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وارد ایستگاه تئاتر شهر, یکی از پرترددترین ایستگاه های مترو در 
پایتخت شدم که با توقف و باز شدن درب مترو در جایگاه، خیل تقریبا 
عظیمی از مسافران به طرز عجیبی برای پیدا کردن فضایی برای نشستن 
یا ایستادن هجوم آوردند؛ به طوری که رفته رفته با توقف مترو در هر 
یک از ایستگاه ها جای سوزن انداختن نبود. این تنها یکی از تصاویر صبح 
در پایتخت بود که اگرچه اغلب شهروندان در ناوگان  حمل و نقل عمومی 

بهداشتی  اصول  رعایت  منظور  به  دستکش  و  ماسک  از  کردند  سعی 
استفاده کنند، اما وجود حجم باالیی از مسافران، آن هم در نخستین روز 
شروع کاری سازمان ها و ارگان ها که بختک کرونا هنوز در جامعه جوالن 
می داد، این نگرانی را بیش از پیش پررنگ  کرد که با ادامه این وضع، قطعا 
شرایط جامعه مخاطره آمیزتر خواهد شد و در آن روز، زمانی این نگرانی ها 
بیشتر و رسانه ای تر شد که تصاویر و ویدیو های تراکم زیاد جمعیتی در 

ناوگان های حمل و نقل عمومی و قفل بودن برخی از بزرگراه ها در فضای 
مجازی دست به دست می چرخید. در نیمه های دوم فروردین ماه بود که 
زمزمه های اجرای مرحله دوم فاصله گذاری اجتماعی و آغاز فعالیت های 
سازمان ها و ارگان ها با تصویب قانون حضور دو سوم کارمندان در محیط 

کار و همچنین اصناف کم خطر به گوش رسید.
صفحه  3

رییس شورای رقابت اعالم کرد؛

افزایش ۱۰ درصدی قیمت محصوالت ایران خودرو
 و ۲۳ درصدی سایپا

ترمیم نظام رتبه بندی فرهنگیان
عضو هیات رئیسه انجمن اسالمی معلمان گفت: با همراهی 
سازمان برنامه و بودجه، مهمترین گام در ایجاد توازن و تعادل برای 
پرداختی های معلمان نسبت به دیگر کارکنان دولت، برداشته شد.

علی محمد مصلحی، با بیان این که در ابتدای سال جاری 
چندین جلسه فشرده و منظم با محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه برای اجرایی شدن نظام رتبه بندی معلمان برگزار 
شد، گفت: این نشست ها در رفع مشکالت اجرایی نظام رتبه بندی 
نمایندگان  اولین بار  برای  که  بود. چرا  اثربخش  بسیار  معلمان 
تشکل های فرهنگیان توانستند با یکی از مقامات عالی رتبه دولتی 

جلساتی هدفمند و معطوف به نتیجه، برگزار کنند.
مصلحی تاکید کرد: ما می دانیم که موضوعات اجرایی 
مثل رتبه بندی، ارتباط مستقیم چندانی با سازمان برنامه و بودجه 
ندارد. چرا که این سازمان صرفا مسئول برنامه ریزی های کالن 
و تخصیص اعتبارات است. تا آنجا که خبر دارم اعتبارات الزم 
پیش تر از سوی سازمان برنامه تخصیص داده شده بود و مشکل 

نظام رتبه بندی جای دیگری بود.
صفحه 2

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد خبرداد؛

افزایش زباله های معمولی و کاهش زباله های پزشکی 
طی ۲ ماه گذشته
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اختصاص ۱۰۰میلیارد بودجه 
صفحه 2برای ضدعفونی  مدارس
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
بهزاد فراهاني: 

دولت اهمیتي به 
هنر و هنرمندان 

نمي دهد!

5ورزش
حقیقی: بخواهند 
لیگ ناتمام بماند 

پرسپولیس باید 
قهرمان شود

هنگ 7فر

در روزهاي اخير بارها با هنرمندان مختلف به گفتگو نشسته ايم 
و معضل اساسي اين روزهاي هنرمندان را بررسي كرده ايم، 
معضلي كه شايد يكي از عجيب ترين اتفاقات در اين عرصه 
باشد آن هم اين است كه مشاغل هنري جزو مشاغل ضروري 
به شمار نمي روند و از اين رو مشكالت بسياري براي اهالي 

هنر ايجاد شده است... 

عليرضا حقيقی با بازگشت دوباره به فوتبال ايران خبرساز 
شد و طی مدت كوتاهی كه در نساجی حضور داشته، توانسته 
نمايش رضايتبخشی از خود به جا بگذارد و بين هواداران 
اين تيم نيز محبوب شود. او كه چندی پيش با حضور جلوی 
دوربين مهران مديری به دفاع از كارلوس كی روش پرداخته 
بود، اكنون توضيح می دهد دليل اين موضوع چه بوده است.

و نشر كشور  معتقد است؛ چاپ  كارشناس حوزه چاپ  يک 
نياز به پوست اندازی دارد و در اين مسير بايد چاپخانه ها با 
راه اندازی »دفاتر بازاريابی رسانه چاپ« تغيير ماهوی بدهند 
و ناشران نيز خود را از انحصار كتاب كاغذی و واسطه گری 

صرف رسانه چاپ برهانند.

ناشران خود را 
از انحصار کتاب 

کاغذی رها کنند

جوانان با حقوق چند ماه می توانند صاحب خودرو شوند؟

مساجدکشورازامروزبازمیشود
حجت االسالم والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی 
گفت: پس از پی گیری مستمر مطالبه ی مردم متدین کشورمان و گفت وگوهای 
متعدد با وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تصمیم گرفته شد 
تا از سه شنبه )امروز( تمامی مساجد کشور با رعایت پروتکل های بهداشتی و 

حمایت سازمان تبلیغات اسالمی بازگشایی شود.

کودتادرشورایصنفینمایشسینما
از  دعوت  بدون  را  خود  کار  دوشنبه  روز  صبح  نمایش  صنفی  شورای 
نمایندگان جدید دو صنف کانون کارگردانان و شورایعالی تهیه کنندگان آغاز 
کرد و رئیس کانون کارگردانان را تغییر داد، اقدامی که می تواند به منزله ای 
کودتایی علیه محسن امیریوسفی رئیس کانون کارگردانان سینما تلقی شود 

که هم ساز سازمان سینمایی نبوده و واکنش هایی را در پی خواهد داشت.

انتقادیکنمایندهمجلسازحقوق۱۵میلیونتومانیفردی
حراستی

حسن کامران نماینده مردم اصفهان، در تذکری شفاهی در جلسه علنی 
مجلس، خطاب به وزیر صنعت و معدن بیان کرد: اعالم شده که فردی حراستی 
در سایت شهرک صنعتی اصفهان، ماهیانه ۱۰ میلیون حقوق می گیرد. در 
حالی که این شخص ماهی ۱۵ میلیون تومان حقوق می گیرد به طوری که 
۱2۰ ساعت در ماه اضافه کار، ساعتی ۶۰ تومان دریافت کرده و ۹ ماموریت 
داشته و هر سه ماه یک بار ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان کارانه دریافت می کند.

وی افزود: فرد مذکور از فوالد مامور بوده و اکنون خودش را استخدام 
رسمی در شهرک ها کرده و یک ماشین از فوالد هم در اختیارش هست که 

هنوز پس نداده و تازگی به او لوح نیز داده اند. 

پایاناعتراضیکروزهکارکنانسهامعدالتدرتهران
سراسر  از  که  عدالت  سهام  دفاتر  کارکنان  از  جمعی  صنفی  اعتراض 
کشور راهی تهران شده و مقابل ساختمان وزارت اقتصاد تجمع کرده بودند، 

خاتمه یافت.
از  دعوت  با  خصوصی سازی  سازمان  رئیس   ، اعتراض  این  دنبال  به 
نمایندگان کارکنان معترضان وعده داد با مطرح کردن موضوع امنیت شغلی و 
پرداخت معوقات مزدی کارکنان تعاونی های شهرستانی در شورایعالی بورس 

آن را پیگیری کند.

یکغیرفوتبالی،طلبکارجدیدپرسپولیس!
از زمان برگزاری لیگ برتر شطرنج مدت ها گذشته است، اما هنوز خبری 
نیست و امروز و فردا می شود و ما هم نمی دانیم باید از چه دری وارد شویم 

و به کجا شکایت کنیم.
رقابت های لیگ برتر شطرنج در حالی اوایل آذر ۹۸ به پایان رسید که 
تیم سایپا قهرمان شد، ذوب آهن در رده دوم ایستاد و پرسپولیس سوم شد. از 
نکات جالب توجه این لیگ، تیم داری باشگاه پرسپولیس و حضور چهره های 
شاخصی همچون احسان قائم مقامی، پرهام مقصودلو، آرین غالمی و ... در 
این تیم بود که البته در نهایت منجر به کسب عنوان سومی شد. نزدیک به 
شش ماه از پایان این لیگ گذشته و حتی مدیریت فدراسیون نیز تغییر کرده 

است، اما شطرنج بازان تیم پرسپولیس هنوز نتوانسته اند به پول خود برسند.
از  ایران و یکی  به گزارش تسنیم، آرین غالمی، استاد بزرگ شطرنج 
بازیکنان تیم پرسپولیس در لیگ برتر شطرنج در این باره اظهار داشت: سال 
گذشته قرار شد که پرسپولیس در لیگ برتر شطرنج حضور داشته باشد. این 
اتفاق رخ داد و قراردادها هم با شطرنج بازان بسته شد، ولی متأسفانه پس از 
پایان مسابقات هیچ پرداختی از طرف باشگاه صورت نگرفت و باشگاه به تعهدش 
عمل نکرد. فکر می کنم این مسئله در زمان مدیریت آقای انصاری فرد بود که 

حاال او رفته و تکلیف پرداختی ها نیز اصاًل مشخص نیست.
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صفحه 4

آمریکا به هر بهانه ای نمی تواند 
مانع لغو تحریم های تسلیحاتی شود

وزیر امور خارجه گفت: مبادله زندانیان و بازداشت شدگان بین ایران و آمریکا مشکلی 
ندارد و نیاز به مذاکره نداریم و ما اصال مذاکره ای با آمریکا نخواهیم داشت.

نشست روز دوشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
با حضور محمدجواد ظریف و معاونین وی تشکیل شد.

ظریف در ابتدای جلسه، گفت: تالش جمهوری اسالمی ایران حفظ وحدت و تقویت 
دولت مرکزی افغانستان است و این حادثه اخیر هم که دستاویزی برای دشمنان ایران 
و افغانستان قرار گرفته، نیازمند بررسی دقیق و تحقیقات بیشتر است و حتمًا موضوع را 

حل و فصل می کنیم.
وی یادآور شد: حادثه اخیری که در خلیج فارس اتفاق افتاد موجب تأسف و تأثر شد، 
این حادثه را به خانواده شهدا و همچنین به مردم عزیز تبریک و تسلیت عرض می کنیم.

