که در  هنری ای  نهضت  دنباله رو جریان 

پیش آمده هستند. 
سوالی  به  پاسخ  در  میرصادقی  جمال 
و  خارجی  نویسندگان  از  خود  اثرپذیری  درباره 
ایرانی گفت: بزرگ ترین نویسنده های دنیا مثل 
دیکنز،  داستایفسکی،  همینگوی،  تولستوی، 
همه  بر  که  من  بر  تنها  نه  وولف  و  جویس 
جهان  مشاهیر  و  گذاشته اند  تاثیر  نویسندگان 
هستند. اما دو نویسنده هستند که هنوز اعمال 
آن ها  تاثیر  تحت  قدرت می کنند و همه جهان 
هستند؛ اولی چخوف است؛ چخوف بر تمام دنیا 
تاثیر گذاشته، تنوع در کار او زیاد است و به جای 
این که خصوصیت خالقش زیاد باشد خصوصیت 
روانشناختی اش زیاد است. او داستان های برشی 
دنیا همه  بزرگ  نویسنده های  آورد.  میان  به  را 
همینگوی  دیگری  چخوف هستند.  تاثیر  تحت 
او  تاثیر  تحت  را  خود  مارکز  حتی  که  است 
دانسته است. داستان های همینگوی بیشتر از نظر 
ساختاری مطرح است. او به جای این که توصیف 
تصویرپردازی ها  در  را  داستان  کند،  تشریح  و 

نشان می دهد.
او در ادامه بیان کرد: نویسنده های قبل از 
همینگوی مثل دیکنز، داستایفسکی، تولستوی، 
وولف، جویس و پروست همه توضیح و تفسیر 
می دادند، ولی نویسنده های آمریکایی گفتند که 
نشان  باید در عمل  و  نیست  این روش درست 
کرد.  بازنمایی  بازگویی،  جای  به  و  شود  داده 
تاثیر  تحت  دوم هم سخت  نسل  نویسنده های 
نوشته های  اما  هستند،  آمریکایی  نویسنده های 
دولت آبادی توصیفی و توضیحی و نثرش کمی 
نویسندگان آمریکایی  از  قبل  به  و  است  کهنه 
تحت  هم  محمود  احمد  ولی  برمی گردد، 
تاثیر  تحت  هم  من  است.  آمریکایی ها  تاثیر 

نویسنده های آمریکایی هستم.

گفت وگو یی با جمال میرصادقی در سالگرد تولدش

روایتی از سه نسل داستان نویسی ایران

مجموعه آثار استانیسالوسکی به چاپ های دهم و نهم رسیدند
عــه  مجمو ی  ب هــا کتا
نتین  کنســتا ر  ثــا آ ی  ســه جلد
ــا ترجمــه مهیــن  استانیسالوســکی ب
اســکوئی توســط انتشــارات ســروش 
بــه چاپ هــای دهــم و نهــم رســیدند.

زی  ده ســا ما »آ کتاب هــای 
شــخصیت - «  ، » پیشــه هنر

آفرینــی«  »نقــش  و  ســازی« 
کــی.  آثــار  مجموعــه  به عنــوان 
اس. استانیسالوســکی بــا ترجمــه 
ــط  ــی توس ــکوئی به تازگ ــن اس مهی
انتشــارات ســروش تجدیدچاپ شــده 
و بــه چاپ هــای دهــم، نهــم و نهــم 

. ند رســیده ا
کار  هنرپیشــه:  »آماده ســازی  مذکــور،  مجموعــه  اول  جلــد 
ــام  ــالوسکی ن ــت. استانیسـ ــر« اس ــان تأثّ ــود در جری ــه روی خ هنرپیش
هنــری کنستـــانتین الکســی یف بازیگــر و کارگردان مشهـــور و صـــاحب 
ــام  ــد. او این ن ــاب ش ــالگی وی انتخ ــه در 22 س ــت ک ــه روس اس نظری
را در آن ســن بــرای خــود انتخــاب کــرد. استانیسالوســکی متولــد ســال 
ــای  ــذشت. اوج فعالیت ه ــال 1۹3۸ درگـ ــه س ــود ک ــکو ب 1۸۶3 در مس
تئاتری استانیسالوسکی بحبـــوحه جریـان هـــای پیش و پس از انقـــالب 
کمونیســـتی و نیــز جنــگ جهانــی اول بــود. او در پــی ســال ها ممارســت 
در عرصــه تئاتــر بــه نظریــه  مشــهور »سیـــستم« دســت یافــت کــه در 

ــت. ــده اس ــریح ش ــد تش ــه جل این س
جلــد دوم کتــاب »شــخصیت  ســازی: کار هنرپیشــه روی خــود در 
جریــان تجّســم« اســت کــه درک صحنــه ای عمومــی به دلیــل تک تــک 
ــانی  ــت انس ــن حال ــاده ترین و طبیعی تری ــکیل دهنده آن س ــر تش عناص
اســت. در زندگــی روزمــره هــم ضرورت هــای پیچیــده ای وجــود دارد کــه 
بــدن بایــد خودبه خــود و به نحــوی مناســب بــه آن هــا پاســخ بدهــد، امــا 
ایــن در موقعـــیت های اســتثنایی و افراطــی صــورت می گیــرد. به عکــس، 
در زنـــدگی ِ روی صحنــه هــر موقعیتــی افراطــی اســـت، چون اگر نباشــد 
نمی توانــد » موقعیــت واقعــی« باشــد یــا به جــای موقعیتــی واقعــی عمــل 
کنــد. آنچــه بــرای ذهن_بــدن روی صحنــه معیــاری عــادی اســت، در 
زندگی روزمره اســتثنایی اســت. طـبـیـعی بـــودن روی صـحـنـــه، نـــوع 
تـقـویـت شـــده ای از طبیـــعی بـــودن روزمـره اســـت. بنابراین باید آن را 

به وســیله سیســتم  از نــو ایجــاد کــرد.
ــه روی  ــی: کار هنرپیش ــش آفرین ــاب »نق ــم کت ــوم ه ــد س جل
ــت  ــتی اس ــازی شده(، شخصیـ ــش )بـ ــور از نقـ ــت. منظ ــش« اس نق
ــه  ــد در گذشتـ ــه و بای ــت یافت ــدن« جهـ ــوی »فراعینی ش ــه به س ک
و آینـــده نقــش، وجــود داشــته باشــد. شخصیـــت موجـــودی فـراتـــر 
و بـــاالتر از اعمـــالی اســـت کــه به عنــوان پــاره ای از نقــش انجــام 
می دهــد. هماهنگــی ذهن_بــدن در بدنــی آشکـــار می شـــود کــه در 
خــأ عمـــل نمی کنـــد، که از کنــش الزم نمی پرهیـــزد، که به نحـــوی 
تنـــاقض آلود و ستـــرون، واکنــش نمی کنــد. ذهن_بــدن طبیعــی عماًل 
ســـاده ترین و طبیـــعی ترین شـــرایط انســـانی است. برای بازآفـــرینی 
ــه و  ــانی، کار، مطالع ــی انسـ ــدای زندگ ــی، این صـ ــت طبیع این سرش

ــن اســت. ــک الزم اســت. سیســتم ای تکنی
مترجــم مجموعــه مذکــو، مهیــن اســکوئی متولــد 130۹ و 
درگذشــته بــه ســال 13۸4 اســت کــه دانش آموختــه دانشــکده 
ــود و سیســتم استانیسالوســکی را آن جــا  ــری مســکو ب هنرهــای تئات
ــه  ــت ب ــس از بازگش ــکوئی پ ــود. اس ــه ب ــرا گرفت ــل ف ــور کام به ط
ــه،  ــادی را ترجم ــی زی ــه ای و تلویزیون ــنامه های صحن ــران، نمایش ای

