
تحریم جدید شورای امنیت
 خالف تعهدات اساسی است

وزیر امور خارجه در نامه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد 
تاکید کرد، هرگونه تحریم یا محدودیت جدید توسط شورای امنیت 
خالف تعهدات اساسی داده شده به مردم ایران است و همه مسئولیت 
آن بر عهده ایاالت متحده و هر موجودیتی خواهد بود که یا به ایاالت 
متحده کمک کرده و یا تلویحا در قبال رفتار غیرقانونی اش سکوت نماید.

همزمان با دومین سالروز خروج غیر قانونی و بدون دستاورد ایاالت 

متحده آمریکا از برجام محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در 
نامه مهمی خطاب به آقای آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد 
توجه وی بعنوان دبیر کل سازمان ملل متحد را به برخی موضوعات 
مرتبط با خروج غیرقانونی ایاالت متحده آمریکا از برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( و همچنین اعمال غیرقانونی تحریم های یکجانبه آن 
دولت علیه ملت و دولت جمهوری اسالمی ایران که در تناقض روشن 

با تعهدات آن دولت ذیل حقوق بین الملل است، همچنین توجه شورای 
امنیت را به موضوعات مرتبط با نقض های فاحش، مکرر و مستمر منشور 
ملل متحد، علی الخصوص ماده ۲۵ توسط ایاالت متحده که اعتبار و 
تمامیت سازمان ملل متحد را به مخاطره انداخته و صلح و امنیت بین 

المللی را تهدید می کند، جلب کرد.
صفحه3

وزیر آموزش وپرورش: 

چالش عدم پاسخگویی وزیر آموزش و پرورش
 به رسانه ها

تعیین تکلیف شهریه مدارس غیردولتی در ایام کنونی
سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی 
با صدور بخشنامه ای به استان ها شهریه مدارس غیردولتی در ایام 
کنونی را تعیین تکلیف کرد. سازمان مدارس غیردولتی و توسعه 
مشارکت های مردمی براساس مصوبه قطعی و الزم االجرای 
هفتاد و دومین جلسه شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت 
مرکزی به تاریخ اول اردیبهشت ماه سال ۹۹، شهریه مدارس 
غیر دولتی، در شرایط فعلی را تعیین تکلیف و به استان ها ابالغ 
کرد لذا این مصوبه که به تایید وزیر آموزش و پرورش نیز رسیده 
است الزم االجراست.براین اساس با توجه به آثار منفی شیوع 
ویروس کرونا و محدودیت های اعمال شده از سوی ستاد ملی 
مدیریت کرونا همچنین با نظر به ضرورت حمایت از حقوق 
موسسان مدارس مذکور و تضمین حقوق مردم و جامعه مقرر 
شد مدارس غیردولتی بر اساس مصوبه سال تحصیلی ۹۹-۹۸ و 
با توجه به خدمات آموزشی و پرورشی ارائه شده مجاز به دریافت 

کامل شهریه باشند و بر اساس آن عمل کنند.
صفحه 3

با حضور تولیت آستان قدس رضوی انجام شد؛

افتتاح سالن تولید نخ های ظریف 
و شانه شده پنبه ای در سال جهش تولید

6

معاون وزارت ورزش و جوانان خبر داد؛

ورود خارجی ها به استقالل و پرسپولیس ممنوع!
صفحه 5

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1454-یکشنبه 21  اردیبهشت 1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
نرگس آبیار: باید 
نگاه جنسیتي در 

سراسر جهان پایان 
پیدا کند

5ورزش
برای شروع تمرینات، 

منتظر دستور ستاد 
ملی مبارزه با کرونا 

هستیم

هنگ 7فر

در سال هاي اخير فيلمسازان جوان و موفقي در سينماي كشور 
ظهور كرده اند كه با ساخت فيلم هاي شايسته و فوق العاده خود 
توانسته اند محبوبيت ويژه اي نزد مخاطب كسب كنند تا جايي كه 
حاال مخاطب به واسطه نام آنها به تماشاي آثارشان مي نشيند نه 
به واسطه ستارگان و بازيگراني كه در فيلم آنها بازي مي كنند.

سعيد آذری در خصوص اين كه در چند روز گذشته مشغول 
بوده  باشگاه فوالد خوزستان  تمرينی  زمين های  از  بازديد 
است، اظهار داشت: به دنبال اين هستيم تا اگر پروتکل های 
جديدی مبنی بر شروع تمرينات تيم ها در گروه های كوچک 

اعالم شد، بتوانيم اين كار را بکنيم.

بهروز محمودی بختياری درحالی از اين كه از ظرفيت های 
ادبيات فارسی در سينما استفاده نکرده ايم می گويد كه 
معتقد است اقتباس های مان در فيلم ها فرنگی است. 
از داستان های كوتاهی كه من نوشته ام فيلمی ساخته 

نشده است.

محمودی بختیاری: 
فقط سه رمان  ایرانی 

تبدیل به سریال 
شده

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت دوم

شماره : 1399.691
موضوع مناقصه: زنگ زدایی و گالوانیزه نمودن حصار ایستگاه حسن سو در محدوده مرکز بهره برداری بجنورد به شماره فراخوان 2099091475000002 

در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 7 صبح مورخ 1399/02/20 تا ساعت 13 مورخ 1399/02/28 می باشد. مناقصه گران می بایست ظرف 

مهلت تعیین شده جهت دریافت اسناد و مدارک مربوطه صرفاً به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
تحویل پیشنهادها: پیشنهادها )اسناد مناقصه و کلیه مدارک(، می بایست از ساعت 7 صبح مورخ 1399/02/20 تا ساعت 13 مورخ 1399/03/12 از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، توسط مناقصه گران بارگذاری شوند.
نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران – منطقه چهار عملیات انتقال گاز به آدرس: مشهد، بولوار شاهنامه، شاهنامه 35 )شهدای 

شعبانی(، مجتمع شهید باقری، امور پیمان ها 
برآورد کلی مناقصه: مبلغ 5.662.399.879 ریال می باشد.

 IR880100004101090571214429 نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی و یا فیش نقدی واریزی به شماره حساب شبای
نزد بانک مرکزی ایران به نام شرکت انتقال گاز ایران – منطقه چهار عملیات انتقال گاز، به مبلغ 283.119.994 ریال )الزام به اخذ برگ دریافت از خزانه مناقصه 
گزار( و یا به صورت یک یا ترکیبی از تضمین های مورد اشاره در ماده 6 آیین نامه تضمین در معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659 ه مورخ 1394/09/22

زمان و محل گشایش پاکت های پیشنهاد قیمت؛ پاکت های پیشنهاد قیمت در ساعت 8 مورخ 1399/03/17 در محل منطقه چهار عملیات انتقال گاز، 
به نشانی مشهد – بولوار شاهنامه – شاهنامه 35 )شهدای شعبانی ( – مجتمع شهید باقری، گشوده خواهند شد.

به منظور دسترسی به اطالعات کلی مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 33004176-051 – 33004174-051 و شماره فکس 33656898-051 )تأییدیه فکس 051-33004117 
و یا 33004118-051( تماس حاصل نمایید. در ضمن متن کامل آگهی مناقصه در مهلت مقرر برای دریافت اسناد مناقصه، در سایت منطقه چهار عملیات 

انتقال گاز با آدرس nigtc.ir-district4 برای عموم قابل دسترسی می باشد.
کد آگهی :877800299

روابط عمومی منطقه چهار عملیات انتقال گاز

بهبود معیشت مردم و جایگاه مجلس اولویت 
مجلس آینده باشد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی بهبود معیشت مردم و ارتقای 
جایگاه مجلس را دو اولویت مهم مجلس یازدهم عنوان کرد و گفت: نمایندگان مجلس 
یازدهم در صورتی می توانند نقش تعیین کننده ای در مطالبه گری مردم و تقویت نظام 

داشته باشند که مردم احساس کنند نمایندگی آنها را می کنند.
غالمرضا حیدری درباره اولویت های مجلس یازدهم گفت: بحث تعیین اولویت ها 
یک موضوع اقتضایی بر مبنای شرایط و مقتضیات است؛ در شرایط فعلی به نظر من 
یکی از مهمترین اولویت ها بهبود معیشت مردم است که الزمه اش فراهم شدن یک 
سری ساز و کارهاست و عواملی را می طلبد تا بهبود معیشت مردم محقق شود، زیرا 
همه آمارها بر این مبناست که وضع عمومی معیشت مردم در اقصا نقاط کشور و 

حتی تهران خوب نیست.
صفحه3

ادغام بانک های نظامی؛ منافع و سهولت ها
پرونده ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح که طبق گفته رئیس 
کل بانک مرکزی روزهای پایانی خود را سپری می کند، با ارائه خدمات بهتر 
به مشتریان، کنترل و تزریق آرامش به پول و بهبود وضعیت سود سپرده 
و سود بین بانکی، منافع و سهولت هایی را برای مردم در ارتباطات بانکی 

ایجاد می کند.
پروژه ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، از بیش 
از یک سال پیش کلید خورده و در این مدت نیز اقدامات مقدماتی آن در 
حال انجام بوده که در پی آن ادغام بانک های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، 
مهر اقتصاد و موسسه مالی و اعتباری کوثر در بانک سپه از ماه های پایانی 
سال ۱3۹۷ آغاز شد و در سال گذشته نیز، در تابلوی این بانک ها عبارت 

وابسته به بانک سپه درج شده است.
صفحه4

دیدگاه
نقش فن آوری اطالعات و ارتباطات

 در آموزش و پرورش
 حسین عباسیان

IT کارشناس
آموزش و پرورش یکی از مهم ترین، مؤثرترین و 
گسترده ترین سازمان های اجتماعی است که مسؤولیت 
انتخاب و انتقال عناصر فرهنگی و علمی را به نسل 
نو خاسته جامعه بر عهده دارد، این نهاد از دیرباز نقشی 
سازنده و اساسی در بقا و تداوم فرهنگ و تمدن بشری 
ایفا کرده و زمینه ساز رشد جنبه های اجتماعی، فرهنگی، 
اخالقی و اقتصادی جامعه بوده است.  به همین اعتبار 
در سال های اخیرا در کشورهای مختلف تاکید زیادی 
بازارهای  در  بتوانند  تا  است  شده  آموزش  اهمیت  بر 
جهانی در زمینه موضوعاتی همچون تغییرات اجتماعی، فناوری و توسعه ظرفیت 

افراد با یکدیگر رقابت کنند.
عوامل زیادی در فرایند آموزش نقش دارد که هر یک به تنهایی می تواند 
بر یادگیری تأثیر داشته باشد. از میان این ها باید به معلم به عنوان عامل انسانی 
عوامل  دیگر  از  برنامه  اجرای  برای  الزم  منابع  و  درسی  برنامه های  کرد.  اشاره 
تأثیرگزار در فرایند یاددهی و یادگیری است. اما مهم تر از همه محیط و فضای 
حاکم بر یادگیری است که بیشتر به چگونگی اجرای برنامه های درسی، نگرش 
معلمان نسبت به یادگیری، فرهنگ رفتاری و سازمانی مؤسسه آموزشی، دیدگاه 
دانشجو نسبت به محیط یادگیری و درک وی از شرایط اجتماعی مربوط می شود. 
محیط حاکم بر آموزش، عاملی تعیین کننده در ایجاد انگیزه برای یادگیری 
است زیرا تقویت رفتارهای مثبت در جهت یادگیری، موجب پیشرفت تحصیلی 
می شود. بر اساس یافته های روان شناسی یادگیری، دانش آموزان از طریق دیدن 
و به کارگیری وسایل مختلف، مطالب درسی را بهتر و راحت تر می آموزند، زیرا 
وسایل کمک آموزشی به دلیل فعال کردن حواس مختلف دانش آموزان، امر آموزش 
را واقعی تر، عملی تر و دلپذیرتر می سازد. امروزه با توجه به تنگناهای موجود در 
امر تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش، استفاده از وسایل آموزشی 
جدید به عنوان یک روش دستیابی به آرمان تأمین فرصت های برابر آموزشی مورد 
توجه قرار گرفته و نتایج تحقیقات نشان می دهد کشورهایی که از تکنولوژی جدید 
آموزشی به طور معقول و مطلوب بهره گرفته اند بسیاری از مشکالت آموزشی خود 
در  ارتباطات  و  اطالعات  فن آوری  برنامه های  داده اند.  یا کاهش  برده  بین  از  را 
آموزش و پرورش باید کیفیت بخش نظام آموزشی باشد و استفاده از قابلیت های 
نوین اطالع رسانی می تواند گام مؤثرتری در راستای برنامه اصالحات آموزش و 

پرورش به شمار آید. 
فناوری های جدید ارتباطات با چهار نقش مختلف در آموزش معلمان مورد 
ابزاری برای نوشتن و تولید مواد  از همه به عنوان  استفاده قرار گرفته و مهم تر 
آموزشی به کار می رود. اولین نقش، توزیع مواد آموزشی، که از نظر مربی، توزیع 
مواد از طریق پست و یا اینترنت هیچ فرقی نمی کند، ولی از نظر هزینه و مناسبتی 
که برای استفاده کننده دارد فرق دارد. دومین نقش، ارتباط الکترونیکی در بعضی 
کامپیوترها  اگر  نقش،  دو طرفه مصنوعی می شود. سومین  ارتباط  موارد موجب 
به صورت شبکه در آیند و دانش آموزان به اینترنت دسترسی پیدا کنند، در آن صورت 
فناوری های کامیوتری را می توان برای ارتباط دو طرفه یا چند طرفه مورد استفاده 
قرار داد. و چهارمین نقش آموزش منبع - مدار و دسترسی مستقیم برای معلمان 
می تواند در رسانه های مختلف دارای اشکال گوناگون باشد.در به کارگیری ابزارهای 
فناوری اطالعاتی و ارتباطی در امر آموزش و پرورش باید مراقب بود جریان تند 
و سیل آسای افزودن سخت افزار و نرم افزار به مدرسه، امکان اندیشیدن درباره آثار 

و پیامدهای مثبت و منفی یا فرصت ها و تهدیدها را زایل نسازد. 
ظهور پدیده شگفت انگیز فن آوری اطالعات در دو دهه آخر قرن بیستم و 
توسعه آن در نظام رسمی آموزش و پرورش کشورهای پیشرو باعث گسترش 
فرصت های یادگیری و دسترسی آسان به منابع آموزشی و یادگیری شده است. 
تاثیرگزطار در  و وسیله  ابزار  به عنوان یک  اطالعات  رویکرد، فن آوری  این  در 
فرایند یاددهی - یادگیری مورد توجه است. آموزش و پرورش که رسالت تعلیم 
و تربیت فرزندان و آینده سازان جامعه را بر عهده دارد باید زمینه به کارگیری 
منابع محدود و روش های  با  نمی تواند  این صورت  در غیر  فراهم سازد.  را  تیم 
سنتی و منسوخ شده، جوانان امروز را برای رویارویی با چالش های دنیای پیچیده 

و متحول فردا آماده سازد.
 شتاب شگفت آور توسعه و رشد تکنولوژی در ریزه  سازی توسعه ارتباطات 
الکترونیکی و خدمات چند رسانه ای، این نوید را می دهد که در آینده نزدیک، انجام 
محاسبات رایانه ای شخصی به صورت سیار و مقرون به صرفه، عملی خواهد بود. 

سرمقاله
سیاه نمایی رسانه های ضدانقالب را خنثی کنیم

 جواد آرین منش
اینکه رسانه های خبری فارسی زبان مانند ایران 
اینترنشنال، بی بی سی، رادیو فردا، صدای آمریکا، من وتو 
ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  تقویت  راستای  در  و... 
شکل نگرفته اند امری بدیهی است، اما چاره مقابله با 

تحرکات ضدایرانی این رسانه ها چیست؟
ز  ا نشین  رج  خا های  نه  رسا ین  ا بودجه 
طریق کشورهایی چون عربستان و انگلستان، اپوزیسیون 
های خارج از کشور، جریان براندازان جمهوری اسالمی 
ایران و خاندان پهلوی تامین می شود به همین خاطر 
هم ابدا نباید انتظار شنیدن اخبار درست و دقیق را از آنان داشت چرا که جهت 

گیری های ضدایرانی در آنها مشهود است.
اینکه راهکار چیست از چند بعد می توان مورد بررسی قرار داد. در شرایطی 
که قادر به برخورد با این رسانه ها نیستیم، باید درباره عواملی که سبب شده تا 
بخشی از مردم ایران مخاطب رسانه های خارجی و شنونده اخبار آنان باشند؛ تحقیق 
و بررسی کنیم. یکی از این عوامل، عملکرد و ضعف رسانه های داخلی، صداوسیما 

و خودسانسوری ها و تاخیر در ارائه اخبار صحیح و کامل از سوی آنهاست.
امروز در یک دهکده جهانی قرار داریم که هزاران کانال خبری در فضای 
مجازی، اطالعات و اخبار در آن با سرعت باالیی منتشر می شود. با این حال برخی 
از رسانه های ما به صورت انفعالی عمل می کنند؛ یعنی بعد از آن که خبری از طریق 

این شبکه ها منتشر شد، تازه شروع به تکذیب می کنند.
زبان  فارسی  روز گذشته، خط خبری تلویزیون های  در چند  مثال،  به طور 
خارج از کشور، پرداختن به رفتار مرزبانی ایران با مهاجران افغان و ادعای به آب 
ادعایی که توسط سخنگوی  بود.  ایران  نیروهای نظامی  از سوی  انداختن آن ها 
وزارت خارجه تکذیب شد و این رسانه ها جز تعدادی ادعا، سند دیگری ارائه ندادند.

این شبکه ها همیشه وجود  از سوی  این تخریب های  این که  به  با توجه 
داشته است، ضرورت دارد که رسانه های داخلی،  وزارت خارجه و دیگر مسئوالن، 
با تقویت بعد رسانه ای و اطالع رسانی خود از ضربه زدن این خبرسازی ها به منافع 
کشور جلوگیری کنند. در غیر این صورت هنگامی که فضای حاکم علیه جمهوری 
اسالمی ایران است، سازمان های بین المللی که تحت تاثیر آمریکا و اروپا هستند، 

با اعمال و رفتار خود به منافع ما آسیب می زنند.

 دکتر مینو محرز
ــای  ــا بیماری ه ــارزه ب ــوری مب ــه کش ــو کمیت عض
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر وزارت بهداش واگی
شــایعه خاتمــه کرونــا بــا آغــاز گرمــا را رد کــرد و گفــت: 
گرمــا در محیــط باعــث از بیــن رفتــن ســریع ویــروس 
کرونــا می شــود امــا تاثیــر بســیار کمــی در رونــد 
ــی  ــور کل ــه ط ــا ب ــرایت آن ی ــای س ــش فاکتوره کاه

نابــودی آن دارد.
ــراز نگرانــی از احتمــال اوج  مینــو محــرز ضمــن اب
گیــری مجــدد ویــروس کرونــا بــر اثــر شــروع زودهنــگام کار و فعالیــت در جامعه، 
افــزود: همــه بیــرون آمــده انــد و رعایــت نمــی کننــد انــگار کــه اصــال ویروســی 
نیامــده و نبــوده! گویــا فرامــوش کــرده انــد. ایــن در حالیســت کــه هنــوز هــم 
فاصلــه گــذاری فیزیکــی مهمتریــن نکتــه و تنهــا راهی اســت کــه در دنیــا کنترل 
کرونــا توســط آن صــورت گرفتــه اســت.وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــردم حتــی 
المقــدور و در مــوارد غیــر ضــروری نبایــد از خانــه خــارج شــوند، تصریــح کــرد: 
خوشــبختانه در مــاه رمضــان مانــدن در خانــه بیشــتر شــده و بــه امــر مقابلــه بــا 
کرونــا کمــک کــرده امــا اگــر رفــت وآمدهــای روزمــره و بــی توجــه بــه نــکات 

بهداشــتی را تکــرار و ادامــه یابــد، مشــکل خواهیــم داشــت.
ــا منتشــر شــد  ــاره شــایعه ای کــه در نخســتین روزهــای کرون محــرز درب
مبنــی بــر ایــن کــه کرونــا بــا شــروع گرمــا از بیــن مــی رود، خاطرنشــان کــرد: 
گرمــا در محیــط باعــث مــی شــود ویــروس کرونــا زودتــر از بیــن مــی بــرد امــا 
تاثیــر بســیار کمــی در رونــد کــم شــدن فاکتورهــای ســرایت آن یــا بــه طــور 

کلــی از بیــن رفتــن آن دارد.
ــا، گــزارش هایــی کــه از یــک مرکــز  ــا کرون ــه ب ــی مقابل عضــو ســتاد مل
تحقیقــات مطالعــات آمریکایــی به تازگــی منتشــر و در آن بیان شــده کــه ویروس 
جهــش یافتــه و قــدرت آن کــم شــده را خبــر خوشــی عنــوان کــرد کــه در صورت 

تاییــد صحــت آن، کمــک بــه کاهــش یــا از بیــن رفتــن ویــروس کرونــا مــی کند.
وی توضیــح داد: در صــورت تاییــد ایــن تحقیقــات، مــی تــوان گفــت خــود 
ویــروس در حــال کمــک بــه بهبــود شــرایط مــا اســت کــه اگــر ایــن رونــد ادامــه 
ــرل ســفرها، خــودداری از  ــات، کنت ــا عــدم حضــور در تجمع ــد بطــور قطع ب یاب
تماس هــا و بیماریابــی درســت، می تــوان زودتــر بــه حــد ثابــت بیمــاری رســید.

ــزا و  ــروس آنفلوآن ــوا، وی ــدن ه ــردتر ش ــا س ــدار داد: ب ــرز هش ــر مح دکت
ــد  ــراد خواه ــن اف ــری در کمی ــکل بزرگت ــده و مش ــوط ش ــم مخل ــا ه ــا ب کرون
بــود. بنابرایــن نبایــد از یــاد ببریــم کــه هنــوز کرونــا در دنیــا وجــود دارد و خطــر 

ــی رود. ــش آن م افزای
عضــو ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، بــا تاکیــد بــر اینکــه مــردم فکــر نکننــد 
ایــن بیمــاری تمــام شــده و هنــوز هســتند مــواردی کــه تمــام اعضــای خانــواده 
کرونــا گرفتــه انــد، یــادآور شــد: پس تا کشــف واکســن آن بایــد نکات بهداشــتی، 

ایمنــی و فاصلــه گــذاری اجتماعــی رعایت شــود.
محــرز صراحتــا گفــت: هنــوز نمــی دانیــم. اگــر خبرهــای جهــش کرونــا و 
کاهــش یافتــن قــدرت بیمــاری زایــی آن صحیــح باشــد می تــوان ابــراز امیدواری 

کــه دیگــر بــه ســرعت ادامــه نخواهــد یافــت.
وی ادامــه داد: تقریبــا اتفاقــی کــه بــرای ویــروس ســارس افتــاد کــه بعــد 
از مبتــال کــردن افــراد بیشــماری، از قــدرت ویــروس کــم شــد. در مــورد کرونــا 
هــم قابــل پیــش بینــی اســت کــه پــس از اینکــه بــا قــدرت ســرایتش جمعیــت 
ــدرت آن  ــر ق ــن اگ ــر شــود. بنابرای ــم اث ــد و ک ــت جهــش یاب ــادی را فراگرف زی
کمتــر شــود  بیمــاری خفیــف تــر شــده و مصونیــت جامعــه اتفــاق مــی افتــد.

عضــو ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا تاکیــد کــرد: در هــر صــورت افــرادی 
کــه بــه کرونــا مبتــال نشــده انــد اگــر در معــرض آن قــرار بگیرنــد حتمــا مبتــال 
مــی شــوند و بــه بقیــه هــم انتقــال مــی دهنــد. پــس فرامــوش نکنیــم هنــوز 
تنهــا راه مقابلــه، فاصلــه گــذاری فیزیکــی اســت و تــا توزیــع واکســن نمــی تــوان 

گفــت ویــروس دیگــر نیســت.

تحقیق

 گرما پاشنه آشیل کرونا نیست

زلزله تهران، هشداری به موقع 
برای تمرکززدایی فعالیت ها

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه »پایتخت، گنجایش این حجم از 
فعالیت های تجاری - اداری و سیاسی را ندارد« گفت: زلزله بامداد جمعه پایتخت »هشداری 

به موقع« برای تصمیم گیران کشور است تا بخشی از فعالیت ها را از تهران دور کنند.
علی ابراهیمی با اشاره به زلزله بامداد جمعه تهران گفت: از گذشته هشدارهایی جدی 
در مورد زلزله تهران و تبعات سنگین آن مطرح شده بود. نوع بافت مسکونی تهران و تراکمی 
که به آن داده اند، اشکاالت جدی دارد. اگر اتفاقی ناگوار در این شهر بیفتد، امدادرسانی به 

مردم تهران راحت نیست.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ادامه داد: 
تهران از نظر زیست محیطی هم اشکاالت جدی دارد. انبوه سازی هایی بی رویه در غرب و 
شمال غرب تهران)اطراف دریاچه خلیج فارس( صورت گرفته که عالوه بر خطرات عمرانی، 

تنفس برای شهر را با مشکل مواجه کرده است.
نماینده مردم شازند در مجلس با بیان اینکه »پایتخت، گنجایش این حجم از فعالیت های 
تجاری - اداری و سیاسی را ندارد« گفت: اگر به بیماری کرونا توجه کنیم، متوجه می شویم 
که یکی از مشکالت جدی این شهر حمل و نقل و ترافیک است. این بحران هم آلودگی 
زیادی ایجاد می کند و هم وقت زیادی می گیرد. شهروندان در شرایط عادی ساعت ها در 

خیابان گیر می کنند، در شرایط بحرانی همه چیز قفل می شود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، زلزله بامداد جمعه پایتخت را »هشدار به موقع« 
دانست و گفت: این هشدار به تصمیم گیران ارشد کشور می گوید که باید بخشی از فعالیت ها 
را از تهران دور کنند. آنها باید روی مجوزهایی که برای ساخت و ساز می دهند، تجدید نظر 
جدی کنند. نباید به موضوع ساخت و سازها نگاه درآمدزایی وجود داشته باشد. پس هر کجا 

که ظرفیت ارتفاع سازی ندارد، مجوز صادر نشود.
وی افزود: بحران زمین لرزه تهران به هیچ عنوان راه حل مقطعی و کوتاه مدت ندارد. 
واقعه ای که برای یکی از ساختمان های بزرگ تهران یعنی پالسکو افتاد، سرنوشت نزدیک به 
هزار واحد تجاری را تهدید کرد. چه اصراری وجود دارد که دوباره همه این واحدها را همان 
جا متمرکز کنیم. مالکیت این سازمان با بنیاد مستضعفان بود و مدعی خصوصی نداشت. 

پس مالک می توانست این حجم از فعالیت  را به بخش های مختلف تهران سرشکن کند.



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1454- یکشنبه 21 اردیبهشت 21399 معه جا
پرداخت هزینه اینترنت برای استفاده از آموزش مجازی طبیعی است

قرار بود استفاده از اینترنت مورد استفاده 
در اپلیکیشن شاد رایگان باشد،حاال مسئوالن 
)اینترنت( به  می گویند اکنون این هزینه ها 
و  )ایاب  جاری  های  هزینه  جایگزین  نوعی 

ذهاب و...( شده است.
با گذشت یک ماه از راه اندازی شبکه 
با  شبکه  این  همچنان  شاد  آموزی  دانش 
مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کند 
دارد  پی  در  را  خانواده ها  و  والدین  گالیه  و 
به طوریکه هر روز مشکلی جدید در استفاده از 
این اپلیکیشن توسط کاربران رونمایی می شود. 
اگر در ابتدا بیشترین مشکل در نصب و ورود 
کاربران به این شبکه بود حاال نحوه بارگذاری 
فایل ها، مشکالت انتقال صدا در این اپلیکیشن 
و به طور کلی سودمندی در استفاده آسان و 
کاربردی برگزاری کالس های درس مجازی 
محل ابهام است به طوریکه گزارش می رسد 
بسیاری از کالس ها بار دیگر به محل برگزاری 
پیام رسان ها دوباره کوچ کرده اند.  دیگر  در 
ضمن اینکه همچنان بحث اینترنت هزینه بر 
استفاده از این اپلیکیشن نیز محل سئوال است.

سه ماه است که مدرسه ها تعطیل است، 
هزینه آموزش، ایاب و ذهاب و… قباًل  وجود 
داشته و اکنون این هزینه ها به نوعی جایگزین 
هزینه های جاری شده است. البته ما به دنبال 
شاد  شبکه  مصرفی  هزینه  که  هستیم  آن 

رایگان شود
مرکز  پرست  سر شرفی،  مهدی 
برنامه ریزی و فناوری وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکه تا امروز ۸۹۲ میلیون و ۲۱۰ هزار 
فایل در شبکه شاد بارگذاری و تبادل شده که 
به طور  متوسط هر فایل ۲۰ مگابایت است، در 
در خصوص  نتیجه گیری پرسشی  به  پاسخ 
اینکه »تبادل این میزان فایل  معادل ۱۸ میلیون 
گیگابایت می شود و اگر هرگیگابایت را ۱۰۰۰ 
تا ۵,۰۰۰ تومان در نظر بگیریم، ارزش ریالی 
 اینترنت مصرف شده ۱۸ تا ۹۰ میلیارد تومان 
می شود، مگر آموزش رایگان نیست، برای چه 
به مردم تحمیل کرده ایم؟«  را  چنین رقمی 
گفت: سه ماه است که مدرسه ها تعطیل است، 
هزینه آموزش، ایاب و ذهاب و… قباًل  وجود 
داشته و اکنون این هزینه ها به نوعی جایگزین 
هزینه های جاری شده است. البته ما به دنبال 
شاد  شبکه  مصرفی  هزینه  که  هستیم  آن 

رایگان شود. 
شرفی این پاسخ را در حالی می دهد که 
این اپلیکیشن این روزها قرار است تمام دانش 
آموزان اعم از آنها که پیش از این به مدارس 
دولتی می رفتند یا غیردولتی استفاده شود و برای 
شماری از والدین هزینه کردن برای تحصیل 
فرزندان در حالت عادی هزینه ای در بر نداشت.

رایگان  موضوع  افزود:  وی  چند  هر 
با ستاد  این شبکه  از  استفاده  اینترنت  بودن 
هستیم  پیگیر  و  شده  مطرح  ملی کرونا نیز 

که از طریق مراجع ذی  ربط این اتفاق  بیفتد. 
وی با بیان اینکه نمی توانستیم آموزش 
را در تعطیالت ناشی از کرونا تعطیل کنیم و 
از همان روزهای ابتدایی تعطیالت، آموزش 
مکمل از طریق رسانه ملی شروع شد گفت: 
ضعف بزرگ آموزش تلویزیونی عدم امکان 
 تعامل دوطرفه بود و آموزش و پرورش باید 
دنبال راه دومی می رفت که در زمان محدود 
 ۱۶ جمعیت  و  جوابگوی  سازی  پیاده  قابل 
میلیونی باشد. در همین راستا شبکه شاد ایجاد 
و همکاران ما دریافت مجوز استفاده  رایگان از 
اینترنت را به ستاد کرونا بردند و اقدام شد. آنها 
که متولی پهنای باند هستند باید کمک کنند 
تا  فرایند آموزش پیش برود و هزینه خانواده ها 

هم کمتر شود.  
* هزینه اینترنت استفاده از پیام رسان 

خارجی چند برابر  بوده است
و  یزی  ر مه  نا بر مرکز  سرپرست 
داد:  ادامه  پرورش  و  آموزش  وزارت  فناوری 
در  را  آموزش ها  پراکنده  طور  به  ما  معلمان 
پیام رسان های خارجی شروع کرده بودند و 
از پیام رسان خارجی  اینترنت استفاده  هزینه 
چند برابر  بوده است. مصرف پهنای باند داخلی 
3۰ درصد افزایش یافته و به این معناست که 
از پهنای باند خارجی  صرفه جویی شده است. 
قباًل مردم این کار را در پیام رسان های دیگر 

انجام می دادند و چند برابر هزینه می کردند.  
وی با اشاره به توسعه سامانه گفت: ۷۸ 

درصد دانش آموزان یعنی ۱۱ میلیون و 3۰۰ 
هزار نفر در شبکه عضو شده اند و اگر یک 
دستگاه تلفن هوشمند هم در خانه باشد برای 
چند نفر قابل استفاده است. و این پوشش ما را 

افزایش داده است. 
وی افزود: کانال های اختصاصی محتوا 
ایجاد کرده ایم. ۵۰۰۰ محتوا بارگذاری شده و 
معلمان می توانند اینها را  به اشتراک بگذارند. 
فایل های بارگذاری شده در داخل کانال فشرده 
سازی شده است. پوشش شبکه خوب است. ۹۸ 
درصد مدیران مدارس عضو شبکه شاد هستند. 