وزیر امور خارجه ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران به شدت به دنبال تنش زدایی 
در منطقه است و در این زمینه از همه توان خود استفاده می کند.

صفحه 3

مصوبه اخیر مجلس مشکالت را بیشتر می کند
عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: به نظر می رسد آنچه که در روزهای پایانی 
مجلس به تصویب رسید نه تنها اصالح نظام انتخاباتی نیست بلکه مشکالت فعلی را 

بیشتر می کند.
هادی طحان  در پستی در صفحه اینستاگرام خود گزارش بیست و نهم از جلسه شورای 
۱3۹۹ جلسه شورای  اردیبهشت   ۱۷ چهارشنبه  نوشت:  کرد.وی  منتشر  نگهبان را 
نگهبان به ریاست آیت اهلل جنتی و با حضور اعضای حقوقدان در تهران و فقها در قم 

به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه مطلب خود آورده است: در این جلسه ابتدا با 
انتخابات  در  تحصیلی منتخب تفرش  خصوص مدرک  بیشتر در  بررسی های  به  توجه 
یازدهمین دوره مجلس تصمیم نهایی گرفته شد. پس از آن طرح دوفوریتی اصالح برخی 

قوانین انتخاباتی رسیدگی شد.
صفحه 3

نگاه و نظر
باز هم  تاخیر در اطالع رسانی

رضا غبیشاوی 
روز یکشنبه در تمرین نظامی نیروی دریایی ارتش ایران و در شلیک 
و  قرار گرفت  ناوچه، مورد هدف  به کشتی خودی، یک  اشتباهی موشک 

تعدادی جان باختند.
هیچ  مسئوالن  دوشنبه،  روز  صبح  تا  یکشنبه  در  حادثه  زمان  از 

اطالع رسانی رسمی نداشتند.
با این حال، از نخستین دقایق بامداد روز دوشنبه )بعد از ساعت ۱2 شب( 
خبرهای غیررسمی در شبکه های اجتماعی و از سوی افراد مختلف دست به 

دست شد که اکثر آن ها خبرنگار یا فعاالن مجازی بودند.
سئوال: چرا مقامات رسمی در ارتش یا دیگر نهادهای مربوطه، دیروز 
یکشنبه و به محض وقوع این اتفاق تا بامداد دوشنبه هیچ خبری منتشر 

نکردند و اطالع رسانی نداشتند؟
برای اطالع رسانی  را  راه  نادرست و غیرحرفه ای،  اقدام  این  با  چرا 
غیررسمی، گمانه زنی ها و خلط خبرهای نادرست )درست و واقعی( جعلی 

باز کردند؟
چرا با تاخیر زیاد، فرصت طالیی اطالع رسانی را از دست دادند؟

به  غیررسمی  اطالعات  انتشار  از  رسانه  و  خبرنگار  مخاطبان،  البته 
هنگام نبود یا ناکافی بودن اطالعات رسمی استقبال می کنند اما دستگاه 
های مسوول، زمان طالیی اطالع رسانی را از دست می دهند و مخاطبان 
را از خود دور می کنند.شاید گفته شود اطالعات اولیه محدود و اندک بوده 
و مسووالن می خواستند پس از تکمیل اطالعات، سپس اطالع رسانی کنند. 
این استدالل عذر بدتر از گناه است زیرا در نخستین دقایق بعد از حادثه، می 
شد در اطالعیه رسمی صرفا از وقوع یک اتفاق خبر داد و اعالم جزئیات را 

به مرحله بعدی واگذار کرد.
به  نظر می رسد مسئوالن همچنان با تفکرات قدیمی، فکر می کنند اگر 
خبر منفی را منتشر نکنند و درباره حادثه ای اطالع رسانی نداشته باشند هیچ 
کس متوجه آن نمی شود اما ایران مدت هاست از این مرحله عبور کرده است.

یا شما زودتر از همه اطالع رسانی صحیح و دقیق می کنید و جریان 
دهید  اجازه می  تاخیر خود،  و  با سکوت  یا  گیرید  در دست می  را  خبری 
دیگران )رسانه ها، شبکه های اجتماعی، فعاالن مجازی( با استفاده از منابع 
غیررسمی و فیلم و عکس های شهروند- خبرنگاران اطالع رسانی کنند. 

انتخاب با شماست.
برای  بیشتری  اهمیت  و  جذابیت  مثبت،  خبر  به  نسبت  منفی  خبر 
نداشته  یا  باشند  داشته  قبول  را  این موضوع  دارد چه مسووالن  مخاطبان 
باشند. نمی توان جلوی انتشار خبر را گرفت. این یک اصل است و چاره ای 

جز پذیرش آن نیست.
موضوع دیگر، انتشار اطالعیه نیروی دریایی ارتش در ساعت های اولیه 
صبح روز دوشنبه است که بروز »حادثه« برای یک کشتی نظامی خود در 
دریای عمان را تایید کرد. اطالعیه حداقلی و گنگ بدون هیچ گونه اطالع 

رسانی کافی برای اقناع مخاطب.
بود  دیگری  اشتباه  اقدام  نیز  ناقص  و  دیرهنگام  اطالعیه  این  انتشار 
که اشتباه نخست )سکوت و تاخیر در اطالع رسانی( را ادامه داد چرا که با 

خودداری از اعالم جزئیات، به دامنه ابهامات افزود.
به نظر می رسد مسئوالن همچنان به اشتباهات قبلی در زمینه اطالع 
رسانی پی نبرده؛ به این رویه اشتباه ادامه می دهند و نتایج اشتباه آن را نیز 

نادیده می گیرند یا توجهی نمی کنند.
همچنین می توان به این نکته نیز اشاره کرد که نیروهای ارتش و از 
جمله نیروی دریایی، هیچ صفحه ای در شبکه های اجتماعی ندارند. اگر 
صفحاتی داشتند می توانستند از این طریق به صورت لحظه ای و فوری، 

اطالع رسانی کنند و این به سود این نیروها بود.
عالوه بر این، انتشار آمار این حادثه نیز محل نقد است.

خبرهای  در  دوشنبه،  بامداد  اوایل  و  شب  یکشنبه  ساعات  آخرین   
تا 2۰ اعالم می شد. صبح  بین ۱۵  آمار شهدای حادثه، رقمی  غیررسمی، 
دوشنبه، نهادهای رسمی آمار حادثه دیدگان را یک شهید و ۱۵ زخمی اعالم 
کردند، اما این آمار در ظهر دوشنبه به ۱۹ شهید و ۱۵ زخمی تغییر کرد. به نظر 
می رسد شیوه آماردهی دستگاه های رسمی نیازمند تجدیدنظر جدی است.

از  مازندران  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
صدور حکم به استرداد مبلغ اضافه دریافتی و جریمه 
۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی موسس مدرسه متخلف 

خبر داد.
به گزارش  اداره کل روابط عمومی و تشریفات 
مدیرکل  ملکی  یداهلل  حکومتی،  تعزیرات  سازمان 
داشت:  اظهار  مازندران  استان  حکومتی  تعزیرات 

اخذ  اتهام  به  غیردولتی  مدرسه  یک  تخلف  پرونده 
در  فروشی  کم  و  آموزان  دانش  از  اضافی  مبالغ 
با  درسی  غیر  برنامه  فوق  کالس های  برگزاری 
گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در 
شعبه چهارم بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان 

مورد رسیدگی قرار گرفت.
و  شده  انجام  بررسی  به  عنایت  با  افزود:  وی 

استعالم به عمل آمده از اداره کل آموزش و پرورش 
و  برای شعبه محرز  تخلف  متهم،  دفاعیات  و  استان 
در مرحله بدوی، مؤسس مدرسه متخلف به درج مهر 
تخلف بر روی پروانه واحد و پرداخت ۶ میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت نیز محکوم 
شد که رأی صادره در شعبه سوم تجدید نظر قطعی 

و الزم االجرا شد.

محض اطالع

جریمه  میلیاردی یک مدرسه غیردولتی به اتهام گرانفروشی

گفت:  روانشناس  یک 
فضای اجتماعی جامعه شیوع 
کرونا، به شدت به الگوگیری 
از سیره کرامت امام حسن )ع( 
و کمک به یکدیگر نیاز دارد و 
مصداق  مومنانه  کمک  طرح 

این امر است.
به  لبی   میرطا محسن 
حسن  امام  والدت  مناسبت 
لزوم  و  السالم  علیه  مجتبی 
خصلت های  ز  ا لگوگیری  ا
جامعه  در  ایشان  اخالقی 
اکرم  پیامبر  گفت:  امروزی، 
می فرمایند:  روایتی  در  )ص( 
و  حسن  من  ا  ند و ا خد
دوستداران  و  حسین)ع(  را 
این  آنها را دوست می دارم و 

دو سرور جوانان اهل بهشت هستند.
میرطالبی با بیان اینکه امروزه الگوبرداری از سیره و 
روش زندگی سرور جوانان بهشتی برای نسل جوان بسیار 
اهمیت دارد، تصریح کرد: یکی از مهم ترین ویژگی های 
امام حسن )ع(  روش های تربیتی ایشان است که باید در 
زندگی سرلوحه خود قرار بدهیم. در واقع والدین می توانند 
همچون  خصلت هایی  با  کودکی  از  را  خود  فرزندان 
بخشش و کرامت آشنا کنند و نسل جوان نیز به اشاعه 
هرچه بیشتر این خصایص در سطح عمومی جامعه از 
جمله دانشگاه، جمع های دوستانه و خانوادگی کمک کنند.

وی با تاکید بر اینکه شرایط اجتماعی ناشی از شیوع 
کرونا فرصتی برای الگوگیری از امام حسن و کمک 

رسانی به یکدیگر است، افزود: در حال حاضر با ویروس 
کرونا و مشکالت ناشی از آن مواجه هستیم و بسیاری 
از مردم ازجمله اقشار ضعیف، دچار مشکالت اقتصادی 
شده اند. همانطور که تنها اشاره ای از رهبر انقالب برای 
مواسات، همدلی و کمک مومنانه که منتسب به امام 
حسن علیه السالم است، حکایت از پیروی از الگوی 

زندگی ایشان دارد.
این روانشناس مذهبی با بیان اینکه امام حسن علیه 
السالم یکی از بخشنده ترین، زاهدترین و کریم ترین افراد 
تاریخ بوده اند، بیان کرد: فضای امروزی جامعه به تاسی 
از خصایص این امام بزرگوار به ویژه خصلت کرامت 
دارد. حرکت ها  نیاز  به شدت  دیگران  از  دستگیری  و 

و  مساجد  در  که  اقداماتی  و 
اقشار  توسط  شهرها  سطح 
مختلف به ویژه توسط جوانان 
در حال انجام است، از جمله 
الگوهای  و  دینی  آموزه های 
رفتاری برگرفته شده از زندگی 

ایشان است.
اینکه  بیان  میرطالبی با 
است  ماه رحمت  ماه رمضان 
برای  ویژه ای  ه  یگا جا و 
جهت گیری جوانان به سمت 
یاری رسانی به دیگران دارد، 
تصریح کرد: کمک و همدلی 
یکی از نیازهای اساسی جامعه 
افراد یک جامعه  امروز است. 
به ویژه مسلمانان نباید نسبت 
باشند  تفاوت  بی  یکدیگر  به 
همانطور که این امر در سیره امامان نیز همیشه وجود 
داشته و حتی معصومین ابتدا برای همسایه های خود 

دعا می کردند.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: ماه رمضان و از سوی 
دیگر فرارسیدن والدت امام حسن )ع(، فرصتی است تا 
هر کس به حد توان خود به دیگران کمک کند. از توزیع 
افطاری های ساده در شهر گرفته تا کمک های کوچک به 
دیگران نظیر کمک فکری، گلریزان در زندان، مشورت 
دادن به اطرافیان و غیره همگی از مصادیق رفتار کریمانه 
محسوب می شوند. در حقیقت کمک به دیگران و فرهنگ 
کریمانه تنها به مسائل اقتصادی ختم نمی شود و می تواند 

در قالب کمک های اجتماعی فرهنگی و غیره باشد.