ــرد. ــازی ک ــی و ب کارگردان
چــاپ دهــم جلــد اول و چــاپ نهــم جلدهــای دوم و ســوم 
ــدی 200  ــمارگان 500 نســخه و قیمــت دوره 3 جل ــا ش ــه ب این مجموع

ــت. ــده اس ــه ش ــان عرض ــزار توم ه
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فرناز میرزالو

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای سیدمحمد محمدزاده برابر درخواست شماره 10۹۶ مورخه 
13۹۸/02/11 به اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه و برابر وکالتنامه رسمی 
شماره 50۹7۶ مورخه 13۹4/11/17 توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 تربت 
حیدریه و قوت وکالتنامه به شماره ۹۹/10۶ مورخه 13۹۹/02/14 توسط دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 4 تربت حیدریه و به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده 
منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این 
اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت شش دانگ پالک 421 فرعی 
از پالک 124 اصلی واقع در دهستان اربعه بخش یک تربت حیدریه که متعلق 
به میترا ابریشمی می باشد به علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی سوابق 
دفتر امالک سند مالکیت مذکور ذیل دفتر 30 و صفحه 127 و به شماره سند 
چاپی کاداستری – ب ۹3 – ۸0۶4454 بنام میترا ابریشمی فرزند محمدجواد به 
شماره شناسنامه 37۹ صادره تربت حیدریه صادر و تسلیم گردیده است و دفتر 
امالک بیش از این حکایتی ندارد این بخشنامه با استناد ماده 120 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت امالک صادر گردید و لذا به استناد ماده فوق یک نوبت 
آگهی و متذکر می گردد هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ 
انتشار این آگهی اعتراض خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در 
مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
این بخشنامه با استناد ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت امالک صادر 
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محمدکاظم باقرزاده 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

به  را  کتاب  موزعان  و  کتابفروشان  و  ناشران  مرکزی  بانک 
فهرست مشاغل آسیب دیده از کرونا وارد کرد.

بیش از دو ماه پس از شیوع بیماری کرونا و با پیگیری های 
کتابفروشان  و  ناشران  اتحادیه  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
تهران، شغل کتابفروشی و ناشران در فهرست مشاغل آسیب دیده 
از بیماری کرونا وارد شدند.در تازه ترین فهرست منتشر شده در این 
زمینه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بانک مرکزی 
عالوه بر کتابفروشان و ناشران، موزعان )کتاب، کتاب های هنری، 

پوستر( و کارت پستال فروشان را با تأیید وزارت ارشاد مشمول کسب 
و کارهای آسیب دیده کرده است.این بخشنامه خطاب به رؤسای 
تمامی بانک های سراسر کشور صادر و از آنها خواسته با قید تسریع 

در راستای بخشنامه های موجود با این مشاغل برخورد شود.
از سوی دیگر وب سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
دومین بخش از ثبت اطالعات مشاغل فرهنگی آسیب دیده از کرونا 
طی امروز و فردا، پنجشنبه و جمعه 1۸ و 1۹ اردیبهشت ماه اقدام به 

ثبت اطالعات مشاغل رسته فرهنگی آسیب دیده از کرونا می کند.

ناشران و کتابفروشان به عنوان مشاغل آسیب دیده از کرونا معرفی شدند

 مراسم نکوداشت سوسن طاقدیس، 
نوجوان،  و  کودک  پیشکسوت  نویسنده 
اردیبهشت ماه با حضور  پنجشنبه هجدهم 
شاعران،  نویسندگان،  از  تن   120 حدود 
مترجمان، تصویرگران و سایر فعاالن عرصه 
این  صفحه  در  نوجوان   و  کودک  ادبیات 
انجمن به صورت گفت وگوی زنده انجام شد.

از   *  آثار سوسن طاقدیس سرشار 
امید و شادی است

در این مراسم محمود برآبادی با بیان 
این که  با درگذشت سوسن طاقدیس، خانواده 
از برجسته ترین  ایران یکی  ادبیات کودک 
داد،  دست  از  ناباورانه  را  خود  نویسندگان 
گفت: کاش خانم طاقدیس به این زودی از 
بین ما نمی رفت و کودکان ما می توانستند 
آثار بیشتری از او بخوانند و کاش می شد 
در  برگزار کرد که  او  برای  بهتری  مراسم 

این شرایط امکان پذیر نبود.
این نویسنده در خصوص لحن و نگاه 
اضافه  طاقدیس  سوسن  آثار  در  کودکانه 
کرد: آثار او سرشار از امید و شادی و نوعی 
فانتزی شیرین و خیالی رها و سرخوش بود 
که الزمۀ آثار کودکان است. توجه به نیاز 
کودکان به بازی و شادی در داستان های او 
به وفور دیده می شود. داستان هایش دارای 
جمالتی ساده و کوتاه و آهنگین است که 
مورد توجه و اقبال کودکان قرار می گیرد و 
این بهترین پاداشی است که یک نویسنده 

کودک از مخاطبانشان انتظار دارد.
* قصه های سوسن طاقدیس عاری  

از تصنع و خودنمایی است
با  خلیلی   عموزاده  فریدون  سپس 
خوانش بخشی از داستان »درۀ کولی ُکش« 
از آثار این نویسنده برای مخاطب بزرگسال 
خانم  توانمندی  و  شهرت  اگرچه  گفت: 
طاقدیس در زمینه ادبیات کودک و به ویژه 
خردسال است، ولی این قصه بسیار لطیف و 
عاشقانه که ریشه در زیست قبلی ایشان دارد 
نشان می دهد یک نویسنده چطور می تواند 
این قدر تغییر جایگاه بدهد و قلمش از سطح 

خردسال به بزرگسال انعطاف داشته باشد.
رئیس هیئت مدیره انجمن نویسندگان 
کودک و نوجوان با تأکید بر این مهم که 
در  طاقدیس  خانم  از  نوشته ای  اساس  بر 
جست وجوی  کودک،  یک  نامه  به  پاسخ 
نویسنده پایان نمی پذیرد و متوقف نمی شود، 
ویژگی قصه های سوسن  مهمترین  افزود: 
طاقدیس عاری بودن از تصنع و خودنمایی 
است و من امیدوارم تمام آثار خردساالنه، 
بزرگساالنه و گفتارهای مختلف به جامانده 
آینده  سال  تا  او  دوست داران  توسط  او  از 
برای  او  بزرگداشت  مراسم  با  همزمان  و 
شود. آماده  همگان  استفاده  و   عرضه 

* قدر همه  طاقدیس های اطرافمان را بدانیم
 حمیدرضا شاه آبادی  هم در مراسم 
نکوداشت مجازی سوسن طاقدیس اظهار 
کرد:  اولین چیزی که درباره خانم طاقدیس 
به فکرمان می رسد خالقیت او است. زمانی 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  در  که 
نوجوانان بودم، روزی او  دسته ای از آثارشان 
را به من داد و گفت  شاید به دردتان بخورد. 
داستان ها را خواندم و دیدم کاری مثل »قدم 
و خیلی  است  عالی  یازدهم« چقدر کاری 
مهم تر از آن است که کنار کارهای دیگر 
چاپ شود. به این ترتیب این اثر به صورت 
کتابی مستقل منتشر و سال بعد به عنوان 

کتاب سال انتخاب شد.
موضوع  این  ذکر  نویسنده با   این 
که  طاقدیسی  سوسن های  همه  قدر  که 
االن در اطرافمان هستند را بدانیم، افزود: 
سال گذشته در همین ایام برای نمایشگاه 
کتاب به منظور حضور در غرفه از او دعوت 
کردم و به دنبال او فرستادم. در آن شرایط 
نامساعد جسمی آمدند و هر چند قدم یک 
می کردند.  تازه  نفس  و  می نشستند  بار 
طاقدیس  خانم  که  می آمد  پیش  خیلی 
بار  هر  گویی  و  می شد  بلند  و  می نشست 
از این بلندشدن ها کار تازه ای خلق می شد 
 تا وقتی که شاید دیگر نخواست بلند شود.