امکانات جدید در حال اضافه شدن است.  
وی درباره بازخودرهای دریافتی گفت: 
بنده  با  کرده اند تعدادی  استفاده  که  افرادی 
تماس گرفتند و رضایت  داشتن. شاد بسیار زود 
فراگیر شد. اکنون سیستم دارد کارش را انجام 
می دهد. استفاده از شبکه الزام نبوده است. به 
هر حال شبکه شاد تنها کانال رسمی آموزش 
است. اگر جایی امکان استفاده نباشد روش های 
دیگر  آموزش دنبال می شود؛ اما اگر دسترسی 

وجود داشته باشد باید این کار را انجام دهند. 
به گفته سرپرست مرکز برنامه ریزی و 
از  فناوری وزارت آموزش و پرورش استفاده 
مدرسه تلویزیونی کند و  شل نشده است؛ اما 
باید درنظرداشت که آموزش یک فرایند تعاملی 
است. محتوا ارائه شد اما دانش آموزی که  محتوا 
را از تلویزیون دیده اگر سئوال داشته باشد باید 
در یک بستری آن را مطرح کند که در مدرسه 

تلویزیونی  این امکان وجود نداشت. 
  * آموزش اینترنتی به معنای دسترسی 

عادالنه به آموزش نیز هست؟
ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس 
سازمان فناوری اطالعات کشور نیز با بیان 
اینکه آموزش ها را به سمت فضای مجازی 
  on time  برده ایم در حالی که مسئله فقط
بودن  هم    real time  بلکه نیست  بودن 
هست گفت: آیا دسترسی به زیرساخت ها و 
دسترسی به نوع سواد دیجیتال هم عادالنه 
توزیع شده است  یا خیر؟ که به نظر می رسد 
توزیع عادالنه نیست. آیا آموزش اینترنتی به 
معنای دسترسی عادالنه به آموزش نیز هست؟

داریم؛  افزود: دو زیرساخت اصلی  وی 
دسترسی به اینترنت و در دسترس بودن ابزار. 
چقدر دسترسی به اینترنت وجود دارد؟ نرخ نفوذ 
اینترنت در کشور ۹۰ درصد است و ما جزو یک 
چهارم مثبت دنیا هستیم.  سال ۹۲ ضریب نفوذ 
اینترنت در آمریکا ۷4 درصد بوده و ضریب ما 
۲۲ درصد بوده است؛ توان زیادی برای  افزایش 

دسترسی صرف کرده ایم.  
وی ادامه داد: اما درباره در دسترس بودن 
ابزار باید گفت که آیا همه مردم یک کشور پول 
دارند که ابزار  بخرند؟ این امر به اقتصاد کشور 
بر می گردد. در بخش خدمات نیز پلتفرم ها و 

نرم افزارها بسیار مهم هستند. 
در حوزه زیرساخت اینترنت  فاصله ما با 
دنیا خیلی زیاد نیست. اما در شاخص خدمات و 
محتوا فاصله داریم؛ در محتوا وضع ما از همه 
بدتر است و در حوزه خدمات در میانه قرار داریم

رئیس سازمان فناوری اطالعات با بیان 
اینکه یک عامل مهم دیگر محتوا است گفت: 
آموزان  برای دانش  محتوا توسط یک معلم 
خودش تولید می شود. اما محتواهای آموزشی 
متعدد و فیلم های حرفه ای که قابل استفاده 
برای همه باشد وجود ندارد. هیچکدام از این 
حوزه  در  نیست.  بهینه  وضع  در  شاخص ها 
زیرساخت اینترنت  فاصله ما با دنیا خیلی زیاد 
نیست. اما در شاخص خدمات و محتوا فاصله 
داریم؛ در محتوا وضع ما از همه بدتر است و 

در حوزه خدمات در میانه قرار داریم. 
وی ادامه داد: امروز حدود ۷۰ میلیون 
گوشی هوشمند در ایران داریم. یک پیمایشی 
قباًل انجام شده که نشان  می دهد ممکن است 
در یک خانواده برخوردار هر 4 فرزند گوشی 
داشته باشند اما در یک خانواده کم  برخوردار 
هیچکدام نداشته باشند. دوم اینکه آیا والدین 
گوشی را در اختیار فرزند خود قرار می دهند؟ 
طبق  این پیمایش ۵۰ درصد والدین گوشی خود 
را در اختیار فرزندان قرار می دهند. ۱۰ درصد 
فرزندان گوشی  شخصی دارند و 4۰ درصد از 

گوشی والدین استفاده می کنند. 
وی با بیان اینکه به دلیل نابرخورداری ها، 
باید  برویم  آموزش  سراغ  می خواستیم  اگر 
و  رادیو  چون  دیگر  ابزار  روی  را  خود  توان 
تلویزیون، لوح های فشرده آموزشی، کتاب و… 
می گذاشتیم گفت: در مرحله بعد اگر  محتوایی 
مانند فیلم داشتیم که افراد می توانستند آن را 
دانلود کرده و تماشا می کردند بار شبکه تقسیم 
می شد و هزینه ها کاهش می یافت نه حاال که 
همه بار شبکه در یک زمان مشخص مثاًل از 

۹ صبح تا یک بعدازظهر می افتد. 
رئیس سازمان فناوری اطالعات  نیز  که  
در  برنامه پرسشگر  صحبت  می کرد افزود: ۹۰ 
درصد مردم دسترسی به اینترنت دارند که ۱۰ 
درصد ثابت و ۸۰  درصد روی موبایل است. این 
هزینه از روی باند فرکانسی تجهیزات می آید. 
می توان  آزاد  شود  فرکانس  باند  دو  این  اگر 
کل این هزینه را رایگان کرد. اکنون به محل 
اشباع باند رسیده ایم. بارها هم این درخواست 

را  مطرح کرده ایم. 
وی درباره رایگان شدن اینترنت برای 
مردم و استفاده از شبکه شاد دو راه حل ارائه 
داد و گفت: یک راه حل  ساده این است که 
این دو باند فرکانسی را آزاد شود که ما ظرف 
یک هفته آن را باال می آوریم و اینترنت برای 
راه حل  می شود.  رایگان  پرورش  و  آموزش 
دوم هم این است که در شبکه ملی اطالعات 
ظرفیت ۲4 ترا  داریم و حاضریم اینترنتی که 
دولت می فروشد رایگان کنیم به شرط آنکه 
اپراتورها آن را رایگان در اختیار قرار  دهند. کل 
هزینه ای که از طرف دولت تحمیل می شود 
۸ درصد است. علت افزایش این هزینه این 
است که به نظر می رسد مکانیسم های مالی را 
طوری تنظیم کرده ایم که به ضرر مردم و به 

نفع منافع گروهی باشد.
سئوال های  حالی  در  وی  سخنان 
در رأس این  که  می کند  مطرح  را  بسیاری 
سئوال ها باید پرسید همانطور که از ابتدا درباره 
انحصاری کردن آموزش در فضای مجازی در 
اپلیکیشن خاص محل سئوال بود، این تنظیم 
مکانیسم های مالی در این خصوص به گونه ای 
که عماًل به ضرر مردم و به نفع منافع گروهی 
خاص باشد، در کدام بخش از آموزش و پرورش 
تصمیم گیری شده است و آیا عدم تالش برای 
رایگان  ملی کرونا برای  اجرای مصوبه ستاد 
بودن استفاده از اینترنت در این اپلیکیشن باید 

معنای خاصی داشته باشد؟
گروگان  به  کودکان  را  آینده  ما   * 

گرفته ایم
پور،  تقی  سخنان  به  واکنش  در  وی 
عضو شورای عالی فضای مجازی درباره عدم 
وجود تجهیزات برای بهره برداری از دو باند 
فرکانسی گفت: ایرانسل به طور رسمی اعالم 
کرده تجهیزاتش آماده است و باید  حافظ منافع 

مردم باشیم.  
وی در پایان گفت: در حوزه زیرساخت 
هزینه ای را به مردم تحمیل می کنیم سئوال 

که  پولی  دولت ۸  درصد  اگر  که  است  این 
بابت اینترنت می گیرد را رایگان کند؛ آیا اپراتور 
ایرانسل اینترنت را برای مردم رایگان می کند؟

رئیس سازمان فناوری اطالعات افزود: 
پیام رسان انحصاری  یک  به  را  آموزش 
آینده  ما  نبوده  و  درست  داده اند که  تقلیل 

کودکان مان را به گروگان گرفته ایم.  
رضا تقی پور، عضو شورای عالی فضای 
مجازی نیز با بیان اینکه آموزش هزینه دارد، 
و  دارد  هزینه هایی  یک  آموزش  حضوری 
چون  گفت:  همینطور  هم  مجازی  آموزش 
برای این تعطیالت آمادگی  نداشتیم خیلی ها 
حتی  و  آموزش  و  مدارس  برای  قبل  از 
و  بودند  کرده  سرویس ایاب و ذهاب هزینه 
اکنون  گویی هزینه های اضافی دارد از خانواده ها 
دریافت می شود که باید درباره اینها در جای 

خودش بحث و  تصمیم گیری بشود. 
در کشور ما تالش شده برابر با قانون 
شود  رعایت  بودن  آموزش  رایگان  اساسی، 
آموزش  بابت  هزینه ای  دولت  و  مدارس  و 
اما تأمین هزینه  نمی کنند  از خانواه ها طلب 

 اینترنت و پهنای باند بحث دیگری است
مجازی  فضای  عالی  شورای  عضو 
افزود: از آن سو در کشور ما تالش شده برابر 
با قانون اساسی، رایگان بودن  آموزش رعایت 
شود و مدارس و دولت هزینه ای بابت آموزش 
اما تأمین هزینه  نمی کنند  از خانواه ها طلب 
است.  دیگری  بحث  باند  پهنای  و   اینترنت 
در شورای عالی بحث شده که باید با ایجاد 
پهنای  بین  اطالعات  تفاوتی  ملی  شبکه 
برای  قاعدتاً  قائل شویم.  باند داخل و خارج 
داشته  باال  هزینه  نباید  داخلی  باند  پهنای 
باشیم  و این هزینه می تواند تا یک دوازدهم 
یابد. تالش هایی هم صورت گرفته  کاهش 
است و به عنوان مثال اکنون برای استفاده 
برای  و  سوم  یک  پیام رسان های داخلی  از 
معمول  هزینه  دوم  یک  داخلی  سایت های 

اینترنت از  مشترکان دریافت می شود. 
وی در پاسخ به اینکه آیا شورای عالی 
فضای مجازی در رایگان کردن اینترنت برای 
آموزش و پرورش نقشی  داشته و آیا ضعیف 
عمل کره است یا خیر؟ گفت: فلسفه اصلی 
شبکه ملی اطالعات همین بوده و تا کنون 
 محقق نشده است و یک مطالبه عمومی است. 
دو سند در این زمینه تصویب و چارچوب کار 
مشخص شده است و از اینجا به بعد وظیفه 
آن  و  تصویب  بودجه  که  است  بوده  دولت 
اجرا  اکنون درصد کمی  اجرا می کرد که  را 

شده است.  
عضو شورای عالی فضای مجازی در 
فناوری  سازمان  رئیس  اظهارات  به  واکنش 
دو  ندادن  اختیار  قرار  در  بر  مبنی  اطالعات 
در حال  از سوی صداوسیما گفت:  فرکانس 
حاضر مشکل ما توسعه پهنای باند، مشکل 
فرکانس های صداوسیما نیست. اوالً اپراتورهای 
ما تجهیزاتی در این باند ندارند که بتوانند پهنای 
باند را افزایش دهند.  دوم اینکه توسعه شبکه 
ما نامتجانس است و بین شبکه ثابت و موبایل 
تفاوت وجود دارد و ما آن نرم را  رعایت نکردیم 
و شبکه را در قالب بی سیم توسعه دادیم و 
همچنین  می شود.  تمام  هزینه اش گران تر 
در  مصرف فرکانس باید مباحث اقتصادی را 

لحاظ کنیم.  
طور  به  فنی  نظر  از  افزود:  وی 
تجهیزات  اپراتوری  هیچ  قاطع می گویم که 
راه اندازی فرکانس را ندارد. اگر  می  خواستیم 
ملی  شبکه  باید  باشیم  مردم  منافع  حافظ 

اطالعات را راه می انداختیم. 
فزارهای  ا نرم  ینکه  ا درباره  وی 
حرفه ای  محتوای  تهیه  برای  حرفه ای 
حیطه  در  امروز  ما  نکرده ایم گفت:  ایجاد 
اما  هستیم  مهیا  ارتباطی  زیرساخت های 
مشکل ما آمادگی الکترونیکی است که این 
در  مثاًل  این  روند  تسریع  اتفاق کرونا باعث 
آموزش و پرورش شد که هنوز جای کار دارد 
و باید در تولید محتوای حرفه ای وارد شده 
و  دولت بخش خصوصی را برای ایجاد نرم 
افزارهای حرفه ای تشویق کند تا تولید محتوا 
نوری  فیبر  توسعه  افزایش  یابد.  سرعت  به 
می تواند زیرساخت را ارزان کند. این پروانه 
پیشرفت  درصد  اما  شده  صادر   ۹۱ سال  از 

 باال نبوده است. 

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

بررسی احتمال بازگشایی دانشگاه ها پس از ماه رمضان
از  بازگشایی دانشگاه ها پس  معاون کل وزارت بهداشت، درباره شرایط 
کرونا گفت: بعد از ماه رمضان پیشنهادات و تصمیماتی در ستاد کشوری مقابله 

با کرونا درباره بازگشایی دانشگاه ها مطرح و اعالم می شود.
صورت ویدئو  به  که  خبری  نشست  در  شنبه  روز  ایرج حریرچی،  دکتر 
کنفرانس برگزار شد، در خصوص زمان بازگشایی دانشگاه ها گفت: اگر در جایی 
بازگشایی موجب افزایش بیماری شود و به خاطر خصوصیت اپیدمی آن شهرها، 
یا به دلیل خصوصیات اجتماعی اگر باعث شود با تشدید موارد مواجه شویم حتمًا 

تصمیمات سختگیرانه تر و بازگشت به گذشته را خواهیم داشت.
وی افزود: در مورد دانشگاه ها و مدارس نکته ای مطرح است که اولین جایی 
که باید بسته شود مدارس است و آخرین جایی که باید باز شود نیز بازهم مدارس 

است. در مورد دانشگاه ها نیز برخی همین نظر را دارند.
حریرچی گفت: البته چون روند نزولی است و همان طور که معاون آموزشی 
ماه رمضان  از  بعد  بهداشت دکتر حق دوست گفته است ممکن است  وزارت 
پیشنهادات و تصمیماتی در ستاد کشوری مقابله با کرونا مطرح و اعالم شود.

شود  فراهم  شرایط  ما اگر  ا فزود:  ا بهداشت،  معاون کل وزارت 
اگر  بود.  نخواهد  اجباری  و  بود  خواهد  اختیاری  کالس ها  در  حضور 
را  امتحانات  حتی ممکن است  کند  پیدا  روند نزولی بیماری کرونا ادامه 

به صورت حضوری برگزار کنیم و برای ترم بعد آماده شویم.

 اجاره بهای خوابگاه ها تخفیف ندارد
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: تخفیفی در اجاره بهای 
خوابگاه ها نداریم، دانشجویانی که اجاره بهای خوابگاه را پرداخت کرده اند به 

حساب بستانکاری ترم بعد آنها واریز می شود.
دانشجویان  خوابگاه های  بهای  اجاره  در  تخفیف  مطیعی درباره  ناصر 
شهریه پرداز گفت: موضوع اجاره بهای خوابگاه ها در ایام کرونا، در بخشنامه 
ای به دانشگاه ها ارسال شده است که به موجب آن دانشجویان به نسبت 
مدت زمان حضور در خوابگاه اجاره بها پرداخت می کنند و روزهایی که خوابگاه 

تعطیل بوده، ملزم به پرداخت نیستند.
وی ادامه داد: دانشجویانی که اجاره بهای خوابگاه را پرداخت کرده اند به 

حساب بستانکاری ترم بعد آنها واریز می شود.
اجاره  در  افزود:  تخفیفی  علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه  رئیس صندوق 
بهای خوابگاه ها نداریم اال همان قانونی که از قبل وجود داشته است، این 
تخفیف در موارد خاصی با تشخیص معاون دانشجویی دانشگاه ها به برخی از 

دانشجویان اختصاص می یابد.
با  رفاه دانشجویان وزارت علوم  این، صندوق  از  به گزارش مهر، پیش 
از دانشجویان  اشاره به شیوع ویروس کرونا، بخشنامه ای در جهت حمایت 
تدوین کرد که به موجب این بخشنامه دانشجویان به نسبت مدت زمان حضور 
در خوابگاه اجاره بها پرداخت خواهند کرد و روزهایی که دانشگاه و خوابگاه 

تعطیل بوده است ملزم به پرداخت اجاره بهایی نیستند.

ظرفیت ۲۲6 هزار نفری برای کاردانی به کارشناسی
و  ثبت  نام  آمار  به  اشاره  با  کشور  آموزش  سازمان سنجش  سخنگوی 
انتخاب رشته آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱3۹۹ گفت: ظرفیت 

پذیرش در این مقطع بیش از ۲۲۶ هزار نفر است.
به  کاردانی  آزمون  رشته  انتخاب  و  نام  ثبت  آمیزی گفت:  زرین  فاطمه 
کارشناسی به صورت اینترنتی از روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۹ آغاز شده 

است و تاکنون ۸ هزار و ۲۰3 نفر ثبت نام کرده اند.
وی افزود: متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی 
ناپیوسته سال ۱3۹۹ می توانند تا روز  سه شنبه ۲3 اردیبهشت ۹۹ با مراجعه به 

سایت سازمان سنجش به صورت اینترنتی در این دوره ثبت نام کنند.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: متقاضیان، ضرورت 
دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای 
ثبت نام و انتخاب رشته و فراهم کردن مدارک و اطالعات مورد نیاز ثبت نام، 
 www.sanjesh.org :به پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش به نشانی

مراجعه و نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام کنند.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه ثبت نام و انتخاب رشته در این آزمون، 
در یک مرحله انجام می شود، داوطلبان باید همزمان با ثبت نام، نسبت به درج 
اینترنتی با توجه به رشته  رشته محل های تحصیلی خود در فرم تقاضانامه 

های اعالم شده در دفترچه راهنما، اقدام کنند.
به  کاردانی  های  کدرشته  در  پذیرش  یادآور شد: ظرفیت  آمیزی  زرین 
کارشناسی سال ۹۹، تعداد ۲۲۶ هزار و 3۵۶ نفر در ۵ هزار و ۲۷4 کدرشته 

محل است.
وی تاکید کرد: داوطلبان الزم است برای اطالع از شرایط و ضوابط شرکت 
در این آزمون و نوع پذیرش رشته های امتحانی )با آزمون و یا براساس سوابق 

تحصیلی »بدون آزمون«(، دفترچه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنند.

ترم تابستان دانشگاه های غیرانتفاعی حذف می شود
تابستانی  ترم  کرد:  اعالم  غیرانتفاعی  دانشگاه های  اتحادیه  رئیس 
دانشگاه های غیرانتفاعی حذف شده است و چون نمی توانند آن را برگزار کنند، 

دچار ضرر می شوند.
مجازی  کالس های  برگزاری  علی آهون منش درباره آخرین وضعیت 
و  موسسات  حاضر تمام  حال  گفت: در  غیرانتفاعی  موسسات  و  دانشگاه  در 
دانشگاه های غیرانتفاعی، نرم افرازهای الزم را برای آموزش مجازی خریداری 
و یا اجاره کرده اند و به صورت آنالین و آفالین دروس خود را ارائه می دهند.

* تفاوت شهریه دروس حضوری و مجازی فقط ۵ درصد است
وی درباره مساعدت و تخفیف در شهریه دانشجویان موسسات غیرانتفاعی 
حضوری فقط ۵  و  مجازی  دانشجویان  شهریه  تفاوت  قانون  نظر  از  گفت: 

درصد است.
به  که  اگر قرار است  افزود:  غیرانتفاعی  دانشگاه های  رئیس اتحادیه 
برای خسارت ناشی  دولت  که  کمک هایی  باید  شود  کمک  دانشجویان 
دانشجویان قرار گیرد و صندوق  رفاه  اختیار صندوق  از کرونا تعیین کرده در 
رفاه نیز باید بخشی از شهریه دانشجویان دانشگاه های غیرانتفاعی را در قالب 

وام به آنها اختصاص دهد.
* حذف ترم تابستانی و ضرر دانشگاه های غیرانتفاعی

مدت  این  اینکه  به  توجه  با  غیرانتفاعی  دانشگاه های  داد:  ادامه  وی 
کنند،  برگزار  را  آن  نمی توانند  نیز حذف شده و  تابستان  ترم  و  طوالنی شده 
از  اعم  علمی  هیات  اعضای  ماه  طرفی حقوق ۹  از  و  دچار ضرر می شوند 
حق التدریس، اساتید دایم و کارکنان دانشگاه را با توجه به افزایشی که امسال 

داشته باید بپردازند که تقریبًا ارائه تخفیف شهریه غیرممکن است.
آهون منش خاطرنشان کرد: اگر دولت می خواهد کاری صورت دهد باید 
بخشی از حقوق کارکنان را بپردازد و تا خسارت دانشگاه غیرانتفاعی کمتر شده 

و بتواند به دانشجویان دانشگاه تخفیف دهند.

زمان جدید امتحانات دانشگاه خوارزمی
برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه خوارزمی 

از ۲۶ خرداد به ۱4 تیرماه تغییر کرد.
زمان جدید برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه 
خوارزمی اعالم شد. براساس زمانبندی جدید برگزاری امتحانات از ۱4 تیرماه 

۹۹ تا اول مرداد ۹۹ تغییر یافت.
پیش از این پایان کالس های این دانشگاه ۲۱ خرداد ۹۹ و آغاز امتحانات 

۲۶ خرداد تا ۹ تیر ۹۹ اعالم شده بود.
* نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸  دانشگاه خوارزمی تمدید شد

همچنین با توجه به شرایط خاص ناشی از بیماری کووید ۱۹ در کشور تاریخ 
پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ از ۲۱ خرداد به ۶ تیرماه ۹۹ تغییر یافت.

* حذف ترم در صورت داشتن مستندات
همچنین حذف ترم صرفا در صورت داشتن مستندات و پس از درخواست 
در سامانه سجاد و طرح در کمیسیون موارد خاص دانشگاه قابل انجام خواهد بود 

و حذف ترم از طریق سیستم آموزشی گلستان بررسی نخواهد شد.

بازی با ریموت پسر 1۲ساله را به کام مرگ برد
فرمانده انتظامی آبیک گفت: بازی با ریموت در، پسر 

۱۲ ساله را به کام مرگ برد.
دریافت  پی  در  کرد:  اظهار  حسنوند   مجید  سرهنگ 
گزارش حادثه ای در بخش شاریات شهرستان آبیک، بالفاصله 
به  به موضوع  برای رسیدگی  این بخش  انتظامی  مأموران 

محل اعزام شدند.
وی افزود: مأموران با حضور در محل مشاهده کردند که 
پسر ۱۲ ساله ای در کارگاه نقاشی پدرش حین بازی کردن با 
ریموت درب آهنی، ناگهان درب بسته و پسر بچه از قسمت 
تنه و سر بین درب گیر افتاده و دچار خفگی شده و جان 

خود را از دست داده است.

دستگیری عامل اسید پاشی محله امامزاده حسن
عامل اسید پاشی محله امامزاده حسن )ع( دستگیر شد.

طی ساعت پایانی جمعه شب هفته گذشته یک مورد 
اسیدپاشی در حوالی چهار راه فتحی رخ داد. علت اسیدپاشی 

اختالف مالی متهم و دوستش اعالم شده بود.
مصدوم به نزدیکترین بیمارستان انتقال و تحت درمان 
قرار گرفت و ماموران کالنتری موفق شدند مخفیگاه متهم 

را در کمتر از دو ساعت شناسایی و وی را بازداشت کنند.

عامالن نزاع خونین در کامیاران دستگیر شدند
عامالن  گفت:  کامیاران  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
تیراندازی روز گذشته به دو جوان کامیارانی توسط نیروی 

انتظامی دستگیر شدند.
سرهنگ سیدعلی صفری ظهر اظهار داشت: ظهر روز 
جمعه در شهرستان کامیاران به علت نزاع و درگیری بر سر 
مسائل مالی میان چهار نفر، دو نفر به ضرب گلوله زخمی و 

به مراکز درمانی منتقل شدند.
از مجرمان سابقه دار در  نزاع  این  افزود: عوامل  وی 
زمینه خرید و فروش مواد مخدر بوده و مجروحین این حادثه 

۲۹ و 3۱ ساله هستند.
فرمانده انتظامی شهرستان کامیاران ادامه داد: یکی از 
مجروحین از ناحیه پا به وسیله سالح شکاری زخمی شده و 
به بیمارستان سینا این شهرستان منتقل شده و  با همت و 
تالش نیروهای انتظامی شهرستان در کمتر از ۱۲ ساعت 

دو نفر ضارب دستگیر شدند.

آتش سوزی در جنگلوک چابهار
فرماندار  و  بلوچستان  و  سیستان  استاندار  معاون 
شهرستان ویژه چابهار گفت: در یک هفته اخیر سه آتش 
سوزی در محدوده اسکله صیادی هفت تیر، منطقه کپری 
جنگلوک و پالژ ساحلی تیس منطقه آزادچابهار رخ داده و 

خسارت های مالی سنگینی به مردم وارد شده است.
اضطرای  اسکان  از  پس  اظهارداشت:  بامری  رحمدل 
خانوارهای آسیب دیده از آتش سوزی، توزیع اقالم زیستی در 
بین این افراد آغاز شده و جمعیت هالل احمر و دستگاه های 
مردم  به مشکالت  رسیدگی  و  امدادرسانی  حال  در  متولی 

آسیب دیده هستند.
وی بیان کرد: در یک هفته اخیر سه آتش سوزی در 
محدوده اسکله صیادی هفت تیر، منطقه کپری جنگلوک و 
پالژ ساحلی تیس منطقه آزادچابهار رخ داده و خسارت های 

مالی سنگینی به مردم وارد شده است.
فرماندار چابهار افزود: در آتش سوزی ۲4 ساعت گذشته 
در محدوده کپرهای ساخته شده اسکله صیادی هفت تیر 
قایق ها  ادوات صید، سوخت  صیادان شاهد سوخته شدن 

و ماهور صیادی بودند و خسارت زیادی به آنان وارد شد.
وی با بیان اینکه متاسفانه به صورت کامال غیراصولی 
صیادان کپرهایی در حاشیه دریای کوچک خلیج چابهار نصب 
و سوخت)بنزین( و ادوات صید را در آن نگهداری می کنند 
صیادان  به  سنگین  خسارت  موجب  سوزی  آتش  در  که 
می شود، خاطرنشان کرد: نیاز است اداره کل شیالت سیستان 
وبلوچستان و شهرداری برای ساماندهی اسکله هفت تیر اقدام 

تا شاهد اینگونه خسارت ها و وقوع آتش سوزی نباشیم.
در  اطفا حریق  عملیات  این سه  در  داد:  ادامه  بامری 
با 3۵  نشانی  آتش  و سنگین  مجموع ۱۵ خودروی سبک 
سازمان  و  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  از شهرداری،  نیرو 

منطقه آزادچابهار همکاری داشتند.
وی بیان کرد: متاسفانه در هر سه حادثه آتش سوزی 
تیس،  ساحلی  پالژ  غذایی  مجتمع  در  آتش سوزی  شامل 
فقیرنشین  محله  و  کوچک  دریا  ها  قایق  سوخت  انبار 
جنگلوک چون جنس محل حریق از نوع چوب و کپری، 
آتش سوزی  سرایت  بوده  فشرده  یونولیت  و  کامپوزیت 
بیشتر  را  مالی  های  دامنه خسارت  و  رفته  باال  به شدت 

کرده است.
فرماندار چابهار ادامه داد: عملیات اطفا حریق در پالژ 
ساحلی تیس حدود یک ساعت به طول انجامیده و در این 
حریق متاسفانه از مجموع ۱۵ غرفه ۱۰ غرفه کامال سوخته 
و از بین رفته و به سه غرفه خسارت هایی وارد شده ، اما 

خوشبختانه این سه حادثه تلفات جانی نداشته است.

تصادف زنجیره ای در آزادراه کرج
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان البرز 
گفت: در پی وقوع یک فقره تصادف زنجیره ای در آزادره 

کرج- قزوین، یک نفر جان باخت.
دستگاه  یک  داشت:  اظهار  جعفری  فیض   سرهنگ 
شده  متوقف  و  برخورد  دوچرخه  یک  با   ۲۰۷ پژو  خودرو 
صورت  به  دیگر  خودروی   ۱۰ توقف،  این  پی  در  که  بود 
زنجیره ای با یکدیگر برخورد کرده اند و  متأسفانه راکب 4۰ 
ساله دوچرخه جان خود را در این حادثه از دست داد، گفت: 
علت حادثه توسط کارشناسان پلیس ورود غیرمجاز دوچرخه 

سوار به آزادراه اعالم شده است.

کودک پنج ساله در زاینده رود غرق شد
فرماندار سامان گفت: یک کودک پنج ساله در رودخانه 
زاینده رود در منطقه چرم خرم شهرستان سامان غرق شد.

کمال اکبریان با اشاره به اینکه یک کودک پنج ساله 
در رودخانه زاینده رود در منطقه چرم خرم شهرستان سامان 

غرق شد، اظهار کرد: جسد این کودک پنج ساله هنوز پیدا 
نشده است.

این  در  احمر  امدادی هالل  نیروهای  کرد:  بیان  وی 
منطقه در حال جستجو برای یافتن جسد این کودک هستند.

فرماندار سامان ادامه داد: شدت آب رودخانه بسیار باال 
با  را  پنج سال  این کودک  یافتن  برای  را  است و جستجو 

مشکل مواجه کرده است.

و  چهارمحال  در  االغ  با  پژو  مرگبار  تصادف 
بختیاری

و  چهارمحال   ۱۱۵ اورژانس  عمومی  روابط  مسئول 
در  االغ  راس  یک  با  خودرو  یک  تصادف  گفت:  بختیاری 
چهارمحال و بختیاری یک کشته و ۵ مصدوم برجای گذاشت.

محسن ابراهیمی اظهار کرد: برخورد پژو 4۰۵ با یک 
راس االغ شب گذشته در محور فارسان به کوهرنگ حوالی 

دهنو یک فوتی و ۵ مصدوم بر جای گذاشت.
و  چهارمحال   ۱۱۵ اورژانس  عمومی  روابط  مسئول 
مناسب  درمانی  اقدامات  انجام  از  پس  داد:  ادامه  بختیاری 
اورژانس،  سازمان  پزشکی  فوریت های  کارشناسان  توسط 
مصدومان با ۲ دستگاه آمبوالنس اورژانس و یک دستگاه 
آمبوالنس هالل احمر به بیمارستان های سیدالشهدا فارسان 

و امام سجاد)ع( چلگرد منتقل شدند.

سقوط مرگبار نیسان به کانال آب خمینی شهر
خمینی  آب  کانال  داخل  نیسان  وانت  سقوط  اثر  بر 

شهر-برخوار یک نفر جان خود را از دست داد.
با  گفت:  شهر  خمینی  نشانی  آتش  سازمان  مسئول 
اعالم این موضوع به آتش نشانی خمینی شهر، اکیپ های 
غواصی از 3 ایستگاه به موقعیت اعالم شده اعزام شدند که 
به  و  یافته  نجات  بالفاصله  راننده خودرو  عملیات،  این  در 

اورژانس منتقل شد.
سرنشین  یافتن  برای  جستجو  افزود:  مرادیان  مهدی 
دوم ادامه داشت که پس از چهارساعت عملیات جستجو در 
ساعات اولیه بامداد روز شنبه پیکر بی جان سرنشین دیگر 

خودرو در فاصله دورتر از نقطه سقوط یافت شد.
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روحی الهی

چالش عدم پاسخگویی وزیر آموزش و پرورش به رسانه ها

در  از طریق رسانه ملی  روزها  این  وپرورش در حالی  آموزش  وزیر 
خصوص مهمترین سئواالت آموزشی دانش آموزان از جمله زمان برگزاری 
آزمون نهایی سخن می گوید که ستاد ملی کرونا این موارد را تایید نکرده است.

از آغاز شیوع کرونا در کشور و تعطیلی آموزش و شروع آموزش های 
مجازی اتفاقات بسیاری در حوزه آموزش و پرورش رخ داده و تقریباً تمام 
مسائل مربوط به آموزش تحت تأثیر قرار گرفت که تیتر وار می توان به بحث 
کیفیت و کمیت آموزش های مجازی، حاشیه ها و مشکالتی که اجباری شدن 
شبکه شاد برای برقراری کالس های درس مجازی ایجاد کرد، بحث شهریه 
مدارس غیردولتی، آزمون هایی که به تعویق افتاد، چگونگی به پایان بردن 
آموزش در دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم و چالش های تصمیمات مدیران 
در این باره، برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم، هدایت تحصیلی و روشن 
نبودن تکلیف چگونگی تعیین رشته دانش آموزان برای تحصیل در متوسطه 
دوم از مهر ۹۹، نحوه ثبت نام دانش آموزان و زمان دقیق و چند و چون آن 
برای سال تحصیلی بعد، چاره اندیشی های آموزش و پرورش برای سال 
تحصیلی آتی در صورت استمرار وضعیت بحران کرونا و با توجه به هشدار 
مسئوالن، اضافه شدن چالش کرونا با شیوه آنفلوانزا در سال تحصیلی بعد 

و.... اشاره کرد.
و  آموزش  وزیر  از جمله  پرورش  و  آموزش  مسئوالن  مدت  این  در 
پرورش در برنامه های تلویزیونی زیادی شرکت کردند و به بیان یکسویه 
اطالعات در این حوزه پرداختند که گاه نیز این اطالعات متناقض بوده 
است. از جمله تاکید امروز وزیر آموزش و پرورش در برنامه سیمای خانواده 
به اینکه امتحانات نهایی پایه دوازدهم به صورت حضوری و از ۱۷ خرداد 
آغاز می شود اما همچنان ستاد ملی کرونا درباره برگزاری امتحانات نهایی 
در تاریخ مشخص شده نظر قطعی خود را اعالم نکرده است. با توجه به 
تعویق در برگزاری کنکور سراسری و موکول شدنش به اواخر مرداد، حاال 
دانش آموزان می پرسند، اصرار آموزش و پرورش برای برگزاری امتحانات 
نهایی از ۱۷ خرداد چیست و از سوی دیگر با توجه به اینکه حداقل ۲۰ درصد 
محتوای درسی دانش آموزان این پایه به صورت مجازی تدریس شده است، 
به زمان بیشتری نیاز دارند. وزیر آموزش و پرورش امروز نیز در گفتگوی خود 
در صدا و سیما تاکید کرد اصرار ما بر آزمون از تمام محتوای درسی است 
در حالی که هفته گذشته شیوه نامه برگزاری آزمون امتحان نهایی به دو 

صورت از تمام محتوای درسی و از ۸۰ درصد آن اعالم شد.
موضوع دیگر بازگشایی مدارس پیش از پایان سال تحصیلی است که 
وزیر آموزش و پرورش و دیگر معاونان وی از آن سخن می گویند و حتی 
تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه را برای آن در نظر گرفته اند، )هر چند گفته شده در 
شهرهایی که در آنها وضعیت سفید اعالم شده مدارس بازگشایی می شود( 
اما امروز وزیر آموزش و پرورش اعالم کرده است که فردا درباره وضعیت 
مدارس در ستاد ملی کرونا تصمیم گیری می شود. ضمن اینکه هنوز هیچ 
مسئولی در آموزش و پرورش به این موضوع پاسخ نداده است که اعالم 
وضعیت سفید در شهرها به معنای ماندن آنها در آن وضعیت نیست و آیا قرار 
است به صورت روزانه اعالم شود که فردا مدارس در مناطقی که سفید اعالم 
می شود باز هستند یا نه؟ آیا این خود یک تبعیض آموزشی نخواهد بود که در 
برخی مناطق مدارس باز شود و در بسیاری از مناطق امکان بازگشایی نباشد؟

این چندمین بار است که وزیر آموزش و پرورش در برنامه ای تلویزیونی 
ظاهر می شود و تقریباً یکسویه به اطالع رسانی در خصوص مسائل آموزشی 
می پردازد و در این مدت آموزش و پرورش امکان این را مهیا نکرده است که 
یک نشست خبری به صورت ویدئوکنفرانس و یا حضوری با حفظ فاصله 
اجتماعی با خبرنگاران این حوزه برگزار کند تا آنها به پرسش دغدغه های 
مردم بپردازند و سئواالت تخصصی تر و پرچالشی تر را از فرد شماره یک 

وزارت آموزش و پرورش بپرسند.
میلیون ها  اندازی اپلیکیشنی با  راه  ادعای  که  پرورشی  و  آموزش 
کاربر همزمان و حمایت فناورانه آن را دارد، چگونه است که در این چند 
ماه نتوانسته است زیرساخت برگزاری یک ویدئو کنفرانس را برگزار کند؟ 
آموزش و پرورشی که این ادعا را دارد که می تواند مدارس را با حفظ فاصله 
گذاری اجتماعی برقرار کند، چگونه است که در این مدت نتوانسته است 
برای یک جمع خبری محدود با حفظ فاصله گذاری و رعایت پروتکل ها 

یک نشست خبری برگزار کند؟
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تعیین تکلیف شهریه مدارس غیردولتی در ایام کنونی

و  غیردولتی  مدارس  سازمان 
با صدور  توسعه مشارکت های مردمی 
بخشنامه ای به استان ها شهریه مدارس 
تعیین  را  کنونی  ایام  در  غیردولتی 

تکلیف کرد.
و  غیردولتی  مدارس  سازمان 
براساس  مردمی  مشارکت های  توسعه 
هفتاد  االجرای  الزم  و  قطعی  مصوبه 
سیاستگذاری،  شورای  جلسه  دومین  و 
برنامه ریزی و نظارت مرکزی به تاریخ 
شهریه   ،۹۹ سال  ماه  اردیبهشت  اول 

مدارس غیر دولتی، در شرایط فعلی را 
تعیین تکلیف و به استان ها ابالغ کرد لذا 
این مصوبه که به تایید وزیر آموزش و 
پرورش نیز رسیده است الزم االجراست.