دیدکاه

نیاز امروز جامعه به دستگیری از یکدیگر و پیروی از فرهنگ کریمانه

میزان درآمدهای برندهای لوکس در سه ماهه دوم 
سال با کاهشی محسوس مواجه خواهد شد.

به گزارش بیزینس اینسایدر، تداوم بسته باقی نگه 
داشته شدن فروشگاه های لوکس در سراسر جهان به ویژه 
بازارهای بزرگ نظیر چین، هنگ کنگ و فرانسه در حالی 
تا  احتماال  این روند  وارد پنجمین ماه خود می شود که 
پایان سه ماهه دوم امسال نیز ادامه خواهد داشت. پیش 
ماهه دوم  لوکس در سه  برندهای  درآمد  بینی می شود 
سال بین ۵۰ تا ۶۰ درصد نسبت به سال قبل کمتر شود. 
با توجه به کاهش بیشتر شاغلین  انتظار می رود 
در سطح جهان بر اثر کرونا، تقاضا در سطح جهان برای 
اقالم غیرضروری تری نظیر کاالهای لوکس با کاهش 

را  سختی  سال  مساله،  همین  و  شود  مواجه  چشمگیر 
برای برندهای لوکس رقم بزند. برخی برندهای لوکس 
توسعه  برای  زیادی  های  هزینه  کرونا  بحران  از  قبل 
فعالیت های خود کرده بودند و بحران فعلی مشکالت 
لویی  مثال  برا  کرد  خواهد  تشدید  را  ها  آن  مالی 
 ۱۵ حدود  جهان  لوکس  برند  ترین  ارزش  با  ویتون- 
فعالیت  توسعه  و  تیفانی  برند  خرید  برای  دالر  میلیارد 

هایش در آمریکا هزینه کرده بود. 
موسسه مشاورین مک کینزی نیز هشدار داده است 
با کاهش  بینانه  برندهای لوکس حتی در سناریو خوش 
4۰ درصدی درآمدهای امسال خود مواجه خواهند شد و 
عبور از فروش 3۰۰ میلیارد دالر  که پیشتر پیش بینی 

می شد امسال محقق نخواهد شد. 
با وجود بازگشایی های نسبی در چین و هنگ کنگ، 
پاریس،  نظیر  لوکس  برندهای  اصلی  های  پایگاه  دیگر 
لندن و نیویورک کماکان در قرنطینه هستند این مساله 
باعث خواهد شد سهم چین از بازار کاالهای لوکس در 
جهان از 3۵ درصد در سال گذشته به ۵۰ درصد در سال 

جاری افزایش یابد.  
مصرف  میل  اینکه  بیان  با  کینزی  مک  موسسه 
کاالهای لوکس در شرق آسیا بیش از هر نقطه دیگری 
تا سال 2۰2۵  افزوده که  افزایش است  به  رو  در جهان 
حدود ۷۰ درصد بازار مصرفی کاالهای لوکس در شرق 

آسیا خواهد بود.

تاثیر منفی کرونا ویروس ادامه دارد؛

سقوط ۶۰ درصدی درآمد برندهای لوکس



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1456- سه شنبه 23 اردیبهشت 21399 معه جا
اختصاص ۱۰۰میلیارد بودجه برای ضدعفونی  مدارس

سالمت  و  تربیت بدنی  معاون 
از اختصاص  وزارت آموزش و پرورش 
مواد  تهیه  برای  ۱۰۰میلیاردی  بودجه 
ضدعفونی کننده برای مقابله با بیماری 

کرونا خبر داد.
نشست  ر  د حمیدی  د  ا ز مهر
به  اشاره   با  سالمت  دفتر  تخصصی 
عملکرد دبیرخانه کمیته آموزش وپرورش 
راستای سالمت  در  کرونا  مدیریت  در 
دانش آموزان، نقش آموزش سالمت در 
پیگیری سالمت  پلت فرم شبکه شاد، 
کارکنان، پویش های بهداشتی سفیران 
هفته سالمت،  و  عید  ایام  در  سالمت 
رصد و هدایت استان ها در سامانه نظارت 

و اختصاص بودجه ۱۰۰میلیاردی برای 
تهیه مواد ضدعفونی کننده، شوینده ها و 
صابون مایع را از اقدامات مهم نام برد.

ظرفیت  این  که  کرد  تأکید  وی 

می تواند  کرونا  تهدید  که  داد  نشان 
سالمت  آموزش  تحول  برای  فرصتی 
دانش آموزان و به دست آوردن مطالبات 
دانش آموزان  سالمت  آموزش  حوزه 

باشد.  تخصصی  مراجع  در  پیگیری  و 
مدیریتی  ظرفیت های  از  استفاده  با 
بستر  این  در  سالمت  دفتر  اجرایی  و 
لبات  مطا و  لعات  مطا به  ن  می توا
پیگیری های  تا  پرداخت  کارشناسی 
را  اثربخشی  و  مؤثر  حقوقی  و  قانونی 

منتج شود.
و  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به 
روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، 
در ادامه این نشست کارشناسان حوزه 
پرداختند  نظرات  ارائه  به  نیز  سالمت 
حوزه  دغدغه های  و  موجود  مواضع  و 
برنامه های سالمت مدارس و نیروهای 

تخصصی بهداشت را مطرح کردند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

ثبتنامکنکورسراسری۹۹تمدیدشد
امکانثبتنامبرایهمهداوطلبان

مهلت مجدد ثبت نام و امکان مشاهده و ویرایش اطالعات برای داوطلبان 
کنکور سراسری سال ۱3۹۹ فراهم شد.

فاطمه زرین آمیزی - سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: 
به دنبال اطالعیه ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۹ مبنی بر اعالم تاریخ جدید برگزاری کنکور 
سراسری سال ۱3۹۹ )در روزهای 3۰ و 3۱ مردادماه ۹۹(، تسهیالتی برای داوطلبان 

در نظر گرفته شد.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: کنکور سراسری سال 
۹۹ به منظور پذیرش دانشجو در رشته های با آزمون در دوره های روزانه، نوبت دوم 
)شبانه(، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی، دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی و همچنین 

رشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی صورت می گیرد.
وی گفت: امکان مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامی داوطلبان ثبت نام 
کننده در کنکور سراسری سال ۱3۹۹ و همچنین مهلت جدید ثبت نام آن دسته از 

داوطلبانی که در موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده اند، فراهم شد.
زرین آمیزی خاطرنشان کرد: مقرر شد تسهیالتی برای ویرایش اطالعات 
افرادی که قباًل در مراحل قبلی )۱۶ تا 2۷ دی ماه ۹۸، ۱2 تا ۱۵ اسفند( در کنکور 
سراسری سال ۹۹ ثبت نام کرده اند ایجاد شود. اطالعات ثبت نامی داوطلبان از روز 
یکشنبه 2۸ اردیبهشت تا چهارشنبه 3۱ اردیبهشت در پایگاه اطالع رسانی سازمان 
سنجش قرار می گیرد و داوطلبان می توانند در مهلت تعیین شده نسبت به مشاهده 
و کنترل مجدد اطالعات ثبت نامی خود اقدام و در صورت تمایل اطالعات خود 

را ویرایش کنند.
وی گفت: به منظور مساعدت و همراهی با داوطلبانی که قباًل در مهلت مقرر 
موفق به ثبت نام در آزمون نشده اند، ترتیبی اتخاذ شده که این دسته از داوطلبان 
در بازه زمانی یکشنبه 2۸ اردیبهشت تا چهارشنبه 3۱ اردیبهشت پس از مطالعه 
دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام بتوانند نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.
کنکور سراسری سال ۱3۹۹ در روزهای 3۰ و 3۱ مردادماه ۹۹ برگزار می شود.

حضوردانشجودردانشگاهدرصورتفراهمنبودنشرایط
منتفیاست

فراهم  و  ها  دانشگاه  بازگشایی  احتمال  درباره  علوم  وزیر  آموزشی  معاون 
بودن شرایط بازگشایی گفت: اگر دانشگاهها نتوانند شرایط را فراهم کنند حضور 

دانشجو منتفی است.
از ماه مبارک رمضان عنوان  بعد  در حالی خبر احتمال بازگشایی دانشگاه ها 
دانشگاه های  ویژه  به  دانشگاه ها  معتقدند  دانشگاه ها  روسای  از  برخی  شده که 
تهران شرایط بازگشایی را ندارند و مهمترین چالش خود را حضور دانشجویان در 

خوابگاه ها عنوان می کنند.
علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم نیز در پاسخ به این سئوال 
که با توجه به اینکه اعالم شده دانشگاه ها بعد ماه رمضان احتمال دارد بازگشایی 
ارائه دروس  شوند آیا دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های تهران شرایط بازگشایی و 

عملی و برگزاری امتحانات را دارند، به مهر گفت: فعاًل چیزی ابالغ نشده است.
معاون آموزشی وزیر علوم درباره اینکه اگر ابالغ شود، شرایط برای بازگشایی 
دانشگاه ها بعد از ماه مبارک رمضان فراهم هست یا خیر افزود: شرایط را دانشگاه ها 

باید فراهم کند اما اگر نتوانند حضور دانشجو منتفی است.
اخیراً دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت در نشست خبری که 
دانشگاه ها  بازگشایی  خصوص زمان  شد، در  کنفرانس برگزار  به صورت  ویدئو 
بهداشت  وزارت  و همان طور که معاون آموزشی  روند  نزولی  است  گفت: چون 
دکتر حق دوست  گفته  ممکن است بعد از ماه رمضان پیشنهادات و تصمیماتی در 

ستاد کشوری مقابله  با  کرونا  مطرح و  اعالم شود.
معاون کل وزارت بهداشت، افزود: اما اگر شرایط فراهم شود حضور در کالس ها 
اختیاری خواهد بود و اجباری نخواهد بود. اگر روند نزولی بیماری کرونا ادامه پیدا 
ترم  برای  و  کنیم  برگزار  به صورت حضوری  را  امتحانات  حتی ممکن است  کند 

بعد آماده شویم.
دانشجویان  امور  سازمان  داخل  دانشجویان  محمدرضا علم معاون امور 
دانشگاه ها  بازگشایی  احتمال  در گفتگو با خبرنگار مهر درباره  نیز  علوم  وزارت 
بعد از ماه مبارک رمضان و اینکه آیا پیش بینی های الزم صورت گرفته است یا 
خیر گفت: بر اساس دستورالعمل های بهداشتی مکان های آموزشی، غذا خوری و 
دانشگاه ها  در  بهداشت  مراکز  و  است.  عفونی شده  دانشجویی ضد  خوابگاه های 
کارهای زیرساختی را در این زمینه را انجام داده اند، ولی در مورد بازگشایی دانشگاه ها 
ستاد ملی کرونا تصمیم گیرنده است باید دید این ستاد برای چه زمانی آن را اعالم 

می کند، ولی ما در واقع آمادگی خود را داریم.