ما  ادبیات  آسمان  در  که  ستاره ای   *
می درخشد

 ریحانه جعفری  هم با خوانش قصه 
»آدم برفی و آفتاب« اثر  طاقدیس گفت: 
این قصه گویای تمام حس و حال نویسنده 
و عشق او به طبیعت است؛ چون سوسن 
نیز مثل رقص برگ های درخت سپیدار با 
تن مایه های رنگ مختلف بود و اگر هر جا 
با او درباره موضوعی مشورت می کردیم، با 
پاسخی که به ما می داد، دیگرگونه دیدن را 

به ما می آموخت.
او در ادامه با خوانش داستان »ستاره 
دریایی« از طاقدیس، او را به ستاره آسمانی 

این قصه تشبیه کرد و افزود: گویی سوسن 
به  روغنی  خودش  وجود  از  طاقدیس 
چرخ دنده های آدم ها تزریق می کرد تا روان تر 
بچرخند و به جای زانوی غم به بغل گرفتن، 
اگر  امروز  و  برسانند  شکوفایی  به  را  خود 
خردساالن و کودکان ما می خواهند چیزی 
را کشف کنند، قصه های سوسن طاقدیس 
برای آنها حکم همان ستاره ای را دارد که 

در آسمان ادبیات ما می درخشد.
* بسیار متواضع و خاّلق بود

و  تواضع  نیز   شمس    محمدرضا 
خوب  خیلی  خصوصیت  دو  را  خالقیت 
وقتی  گفت:  و  برشمرد  طاقدیس  سوسن 
سال ها پیش وارد مجله کیهان بچه ها شدم 
اضطراب  و  نمی شناختم  را  کسی  آنجا  و 
داشتم، خانم طاقدیس آن قدر برخوردش با 
من و هر تازه وارد دیگری خوب بود که انگار 

سال هاست ما را می شناسد.
او با ذکر خاطراتی از روزهای همکاری 
با سوسن طاقدیس افزود: قصه های صوتی 
که او  نوشته، یکی از کارهایی است که کمتر 
به آن ها پرداخته شده و برای نخستین بار او  

این کار خالقانه را انجام داده است.
* میانه چندانی با اقتباس نداشت

 منوچهر اکبرلو در مراسم نکوداشت 
مجازی سوسن طاقدیس، به قرار همکاری 
با سوسن طاقدیس برای دو نمایشنامه و یک 
انیمیشن بر اساس قصه های او اشاره کرد و 
گفت: همچنین قرار بود یک فیلم سینمایی 
خانم  هرت«  شهر  »قصه های  از  برگرفته 
طاقدیس ساخته شود که او چیزی حدود 20 
سال روی آن ها کار کرده بود و یک برنامه 
تلویزیونی براساس قصه »چرا نازدونه گم 

شده« که به سرانجام نرسید.
او طنز کالمی و ُرک بودن را دو ویژگی 
مشترک خود و خانم طاقدیس عنوان کرد و 
افزود: سومین ویژگی طاقدیس آرامش بود 
که برعکِس من هیچ وقت عجله نداشت و 
این مرا باالنس می کرد. چند داستان از او  

انتخاب کرده بودم که نمایشنامه کنیم اما 
خانم طاقدیس گویا با اقتباس میانه  چندانی 
نداشتند و نگران بودند که مبادا ادبیات شریف 
مبتذل شده و مفهوم داستان که دعوت به 
رهایی و شادی است، فدای تعجیل بشود. 
همین آرامش به من آموخت که کیفیت آثار 

مهم است نه کمیت.
اکبرلو با اشاره به این که نمایشنامه اش 
بر اساس قصه ای از خانم طاقدیس تا آخر 
رسید،  خواهد  عمومی  اجرای  به  شهریور 
اظهار امیدواری کرد که در این اجرا بتواند 

از خانم نویسنده تجلیل کند.
او برگزاری این مراسم را نه مجازی 
بلکه حقیقی و بخشی از تاریخ شفاهی ادبیات 
کودک و نوجوان ایران دانست که در نوع 
خود نخستین است و باید آن را حفظ کرد.

* مادرم از طریق کتاب هایش با من 
حرف می زند

شکیب شیخ الملوکی، فرزند سوسن 
این  آیین نکوداشت مجازی  طاقدیس، در 
جامعه  از  قدردانی  با  پیشکسوت  نویسنده 
ادبیات کودک و نوجوان به دلیل برگزاری 
این مراسم گفت: مدتی پیش که مادر کسالت 
داشت گل نرگسی برایش بردم که آن را در 
گلدانی گذاشت و فردای آن روز به من گفت 

این گل تا صبح همدم من بود.
او با تأکید بر اینکه سوسن طاقدیس 
است،  می دیده  خندان  با چهره  را همیشه 
توی  بودند،  بیمارستان  مادر  وقتی  گفت: 
و  همیشه  مثل  دوباره  که  بود  این  ذهنم 
مثل همه عکس ها او را با لبخند ببینم، اما 
وقتی از بیمارستان اطالع دادند که مادر از 
دنیا رفت.  به بیمارستان رفتیم و روی او را 
باز کردم، همچنان می خندید؛ یعنی او مثل 
همیشه با لبخند از بین ما رفت و من هر 
بار که کتاب هایش را بخوانم، حس می کنم 

مادرم دارد با من صحبت می کند.
اجرای این برنامه را مهسا ملک مرزبان 
بر عهده داشت که در خالل برنامه از بین 
انبوه مطالب مرقوم به یاد سوسن طاقدیس، 
هدی  قلم  به  متونی  و  اشعار  خوانش  به 
حدادی، حسن احمدی، افسانه شعبان نژاد، 

احمد اکبرپور و جعفر ابراهیمی پرداخت.
سوسن طاقدیس، پنجم اردیبهشت ماه 
13۹۹ بر اثر عارضه قلبی از دنیا رفت. او که 
سال 133۸ در شیراز به دنیا آمده بود، فعالیت 
داستان نویسی حرفه ای خود را با مجله کیهان 
بچه ها آغاز کرده بود. »قدم یازدهم«، »زرافه من 
آبی است«، »پشت آن دیوار آبی«، »هزار سال 
نگاه«، »تو هم آن سرخی را می بینی«، »دخترک 
و فرشته اش«، »بزغاله های سبز«، »یکی بود« و 
»جوراب سوراخ« از جمله آثار متعدد وی در حوزه 

ادبیات کودک و نوجوان است.