براین اساس با توجه به آثار منفی 
شیوع ویروس کرونا و محدودیت های 
اعمال شده از سوی ستاد ملی مدیریت 
ضرورت  به  نظر  با  همچنین  کرونا 
مدارس  موسسان  حقوق  از  حمایت 
مذکور و تضمین حقوق مردم و جامعه 
اساس  بر  مقرر شد مدارس غیردولتی 

با  و   ۹۸-۹۹ تحصیلی  سال  مصوبه 
پرورشی  و  آموزشی  خدمات  به  توجه 
ارائه شده مجاز به دریافت کامل شهریه 

باشند و بر اساس آن عمل کنند.
مدارس  گزارش  این  براساس 
خدمات  ارائه  عدم  لحاظ  به  مذکور 
ی  مه ها نا بر ق  فو ی  لیت ها فعا و 
و  ایاب  سرویس  قبیل  از  غیرآموزشی 
آموزی،  دانش  اردوهای  غذا،  ذهاب، 
و  لمپیادها  ا استخر،  ورزشی،  سالن 
مکلفند  کرونایی  تعطیالت  از  پس   ...

هزینه های  کردن  مسترد  به  نسبت 
بانکی  رسید  و  اقدام  اولیا   از  دریافتی 
و  کنند  درج  مدرسه  مالی  اسناد  در  را 
یا با رضایت اولیا مبالغ مذکور را بابت 
شهریه سال جدید تحصیلی دانش آموز 

به حساب مدرسه واریز کنند.
رسانی  اطالع  مرکز  گزارش   به 
و  آموزش  وزارت  عمومی  روابط  و 
استان ها  نظارت  شورای  پرورش، 
این  اجرای  حسن  بر  نظارت  مسئول 

مصوبه است.

بهبود معیشت مردم 
و جایگاه مجلس اولویت مجلس آینده باشد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی بهبود معیشت مردم 
و ارتقای جایگاه مجلس را دو اولویت مهم مجلس یازدهم عنوان کرد و 
گفت: نمایندگان مجلس یازدهم در صورتی می توانند نقش تعیین کننده ای 
در مطالبه گری مردم و تقویت نظام داشته باشند که مردم احساس کنند 

نمایندگی آنها را می کنند.
غالمرضا حیدری ، درباره اولویت های مجلس یازدهم گفت: بحث 
تعیین اولویت ها یک موضوع اقتضایی بر مبنای شرایط و مقتضیات است؛ 
بهبود معیشت  اولویت ها  از مهمترین  نظر من یکی  به  فعلی  در شرایط 
و  کارهاست  و  ساز  سری  یک  شدن  فراهم  الزمه اش  که  است  مردم 
عواملی را می طلبد تا بهبود معیشت مردم محقق شود، زیرا همه آمارها بر 
این مبناست که وضع عمومی معیشت مردم در اقصا نقاط کشور و حتی 

تهران خوب نیست.
وی با اشاره به تاثیر شیوع کرونا و تداوم تعطیلی کسب و کارها بر 
گسترش فقر یادآور شد: یکی از فاکتورهای اصلی بهبود معیشت، حمایت 
واقعی از تولید است البته تولید به معنای عام. من فکر می کنم این حمایت 
واقعی از تولید باید در بستر رقابتی باشد. ممکن است در مقطع کوتاهی 
پمپاژی کنیم و تولید رونق مقطعی پیدا کند اما اگر تداوم نداشته باشد 
فایده ای ندارد، بنابراین تداوم حمایت از تولید در واقع فراهم کردن بستر 
رقابت است.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: برای 
را  باید در داخل و خارج مزیت های مان  فراهم کردن بستر رقابتی ما 
از  بتوانیم سهمی را  تا  ببینیم که روی چه کاال و خدماتی مزیت داریم 
بازارهای صادراتی دنیا در اختیار بگیریم وگرنه اگر بخواهیم به همه زمینه 
ها ورود کنیم نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. مثال االن همه اذعان داریم 
که نفت دیگر نمی تواند برای ما مزیت باشد، البته خدا کند این وضعیت 

کوتاه مدت باشد ولی پیش بینی ها نگران کننده است.
حیدری ادامه داد: ما برای داشتن بازارهای صادراتی نیاز به بهبود 
روابط بین الملل داریم، این واقعیتی است که تا این روابط بهبود نیابد به 
دور خود می چرخیم و هزینه تولید و خدمات مان باال می رود، در شرایط 
به هم پیوسته فعلی جهان حتمًا باید روابط بانکی خوبی داشته باشیم. اگر 
روابط بانکی ما روی یک ریل درستی نباشد نه پول می توانیم رد و بدل 
کنیم نه معامالتی می تواند بر اساس روابط پولی و تجاری انجام شود، این 

موضوع باید از اولویت های مهم مجلس یازدهم باشد.
وی اضافه کرد: البته مجلس دهم هم در این زمینه خیلی تالش کرد 
ولی به نتیجه مطلوب نرسید. در همین زمینه الزم است مجلس یازدهم 
این موضوع را با مقامات تصمیم گیر در حاکمیت خیلی شفاف و روشن 
کند که اگر بخواهیم تولید داشته باشیم ابزار آن روابط بین الملل است 
اگر این ابزار فراهم نباشد موضوع تولید تبدیل به شعار و حرف می شود و 

موجب دلسردی و سرخوردگی مردم خواهد شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت توجه 
به موضوع حقوق بگیران، بازنشستگان و فرهنگیان گفت: آموزش و پرورش 
واقعا گلوگاه اصلی توسعه در کشور، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز و مهارت 
آموزی نیروی انسانی است اما متاسفانه وضعیت اسفباری را در مورد آموزش 
و پرورش شاهد هستیم و شرمنده ایم که نتوانستیم کاری کنیم. ما در 
برنامه ششم در مجلس دهم همسان سازی حقوق بازنشستگان را تصویب 
کردیم ولی شورای نگهبان آن را تایید نکرد و تبدیل به متناسب سازی 
شد که عماًل متناسب با نرخ تورم صورت نمی گیرد، اینها از اولویت های 

مهمی است که باید به صورت جدی به آن نگاه شود.
حیدری بهبود جایگاه مجلس را اولویت دیگر مجلس یازدهم عنوان و 
خاطرنشان کرد: نمایندگان منتخب مردم در مجلس باید مطالبه گر مطالبات 
مردم باشند، درست است که آنها در کلیت نظام جمهوری اسالمی هستند 
ولی وظایفی برای مجلس تعریف شده و اگر خدای نکرده تعارضی با قوای 
دیگر وجود داشت آنها باید جانب مردم را بگیرند، اینجا حقوق اساسی آحاد 
مردم مهم است و باید این موضوع برای نمایندگان اولویت داشته باشد 

چرا که این وظیفه ذاتی نمایندگان مجلس است.
جایگاه  که  بودیم  این  شاهد  برهه ای  در  متاسفانه  کرد:  تاکید  وی 
مجلس به انحای مختلف خیلی آقاباالسر پیدا کرد. درست است که مجلس 
یازدهم یکدست و مورد رضایت شورای نگهبان است اما فکر نکنند که اگر 
مجلس بله قربان گو باشد این به نفع نظام است. نمایندگان مجلس یازدهم 
در صورتی می توانند نقش تعیین کننده ای در مطالبه گری مردم و تقویت 
نظام داشته باشند که مردم احساس کنند نمایندگی آنها را می کنند و در 
این صورت آنها می توانند نقش نظارتی خود را در قوای دیگر هم ایفا کنند.

این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
بنابراین الزم است در همین ابتدای کار رئیس منتخب مجلس یازدهم به 
طور جدی این موضوع را از رهبری طلب کند؛ به عنوان طلبی که برای 

کلیت مملکت مفید خواهد بود.
حیدری با اشاره به شیوع کرونا و شرایط پیش آمده برای مردم گفت: 
کل نظام باید این مسئله را در اولویت قرار دهند و مجلس یازدهم به مراتب 

باید بیشتر به موضوع معیشت مردم توجه کند.

تحریم جدید شورای امنیت، خالف تعهدات اساسی است
وزیر امور خارجه در نامه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید 
کرد، هرگونه تحریم یا محدودیت جدید توسط شورای امنیت خالف تعهدات 
اساسی داده شده به مردم ایران است و همه مسئولیت آن بر عهده ایاالت 
متحده و هر موجودیتی خواهد بود که یا به ایاالت متحده کمک کرده و یا 

تلویحا در قبال رفتار غیرقانونی اش سکوت نماید.
همزمان با دومین سالروز خروج غیر قانونی و بدون دستاورد ایاالت متحده 
آمریکا از برجام محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نامه مهمی 
خطاب به آقای آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد توجه وی بعنوان 
دبیر کل سازمان ملل متحد را به برخی موضوعات مرتبط با خروج غیرقانونی 
ایاالت متحده آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و همچنین اعمال 
غیرقانونی تحریم های یکجانبه آن دولت علیه ملت و دولت جمهوری اسالمی 
ایران که در تناقض روشن با تعهدات آن دولت ذیل حقوق بین الملل است، 
همچنین توجه شورای امنیت را به موضوعات مرتبط با نقض های فاحش، مکرر 
و مستمر منشور ملل متحد، علی الخصوص ماده ۲۵ توسط ایاالت متحده که 
اعتبار و تمامیت سازمان ملل متحد را به مخاطره انداخته و صلح و امنیت بین 

المللی را تهدید می کند، جلب کرد.
با اشار به خروج یکجانبه و  نامه  این  امور خارجه کشورمان در   وزیر 
غیرقانونی ایاالت متحده از برجام و خاتمه مشارکت آنان در برجام و اعمال 
مجدد تمامی تحریم هایی که وفق برجام رفع شده بود و »ناپایبندی اساسی« 
نسبت به برجام در تناقض آشکار با قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنیت ملل متحد 
که خود آمریکا آن را ارائه کرده بود، تاکید کرد: سازمان ملل متحد می بایست 
فورا به مسئولیت دولت ایاالت متحده رسیدگی کرده و آن دولت را به دلیل 
تبعات اعمال متخلفانه اش که در تناقض آشکار با منشور ملل متحد و حقوق 
بین الملل قرار دارد، پاسخگو سازد. بی کیفرمانی ایاالت متحده در این مورد و 

سایر موارد، به اعتبار سازمان ملل متحد به شدت لطمه خواهد زد.

بهبود معیشت مردم و جایگاه مجلس اولویت مجلس آینده 
باشد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی بهبود معیشت مردم 
و  یازدهم عنوان کرد  اولویت مهم مجلس  دو  را  ارتقای جایگاه مجلس  و 
گفت: نمایندگان مجلس یازدهم در صورتی می توانند نقش تعیین کننده ای در 
مطالبه گری مردم و تقویت نظام داشته باشند که مردم احساس کنند نمایندگی 

آنها را می کنند.
غالمرضا حیدری درباره اولویت های مجلس یازدهم گفت: بحث تعیین 
اولویت ها یک موضوع اقتضایی بر مبنای شرایط و مقتضیات است؛ در شرایط 
فعلی به نظر من یکی از مهمترین اولویت ها بهبود معیشت مردم است که 
الزمه اش فراهم شدن یک سری ساز و کارهاست و عواملی را می طلبد تا بهبود 
معیشت مردم محقق شود، زیرا همه آمارها بر این مبناست که وضع عمومی 

معیشت مردم در اقصا نقاط کشور و حتی تهران خوب نیست.
وی با اشاره به تاثیر شیوع کرونا و تداوم تعطیلی کسب و کارها بر گسترش 
فقر یادآور شد: یکی از فاکتورهای اصلی بهبود معیشت، حمایت واقعی از تولید 
است البته تولید به معنای عام. من فکر می کنم این حمایت واقعی از تولید 
باید در بستر رقابتی باشد. ممکن است در مقطع کوتاهی پمپاژی کنیم و تولید 
رونق مقطعی پیدا کند اما اگر تداوم نداشته باشد فایده ای ندارد، بنابراین تداوم 

حمایت از تولید در واقع فراهم کردن بستر رقابت است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: برای فراهم کردن 
بستر رقابتی ما باید در داخل و خارج مزیت های مان را ببینیم که روی چه 
کاال و خدماتی مزیت داریم تا بتوانیم سهمی را از بازارهای صادراتی دنیا در 
اختیار بگیریم وگرنه اگر بخواهیم به همه زمینه ها ورود کنیم نتیجه مطلوبی 
نخواهد داشت. مثال االن همه اذعان داریم که نفت دیگر نمی تواند برای ما 
مزیت باشد، البته خدا کند این وضعیت کوتاه مدت باشد ولی پیش بینی ها 

نگران کننده است.

نامه ظریف به گوترش  حقانیت ایران در پایبندی به برجام را 
نشان می دهد

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه ایران همچنان به برجام پایبند بوده است، گفت: در آغاز سومین 
سال برجام بدون آمریکا نامه وزیر خارجه به دبیرکل سازمان ملل نشان دهنده 

حقانیت جمهوری اسالمی در پایبندی به برجام است.
حشمت اهلل فالحت پیشه با اشاره به نامه وزیر امور خارجه به دبیرکل 
سازمان ملل درباره بدعهدی آمریکا در خروج از برجام و اعمال تحریم های 
ظالمانه گفت: در شرایطی وارد سومین سال خروج آمریکا از برجام می شویم 
که آمریکایی ها یکی از قوی ترین رژیم های منع اشاعه در دنیا که بعد از جنگ 
سرد شکل گرفته بود را با خروج از برجام با نوسانات جدی روبرو کردند. در 
شرایطی که دنیا ناکام مانده بود شکل گیری راهکار سیاسی درباره برجام قوت 
گرفت و به دنبال آن قدرت های روز دنیا و سازمان های مالی قوی و بین المللی 

در حمایت از این توافق وارد شدند.
وی افزود: بعد از روی کار آمدن ترامپ و با خروج آمریکا از برجام عمال 
دیگر برجام اجرا نشد. آقای ظریف در نامه به دبیرکل سازمان ملل این شرایط 
را یادآور شد که در سال اول خروج آمریکا از برجام ایران همچنان به تعهداتش 
پایبند بود تا یک سال علیرغم تعیین ضرب االجل ها تعهداتش را اجرایی کرد، 
بعد از یک سال با تکانه هایی برنامه هسته ای را ادامه داد که اقداماتش همه 
در قالب برجام بود.فالحت پیشه ادامه داد: ایران هنوز به برجام پایبند است. این 
آمریکایی ها بودند که به برجام پایبند نبودند. البته که آمریکایی ها سعی کردند 
زیرکانه مذاکرات بی قید و شرط با ایران را مطرح کنند اما خودشان نشان دادند 
که وقتی به توافق پایبند نیستند نه تنها ایران که هیچ کشوری نمی تواند چنین 

مذاکراتی را قانع کننده بداند لذا ایران وارد مذاکره دوجانبه نشد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان 
کرد: اکنون در آغاز سومین سال برجام بدون آمریکا آقای ظریف نامه ای به 
دبیرکل سازمان ملل نوشت که نشان دهنده حقانیت جمهوری اسالمی ایران 
در پایبندی به برجام به عنوان سازوکار منع اشاعه است. جمهوری اسالمی در 
آینده می تواند حقوق برنامه هسته ای خود را دنبال کند و این آمادگی را دارد 

که هر گاه برجام احیا شود به وظایف خود عمل نماید.
فالحت پیشه با اشاره به بخش دیگری از نامه وزیر خارجه گفت: قسمت 
شکستن  برای  ملل  سازمان  دبیرکل  از  درخواست  ظریف  آقای  نامه  دوم 
تحریم های آمریکا بود. تحریم هایی که در اوج اپیدمی کرونا ادامه پیدا کرد. 
آقای ظریف در این نامه این موارد را مورد اشاره قرار داد اما واقعیت آن است 
که سازمان ملل و دیگر بازیگران در قبال برجام تماشاچی هستند. درست است 
که نامه آقای ظریف اثبات حقانیت حقوقی ایران است و ایران مسئولیت پذیری 
خود را نشان داده اما واقعیت آن بوده که برجام توافقی با دو بازیگر اصلی ایران 
و آمریکا بود که یکی از آن ها خارج شد. اگر موضوع هسته ای ایران راهکار 
مسالمت آمیز داشته باشد ایران و آمریکا باید به آن برسند که در حال حاضر 

این شرایط فراهم نیست.

تخطی آمریکا از قطعنامه ۲۲31 تمسخر قوانین بین الملل است
نماینده کشورمان در نیویورک از نقض قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنیت 

سازمان ملل از سوی آمریکا انتقاد کرد.
پیامی  در  نیویورک  در  دائمی کشورمان  نماینده  روانچی  تخت  مجید 
توییتری به قسمتی از بیانیه  اخیرش در سازمان ملل اشاره کرده و نوشت: 
بیانیه امروز من در شواری امنیت سازمان ملل درباره درس هایی که از جنگ 
جهانی دوم فراگرفته شد: یکی از مثال های زنده تمسخر سیستماتیک قوانین 
بین المللی، تخطی آمریکا از قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنیت سازمان ملل و تهدید 
بی شرمانه آن علیه دیگران است که یا ]آن ها هم[ از این قطعنامه تخطی کنند 

یا با تنبیه مواجه شوند.
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دانش آموزان پایه یازدهمی در سامانه سرباز ماهر ثبت نام کنند
از ۱۵ سالگی می توانستند در  افراد ذکور  تمامی  سردار کمالی  گفت: در گذشته 
سامانه سرباز ماهر ثبت نام کنند اما اکنون از پسران پایه یازدهمی دعوت می شود تا 

در این سامانه ثبت نام کنند.
مهر اظهار  با خبرنگار  گفت وگو  در  آموزی  مهارت  مرکزی  قرارگاه  عالی  مشاور 
داشت: رسالت اصلی سربازی، دفاع از کشور و برقراری امنیت است. مقام معظم رهبری 
همواره تاکید دارند که سربازان عالوه بر یادگیری مسائل نظامی حتمًا یک کار هم یاد 
بگیرند. در همین راستا قرارگاه مرکزی مهارت آموزی فعالیت خود را در سه محور قبل 

از خدمت، حین خدمت و پس از خدمت آغاز نموده است.
وی افزود: در محور قبل از خدمت، کلیه افراد ذکور از ۱۵ سالگی می توانند در 
سامانه سرباز ماهر ثبت نام کنند. که این ثبت نام برای دانش آموزان پایه یازدهم الزامی 
می شود. ثبت نام دو منفعت را برای جوانان به همراه خواهد داشت. اول اینکه در حین 
خدمت از مشوق ها بهره مند خواهند شد ثانیًا پس از خدمت تسهیالتی برای شروع و یا 

توسعه اشتغال سربازان ترخیص شده اعطا خواهد گردید.
مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی با اشاره به اینکه اعطای مشوق های 
حین خدمت از تیرماه سال جاری شروع خواهد شد، ادامه داد: مشوق ها بر اساس اولویت 
امتیازات کسب شده در سامانه اعطا می شوند که این سیستم امتیازدهی با هفت شاخص 
گوناگون صورت می پذیرد. همچنین اولویت کسانی هستند که زمان اعزام ایشان نزدیک 
باشد. پنج مشوق را انتخاب و پیشنهاد می دهند که اگر امتیاز الزم را کسب کنند یکی 
از آن امتیازات به آنها تعلق می گیرد ولی اگر امتیاز نیاورند سامانه به صورت خودکار 

مشوقی به آنها تخصیص می دهد.
تشریح ارائه خدمات قرارگاه مهارت آموزی به سربازان

افراد حین خدمت  برنامه قرارگاه برای  این سوال که  به  سردار کمالی در پاسخ 
چیست گفت: حتی االمکان تالش می شود سربازان در حین خدمت مطابق مهارتی که 
دارند به کارگیری شوند، همچنین برای افراد با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر، 

عالوه بر آموزش های عمومی، آموزش های کارآفرینی نیز در نظر گرفته شده است.

نیروهای  وظیفه  کارکنان  پایان خدمت  از  دو سال پس  تا  قرارگاه  افزود:  وی 
مسلح را همراهی می کند و وضعیتشان را رصد و هدایت شغلی، هدایت تسهیلگری 
مالی می کند تا سرباز به اشتغال برسد و این امر با کمک و همکاری تمامی ارگان ها 
ارتباطات، و همچنین بانک ها  از وزارتخانه های کار، صمت،  و نهادهای مرتبط اعم 

و… محقق می شود.
که  سربازی  مثال  برای  داد:  ادامه  مهارت آموزی  مرکزی  قرارگاه  عالی  مشاور 
در حوزه کشاورزی مهارت و تخصص داشته و پس از خدمت نیز فعالیت در توسعه 
روستایی داشته باشد، می تواند از 3۰ میلیون تا ۱۵ میلیارد تومان وام با توجه به نوع 

طرح از وزارت کار دریافت نماید.
سردار کمالی به تمام جوانان توصیه کرد جهت مفید شدن هرچه بیشتر دوران 
ثبت   www.smaher.ir نشانی  به  ماهر  در سامانه سرباز  خدمت سربازی حتمًا 
نام نمایند و همچنین وعده توضیحات تکمیلی از جزئیات مشاوره های مختلف را در 

آینده نزدیک دادند.

معافیت مبتالیان اوتیسم از سربازی 
مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران ضمن اشاره به نحوه فعالیت سامانه ثبت اطالعات 
اوتیسم ایران، در عین حال از معافیت کامل مبتالیان اوتیسم طی تفاهمی با سازمان 

نظام وظیفه خبر داد.
ایران  اوتیسم  جامعه  نیازهای  مهم ترین  از  یکی  گفت:  غفاری  صالح  سعیده 
داشتن آمارهای رسمی و قابل قبول در کشور است. در سیاست گذاری های کالن و 
در نظام حاکمیتی ایران پرداختن به موضوعاتی از قبیل افراد طیف اوتیسم نیازمند 
داشتن اطالعات قابل قبول است. پیش بینی های امسال روز جهانی اوتیسم از طریق 
سازمان های معتبر آماری در جهان،  آمار یک تولد از هر ۵۷ تولد را در طیف اختالل 

اوتیسم اعالم کرده است.
وی با بیان اینکه ماه آوریل ماه جهانی اوتیسم نامیده شده است، افزود: از سال 
گذشته با همکاری و حمایت مجموعه مالی پاسارگاد،  انجمن اوتیسم ایران درصدد راه 
اندازی سامانه کشوری ثبت اطالعات اوتیسم برآمد که از آن به عنوان سامانه رجیستری 
صفحه ای  سه  فرم  از  متشکل  که  سامانه  این  اول  در مرحله  می کنیم.  یاد  اوتیسم 
است؛ اطالعات آماری دقیق را از منظر جمعیت شناختی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، 
توانبخشی و اقتصادی خانواده اخذ کرده و مورد بررسی قرار می دهد. هر خانواده می تواند 
با مراجعه به سامانه www.irautism.ir  حداقل اطالعات اولیه را شامل نام، نام 
خانوادگی و کد ملی فرزند خود را وارد کند. به محض ورود اطالعات به این سامانه، 

کارشناسان انجمن امکان ارتباط را برقرار کرده و اطالعات دیگر را اخذ می کنند. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: خانواده ها را تشویق می کنیم برای اینکه به این 
اوتیسم می شود و هم دالیل  باعث بررسی وضیعت  سامانه رجوع کنند؛ چراکه هم 

سامانه  این  واسطه  به  اوتیسم  خانواده های  که  دارد  خدماتی  دیگری همچون  مهم 
می توانند دریافت کنند. سامانه رجیستری به تمامی سازمان ها و نهادها امکان ارائه 

گزارش های موردی را می دهد.
وی ادامه داد: در صورتی که فرزند اوتیسم در سن مراجعه به نظام وظیفه قرار 
گرفته باشد، طی تفاهماتی که سال گذشته انجمن اوتیسم ایران با سازمان نظام وظیفه 
داشت، خوشبختانه اوتیسم در لیست معافیت کامل قرار گرفت. روند معافیت فرد دارای 
اختالل اوتیسم به شرط آن اتفاق می افتد که انجمن اوتیسم ایران تاییدیه  پزشکی فرد 

را به سازمان نظام وظیفه اعالم کند.
تصریح  سامانه،  این  در  نام  ثبت   امتیازات  دیگر  خصوص  در  غفاری  صالح 
بانک  بیمه  و  ملت  بانک  بیمه  مسلح،  نیروهای  بیمه   مانند  تکمیلی  کرد: بیمه های 
پاسارگاد پذیرفته اند که در صورت تایید انجمن اوتیسم ایران،  خدمات توانبخشی این 

افراد را در قالب پوشش بیمه  تکمیلی پذیرا باشند.
وی با بیان اینکه موضوع گم شدن افراد طیف اوتیسم یکی از چالش های موجود 
برای خانواده ها است، اظهار کرد: یک فرد اوتیسم ترس از خطر و درکی از ارتباط و 
تعامل متقابل ندارد و بسیاری از اوقات خانواده ها با گم شدن فرزندان خود مواجه اند. 
کار ارزشمندی که در دو سال گذشته صورت گرفت، ارتباط انجمن اوتیسم ایران از 
بود که سامانه گم شدن بچه های  با سازمان »ناجا« و »فابا«  طریق وزارت کشور 
اوتیسم در »فابا« طراحی و در تمام کیوسک ها و تمامی مراکز کالنتری ها این سامانه 
قابل اتصال است و به محض اینکه فرد گم شده طیف اوتیسم به نزدیک ترین کالنتری 
رسانده شود نام و نام خانوادگی و یا کد ملی فرد از طریق کارت رجیستری که خانواده ها 
در لباس فرزندشان می گذارند؛ اطالعات الزم برای کالنتری قابل مالحظه است که 

بتوانند موضوع را به خانواده اطالع دهند.
مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران تاکید کرد: خدمات حمایتی، اجتماعی و یا خدمات 
معیشتی که خیرین در اختیار انجمن می گذارند به واسطه این سامانه قابل ارائه خواهد 
بود. معموال در طول سال با کمک حامیان مان در چهار مرحله در خدمت خانواده های 
عزیز هستیم. پرداخت کمک هزینه های آموزشی، توانبخشی که مهمترین نیاز است به 

واسطه ثبت نام در سامانه انجام پذیر است.
وی افزود: در ردیف بودجه بیمای های خاص مهم ترین عاملی که سازمان برنامه 
بودجه و مجلس شورای اسالمی می توانند تخصیص اعتبار کنند، استناد به آمار صحیح 
به  باید  بودجه ای که  از  نباشد متاسفانه خانواده ها  آمار صحیح  این  است و چنانچه  

اوتیسم اختصاص یابد محروم می شوند.
مسئولیت های  قالب  در  خصوصی  مجموعه های  اگر  داد:  ادامه  غفاری  صالح 
اجتماعی بتوانند در ایجاد زیرساخت های الزم به انجمن هایی مانند انجمن اوتیسم ایران 
کمک کنند، بزرگترین رسالت خود را انجام داده اند. مسئولیت اجتماعی تنها پرداخت 

وجوه مالی نیست و گاهی مسئولیت می تواند در قبال صرف زمان باشد.

و  ریزی  برنامه  مرکز  سرپرست 
فناوری وزارت آموزش و پرورش با اشاره 
به اینکه ۷۸ درصد دانش آموزان یعنی 
نفر در شبکه  میلیون و 3۰۰ هزار   ۱۱
تا امروز ۸۹۲  شاد عضو شده اند گفت: 
میلیون و ۲۱۰ هزار فایل در شبکه شاد 

بارگذاری و تبادل شده است.
مهدی شرفی با اشاره به موضوع 
آموزش از راه دور و چالش های فناوری 
گفت: تا امروز ۸۹۲ میلیون و ۲۱۰ هزار 
تبادل  و  بارگذاری  فایل در شبکه شاد 
فایل ۲۰  متوسط هر  به طور  شده که 

مگابایت است.
گیری  نتیجه  به  پاسخ  در  وی 
»تبادل  اینکه  بر  مبنی  برنامه  مجری 
میلیون   ۱۸ معادل  فایل  میزان  این 
گیگابایت می شود و اگر هرگیگابایت را 
۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان درنظر بگیریم، 
ارزش ریالی اینترنت مصرف شده ۱۸ تا 
۹۰ میلیارد تومان می شود، مگر آموزش 
رایگان نیست، برای چه چنین رقمی را 
به مردم تحمیل کرده ایم؟« گفت: سه 
است،  تعطیل  مدرسه ها  که  است  ماه 
غیره  و  و ذهاب  ایاب  آموزش،  هزینه 
قبال وجود داشته و اکنون این هزینه ها 
جاری  هزینه های  جایگزین  نوعی  به 

شده است.
و  ریزی  برنامه  مرکز  سرپرست 
فناوری وزارت آموزش و پرورش افزود: 
البته ما به دنبال آن هستیم که هزینه 
این  شود.  رایگان  شاد  شبکه  مصرفی 
موضوع با ستاد ملی مدیریت کرونا نیز 
مطرح شده و پیگیر هستیم که از طریق 
مراجع ذیربط این اتفاق بیفتد و اینرتنت 

مصرفی رایگان شود.
شرفی با بیان اینکه نمی توانستیم 
آموزش  را در تعطیالت ناشی از کرونا 
روزهای  همان  از  گفت:  کنیم  تعطیل 
از  مکمل  آموزش  تعطیالت،  ابتدایی 
ضعف  شد.  شروع  ملی  رسانه  طریق 
امکان  عدم  تلویزیونی  آموزش  بزرگ 
تعامل دوطرفه بود و آموزش و پرورش 
باید دنبال راه دومی می رفت که در زمان 
جوابگوی  و  سازی  پیاده  قابل  محدود 

جمعیت ۱۶میلیونی باشد.
راستا  همین  در  داد:  ادامه  وی 
شبکه شاد ایجاد و همکاران ما دریافت 
اینترنت را به  از  مجوز استفاده رایگان 
ستاد کرونا بردند. آنها که متولی پهنای 
فرایند  تا  کنند  کمک  باید  هستند  باند 
خانواده ها  هزینه  و  برود  پیش  آموزش 

هم کمتر شود.