دانشگاههایتهرانشرایطبازگشاییراندارند
رئیس دانشگاه خوارزمی گفت: دانشگاه های تهران بعید است بعد از ماه مبارک 

رمضان شرایط بازگشایی را داشته باشند.
بعد  دانشگاه ها  بازگشایی  احتمال  به  توجه  با  اینکه  عزیزاله حبیبی درباره 
بازگشایی  ها شرایط  دانشگاه  آیا  آموزش حضوری،  رمضان برای  مبارک  ماه  از 
شرایط  است  بعید  تهران  های  دانشگاه  گفت:  دارند  را  امتحانات  برگزاری  و 

بازگشایی داشته باشند.  
وی ادامه داد: مهمترین چالش ما در حال حاضر اسکان دانشجویان در خوابگاه 
است چون باید دانشجویان با یکدیگر زندگی کنند اگر یک نفر از دانشجویان دارای 
بیماری باشد با حضور در خوابگاه و یا سلف باعث می شود دانشجویان  دیگر نیز 

مبتال شوند.  
رئیس دانشگاه خوارزمی ادامه داد: من فکر می کنم در این شرایط خانواده 

دانشجویان نیز به آنها اجازه ندهند در دانشگاه حضور یابند.  
وی اظهار امیدواری کرد که شرایط بهتر شود تا حداقل بتوان امتحانات را 

حضوری برگزار کرد گرچه آن نیز بعید است.  
اخیراً دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت در نشست خبری که 
به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، در خصوص زمان بازگشایی دانشگاه ها گفت: 
چون روند نزولی است و همان طور که معاون آموزشی وزارت بهداشت دکتر حق 
دوست گفته ممکن است بعد از ماه رمضان پیشنهادات و تصمیماتی در ستاد کشوری 

مقابله با کرونا مطرح و اعالم شود.

شروعامتحاناتدانشگاهتهراناز۷تیرماه
معاونت آموزشی دانشگاه تهران، دستورالعمل نیمسال تحصیلی جاری را ابالغ 
کرد. در این بخشنامه آمده است: ارائه دروس نظری نیمسال جاری بر اساس تقویم 
آموزشی کماکان به صورت الکترونیکی ادامه خواهد یافت. با توجه به شرایط خاص 
به وجود آمده، آخرین روز تشکیل کالس های نظری در این نیمسال با تمدید دو هفته 
نسبت به تقویم آموزشی قبلی، 4 تیرماه و شروع امتحانات از تاریخ ۷ تیرماه خواهد 
بود. زمانبندی و چگونگی برگزاری و حضور دانشجویان برای شرکت در آزمون ها 

بر اساس نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا، متعاقبًا اعالم خواهد شد.
بر اساس بخشنامه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارزیابی 
دروس در نیمسال جاری می تواند به شیوه غیر حضوری و با بهره گیری از روش های 
ترکیبی ارزیابی انجام پذیرد. برگزاری امتحانات به ویژه در مقطع دکتری که تعداد 
دانشجویان کالس محدود است، می تواند به صورت کتبی - شفاهی و آزمون های 
مستمر انجام پذیرد و نمره نهایی بر اساس فعالیت های طول ترم و امتحانات برگزار 

شده توسط استاد اعالم شود.
دروس عملی و کارگاهی پس از اعالم رفع محدودیت ها بنا بر اعالم مراجع 
رسمی به صورت فشرده در تابستان برگزار خواهد شد. زمان دقیق و نحوه انجام 
آن متعاقبًا اطالع رسانی می گردد. با توجه به اعالم آمادگی دانشکده تربیت بدنی 
و علوم ورزشی، درس عمومی تربیت بدنی یک و دو، طبق برنامه ای متناسب با 
آموخته می شوند  نیمسال جاری دانش  ارائه می گردد. دانشجویانی که در  شرایط 
می توانند واحدهای اخذ شده را بر اساس برنامه ارائه شده بگذرانند. ضمنًا امکان 

حذف درس نیز برای سایر دانشجویان وجود دارد.
بر اساس آئین نامه آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی در صورت مشروطی 
برای  محدودیت  این  کنند.  اخذ  می توانند  واحد   ۱4 تا  حداکثر  بعدی  نیمسال  در 
دانشجویانی که در نیمسال جاری مشروط شوند، به شرط داشتن معدل کل باالتر 

از ۱2، در نیمسال بعد اعمال نخواهد شد.
تمامی تقاضاهای مربوط به حذف درس و حذف ترم دانشجویان بر اساس 
دستورالعمل و بخشنامه های ابالغی معاونت آموزشی و بنا بر مقتضیات رشته، در 

خود واحدها مورد بررسی قرار گیرد.
امور  درباره  دانشجویان  درخواست های  به  رسیدگی  ضرورت  به  توجه  با 
 ،… نامه  پایان  دفاع  رساله،  و  نامه  پایان  پیشنهاد  تصویب  و  بررسی  آموزشی، 
حضور اعضای هیأت علمی در واحد به منظور انجام فعالیت آموزشی و پژوهشی 

مورد انتظار است.

سانحهمرگباربرایشناور»کنارِک«نداجا

از بروز حادثه  بندرعباس  روابط عمومی منطقه یکم دریایی 
برای یکی از شناورهای سبک این منطقه در محدوده آب های بندر 

جاسک خبر داد.
در این اطالعیه آمده است: بعدازظهر روز یکشنبه در حین انجام 
تمرین دریایی توسط تعدادی از شناورهای نیروی دریایی ارتش، شناور 

پشتیبانی سبک کنارک دچار حادثه شد. 
ناو کنارک از جمله شناورهای پشتیبانی کالس هندیجان است 
که پیش از انقالب و در زمان رژیم پهلوی از کشور هلند خریداری شد.

این ناو با 4۷ متر طول، ۵۸۰ سانتی متر عرض و 44۷ تن وزن و 
آبخور 2۹۰ سانتی متر قابلیت حمل بار و نفرات را دارد. عالوه بر این در 
زمینه تجهیزات رزمی نیز این کالس از یک قبضه توپ دو میلیمتری 
برخوردار است و همچنین چهار النچر موشک کروز ضدکشتی نور 

نیز برای شلیک علیه اهداف سطحی بر روی آن نصب شده است.
قابلیت مین ریزی و حمل النچر پهپاد از دیگر ویژگی های این 
کالس است که باعث شده از آن ها برای ماموریت های گشت دریایی 

و شناسایی نیز استفاده شود.
از زمان حادثه در یکشنبه تا صبح روز دوشنبه، مسئوالن هیچ 
اطالع رسانی رسمی نداشتند و فقط بعد از حادثه اعالم شد، یک نفر 
به شهادت رسیده و عده یی مفقود شده اند، که این آمار در ظهر روز 

دوشنبه به ۱۹ شهید و ۱۵ زخمی تغییر کرد.
* اسامی شهدای نیروی دریایی

اسامی شهدای عالی مقام نیروی دریایی ارتش که در حادثه 
اصابت موشک خودی به ناوچه کنارک به شهادت رسیدند، به شرح 

زیر اعالم شد.
۱- شهید ناوبان دوم الکترونیک جعفر کوهی

2- شهید ناوبان دوم عرشه اسماعیل پور خسرو
3- شهید ناوبان دوم مکانیک مصطفی پویانفر

4- شهید ناوبان سوم برق مهدی رازی
۵- شهید استوار عرشه حسین سپهری اهرمی

۶- شهید ناو استوار عرشه عادل قاسم زاده
۷- شهید ناو استوار دوم برق سید منصور موسوی نژاد

۸- شهید ناو استوار دوم مکانیک سعید یار احمدی
۹- شهید ناو استوار دوم عرشه های سید حامد جعفری

۱۰- شهید مهناوی یکم برق مهدی هاشمی خواه
۱۱- شهید مهناوی یکم مکانیک آرش پاکدل

۱2- شهید کارمند آشپزخانه محمد ابراهیم کاظمی
۱3- شهید سرباز وظیفه فخرالدین فلک نازی

۱4- شهید ناو استوار یکم تفنگدار سید مرتضی خادمی حسینی
۱۵- شهید مهناوی یکم تفنگدار رضا دهقانی

۱۶- شهید مهناوی یکم تفنگدار محمد افشون فر
۱۷- شهید غواص محمد اردنی

۱۸- شهید جوشکار آرمان سرحدی
۱۹- شهید استوار برق محمد صیادی

* حال مجروحان حادثه ناوچه کنارک مساعد است
رئیس دانشگاه علوم  پزشکی ایرانشهر گفت: ۱۵ تن از مجروحان 
حادثه ناوچه کنارک به بیمارستان امام علی)ع( چابهار منتقل شده اند 

که حال عمومی آنها خوب گزارش شده است.
  محمد مهران امینی فرد اظهار  داشت: به دنبال حادثه ای که 
روز  دوشنبه در آب های دریای عمان اتفاق افتاد،۱۰ دستگاه آمبوالنس 

مصدومین را به بیمارستان امام علی )ع( چابهار منتقل کردند. 
وی با بیان اینکه حال تمامی مجروحین مساعد است، افزود: 
۱۵ مجروح منتقل شده به بیمارستان از همان آغازین لحظات با 

توجه به کادر مجرب موجود در بیمارستان تحت مداوا قرار گرفتند. 
از  نفر  دو  داد:  ادامه  ایرانشهر  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
مجروحان نیز به صورت سرپایی درمان شدند و در حال حاضر ۱3 
مجروح  در بخش های مختلف بستری هستند  که حال عمومی اکثر 

آنان مساعد گزارش شده است. 
* پیام فرمانده کل سپاه در پی حادثه مرگبار کنارک

در پی بروز حادثه برای یک فروند شناور نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در حین تمرین دریایی در دریای عمان و 

شهادت و مجروحیت جمعی از دریادالن این نیرو، سردار سرلشکر 
حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی خطاب به 
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری 

اسالمی ایران پیامی صادر کرد.
متن پیام فرمانده کل سپاه به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
امیر سرلشکر برادر سید عبدالرحیم موسوی

فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسالمی ایران
ارتش جمهوری  دریادالن  از  علیکم. شهادت جمعی  سالم 
اسالمی ایران و همرزمان شجاع جنابعالی در حین تمرین نیروی 
دریایی آن سازمان، در آب های دریای عمان را به محضر فرمانده 
معظم کل قوا )مدظله العالی(، جنابعالی و آحاد فرماندهان و کارکنان 
آجا و خانواده معظم شهیدان این حادثه ، تبریک و تسلیت عرض 

می نمایم.
از درگاه خدای سبحان برای شهدای عزیز، رحمت و رضوان 
الهی و همنشینی با سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین 
)ع( و برای مجروحین فداکار حادثه، عافیت و سالمتی و برای آن 
همرزم ارجمند و آحاد همکاران و نیز خانواده ها و بازماندگان مکرم، 

صبر و شکیبایی توأم با پاداش صابرین مسئلت می کنم.