دورهمی مجازی فعاالن ادبیات کودک و نوجوان به یاد سوسن طاقدیس  اگر فردوسی شاهنامه را نمی سرود
 شاید از داشتن ایران محروم بودیم

میرجالل الدین کزازی، استاد دانشگاه ، تاکید 
را  و شاهنامه  نمی آورد  بر  فردوسی سر  اگر  کرد 
نمی سرود، شاید هم اکنون ما با یکدیگر به زبان 
از  این گونه  و  نمی گفتیم  سخن  فارسی  شیوای 

ایرانی که به آن می نازیم، محروم بودیم.
 1۸ پنجشنبه  که   کزازی،  میرجالل الدین 
در  یونسکویی  نت گپ های  میهمان  اردیبهشت  
صفحه اینستاگرام کمیسیون ملی یونسکو با اجرای 
سخنانش  ابتدای  در  بود،  مستکین  عبدالمهدی 

گفت: برای من بسی مایه شادمانی است که در این روزهای بس خجسته که روزهای 
فردوسی و شاهنامه است، این بخت بلند را یافته ام که با این گروه از ایرانیان، گرم 
گفت وگو بشوم. من همواره گفته ام که از دید من سخت ترین و ستوده ترین سنجه 
در شناخت ایرانی راستین و سرشتین، عالقه او به شاهنامه است. هرکس دل در گرو 
شاهنامه دارد، بی گمان می دانم که شایسته نام برین است. از همین رو پیروزبخت 

و خرم دل هستم که با ایرانیان راستین و سرشتین هم اکنون گرم گفت وگویم.« 
او افزود: »بانوی من همیشه می گوید که تو در سده پنجم مانده ای زیرا در سده 
پنجم فردوسی  سر برآورده، شاهنامه را سروده، پایه های استوار ایران نو در آن ریخته 
شده از همین رو شاید بانوی من که فرهیخته و با تاریخ و فرهنگ ایرانی آشناست در 
میان سده های گوناگون انگشت بر سده پنجم نهاده است. اگر این سده ستوده فراز 
نمی آمد، اگر در آن فردوسی سر بر نمی آورد و شاهنامه را نمی سرود شاید هم اکنون 
ما با یکدیگر به زبان شیوای فارسی سخن نمی گفتیم و این گونه از ایرانی که به آن 
می نازیم، محروم بودیم به همین دلیل سده پنجم سده ای دیگرسان است؛ سده ای 
هنگامه ساز، روزگارآفرین، منش پرور، سده ای که در آن، سخن پارسی از زمین به 
آسمان رفت، کدامین سده را می شناسیم که از این ویژگی های واال برخوردار باشد؟«

کزازی با اشاره به سخنان هگل عنوان کرد: »سخن هگل این است که تاریخ 
با ایران آغاز می گیرد. به راستی این موضوع، نازشی برای ما ایرانیان است چون 
برترین و بی گمان ترین ستایش آن است که دیگری از ما داشته باشد به ویژه اگر 
آن دیگری دشمن نیز باشد. البته هگل دشمن ما ایرانیان نبود اما از آن دیگران 
است،  چرا باید چنین داوری و دیدی درباره ما داشته باشد؟ تنها پاسخم این است 
که او فرزانه، خردمند، دانادل و در پی راستی است. به استواری باور دارم هرکس 
که این چنین باشد و با تاریخ، فرهنگ و پیشینه ایرانی آشنایی داشته باشد با هگل 
یا با همه آن فرزانگان فرخنده خوی که ایران را به هر شیوه ای ستوده اند هم داستان 
خواهد شد. چند سال پیش در بزمی که در مسکو ترتیب داده شد بود، ایران شناسان 
از سراسر آن کشور آمده بودند در آن جا از من خواسته شد صحبت کنم. گفتم من از 
شما سپاسگزارم، تالش شما را ارج می نهم ولی برآنم که شما سپاسی بر سر ایران 
ندارید زیرا ایران دلرباست و هرکس آن را بشناسد به ناچار دل به آن خواهد باخت.«

او در ادامه بیان کرد: »یکی از بنیادهای پایدار در جهان بینی و اندیشه ورزی 
ایرانی دوگانه گرایی است. بازتاب آن را نه تنها در اندیشه های ایرانی بلکه در هر 
دوگانه گرا  ایرانیان  بینیم.  می  دارد،  پیوندی  ایرانیان  جهان  با  که  دیگری  پدیده 
بوده اند اما دوگانه پرست نه. برای مثال آنهایی که به دین زرتشت آشنایی ندارند 
گمان می کنند زرتشتیان دوگانه پرستند اما اینچنین نیست. آفریدگار در جهان بینی 

آیینی ایرانی، یگانه است.«

شاعر محلی سرای دشتستانی درگذشت 
»فرج اهلل کمالی«، شاعر محلی سرای دشتستانی پس از تحمل یک دوره 

بیماری ظهر امروز -جمعه 1۹ اردیبهشت ماه- و در سن 71 سالگی درگذشت. 
فرج اهلل کمالی متولد دوم تیرماه سال 132۸ خورشیدی در شهر برازجان بوده 
و از نام آورترین شاعران محلی سرای دشتستان است؛ شاعری صاحب سبک و با 

زبان ویژه که از پیشگامان شعر محلی استان بوشهر به شمار می رود.
به گزارش ایسنا، وی که مدت زیادی در بستر بیماری بوده است، در روزهای 
اخیر و در پی وخامت حالش در بیمارستان بستری شده و تحت مراقبت های ویژه 
قرار گرفت، پس از آن با بهبودی موقت ترخیص و به منزل انتقال یافت اما سرانجام 

ظهر امروز جان به جان آفرین تقدیم کرد. 
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به فکر احیای اعتمادعمومی باشیم

قطب الدین صادقی مدرس و 
تماشاخانه  مدیر  و  تئاتر  کارگردان 
شانو معتقد است در صورت بازگشایی 
بازگرداندن  تئاتری  تماشاخانه های 
زیادی  اهمیت  مخاطب  به  اعتماد 

دارد چون در این بحران مردم تبدیل به 
جزایر منزوی ، منفک و بریده از دیگران 
شدند. وی درباره پیش بینی اش از زمان بازگشایی و رونق گرفتن دوباره 
تئاتر گفت: در وهله اول صیانت نفس و حفظ جان هموطنان  در اولویت 
است و تا وقتی  این بحران به شکل کامل برطرف نشود ما هم به 
دستورالعمل ها تن می دهیم. در حال حاضر همه جای دنیا وضع به همین 

منوال است و بحران فقط مختص هنر تئاتر نیست 

آثار محسن روزبهانی در شبکه »نمایش« مرور 
می شود

به  نمایش  شبکه  هفته  این 
مرور آثار محسن روزبهانی مدیر  
سینمای  میدانی  ویژه  جلوه های 
با  روزبهانی  می پردازد.  ایران 

بهترین  بلورین  سیمرغ   ۹ دریافت 
جلوه های ویژه میدانی، رکوردار دریافت جایزه این بخش از جشنواره 
فیلم فجر است و در آثاری همچون فیلم های سینمایی »آژانس 
است.  داشته  فعالیت  شام«  وقت  »به  و   شیشه ای«، »عقاب ها« 
فیلم های سینمایی »باران«، »ملکه«، »ماجرای نیمروز«، »اتوبوس 
شب«، »استرداد«، »تنگه ابوقریب« و »یتیم خانه ایران« به ترتیب 

از شنبه تا جمعه در ساعت 21 از شبکه نمایش پخش می شود.