و  ریزی  برنامه  مرکز  سرپرست 
با  پرورش  و  آموزش  وزارت  فناوری 
بیان اینکه معلمان ما به طور پراکنده 
آموزش ها را در پیام رسان های خارجی 
اینترنت  هزینه  و  بودند  کرده  شروع 
چند  خارجی  رسان  پیام  از  استفاده 
مصرف  کرد:  اظهار  است  بوده  برابر 
افزایش  درصد   3۰ داخلی  باند  پهنای 
پهنای  از  که  معناست  این  به  و  یافته 
است.  شده  جویی  صرفه  خارجی  باند 
قبال مردم اینکار را در پیام رسان های 
دیگر انجام می دادند و چندبرابر هزینه 

می کردند.
شرفی با اشاره به اینکه ۷۸ درصد 
دانش آموزان یعنی ۱۱ میلیون و 3۰۰ 
شده اند  عضو  شاد  شبکه  در  نفر  هزار 
گفت: اگر یک دستگاه تلفن هوشمند هم 
در خانه باشد برای چند فرزند دانش آموز 
قابل استفاده است و این پوشش ما را 

افزایش داده است.
اختصاصی  کانال های  افزود:  وی 
محتوا   ۵۰۰۰ کرده ایم.  ایجاد  محتوا 
می توانند  معلمان  و  شده  بارگذاری 
اینها را به اشتراک بگذارند. ضمن آنکه 
فایل های بارگذاری شده در داخل شبکه، 
فشرده سازی شده است. پوشش شبکه 

خوب است. ۹۸ درصد مدیران مدارس 
عضو شبکه شاد هستند و امکانات جدید 

در حال اضافه شدن است.
دریافتی  بازخودرهای  درباره  وی 
گفت:  شاد  شبکه  از  رضایت  میزان  و 
با  تعدادی  استفاده کرده اند  افرادی که 
داشتند.  رضایت  و  گرفتند  تماس  بنده 
شبکه شاد بسیار زود فراگیر شد. اکنون 
سیستم کارش را انجام می دهد. استفاده 
از شبکه الزامی نبوده است. به هرحال 
آموزش  رسمی  کانال  تنها  شاد  شبکه 
نباشد  استفاده  امکان  جایی  اگر  است. 
روش های دیگر آموزش دنبال می شود؛ 
اما اگر دسترسی وجود داشته باشد باید 

این کار را انجام دهند.
و  ریزی  برنامه  مرکز  سرپرست 
در  پرورش  و  آموزش  وزارت  فناوری 
برنامه تلویزیونی پرسشگر با بیان اینکه 
استفاده از مدرسه تلویزیونی کند و شل 
نشده است گفت: اما باید درنظر داشت 
است.  تعاملی  فرایند  یک  آموزش  که 
که  آموزی  دانش  اما  شد  ارائه  محتوا 
سوال  اگر  دیده  تلویزیون  از  را  محتوا 
داشته باشد باید در یک بستری آن را 
مطرح کند که در مدرسه تلویزیونی این 

امکان وجود نداشت.

۷۸ درصد دانش آموزان به شاد پیوستند
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ی  ا جر ا یپا  سا ن  یا ا ر شرکت 
خرید  برای  تسهیالت  پرداخت  طرح 
خودروهای کارکرده این گروه تا سقف 
هدف  با  را  خودرو  قیمت  درصد   ۵۰
افزایش توان خرید افراد و وارد کردن 
مشتریان واقعی به بازار خودرو کلید زد.

این روزها قیمت خودرو در فضای 
مجازی و آگهی های روزنامه ها هر روز 
رکورد تازه ای خلق می کند که تازه ترین 

آنها پراید ۹۰ میلیونی در بازار است.
یعه  شا له  مسا دو  رشناسان  کا
افزایش قیمت ها و نبود عرضه مناسب 
موضوع  این  دالیل  از  را  خودروسازان 
دست  میان  این  در  می کنند.  اعالم 
مشتریان و مصرف کنندگان واقعی به 
دلیل پایین آمدن قدرت خرید هر روز از 

خرید خودرو کوتاه تر می شود.
مدیریت بازار خودروهای کارکرده 
و دست دوم سال هاست که در بسیاری 
از کشورهای بزرگ توسط شرکت های 
این  انجام می شود و  اعتباری  مالی و 
بر تسهیل خرید و فروش  روند عالوه 
برای مشتریان،  خودروهای دست دوم 
منفعت  کسب  و  برند  اعتبار  افزایش 
برای  گارانتی  و  خدمات  ارائه  از  ناشی 
خودروهای دست دوم را نیز در پی دارد.

به  سایپا  رایان  لیزینگ  شرکت 
ها  لیزینگ  بزرگترین  از  یکی  عنوان 
در صنعت خودروسازی، اقدام به اجرای 

بازار  شرایط  بهبود  برای  نوین  طرحی 
خودروهای دست دوم گروه خودروسازی 

سایپا کرده است.
»محمود خاشعی« مدیرعامل رایان 
سایپا در این زمینه در جمع خبرنگاران 
غیر  آمارهای  مطابق  داشت:  اظهار 
رسمی سالیانه بین 3.۵ تا چهار میلیون 
خودروهای  فروش  و  خرید  عملیات 
افتد  می  تفاق  ا کشور  در  کارکرده 
به  مربوط  آنها  درصد   ۸۰ از  بیش  که 
خودروهای ایران خودرو و سایپا است.

وی گفت: در این طرح، فروشندگان 
و مشتریان می توانند با توجه به توافق 
حدودی  قیمت  خود،  بین  شده  انجام 
خودروی مورد نظر خود را تعیین کنند 
و پس از معرفی خودرو به شرکت، توسط 

کارشناسان رسمی و با در نظر گرفتن 
قیمت  خودرو  فنی  و  ظاهری  شرایط 

گذاری انجام شود.
ی  ا بر ن  سا شنا ر کا ر  حضو «
جلوگیری از هر گونه تبانی بین خریدار 

و فروشنده است.«
پرداخت  به  ره  شا ا با  خاشعی 
قیمت  درصد   ۵۰ سقف  تا  تسهیالت 
خودرو در این طرح، بیان داشت: پس 
از آنکه خریدار در سیستم ثبت نام کرد 
درخواست  تسهیالت  دریافت  برای  و 
داد، در مدت زمان ۲4 تا 4۸ ساعت این 
تسهیالت به خریدار پرداخت می شود.

لیزینگ  اندازی  راه  گفت:  وی 
شرکت  توسط  کارکرده  خودروهای 
تسهیل  واقع  در  سایپا  رایان  لیزینگ 

در فروش خودروهای دست دوم گروه 
برای خریداران  سایپا و اخذ تسهیالت 
خودروهای کارکرده را فراهم می آورد 
از  شرایط  کمترین  با  راستا،  این  در  و 
جمله یک نفر ضامن، یک فقره چک و 
مدارکی که ثابت کند فرد خریدار توان 
دارد،  را  تسهیالت  اقساط  بازپرداخت 

پرداخت انجام می شود.
ین  ا کرد:   خاطرنشان  خاشعی 
تسهیالت با نرخ ۲۱ درصد و با حداقل 
کارمزد پرداخت شده و تا پایان پرداخت 
این  رهن  در  خودرو  سند  تسهیالت، 

شرکت باقی خواهد ماند.
بازپرداخت  داد:  سقف  ادامه  وی 
و  شده  گرفته  نظر  در  سال  سه  تا  نیز 
به  مشتری  نظر  مطابق  ها  پرداخت 
صورت دو ماهه، سه ماهه، چهار ماهه 

و غیره انجام می شود.
ز  ا بر ا یپا  سا یان  ا ر مدیرعامل 
امیدواری کرد که با اجرایی شدن این 
فروش  و  خرید  افزایش  شاهد  طرح، 
واقعی  کنندگان  مصرف  حضور  با  ها 

خودرو باشیم.
وی گفت: رایان سایپا در نظر دارد 
در گام های بعدی امکان ارائه پوشش 
گارانتی بر روی خودروهای دست دوم 
و بهره گیری از خدمات پس از فروش 
تدریج  به  نیز  را  یدک  سایپا  شرکت 

اجرایی کند.

با رسیدن به ایستگاه پایانی؛
ادغام بانک های نظامی؛ منافع و سهولت ها

پرونــده ادغــام بانک هــای وابســته بــه نیروهــای مســلح کــه 
طبــق گفتــه رئیــس کل بانــک مرکــزی روزهــای پایانــی خــود را 
ــا ارائــه خدمــات بهتــر بــه مشــتریان، کنتــرل  ســپری می کنــد، ب
و تزریــق آرامــش بــه پــول و بهبــود وضعیــت ســود ســپرده و ســود 
بیــن بانکــی، منافــع و ســهولت هایی را بــرای مــردم در ارتباطــات 

ــد. بانکــی ایجــاد می کن
ــلح در  ــای مس ــه نیروه ــته ب ــای وابس ــام بانک ه ــروژه ادغ پ
ــورده و در  ــد خ ــش کلی ــال پی ــک س ــش از ی ــپه، از بی ــک س بان
ایــن مــدت نیــز اقدامــات مقدماتــی آن در حــال انجــام بــوده کــه 
در پــی آن ادغــام بانک هــای انصــار، قوامیــن، حکمــت ایرانیــان، 
مهــر اقتصــاد و موسســه مالــی و اعتبــاری کوثــر در بانــک ســپه 
ــته  ــال گذش ــد و در س ــاز ش ــال ۱3۹۷ آغ ــی س ــای پایان از ماه ه
ــه بانــک ســپه  ــارت وابســته ب ــن بانک هــا عب ــوی ای ــز، در تابل نی

درج شــده اســت.
در ایــن زمینــه، مدیرعامــل بانــک ســپه در روزهــای گذشــته 
از نزدیــک شــدن ماموریــت ملــی ادغــام بــه ایســتگاه پایانــی خــود 
خبــر داد و گفــت کــه تمــام ارکان بانــک ســپه آمــاده برگــزاری 
مجامــع نهایــی ادغــام چهــار بانــک و یــک موسســه مالــی وابســته 

بــه نیروهــای مســلح اســت.
ــه  ــورت گرفت ــات ص ــه اقدام ــه ب ــا توج ــه وی، ب ــه گفت ب
ــا  ــط ت ــم در صــورت کســب مجــوز از مراجــع ذی رب انتظــار داری
ــا  ــوع بانک ه ــک از مجم ــل دو بان ــاه حداق ــت م ــان اردیبهش پای
و موسســه مالــی وابســته بــه نیروهــای مســلح رســما بــه بانــک 

ــوند. ــپه ملحــق ش س
ــز  ــزی نی ــک مرک ــس کل بان ــس از آن رئی ــن پ ــالوه برای ع
اعــالم کــرد کــه ادغــام بانک هــای وابســته بــه نیروهــای مســلح 
در هفته هــای آینــده نهایــی می شــود و پیگیری هــای ایســنا 
مشــخص کــرد کــه دو بانکــی کــه قرار اســت تــا پایان اردیبهشــت 
ــان و  ــت ایرانی ــای حکم ــوند، بانک ه ــپه ملحــق ش ــک س ــه بان ب
ــا  ــای آن ه ــذاری دارایی ه ــای ارزش گ ــه کاره ــت ک ــن اس قوامی
تقریبــا بــه پایــان رســیده اســت.بانک های مهــر اقتصــاد و انصــار و 
موسســه مالــی کوثــر نیــز پــس از انجــام ارزش گــذاری دارایی هــا 
توســط قــوه قضاییــه بــه بانــک ســپه ملحــق می شــوند، در واقــع 
زیرســاخت های ادغــام ایــن بانک هــا فراهــم شــده و بــرای الحــاق 
ــک ســپه در انتظــار ارزش گــذاری دارایی هــا هســتند کــه  ــه بان ب
ــدان دور  ــه چن ــده ن ــز در آین ــا نی ــن بانک ه ــه نظــر می رســد ای ب

بــه بانــک ســپه ملحــق و پــروژه ادغــام نهایــی شــود.
همچنیــن، رئیــس کل بانــک مرکــزی در جدیدتریــن اظهارات 
خــود دربــاره ادغــام بانک هــای نظامــی از رســیدن پرونــده ادغــام 
بانکــی بــه مراحــل پایانــی خبــر داد و گفــت: بــا تصمیماتــی کــه 
در جلســه ســتاد ادغــام ایــن بانک هــا انجــام شــد، مجامــع ادغــام 
ــن ادغــام بانکــی بســته  ــده مهم تری ــن بانک هــا برگــزار و پرون ای
خواهــد شــد.اکنون ایــن پرونــده طبــق اعــالم بانــک مرکــزی بــا 
هــدف متمرکــز کــردن توانمنــدی و ظرفیــت  بانک هــای انصــار، 
قوامیــن، حکمــت ایرانیــان، مهــر اقتصــاد و مؤسســه اعتبــاری کوثر 
ــه منظــور  ــا ثبــات و کارآمدتــر و ب در قالــب یــک بانــک واحــد ب
ارائــه خدمــات بهتــر بــه خانــواده نیروهــای مســلح و عمــوم مــردم، 

بــه مرحلــه پایانــی خــود نزدیــک شــده اســت.
عــالوه بــر مــوارد ذکــر شــده، طبــق گفتــه همتــی در طــول 
ــا نظــارت بانــک مرکــزی و  ماه هــای گذشــته و در پــی ادغــام، ب
تدبیــر و راهبــری خــوب مدیریــت بانــک ســپه، اصالحــات خوبــی 
ــام  ــده انج ــام ش ــای ادغ ــارف بانک ه ــع و مص ــا در مناب خصوص
شــده کــه بــه آرامــش فعلــی پــول کمــک خوبــی شــده اســت و 
ادغــام ایــن نــوع بانک هــا از جملــه مــواردی اســت کــه بــر رونــد 
ــا  ــر گذاشــته ت ــن بانکــی تاثی ــی ســود ســپرده ها و ســود بی کنون

ــد. ــن کنن بانک هــا از ســود ســپرده ۱۵ درصــدی تمکی
بنابرایــن ادغــام بانک هــای نظامــی عــالوه براینکــه یکــی از 
پروندهــای مهــم بانکــی را بــه اتمــام می رســاند و موجــب ارتقــای 
بانکــداری می شــود، می توانــد بــا تمرکــز چندیــن بانــک در یــک 
ــرل  ــا کنت ــد و ب ــه کن ــردم ارائ ــه م ــری را ب ــات بهت ــک، خدم بان
پــول و ســودهای ســپرده بانکــی کــه مــردم و معیشــت آن هــا را 
بــه دلیــل بازپرداخــت اقســاط وام هــا تحــت تاثیــر قــرار می دهــد، 
نقــش موثــری بــرای مــردم داشــته باشــد و آن هــا را کمتــر تحــت 

فشــار ســودهای سرســام آور بانکــی قــرار دهــد.

کاهش تولید روزانه نفت آمریکا به ۲ تا 3 میلیون بشکه می رسد
وزارت انرژی روسیه با اشاره به تکمیل سطح ذخیره سازی ها و توقف 
فعالیت برخی شرکت ها با نفت 3۰ تا 3۵ دالری، از احتمال کاهش تولید روزانه 

۲ تا 3 میلیون بشکه ای آمریکا خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری تاس از مسکو، پاول سوروکین، معاون وزیر انرژی 
روسیه، اعالم کرد: تولید نفت خام آمریکا ممکن است ۲ تا 3 میلیون بشکه 

در روز کاهش یابد.
وی تصریح کرد: ممکن است افت تولید امسال ایاالت متحده ۲ تا 3 
میلیون بشکه در روز باشد که علت آن پر شدن ظرفیت ذخیره سازی ها یا دوام 

نیاوردن برخی شرکت ها با نفت 3۰ تا 3۵ دالری خواهد بود.
معاون وزیر انرژی روسیه افزود: کاهش تولید نفت کانادا می تواند بیش 

از ۸۰۰ هزار بشکه در روز باشد. 
تنهایی می توانند در مجموع روزانه  به  این دو کشور  سوروکین گفت: 

۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه تا 4 میلیون بشکه کاهش تولید داشته باشند.
لغو  و  جهان  سراسر  در  اقتصادی  فعالیت های  از  بسیاری  تعطیلی  با 
مسافرت ها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، ظرفیت های ذخیره سازی 
جهان به سرعت در حال تکمیل شدن هستند و این شرایط آسیب بیشتری 

به این شرکت ها وارد می کند.
کاهش  توافق  از  ناشی  عرضه  کاهش  هستند  نگران  سرمایه گذاران 
اوپک پالس و دیگر تولیدکنندگان بزرگ نفت، برای مقابله با کاهش تقاضا 

کافی نباشد.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم خبر داد؛
سال  در  سراسری  خط  به  تزریقی  گاز  درصدی   1۸ افزایش 

جهش تولید
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از افزایش ۱۸ درصدی گاز تزریقی 
به خط سراسری در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ خبر داد.

به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی گاز ایران، روح اهلل نوریان گفت: 
با وجود شرایط خاص و محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا، در سالی 
که از سوی مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید نامگذاری شده، با 
تالش کارکنان این پاالیشگاه ضمن توجه به پایداری تولید، برای تحقق این 

نام گذاری و افزایش تولید تالش زیادی شده است.
وی با بیان اینکه فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، 
گاز غنی ورودی نزدیک ۲۰ درصد افزایش داشته، افزود: گوگرد مذاب تولیدی 
این پاالیشگاه در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۲۵ 

درصد افزایش نشان می دهد.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم همچنین با بیان اینکه پاالیشگاه 
گاز ایالم برنامه های مدون و قابل توجه ای را برای افزایش تولیدات خود در 
فروردین ماه  در  نیز  پاستیلی  گوگرد  تولید  کرد:  اظهار  داده،  قرار  کار  دستور 
امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، ۱۵ درصد افزایش داشته، این در حالی 
است که فروش گاز مایع در همین بازه زمانی، نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته، پنج برابر شده است.

واردات نفت چین در آوریل هم افزایشی شد
واردات روزانه نفت خام چین در ماه آوریل سال جاری میالدی در پی 

افزایش تقاضا برای سوخت دوباره افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز از پکن و سنگاپور، واردات روزانه نفت خام 
چین در ماه آوریل نسبت به ماه پیش از آن )مارس(، دوباره افزایش یافت، زیرا 
با کاهش آثار شیوع ویروس کرونا در این کشور آسیایی و به دنبال آن بهبود 
تقاضا برای سوخت، پاالیشگاه ها تولید خود را افزایش دادند؛ این در حالی است 
که قیمت های جهانی نفت خام همچنان زیر فشار کاهش مصرف و باال رفتن 
سطح ذخیره سازی ها در دیگر نقاط جهان در سطوح پایین داد و ستد می شود.

هفته  پنجشنبه  روز  که  اداره کل گمرک چین  آماری  براساس جدول 
گذشته )۱۸ اردیبهشت ماه( منتشر شد، مقدار واردات نفت خام در ماه آوریل، 

4۰ میلیون و 43۰ هزار تن معادل ۹ میلیون و ۸4۰ هزار بشکه در روز بود.
مقدار واردات نفت چین در ماه آوریل بیشتر از رقم روزانه ۹ میلیون و 
۶۸۰ هزار بشکه ای ماه مارس است، اما بسیار کمتر از روزانه ۱۰ میلیون و 

۶4۰ هزار بشکه آوریل سال ۲۰۱۹ است.
یا  تن  هزار   ۶۱۰ و  میلیون   ۱۶۷ به  امسال  نخست  ماه  چهار  واردات 
میانگین روزانه ۱۰ میلیون و ۱۱۰ هزار بشکه رسیده که ۱.۷ درصد بیشتر از 

مدت مشابه پارسال است. 
پاالیشگاه های نفت، با افزایش فعالیت های تجاری و رفع محدودیت های 

مسافرتی در داخل کشور، روند تولید نفت خام را افزایش داده اند.
ماه  سه  در  چین  سوخت  تقاضای  می کنند  پیش بینی  تحلیلگران 
تقاضای  سطح  به  و  یابد  بهبود  نخست  ماه  سه  به  نسبت  سال،  دوم 

برسد. پارسال 
ونگ ژائو، تحلیلگر نفت مؤسسه سابلیم اینفو در این باره گفت: تقاضای 
سوخت در چین در حال بهبود است، اما هنوز به سطح پارسال نرسیده است.

وی اظهار کرد: در همین حال، بازار هنوز در حال جذب ذخیره سوخت 
باقیمانده از زمان شیوع ویروس کروناست.

قیمت طالی سیاه قد کشید؛
رشد قیمت با افزایش تقاضا و کاهش تولید در بازار نفت

قیمت نفت که چند هفته ای را به دلیل کاهش تقاضا به دنبال شیوع کرونا 
و محدودیت های تردد در سراسر جهان،  با کاهش قیمت پشت سر گذاشته بود، 
 هفته گذشته را با توجه به اجرای توافق کاهش تولید اوپک پالس و همچنین 

کاهش محدودیت های قرنطینه با رشد قیمت به پایان برد.
کرونا همچنان بر بازارهای مختلف از بورس گرفته تا طالی و نفت سایه 
انداخته است. در این میان بازار نفت تجربه های جدید را به واسطه شیوع کرونا 
در یک ماه گذشته داشته که عجیب ترین آن را می توان منفی شدن قیمت 
نفت شاخص آمریکا در سررسید تحویل ماه می میالدی به دلیل پر شدن 

مخازن ذخیره سازی دانست.
در واقع در حدود ۵ ماهی که سر و کله کرونا در جهان پیدا شده،  مصرف 
سوخت به پایین ترین حد خود در 3۰ سال گذشته رسیده است که مهمترین دلیل 
آن کاهش سفر و محدودیت های تردد برای قطع زنجیره انتقال کرونا بوده است.

کاهش مصرف سوخت در گوشه و کنار دنیا زمینه را برای کاهش تقاضا 
فراهم کرده تا آنجا که در ماه گذشته میالدی،  حدود 3۰ درصد از تقاضا از 

بازار نفت کم شد.
نفت  تولید  افزایش  نبود.  تنها  نفت  قیمت  افت  در  کاهش مصرف  اما 
از سوی تولیدکنندگان بزرگ به دنبال عدم توافق جدید برای کاهش تولید 
بازار نفت داشت و  در هشتمین نشست اوپک پالس نیز فشار مضاعفی بر 

قیمت ها را کاهش داد.
مسابقه تولید آنچنان شدید بوده که در ماه گذشته میالدی،  آمریکا ۱۲ 
میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز، عربستان ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در 

روز و روسیه ۱۱ میلیون و 34۹ هزار بشکه در روز نفت تولید کردند.
با این حال کاهش محدودیت های قرنطینه در جهان و همچنین اجرایی 
شدن توافق کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه ای تولید نفت از سوی اعضای 

اوپک پالس در هفته گذشته باعث شد تا قیمت ها به مدار صعود بازگردد.
قیمت نفت برنت نیز در هفته ای که گذشت بعد از چند هفته به باالی 

3۰ دالر در هر بشکه باز گشت.
برنت که هفته را با قیمت ۲۶ دالر و 44 سنت آغاز کرده بود با رشدی 

۱۷ درصدی به 3۰ دالر و ۹۷ سنت در هر بشکه رسید.
نفت شاخص آمریکا نیز از ۱۹ دالر و ۶۹ سنت به ۲4 دالر و ۷4 سنت 

رسید که نشان دهنده رشدی ۲۵.۵ درصدی است.
حال  در  جهان  در  تردد  محدودیت های  تدریج  به  می رسد  نظر  به 
تقاضا  تحریک  به  را  امیدواری ها  می تواند  که  موضوعی  است،   کاهش 
برای سوخت بیشتر کند. آمارها نشان می دهد، مصرف کنندگان آمریکایی 
در هفته منتهی به اول ماه می روزانه متوسط ۶.۶۶ میلیون بشکه بنزین 
از آن بیشتر بوده و در واقع  از هفته قبل  خریداری کردند که ۱۱ درصد 

از بهبود تقاضا است. نشانه ای 

به منظور مدیریت بازار و با همکاری یک  شرکت معتبر صورت گرفت؛

لیزینگ خودروهای دست دوم تا سقف 50 درصد قیمت خودرو
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آگهی
 مناقصه عمومی

 )نوبت دوم(

دهیاری هفت جوی در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی 
روستا امور مربوط به جمع آوری مکانیزه پسماند و نگهداری و دفن 
و فضای سبز در محدوده روستا را با برآورد ماهیانه ۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال معادل نود و هشت میلیون تومان به مدت ۱۰ ماه به پیمانکار 

واجد شرایط واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت ۱۰ روز از چاپ نوبت دوم 
آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ می شود جهت دریافت 

اسناد مناقصه به این دهیاری مراجعه نمایند.
بهروز پناهی-دهیار هفت جوی

تاریخ انتشار نوبت اول۹۹,۲,۱4
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۹,۲,۲۱

رییس سازمان خصوصی سازی از 
پایان مهلت تعیین روش مدیریت سهام 

عدالت تا ۲۰ روز آینده خبر داد.
علیرضا صالح روز گذشته )شنبه( در 
نشست خبری ستاد راهبری آزادسازی 
سهام عدالت در جمع خبرنگاران گفت: 
با توجه به ابالغیه رهبر معظم انقالب، 
سهام عدالت از نهم اردیبهشت آزاد و از 
دهم اردیبهشت به مشموالن این سهام 
فرصت داده شد تا از طریق مراجعه به 
مدیریت  روش  عدالت  سهام  سامانه 
و  مستقیم  روش  دو  به  را  خود  سهام 

غیرمستقیم تعیین کنند.
ماه  یک  مدت  به  داد:  ادامه  وی 
به مشموالن فرصت داده شد تا نحوه 
مدیریت خود را انتخاب کنند که براساس 
تا هشتم  تعیین شده سهامداران  مدت 

خرداد این فرصت باقی است.
که  صورتی  در  فزود:  ا لح  صا
انتخاب  را  مستقیم  روش  سهامداران 
توماتیک  ا صورت  به  سیستم  نکنند 
افراد  این  برای  را  غیرمستقیم  روش 

انتخاب خواهد کرد.
مشموالن  داشت:  اظهار  صالح 
 ۲۰ فقط  که  بدانند  باید  عدالت  سهام 
روز تا تعیین نحوه مدیریت سهام عدالت 
باقی مانده است و این زمان به هیچ وجه 

تمدید نخواهد شد.
به گفته وی، ساعت ۲4روز هشتم 
خرداد ۱3۹۹، آخرین مهلت اعالم نحوه 

مدیریت سهام عدالت است.

از  برخی  اینکه  بیان  با  صالح   
هزار   4۹۲ عدالت  سهام  دارای  افراد 
 ۵3۲ سهام  از  دیگر  برخی  و  تومانی 
گفت:در یک  برخوردارند،  تومانی  هزار 
مقطع زمانی 4۰ هزار تومان سود بین 
مشموالن توزیع شد، عده ای این سود 
که  نکردند  دریافت  را  تومان  هزار   4۰
به رقم 4۹۲ هزار تومان اضافه شد ودر 
مجموع  ارزش سهام آنها به رقم ۵3۲ 

هزار تومان رسید.
وی خاطرنشان کرد: برخی از افراد 
دارای سهام عدالت بیش از یک میلیون 
تومان هستند که از طریق سهم االرث 
به سهام آنها اضافه شده و عده ای هم 
ممکن است دارای سهام عدالت کمتر 
از 4۹۲ هزار تومان باشند که این افراد 
سال  در  عدالت  سهام  مشمولین  جزو 
االرث  سهم  طریق  از  و  نبودند   ۸۵
به  متوفی  فرد  عدالت  سهام  از  رقمی 

آنها اختصاص یافته است.
 ۹۵ سال  از  اینکه  بیان  با  صالح 
پرداخت  سود  مرحله  سه  در   ۹۷ تا 
عدالت  سهام  ازای  به  افزود:  کردیم، 
یک میلیون تومانی در سال ۹۶ سود 
سال ۹۵ را به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان 

کردیم. پرداخت 
سازی  خصوصی  سازمان  رییس 
خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ سود سال 
۹۷ به مبلغ ۱۷۵ هزار تومان و در سال 
هزار   ۲۰۵ رقم  به   ۹۷ سال  سود   ۹۸

تومان واریز شد.

مهلت 20 روزه برای تعیین روش مدیریت سهام عدالت

به  حمایتی  تسهیالت  پرداخت 
از کرونا  دیده  کسب و کارهای آسیب 
این هفته آغاز می شود و یک میلیون 
واحد کسب و کار که مشمول دریافت 
تسهیالت شناخته شده اند پس از دریافت 
کارا  به سامانه  باید  کار  وزارت  پیامک 
مراجعه و اطالعات خود را برای دریافت 

تسهیالت ثبت کنند.
رسته   ۱3 کار  وزارت  اعالم  برابر 
شغلی شناسایی شده که بیشترین آسیب 
را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده 
و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی 
از  یا خویش فرمایی هستند، می توانند 
تسهیالت حمایتی کرونا استفاده کنند.

صورتی  در  شغلی  رسته   ۱3 این 
که سال گذشته فعال بوده و هنوز هم 
را در  نیروهای کار خود  و  باشند  فعال 
کارگران  و  نکرده  تعدیل  جاری  سال 
نکرده  استفاده  بیکاری  بیمه  از  آنها 
برای  کرونا  ملی  ستاد  از سوی  باشند، 
و  انتخاب  حمایتی  تسهیالت  پرداخت 

معرفی خواهند شد.
از  پس  کارا  سامانه  در  نام  ثبت 

ارسال پیامک به کارفرمایان
بنگاهها  به  تسهیالت  پرداخت 
از  کرونا  از  دیده  کارگاههای  آسیب  و 
و  تعاون،کار  وزارت  سیاستهای  جمله 
اشتغال  حفظ  منظور  به  اجتماعی  رفاه 
کار  نیروهای  از  صیانت  و  بنگاهها 

است و همچنان که پیش از این اعالم 
شده، قرار است از این هفته ثبت نام در 
سامانه کارا و پرداخت تسهیالت کرونا 

آغاز شود.
بهره مندی  و  نام  ثبت  فرایند  در 
تسهیالت  از  کار  و  کسب  واحدهای 
هماهنگی  با  ر  کا رت  ا وز  ، مذکور
میلیون  یک  به  اجرایی  دستگاه های 
را مشمول  آنها  که  کار  و  واحد کسب 
پیامک  این تسهیالت دانسته،  دریافت 
ارسال می کند و کارفرمایان به محض 
دریافت پیامک می توانند با مرجعه به 
kara. اینترنتی  سامانه کارا به نشانی 

را  خود  اطالعات    mcls.gov.ir
مرحله،  این  از  برسانند.پس  ثبت  به 
ارسال  بانکها  به  کارفرمایان  اطالعات 
و روند پرداخت تسهیالت آغاز می شود.

 ۱۲ حمایتی  تسهیالت  سود  نرخ 
درصد و دوره بازپرداخت دو ساله

سود  نرخ  کار  وزارت  اعالم  برابر 
مراحل  و  بوده  درصد   ۱۲ تسهیالت 
پرداخت آن به کارفرمایان تا پایان خرداد 

ماه صورت می پذیرد.
مقابله  ملی  در ستاد  این  از  پیش 
هر  ازای  به  که  شد  مصوب  کرونا  با 
تومان  میلیون   ۱۲ مبلغ  شاغل  کارگر 
چنانچه  و  شود  پرداخت  کارگاه  هر  به 
نوع شغل به گونه ای باشد که بر اساس 
مصوبه ستاد ملی کرونا کارگاه تعطیل 
شده باشد، این مبلغ به ازای هر کارگر 

۱۶ میلیون تومان خواهد بود.
تسهیالت  این  بازپرداخت  دوره 
پس از یک دوره تنفس از مهرماه سال 
جاری و به مدت دو سال است و وثایقی 

که برای دریافت این تسهیالت از سوی 
بانکها اخذ خواهد شد، متفاوت و با ارائه 
سفته و معرفی ضامن عملیاتی می شود.

توسعه  ونت  معا ین  ا ز  ا پیش 
آغاز  از  کار  وزیر  اشتغال  و  کارآفرینی 
پرداخت تسهیالت حمایتی به مشاغل 
در  کرونا  از  دیده  آسیب  بنگاه های  و 
هفته سوم اردیبهشت ماه و راه اندازی 
بخش تسهیالت کرونا در سامانه کارا 

خبر داده بود.
اگرچه  کارا،  سامانه  به  مراجعه  با 
بخش »تسهیالت کرونا« در کنار دو 
بخش اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر 
به چشم می خورد اما به نظر می رسد که 
این قسمت هنوز فعال نشده و در حال 
فعال  با  همزمان  که  است  اندازی  راه 
شدن آن، وزارت کار فرایند ثبت نام از 
طریق ارسال پیامک به متقاضیان واجد 

شرایط را دنبال خواهد کرد.
به دنبال شیوع ویروس کرونا در 
ماه های اخیر کارگران بسیاری به دلیل 
تعطیلی کارگاه ها و توقف فعالیت کسب 
زندگی  هزینه های  تامین  در  کارها  و 
آغاز  به  توجه  شدند.با  مشکل  دچار 
از هفته  دیده  ثبت نام واحدهای آسیب 
آینده  انتظار می رود در روزهای  جاری 
روند پرداخت تسهیالت حمایتی و بیمه 
بیکاری به آسیب دیدگان ناشی ازکرونا 

با سرعت بیشتری دنبال شود.

از این هفته آغاز می شود؛

پرداخت تسهیالت حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا

اداره ثبت اسنادوامالک رباط کریم
وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  ماده3قانون  آگهی 

فاقد سند رسمی
نظر به اینکه به استنادمفاد رای شماره ۱3۹۸۶۰3۰۱۰۲۲۰۰4۲۷۸مورخ 
۹۸،۱۰،۱۱ هیات رسیدگی به اسنادعادی مستقردر اداره ثبت اسنادوامالک رباط 
اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  ماده3قانون  برحسب  کریم 
اله  نبی  متقاضی  مالکانه  وتصرفات  عادی  برتاکیدانتقال  منبی  فاقدسندرسمی 
یوسفی  فرزند یداله به شماره شناسنامه ۲صادره از شهرری نسبت به اعیانی 
ششدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۷۱،۰۹ مترمربع مفروز 
و مجزی شده ازپالک ۱۵3 فرعی مفروز از تفکیکی از۱۵۷ اصلی واقع درحوزه 
ثبتی شهرستان رباط کریم ازمالکیت رسمی فاطمه )ملوک( شیرلو محرز گردیده 
میشود  آگهی  ۱۵روز  فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  منظوراطالع  لذابه 
ودرصورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشندمیتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا به دادگاه صالحه احاله واقدامات موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه گردد بدیهی است ودرصورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شدو در هرحال 

صدور  سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهدبود.
تاریخ انتشاراولین آگهی ۹۹،۲،۶

تاریخ انتشاردومین آگهی ۹۹،۲،۲۱
احمد رحیمی کفیل اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم

برگه اجرائیه
مشخصات محکوم له بهزاد فتحی معه کندی، نشانی: رباط کریم خ رجایی 
ک پزشکی قانونی ساختمان سوم واحد 4، محکوم به بموجب دادنامه شماره  
علیه  کریم، محکوم  رباط  اول  اختالف  مورخ ۹۸/۸/۱۸ شورای حل   ۷۹۶/۹۸
محکوم است به انجام مفاد دادنامه فوق در حق محکوم له و نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت، مشخصات محکوم علیه ۱- زهرا کالته عربی ۲- رضا 
ابالغ  تاریخ  از  المکان، محکوم علیه مکلف است  به نشانی مجهول  بختیاری 
اجرائیه:  ۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد ۲- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم  و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندادباید 
ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند ، اگر 
مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید . لیکن برای 
فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات 
حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی 
از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی میباشد به مواردی از قانون اجرای احکام و 
قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱3۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده 

است. توجه نموده و به آن عمل نماید.
شعبه ۱ شورای حل اختالف شهرستان رباط کریم



5 ورزشسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1454- یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 دنیای 

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد:
قبل از المپیک حق آزمون و خطا نداریم

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با تاکید بر 
اینکه قبل از بازی های المپیک حق آزمون و خطا 
نداریم، گفت: در فرایند جدید انتخابی تیم ملی، 
اختیارات مربیان تیم ملی دیده نشده و امیدوارم 
در ادامه شرایط به گونه ای باشد که مربیان تیم 

ملی اقتدار خودشان را داشته باشند.
غالمرضا محمدی در گفت و گویی افزود: 
با کلیت مسابقات انتخابی مشکلی نداریم. همه 
»حمید  دبیر«،  »علیرضا  از  فدراسیون  ارکان 
سوریان« و »محسن کاوه« همه دلشان برای 

کشتی می سوزد و هدف همه ما موفقیت کشتی است و اعتقاد دارم که برگزاری 
مسابقات انتخابی موجب ایجاد انگیزه و رقابت خواهد شد.