خوابآلودگیرانندهحادثهآفرید
بر  ناجا گفت:  راهور  ترافیک  رئیس مرکز اطالعات وکنترل 

اثر واژگونی پژو 4۰۵ در محور اراک- قم 3 نفر در دم جان باختند.
سرهنگ نادر اظهار داشت: در ساعت 2 بامداد روز دوشنبه اتفاق 
افتاد و با توجه به اینکه خودرو سرعت باالیی داشت و راننده خواب 

آلوده بود، خودرو واژگون شد و سه نفر در دم جان باختند.

بازداشتعاملحریقعمدیخودروهادرآزادشهر
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان آزادشهر از دستگیری عامل 

آتش سوزی عمدی دو خودرو در این شهرستان خبرداد.
سرهنگ سید داوود حسینی اظهارداشت: در پی وقوع آتش 
سوزی دو دستگاه خودرو در نگین شهر، موضوع به صورت ویژه در 

دستور کار ماموران کالنتری ۱2 شهرستان قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه طبق نظریه کارشناسان آتش نشانی، آتش 
سوزی خودرو عمدی بوده، افزود: ماموران انتظامی با بررسی صحنه 
حادثه و بازبینی دوربین های مدار بسته و یکسری اقدامات اطالعاتی 

موفق شدند متهم را شناسایی کنند.
حسینی گفت: با شناسایی متهم، ماموران پس از هماهنگی با 
مرجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد و در تحقیقات 

اولیه انگیزه خود را اختالفات شخصی با شاکیان عنوان کرد.

مادرودختربراثرسقوطدرچاهجانباختند
در پی حادثه سقوط یک مادر و فرزند در چاه هر دو جان باختند.

اش  ساله   ۱2 دختر  همراه  به  ساله   4۵ زن  سقوط  پی  در 
تالش  دشتی،  پلنگ  دشت  منطقه  در  متری   ۱۰۰ حدود  چاه  در 
 نیروهای اورژانس و هالل احمر برای نجات آنان بی نتیجه ماند.

وقوع حادثه حدود ساعت ۸ صبح به اورژانس اطالع داده شد  و 
امادگران حدود ساعت ۱۱ موفق شدند پیکر آنان را  از چاه بیرون 

بکشند، اما متاسفانه هر دو فوت شده بودند.

بازداشتزنیکهمردانطالفروشرافریبمیداد
رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری دو مرد و یک زن بدل 
انداز حرفه ای با ۶۰ فقره بدل اندازی طال خبر داد و گفت: متهمان ۵ 

میلیارد ریال از مال باختگان کالهبرداری کرده بودند.
امسال  ماه  اردیبهشت  سیزدهم  گفت:  لطفی  علیرضا  سردار 
پرونده ای به همراه یک متهم به نام  فرزین 22 ساله به اتهام بدل 
اندازی طال برای رسیدگی تخصصی از کالنتری ۱۶۱ ابوذر به پایگاه 

هشتم پلیس آگاهی ارجاع شد.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ توضیح داد: محتویات پرونده 
حاکی از آن بود که متهم با مراجعه به یک مغازه طالفروشی قصد 
فروش یک عدد النگو به وزن 2۸ گرم را داشته که پس از بررسی 
طال و تست آن توسط مغازه دار مشخص شد النگو طال نبوده و فقط 
روی آن را آبکاری کرده اند که بالفاصله طالفروش با پلیس ۱۱۰ 
تماس و با حضور به موقع گشت کالنتری مرد بدل انداز دستگیر شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در تحقیقات پلیسی فزرین ضمن 
قبولی جرم خود اظهار داشت، به اتفاق همسرم غزاله با خرید طالهای 
بدلی از شخصی بنام  مراد که از دوستانم است به طالفروشی های 
سطح شهر مراجعه و طالی های بدلی را به عنوان طالی واقعی 

می فروختیم.
با اشاره به این که متهم در شش ماه اخیر به ۶۰ فقره  وی 
بدل اندازی با همدستی همسرش اعتراف کرد، افزود: کارآگاهان با 
هماهنگی بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۱۸ تهران پانزدهم 
اردیبهشت ماه هر دو همدست متهم را دستگیر و پس از انتقال به 
یکدیگر  همکاری  با  ارتکابی  جرم  به  آگاهی  پلیس  هشتم  پایگاه 
اعتراف کردند و تاکنون ۱۵ نفر از مال باختگان شناسایی و تبهکاران 
با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده برای انجام تحقیقات 
تکمیلی و شناسایی سایر مال باختگان در اختیار کارآگاهان پایگاه 

هشتم پلیس آگاهی قرار دارد.
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مدارساستثناییوشبانهروزیبازگشایینمیشود
مدیرکل دفتر سالمت و امور تندرستی وزارت آموزش و پرورش، با اشاره 
به بازگشایی مدارس از 2۷ اردیبهشت ماه، دانش آموزان و معلمانی که دچار 
بیماری های زمینه ای هستند را مجاز به حضور در مدرسه ندانست و گفت: 
مدارس استثنایی، مدارس شبانه روزی و پیش دبستانی ها مستثنی هستند و 

فعال باز نخواهند شد.
محمد محسن بیگی ، شرایط و الزامات بهداشتی بازگشایی مدارس از 2۷ 
اردیبهشت را تشریح و اظهار کرد: با توجه به اینکه روز یکشنبه در ستادملی 
کرونا مصوب شد  که مدارس از 2۷ اردیبهشت ماه در سطح کشور به صورت 
محدود بازگشایی شوند؛ همزمان وزارت آموزش و پرورش بخشی از مقدمات 

کار را فراهم کرد و بخشی را هم فراهم می کند.
وی افزود: بر این اساس از روز شنبه آتی معلمان و کادر اجرایی مدرسه 

باید از نظر بهداشتی در شرایط مناسبی قرار داشته باشند.
مدیرکل دفتر سالمت و امور تندرستی وزارت آموزش و پرورش با بیان 
بهداشت  حوزه  در  بهداشت   وزارت  همکاری  با  را  بهداشتی  پروتکل  اینکه 
فردی، گروهی و بهداشت محیط تهیه کردیم گفت: مسائلی که دانش آموزان 
و همکاران ما باید رعایت کنند و همچنین تمهیداتی که باید مدیران مدارس 
نسبت به کنترل بهداشت محیطی و فضای فیزیکی مدرسه فراهم کنند تا 
پروتکل  این  در  یابند،  بیشتری در مدرسه حضور  اطمینان خاطر  با  بچه ها 

قید شده است.
* حضور در مدرسه صرفا برای رفع اشکال است

بیگی با تاکید بر اینکه بازگشایی مدارس فقط برای رفع اشکال درسی بر 
ای دانش آموزانی است که از طریق فضای مجازی امکان دریافت پاسخ کامل 
را نداشتند گفت: دانش آموزان با اختیار و انتخاب خودشان به مدرسه می آیند.
* مدارس شبانه روزی، استثنایی و پیش دبستانی همچنان تعطیل است

وی همچنین اعالم کرد که مدارس استثنایی، مدارس شبانه روزی و 
پیش دبستانی ها مستثنی هستند و فعال باز نخواهند شد.

در  حضور  به  مجاز  زمینه ای  بیماری  دارای  دانش آموزان  و  معلمان 
مدرسه نیستند

مدیرکل دفتر سالمت و امور تندرستی وزارت آموزش و پرورش دانش 
آموزان و معلمانی که دچار بیماری های زمینه ای از جمله مشکالت تنفسی، 
قلبی و عروقی، پیوند اعضا، شیمی درمانی و ... هستند را مجاز به حضور در 
مدرسه ندانست و گفت: همکاران خانم که باردار هستند نیز در مدرسه حضور 
پیدا نخواهند کرد. سایر همکارانی که در وضعیت سالمت به سر می برند در 
مدرسه حضور یافته و چون قرار است پاسخگویی کنند تقریبا حضورشان الزامی 

می شود اما حضور دانش آموزان اختیاری است.
* استفاده از ماسک و دستکش در زمان حضور در مدرسه

را رعایت  بهداشت فردی  افزود: همکاران حتما مسائل  بیگی  محسن 
می کنند و حتما باید از ماسک و وسایل پیشگیری استفاده کنند. توصیه کردیم 
دانش آموزان هم حتما وسایل بهداشت فردی از جمله ماسک و دستکش را 

به همراه داشته باشند تا کمتر در معرض آسیب قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه استفاده از ماسک و دستکش برای معلمان و عوامل 
اجرایی مدرسه الزامی است؛ درباره نحوه تهیه ملزومات بهداشتی گفت: نحوه 
تهیه به عهده مسئولین و دست اندرکاران شهرستان ها و مناطق است که یا 
خودشان برای مدارس ماسک و دستکش فراهم می کنند و یا افراد به همراه 

خودشان می آورند.
مدیرکل دفتر سالمت و امور تندرستی وزارت آموزش و پرورش درباره 
کننده  بهداشتی و ضدعفونی  ملزومات  تهیه  برای  مدارس  نیاز  مورد  بودجه 
مدارس اظهار کرد: بودجه ای در پایان سال از محل اعتبارات مصوب ستاد 
کرونا به استان ها به عنوان سرانه بهداشتی اختصاص دادیم تا وسایل مورد 

نیاز برای ضدعفونی محیط را تهیه کنند.

»همتجوانانه،کمک درطرح تشکلهایجوانان اقدامات
مؤمنانه«

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از توزیع بیش از ۱۸3 هزار 
بسته حمایتی در سراسر کشور با کمک تشکل های جوانان در طرح »همت 

جوانانه، کمک مؤمنانه« خبر داد.
اقدامات تشکل های حوزه  آخرین  در خصوص  تندگویان  محمدمهدی 
جوانان در طرح »همت جوانانه، کمک مؤمنانه« گفت: در این طرح 3۱ استان 
و حدود ۵3۰ سازمان مردم نهاد شرکت داشته اند. همچنین بیش از ۷3۰۰ 

جوان داوطلب در این طرح همکاری کرده اند.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۸3هزار خانوار در سراسر کشور بسته های 
حمایتی را دریافت کرده اند، افزود: این طرح تاکنون در بیش از 2۶۰ شهرستان 

در سراسر استان ها در حال برگزاری است.
معاون امور جوانان با بیان اینکه تعداد خانوارهای تحت پوشش دریافت 
کننده بسته های حمایتی در اجرای این رزمایش،  24۹ هزار و ۹۰۰ خانوار 
تعیین شده بود، اظهار کرد: تاکنون ۱۸3 هزار و ۵۵۷ خانوار تحت پوشش قرار 
گرفته اند و براین اساس ۷3 درصد از اهداف پیش بینی شده محقق شده است.