آلبوم سنتی »هفت دریا شبنمی« آماده انتشار شد

ی  عه ها مجمو ز  ا یکی 
خیر  ا ه  ما طی  که  یی  موسیقا
انتشار خود  و  تولید  نهایی  مراحل 
دریا  »هفت  پروژه  می گذراند  را 
مهرداد  آهنگسازی  به  شبنمی« 

ناصحی و خوانندگی وحید تاج است که 
قرار است به زودی توسط نشر »پرده 

هنر موسیقی« به شنوندگان موسیقی ایرانی ارائه شود.
به طوری که شنیده ایم، در این آلبوم اشعار شاعران کالسیک 
ادبیات ایران به همراه اشعاری از هوشنگ ابتهاج در قالب گروه 
نوازی موسیقی ایرانی در مایه های مختلف موسیقی ردیف دستگاهی 

ایران پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.
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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

»الله«در انتظار بازگشایی سینماها  است

تهیه کننده فیلم »الله« گفت 
آنالین  اکران  مناسب  فیلم  این 
منتظر  آن  نمایش  برای  و  نیست 

باز شدن سینماها می مانیم.
به  اشاره  با  منصوری  تورج 

آماده  »الله«  سینمایی  فیلم  ینکه  ا
نمایش است، گفت: امیدوارم بتوانیم بعد 
از باز شدن سینماها »الله« را اکران کنیم.  وی درباره چگونگی 
اکران این فیلم توضیح داد: گزینه های مختلف اکران بستگی به 
شرایطی دارد که در آن قرار داریم، البته درباره اکران آنالین باید 
بگویم که در این زمینه تصمیمی گرفته نشده و نمی دانم فیلم های 

اکران آنالین از فروش موفقی داشته است یا نه.
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بعید است حاالحاالها کرونا از زندگي ما خارج شود!

رامبد جوان: همیشه درباره کارهاي موفق حاشیه سازي مي کنند

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 1۵

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: 2630۵824- فکس: 2630۵824 صندوق پستی: 11۵- 19۵۵8 

سازمان شهرستان ها:  091227۵2190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

ایــن روزهــا اتفاقــات ریــز و درشــت متعــددي 
در عرصــه ســینما رخ مي دهــد کــه شــاید اگــر 
ــل  ــه دلی ــري ب ــاي هن ــي فعالیت ه ــوع تعطیل موض
ــدن  ــته ش ــور بس ــا و همینط ــاري کرون ــیوع بیم ش
ســینماها رخ نمــي داد، شــاهد چنیــن اتفاقاتــي 
ــاي  ــرداري فیلم ه ــدن فیلمب ــل ش ــم. از تعطی نبودی
ســینمایي تــا بــاب شــدن اکــران آنالیــن فیلم هــاي 
ــد از  ــینماها... بع ــران در س ــاي اک ــه ج ــینمایي ب س
ــراي  ــازمان اوج ب ــا و س ــم حاتمي کی ــه ابراهی اینک
ــه  ــم خــود را ب ــا فیل ــد ت ــم گرفتن ــار تصمی ــن ب اولی
صــورت آنالیــن اکــران کننــد، شــاید کمتــر کســي 
فکــرش را مي کــرد کــه بــه دلیــل موضــوع قاچــاق 
ــدگان  ــي، دیگــر تهیه کنن ــود غیرقانون ــا و دانل فیلم ه
و فیلمســازان هــم از ایــن موضــوع اســتقبال کننــد 
ــداد  ــه تع ــر روز ب ــه ه ــا حــاال شــاهد هســتیم ک ام
ــم  ــود. فیل ــزوده مي ش ــوع اف ــن موض ــان ای موافق
ــهبازی  ــز ش ــی پروی ــه کارگردان ــال، ب ــینمایي ط س
ــته  ــد شایس ــوان و محم ــد ج ــی رامب و تهیه کنندگ
اگرچــه محصــول ســال 13۹7 اســت و در جشــنواره 
فجــر همــان ســال رونمایــی شــد، امــا مثــل خیلــی 
دیگــر از فیلم هــا در صــف طوالنــی اکــران مانــد تــا 
رســید بــه حــاال کــه صاحبانــش دیگــر قیــد اکــران 
پــرده ای را زدنــد و فیلــم  را بــا وجــود ریســکی کــه 
ــد.  ــن کردن ــران آنالی ــه اک ــود روان ــدن ب در کپی ش
البتــه در همــان روزهــای ابتدایــی نمایــش آنالیــن 
فیلــم نســخه های کپــی شــده منتشــر شــد، ولــی بــه 
هــر حــال چــاره ای بــرای ســازندگان ایــن فیلــم جــز 
اکــران آنالیــن نبــود. ایــن تصمیمــي بــود کــه رامبد 
جــوان در حالــي گرفــت کــه در 2-3 ســال اخیــر وارد 
وادي تهیه کنندگــي شــده اســت و همــراه بــا شــریک 
ــاي  ــته روزه ــد شایس ــي محم ــود یعن ــاري خ تج
نســبتا موفقــي را هــم در ایــن زمینــه تجربــه کــرده 
بودنــد. ایــن در حالیســت کــه کرونــا نــه تنهــا فیلــم 
ســینمایي طــال را تحت تاثیــر خــود قــرار داد، بلکــه 
ــم  ــوان را ه ــد رامبدج ــر تولی ــه، دیگ ــه خندوان برنام
تحت الشــعاع قــرار داد و آن را کال تعطیــل کــرد! بــا 
رامبــد جــوان همــراه شــدیم تــا بیشــتر دربــاره طــال، 
ــابقه هایش  ــازي و مس ــور آیتم س ــه و همینط خندوان

ــم... در اینســتاگرام بدانی

ــم  ــا فیل ــد ت ــم گرفتی -چطــور شــد کــه تصمی
ــد؟ ــران کنی ــن اک ــه صــورت آنالی طــال را ب

*واقعیــت ایــن اســت کــه قرار بــود فیلــم را 23 
بهمــن ســال گذشــته یعنــی بعــد از جشــنواره فجــر 
اکــران کنیــم و ایــن نوبتــی بــود کــه بــا توجــه بــه 
ــا را  ــا کاره ــید. م ــا رس ــه م ــا ب ــاد فیلم ه ــداد زی تع
ــی  ــان تاریخ ــروه آزاد و از هم ــران در گ ــرای اک ب
ــم کــه ناگهــان حــوادث  ــم انجــام می دادی کــه گفت
ــاه پیــش آمــد و ســقوط هواپیمــا و بعــد هــم  دی م
اتفاقــات جشــنواره فجــر کــه در نتیجــه همــه آنهــا 
نوعــی بی میلــی نســبت بــه ســینما رفتــن احســاس 
ــا را  ــران م ــم اک ــت کردی ــس درخواس ــد. پ می ش
بــه عیــد نــوروز یــا زمانــی دیگــر تغییــر دهنــد کــه 
اصــال تاریــخ قبلــی نباشــد ولــی بــرای تاریــخ جدیــد 
ــزی نشــد چــون ماجراهــای  هــم فرصــت برنامه ری

کرونــا پیــش آمــد.