وی در عین حال تصریح کرد: اما این فرایند اکنون به گونه ای است که در 
مواقعی دست و پاگیر می شود و اختیارات مربیان تیم ملی دیده نشده و در جزییات 
به کارشناسی بیشتری نیاز دارد. مسیر فرایند انتخابی تیم ملی مشخص شده اما 
برای مثال سرمربی این اختیار را ندارد که کشتی گیران مورد نظر را خود انتخاب 
کند و به تورنمنت های بین المللی اعزام کند که اینگونه موارد دست و پاگیر می شود 

و بسیاری از جزییات دیگر ممکن است به کشتی و تیم ملی آسیب بزند.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با تاکید بر اینکه کادر فنی باید پاسخگوی افکار 
عمومی باشد، گفت: امیدوارم این قانون به گونه ای وضع شود که شان و منزلت 
مربیان حفظ شود اما در مجموع کلیات این فرایند مطلوب است چرا که در نهایت 

بهترین ها و شایسته ترین ها می توانند صاحب دوبنده تیم ملی شوند.
دارنده 4 مدال نقره و بزنر جهان در پاسخ به این سووال که کادر فنی بعد از 
بازی های المپیک پاسخگوی نتایج خواهد بود؟ گفت: ما همه در کنار هم هستیم 
و در راس هرم »علیرضا دبیر« رییس فدراسیون، »حمید سوریان« نایب رییس و 
ما به عنوان کادر فنی حضور داریم و امیدوارم که مسابقات انتخابی به نحو احسن 

برگزار شود.
محمدی یادآور شد: قبل از المپیک حق آزمون و خطا نداریم و مسابقات انتخابی 
را باید با کمترین ضریب خطا انجام دهیم و خودزنی نکنیم تا همه چیز به نفع کشتی 
کشورمان باشد و امیدوارم که سرمربیان تیم ملی نیز اقتدار خودشان را داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به شرایط خوب »حسن یزدانی« گفت: »علیرضا کریمی« 
نیز با توجه به تعویق المپیک بهترین تصمیم را برای انجام عمل جراحی گرفت و 
اکنون در حال انجام فیزیوتراپی است و در چند ماه آینده به میادین باز خواهد گشت.

پرتابگر دیسک  ایران:
دو سال است منتظر پاداش 1۰ میلیونی هستم

نایب قهرمان پرتاب دیسک آسیا در رده 
نوجوانان می گوید پاداش مدال آسیایی خود را 
از نظر  هنوز دریافت نکرده است در حالی که 

مالی نیاز به حمایت دارد.
صادق صمیمی، پرتابگر دیسک ایران در 
رده نوجوانان و جوانان در مسابقات قهرمانی آسیا 
۲۰۱۹ با ثبت رکورد ۵۹.۸۵ به مدال نقره رسید. 
پرداخت  در  تعلل  و  بی توجهی ها  به  اکنون  او 
پاداش ۱۰ میلیونی مدال خود انتقاد دارد و عنوان 
کرد که به دلیل شرایط مالی، روند تمریناتش با 

مشکل مواجه شده است.صمیمی در مورد شرایط مالی خود برای پیگیری تمریناتش 
به ایسنا گفت: هیچ حمایتی نمی شوم.  مکمل ۸ میلیون تومان است، از کجا این  
هزینه را تامین کنم؟ از طرف دیگر دو سال پیش و بعد از مسابقات قهرمانی آسیا 
قرار بود پاداشی ۱۰ میلیون تومانی به من بدهند که این اتفاق نیفتاد. نمی دانم باید 

چکار کنم و اکنون هم بدون هیچ تمرینی در خانه نشسته ام.
او در ادامه افزود: دو ماه است که به خاطر شیوع کرونا تمرین  نمی کنم. وقتی 
ورزشگاه ها بسته شد یک زمین خاکی برای تمرین پیدا کردم اما بعد از مدتی دیگر 
آنجا هم نرفتم.پرتابگر دیسک ایران در پاسخ به این سوال که جز ورزش، برای 
تامین هزینه های خود به کار دیگری هم  مشغول هستید؟ گفت: پدرم کشاورز و 
دامدار است، من و پسر عمویم که هر دو ورزشکار هستیم ، به پدرم کمک می کنیم .

او در مورد پیگیری پاداش نایب قهرمانی خود در آسیا گفت: فدراسیون اگر 
مسئول داشت، پاداش هایمان را می داد. حقوق شاید بیشتر از ۱۰ ورزشکار دارای 
مدال را نداده اند و برخی از آنها چهار سال است که حقوق نمی گیرند. پیگیر دریافت 
پاداشم شدم و به فدراسیون نامه زدم اما هیچ جوابی نگرفتم. حتی اکنون هم مربی 
من چند بار در این مورد صحبت کرده است که جوابی نمی دهند. این در حالی است 

که از نظر مالی به کمک و حمایت نیاز دارم.
صمیمی با اشاره به بی توجهی فدراسیون پس از نایب قهرمانی در آسیا، گفت: 
برنامه ای برایم  در نظر گرفته نشد، حتی سال گذشته هم برنز بزرگساالن کشور را 
گرفتم و فقط از باشگاهم 4 میلیون تومان دریافت کردم که با آن پروتئین خریدم 
اما االن دوباره تمام شده است و منتظر دریافت پاداشم هستم تا برای تمریناتم 
هزینه کنم. از مسئوالن می خواهم که به ورزشکاران توجه کنند چون خیلی از آنها 

شرایط مالی خوبی ندارند.

ملی پوشان شنا و شیرجه در انتظار بازگشایی دوباره استخرها
ملی پوشان شنا، شیرجه و واترپلو در انتظار 
بازگشایی دوباره استخرها هستند تا بتوانند خود را 
برای مسابقات انتخابی المپیک توکیو آماده کنند.

اواخر  واترپلو  و  ملی پوشان شنا، شیرجه   
سال ۹۸ به پیک آمادگی خود رسیده بودند و قرار 
بود در مسابقات انتخابی المپیک شرکت کنند، 
اما شیوع کرونا سبب لغو مسابقات و خانه نشینی 

آن ها شد. مسابقات قهرمانی آسیا واترپلو که قرار بود به میزبانی قزاقستان برگزار 
شود به دلیل شیوع کرونا در چین لغو و تیم مردان قزاقستان و تیم زنان ژاپن قرار 
بود مسافران المپیک باشند اما با شکایت فدراسیون ایران از فینا ورق برگشت. با 
همه گیری کرونا این مسابقات بالتکلیف مانده و اکنون ملی پوشان واترپلو منتظر 

تعیین تکلیف مسابقات انتخابی از سوی فینا هستند. 
ملی پوشان شنا و شیرجه نیز قرار بود اوایل فروردین در مسابقات انتخابی 
المپیک شرکت کرده و سهمیه المپیک بگیرند که با شیوع کرونا مسابقات انتخابی 

نیز لغو شد و هنوز زمان دقیق مسابقات انتخابی از سوی فینا مشخص نیست.
ادامه مسابقات لیگ ۹۸، مسابقات قهرمانی آسیا و مسابقات انتخابی المپیک 
رویدادهای پیش روی ورزشکاران در این سال است، اما آن ها حدود دو ماه است که 

تن به آب نزده و تنها تمرینات بدنسازی را در خانه انجام می دهند. 
طبق آخرین نشست ستاد مبارزه با شیوع کرونا در ورزش باشگاه های ورزشی 
که دارای رشته انفرادی و غیر گروهی هستند از ۱۶ اردیبهشت ماه در ۱3۲ شهر 
اما این ستاد هیچ  با رعایت دستورالعمل های بهداشتی، اجازه فعالیت دارند  سفید 
استخرهای  تکلیف  و  نکرده  استخرها صادر  فعالیت  بر شروع  مبنی  دستورالعملی 

ورزشی هنوز مشخص نشده است. 

مسابقات جام ملت های شطرنج؛
یک پیروزی و یک تساوی کارنامه فیروزجا 

آنالین  مسابقات  در  که  فیروزجا  علیرضا 
روز  است  جام ملت های شطرنج شرکت کرده 
پیروزی و یک  با یک  را  این مسابقات  چهارم 

تساوی به پایان رساند.
مسابقات  لغو  و  کرونا  شیوع  به  توجه  با 
ورزشی، فدراسیون جهانی شطرنج تصمیم گرفت 
که مسابقات آنالین تیمی جام ملل فیده را با 

همکاری سایت شطرنج chess.com برگزار کند. در این مسابقه اکثر ستاره های 
شطرنج  جهان در قالب شش تیم  آمریکا، روسیه، اروپا، چین، هند و تیم منتخب 
جهان  حضور دارند. حضور فیروزجا و غیبت مگنوس کارلسن قهرمان جهان در 

بخش کالسیک از مهم ترین اتفاقات این مسابقات به شمار می رود.
روز چهارم این مسابقات روز جمعه گذشته پیگیری شد که در آن فیروزجا با 
ریتینگ ۲۷۰3 در اولین دیدار خود مقابل حریفی با ریتینگ ۲۶3۶ قرار گرفت. فیروزجا 
در این بازی با مهره سفید حریف هندی را شکست داد. تیم منتخب جهان که علیرضا 

در آن حضور دارد با نتیجه دو و نیم بر یک و نیم بازی را به تیم هند واگذار کرد.
دور دوم در حالی آغاز شد که تیم منتخب جهان در مقابل تیم آمریکا قرار 
گرفت. فیروزجا در این دور مقابل ناکامورا به تساوی رسید اما بازهم تیم او با نتیجه 

سه بر یک شکست خورد.

با استعداد و خوش  شانس؛
گریزمان؛ شاهزاده کوچک فرانسوی 

نسوی  فرا کوچک  ده  شاهزا
امروز یکی از بهترین بازیکنان دنیا 
واقعیت هایی  او  درباره  ولی  است 
آنها  از  کنون  تا  احتماال  که  هست 

خبر نداشته اید.
ه  ر ستا  ، ن ما یز گر ن  ا نتو آ
ملی پوش فرانسوی که سال گذشته 
در یک انتقال پر سر و صدا اتلتیکو 
مادرید را ترک کرد و راهی بارسلونا 
بهترین  از  یکی  تردید  بدون  شد 

اتفاقات  برخی  او  گذشته  در  اما  است.  دنیا  حاضر  حال  فوتبالیست های 
عجیب افتاده که کمتر کسی از آنها اطالع دارد. در ادامه به بعضی از این 

واقعیت ها می پردازیم.
بی توجهی استعدادیاب های فرانسوی به گریزمان

بدست آوردن اولین فرصت در دنیای فوتبال برای گریزمان بسیار 
و  کوتاه قد  از حد  بیش  را  او  فرانسوی  استعدادهای  که  چرا  بوده  دشوار 
الغر می دانستند که بتواند موفق شود. استعدادیاب های لیون، سنت اتین، 
متز، اوسر، سوشو و مون پلیه همه دست رد به سینه گریزمان زدند و در 
نهایت این استعدادیاب فرانسوی باشگاه سوسیداد اسپانیا بود که تکنیک 
بی نظیر این نوجوان را کشف کرده و به او فرصت داد تا به یک آکادمی 

درجه یک ملحق شود.
پیشرفت جهشی؛ پشت سر گذاشت تیم ب سوسیداد

گریزمان در ۱3سالگی به آکادمی باشگاه سوسیداد به نام زوبیتا پیوست 
و در فصل ۲۰۰۹-۲۰۱۰ برای بازی در تیم ب باشگاه انتخاب شد. اما 
ناگهان مصدومیت بینگن اردوزیا بازیکن تیم اول باشگاه در پیش فصل 
به  سوسیداد  اروگوئه ای  سرمربی  الزارته،  مارتین  و  کرد  فراهم  فرصتی 
گریزمان فرصت داد تا بازی در تیم اول باشگاه را تجربه کند. گریزمان 
در دوران پیش فصل در چند بازی عملکرد بی نظیری از خود به نمایش 

گذاشت و به صورت دائمی به تیم اول باشگاه اضافه شد.
امکان بازی کردن در تیم ملی پرتغال

به  پرتغال  و  فرانسه  بین  یورو۲۰۱۶  رقابتهای  فینال  در  گریزمان 
بازی شاگردان  اما در آن  فرانسه حضور داشت  تیم ملی  بازیکن  عنوان 
فرناندو سانتوس به پیروزی رسیده و پرتغال جام قهرمانی را بدست آورد. 
اما جالب اینجا است که گریزمان می توانست آن شب پیراهن پرتغال را به 
تن داشته باشد و دستش به جام برسد. اگر او فرصت پیوستن به سلسائو 
را رد نکرده بود حاال بازیکنی پرتغالی بود. علت اینجا است که گریزمان با 
اینکه در فرانسه متولد شده و پدرش هم فرانسوی است ولی مادر او ایزابل 
لوپز پرتغالی است و در نتیجه او می توانسته در تیم ملی پرتغال بازی کند.

عالقه شدید به پاول ندود در جوانی
گریزمان هم مثل هر عالقه مند به فوتبالی در جوانی بت های زیادی 
داشته ولی عالقه اش به پاول ندود مثال زدنی بوده. گریزمان دیوار اتاقش 
را با عکسهای ندود پر کرده بوده و حتی مدل موهایش را هم مثل او کرده 
بود. از دیگر الگوهای بزرگ او در جوانی باید به زیدان، سونی اندرسون 

و دیوید بکام اشاره کرد.
خاطرات ویژه با شهر لیون

گریزمان در شهر کوچکی در نزدیکی لیون بزرگ شده. گریزمان در 
کودکی هوادار دوآتشه لیون بوده ولی جالب اینجا است که یکی از اولین 
موفقیت های بزرگش به بهای ضرر کردن لیون بدست می آید.  در دیدار 
لیون و رئال سوسیداد در مقدماتی چمپیونزلیگ در سال ۲۰۱3، گریزمان با 
ضربه برگردان گلی استثنایی به ثمر می رساند و سوسیداد آن بازی را ۰-4 
پیروز می شود. گریزمان همچنین در یورو۲۰۱۶ در شهر لیون برای تیم ملی 
فرانسه دو گل به ثمر می رساند و در فینال لیگ اروپای ۲۰۱۷-۲۰۱۸ که 
در این شهر برگزار می شود هم با پیراهن اتلتیکو به مارسی دو گل می زند.

مهاجم بلژیکی در ۲ راهی مادرید یا پاریس

»دریس مرتنز« مهاجم باتجربه تیم ملی فوتبال بلژیک در ۲ راهی 
حضور در اتلتیکومادرید یا پاری سن ژرمن قرار دارد.

این مهاجم که اکنون 3۲ سال دارد، در سال ۲۰۱3 و پس از درخشش 
با پیراهن آیندهوون به ناپولی پیوست و دوران خوبی در سری آ داشت.

در  سال حضور  از هفت  پس  مرتنز  تا  رسیده  فرا  آن  زمان  اکنون 
ناپولی این تیم را ترک کند و خودش نیز مساله فوق را به اطالع سران 

باشگاه رسانده است.
در حالی که بنظر نمی رسید باشگاه های بزرگ اروپا عالقه ای به خرید 
این مهاجم باتجربه داشته باشند، اما اتلتیکومادرید و پاری سن ژرمن تالش 

خود برای جذب وی آغاز کرده اند.
مرتنز تاکنون ۹۰ بار پیراهن تیم ملی فوتبال بلژیک را برتن کرده و 

۱۸ گل ملی هم در کارنامه دارد.
رسانه های ایتالیایی گزارش دادند که »خوزه کایخون« اسپانیایی دیگر 

بازیکن باتجربه ناپولی هم قصد جدایی از این تیم را دارد.

ونگر: لیورپول3۰ سال منتظر قهرمانی است
سرمربی فرانسوی پیشین آرسنال 
لیورپول  قهرمانی  همگان  دارد  عقیده 
را  انگلیس  برتر  لیگ  فصل  این  در 

باور دارند.
به گزارش ساکرنت، بعد از شیوع 
رویدادهای  از  خیلی  کرونا  ویروس 
برتر  لیگ  رقابت های  از جمله  ورزشی 

انگلیس متوقف شده است. 
فرانسوی  سرمربی  ونگر،  آرسن 
پیشین آرسنال عقیده دارد صرف نظر 
از هر تصمیمی که گرفته شود، همگان 

مورد  این  در  او  متفق القول هستند.  این فصل  در  لیورپول  قهرمانی  بر 
گفت: یورگن کلوپ واقعا کار فوق العاده ای در لیورپول انجام داده است. 
آن ها 3۰ سال منتظر قهرمانی در لیگ برتر انگلیس بودند و باالخره به 
آن رسیدند. االن لیورپول ۲۵ امتیاز با تیم دوم جدول رده بندی فاصله 
دارد که اختالف امتیازی بسیار زیادی است. همه می دانیم چنین اختالف 
امتیازی بی نظیر بوده و باید لیورپول را قهرمان لیگ برتر انگلیس دانست 
شایستگی  با  لیورپول  که  دارند  نظری  چنین  همه  می کنم  فکر  من  و 
بازی های خود را در این فصل لیگ برتر انگلیس انجام داد و توانست 
باید دید چه تصمیمی گرفته می شود  انگلیس شود.  برتر  قهرمان لیگ 
با دو برد  لیورپول  ادامه خواهد داشت و  و آن طور که پیداست بازی ها 

دیگر به قهرمانی زودهنگام می رسد.

و  ورزش  وزارت  که  صورتی  در 
جذب  ممنوعیت  به  بخواهد  جوانان 
استقالل  باشگاه های  خارجی  بازیکن 
و پرسپولیس برای کمترین دوره زمانی 
جامه عمل بپوشاند، این دو باشگاه باید 
در  خارجی  بازیکنان  جذب  از  حداقل 
برتر  لیگ  دوره  بیستمین  فصل  پیش 

فوتبال ایران محروم باشند.
قهرمانی  ورزش  توسعه  معاون 
جوانان  و  ورزش  وزارت  ای  حرفه  و 
ثانوی  اطالع  تا  که  کرده  اعالم  اخیرا 
جذب بازیکن و مربی خارجی برای دو 
طور  به  پرسپولیس  و  استقالل  باشگاه 
بازیکنانی  هرچند  است،  ممنوع  کلی 
شده اند  جذب  قبل  از  که  مربیانی  و 
دو  این  در  خود  فعالیت  به  می توانند 

باشگاه ادامه دهند.
بر اساس این تصمیم وزارت ورزش 
دوم  نیم فصل  از  پس  که  جوانان  و 
نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران 
اتخاذ شده دو تیم استقالل و پرسپولیس 
از جذب بازیکن و مربی خارجی محروم 
شده اند؛ مسئله ای که در مورد آن چند 
سوال و ابهام مطرح است و باید به طور 

مشخص به آن پاسخ داده شود.
ب  جذ عیت  ممنو بخشی  ثر ا
»خارجی« برای استقالل و پرسپولیس

نیم  در  پرطرفدار  باشگاه  دو  این 
ممنوعیت  با  نوزدهم  برتر  لیگ  فصل 
روبرو  خارجی  مربی  و  بازیکن  جذب 
نبودند و پرسپولیسی ها در همین راستا 
به جذب آنتونی استوکس مبادرت کردند، 
حال با توجه به اینکه دو تیم در طول 
ندارند  بازیکن  جذب  امکان  فصل  نیم 
در صورتی که ممنوعیت جذب بازیکن 
بعد  فصل  آغاز  با  آن ها  برای  خارجی 
برداشته شود عمل ممنوعیتی را در این 
به همین دلیل  زمینه تجربه نکرده اند، 
اگر وزارت ورزش قصد دارد ممنوعیت 
باشگاه  بازیکن خارجی برای دو  جذب 
به  شود  اعمال  پرسپولیس  و  استقالل 

باید  حداقل  باشگاه  دو  این  حتم  طور 
امکان جذب بازیکن خارجی را در پیش 
فصل بیستمین دوره لیگ برتر فوتبال 

ایران داشته باشند.
نیم  از  ممنوعیت  آغاز  و  مربیان 

 فصل لیگ نوزدهم
مربی  جذب  ممنوعیت  مورد  در 
چرا  است،  متفاوت  ماجرا  اما  خارجی 
که جذب مربیان مشمول موعد زمانی 
خاصی نمی شود و در صورتی که این دو 
باشگاه قصد تغییر مربی و یا سرمربی 
لیگ  دوم  فصل  نیم  طول  در  را  خود 
مربیان  از  باید  باشند،  داشته  نوزدهم 
داخلی استفاده کنند و امکان جذب مربی 
داشت،  نخواهند  خارجی  یا سرمربی  و 
تصمیمی که در هر صورت اعمال آن 
با توجه به تصمیم اتخاذ شده از سوی 
وزارت ورزش و جوانان در فاصله زمانی 
نیم فصل دوم لیگ نوزدهم تا پیش فصل 

لیگ بیستم معنا پیدا خواهد کرد.
ورزش  وزارت  تصمیم  واکاوی 

و جوانان
به تازگی وزارت ورزش و جوانان 
در نامه ای به وزارت اطالعات خواستار 
و  واسطه ها  با  نهاد  این  جدی  برخورد 
دالالن غیر رسمی ورزش و به خصوص 
به  توجه  با  حال  است.  شده  فوتبال 

مورد  در  وزارت خانه  این  قبلی  تصمیم 
ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی 
از سوی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
تا اطالع ثانوی، به نظر می رسد این دو 
اتفاق دو پرده متفاوت از تصمیم برای 
ورزش  در  داللیسم  پدیده  با  مقابله 
است  فوتبال  رشته  ویژه  به  و  ایران 
که طی چند سال گذشته خسارت های 
جبران ناپذیری را به بدنه مالی ورزش 
دولتی کشور وارد کرده اند و در این بین 
واسطه ها و عوامل آن ها در باشگاه هایی 
به  که  پرسپولیس  و  استقالل  نظیر 
و  قهرمانی  ورزش  توسعه   معاون  گفته 
حرفه ای وزارت ورزش و جوانان بعضا 
پرونده هایی نیز در مراجع قضایی دارند 
بیش از هر بخش دیگری از فرایند جذب 
بازیکن خارجی برای باشگاه های ایرانی 

سود برده اند.
با  بله  مقا برای  تحریمی  خود 

داللی؟
به طور حتم خودتحریمی مقوله ای 
هیچ  سوی  از  تاکنون  شاید  که  است 
باشگاه فوتبالی در دنیا رخ نداده و همواره 
با توجه به فضای اقتصادی فوتبال در 
دنیا و تالش حریفان در راستای قوی تر 
شدن چه در بعد مالی و چه در بعد فنی، 
مورد  مسئله  این  سریع تر  هرچه  باید 

توجه جدی مسئوالن وزارت ورزش و 
تصمیم  این  که  گیرد چرا  قرار  جوانان 
حتی  که  باشد  کارآمد  مقطعی  شاید 
مثبت بودن نتیجه آن نیز باید با گذشت 
زمان مشخص شود اما به هیچ وجه در 
طوالنی مدت اثرگذاری مطلوبی نخواهد 
داشت و مسئوالن تصمیم گیر در ورزش 
کشور باید به جای اخذ چنین تصمیماتی 
فرایندی درست و مناسب را در جذب 
خارجی  و  داخلی  مربیان  و  بازیکنان 
تعریف کنند و به طور جدی با مافیا و 
شبکه داللی در ورزش کشور و به ویژه 
باشگاه هایی نظیر استقالل و پرسپولیس 
که متولی آن وزارت ورزش و جوانان 
صورت  این  غیر  در  کنند  مقابله  است 
نه تنها فعالیت دالالن در ورزش کشور 
متوقف نخواهد شد بلکه همین مقطع 
برای  مناسب  به عنوان فرصتی  زمانی 
باشگاه هایی  خارجی  و  داخلی  حریفان 
در  چه  پرسپولیس  و  استقالل  نظیر 
سطح لیگ برتر فوتبال ایران و چه در 
سطح لیگ قهرمانان به شمار می آید تا 
در فضایی رقابتی اما نابرابر از حریفان 

خود عقب بمانند.
داشت  نظر  در  باید  در عین حال 
که مقوله داللی صرفا مربوط به جذب 
بازیکن و مربی خارجی نمی شود و چه 
در  مربیان  و  بازیکنان  از  بسیاری  بسا 
سطح لیگ برتر و حتی لیگ یک فوتبال 
ایران نیز به واسطه زد و بندهای مالی 
و از طریق دالالن از تیمی  به تیم دیگر 
بنابراین ورزش کشور  جابجا می شوند، 
با مقوله داللیسم  باید در سطح کالن 
برخوردهای  با  و  کرده  مقابله  ورزشی 
جدی و ساختاری ریشه این شبکه مالی 
کثیف را بخشکاند و با صدور مجوزهای 
رسمی و از طریق مسیری کامال شفاف 
یافته  توسعه  کشورهای  سایر  همانند 
برای  را  مناسب  بستر  در حوزه ورزش 
طریق  از  مربیان  و  بازیکنان  جابجایی 

واسطه های قانونی فراهم کند.

معاون وزارت ورزش و جوانان خبر داد؛

ورود خارجی ها به استقالل و پرسپولیس ممنوع!

باشگاه فوالد خوزستان معتقد است  مدیرعامل 
درستی  کار  تیم ها  برخی  کردن  تمرین  مخفیانه  که 

نیست. 
روز  چند  در  که  این  خصوص  در  آذری  سعید 
باشگاه  تمرینی  زمین های  از  بازدید  گذشته مشغول 
فوالد خوزستان بوده است، اظهار داشت: به دنبال این 
شروع  بر  مبنی  جدیدی  پروتکل های  اگر  تا  هستیم 
تمرینات تیم ها در گروه های کوچک اعالم شد، بتوانیم 

این کار را بکنیم.
ادامه داد: چهار زمین تمرین باشگاه فوالد  وی 
آماده این هستند تا با وسواس زیاد میزبان بازیکنان 

باشند.
کرد:  تاکید  خوزستان  فوالد  باشگاه  مدیرعامل 
جسه ای با رییس کمیته پزشکی باشگاه داشتیم و قرار 
شد اتاقکی درست کنیم تا قبل و بعد از تمرین بازیکنان 

ضد عفونی شوند.
آذری در واکنش به اینکه برخی لیگ های مهم 
فوتبال جهان شروع شدند و تیم ها تمرینات شان را 

باید  البته  است  خوبی  خبر  این  گفت:  کردند،  شروع 
است  آنها چطور  و سالمت  بهداشت  وضعیت  ببینیم 

شاید استانداردهای آنها باما فرق داشته باشد.
وی ادامه داد: آمادگی شروع تمرینات با پروتکل 
وزارت  منتظر دستور  فقط  و  داریم  را  بهداشتی  های 

بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم.
واکنش  در  خوزستان  فوالد  باشگاه  مدیرعامل 
به اینکه ظاهراً برخی تیم ها در این مدت به صورت 
تمرین  تاکید کرد: مخفی  مخفیانه تمرین می کردند، 
رعایت  عدم  نشانه  بلکه  نیست،  زرنگی  نشانه  کردن 
اگر  نیست  بازی  زرنگ  اینها  است.  بهداشتی  مسائل 
یک نفر از آن تیم ها آلوده باشد و بقیه را آلوده کنند. 
آیا آقایان زرنگ مسئولیت این مسئله را بر عهده می 
گیرند؟ چهار جلسه تمرین کردن بیشتر از بقیه چیزی 

را عوض نمی کند.
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مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان:

برای شروع تمرینات، منتظر دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم

پرسپولیس  فوتبال  تیم  مهاجم 
با  ری  همکا مه  ا د ا لویتم  و ا گفت: 
پرسپولیس است و فعال زمان مناسبی 

برای صحبت در مورد آینده نیست.
علی علیپور در رابطه با حضورش 
پیگیر  گفت:  فوتبال  فدراسیون  در 
کارهای شخصی بودم و به همین خاطر 

به فدراسیون آمدم.
در  برنامه هایش  مورد  در  وی 
خودم  شهر  در  افزود:  لیگ  تعطیلی 
تمریناتم را به صورت اختصاصی انجام 
تهران  به  که  هم  وقتی  از  و  می دادم 
بدنسازی  سالن  بتوانیم یک  اگر  آمدم، 
و  می کنم  پیدا  چمن  زمین  یک  یا  و 
تمریناتم را انجام می دهم. تا جایی که 
بتوانم تمریناتم را به صورت اختصاصی 
انجام می دهم و منتظر هستیم تا ببینیم 

چه تصمیمی گرفته خواهد شد.
پرسپولیس  فوتبال  تیم  مهاجم 
نامه برخی باشگاه ها مبنی بر  در مورد 
تعطیلی لیگ برتر خاطرنشان کرد: همه 
وزارت  نظر  به  بستگی  داستان ها  این 
موضوع  مردم  سالمت  دارد.  بهداشت 

ما  آنچه  طبق  اما  است  مهمی  بسیار 
رفته  مراکز  تمام  می شنویم  اخبار  از 
تمام   که  هنگامی  و  می شوند  باز  رفته 
مشاغل باز شود می توان برای برگزاری 
فوتبال  این  گرفت.  تصمیم  مسابقات 
فکر  است.  مردم  از  بسیاری  دلخوشی 
است  بهتر  هم  لغو  در صورت  می کنم 
تصمیم  فرانسه  و  بلژیک  لیگ  مانند 
گیری شود. چرا که نمی شود لیگ ناتمام 
بماند و االن هم پرسپولیس با ۱۰ امتیاز 
اختالف نسبت به سایر تیم ها در صدر 
جدول قرار دارد. آنهایی که خودشان را 

باور ندارند که برای قهرمانی می توانند با 
پرسپولیس رقابت کنند، مدام از تعطیلی 

لیگ حرف می زنند.
وضعیت  خصوص  ر  د ر  علیپو
بازیکنان  گفت:  پرسپولیس  بازیکنان 
ما با مربیان بزرگی کار کرده اند و همه 
برخوردار  خوبی  تجربیات  از  بازیکنان 
بتوانند  تا آنجایی که  بازیکنان  هستند. 
تمرینات اختصاصی را انجام می دهند و 
منتظر  می کنند.  حفظ  را  خود  آمادگی 
برای  تصمیمی  چه  ببینیم  تا  هستیم 

شروع لیگ گرفته می شود.

وی در رابطه با اختالفات در هیات 
مدیره باشگاه، گفت: این سوال را باید 
حیطه  در  و  دهد  را  جوابش  باشگاه 

وظایف من نیست.
مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس در 
تیم  این  بازیکنان  مالی  شرایط  مورد 
حدی  آن  به  بازیکنان  دریافتی  گفت: 
و  نرسیده  می گرفتند،  باید  االن  تا  که 
به  پرداختی  هیچ  که  است  وقتی  چند 

بازیکنان صورت نگرفته است.
با  وی  مذاکره  مورد  در  علیپور 
مسووالن باشگاه برای تمدید قرارداد با 
پرسپولیس اضافه کرد: من هر چه دارم 
و ندارم از پرسپولیس است و در این تیم 
به من  رسیدیم. همه  امروز  جایگاه  به 
لطف داشتند. هنوز بازی ها باقی مانده 
و اولویتم مانند همیشه پرسپولیس است.

که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
دارد  وجود  وی  شدن  لژیونر  احتمال 
یا خیر، تصریح کرد: اولویتم ماندن در 
پرسپولیس است. فعال مهم تر از همه 
باید  چیز پوکر قهرمانی است و سپس 

ببینیم که چه اتفاقی رخ خواهد داد.