تندگویان در پایان تاکید کرد: با توجه به روند انجام طرح مذکور پیش 
بینی می کنیم اجرای طرح همت جوانانه کمک مؤمنانه تا پایان ماه مبارک 

رمضان به شکل ۱۰۰ درصدی محقق شود.

موزش  آ کمیسیون  عضو  یک 
مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
رعایت  توانایی  ابتدایی  آموزان  دانش 
بهداشت فردی را ندارند خواستار اصالح 
در تصمیم اختیاری شدن حضور دانش 

آموزان در مدارس شد.
جلسه  در  الشکی  احمدی  قاسم 
شورای  مجلس  دوشنبه  روز  علنی 

اسالمی در تذکری شفاهی به وزیر علوم 
مدارس  و  دانشگاه ها  بازگشایی  گفت: 

همچنان در  هاله ای از ابهام است.
وی ادامه داد: اختیاری شدن حضور 
دانش آموزان در مدارس را اصالح کنید.  
به  نمی توانند  ابتدایی  آموزان  دانش 
تنهایی بهداشت فردی را رعایت کنند.

موزش  آ کمیسیون  عضو  ین  ا

قطعا  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس 
ما نمیتوانیم برای همه مدارس پروتکل 
های بهداشتی را رعایت کنیم لذا قطعا 
همان  پس  شد.  خواهیم  آسیب  دچار 
تصمیمی که کمیسیون آموزش گرفته 
محتوای  درصد   ۸۰ است.  تر  مناسب 
درسی برای برگزاری آزمون کافی است.

تذکر  پایان  در  الشکی  احمدی 

خود با اشاره به بالتکلیفی و مشکالت 
دانش آموزان کنکوری گفت: این دانش 
آموزان واقعا مظلوم هستند بیش از یک 
میلیون داوطلب خود را آماده کردند اما 
نه به تاریخ آزمون اطمینان دارند و نه 
تکلیف خود را می دانند پیشنهاد من این 
تا سال ۱4۰۰  را  قدیم  نظام  که  است 

ادامه دهیم.

تصمیم اختیاری شدن حضور دانش آموزان در مدارس اصالح شود

ها
ده 

گزی

صمد جعفری

عضو هیات رئیسه انجمن اسالمی 
معلمان گفت: با همراهی سازمان برنامه 
و بودجه، مهمترین گام در ایجاد توازن و 
تعادل برای پرداختی های معلمان نسبت 

به دیگر کارکنان دولت، برداشته شد.
علی محمد مصلحی، با بیان این که 
جلسه  چندین  سال جاری  ابتدای  در 
نوبخت،  محمدباقر  با  منظم  و  فشرده 
برای  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
معلمان  رتبه بندی  نظام  شدن  اجرایی 
در  نشست ها  این  گفت:  شد،  برگزار 
رتبه بندی  نظام  اجرایی  مشکالت  رفع 
که  چرا  بود.  اثربخش  بسیار  معلمان 
تشکل های  نمایندگان  اولین بار  برای 
مقامات  از  یکی  با  توانستند  فرهنگیان 
و  هدفمند  جلساتی  دولتی  عالی رتبه 

معطوف به نتیجه، برگزار کنند.
می دانیم  ما  کرد:  تاکید  مصلحی 
رتبه بندی،  اجرایی مثل  که موضوعات 
ارتباط مستقیم چندانی با سازمان برنامه 
سازمان  این  که  چرا  ندارد.  بودجه  و 
کالن  برنامه ریزی های  مسئول  صرفا 

و تخصیص اعتبارات است. تا آنجا که 
خبر دارم اعتبارات الزم پیش تر از سوی 
سازمان برنامه تخصیص داده شده بود و 
مشکل نظام رتبه بندی جای دیگری بود.

نوبخت  آقای  این که  افزود:  وی 
اقدام به دعوت از نمایندگان تشکل های 
فرهنگیان نمود تا ببیند مشکل چیست 
مستمر  جلسه  چندین  آن  رفع  برای  و 

برگزار کردند، واقعا جای تقدیر دارد.
به گفته وی خروجی آن جلسات، 
سریع  ابالغ  و  رتبه بندی  نظام  ترمیم 
بخشنامه مربوط به آن از سوی ریاست 

سازمان برنامه و بودجه بوده است.
برنامه   طبق  لبته  ا فزود:  ا وی 
زمان بندی، قرار این بود احکام معلمان 
در هفته معلم صادر شود اما هنوز احکام 

است.  نشده  معلمان صادر  برای  جدید 
بخشنامه  که  سرعت  همان  به  کاش 
ترمیمی از سوی سازمان برنامه و بودجه 
ابالغ شد، وزارت آموزش و پرورش نیز 
زمان  در  را  مذکور  احکام  می توانست 
مقرر صادر کند تا کام معلمان عزیز در 

هفته معلم شیرین می شد.
تاخیر  چرایی  شرح  در  مصلحی 
برای صدور  پرورش  و  آموزش  وزارت 
نظام  اساس  بر  معلمان  جدید  احکام 
ترمیمی رتبه بندی، گفت: اطالع دقیقی 
در  گویا  شنیده ام  که  آن طور  اما  ندارم 
برای صدور  پرورش  و  آموزش  وزارت 
نرم افزاری  مشکل  دچار  احکام  این 
این  زودتر  هرچه  امیدواریم  و  شده اند 

مشکل رفع شود.
او خاطرنشان کرد: البته این مشکل 
حتما رفع می شود و مانعی جدی برای 
احقاق حق  معطل مانده معلمان وجود 
امر  این  به  الزم  اعتبار  که  چرا  ندارد، 
از سوی سازمان برنامه و بودجه تعلق 

گرفته و جای نگرانی نیست.

ترمیم نظام رتبه بندی فرهنگیان یک پله تا اجراء مانده است

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور 
خیرسازی  پروژه  هیچ  امروز  کرد:  اعالم 
تعداد  امسال  مهرماه  و  نداریم  بالتکلیفی 
قابل توجهی پروژه مشارکتی تحویل آموزش 

و پرورش می شود.
مهراله رخشانی مهر با اشاره به اینکه 
مجموعه هایی با ماموریت کار خیر متنوع 
سازی  مدرسه  امر  در  کرد:  اظهار  هستند، 
در  جهادی  روحیه  با  افراد  از  ای  مجموعه 
کنار هم جمع شدند و در مجموع ۱3۰ هزار 
کالس درس به همت خیرین مدرسه ساز 

ساخته شد.
وی ادامه داد: شروع این کار را مدیون 
زحمات خیرین هستیم که در سال ۷۷ نهالی 
را کاشتند که تا به امروز به درختی تنومند 
در  را  بسیاری  خیرین  و  است  شده  تبدیل 
تا متمول وارد  از خرد  حوزه مدرسه سازی 

این عرصه کرده است.
رخشانی مهر با اشاره به اینکه اهمیت 
کار خیر به این است که همگی در این کار  
وارد شوند، گفت: گاهی افرادی در این عرصه 
وارد می شوند که توان  مالی زیادی ندارند 
و با حمایت دیگران ایجاد خیرات و برکات 
داشتند، گروه های جهادی و دانش آموزی 
داریم که به سراغ افراد مختلف می روند تا 
آنها را به سمت مدرسه سازی سوق دهند و 

نمونه آن هم کار موسسه خیریه دست یاری 
به دشتیاری بود که به همت جوانی ۱۹ ساله 
پایه گذاری شد، جوانی که دوران تحصیلش 
در انگلیس گذراند و به ایران برگشت و در 
منطقه سیستان و بلوچستان مشغول مدرسه 

سازی شد.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور 
بیان کرد: مهم ترین اقدامی که دولت برای 
داده  انجام  خیرساز  های  پروژه  از  حمایت 
ایجاد  قانون  در  ردیفی  که  بود  این  است 
مناطق  در  اگر خیری  آن  به موجب  و  شد 
روستایی تا ۵۰ درصد و در مناطق شهری 

تا 3۰ درصد یک پروژه را ایجاد کند، دولت 
بالفاصله سهمش را برای تکمیل کار بگذارد 

و پروژه به نام خیرین نامگداری شود.
ردیف  اعتبارات  اینکه  بیان  با  وی 
تا امروز رشد خوبی داشت است  مشارکتی 
و در سه سال اخیر تخصیص ۱۰۰ درصدی 
خیرسازی  پروژه  هیچ  امروز  گفت:  داشت، 
تعداد  امسال  مهرماه  و  نداریم  بالتکلیفی 
قابل توجهی پروژه مشارکتی تحویل آموزش 

و پرورش می شود.
قبل  سال  اینکه  بیان  با  رخشانی مهر 
زده  مدارس سیل  برای کمک  جشنواره ای 

شدند،  جمع  تومان  میلیارد  و 2۱۰  برگزار 
اظهار کرد: از این 2۱۰ میلیارد تومان خیری 
را  کارش  اضافه  تومان، خیری  میلیارد   ۷۰

برای مدرسه سازی در نظر گرفت.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور 
تاکید کرد: سال گذشته مردم بیش از ۱۵۰۰ 
میلیارد تومان در ساخت مدرسه کمک کردند 
که نشان از عالقه مندی آنهاست؛ امسال هم 
برنامه ریزی کردیم کمک های خرد مردم را 
در قالب طرح آجر به آجر جمع آوری کنیم 
همچنین در نظر داریم تا کالس های درس 

را به نام خیرین نامگداری کنیم.
مدارس  وضعیت  درباره  رخشانی مهر 
دو  حداقل  گفت:   بلوچستان  و  سیستان 
متر مربع فضا نیاز داریم تا سرانه آموزشی 
استان را به سرانه کشوری نزدیک کنیم؛ البته 
تاکنون اقدامات خوبی در زمینه مدرسه سازی 
منابع  جذب  رتبه سوم  و  شد  انجام  استان 

خیرین را به خود اختصاص داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان 
نوسازی مدارس کشور، وی در پایان گفت: 
مدرسه  بخش  در  مردم  حضور  با  امیدوارم 
فضاهای  نظر  از  را  بهتری  شرایط  سازی 
آموزشی داشته باشیم و میزان مشارکت را در 
سال جاری به 23۰۰ میلیارد تومان افزایش 

دهیم و رشد 4۰ درصدی داشته باشیم.