ــان و در  ــم در آن زم ــر فیل ــان اگ ــه نظرت -ب
گــروه آزاد و بــدون ســرگروه ســینمایي اکــران 
مي شــد، فکــر مي کردیــد کــه موفقیتــي هــم 

مي کردیــد؟ کســب 
ــه  ــا توج ــال ب ــرایط نرم ــم در ش ــر می کن *فک
ــه  ــهبازی ب ــز ش ــم پروی ــران، اس ــروه بازیگ ــه گ ب
بــرای  کــه  برنامه هایــی  و  کارگــردان  عنــوان 
تبلیغــات داشــتیم، می توانســتیم بخشــی از ســرمایه 
را برگردانیــم نــه اینکــه بــه ســود برســیم امــا فکــر 
می کردیــم می توانیــم اکــران بهتــری داشــته باشــیم 
ــال  ــران س ــدی از اک ــی و ناامی ــت فعل ــی وضعی ول
ــن رســاند، چــون اصــال  ــه اکــران آنالی ــا را ب ۹۹ م
ــاز می شــوند  معلــوم نیســت ســینماها چــه زمانــي ب
ــد  ــینما می رون ــه س ــردم ب ــوند م ــاز ش ــم ب و اگره
ــه در  ــی ک ــوع فیلم های ــن، ن ــر از ای ــه غی ــه؟ ب ــا ن ی
نوبــت اکــران قــرار می گیرنــد، دوبــاره عقــب افتــادن 
ــا  ــران فیلم ه ــرای اک ــنگین ب ــک س ــت، ترافی نوب
ــن  ــه ای ــا را ب ــا  م ــن بحث ه ــر همی ــوا برس و دع
نتیجــه رســاند کــه بهتــر اســت در نوبــت نمانیــم و 
بــا وجــود نگرانــی شــدیدی کــه بــرای کپــی شــدن 

فیلــم داشــتیم، تصمیــم گرفتیــم ایــن نــوع اکــران را 
ــه کنیــم. تجرب

-پرویــز شــهبازي هــم بــا ایــن موضــوع 
موافــق بــود؟

*ماجــرا را بــه او گفتیــم و بــا رضایــت او ایــن 
کار انجــام شــد. البتــه قبــل از اینکــه فیلــم خــروج، 
اکــران شــود یعنــی از همان زمانــی که دربــاره اکران 
فیلم هــا صحبــت می شــد مــا هــم بــه ایــن موضــوع 
فکــر می کردیــم و بعــد کــه خــروج اکــران آنالیــن 
شــد جدی تــر پیگیــر شــدیم و اعــالم آمادگــی 
کردیــم کــه فیلــم بــرای اکــران آنالیــن در اختیــار 

vod قــرار بگیــرد.

ــي  ــود غیرقانون ــم و دانل ــاق شــدن فیل -از قاچ
ــتید؟ ــي نداش آن ترس

ــي را داشــنیم و راســتش  ــن نگران ــدا ای *از ابت
ــروج منتشــر  ــم خ ــی غیرمجــاز فیل ــر کپ ــی خب وقت
شــد خیلــی بیشــتر نگــران شــدیم امــا متاســفانه مــا 
قانــون کپــی رایــت نداریــم و فقــط بایــد بــا التمــاس 
و قربــان صدقــه رفتــن از مــردم بخواهیــم فیلم هــا را 
کپــی نکننــد، چــون ایــن کار واقعــا دزدی اســت. بــا 
ایــن حــال چــاره ای نیســت و نمی شــود در شــرایط 
فعلــی بــه دلیــل اینکــه ممکــن اســت فیلــم کپــی 

شــود از ایــن فرصــت و امــکان گذشــت.

-بــه نظرتــان ایــن اتفــاق جدیــد یعنــي اکــران 
ــران  ــده اک ــد آین ــد در رون ــا می توان ــن فیلم ه آنالی
ــته  ــر داش ــورمان تاثی ــینمایي در کش ــاي س فیلم ه

باشــد؟
*آنچــه از وضعیــت فعلــی حــدس می زنــم ایــن 
اســت کــه موضــوع کرونــا چیــزی نیســت کــه دیگــر 
از زندگــی همــه بــه طــور کامــل بیــرون بــرود و مــا 
ــا برگردیــم. البتــه  عــده ای  بــه دوران قبــل از کرون
ــد  هســتند کــه دیگــر توصیه هــا را رعایــت نمی کنن
ــت و  ــان هس ــاری همچن ــن بیم ــه ای ــی ک در حال
اضطراب هــا  و  نگرانی هــا  و  می گیــرد  قربانــی 
هــم اضافــه می شــود و در بیــن همــه کســانی کــه 
ــد  ــاب می کنن ــت انتخ ــن وضعی ــی را در ای بی تفاوت
ــا دیگــر مثــل  مــن خــودم آدمــی هســتم کــه قطع
گذشــته زندگــی نخواهــم کــرد و می دانــم آدم هایــی 
مثــل مــن هــم کــم نیســتند کــه همینطــور راحــت 
ــدون  ــد و ب ــی برون ــای جمع ــه فضاه ــال ب و بی خی
ــه  ــس ب ــد. پ ــی کنن ــه زندگ ــار بقی ــت در کن مراقب
ــا در  ــده و م ــته ش ــر گذاش ــر دیگ ــن تاثی ــرم ای نظ
همیــن فرصــت، اتفاقــی بــه اســم اکــران آنالیــن را 
تجربــه کردیــم. اصــوال بــه نظــرم  زندگــی آنالیــن و 
دیجیتــال قــوت گرفتــه اســت. همــه آدم هــا متوجــه 

شــدند یکســری خریدهــا، کالس هــا، دادوســتد 
کــردن و تجارت هــا، ســرگرمی ها، کتابخوانی هــا 
ــد  ــم می توان ــازی ه ــال و مج ــکل دیجیت و... در ش
ــک روش  ــن ی ــود. ای ــترده ش ــرد و گس ــوت بگی ق
ــدر  ــه چق ــاال اینک ــت ح ــردن اس ــی ک ــد زندگ جدی
ــه  ــدر ب ــد و چق ــی بمانن ــره باق ــن دای ــا در ای آدم ه
فضــای فیزیکــی گذشــته و ســنتی برمی گردنــد بــه 
مــرور معلــوم خواهــد شــد. بنابرایــن فکــر می کنــم 
اکــران آنالیــن هــم از آن چیزهایــی باشــد کــه دیگر 
مانــدگار شــده اســت. البتــه جــدا از ماندگار شــدنش و 
ماجراهــای مروبــط بــه کرونــا بایــد بدانیــم کــه ایــن 
نــوع اکــران بخشــی از صنعــت ســینما و ســرگرمی 
ــاق  ــن ورود اتف ــد ای ــد. بای ــد راه بیفت ــه بای اســت ک
می افتــاد تــا تجربــه شــود، تــرس عــده ای بریــزد و 
خودمــان هــم ببینیــم چــه چیــزی حاصــل می شــود 
چــون اگــر نتیجــه مثبتــی در این بــاره بــه دســت آیــد 
شــک نکنیــد بخشــی از تولیــدات ســینمای ایــران و 
تولیــدات جدیــد حــوزه ســرگرمی و فرهنگــی در ایــن 
بخــش متمرکــز می شــود مثــل شــبکه های آمــازون 
ــد  ــان تولی ــرای خودش ــتقل ب ــه مس ــس ک و نتفلیک
ــی ممکــن  ــد حت ــران می کنن ــد، مســتقل اک می کنن
اســت اثــری را بــه ســالن های ســینمایی ندهنــد امــا 

ــد. ــن حــال در اســکار هــم شــرکت می کنن در عی

ــرای  ــینمایی ب ــای س ــال فیلم ه ــر ح ــه ه -ب
ــوم  ــی مدی ــوند و وقت ــاخته می ش ــینما س ــرده س پ
ــی را  ــت تغییرات ــن اس ــود ممک ــک ش ــا کوچ تماش

ــد... ــته باش ــی داش ــم در پ ه
*قطعــا ایــن ماجــرا فــراز و نشــیب هایی خواهد 
داشــت و قطعــا آثــار کــم ارزش هــم تولیــد خواهــد 
ــکان  ــتفاده از ام ــه اس ــال ب ــن ح ــا ای ــا ب ــد، ام ش
ــک  ــده ی ــم در آین ــر می کن ــتم و فک ــبین هس خوش
ــد  ــه وجــود می آی ــدی در ایــن عرصــه ب جــاده جدی