سالمت مردم موضوع بسیار مهمی است؛

علیپور: هر چه دارم و ندارم از پرسپولیس است

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس گفت: سایر باشگاه ها 
باید بپذیرند که پرسپولیس در صورت نیمه کاره ماندن لیگ 

برتر قهرمان شود و این منطقی ترین تصمیم خواهد بود.
از  برخی  درخواست  خصوص  در  نعمتی«  »سیامک 
نیمه  و  مسابقات  تعطیلی  برای  برتری  لیگ  باشگاه های 
اگر  من  نظر  به  افزود:  فصل  این  بازی های  ماندن  کاره 
باشگاه های دیگر جایگاه فعلی پرسپولیس را در صدر جدول 
داشتند هیچگاه چنین حرفی را مطرح نمی کردند. نمی دانم 
چرا همه باشگاه ها دوست دارند که مسابقات تعطیل شود و 
لیگ نیمه کاره بماند اما اگر قرار باشد لیگ هم نیمه کاره بماند 
این پرسپولیس است که باید قهرمان شود. اگر هم قرار است 
که ادامه پیدا کند به طور حتم احتمال تغییر شرایط جدول 
وجود دارد و حتی می تواند تیم های خواهان سهمیه آسیا را 
هم تغییر دهد و یا اینکه برخی از تیم ها را در آستانه سقوط 
قرار دهد. اگر هدف تعطیل کردن لیگ باشد باید پرسپولیس 
را قهرمان اعالم کنند و این طور نیست که بدون انتخاب 

قهرمان بخواهند لیگ را تعطیل کنند.
وی با بیان اینکه این روزها کسب و کار مردم فعال شده 
و مشاغل به فعالیت خود می پردازند اما به نظر می رسد برخی ها 
که خود را نگران سالمتی مردم می دانند به دنبال تعطیلی لیگ 
برتر هستند، اظهار داشت: اگر کل مشاغل و کسب و کار مردم 
تعطیل بود من هم موافق بودم که برای سالمتی مردم فوتبال 

تعطیل باشد اما وقتی همه جا باز است و همه مردم سر کار 
می روند و در مترو و خیابان حضور دارند دیگر دلیلی ندارد که 
بخواهند فوتبال را تعطیل کنند. اگر قرار باشد خدای نکرده 
برای کسی مشکلی پیش بیاید در فضای کسب و کار هم به 
وجود می آید اما در فوتبال و در تمرینات همه بازیکنان می توانند 
مراقب سالمتی خود باشند. به نظر من این اصال خوب نیست 

که عده ای می خواهند آن را تعطیل کنند.
که  رسد  می  نظر  به  طور  این  اینکه  مورد  در  نعمتی 
از  به خاطر جلوگیری  لیگ  تعطیلی  برای  باشگاه  درخواست 
همینطور  کرد:  خاطرنشان  است،  پرسپولیس  نشدن  قهرمان 
است. سالمتی مردم برای ما همه مهم است و به همین خاطر 
خیلی از مشاغل تعطیل  شد اما اکنون لیگ های دنیا در حال ادامه 
مسابقات هستند و به دنبال این هستند که در خردادماه بازی های 
باقی مانده را انجام دهند. در لیگ ایران اما برخی از باشگاه ها 
برای اینکه پرسپولیس به پوکر قهرمانی نرسد دست به هر کاری 
می زنند اما باید بدانند که اگر هم قرار به تعطیلی مسابقات باشد 
باید پرسپولیس قهرمان اعالم شود چرا که ما صدرنشین هستیم.

اتحادی  در خصوص  پرسپولیس  فوتبال  تیم  هافبک 
که بین برخی از باشگاه ها به وجود آمده تا لیگ برتر تعطیل 
شود، گفت: به نظر من مسووالن و تصمیم گیرندگان باید 
تصمیم درستی  بگیرند. باید از این باشگاه ها بپرسند که اگر 
لیگ تعطیل  شود با قهرمانی پرسپولیس همراه باشد یا اینکه 

لیگ ادامه پیدا کند؟ آن زمان باید دید که این باشگاه ها چه 
رضایت  پرسپولیس  قهرمانی  به  اگر  می گیرند.  تصمیمی 
می دهند که ما هم اصراری به برگزاری بازی های لیگ نداریم 
تا سالمتی مردم دچار مشکل نشود اما اگر نظر دیگری دارند 

ما هم دنبال ادامه بازی ها خواهیم بود.
نعمتی افزود: به نظر من اگر قرار است لیگ را تعطیل 
نکند.  تیمی سقوط  این است که هیچ  بهترین کار  کنند و 
را  آسیایی  جدول، سهمیه  همین  باالی  تیم های  همچنین 
بگیرند و پرسپولیس هم به مقام قهرمانی برسد. در لیگ های 
دسته اول و دست دوم هم شرایط همین طور باشد و هیچ 
برخی ها  وقت  چند  این  در  متاسفانه  نکند.  سقوط  تیمی 
ادامه  باید لیگ  یا  اما فکر می کنم  انجام دادند  مصاحبه ای 
پیدا کند و یا اینکه باشگاه ها بپذیرند که پرسپولیس قهرمان 
شود. البته تصمیم گیری در این باره بر عهده مسووالن است 
و آنها می توانند تیم های سقوط کرده یا تیم هایی که سهمیه 
آسیایی می گیرند را مشخص کنند. اگر تیم های دیگر همین 
شرایط ما را داشتند برای قهرمانی هر کاری می کردند اما چون 
پرسپولیس اهل جار و جنجال و متشنج کردن فضا نیست 
استفاده  سوء  پرسپولیسی ها  اخالق  این  از  خاطر  همین  به 
می کنند. این را باید در نظر بگیرند که ما ۱۰ امتیاز از سایر 
تیم ها جلوتر هستیم و این که خواستار قهرمانی پرسپولیس 
در صورت تعطیلی خواهیم بود یک امر کامال منطقی است.

سیامک نعمتی:

اگر قرار به تعطیلی لیگ باشد؛ باید پرسپولیس قهرمان اعالم شود
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سمیه  مشهد  شهرستان  گروه 
تولید،  جهش  سال  آغاز  در  باقرزاده: 
سالن تولید جدیدی در شرکت نخریسی 
حضور  با  خراسان  خسروی  نساجی  و 
جمعی از مدیران و تولیت آستان قدس 

رضوی به بهره برداری رسید.
در  سایه،  خبرنگار  گزارش  به 
معظم  رهبر  منویات  تحقق  راستای 
انقالب آیت اهلل خامنه ای مبنی بر حمایت 
از تولید داخلی و تاکید بر رشد اقتصاد 
مقاومتی، سالن تولید نخ های ظریف و 
و  نخریسی  شرکت  پنبه ای  شده  شانه 
نساجی خسروی خراسان افتتاح و مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
این شرکت تولیدی، بعد از تنظیم 
طرح راه اندازی خط تولید نخ های ظریف 
و شانه شده، عملیات اجرایی این پروژه 
به  زمینی  در  سال ۱3۹۷  در  را  بزرگ 
کرد  آغاز  مربع  متر  هزار   ۱۰ مساحت 
از دو سال تالش و پیگیری،  که پس 

اکنون راه اندازی شد.
احمد  والمسلمین  حجت االسالم 
در  رضوی  قدس  آستان  تولیت  مروی 
حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران 
مخاطب  را  خود  ره  هموا ما  گفت: 
فرمایشات رهبر معظم انقالب می دانیم. 
را  تولید  رونق  گذشته  سال  له  معظم 
در  ما  همکاران  که  فرمودند  اعالم 
بخش های کشاورزی و دارویی آستان 
قدس رضوی فعالیت های خوب و رو به 

گسترشی داشتند.
وی با اشاره به سال ۹۹ به عنوان 
رهبری  سوی  از  تولید  جهش  سال 
جهش  سوی  به  حرکت  امسال  افزود: 
این  در  که  آنچه  کردیم؛  شروع  تولید 
سالن تولید افتتاح شد، مربوط به رونق 
و  مقدماتی  فعالیت های  که  بود  تولید 
سرمایه گذاری آن از سال گذشته انجام 
شده بود و بنای افتتاح آن را هم سال 

بیماری کرونا  با شیوع  داشتیم که   ۹۸
میسر نشد.

مروی  والمسلمین  حجت االسالم 
همکاران  که  گونه  همان  کرد:  اظهار 
ما برای رونق تولید برنامه و توفیقاتی 
داشتند، برای جهش تولید در حوزه های 
مختلفی چون کشاورزی، صنعت و نیز 
بخش دارویی طرح هایی را در نظر دارند 
که امیدواریم در این زمینه ها هم شاهد 
درخصوص  باشیم.وی  تولید  جهش 
حمایت  شکل  محوریت  با  لی  سوا
خصوصی  بخش های  از  قدس  آستان 
طی سال جاری نیز گفت: برنامه اصلی 
و  اشتغال زایی  مسیر  در  قدس  آستان 
حمایت از بخش خصوصی است. ما در 
جرات  بخش خصوصی  که  حوزه هایی 
حاضر  ما  ندارد،  کردن  ریسک  و  ورود 
به ریسک کردن هستیم تا راه را برای 

حرکت بخش خصوصی باز کنیم.
تولیت آستان قدس رضوی اضافه 

به محض ورود بخش خصوصی  کرد: 
به این بخش های پر ریسک و پر خطر، 
آنها خارج خواهد شد.  از  آستان قدس 
همان طور که رهبر معظم انقالب سال 
گذشته در دیدار با کارآفرینان فرمودند 
فعال  دولتی  نهادهای  و  دستگاه ها  که 
رقیب بخش  نباید  اقتصادی  در بخش 
خصوصی باشند؛ این شیوه و خط  مشی 
ماست.وی مهمترین هدف آستان قدس 
را ایجاد اشتغال بیشتر برشمرد و گفت: 
در هر نقطه ای سرمایه گذاری به جای 
بیشتری  اشتغال  بیشتر،  منفعت و سود 
رضوی  قدس  آستان  می کند،  ایجاد 
تمایل به دنبال کردن این مسیر را دارد. 
محور سیاست آستان قدس این است که 
اصل بر درآمدزایی محور نباشد، محور 
است، هر چند  بیشتر  اشتغال  ایجاد  بر 

درآمد کمتر باشد.
مروی  والمسلمین  حجت االسالم 
همچنین اظهار کرد: آستان قدس خود را 

کمک و همراه بخش خصوصی می داند 
امکانات،  ازتوان،  عرصه  ای  هر  در  و 
تجربیات و دانش برخوداریم، آن را در 

اختیار بخش خصوصی می گذاریم.
وی با ذکر مصداقی ادامه داد: در 
حوزه کشاورزی این رویه آستان قدس 
به خوبی در حال انجام است؛ دوره های 
آموزشی خوبی برای کشاورزان گذاشته 
و از مشورت برخوردار می شوند. ضمنا 
در مراحل برداشت و فروش محصوالت 
سود  تا  می گیرند  قرار  حمایت  مورد 

بیشتری عاید آنها شود.
حوزه های  در  افزود:  آخر  در  وی 
دیگر هم رویه آستان قدس به همین 
در  به خصوص  داریم  بنا  است؛  شکل 
خصوصی  بخش  که  بخش هایی  آن 
قدرت مانور و نیز توان برقراری ارتباط 
و بازاریابی ندارد، یاری کننده و تسهیل گر 
مسیر حرکت و رشد آن باشیم و برای 

این بخش ایجاد بازار کنیم.

با حضور تولیت آستان قدس رضوی انجام شد؛

افتتاح سالن تولید نخ های ظریف و شانه شده پنبه ای در سال جهش تولید
فرمانده قرارگاه عملیاتی ثامن االئمه)ع(:

سالمت  جبهه  در  لحظه  آخرین  تا  سپاه  پزشکی  جامعه 
خواهد بود

گروه شهرستان دنیای جوانان  مشهد سمیه باقرزاده:فرمانده قرارگاه 
عملیاتی ثامن االئمه)ع( با بیان اینکه اخالص، از خودگذشتگی و پایمردی 
مدافعان سالمت به خوبی قابل مشاهده بود، گفت: جامعه پزشکی سپاه تا 
آخرین لحظه در جبهه سالمت و در کنار خادمان حوزه بهداشت و درمان 

خواهد بود.
سردار سیدحسن مرتضوی در جریان دیدار پاسداران سرافراز اسالم با 
مدیران و معاونان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در هفته سالمت و قدرشناسی 
مدافعان  توجه  قابل  زحمات  کرد:  اظهار  کرونایی ها،  کادردرمانی  از  آنان 
سالمت در امر مبارزه با ویروس کرونا شایسته تقدیر است و هفته سالمت 
بهانه ای برای عرض ادب و خداقوت ویژه به این زحمتکشان خستگی ناپذیر 
بوده و امیدواریم که همواره بتوانیم خادمی با اخالص برای ملت ایران در 
حوزه های مختلف از جمله سالمت به ویژه در ایام بحرانی کرونایی باشیم.

وی افزود: به فرموده مقام معظم رهبری توانمندی جامعه پزشکی در 
بخش بهداشت و درمان تهدیدهای کرونایی را تبدیل به فرصت کرد و با 
وجود آسیب هایی که داشت، اخالص، از خودگذشتگی و پایمردی مدافعان 

سالمت به خوبی قابل مشاهده بود.
فرمان  اینکه طبق  بیان  با  االئمه)ع(  ثامن  عملیاتی  قرارگاه  فرمانده 
مقام معظم رهبری در گام دوم انقالب باید ورود موفقیت آمیز در عرصه های 
مختلف از جمله حوزه بهداشت و درمان در راستای جهانی شدن افتخارات 
به دست آمده از پیروزی انقالب داشته باشیم، خاطرنشان کرد: در تمام دنیا 
همگان باور کردند که ایرانیان مرد روزهای سخت بوده و هیچگاه تسلیم 
نمی شوند، دشمنان هرچقدر که نقشه شوم داشتند نقش بر آب شد و خارتر 
از گذشته شدند؛ تحریم ها نه تنها ما را فلج نکرد، بلکه به خودکفایی رساند 
و آنان که مدعی دانش و اطالعات باال بودند امروز در برابر ویروس کرونا 

زمین گیر شدند.
تالش  نتیجه  آمده  به دست  افتخارات  کرد:  تصریح  مرتضوی 
خستگی ناپذیر در مسیر منویات مقام معظم رهبری بوده و بحمدهلل ایران 
پیشگام دیگر کشورها در مسیر ریشه کنی کرونا قرار گرفته و باید مراقب 
باشیم که در ادامه راه تصمیم غلط و اشتباهی نداشته باشیم تا این مسیر با 

قوت و تا زمان شکست کرونا ادامه یابد.
اسفند  ابتدای  از  االئمه)ع(  ثامن  قرارگاه عملیاتی  اینکه  بیان  با  وی 
ماه سال گذشته در کنار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت تا با تمام توان 
در جهت مقابله با کووید ۱۹ و درمان بیماران کرونایی خدمت رسانی کند، 
تاکید کرد: خوشبختانه هم افزایی بسیارخوبی میان سپاه و جامعه پزشکی در 
خراسان بزرگ بود، قرارگاه عملیاتی ثامن االئمه)ع( در حوزه ماموریتی خود 
در هزار کیلومتر نقاط مرزی خراسان بزرگ در کنار جامعه پزشکی استان های 
خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی قرار گرفت و حتی فراتر از 
شرح وظایف عمل کردیم و این خدمت رسانی ها را در گلستان هم داشتیم.

فرمانده قرارگاه عملیاتی ثامن االئمه)ع( اضافه کرد: مرکز بهداشتی 
قرارگاه عملیاتی ثامن االئمه)ع( در منطقه شمال شرق با 3 بیمارستان و ۶ 
نقاحتگاه فعال بوده و تاکنون به بیش از ۱۷۰ بیمار کرونایی خدمت رسانی 
کرده است و به این خدمات تا زمان ریشه کنی ویروس کرونا ادامه خواهد داد.

مرتضوی گفت: گزارش عملکرد قرارگاه عملیاتی ثامن االئمه)ع( در 
در  الحمدهلل می توانیم  و  بیان شد  رئیس جمهور  با  ویدیوکنفرانسی  دیدار 
را دیدیم  بهتر  بسیارخوب یک همزبانی  با یک همدلی  بگوییم که  کالم 
و اوج مدیریت ویژه مدیران استانی در خراسان رضوی در ایام نوروز ۹۹ 
بود و جا دارد که تقدیر و تشکر ویژه از نماینده ولی فقیه، استاندار، تولیت 
آستان قدس رضوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و کلیه اعضای 

جامعه پزشکی و مدافعان سالمت داشته باشیم.
وی با ذکر این نکته که عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مراتب 
بسیار وسیع تر از حوزه مسئولیتی اش بود، افزود: این عملکرد بسیارخوب به 
الگوی ناب برای دیگر استان ها تبدیل شد و بی شک لطف الهی، عنایات 
خاص امام رضا)ع( و تالش خستگی ناپذیر کادردرمانی کرونایی ها در مسیر 

افتخارات به دست آمده برهیچکس پوشیده نیست.
فرمانده قرارگاه عملیاتی ثامن االئمه)ع( خاطرنشان کرد: جامعه پزشکی 
سپاه تا آخرین لحظه در جبهه سالمت و در کنار خادمان حوزه بهداشت 
و درمان خواهد بود تا بتوانیم در کنار هم کووید ۱۹ را شکست داده و در 

شهر امام هشتم)ع( جشن پیروزی بر کرونا را بگیریم.

شهردار کرج عنوان کرد:
آسفالت، یکی از چالش های پیش روی مدیریت شهری

 گروه شهرستان .دنیای جوانان کرج- اکبری- میزان تولید آسفالت در سال 
۹۹ باید به 3۰۰ هزار تن برسد.به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، علی کمالی 
روند  و  عملکرد  به  اشاره  کرج با  شهرداری  آسفالت  کارخانه  از  بازدید  در  زاده؛ 
فعالیت کارخانه آسفالت و همچنین بررسی نحوه و میزان تولید آسفالت در سال 
۹۸ افزود: میزان تولید کارخانه آسفالت شهرداری کرج باید با به کارگیری تمام 
ظرفیت ها و توان اجرایی در پایان سال ۹۹ به 3۰۰ هزار تن برسد.وی با تاکید 
نگهداری  و  در کاهش هزینه های حمل  آسفالت  تراشه های  بازیافت  اینکه  بر 
تولید  میزان  دارد تصریح کرد:  بسزایی  آالیندگی هوا  نقش  و همچنین کاهش 
آسفالت بازیافتی در سال ۹۹ می بایست افزایش پیدا کند و در روکش آسفالت 
در  کرج  گیرد.شهردار  قرار  استفاده  مورد  کرج  دهگانه شهرداری  مناطق  معابر 
ادامه با حضور در محل سوله های مدیریت بحران منطقه ۱۰ شهرداری کرج از 
روند پیشرفت فیزیکی سوله ها و اقدامات انجام شده بازدید و تاکید کرد: انتظار 
می رود با به کارگیری حداکثر توان اجرایی سازمان عمران این پروژه در آینده 

نزدیک به بهره برداری برسد.

دیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیالن
 با فرماندارماسال

گروه شهرستان های دنیای جوانان ، گیالن : نشست صمیمی فرماندار 
این  فرماندار  کار  دفتر  در  استان  برق  توزیع  مدیرعامل شرکت  با  ماسال 
شهرستان صورت گرفت.مهندس پورحضرت فرماندار ماسال در این نشست 
با اشاره به مشکالت موجود در حوزه ضعف برق شهرستان،اصالح شبکه 
های توزیع برق و نصب ترانس و تامین برق تک خانوارها را خواستار شد 
دکتر محمد اسماعیل هنرمند مدیرعامل شرکت توزیع برق استان نیز در این 
نشست بیان داشت : با توجه با ظرفیت های موجود در شاخصهای اعتباری 
این شرکت ، پروژهای متعددی در شهرستان ماسال اجرایی شده است که 
امیدواریم در آینده نزدیک ،معضل ضعف برق در این شهرستان برطرف شود

کاهش چشمگیر آسیب به درختان ناژوان
:فروغ  کربالیی  .مریم  اصفهان   ، جوانان  دنیای  های  شهرستان  گروه 
مرتضایی نژاد، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اظهار 
می کند: سختگیری های سازمان پارک ها باعث شده حوادثی همچون آتش سوزی 

درختان یا ایراد آسیب به آنها در ناژوان به حداقل برسد.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح می کند: 
بخشی از عرصه طبیعی ناژوان در اختیار شهروندان قرار دارد، اما باید اقدامات الزم 
در بخش فرهنگی و افزایش آموزشهای فرهنگسازی انجام شود تا کمتر شاهد بروز 

حادثه برای میراث سبز شهر باشیم.
ناژوان نیروهای نظارتی مراقب درختان هستند،  وی خاطرنشان می کند: در 
اما در صورت ایراد خسارت پیمانکاران مربوطه جریمه خواهد شند و باید خسارات 

آن را جبران کنند.
مرتضایی نژاد با بیان اینکه الیحه ای به شورای شهر ارسال کرده ایم که در 
صورت تصویب، جریمه خسارت عمدی به درختان شهر تا سه برابر افزایش یابد، 
می گوید: ایراد خسارت به درختان جرم است و افرادی که به درختان خسارت می زنند 
تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند و چنان چه فردی به صورت عمدی خسارت یا 
آسیبی را به درخت وارد کند، مشمول ماده هفت قانون حفظ و گسترش فضای سبز 

شده و جبران خسارت باید برای فرد خاطی در نظر گرفته شود.
وی می افزاید: ماده هفت قانون حفظ و گسترش فضای سبز عالوه بر اینکه 
باید  نیز  انجام می دهد، شهروند خاطی  را  پیگرد الزم  وارده  برای جبران خسارت 
خسارات وارد شده به شهر را پرداخت کند، همچنین هر شهروندی به درختان شهر 
آسیب بزند عالوه بر پرداخت خسارت باید عوارض آن را بپردازد و حتی چنانچه تعداد 

درختان آسیب دیده زیاد باشد، مجازات کیفری خواهد داشت.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان اینکه اگر 
شهروندی در داخل منزل خود درختی را قطع کرد، خسارت آن را باید به شهرداری 
بپردازد، تاکید می کند: درختان تأمین کننده اکسیژن و ایجاد فضای با نشاط در شهر 

هستند، بنابراین با مراقبت هر چه بیشتر باید هوای درختان شهر را داشته باشیم.
و  پارک ها  سازمان  در  گسترش  و  حفظ  کمیسیون  تشکیل  به  اشاره  با  وی 
فضای سبز شهرداری اصفهان، تصریح می کند: در این کمیسیون نماینده شورای 
شهر، نماینده شهردار و نماینده سازمان پارک ها حضور دارند و میزان خسارت طبق 
فرمول مصوب محاسبه شده  و به فرد خاطی ابالغ می شود تا جبران خسارت کند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن :
ز  ا یکی  کاغذی  قبوض  حذف  پروژه  موفق  اجرای 

دستاوردهای مهم شرکت در سال 9۸ بود
گروه شهرستان های دنیای جوانان  -گیالن : دکتر محمداسماعیل هنرمند مدیر 
عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن با بیان اینکه  در سال ۹۸ برای تامین 
برق مطمئن مشترکین و اصالح شبکه های توزیع برق باتوجه به رشد مصرف انرژی 
در استان گام های بزرگ و موثری برداشته شد افزود  با تالش کارکنان ساعی این 
شرکت و به رغم تنگناهای مالی موجود درسال ۱3۹۸ ، بیش از ۸۹۶ کیلومتر خطوط 
شبکه فشار متوسط  و شبکه فشار ضعیف بصورت زمینی وکابل خود نگهدار  ، برای  
4۱۰3۵ مشترک جدید و رفع ضعف برق تعدادي از مشترکین قبلي شهري و روستایي 
در کلیه مناطق استان گیالن احداث شد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
گیالن گفت : در این بازه زمانی ، تعداد ۸3۱  دستگاه ترانسفورماتوربا ظرفیت ۱3۹۷4۵ 
کیلوولت آمپر، نصب و افزایش قدرت داده شد  و بیش از ۷۱ کیلومتر شبکه معابر 
هوائي و زمینی جهت روشنایي معابر درسطح شهر و روستا احداث شد ، براي مجموع 
شبکه روشنایی معابر فوق الذکر تعداد  ۵۰3۰  دستگاه چراغ  الک پشتي با المپ 
های گازی پربازده  نصب شد.دکتر هنرمند یادآور شد : در سال ۱3۹۸ تعداد یک 
روستا از مناطق محروم ، صعب العبور و کوهستانی استان گیالن از نعمت برق و 
روشنایی بهره مند شد.وی تاکید کرد : باتوجه به چندین مرحله بارش برف سنگین 
در سالهای اخیر  ، عملیات بازسازی شبکه های آسیب دیده و فرسوده با سرعت و 
جدیت در دستور کار شرکت قرار دارد و از این رو در سال ۹۸ بیش از ۵۱۶ کیلومتر 
شبکه فشار ضعیف هوایی فرسوده برکنار و با کابل خودنگهدار جایگزین و تعداد 
۲۰۹۷ پایه چوبی فرسوده فشار ضعیف و متوسط برکنار و ۱۱۹۰3 پایه جدید بتونی و 
فلزی فشار ضعیف و متوسط در سطح استان نصب گردید دکتر هنرمند اظهار داشت 
: در سال ۱3۹۸ یکی از پروژه های مهم طرح ملی قبض سبز)حذف قبوض کاغذی 
برق( بود که به همت همکاران پرتالش و همراهی مشترکین محترم بصورت کامل 
و باموفقیت در سطح شرکت و استان  انجام شد .وی تصریح کرد : در حال حاضر 
میزان بدهی مشترکین به شرکت توزیع برق گیالن تا پایان سال ۹۸، حدود ۱۵۲ 
میلیارد تومان است .هنرمند افزود : وصول مبلغ بدهی بخش های مختلف مشترکین 
به شرکت ، تاثیر چشمگیر و بسزایی در خدمت رسانی مطلوب تر و با کیفیت بهتر به 

مردم شریف استان خواهد داشت .

یاری  چشم انتظار  اصفهان  در  غیرعمد  جرایم  زندانی  نفر   113۰
مردم هستند

گروه شهرستان های دنیای جوانان ،اصفهان – مریم کربالیی : اسداهلل گرجی 
زاده اظهار داشت: موضوع زندان از جامعه جدا نیست، زندان هم جامعه ای است محدود 
و بسته که به دلیل مسائل امنیتی با فاصله از دیگران قرار گرفته اند که امکانات و 

شرایط خودش را داراست بنابراین باید به این جامعه توجه شود.
آزادسازی  بحث  در  اصفهان همانند سال های گذشته  استان  کرد:  بیان  وی 
زندانیان خوب ظاهر شد به گونه ای که پیدا کردن نمونه مشابه این شهر در کشور 
باور پذیر نیست چرا که به واسطه برگزاری برنامه یک شهر ضیافت که به مناسبت 
ماه مهمانی خدا برگزار می شود تا این لحظه توانستیم ۲۹ نفر مددجو را آزاد کنیم. 

این تعداد با هزینه ای تقریب بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان انجام پذیرفت.
مدیرکل زندان های استان اصفهان تصریح کرد: در شرایطی که به وجود آمده و 
مردم درگیر بیماری کرونا هستند توجه به آزادسازی زندانیان قابل تقدیر است چراکه 
۱۱3۰ نفر زندانی جرایم مالی غیرعمد چشم انتظار کمک های مردم هستند که نزدیک 

به 3۹۰ میلیارد تومان هزینه برای آزادسازی آن ها الزم هست.
وی در خصوص رعایت اصول بهداشتی در زندان گفت: باتوجه به شیوع ویروس 
کرونا در زندان، اصول بهداشتی را رعایت می کنیم و ضریب افزایش مسائل بهداشتی 

را باال برده ایم به گونه ای که ضدعفونی سطوح و محیط به خوبی انجام می شود.
قرنطینه  هستند  کرونا  بیماری  به  مشکوک  که  زندانیانی  افزود:  زاده  گرجی 
می شوند و اقالم بهداشتی بین پرسنل و زندانیان منتشر می شود بنابراین امیدواریم 

با یاری مردم زندانیان از جامعه محدود خود رها بشوند.
وی اعالم کرد: درحال حاضر بیش از ۶ هزار نفر در مرخصی به سر می برند 
نفر هم مشمول عفو  گرفتند، ۱۰۰۰  پایان حبس  آن ها  از  نفر  از ۱۱۰۰  بیش  که 
به فضای  تا  برای عفو هستند  پیگیری  از آن ها در حال  بسیاری  رهبری شدند و 
زندان  تراکم  به کاهش  بتوانیم  و  زندان کم شود  آمار حجمی  تا  بازنگردند  زندان 

یاری رسانده و بیماری کمتری را شاهد باشیم.
مدیرکل زندان های استان اصفهان خاطرنشان کرد: باتوجه به تراکم جمعیتی 
که در زندان وجود دارد درحد توان رعایت فاصله گذاری اجتماعی انجام می شود و 
آموزش های بهداشتی و اطالع رسانی ها به خوبی صورت می گیرد، الزم به ذکر است 
که باوجود محدودیت ها خوشبختانه بیماری در زندان های استان اصفهان کنترل شده 
است و درصورت ممکن اگر کسی هم بیمار می شود روند درمانی او پیگیری می شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی خبر داد؛
افزوده شدن1۴۰ کالس درس به فضاهای آموزشی

 استان مرکزی
 گروه شهرستان های دنیای جوانان مرکزی-حامد نوروزی: مدیرکل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی در جمع خبرنگاران گفت: ۸۶۰ میلیارد ریال 
اعتبار ملی و استانی امسال به این اداره کل اختصاص یافته است. حسین محمدی 
از  افزود: ۵۶۰ میلیارد ریال این اعتبارات از محل منابع ملی و 3۰۰ میلیارد ریال 
منابع استانی بوده است. وی ادامه داد: ۱۹ هزار متر مربع شامل ۱4۰ کالس درس 
پارسال  به فضاهای آموزشی استان مرکزی افزوده شد. مدیرکل نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس استان مرکزی اظهار داشت: این فضاها در قالب ۲۶ طرح و با اعتباری 
بالغ بر 4۷۰ میلیارد ریال از سوی  اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان مرکزی 

ساخته شده و به آموزش و پرورش استان تحویل شد.
وی ادامه داد: یک هزار و ۹۹۸ مترمربع از این فضاها در قالب ۲ طرح و ۱۸ 
کالس درس از سوی خیران، ۱۰ هزار و ۹۸3 متر مربع در قالب ۱۷ طرح و ۹۲ 
کالس درس به صورت مشارکتی و ۶ هزار و ۲۷ متر مربع در قالب هفت طرح با 3۰ 
کالس درس از محل اعتبارات دولتی ساخته و به آموزش و پرورش استان مرکزی 
تحویل شد. مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی خاطرنشان 
کرد: ۱۵ هزار و ۷۲۷ متر در قالب ۱۹ طرح و ۱4۰ کالس از مجموع این فضاها، 
آموزشی و ۲ هزار و ۲۷4 متر مربع در قالب چهار طرح ورزشی است. محمدی 
گفت: یک طرح کانون با زیربنای ۲۲۰ مربع و ۲ طرح نمازخانه و کتابخانه با زیر 
بنای ۷۸۷ متر مربع نیز پارسال در اختیار آموزش و پرورش استان مرکزی قرار 
یک طرح،  روز   ۱4 هر  پارسال  میانگین  به صورت  کرد:  خاطرنشان  گرفت. وی 
هر هفته سه کالس و هر روز ۵۲ متر مربع فضای آموزشی به آموزش و پرورش 
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  است. مدیرکل  شده   تحویل  مرکزی  استان 
استان مرکزی از برگزاری یک جشنواره خیران استانی، ۱۰ جشنواره شهرستانی و 
۵۱ جشنواره مدرسه ای پارسال  در این استان خبرداد. محمدی ادامه داد: خیران 
مدرسه ساز، در بیست و یکمین جشنواره خیران مدرسه ساز استان 3۱ طرح به 

ارزش ۲۹۶ میلیارد ریال را متعهد شدند.

استفاده از ماسک در اتوبوس های کرج اجباری شد
بار  نقل  و  حمل  سازمان   رئیس 
و مسافر شهرداری کرج: اجرای کامل 
این ابالغیه در کرج چند روز زمان می 
از شنبه  بینی می شود  پیش  ولی  برد 
اتوبوس  مسافران  تمام  آینده  هفته 
مجید  کنند. ده  ستفا ا ماسک  ز  ا ها 
پایگاه  با  گفت وگو  در  استادکاظمی 
خبری کرج امروز اظهار داشت: از دیروز 
ابالغیه ای مبنی بر ضرورت استفاده از 
ماسک در اتوبوس های کرج ابالغ شده 
و این موضوع به تمام رانندگان بخشی 
خصوصی و ملکی ابالغ شده است.وی 
ادامه داد: اجرای کامل این ابالغیه در 

کرج چند روز زمان می برد ولی پیش 
بینی می شود از شنبه هفته آینده تمام 
مسافران اتوبوس ها از ماسک استفاده 
کنند.این مسئول در پاسخ به اینکه آیا 
هم  تاکسی ها  در  ماسک  از  استفاده 
در  ابالغی  هنوز  گفت:  است،  اجباری 
و  نرسیده  ما  دست  به  خصوص  این 
فعال  تاکسی  مسافران  اوصاف  این  با 
ندارند  ماسک  از  استفاده  در  اجباری 
خود  حفظ سالمت  برای  از  بهتر  ولی 
فراموش  را  ماسک  زدن  دیگران  و 
اشاره  با  ادامه  در  نکنند.استادکاظمی 
ناوگان  از  زیادی  بخش  فرسودگی  به 

در  کرج  داد:  توضیح  کرج  تاکسیرانی 
مجموع ۱۲ هزار و ۵۰۰ تاکسی خطی 
و گردشی دارد که از این تعداد ۵۷۰۰ 
به  اشاره  با  هستند.وی  فرسوده  مورد 
عمر مفید هر تاکسی گفت: عمر مفید 
هر تاکسی ۱۰ سال است ولی بسیاری 
سال   ۱۰ از  بیش  کرج  تاکسی های  از 
دارند . فعالیت  خطوط  در  که  است 

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری کرج با بیان اینکه تاکسیداران 
کرجی از طرح نوسازی تاکسی استقبال 
برای  که  آنجایی  از  افزود:  اند،  نکرده 
ثبت نام در این طرح و دریافت تاکسی 

جدید هر راننده باید ۸۰ میلیون تومان 
تاکسیداران  بپردازند،  نقدی  به صورت 
اند.وی  نکرده  استقبال  طرح  این  از 
ادامه داد: تامین ۸۰ میلیون تومان پول 
نقد در شراط فعلی از عهده بسیاری از 
باعث  همین  و  نمی آید  بر  تاکسیداران 
این  نفر در  تنها ۹۰  شده سال گذشته 
افزود:  کنند.استادکاظمی  شرکت  طرح 
تشویق  برای  دولت  قبل  سال های 
چهار  سود  با  تسهیالتی  تاکسیداران 
درصد در اختیار آنها قرار می داد ولی با 
توجه به شرایط اعتباری دولت، پرداخت 

این تسهیالت متوقف شده است.

گروه شهرستان .دنیای جوانان – 
هرمزگان : مدیر آب و فاضالب حاجی 
سازی  باز  و  اصالح  گفت:عملیات  آباد 
و  شهدادی  مجتمع  آب  توزیع  شبکه 
روستای جدید حاجی  به چند  آبرسانی 

آباد آغاز شد.
و  آب  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  میرزاده  محمد  هرمزگان،  فاضالب 
بخشدار مرکزی  با حضور  بازدیدی که 
در  افزود:  گرفت،  صورت  آباد  حاجی 
اجرای این طرح 4۰ کیلومتر لوله گذاری 
انجام می شود. وی با بیان اینکه مجتمع 
توزیع  شبکه  حاضر  حال  در  شهدادی 
شبکه  کرد،  خاطرنشان  دارد،  انتقال  و 
روستای  چهار  با  شهدادی  آب  توزیع 
دلیل  به  تحت پوشش و۲۸۰ مشترک، 
افزایش جمعیت  فرسودگی و همچنین 
نیازمند اصالح و ایجاد خطوط جدید است.