پروژه آموزشی خیرساز و بالتکلیف نداریم
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گزارش از: فاطمه میرزایی دخت
از  یکی  شهر,  تئاتر  ایستگاه  وارد 
پایتخت  در  مترو  ایستگاه های  پرترددترین 
شدم که با توقف و باز شدن درب مترو در 
جایگاه، خیل تقریبا عظیمی از مسافران به 
طرز عجیبی برای پیدا کردن فضایی برای 
نشستن یا ایستادن هجوم آوردند؛ به طوری 
با توقف مترو در هر یک از  که رفته رفته 

ایستگاه ها جای سوزن انداختن نبود.
در  صبح  تصاویر  از  یکی  تنها  این 
پایتخت بود که اگرچه اغلب شهروندان در 
ناوگان  حمل و نقل عمومی سعی کردند از 
ماسک و دستکش به منظور رعایت اصول 
حجم  وجود  اما  کنند،  استفاده  بهداشتی 
نخستین  در  هم  آن  مسافران،  از  باالیی 
که  ارگان ها  و  سازمان ها  کاری  روز شروع 
بختک کرونا هنوز در جامعه جوالن می داد، 
کرد  پررنگ   پیش  از  بیش  را  نگرانی  این 
این وضع، قطعا شرایط جامعه  ادامه  با  که 
روز،  آن  در  و  شد  خواهد  آمیزتر  مخاطره 
زمانی این نگرانی ها بیشتر و رسانه ای تر شد 
که تصاویر و ویدیو های تراکم زیاد جمعیتی 
در ناوگان های حمل و نقل عمومی و قفل 
بودن برخی از بزرگراه ها در فضای مجازی 

دست به دست می چرخید.
در نیمه های دوم فروردین ماه بود که 
زمزمه های اجرای مرحله دوم فاصله گذاری 
و  سازمان ها  فعالیت های  آغاز  و  اجتماعی 
سوم  دو  حضور  قانون  تصویب  با  ارگان ها 
کارمندان در محیط کار و همچنین اصناف 

کم خطر به گوش رسید.
پس از آن در تاریخ 23 فروردین ماه، 
تمام  که  طوری  به  شد؛  اجرایی  طرح  این 
سازمان ها و مشاغل کم خطر و مورد تأیید در 
تمامی استان ها و صرفا سازمان های دولتی و 
بخشی از شرکت های خصوصی در پایتخت 
طرح،  این  اساس  بر  و  کردند  کار  به  آغاز 
تصویب شد که صاحبان مشاغل کم خطر 
در تهران از روز 3۰ فروردین مجاز هستند 
که کرکره های مغازه های خود را باال ببرند 
و مثل گذشته به کسب و کار خود بپردازند.

البته نکته حائز اهمیت این است که 
تمامی این موارد, مشروط بر رعایت موازین 
و اصول بهداشتی وضع شده از سوی ستاد 
این وجود، علی رغم  با  با کروناست.  مقابله 
اینکه مسئوالن شهری در رسانه های مختلف 
سعی در تبلیغ اجرای فاصله گذاری هوشمند، 
و  آموزش  و  اتوبوسرانی  ناوگان  افزایش 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی کردند، اّما 
کافی است در این روزها از مسیر مترو راهی 
تندروی  اتوبوس های  ایستگاه های  از  یکی 
پرتردد پایتخت شوی؛ اتوبوس هایی که به 
آن ها  از  یک  هر  ذی ربط،  مسئوالن  گفته 
حجم کمی از مسافران را جا به جا می کنند 
و برای آن ها تمهیدات خاصی در نظر گرفته 
شده است که از آن جمله می توان به نشانه 
گذاری با عالمت های ضربدر زرد رنگ روی 
برخی از صندلی های اتوبوس های تندرو به 

منظور فاصله گذاری اجتماعی اشاره کرد.
اّما واقعیت امر این است که همه این 
تصاویر در نگاه اّول مفید و زیبا هستند، اّما در 
عمل که به آن توجه می کنی متوجه می شوی 
که خبری از آن سناریوی به ظاهر بهداشتی 
و  زمان  که  ویروسی  این  با  مقابله  برای 
مکان نمی شناسد، نیست. به طور مثال؛ در 
هر یک از ایستگاه های اتوبوس های تندرو، 
به حدی  آقایان  ویژه  به  افراد  ترافیکی  بار 
سنگین است که فقط به دنبال سوار شدن در 
اتوبوس هستند و علی رغم اینکه در بدو ورود 
می کنند،  اجتماعی  فاصله  رعایت  در  سعی 
اّما خستگی کار و طوالنی بودن مسیر های 
این  که  است  حدی  به  مقصد  به  رسیدن 
فاصله ها را می شکند تا جایی که اغلب افراد 
نشانه  روی صندلی های  راحتی  به  تنها  نه 
بلکه درب ورودی  گذاری شده می نشینند، 
اتوبوس های تندرو نیز شاهد افرادی است که 
به فاصله های بسیار کمی از یکدیگر ایستاده 

و میله های اتوبوس را محکم چسبیده اند و 
در این میان نه راننده و نه مسافران دیگر، 
این  به  آمیزی  اعتراض  واکنش  گونه  هیچ 
امر هم  موضوع نشان نمی دهند و واقعیت 
این است که حق با مسافران است، چرا که 
نداشتن خودرو شخصی و اجبار در استفاده 
و  انتظار  و  نقل عمومی  و  ناوگان حمل  از 
رسیدن  برای  طوالنی  مسیر های  در  تردد 
به مقصد، آن ها را مجبور به انجام این کار 
می کند، چرا که با وجود حذف اجرای طرح 
استفاده  منظور  به  کالنشهر ها  در  ترافیک 
بیشتر شهروندان از خودرو های شخصی خود 
و تسهیل در عبور و مرور برای کاهش شیوع 
کرونا، باید واقع بینانه به این مسئله توجه 
کرد که آیا همه افراد توان خرید اتومبیل در 
چنین شرایطی که بحران اقتصادی گریبان 

جامعه را گرفته است، دارند؟!
نداشتن اتومبیل و عدم توان خرید آن، 
حکایت غریب این روز های اغلب شهروندان 
به ویژه جوانانی است که در غبار بحران های 
اقتصادی جامعه همچنان ایستاده و تالش 
می کنند تا شاید با اندک درآمدشان، زندگی 
این زخم  اما درد  دارند،  نگه  پا  را سِر  خود 
در  آن ها  تمامی  که  می شود  بیشتر  زمانی 
پاسخ به پرسش » آیا توان خرید اتومبیل  
را دارند ؟! » گفتند: خریدن خودرو در این 

شرایط، رویای صادقه ای بیش نیست.
حامد یکی از کارمندان جوانی است که 
در این خصوص گفت: »قبِل کرونا، فاتحه 
خوردیم.  حلواشم  خوندیمو  خریدنو  ماشین 
پول  آخه مِن کارمنِد ساده خیلی هنر کنم 
برسه  چه  بیارم،  در  آمدمو  و  رفت  کرایه 
قیمت  االن  بخرم.  ماشین  بخوام  اینکه  به 
پرایدی که هیشکی نگاش نمی کرد داره سه 
رقمی میشه. من چطور می تونم با حقوقی 
که به دو تومن نمی رسه یه پراید حتی مدل 
به خاطر همین مجبورم هر  بخرم؟!  پایین 
مترو  و  اتوبوس  با  وضعیت  این  توی  روز 

برم ُو بیام. “
در سال ۹۸، حداقل حقوق کارگران، 
است  بوده  تومان  هزار  و ۵۱۷  میلیون  یک 
که این رقم با احتساب افزایش 2۱درصدی، 
در سال ۹۹ به یک میلیون و ۸3۵ هزار و 
و  تسهیالت  که  یافت  افزایش  ۵۰۰تومان 
مزایایی چون بن خواروبار 4۰۰ هزار تومانی، 
حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی و پایه سنوات 
۱۷۵ هزار تومانی نیز به آن اضافه شد که 
بر این مبنا، حقوق یک کارگر بدون فرزند 
با حداقل دستمزد در یک ماه 3۰ روزه، 2 
میلیون و 33۵ هزار و ۵42 تومان و حقوق 
یک کارگر با یک فرزند با حداقل دستمزد 
در یک ماه 3۱روزه، 2 میلیون و ۵۸۰ هزار 

و ۱۵۰ تومان است.
حاال با یک نگاه اجمالی قصد داریم به 
این موضوع بپردازیم که با وجود افزایش 2۱ 
درصدی حقوق کارگران، یک کارگر جوان 
و  میلیون  یک  حقوق  با  فرزند  بدون  ساده 
۸3۵ هزار تومانی و با وجود داشتن مزایایی 
چون بن خواروبار 4۰۰ هزار تومانی و حق 
مسکن ۱۰۰ هزار تومانی که حداقل دستمزد 

او در یک ماه را تشکیل می دهد در این آشفته 
اقتصادی، توان مالی خرید کدام یک  بازار 
از خودروهای داخلی زیر را دارد؟! البته این 
محاسبه صرفا مشروط بر این است که بازار 
خودرو در تمامی این مدت ثابت بماند و هیچ 
گونه تغییری در بازار خودرو به وجود نیاید و 
در این میان، بنیه اقتصادی این فرد هم به 
گونه ای باشد که توان پس انداز داشته باشد.

اگر یک کارگر جوان با حداقل حقوق و 
دو بن خواروبار و مسکن مصوب شده, قصد 
خریدن یک دستگاه پراید ۱۱۱ صفر را که در 
بازار فعلی به قیمت ۶۸ میلیون تومان خرید و 
فروش می شود، داشته باشد در صورتی که 
تومانی خود  میلیون و 33۵ هزار  حقوق 2 
را به طور کامل پس انداز کند، می تواند در 
این  ماه( صاحب   ۵ و  سال  2۹ماه)2  مدت 
ارزان  حاضر  حال  در  که  شود  ملی  خودرو 
ترین خودرو در بازار محسوب می شود. این 
در حالی است که اگر همین فرد، نیمی از این 
حقوق خود)یک میلیون و ۱۶۷ هزار و ۵۰۰ 
تومان( را در مدت زمان حدود ۵۸ ماه)حدود 
۵ سال( پس انداز کند می تواند صاحب یک 

دستگاه پراید ۱۱۱ صفر شود.
حاال فرض کنیم که این کارگر جوان 
بخواهد کل این حقوق 2 میلیون و 33۵ هزار 
تومانی خود را برای خرید یک دستگاه تیبا 
ساده صفر را که در حال حاضر با قیمت ۷۶ 
میلیون تومان به فروش می رسد، پس انداز 
کند؛ او طی 33ماه)دو سال و نه ماه( می تواند 
صاحب این خودرو شود، اّما اگر همین فرد، 
نیمی از این مبلغ را در مدت ۶۶ ماه)۵ سال 
و شش ماه( و بدون هیچ گونه برداشتی پس 
انداز کند، می تواند به خرید این خودرو امیدوار 
باشد.تیبا 2  که این روزها در بازار خودرو به 
فروش  و  خرید  تومان  میلیون   ۸۷ قیمت 
می شود صبوری هرچه بیشتر خریدارانی را 
می طلبد که قصد دارند با حقوق کارگری خود 
صاحب این خودرو شوند؛ به طوری که یک 
کارگر ساده جوان باید کل حقوق 2 میلیون 
و 33۵ هزار تومانی خود را در مدت زمان 3۸ 
ماه)سه سال و دو ماه( پس انداز کند، اّما اگر 
نیمی از این مبلغ را برای خرید این خودرو در 
نظر گیرد مدت زمانی که وسع مالی او اجازه 
خرید این خودرو را به او می دهد افزایش پیدا 
می کند تا جایی که ظرف ۷۵ماه )پنج سال و 
سه ماه( می تواند یک تیبای تیپ 2 صفر زیر 