ــویم. ــد ش ــم از آن بهره من ــه می توانی ک

بــه زیرســاخت هاي  -بــه نظرتــان چقــدر 
اساســي و قانونــي بــراي جلوگیــري از انتشــار 
ــي  ــود غیرقانون ــا و دانل ــاق فیلم ه ــخه هاي قاچ نس

ــم؟ ــاز داری نی
*بــه نظــرم ایــن هــم جــزو همــان بخــش از 
ماجراســت کــه بــا راه افتــادن مســیر اصلــی شــروع 
ــرد،  ــا شــکل بگی ــذاری آنه ــا قانونگ ــد ت ــد ش خواه
ــش  ــر رود نیازهای ــاده جلوت ــن ج ــه ای ــی هرچ یعن
بیشــتر معلــوم می شــود مثــل هــر پدیــده  دیگــر. یک 
زمانــی اینترنــت وارد کشــور شــد در حالیکــه خیلــی 
دیرتــر از کشــورهای توســعه یافتــه به آن دســت پیدا 
ــم، امــا موضــوِع روز شــد و کم کــم قوانیــن و  کردی
ــا  ــگ م ــن و فرهن ــا قوانی ــای آن متناســب ب فیلتره

گســتره شــد.

ــه دار  ــاق دنبال ــن اتف ــد ای ــر مي کنی ــس فک -پ
ــق!؟ ــه موف باشــد و البت

*معلــوم نیســت وقتــی ســالن های ســینما بــاز 
ــالن  ــم را در س ــه کســی حاضــر اســت فیل شــد، چ
ســینما ببینــد. خــود مــن کــه عاشــق ســینما هســتم، 
ــه ایــن کار نیســتم. چــون نمی دانــم قــرار  حاضــر ب
اســت بــا چه کســانی در ســالن بنشــینم. اصــال وقتی 
قــرار اســت زندگــی عــادی را از ســر بگیــرم، بایــد 
ــم،  ــم راحــت باشــد. ازآنجاکــه احســاس می کن خیال
مدیریــت فعلــی،  مدیریــت خیلــی دقیقــی نیســت و 
ــا محاســبه  شــک دارم بازگشــایی خیلــی از جاهــا ب
دقیــق رخ می دهــد، پــس تــا اطــالع ثانــوی خیالــم 
راحــت نیســت. چــه تضمینــی وجــود دارد، جاهایــی 
را کــه بــاز می کننــد مثــل ســالن ســینما،  آدم هــای 
ناقــل حضــور نداشــته باشــند. ایــن اضطــراب کــه به 
خاطــر ورود بــه مــکان عمومــی وجــود دارد، ناگــوار 
اســت،  پــس بــه ایــن زودی قــرار نیســت،  تماشــاچی 
ــر  ــرود. اگ ــینما ب ــالن س ــه س ــش ب ــال آرام در کم
دیگــران هــم ایــن مســیر را امتحــان کننــد به نظــام 
ــه  ــی ک ــام مطلق ــد و نظ ــدی راه  می افت ــام جدی نظ
وجــود دارد، بازنگــری می شــود یعنــی همــه متوجــه 
می شــوند روش هــای دیگــری بــرای اکــران و 
دیــده شــدن وجــود دارد. هــر چیــزی کــه از شــکل 
ــد نشــانه موفقیــت اســت. اکــران  انحصــاری دربیای
ــده  ــینمادار، پخش کنن ــت س ــه دس ــا همیش فیلم ه
و… بــوده اســت و به نظــام ایــن روش جدیــد 
می توانــد انحصــار را خــارج کنــد. در اکــران ســینماها 
حــدود 35 درصــد هزینــه فیلــم برمی گــردد ولــی بــر 
اســاس توافقــی کــه اینجــا مــا بــا vodهــا داریــم 
ــم  70درصــد هزینــه برمی گــردد. درنتیجــه اگــر فیل
ــان  ــون توم ــان بفروشــد، 700 میلی ــارد توم یک میلی
آن برمی گــردد. اگــر قــرار بــود 700 میلیــون تومــان 
ــزی  ــد چی ــم بای ــم، فیل ــه دســت بیاوری در ســینما ب

ــت. ــارد می فروخ ــدود 2 میلی ح

ــان  ــهبازي برایم ــز ش ــا پروی ــکاري ب -از هم
ــد؟ بگویی

*محمــد شایســته از زمــان فیلــم خانــه دختر، با 
پرویــز شــهبازی همکاری داشــت و وقتــی صحبت از 
طــال شــد مــن هــم اســتقبال کــردم. پرویز شــهبازی 
ــا ســلیقه اســت و  ــد و ب ــه، کاربل ــی باتجرب کارگردان
مــن و محمــد هــم از آنجایــی کــه عاشــق ســینما 
ــا  ــم ت ــان را کردی ــم ســاختن هســتیم تالش م و فیل
ــرایطی  ــت دارد در ش ــه دوس ــی را ک ــد فیلم او بتوان
ــوز  ــا هن ــه خیلی ه ــازد. اگرچ ــت بس ــوب و راح خ
ــند  ــق، می شناس ــس عمی ــا نف ــهبازی را ب ــز ش پروی

ــری از ذهــن و دل  ــا هــر اث ــد ام و قضــاوت می کنن
ــا تمــام اعتقادهــا، عواطــف، باورهــا و  ســازنده اش ب
جهان بینــی آن آدم اســت کــه بیــرون می آیــد. 
شــهبازی خــودش مولــف اســت، قصــه اش را طراحی 
می کنــد و جمالتــش را جــزء بــه جــزء بــه تصویــر 
می کشــد پــس خیلــی بعید اســت ناگهــان تغییــر کند 
و آدمــی غیــر قابــل پیش بینــی باشــد. مــا هــم وقتــی 
بــا پرویــز شــهبازی کار می کردیــم می دانســتیم 
ــم  ــی فیل ــال و هوای ــه ح ــلیقه ای دارد، در چ ــه س چ
ــل  ــا قاب ــرای م ــش ب ــه ویژگی های ــازد و هم می س
درک بــود. طــال، فیلمــی از بچه هــای امــروز جامعــه 
ــق.  ــی اســت کــه عاشــق هســتند و رفی و جوان های
بــه آینــده فکــر  می کننــد و آروزهایشــان کــه شــاید 
دســت نیافتنی باشــد ولــی بــه هــر حــال تــالش خود 
را می کننــد چــون برایشــان مهــم اســت روی پــای 
خــود بایســتند. طــال، قصــه پرتــالش و عاشــقانه ای 
اســت کــه شــهبازی لحظــات جذابــی را در آن خلــق 

کــرده اســت.