مدیر آب و فاضالب حاجی آباد در 
ادامه به آغاز طرح آبرسانی به روستاهای 
لرد آبدوان، دولخی شهدادی و شهرک 
اشاره کرد و گفت:  روستای سرچاهان 
۱۶۲ خانوار در اجرای این طرح از آب 

شرب بهره مند می شوند.
این  تکمیل  برای  وی،  گفته  به 
پروژه ها ۱۱ کیلومتر خط انتقال و ۲۹ 

کیلومتر شبکه توزیع اجرا خواهد شد.
دو  ساخت  از  همچنین  میرزاده 
باب مخزن ۵۰ متر مکعبی جدید خبر 

داد و گفت: این مخازن برای تامین آب 
روستاهای لرد آبدوان و دولخی شهدادی 

احداث می شود.

وی اعتبار مورد نیاز اجرای شبکه 
میلیارد   ۶۱ را  جدید  مخازن  ساخت  و 

ریال عنوان کرد.

عملیات آبرسانی به سه روستای حاجی آبادآغاز شد
شبکه توزیع آب مجتمع شهدادی اصالح می شود

در آبفای جنوبغربی استان تهران جابجایی خط 
شهرستان  در  داکتیل  چدن  میلیمتری   3۰۰ انتقال 

شد انجام  بهارستان 
احسان   ، جوانان  دنیای  های  شهرستان  گروه 
لحیه  صا شهر  بفای  آ مدیر  بهارستان:   - همتی 
به  عنایت  با   : داشت  اظهار  مذکور  خبر  اعالم  با 
دستورالعمل صادره در خصوص خارج سازی خطوط 
و شبکه های قدیمی فرسوده و همچنین جایگزینی 
خطوط جدید در راستای افزایش سطح رضایتمندی 

شهروندان و مشترکین محترم ، عملیات جمع آوری 
و جابجایی بخشی از خط انتقال این شهر در دستور 

کار قرار گرفته و انجام شد .
امید رسولی با اشاره به مشخصات فنی پروژه 
انجام شده در این خصوص گفت : به دلیل فرسودگی 
فشار  افت  درنتیجه  و  خطوط  شکستگی  افزایش  و 
خط  محل  نامناسب  شرایط  دلیل  به  و  شبکه  آب 
فرسوده  انتقال  خط  جابجایئی  عملیات  این  انتقال 
و قدیمی چدن داکتیل به طول 3۶۸ متر و درسایز 

با  و   ) ره   ( امام خمینی  خیابان  در  میلیمتری   3۰۰
جاری  اعتبارات  محل  از  الزم  های  هزینه  صرف 

انجام و به اتمام رسید. 
رسولی خاطر نشان کرد : در حال حاضر تامین 
محترم  مشترکین  و  شهروندان  شرب  آب  توزیع  و 
انجام می  با کمیت و کیفیت مطلوبی  این شهر  در 
شود . و مطابق برنامه زمانبندی شده پروژه ارتباط 
انتقال مذکور طی روزهای آتی عملیلتی  دهی خط 

خواهد شد

جابجایی خط انتقال 300 میلیمتری چدن داکتیل در شهرستان بهارستان

هرمزگان    -، جوانان  دنیای  های  گروه شهرستان 
تقاطع  اجرایی  عملیات  آغاز  د:  دا خبر  امینی زاده  :

غیرهم سطح پیامبر اعظم)ص(
شهردار بندرعباس به همراه معاون و مدیران عمرانی 
شهرداری از پروژه های عمرانی شاخص شهر بازدید کرد.

بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
از  بازدید  در  امینی زاده  عباس  بندرعباس،  شهرداری 
پروژه های عمرانی شاخص این شهر اظهار کرد: با وجود 
مشکالت اقتصادی و شرایط ویژه کشور در بحث بیماری 
کرونا، اجرای پروژه های عمرانی شاخص شهر مانند تقاطع 
پارک  نایبند،  غیرهم سطح  تقاطع  قدس،  غیرهم سطح 
ساحلی صدف و غیره با سرعت خوبی در حال انجام است.

وی در توضیح آخرین وضعیت پروژه احداث تقاطع 
غیرهم سطح قدس، با اشاره به اینکه این پروژه شامل 
دو دستگاه پل مجزا است، اظهار کرد: حفاری و بتن ریزی 
شمع های ضلع غربی تقاطع قدس به اتمام رسیده و در این 

بخش شاهد ادامه روند احداث پروژه هستیم.
شهردار بندرعباس با بیان اینکه حفاری ستون های 
ضلع شرقی نیز رو به اتمام بوده و پس از آن بتن ریزی در 
این بخش انجام می شود، ادامه داد: این پروژه در مجموع 
۱۶۰۰ متر ستون دارد و امیدواریم تا پایان سال جاری 

به بهره برداری برسد.
امینی زاده در ادامه نیز طی بازدید از پروژه احداث 
تقاطع نیمه زیرگذر – نیمه روگذر پیامبر اعظم)ص(، اظهار 

کرد: این پروژه کمک زیادی به تسهیل تردد در بخش 
غربی بلوار شهید رجایی و ورودی اصلی شهرک پیامبر 

اعظم)ص( می کند.
سایر  از  بازدید  در  همچنین  مسئول  مقام  این 
پروژه های عمرانی، نسبت به تسریع در عملیات اجرایی 

این پروژه ها تاکید کرد.
بر اساس این گزارش، شهردار بندرعباس در این 
قدس،  غیرهم سطح  تقاطع  مانند  پروژه هایی  از  روز 
ساحلی  پارک  اعظم)ص(،  پیامبر  هم سطح  غیر  تقاطع 
دوربرگردان  بندرعباس،  مرکزی  کتابخانه  صدف، 
و  پاسداران  بلوار  دوربرگردان  رجایی،  شهید  بلوار 

بازدید کرد. غیره 

بازدید شهردار بندرعباس از پروژه های عمرانی شاخص شهر
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از راست رضا اسماعیلی و زنده یاد احمد نیک طلب )یاور همدانی(
اختصاصی دنیای جوانان

پشت کدامین در
کسی جز تو تواند بود؟

حسین منزوی

امشب به یادت پرسه خواهم زد غریبانه
در کوچه های ذهنم-اکنون بی تو ویرانه-

پشت کدامین در کسی جز تو تواند بود؟
ای تو طنین هر صدا و روح هر خانه!

اینک صعودم تا به اوج عشق ورزیدن
با هر صعود جاودان پیوند پیمانه

امشب به یادت مست مستم تا بترکانم
بغض تمام روزهای هوشیارانه

بین تو و من این همه دیوار و من با تو؛
کز جان گره خورده ست این پیوند جانانه

چون نبض من در هستی ام پیچیده می آیی
گیرم که از تو بگذرم سنگین و بیگانه

گفتم به افسونی تو را آرام خواهم کرد
عصیانی من! ای دل! ای بیتاب دیوانه!

از  پنجـم  چهـل  و  صـد  شـماره 
ماهنامـه »آزمـا« بـا تصویـر روی جلـد 
محمدرضا شـجریان منتشـر شـده است.

در بخـش مقالـه »مـرغ سـحر ناله 
سـر کـن!« بـه قلـم حبیبه نیک سـیرتی 
پرونـده،  بخـش  و در  اسـت  آمـده 
اینجاسـت«  گهـواره ام  نـه!  »گـورم 
فکوهـی،  ناصـر  بـا  گفت وگوهایـی  در 
دهقانـی،  محمـد  خطیبـی،  ابوالفضـل 
و  اتحادیـه  منصـوره  موسـوی،  حافـظ 
»بررسـی  بـه  گـودرزی  سـیمین دخت 
مفهـوم وطـن در تاریـخ و ادبیات ایران« 

می پـردازد. 
بخـش میزگرد هم با عنوان »شـعر 

بـا همراهـی کامیـار عابـدی،  و  بی تاثیـر، شـعر بی زبـان« 
قـدرت اهلل طاهری و هوشـنگ اعلم به »بررسـی نقش شـعر 

در غنـای زبان« پرداخته اسـت. 
ایـن شـماره از »آزمـا« در بخـش 
گـپ و گفـت همـراه اسـت بـا: »روایت 
بـا  فاجعه«-گفت وگـو  هنرمندانـه یـک 
مـژده دقیقـی، »زندگـی در دو روایت«-

گفت وگـو با احمد اخوت، »سـنایی طبقه 
دوم«-گفت وگـو بـا روبـرت صافاریان. 

شـعرهای  بخـش  در  همچنیـن 
خودمـان، از شـمس لنگـرودی، مجیـد 
کوچکـی، امیر امامقلـی زاده، زینب صابر، 
نجمـه عالـی، آتفه چهارمحالیـان و بیژن 

جاللـی شـعرهایی آمده اسـت. 
شـماره  پنجمیـن  چهـل  و  صـد 
)فروردین ماه( بـا  »آزمـا«  ماهنامـه  از 
صاحب امتیازی و مدیرمسـئولی ندا عابد و سـردبیری هوشگ 

اعلـم بـا قیمـت ۱۵ هـزار تومـان منتشـر شـده اسـت.

»آزما« و مفهوم وطن در تاریخ و ادبیات ایران

درحالی  محمودی بختیاری  بهروز 
از این که از ظرفیت های ادبیات فارسی 
در سینما استفاده نکرده ایم می گوید که 
فیلم ها  اقتباس های مان در  معتقد است 

فرنگی است.
این استاد ادبیات نمایشی ، درباره 
اقتباس از داستان های ادبیات فارسی در 
سینما و تلویزیون و تجربه اش در این باره 
اظهار کرد: از داستان های کوتاهی که من 
نوشته ام فیلمی ساخته نشده است. دو، سه 
تا از دانشجویانم به عنوان کار کالسی 
آن ها را به فیلم تبدیل کرده اند، اما کار 

جدی ای از آن ها ساخته نشده است.
او در ادامه متذکر شد: ماجرا این جا 
است که ما اگر ساکن هر کشور دیگری 
بودیم، ظرفیت های داستانی مان را خیلی 
بهتر نشان داده بودیم. حتی ممالکی مثل 
نروژ که کل دارایی ادبی گل درشت شان 
دانشگاه هایشان دوره  در  است،  ایبسن 
احترام  می اندازند،  راه  ایبسن شناسی 
به  می دارند و  نگه  را  ادبی شان  بزرگان 
همه دنیا پول می دهند و از آن ها پشتیبانی 
می کنند تا آثار ایبسن را اقتباس کنند و 
انتشار دهند. اما متاسفانه ما این کارها 
کم  خیلی  این جهت  از  و  نمی کنیم  را 

گذاشته ایم.
این که  بیان  با  محمودی بختیاری 

اقتباس  عمدتا  ما  کشور  در  اقتباس 
گفت:  نمایشنامه  نه  و  بوده  داستان  از 
داستان های ما گاهی فیلم یا تئاتر شده اند، 
اما این که نمایشنامه های ما به فیلم تبدیل 
شوند سابقه خیلی کمی دارد و تعدادش 
انگشتان دو دست هم نمی رسد. در  به 
مجموع متاسفانه وضعیت نابهنجاری در 
این زمینه وجود دارد که نمی دانم با آن 

باید چه کرد. 
به  که  رمان هایی  از  ادامه  در  او 
سریال تبدیل شده اند نام برد و بیان کرد: 
تبدیل  سریال  به  که  داریم  سه رمان  
شده اند؛ یکی »سمک عیار« است ساخته 
محمدرضا اصالنی، دیگری »آتش بدون 
دود« ساخته خود نادر ابراهیمی و دیگری 

»دایی جان ناپلئون« ساخته ناصر تقوایی؛ 
این ها همه تبدیل رمان های فارسی به 
»قصه های  سریال  البته  است.  سریال 
مجید« کیومرث پوراحمد موردهایی به 
صورت داستان کوتاه از کتاب هوشنگ 
مثنوی  قصه های  است.  مرادی کرمانی 
تبدیل  فیلم  به  هم توسط علی حاتمی 

شده است.
افزود:  محمودی بختیاری  بهروز 
اقتباس  ادبی مان  ظرفیت های  ما از 
که  است  این جا  شگفتی  و  نکرده ایم 
شروع  اقتباس  با  ایران  سینمای  اصال 
»دختر  از  بعد  سپنتا  مرحوم  می شود. 
»فردوسی«  و فرهاد«،  »شیرین  لر«، 
ساخته که  را  سیاه«  »چشم های  و 

این ها همه اقتباس های ادبی است، ولی 
نمی دانم چطور می شود همه ظرفیت های 
ادبی مان را رها می کنیم. یکی از بهانه ها 
برای این کار این است که پرهزینه اند، 
اما واقعیت این است که در ادبیات معاصر 
آن جا که  تا  نمی کنیم.  فراوانی  کار  هم 
»بوف  از  ضعیف  اقتباس  می دانم دو 
»شوهر  از  داریم،  هدایت  صدق  کور« 
آهوخانم« علی محمد افغانی هم اقتباس 
خوبی از آب درنیامده و فیلم ساخته شده 
هیچ  هم  صادقی  »ملکوت« بهرام  از 
وقت به نمایش درنیامد. »مهمان مامان« 
ساخته داریوش مهرجویی بر اساس کتاب 
دیگر  از  هم  مرادی کرمانی  هوشنگ 

اقتباس ها است.
این استاد ادبیات نمایشی با تاکید 
بر این که اقتباس های مان فرنگی است 
سینما  در  ادبی  ظرفیت های  از  گفت: 
هم  اقتباسی  اگر  و  نکرده ایم  استفاه 
مثال  است.  کار خارجی ها  کرده ایم، از 
یک  از  را  »پستچی«  مهرجویی   آقای 
اساس  بر  را  »سارا«  و  خارجی  داستان 
»خانه عروسک« هنریک ایبسن ساخته 
است. ناصر تقوایی هم »ناخدا خورشید« 
همینگوی  نداشتن«  و  »داشتن  از  را 
ساخته است. یعنی اقتباس های مان هم 

اقتباس های فرنگی است. 

فقط سه رمان  ایرانی تبدیل به سریال شده

»مهر و آتش« مهرداد اوستا تجدید چاپ شد
شامل  آتش«  و  »مهر  کتاب 
رویارویی  از  اوستا  مهرداد  روایت 
اسطوره های آیین مهر و مزدیسنا در 
شاهنامه نوشته به اهتمام بهروز ایمانی 

توسط سوره مهر منتشر شد.
این کتاب »مهر و آتش«، جزو 
زنده یاد  از  که  است  آثاری  آخرین 

شاهنامه  پیرامون  نکاتی  و  مطالب   بردارنده  در  و  مانده  جا  به  اوستا  مهرداد 
فردوسی است.

محور اصلی ۱۲ فصل کتاب، پژوهش هایی درباره شاهنامه است و در کنار 
آن مطالبی درباره  اساطیر هند و چین و موضوعات فرعی  اینچنینی  دیگر  هم 

دیده می  شود که پیوسته  و وابسته به موضوع اصلی کتاب است.
به  باور  گردآورنده  این  کتاب  در این نوشته  ها، کمبودها و نارسایی  هایی به 
چشم می خورد که به  نظر می رسد مرحوم اوستا فرصت بازخوانی و بازبینی آن ها 
را پیدا نکرده است و به همین خاطر گردآورنده کوشیده تا این گسیختگی  ها را 

با مراجعه به منابع مربوط پیوند دهد و تکمیل کند.
)رویارویی  آتش«  و  »مهر  کتاب  از  بخشی  در  اوستا  مهرداد  زنده یاد 

اسطوره های آئین مهر و مزدیسنا در شاهنامه( می نویسد:
فردوسی، ستاینده زندگی، زیبایی و کرامت های انسانی است که در چشم او، 
زندگی و زیبایی هر دو به یک معنی همانا کرامت انسانی است و این هر سه را 
مفهومی دیگر است که همان ایمان باشد. و او همچنان که گفته آمد، هنرمندی 
است که زیبایی را در همه مفاهیمش می ستاید. حماسه بزرگ او، جدال میان 
زندگی و مرگ است. قهرمانان شریف او در عرصه های گوناگون خود، در جلوه 
اشرافیتی باشکوه، خود، تمثیل زندگی و زیبایی هستند و آزادی ای که انسان، 
جدا از او نمی تواند مصداق شریف و گرامی انسان را داشته باشد. از این روی در 
حماسه جدال رستم با اسفندیار است که رستم، پهلواِن محبوب فردوسی، در این 
سرگذشت، مدافع آئین مقدس آزادی است و اسفندیار، شاهزاده مغرور و جوانی 
است که می خواهد به این حریم تجاوز کند و به پاسخ این جوان فریفته جوانی 
و رویین تنی، می خواهد وی را، که آگاهی به این حقیقت ندارد، بیدار و آگاه سازد.

در مبحث اختالف دو فرهنگ و آئین )میترایی و مزدیسنایی(، رستم تهمتن، 
نماینده آئین میترایی و اسفندیار، به آئین مزدایی ایمان دارد و جدال این دو، 
بیان استعماری برخورد این دو فرهنگ است که در جای خود به شرح نگاشته 
خواهد آمد. الجرم دو فضای متناقض در شاهنامه فردوسی روشن خواهد شد و 
هم بیان این معنی که ریشه عرفان ایران در تمثیل ها در طریقت های متفاوت 

نیز یافت می شود.
فردوسی در سرودن شاهنامه و یا بیان روشن تر، بازگفتن آن از پهلوی 
به پارسی دری، همچون یک ترجمان شریف با نگهداشت امانت، در منظومه 

واالی خویش چنین می گوید: سخن هرچه گویم، همه گفته اند 
بَر باغ دانش همه رفته اند.

این کتاب را به تازگی انتشارات سوره مهر روانه بازار کتاب کرده است.
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فرناز میرزالو

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی ، نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره ۱3۹۸۶۰3۰۱۰۲۲۰۰۵43۱ 
مورخ ۹۸/۱۲/۱۵ هیات رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک رباط کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه 
متقاضی پرویز اسماعیلی فرزند قسمعلی به شماره شناسنامه ۷4 صادره از هشترود 
نسبت به  یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۹۱/۸۵ مترمربع مفروز و 
مجزی شده از پالک  فرعی مفروز از قطعه ۵ تفکیکی از ۱۵3 اصلی در حوزه 
ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی محمود جعفری محرز گردیده لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در 
صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
مالکیت صادر خواهد شد و در هر  اعتراض طبق مقررات سند  و عدم وصول 

حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی: ۹۹/۲/۶

تاریخ انتشار دومین آگهی: ۹۹/۲/۲۱
احمد رحیمی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی ، نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره ۱3۹۸۶۰3۰۱۰۲۲۰۰۵4۲۵ 
مورخ  ۹۸/۱۲/۱۵ هیات رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک رباط کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه 
متقاضی حشمت درویشی چالکسری فرزند شعبان به شماره شناسنامه ۲۹4 صادره 
از صومعه سرا نسبت به  یک قطعه زمین با بنای احداثی به استثنا نصف ثمن 
اعیان به مساحت ۹۰/۲۲ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک  فرعی مفروز 
از قطعه تفکیکی از ۱۵۹ اصلی در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت 
رسمی حسینعلی محمد حسینی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتیکه شخص یا اشخاصی 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نمایند تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
گردد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند مالکیت جدید 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی: ۹۹/۲/۶

تاریخ انتشار دومین آگهی: ۹۹/۲/۲۱
احمد رحیمی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم

خانم سمیه سابقی فرزند پیرمحمد به شماره شناسنامه 3۵۸۰۶4۸۲۸4 به 
شرح دادخواست به کالسه ۹۹/۹۰ از این دادگاه درخواست نموده چنین توضیح 
داده که شادروان مجید سابکی ژند به شماره شناسنامه ۶۰۵۰۰3۸۸۷۲ در تاریخ 

۱3۹۹/۰۲/۱۰ در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:

متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی
ابوالفضل سابکی ژند به شماره ملی 3۷۰۰3۶۶۸۵

عارف سابکی ژند به شماره شناسنامه ۷3۷۰۱334۱۹ فرزندان ذکور متوفی
سونیا سابکی ژند به شماره ملی ۷3۷۰۰۷۶۰۶۷ فرزند اناث متوفی

به شماره ملی 3۵۹۱۲3۵۰4۰  فرزند گل محمد  بی سابکی گل  بی  خیر 
مادر متوفی، مرحوم ورثه دیگری ندارد.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.م/الف ۷
عظیم بامری

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

آقای گل محمد )محمدشاه( تاجیک تبعه افغانستان به شماره شناسنامه/ 
گذرنامه ۱۲۲۱۰۱ به شرح دادخواست به کالسه ۵۰/۹۹ از این دادگاه درخواست 
نموده چنین توضیح داده که شادروان محمد تاجیک تبعه افغانستان به شماره 
شناسنامه/ گذرنامه فاقد گذرنامه در تاریخ ۱3۹۰/۰۹/۱۸ در اقامتگاه دائمی خودب 

درود حیات گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
متقاضی با مشخصات فوق پدر متوفی

گذرنامه  فاقد  گذرنامه  شناسنامه/  به شماره  افغانستان  تبعه  تاجیک  مریم 
مادر متوفی، مرحوم ورثه دیگری ندارد.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.م/الف 3
عظیم بامری

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

خانم حور ملک حاجی زاده به شماره شناسنامه 43۲۹ به شرح دادخواست 
به کالسه ۷3/۹۹ از این دادگاه درخواست نموده چنین توضیح داده که شادروان 
عدنان عیسائی به شماره شناسنامه 3۵۸۱4۲3۸۹۸ در تاریخ ۱3۹۸/۱۰/۲3 در 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته،  حیات  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 

است به:
متقاضی با مشخصات فوق مادر متوفی

 خدابخش عیسائی به شماره شناسنامه ۸۵ متوفی، مرحوم ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف 4

عظیم بامری
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

آگهی تغییرات شرکت میالن سازه نقش پریشان سهامی خاص به شماره 

ثبت ۶3۵۹ و شناسه ملی ۱4۰۰4۸44۱۶۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی مورخ ۱۸/۰4/۱3۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. اعضاء هیئت مدیره 
به قرار ذیل تعیین شدند: آقای مسعود غفوری به شماره ملی ۲3۷۲۱۶۵۵4۲ و 
خانم زهرا الهی به شماره ملی ۰۶۵3۱۱۷۰۹4 و خانم فاطمه زارع به شماره ملی 
۲3۷۲۵۸۱۹۶۱ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. 
۲. آقای میثم کی منش به شماره ملی ۰۶۵3۲۷۸۱۰۱ به سمت بازرس اصلی و 
آقای سجاد زارعی به شماره ملی ۲3۷۰۸۲۰۶۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3. روزنامه کثیراالنتشار دنیای جوانان جهت نشر 
اگهی های شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان 

و بلوچستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان )۸3۹۷3۸(

آگهی تغییرات شرکت میالن سازه نقش پریشان سهامی خاص به شماره 
ثبت ۶3۵۹ و شناسه ملی ۱4۰۰4۸44۱۶۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
به  غفوری  مسعود  آقای   .۱  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱۸/۰4/۱3۹۸ مورخ 
خانم  و  مدیره  و عضو هیئت  مدیرعامل  به سمت   ۲3۷۲۱۶۵۵4۲ ملی  شماره 
فاطمه زارع به شماره ملی ۲3۷۲۵۸۱۹۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم 
مدیره  هیئت  رئیس  نایب  به سمت   ۰۶۵3۱۱۷۰۹4 ملی  شماره  به  الهی  زهرا 
برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد تعهد اور از قبیل چک 
و سفته و برات با امضاء آقای مسعود غفوری و همراه با مهر شرکت معتبر و 
اوراق عادی با امضاء آقای مسعود غفوری و همراه با مهر شرکت معتبر است 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری زاهدان )۸3۹۷3۹(
کارت هوشمند راننده

امیر طاهرخانی
شماره هوشمند ۱۲۷۸۵۷۵

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی
نوع سواری سیستم پراید مدل ۱3۸۲

تیپ صبا جی تی ایکس 
شماره موتور ۰۰۵۷۱۱۲۷

S۱4۱۲۲۸۲۱4۷۵۰۰ شماره شاسی
پالک ایران ۸۲-3۸4 س ۵4

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
 اسناد مالکیت و برگ کمپانی سواری پژوپارس تی ال ایکس مدل ۱3۸3 
رنگ مشکی متالیک شماره شاسی ۱۱3۰۰۰۲۰ شماره موتور ۱۲۶۸3۰۰۲4۸۱ 
  IRFC۱۱۱V3GK3۰۰۰۲۰ شناسه  شماره   3۷ ص   ۶۵۵-۶۱ پالک  شماره 

مفقودی گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مریوان

)آگهی فقدان مدرک تحصیلی (
بنام  الکترونیک  برق  رشته  کارشناسی  مقطع  در  التحصیلی  فارغ  مدرک 
به شماره ملی 3۷33۰۶۰۵4۷ صادره  فرزند هادین  بایزیدیان  اینجانب سیوان 

از دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه مفقود گردیده ازدرجه اعتبار ساقط است . 
نوبت: ۹۹/۲/۲۱

نوبت دوم :۹۹/3/۶
نوبت سوم:۹۹/3/۲۱ 

)آگهی فقدان مدرک تحصیلی (
بنام  قدرت  برق  ارشدرشته  کارشناسی  مقطع  در  التحصیلی  فارغ  مدرک 
اینجانب سیوان بایزیدیان فرزند هادین  به شماره ملی 3۷33۰۶۰۵4۷ صادره 
ازدرجه  گردیده  مفقود  سنندج   تحقیقات  علوم  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  از 

اعتبار ساقط است . 
نوبت: ۹۹/۲/۲۱

نوبت دوم :۹۹/3/۶
نوبت سوم:۹۹/3/۲۱ 

آگهي حصروراثت
آقای فرزاد قربانی نژاد چنانی به شماره شناسنامه 43۰ فرزند تقی از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تقی قربانی 
نژاد چنانی  فرزند گداعلی در تاریخ ۱3۹۹/۱/۵ در شهرستان لشت نشا فوت نموده 
است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-فرزاد قربانی نژاد چنانی به 
ش ش 43۰ فرزند تقی نسبت پسر۲-فرزانه قربانی نژاد چنانی به ش ش 4۰۷ 
فرزند تقی نسبت دختر3-زهرا قربانی نژاد چنانی به ش ش ۲ فرزند تقی نسبت 
دختر4-هاجر قربانی نژاد چنانی به ش ش ۲۹۱ فرزند تقی نسبت دختر۵-فرنگیس 
رضائی ولمی به ش ش 3 فرزند محمد نسبت همسر به غیر از وراث نامبرده ورثه 
دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت 
ان به شماره ۹۹۰۰۰4۹ مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید 
چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در 

غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری لشت نشاء- احمد علمدار

آگهي حصروراثت
آقای علیرضا قاسم زاد دقیق به شماره شناسنامه ۶۸۹ فرزند رضوان اهلل  از 
این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
تاریخ ۹۸/۱۲/۱۷ در شهرستان  در  فرزند جلیل  زاده دقیق   قاسم  رضوان اهلل 
رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-علیرضا 
قاسم  نسبت پسر۲-شیما  اهلل  فرزند رضوان  به ش ش ۶۸۹  زاده دقیق  قاسم 
زاد دقیق به ش ش 3۶۵۷ فرزند رضوان اهلل نسبت دختر 3-اکرم بشیر زاده 
به ش ش 4۹ فرزند عمران نسبت زوجه به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري 
ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به 
شماره 3۶۹ سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه 
هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 
ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر 

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

یادد اشت
رقابت نابرابر ناشران با کتاب فروشان 

در بحران کرونا
محمد ملک افضلی 

متاسفانه مدتی است شاهد بی اخالقی 
یا به عبارتی زیاده خواهی تعدادی از ناشران؛ 
باالخص دانشگاهی شده ایم که ابتدا به بهانه 
را  همکاران  تخفیف  قیمت،  افزایش  عدم 
کاسته اند و سپس در نبود نظارت، قیمت پشت 
جلد را به عرش رسانده و در بستر اینترنت 
و با استفاده از اپلیکیشن های اجتماعی مانند 
فروش  سایت های  ایجاد  همچنین  تلگرام، 
رقابتی  درصد،   ۵۰ تا  حتی  تخفیف  ارائه  و 
را  ایجاد و عرصه  را  با کتاب فروشان  نابرابر 

بر آن ها تنگ کرده اند.
 پرواضح است که وضعیت رکود اقتصادی کشور و به دنبال آن  اوضاع 
از کتاب تهی کرده است.  سخت معیشتی اکثر خانواده ها، سبد خانوار را 
عالوه بر مسائل پیش گفته، کتاب فروشان با مشکالت و  معظالت مختلفی 
دست و پنجه نرم  می کنند؛ مشکالتی همانند کپی غیرمجاز و جزوه کتاب ها، 
فایل های پی دی اف، تغییر مداوم رفرنس های اعالمی توسط وزارت علوم و 
وزارت بهداشت، به روز شدن و تغییر مطالب کتاب ها در کنار مشکل بسیار 

بزرگ نمایشگاه های استانی و موردی ناشران در دانشگاه ها.
در میان همه مشکالتی که کتاب فروشان با آن ها روزگار را سپری 
می کنند، این گروه از صنعت نشر به عنوان حلقه  ارتباطی ناشر و مخاطب 
کتاب هایشان  فروش  برای  مجازی  فضای  به  ناشران  ورود  مشکل  با 
روبه رو شده اند. بسیاری از ناشران با راه اندازی وب سایت و فروش کتاب با 

تخفیف های باال زمینه تضعیف کتابفروشی ها را فراهم کرده اند.
 در این زمینه حتی برخی نهادهای و تشکل های صنفی ناشران نیز 
قدم به این عرصه گذاشته اند؛ غافل از اینکه اقدامات آن ها در کوتاه مدت و 
میان مدت موجب بر هم خوردن تعادل بازار و نابودی چندین هزار شغل مستقیم 
و غیرمستقیم در صنعت خواهد شد.  اگرچه تشکل ها با طرح مسائلی همچون 
نبود ویترین عرضه کتاب )در حالی که با یک بازدید ساده از سایت هایشان 
خواهید دید اثری از کتاب های کم فروش نیست و در جای جای سایت عکس  
کتاب های پرفروش قراردارد( و نبود نقدینگی و غیره درباره ضرورت فروش 
اینترنتی صحبت می کنند؛ فروشی که با تخفیف های ارائه شده در آنجا و در 
نهایت با لینک به سایت اصلی ناشر و استفاده از شرایط بهتر، ضربه آخر را با 

پتک بر پیکر در حال احتضار کتاب فروشان وارد آورده اند.
 پر واضح است هیچ کتاب فروشی مخالفتی با فروش مستقیم، ایجاد 
نمایشگاه و روش های دیگر فروش توسط ناشر ندارد؛ بلکه تنها اعتراض 
آن ها به تخفیف و ترغیب خریدار با ایجاد طرح هایی همانند ارائه غیرواقعی 

بن خرید کتاب با کد ملی یا شماره دانشجویی، قرعه کشی و... است.
  حال با یاد آوری این ضرب المثل که »حرمت امامزاده با متولی آن 
است« بر متولیان امر از جمله مسؤالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
موسسه خانه کتاب و اتحادیه ناشران و کتاب فروشان پایتخت است، قبل 
از آن که از فروشگاه های کتاب تنها خاطره ای در اذهان بماند، چاره ای بر 

این مشکل پیدا کنند.  

فرزند محمود اعتمادزاده )م.ا. به آذین( درحالی از تالش 
برای تبدیل کردن خانه پدری اش به موزه می گوید که ۶۰درصد 

این ملک، سهم بسازبفروش است.
خود  پدری   میراث  سرنوشت  درباره  اعتمادزاده،  کاوه 
گفت: این خانه سابقه تاریخی پنجاه و چندساله دارد. خانواده 
به آذین از سال 4۶ در این خانه که در آریاشهر واقع است، 
سکونت داشته اند. این ملک ها آن زمان به قیمت ارزانی فروخته 
می شد، اما ما به هر زحمتی که بود بهای این خانه را که ۷۲ 
هزار تومان بود فراهم کردیم، درحالی که فقط نصف آن را 

داشتیم و نصف دیگر آن را وام گرفتیم.
او با اشاره به اهمیت و ارزش فرهنگی این خانه گفت : 
سایر وارثان به دلیل نیاز مالی ای که داشتند، ناچار شدند سهم 
خود را به یک بسازبفروش بفروشند و حاال ۶۰درصد خانه دست 
او و 4۰ درصد آن دست من است. البته من به دنبال وظایف 

فرهنگی خودم هستم و می خواهم که این خانه باقی بماند.
فرزند به آذین افزود: من خانه را به همان شکلی که در 
زمان پدرم بود، نگه داشته ام. اتاق او، میز کارش، صندلی و 
تخت خواب او همانند قبل حفظ شده اند. پذیرایی خانه که محل 

حضور افراد مختلف بود هنوز به همان شکل است، چون این 
خانه میراث فرهنگی همه ما است.

اعتمادزاده در پایان به لزوم جلوگیری از تخریب میراث 
به آذین اشاره و بیان کرد: نیاز است به یک اجماع و همکاری 
جمعی توسط همه فرهنگ دوستان ایران برسیم تا جلو این 
ضایعه فرهنگی گرفته و این جا به موزه تبدیل شود تا همه 
بتوانند از آن بازدید کنند و ببینند که در چه شرایط ساده ای 

چه کارهای بزرگی صورت گرفته است.