-ســوال دیگــري کــه مطــرح اســت ایــن اســت 
ــان( در  ــگار جواهری ــرتان )ن ــر همس ــار دیگ ــه ب ک
فیلمــي بــه تهیه کنندگــي شــما ایفــاي نقــش کــرده 
اســت! ایــن موضــوع را بــه پرویــز شــهبازي تحمیــل 

کردیــد یــا انتخــاب خــودش بــود؟
ــی  *به هیچ وجــه. بعضــی وقت هــا یــک کارهای
ــم  ــرار می گذاری ــگار، را ق ــال ن مشــترک می شــود. مث
بــا هــم کارکنیــم ولــی بــرای فیلم طــال چنیــن قراری 
ــا  ــت. م ــر اس ــی دیگ ــردان کس ــون کارگ ــت چ نیس
هــم کــه آدم هــای ندیدبدیــد و از راه نرســیده نیســتیم 
ــا مــا تهیــه  ــازی می کنــد ی ــگار ب ــا ن کــه بگوییــم ی
ــم  ــتیم و می دانی ــینما هس ــه س ــا بچ ــم! م نمی کنی
ــدر  ــم اینق ــگار ه ــه! ن ــی چ ــه ای یعن ــول حرف اص
اعتبــار دارد و بازیگــر خوبــی اســت کــه بــرای خیلــی 
ــا او  از کارگردان هــا لذت بخــش اســت کــه بتواننــد ب
همــکاری کننــد. جنس ســلیقه نــگار و آقای شــهبازی 
بــه هــم نزدیــک بــود و بــا عالقــه از پیش تولیــد راجع 
ــق  ــه تواف ــی ب ــد. وقت ــرف می زدن ــه ح ــه فیلمنام ب
رســیدند، تــازه وارد عقــد قــرارداد شــد. نــگار هــم مثل 
همــه فیلم هایــی کــه تا به حــال کارکــرده، بــا همــان 

میــزان دقــت و وســواس رفتــار کــرد.

-کمــي دربــاره خندوانــه صحبــت کنیــم... 
ــان  ــد فرزندت ــادا و تول ــه کان ــما ب ــفر ش ــي س حواش
باعــث شــد تــا شــایعاتي شــکل بگیــرد کــه تلویزیون 
ــد  ــما و تولی ــا ش ــکاري ب ــه هم ــه اي ب ــر عالق دیگ

ــدارد! ــه ن خندوان
ــری  ــه یک س ــه علی ــت ک ــن اس ــت ای *واقعی
از عملکردهــا جوهایــی ســاخته می شــود. مثــال 
برنامه هایــی ســاخته می شــود و جذابیــت و محبوبیت 
ــا  ــد ب ــرار باش ــه ق ــی ک ــر قدم ــد. ه ــاد می کن ایج
خــودش موفقیــت و جلــب توجــه و حمایتــی از 
ــه  ــکاالتی را ب ــد، اش ــته باش ــب داش ــب مخاط جان
وجــود مــی آورد از حســادت بگیریــد تــا مــوارد کاری! 
ــا  ــه آدم ه ــی می شــود ک ــا جریان های ــه اینه مجموع
را بــه حاشــیه و گوشــه هــل بدهــد. همیشــه بــوده، 
از قبل تــر هــم بــوده اســت. حتــی قبل تــر از اینکــه 
ایــن ســفر کانــادا را برویــم، ایــن جوســازی ها کامــال 
هدایــت شــده بــود. مدیــران تلویزیــون اتفاقــا بی خبر 

نبودنــد و ماجــرای ســفر مــا را می دانســتند. شــرایطی 
ــان را در  ــم و فرزندم ــا بروی ــرد م ــم می ک ــه حک ک
ــا بیاوریــم یــک چیــز خودخواســته و  ــه دنی ــادا ب کان

خانوادگــی بــود.

ــه  ــما در خندوان ــد ش ــا مي گفتن ــي خیلي ه -ول
همــه را بــه تعصــب نســبت بــه پرچــم ایران تشــویق 
ــور  ــان در کش ــي خودت ــد ول ــار مي کنی ــي اجب و حت

ــد! ــا آوردی ــان را به دنی ــه فرزندت بیگان
*یــادم نمی آیــد در برنامــه ای تماشــاچی ها 
بــه اجبــار پرچــم ایــران را تــکان داده باشــند. 
ــت  ــه دس ــه ب ــل دوم خندوان ــای اول در فص روزه
ــد و  ــذب بودن ــه مع ــم و هم ــم می دادی ــردم پرچ م
خجالــت می کشــیدند و بعــد بــه یــک رفتــار همــراه 
ــل شــد. چــون حکــم کــه  ــل تبدی ــه و می ــا عالق ب
نمی کردیــم و اجبــاری هــم نبــود. ایــن مســیر 
ــاختیم شــکل  ــران س ــرای ای ــه ب ــرودهایی ک ــا س ب
گرفــت، بــا دعــوت از اقوامــی کــه می توانســتیم بــه 
اســتودیو بیاوریــم، اینکــه از همــه جــای ایــران بــه 
برنامــه می آمدنــد. خیلــی جــذاب بــود. وقتــی یــک 
جریانــی شــکل می گیــرد و همــه عالقمنــد هســتیم 
ــن  ــه م ــم. اینک ــم ادای آن را دربیاوری ــا نمی توانی م
مجبــور هســتم و دلــم می خواهــد بــرای بخشــی از 
ــن نیســت  ــرم معنایــش ای زندگــی ام تصمیمــی بگی
کــه ایــران را دوســت نــدارم و می خواهــم از ایــران 
ــم. 4۸ ســال ســن دارم و 30 ســال  خداحافظــی کن
اســت در ایــران کار می کنــم. ســعی کــرده ام در ایــن 
ســال ها فرهنــگ را یــاد بگیــرم، یــاد گرفتــه ام بــرای 
مخاطــب ایرانــی چطــور حــرف بزنــم و چــه بســازم. 
بــه چــه چیزهایــی بیشــتر توجه کنــم که او احســاس 
کنــد بــه نیازهایــش پرداختــه می شــود. اینهــا چیــز 
کمــی نیســت و یــک چیــز فــردی اســت. نمی شــود 
ادای آن را درآورد. مــا نمی توانیــم در طــول 7۶0 
ــم  ــای مه ــه کاره ــن هم ــم. ای ــمت ادا دربیاوری قس
ــول  ــع آوری پ ــم. از جم ــام دادی ــورد انج ــا رک و ب
ــی  ــا آدم های ــر ت ــات دیگ ــا و موضوع ــرای بیمار ه ب
کــه در حرفه هــای مختلــف معرفــی کردیــم. واقعــا 
ــد تــا رشــدش  ــه بــرای همــه مــا کــه از تول خندوان
نقــش و ســهم داشــتیم، چیــزی نیســت کــه بتوانیــم 
بــه راحتــی کنــارش بگذاریــم و قطعــا روزی دوبــاره 
دور هــم جمــع خواهیــم شــد و شــکلش می دهیــم.

-بــراي ســوال پایانــي از تجربــه آیتم ســازي در 
اینســتاگرام برایمــان بگوییــد کــه خیلــي هــم در این 

ایــام قرنطینــه طرفــدار پیدا کــرد...
از  بعــد  بــود. 15 شــب  *تجربــه جذابــی 
ــه  ــد از صفح ــب عی ــا ش ــه ت ــکل گیری قرنطین ش
شــخصي مــن اســتفاده کردیــم. الیــو برگــزار 
نمی کردیــم. همــه چیــز را می چیدیــم و می ســاختیم 
و در الیــو پلی بــک می کردیــم. مخاطــب زیــاد 
بــرای بخش هــای آموزشــی حوصلــه نداشــت. 
دلــش می خواســت بخنــدد و موســیقی گــوش کنــد 
و چیزهــای مفــرح گــوش کنــد. هربــار بخش هــای 
ــدند  ــم می ش ــا ک ــد بیننده ه ــروع می ش آموزشــی ش
و بعــد کــه کمــدی و موســیقی شــروع می شــد تعــداد 
بیننده هــا بــاال می رفــت. در مجمــوع تجربــه جــذاب 
و جالبــي بــود و شــاید بازهــم بــا کارهــا و ایده هــاي 

ــم. ــد کنی ــا را تولی ــن آیتم ه ــد ای جدی
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