کاوه اعتمادزاده برای ارائه توضیحات بیشتر درباره این 
خانه خواستار طی شدن روند اصولی هماهنگی های الزم و سپس 
اعالم به رسانه ها شد. محمود اعتمادزاده )م.ا. به آذین(، متولد 
۲3 دی سال ۱۲۹3 بود و درگذشته ۱۰ خرداد سال ۱3۸۵، 
نویسنده و مترجم نامدار معاصر بود. او فعالیت های ادبی خود را 
از سال ۱3۲۰ با انتشار داستان های کوتاه آغاز کرد. در سال های 
بعد با ترجمه آثار شکسپیر، بالزاک، رومن روالن و شولوخوف 
و نگارش خاطرات و تجربیاتش از زندان های دهه ۱3۵۰، به 

فعالیت ادبی خود ادامه داد.
به آذین در چهارم شهریور ۱3۲۰ در جریان اشغال ایران و 
بمباران در بندر انزلی زخمی برداشت که منجر به قطع دست 
چپ او شد. چون افسر بودن مانع فعالیت های ادبی و سیاسی اش 

می شد، از آن شغل استعفا کرد.
از تالیف های به آذین به »مهمان این آقایان«، »بسوی 
مردم«، »قالی ایران«، »گفتار در آزادی« و از ترجمه هایش به 
»بابا گوریو« نوشته انوره دو بالزاک، »ُدِن آرام« نوشته میخائیل 
شیفته«  »جان  شکسپیر،  نوشته ویلیام  »اتلو«  شولوخف، 

نوشته رومن روالن و ... می توان اشاره کرد. 

میراث مترجم معروف در چنگ بساز و بفروش ها
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است
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»وضعیت حساس کنونی« بعد از شرایط حساس 
کنونی

دارد  قصد  آزاد  سیفی  رحمان   
نمایش »وضعیت حساس کنونی« را 
در دوران پساکرونا روی صحنه ببرد.

این کارگردان تئاتر درباره برنامه 
دوران پساکرونا  در  خود  فعالیت 

س  حسا ضعیت  و « مه  یشنا نما  : گفت
شرایط  اینکه  از  پیش  و  نوشته ام  است  اجتماعی  اثری  که  را  کنونی« 

تعطیلی های کرونایی ایجاد شود، قصد اجرای آن را داشتم.
کنونی«،  اجرای »وضعیت حساس  برای  مدنظر  درباره سالن  وی 
یادآور شد: پیش از این شرایط با مدیر تئاتر شهر برای اجرای این اثر در 
سالن اصلی به توافق رسیده بودیم ولی حاال که شرایط کرونایی بر تئاتر 
تأثیر گذاشته، باید دید با تغییراتی که در نوبت اجرای نمایش های دیگر 

به وجود آمده آیا باز نوبت اجرا در سالن اصلی می رسد یا نه؟

استانی  در شبکه های  الفبا«  برگزاری »جشن 
صداوسیما

معاون امور استان های رسانه ملی 
تعطیلی  و  کرونا  شیوع  دلیل  به  گفت 
اجباری مدارس، امسال شبکه های استانی 
صداوسیما »جشن الفبا« را برای کالس  

اولی ها برگزار می کنند.
علی دارابی گفت: امسال دانش آموزان پایه 
نخست تحصیلی، از برگزاری »جشن الفبا« در 
مدارس محروم هستند. به همین دلیل و به پیشنهاد صدا و سیمای مراکز استان ها 
و با موافقت وزیر آموزش و پرورش قرار شد این جشن در سراسر کشور و به همت 

شبکه های تلویزیونی و رادیویی استانی برگزار شود.
وی افزود: این جشن همواره در مدارس برگزار می شد، اما به دلیل شرایط 
برای کالس  را  این جشن  استانی  شبکه های  شد  گرفته  تصمیم  امسال،  ویژه 
اولی ها تدارک ببینند و هر مرکز، متناسب با ظرفیت هایش، اقدام به طراحی و 

تولید برنامه ای با این عنوان کند.

کنسرت آنالین گروه »رستاک« در تاالر وحدت 

شنبه  »رستاک«  موسیقی  گروه 
کنسرت  ماه  اردیبهشت  بیستم  شب 
فرهنگی  بنیاد  همت  به  را  آنالینی 
هنری رودکی در تاالر وحدت تهران 

برگزار کردد.
به  »رستاک«  موسیقی  گروه  اجرای 
و  سپهری  سیامک  نوازندگی  و  سرپرستی 
خوانندگی سیدبهزاد و سید فرزاد مرادی شامل قطعات بارون ) به زبان 
»الله  بوشهری(،  زیان  )به  گیلکی(، »هله مالی«  زبان  )به  رعنا  لری(، 

لر«، سوزله )به زبان کردی( و واسونک )به زبان شیرازی( است.
این اجرا را به مناسبت هفته شیراز، شهرداری این شهر و بنیاد رودکی 
با همکاری تلویزیون تعاملی تیوا و دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی پخش شد. اجرای گروه »رستاک« پنجمین کنسرت آنالین با 

حمایت بنیاد رودکی بود.

ی
سیق

مو

ون
یزی

لو
ت

ش
مای

ن

دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

هنرمندان و روزهاي قرنطینه
حسین مسافرآستانه: هنر در مملکت ما به 

عنوان کار غیرضروري تلقي مي شود!

در این روزهاي عجیب و غریب و شـرایطي که بر جامعه و مشـاغل 
مختلـف حاکـم شـده اسـت، یـک اتفـاق عجیـب باعث شـده تـا فضاي 
هنـري کشـور بیـش از پیـش متشـنج شـده باشـد، آن هم این اسـت که 

بسـیاري از مشـاغل هنري اصال به عنوان شـغل شـناخته نشـده اند!
حسـین مسافرآسـتانه بازیگر، کارگردان و دبیر شورای سیاستگذاری 
تماشـاخانه ایرانشـهر در گفتگـو با دنیـاي جوانان درباره ضـرورت تعریف 
و ثبـت مشـاغل هنـری بـه عنـوان یک شـغل گفـت: یکی از مشـکالت 
هنرمندانـی کـه بـه صـورت تخصصـی فعالیـت می کننـد، ایـن مسـئله 
اسـت کـه حرفه شـان بـه عنـوان شـغل ثبـت نشـده اسـت و همچنـان 
هنـر در ایـن مملکـت به عنـوان کار دوم و غیرضروری تلقی می شـود در 
صورتی کـه نقـش فرهنـگ و هنـر در پـرورش جامعـه انکارناپذیر اسـت. 
متاسـفانه همچنـان در مواجـه بـا هنـر شـاهد نگاهـی سـنتی، کهنـه و 
قدیمـی هسـتیم و از نـگاه جامعـه به جـز تنها تعداد محـدودی هنرمندان 
سـینما، حرفـه مابقـی هنرمندان بـه عنوان شـغل قلمداد نمی شـود. ثبت 
مشـاغل هنـری بـه عنـوان شـغل منجر بـه تمرکـز فعالیت هـای هنری 
هنرمنـد و ایجـاد شـرایط مطلـوب روحی و روانـی برای آنها خواهد شـد. 
زمانی کـه فعالیت هـای هنری به عنوان شـغل ثبت و تلقی شـود، هنرمند 
نسـبت بـه حرفـه خـود تمرکـز فکـری بیشـتری دارد و بـا خیال آسـوده 
سـعی می کنـد کار خـود را مثمرثمرتـر انجام دهـد. اما زمانی که مشـاغل 
هنـری به عنوان شـغل تلقی نشـوند، هنرمند از خلـق اثر هنری به عنوان 
فرصـت اسـتفاده می کنـد و بسـیاری از ضرورت هـا را نادیـده می گیـرد و 
اولویـت اول خـود را کسـب درآمـد از ایـن طریق قرار می دهـد. زمانی که 
نخسـتین اولویـت یـک هنرمند بـه عنوان خالق اثر کسـب درآمد باشـد، 
شـاهد آثـاری بـازاری، سـطحی و عوام پسـند خواهیـم بـود، امـا وقتی او 
تضمین شـغلی داشـته باشـد، دسـت به خلق آثـاری عمیق تـر خواهد زد.

ایـن چهـره کهنه کار عرصه تئاتـر درباره ضـرورت افزایش اعتبارات 
بودجـه ای هنـر توسـط دولـت و مجلـس بیـان کـرد: قطعـا بـا افزایـش 
اعتبـارات بودجـه ای هنـر توسـط دولـت و مجلـس موافـق هسـتم. طی 
یکی دو سـال گذشـته بسـیاری از مسئوالن آشکارا این شـعار را سر دادند 
کـه هنرمنـد بایـد توسـط جامعـه کسـب درآمد کنـد و این شـعار خطری 
بـرای آثـار هنـری اسـت، چراکه منجر می شـود تـا هنرمند اثـری بازاری 
خلـق کـرده تا این امکان را داشـته باشـد از آن طریق کسـب درآمد کند. 
اثر هنری تاثیرگذار صرفا نباید طرفدار و مخاطب بیشـتری داشـته باشـد 
امـا زمانی کـه هنرمند مجبور شـود توسـط جامعه کسـب درآمـد کند، آثار 
خـود را بنـا به سـلیقه نـازل جامعه تولید خواهد کرد. بـه اعتقاد من بودجه 
فرهنـگ و هنـر باید افزایش یابد به شـرطی که نظارت بـر هزینه کرد آن 
نیـز مدنظـر قـرار گیـرد. متاسـفانه بودجه و اعتبـار ناچیزی کـه اکنون به 
فرهنـگ و هنـر اختصـاص دارد، لطمـه بزرگی را به جامعـه وارد می کند.

دبیر شـورای سیاسـتگذاری تماشاخانه ایرانشـهر درباره نبود تناسب 
میـان رشـد کمـی نیـروی انسـانی در عرصـه هنـر بـا فضـای فعالیت و 
کسـب درآمـد هنـری تصریـح کرد: طـی این سـال ها تنها یـک رویکرد 
تعریـف نشـده بـه ایـن منظـور وجود داشـته و آن هـم روآوری به سـمت 
تئاتـر خصوصـی بـوده اسـت کـه متاسـفانه ایـن رویکرد مشـکلی را حل 
نکـرده و بـر مشـکالت نیـز افـزوده اسـت. هرچنـد کـه در دوره کوتاهی 
بـا رو آوردن بـه سـمت تئاتـر خصوصـی ایـن تفکر ایجاد شـد کـه تعداد 
بیشـتری هنرمنـد امـکان فعالیـت و کار خواهند داشـت اما متاسـفانه این 
جریـان نیـز از مشـکالت هنـر کم نکرد چراکه شـرط اجرا در سـالن های 
خصوصـی تنهـا رعایـت خـط قرمزها اسـت و ضـرورت محتوایـی اثر که 
نیـاز جامعـه اسـت، نادیـده گرفته می شـود. بنابرایـن درصورتی کـه قرار 
باشـد تناسـبی میان رشـد کمـی نیروی انسـانی در عرصه هنـر با فضای 
فعالیـت و کسـب درآمـد هنـری ایجـاد شـود، نبایـد تئاتـر خصوصـی به 
حـال خـود رهـا شـود و باید بـرای آن برنامه ریزی شـود و مـورد حمایت 
قـرار گیـرد تـا هنرمند بـا مشـارکت مردمـی و حمایت های بنیـادی، کار 
کند. متاسـفانه اکنون تنها شـاهد افزایش کمی فضاهای هنری هسـتیم 
امـا نسـبت بـه ارتقـا کیفـی آثـار بی توجـه بوده ایـم. دربـاره بازگشـایی 
تماشـاخانه ها ایرانشـهر و ادامـه فعالیت هـا نیـز متاسـفانه تعطیلـی پیش 
آمـده در پـی جلوگیـری از شـیوع کرونـا ویـروس همـه برنامه ریزی هـا 
را در هـم تنیده اسـت. تماشـاخانه ایرانشـهر جـدول زمان بنـدی اجراهای 
خـود را تـا نیمـه سـال ۱4۰۰ بسـته بـود امـا با شـرایط پیش آمـده برخی 
از گروه هـا امـکان آن را ندارنـد کـه اثرشـان را به صحنه آورند. تماشـاخانه 
ایرانشـهر هـم در پـی دسـتور وزارت بهداشـت و وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی بازگشـایی می شـود امـا به نظـر من اجـرای نمایش ها بـا رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی کار دشـواری اسـت چراکه در شـرایطی که حمایتی 
وجـود نـدارد ایـن امـر مقرون به صرفه نیسـت. در شـرایط عـادی گروه ها 
از پـس هزینه هـای خـود برنمی آینـد چگونـه ایـن امـکان وجـود دارد تا با 
کاهش تعداد تماشـاگران آن ها امکان اجرای نمایش خود را داشـته باشـند؟

 موسیقی سریال »آقازاده« را ستار اورکی می سازد

ستار اورکی پس از همکاری در 
همکاری  در  بار  این  »پدر«،  سریال 
مجدد با حامد عنقا و بهرنگ توفیقی 
موسیقی متن »آقازاده« را می سازد.

فیلم   ۲ آهنگساز  اورکی   ستار 
از  نادر  جدایی  اسکار  جایزه  برنده 

سیمین و فروشنده است.
از  توفیقی پس  بهرنگ  و  عنقا  حامد  با  دومین همکاری وی  این 
سریال »پدر« است.آهنگسازی »آقازاده« گرچه چند ماه پیش آغاز شد 
اما در ادامه کار وقفه افتاد و اکنون با سرعت بیشتری ادامه پیدا می کند.

امیر آقایی، مهدی سلطانی، ثریا  بازیگران این سریال امین تارخ، 
قاسمی، لعیا زنگنه، سینا مهراد، دیبا زاهدی، سامیه لک، مسعود فروتن، 
سعید داخ، روزبه معینی، امین حیایی، حضور کامبیز دیرباز، نیکی کریمی، 

جمشید هاشم پور و محمدحسین لطیفی هستند.

ون
زی

وی
 تل

با فیلمساز موفق سال هاي اخیر سینما
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محمد حسین زاده

در ســال هاي اخیــر فیلمســازان 
ــور  ــینماي کش ــي در س ــوان و موفق ج
ســاخت  بــا  کــه  کرده انــد  ظهــور 
ــاده خــود  فیلم هــاي شایســته و فوق الع
ــزد  ــژه اي ن ــت وی ــته اند محبوبی توانس
ــه  ــا جایي ک ــد ت ــب کنن ــب کس مخاط
ــام آنهــا  ــه واســطه ن حــاال مخاطــب ب
ــه  ــیند ن ــان مي نش ــاي آثارش ــه تماش ب
به واســطه ســتارگان و بازیگرانــي که در 
فیلــم آنها بــازي مي کننــد. فیلمســازاني 
چــون محمدحســین مهدویــان، ســعید 
روســتایي و نرگــس آبیــار. در ایــن بیــن 
ــي  ــاخت فیلم های ــا س ــار ب ــس آبی نرگ
ــته از  ــه توانس ــن عرص ــور در ای زن مح
منفعــل بــودن کاراکترهــا و نقش هــاي 
زنانــه در فیلم هــا دور شــده و ســتارگاني 
خلــق کنــد کــه بــر پــرده ســینما 
ــا شــبي  ــن آنه ــه آخری درخشــیده اند ک
کــه مــاه کامــل شــد، با بــازي درخشــان 
النــاز شاکردوســت مي باشــد کــه حتــي 
ســیمرغ بلوریــن را بــراي او بــه همــراه 

شــد.
ــته در  ــب گذش ــار ش ــس آبی نرگ
ــی  ــه تهیه کنندگ ــب گرد ب ــه ش برنام
و اجــرای محمــد ســلوکی حضــور 
و  فیلم هــا  دربــاره  و  کــرد  پیــدا 
همینطــور موضــوع شــایعه فمنیســت 
بــودن خــود صحبــت کــرد. او در 
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــن برنام ــداي ای ابت
ــردان  ــان و م ــی زن ــت اجتماع موقعی
کــه  می گویــم  صراحتــا  گفــت: 

ــن  ــی م ــتم، یعن ــت نیس ــن فمینیس م
تطبیقــی بــا تعاریفــی کــه از فمیســیم 
می شــود، نــدارم. ولــی دربــاره عدالــت 
جنســیتی برخــی مفاهیم آنقدر روشــن 
هســتند کــه نیــاز بــه توضیــح ندارنــد، 
ــورد بحــث  ــی م ــان گاه ــی همچن ول
ــه  ــت ک ــی اس ــد. طبیع ــرار می گیرن ق
ــردان  ــا م ــان ب ــمانی زن ــرایط جس ش
ــن هیچــگاه  ــی ای ــاوت اســت، ول متف
بــه معنــای ضعیــف بــودن زنــان 
نیســت. اینکــه یــک زن می توانــد 
مــادری کنــد و ۹ مــاه زندگــی خــود را 
وقــف کــودک در رحــم خــود می کنــد 
ایــن اتفــاق فوق العــاده بزرگــی اســت. 

ــه ای را  ــن مرحل ــه چنی ــی ک ــا زن واقع
ــر  ــت ب ــواه اس ــن گ ــد بهتری می گذران
قــدرت زنــان. از ایــن موضــوع بگیریــد 
ــان در  ــا نقش آفرینی هــای جــدی زن ت
جامعــه امــروز. البتــه ایــن نــگاه منفــی 
ــته  ــار گذش ــه در اعص ــان ریش ــه زن ب
دارد و همچنــان هــم رگه هایــی از 
ــروز  ــی ام ــه جهان ــگاه در جامع ــن ن ای
بایــد  زنــان  واقــع  در  دارد.  وجــود 
چنــد برابــر مــردان تــالش کننــد 
ــد و  ــات کنن ــود را اثب ــد خ ــه بتوانن ک
ــالح  ــگاه روزی اص ــن ن ــدوارم ای امی
ــان امــروز هســتند  شــود. خیلــی از زن
کــه نــان آور خانواده هســتند و شــرایط 

جامعــه تغییــر پیــدا کــرده اســت. ولــی 
ــم  ــوز ه ــنتی هن ــای س ــی نگاه ه برخ
تمــام کارهــای داخــل منــزل را صرفــا 
ــه  ــی ک ــد، در حال ــب می کن از زن طل
ایــن نــگاه واقعــا دور از شــرایط امــروز 
ــه  ــه اســت و حــاال همانطــور ک جامع
زن و مــرد در بیــرون از منــزل بــا هــم 
کار می کننــد، داخــل منــزل هــم بایــد 
بــه کمــک بیاینــد. بخشــی از احــکام 
فقهــی مــا مربــوط بــه زمانــه ای اســت 
ــواده  ــرد خان ــپرده م ــان سرس ــه زن ک
بوده انــد و اساســا چنیــن نقش آفرینــی 
اجتماعــی را نداشــته اند ولــی تغییــرات 
و شــرایط امــروز جامعــه می طلبــد کــه 

فقــه مــا هــم پویایــی خــود را نشــان 
دهــد و بتوانــد نســبت بــه این شــرایط 
جدیــد تجدیدنظرهایــی بکنــد. بــه طور 
مثــال ماجــرای دیــه زن و مــرد از ایــن 
دســت هســتند کــه بــه نظــرم نیــاز به 

ــی دارد. بررســی مجــدد فقه
ایــن کارگــردان کــه بارهــا از 
و  مختلــف  جشــنواره هاي  ســوي 
صدالبتــه از ســوي رهبر معظــم انقالب 
ــاره دوران  ــت، درب ــده اس ــین ش تحس
ــواده خــود گفــت: مــن  کودکــي و خان
در کودکــی بچــه عاصــی خانــواده 
ــختگیری  ــل س ــه مقاب ــودم و همیش ب
هــای ســنتی خانــواده می ایســتادم. 
ــدی  ــای جدی ــت فضاه ــم می خواس دل
ــی  ــن حام ــم و بزرگتری ــه کن را تجرب
مــن هــم در ایــن فضــا پــدرم بــود کــه 
خــودش قصه گــو و اهــل ســینما بــود و 
همیشــه پشــت و پنــاه مــن بــود و رفتار 
او بــا مــن کمکــم کــرد کــه وارد دنیای 
قصه هــا بشــوم و جــرات قصه نویســی 
ــتان های  ــق داس ــا خل ــم. او ب ــدا کن پی
ــیار  ــای بس ــی دنی ــف در کودک مختل
ــا ترســیم می کــرد  ــرای م ــی را ب زیبای
و هنــوز هــم آن داســتان ها از خاطــرات 

ــت. ــی ام اس ــوش دوران کودک خ
نرگــس آبیــار در بخــش دیگــري 
از ایــن گفتگــو در خصــوص فیلــم 
تــازه اش گفــت: کار تــازه ام یــک 
فیلــم اجتماعــی اســت و برخــالف 
لوکیشــن های  قبلــی ام  فیلم هــای 
ــا  ــه کرون ــدارد. البت ــدد ن ــاد و متع زی
کار جدیــد ســینمایی مــن را هــم 

ماننــد ســایر همکارانــم دو مــاه عقــب 
ــن  ــان ای ــا پای ــدوارم ب ــه و امی انداخت
بحــران بتوانیــم کارمــان را ادامــه 
دهیــم و امیــدوارم تاثیــرات اجتماعــی 
کــه ایــن بیمــاری در دنیــا بــه وجــود 
ــاکرونا  ــان پس ــود جه ــث ش آورد باع
همانطــور  باشــد.  بهتــری  دنیــای 
ــم  ــورمان داری ــینمای کش ــه در س ک
پدیــده تــازه اکــران آنالیــن را تجربــه 
ــن  ــرات ای ــی از ثم ــه یک ــم ک می کنی

بیمــاری همه گیــر اســت.
آبیــار در بخــش پایانــي ایــن 
برنامــه دربــاره همــکاری اقتصــادی بــا 
همســرش کــه تهیه کننــده آثــارش نیز 
هســت، گفــت: همــکاری مــن و اقــای 
قاســمی هم شــرایط خاصــی دارد. مثال 
ســر فیلــم شــبی کــه مــاه کامــل شــد، 
ــود  ــته ب ــد کار گذش ــاه از تولی ــد م چن
و مــن هنــوز قــراردادی امضــا نکــرده 
بــودم. یــک بــار از اقــای قاســمی 
ــم  ــن ه ــا م ــرارداد ب ــه ق ــتم ک خواس
بســته شــود و او هــم کاغــذی بــه مــن 
داد ولــی آن کاغــذ خــراب شــد و بعدش 
هــم دیگــر خبــری از قــرارداد نشــد تــا 
اینکــه پــروژه تمــام شــد و مــن هنــوز 
قــرارداد امصــا نکــرده بــودم! خالصه با 
کلــی تاخیــر توانســتیم در چنــد قســط 
ــرار  ــه ق ــم و البت ــتمزدمان را بگیری دس
اســت در کار جدیــد، تاخیرهای کارهای 
قبلــی را جبــران کنــد. ولــی می خواهــم 
بگویــم آقای قاســمی از خوبــان روزگار 
اســت و کمک هــای بســیاری بــه مــن 

کــرده اســت.
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از  بســیاري  حالي کــه  در 
ــي در  ــورمان و حت ــاغل در کش مش
سراســر جهان اســیر ویــروس کرونا 
شــده و ضررهــاي اقتصــادي زیادي 
را متحمــل شــده اند، هنرمنــدان هم 
ــه  ــي اســت ک ــه مدت ــن چرخ در ای
ــدان  ــا هنرمن ــده خصوص ــکار ش بی
ــاي  ــوال درامده ــه معم ــري ک تئات
ــي  ــذران زندگ ــته و گ ــي نداش باالی
در ایــن دوران قرنطینــه و تعطیلــي 
بــراي آنهــا بســیار ســخت تر از 
قبــل شــده اســت. روز گذشــته 
شــهرام گیل آبــادی، مدیرعامــل 
خانــه تئاتــر از بیــکار شــدن نزدیــک 
ــل  ــه دلی ــد ب ــزار هنرمن ــه ۲۵ ه ب
بحــران کرونــا و تعطیلــی تئاتــر خبر 
داد کــه بســیاری از آنهــا از داشــتن 

ــز محــروم هســتند! بیمــه نی
روز  گیل آبــادی،  شــهرام 
انتهــای  در  برنامــه  در  گذشــته 
الونــد، حضــور پیــدا کــرد و دربــاره 
وضعیــت تئاتــر در دوران کرونــا 
گفــت: تئاتــر اولیــن هنــری  اســت 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــوش ب ــه خودج ک
اتفاقــی بــرای مــردم رخ ندهــد کار 
را از روز 3 اســفندماه تعطیــل کــرد. 
بــا این حــال بایــد بگویــم کــه تئاتــر 
ــت  ــد. درس ــل نش ــت تعطی هیچ وق
اســت کــه ســالن های نمایــش 
امــا دوســتان  تعطیــل هســتند 
مــن بــه خانه هایشــان رفتنــد و 
در شــبکه های اجتماعــی بــرای 
مــورد  در  مــردم  آگاهی بخشــی 
ــه کارهــای  ــد. البت ــا کار کردن کرون
دیگــری هــم کردنــد و آن  هــم این 
ــود کــه در بســته بندی ســبدهای  ب
محصــوالت  تولیــد  و  غذایــی 
ــاس  ــر ماســک و لب بهداشــتی نظی
کردنــد.  کمــک  و...  حفاظتــی 

ــر و...  ــه تئات ــرو، خان ــاخانه س تماش
ــد و  ــت کردن ــه فعالی ــن زمین در ای
نزدیــک بــه ۵۰ هــزار بســته غذایی 
بــا همــکاری مرکــز خیریــه طلــوع 
تئاتــر  هنرمنــدان  و  بی نشــان ها 
ــه  ــم ک ــر می کن ــد. فک ــاده ش آم
ــک  ــات ی ــن اقدام ــا ای ــا ب بچه ه
ــروع  ــانی را ش ــزرگ انس ــرای ب اج
کردنــد و در کنــار مردم شــان قــرار 
گرفتنــد. اگــر از روز 3 اســفندماه تــا 
ــاه ســالن ها تعطیــل  ــان خردادم پای
باشــد، چیــزی حــدود ۲۵ هــزار 
هنرمنــد، تعطیــل هســتند کــه 
می تــوان آنهــا را در ۷۵ عنــوان 
ــرد.  ــته بندی ک ــدد دس ــغلی متع ش
عــالوه بــر ایــن 3۹ صنــف مرتبــط 
ــراف آن  ــه در اط ــز ک ــر نی ــا تئات ب
ــی در  ــدند. یعن ــل  ش ــتند تعطی هس
مجمــوع ۱۱4 عنــوان شــغلی بیــکار 
ــا  ــن، از آنج ــر ای ــالوه ب ــدند. ع ش
کــه زیرســاخت ها بــرای هنرمنــدان 
بچه هــای  نیســت،  فراهــم  مــا 
تئاتــر حقــوق ایــام بیــکاری ندارنــد 
چراکــه بیمــه تامیــن اجتماعــی 
درســتی ندارنــد. از آنجــا کــه خــود 
مــن عضــو هیــات  مدیــره صنــدوق 
ــد  ــتم بای ــم هس ــر ه ــاری هن اعتب
بگویــم کــه بیمــه هنرمنــدان تئاتــر 
اساســا هیــچ ارتباطــی بــا صنــدوق 
ــدان  ــدارد. هنرمن ــر ن ــاری هن اعتب
ــوند و  ــه می ش ــط بیم ــا فق در آنج
بــر اســاس قانــون، وزارت فرهنــگ 
کــه  اســت  اســالمی  ارشــاد  و 
ــد.  ــه کن ــر را بیم ــی تئات ــد اهال بای
ــه  ــم ک ــت بگوی ــت اس ــی زش خیل
بخــش فرهنگــی کشــور بــه فکــر 
خــود  نخبه هــای  و  هنرمنــدان 
نیســت. خــود مــن چندیــن نامــه به 
آقــای رئیس جمهــور نوشــتم مبنــی 

بــر اینکــه هنرمنــد مــا زیرســاخت 
الزم هنــری و مدنــی را نــدارد و 
ایــن اصــال خــوب نیســت. متاســفم 
کــه بگویــم حــرف وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی در دولــت اصــال 
شــنیده نمی شــود. بنابرایــن صنــف 
قدرتمندتــر اســت و قــدرت رایزنــی 

ــری دارد. ــتر و بهت بیش
گیل آبــادي در بخــش دیگــري 
ــی  ــه پرسش ــخ ب ــه در پاس از برنام
ــر  ــه تئات ــت خان ــر فعالی ــی ب مبن
گفــت: تمــام خانه هــای مــا اعــم از 
موســیقی، تئاتــر و ســینما خانه هایی 
هســتند کــه در وزارت ارشــاد ثبــت 
ــاط و  ــل ارتب ــه دلی ــه ب ــدند. البت ش
قرابتــی کــه ۲ وزارتخانــه فرهنــگ 
کار  وزارت  و  اســالمی  ارشــاد  و 
ــن  ــت ای ــده اس ــث ش ــتند باع داش
خانه هــا در وزارت کار هــم ثبــت 
شــوند. اکنــون دولــت موافقــت 
ــان  ــوع بی ــن موض ــا ای ــود را ب خ
ــت و  ــز زده اس ــه نی ــرده، ابالغی ک

ــاال  ــکل گرفته و ح ــیون ها ش کمیس
آرام آرام کمیســیون بایــد انجمن هــا 
را بپذیــرد. متاســفانه دولت هــای 
مــا اینقــدر کاســتی های متعــدد 
ــا  ــدان م ــه هنرمن ــه بیم ــتند ک داش
ــی  ــران شــریف فصل ــه کارگ از بیم
ــر  ــالوه ب ــت. ع ــر اس ــم پایین ت ه
ــم.  ــم بدهی ــات ه ــد مالی ــن بای ای
ــن  اگــر بخواهــم محاســبه ای در ای
ــم  ــد بگوی ــه داشــته باشــم بای زمین
کــه چیــزی حــدود 4۵ تــا ۵۰ درصد 
قــرارداد یــک تئاتــری بــرای مالیات 
کســر می شــود. در ایــن پیچیدگــی 
شــرایط، بچه هــای تئاتــر هیچ وقــت 
کشورشــان را تنهــا نگذاشــتند و 
ــردم  ــار م ــس در کن ــه نف ــس ب نف
خــود بودنــد. کرونــا نشــان داد 
ــود  ــن خ ــده وط ــد زایی ــه هنرمن ک
ســخت ترین  در  بچه هــا  اســت. 
شــرایط کارکردنــد، همیــن  االن 
یکــی از تیم هــای مــا در سیســتان و 
بلوچســتان هســتند و گــروه دیگر در 

لرســتان اســت و بســته های غذایــی 
را بیــن محرومــان پخــش می کنند. 
در مــورد فعالیــت خانــه تئاتــر بــرای 
مطالبــات  بــه  دادن  سروســامان 
هنرمنــدان نیــز بایــد بگویــم کــه به 
جــز فضاهــای پشــتیبانی کــه بایــد 
داشــته باشــیم، جلســات متعــددی را 
بــا فضاهــای دولتــی برگــزار کردیم. 
بــرای مثال روز شــنبه هفته گذشــته 
ــورد  ــاون رئیس جمهــور در م ــا مع ب
ــم.  ــه داری ــات جلس ــن موضوع ای
ــت،  ــن اس ــا روش ــته های م خواس
ــت  ــکاری اس ــام بی ــوق ای اول حق
بچه هاســت،  حــق  ایــن  چــون 
آنــان حــق بیمــه خــود را پرداخــت 
کردنــد و بایــد حقــوق بیــکاری 
دریافــت کننــد. دومــی ضــرر و 
ــان اســت. در کشــور هــر شــب  زی
۱۵۰ اجــرا روی صحنــه داشــتیم که 
در حــال حاضــر ایــن تعــداد تعطیــل 
ــق  ــر جمــع و تفری شــده اســت. اگ
کنیــد می بینیــد ۷۵۰ اجــرا تــا آخــر 

خــرداد تعطیــل هســتند کــه نتیجــه 
ــر  ــن اســت کــه ۲۵ هــزار نف آن ای
ــکاری  ــوق بی ــوند. حق ــکار می ش بی
آنــان و ضــرر و زیــان آنــان و البتــه 
درخواســت یــک بیمــه معمولی جزو 
درخواســت های ماســت. مــا هفتــه 
ــاون اول  ــا مع ــه ای ب ــته جلس گذش
ــتوری  ــم و دس ــور داری رئیس جمه
بــه وزیــر رفــاه  زده شــده اســت کــه 
ــد. از  ــور رســیدگی کنن ــن ام ــه ای ب
ایــن نــوع ارجاع هــا زیــاد داریــم امــا 
ــوش انداخته شــده اســت.  پشــت گ
همــه دنیــا بابــت فرهنگ شــان 
ــرای  ــا ب ــا م ــد ام ــه می کنن هزین
ــام  ــم. در تم ــان می جنگی فرهنگ م
دنیــا فرهنــگ مــورد حمایــت دولتی 
اســت. اساســا نبایــد فرهنــگ را بــه 
ــل  ــازی ُه ــق خصوصی س دره عمی
بدهیــم. نمی تــوان بــا فرهنــگ 

ــازی کــرد. مــردم ب
تئاتــر در  مدیرعامــل خانــه 
ــایی  ــان بازگش ــورد زم ــان در م پای
ســالن های اجــرا تئاتــر بیــان کــرد: 
نظــر مــا ایــن اســت کــه هــر زمــان 
جــان مــردم و هنرمنــد درخطــر نبود 
ــش  ــا آرام ــتند ب ــردم می توانس و م
ــورت  ــت الزم ص ــینند و حمای بنش
ــاخانه ها را  ــوان تماش ــت، می ت گرف
بــاز کــرد. مــا یــک نظــر تخصصــی 
ــک نظــر  ــز ی ــم و پزشــکان نی داری
تخصصــی دارنــد کــه بایــد در کنــار 
هــم بنشــیند امــا تاکنون ایــن تعامل 
شــکل نگرفته اســت. امروز جلسه ای 
در اداره کل هنرهای نمایشــی اســت 
کــه بایــد دیــد چــه خواهــد شــد. مــا 
ــد  ــردم نبای ــان م ــه ج ــم ک معتقدی
اصــال بــه خطــر بیفتــد و از طــرف 
ــای  ــم بچه ه ــم می گویی ــر ه دیگ

تئاتــری بایــد حمایــت شــوند.

وضعیت بعد هنرمندان تئاتر در روزهاي قرنطینه

شهرام گیل ابادي: دولت اهمیت چنداني به هنرمندان نمي دهد!