پای خود بگذارد.
پر  ملی  خودروهای  از  یکی  ساینا، 
متقاضی این روزهاست که اگر همین کارگر 
ساده جوان بر مبنای حقوق و مزایایی چون 
آن  کل  که جمع  مسکن  و  بار  و  خوار  بن 
است،  تومان  هزار   33۵ و  میلیون   2 رقم 
مدت  در  صفر  ساینا  یک  صاحب  بخواهد 
بازار  در  آن  قیمت  که  شود  کوتاهی  زمان 
کنونی خودرو ۸3 میلیون تومان است باید 
زمان  مدت  در  را  خود  حقوق  این  مجموع 
3۶ماه)3سال( پس انداز کند. در حالی که با 
نصف این حقوق) یک میلیون و ۱۶۷ هزار 
و ۵۰۰ تومان( در مدت زمان ۷2ماه)حدود 
خودروی  این  صاحب  می تواند  سال(   ۶

ملی شود.
در این میان، حکایت بازار خودروهایی 
 ۵ تیپ  و  ساده  نوع  دو  در   2۰۶ پژو  چون 
مدل ۹۹ فرق می کند، چرا که اگرچه بعد از 
خودروهای اشاره شده، در مقایسه با دیگر 
تری  پایین  نسبتا  قیمت  بازار,  خودروهای 
اما در حال حاضر همین دو مدل با  دارند، 
متوسط قیمت ۱۵۰ میلیون تومان خرید و 
همین  اگر  که  طوری  به  می شوند؛  فروش 
کارگر ساده جوان، علی رغم افزایش حداقل 
حقوقش و مزایای ذکر شده در سال ۹۹ که 
نمی رسد،  تومان  میلیون   3 به  آن  مجموع 
ساده   2۰۶ پژو  یک  بخواهد صرفا صاحب 
شود که قیمت آن در بازار فعلی خودرو، ۱2۶ 
میلیون تومان است باید کل حقوق 2 میلیون 
و 33۵ هزار تومانی خود را در مدت زمان 
۵4ماه)4سال و ۶ماه( برای این منظور پس 
انداز کند، اّما اگر او بخواهد نیمی از این مبلغ 
را برای خرید یک پژو 2۰۶ ساده اختصاص 
دهد باید پس انداز  ۹ ساله خود را به طور 

کامل برای خرید این خودرو صرف کند.
حال اگر این کارگر جوان ساده بخواهد 
یعنی تیپ ۵  باالتر  پژو 2۰۶ مدل  صاحب 
 ۱42 آن  قیمت  حاضر  حال  در  که  شود 
صورتی  در  فرد  این  است،  تومان  میلیون 
که کل حقوق 2 میلیون و 33۵ هزار تومانی 
خود را در مدت ۶۱ماه )پنج سال و دو ماه( 
پس انداز کند می تواند امیدوار به خرید آن 
باشد اما اگر اقتضای مالی او به گونه ای باشد 
اشاره شده  از حقوق  بتواند نیمی  که صرفا 
را برای خرید این خودرو پس انداز کند، ۶۱ 
ماه)پنج سال و دو ماه( به ۱22ماه )۱۰ سال 

و دو ماه( افزایش پیدا می کند.
نکته حائز اهمیت در محاسبات فوق 
کارگر  یک  حقوق  صرفا  ما  که  است  این 
و در شرایطی  فرزند  بدون  جوان ساده که 
است که می تواند کل حقوق یا نیمی از آن 
را در تمامی مدت های معین شده پس انداز 
کند و توانایی خرید هر یک از خودروهای 
مذکور را داشته باشد، بیان کردیم که این 
مهم نیز مستلزم روبرو نشدن بازار خودرو با 
حباب تورم است.در صورتی که در هر یک 
از موارد اشاره شده از جمله شرایط اقتصادی 
بازار  همچنین  و  مدل  و  خودرو  نوع  فرد، 
معامالت خودرو تغییراتی حاصل شود تمام 
معادالت وی بر هم می ریزد، اّما در این میان، 
اگر فرد قصد خرید خودروهای مدل پایین 
تر را داشته و شرایط اقتصادی وی  هم به 
یا  و  انداز کل  توان پس  که  باشد  گونه ای 
نیمی از حقوق خود را داشته باشد می تواند 
امیدوار به خرید خودروهای مدل پایین تر با 

قیمت های مناسب تر باشد.
اما اگر یک فرد متأهل که مجبور است 
بار سنگین هزینه های زندگی را به  تمامی 
دوش بکشد و در خوش بینانه ترین حالت، 
تغییر  گونه  هیچ  با  بازار  هم  مدت  این  در 
قیمت های  نجومی شدن  همچون  فاحشی 
سالی  چند  حداقل  باید  نشود  روبرو  خودرو 
در آرزوی خرید حتی ارزان ترین خودروی 

ملی بماند.

همهمسئوالننظاماعتقاددارندبایدبهاحزابمیداندادهشود
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: احزاب می توانند گره های 
مربوط به مباحث انتخابات و فعالیت های سیاسی را باز کنند و مسئوالن به دنبال 

آن هستند که کشور به سمت حزب گرایی حرکت کند.
محمد محمودی شاه نشین درباره توسعه احزاب، اظهار داشت: تاکنون جلسات 
متعددی در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسالمی درباره ضرورت فعال 
شدن احزاب برگزار شده است و معمواًل مسئوالن دستگاه های نظارتی و همچنین 
دستگاه های تصمیم گیر در این جلسات حضور می یافتند و همه متفق القول تأکید 
می کردند که احزاب می توانند گره های مربوط به مباحث انتخابات و فعالیت های 

سیاسی را باز کنند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در واکنش به ادعای برخی افراد و 
جریانات سیاسی مبنی بر اینکه نظام جمهوری اسالمی با فعالیت احزاب و کارهای 
حزبی و تشکیالتی مخالف است، گفت: بنده چنین ادعایی را قبول ندارم، به این 
علت که در جلسات متعدد کمیسیون شوراها و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب همواره 

بر ضرورت تقویت فعالیت های حزبی در کشور تأکید شده است.
محمودی شاه نشین یادآور شد: در زمان بررسی اصالح قانون انتخابات در 
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و مجلس هم تأکید همگی افراد این بود که 
اصالح قانون انتخابات باید به سمتی برود که احزاب جایگاه واقعی خود را پیدا کنند و 
با حرکت کشور به سمت تحزب، می توان مشکالت مربوط به انتخابات را مرتفع کرد.

وی ادامه داد: بنده تاکنون ندیدم که مسئولی در نظام ما معتقد باشد که 
احزاب باید حذف شوند بلکه همگی اعتقاد داشتند که باید به احزاب بیش از پیش 

میدان داده شود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: مجلس در مصوبه ای در 
اصالح قانون انتخابات مقرر کرد که احزاب قانونی می توانند پای صندوق های 
رأی نماینده ناظر خود را داشته باشند و این مسائل نشان دهنده آن است که 
نظام جمهوری اسالمی و همه مسئوالن عالقه مند هستند که کشور به سمت 

حزب گرایی حرکت کند.
محمودی شاه نشین با بیان اینکه احزاب شناسنامه دار باید فعال تر شوند، 
تصریح کرد: متأسفانه برخی از احزاب و جبهه ها یک شبه و صرفاً برای ورود به 
انتخابات تشکیل می شوند که منظور ما از تقویت احزاب، چنین حزب هایی نیستند 

بلکه احزاب شناخته شده، قانونمند و پاسخگو باید تقویت شوند.

حقوقودستمزدمدیراندرسامانهقرارگیرد
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به تخلف یکی از مدیران اصفهان 
و دریافت حقوق نجومی گفت: باید حقوق و دستمزد همه مدیران در سامانه 

مربوطه قرار گیرد.
حسن کامران نماینده مردم اصفهان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای 
اسالمی در تذکری گفت: فیش حقوقی فرد حراستی در سایتی منتشر شده است، 
این فرد باالی ۱۰ میلیون تومان حقوق می گیرد. اما در واقع این فرد ۱۵ میلیون 
حقوق می گیرد که هر ساعت اضافه کار وی ۶۰ هزار تومان و هر ماموریتش 2۵۰ 

هزار تومان حساب می شود.
وی تصریح کرد: غیر از این ۱۵ میلیون تومان هر سه ماه یک بار به مبلغ 
۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان کارانه دریافت می کند این فرد از فوالد مامور بوده و 

خود را استخدام شهرک های صنعتی کرده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید بر لزوم قرار گرفتن میزان حقوق و 
دستمزد همه مدیران در سامانه حقوق و دستمزد خواستار رسیدگی به این پرونده شد.

ستادملیمبارزهباکروناتکلیفدانشگاههارامشخصکند
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: ستاد ملی مبارزه با 

کرونا هرچه سریعتر وضعیت دانشگاه ها را تعیین تکلیف کند.
مصطفی کواکبیان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسالمی طی 
تذکری شفاهی،گفت: از رئیس جمهور و دست اندرکاران ستاد ملی مبارزه با کرونا 
درخواست می کنم هرچه سریعتر وضعیت بازگشایی دانشگاه ها را تعیین تکلیف کنند.

وی تاکید کرد:  همچنین الزم است به موسسات آموزش عالی غیر دولتی نیز 
توجه شود چرا که در شرایط کرونایی از این مراکز نامی برده نمی شود.

حقوقکارگراننبایدکمتراز۲میلیونو۸۰۰هزارتومانباشد
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی گفت: حقوق کارگران 
نباید کمتر از 2میلیون و۸۰۰هزار تومان باشد و شورای عالی کار باید در این هفته 

اصالحات الزم را در این باره انجام دهد.
تذکری  علیرضا محجوب در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی طی 
شفاهی،گفت: در وهله اول الزم است از مقام معظم رهبری به جهت توجه به 

موضوع حداقل دستمزد کارگران تشکر کنم.
وی با اشاره به نامه ۱۸2 نماینده درباره حقوق کارگران،افزود: انتظار ما آن 
است که دولت و شورای عالی کار به این نامه توجه کند که مطابق با آن نباید 

حقوق کارگران کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: شورای عالی 
کار روز چهارشنبه جلسه دارد و انتظار ما آن است که در این جلسه اصالحات الزم 

درباره حقوق کارگران را اعمال کند.
محجوب تأکید کرد: همچنین این مسئله باید شامل مستمری بگیران و 
بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز شود و کف حقوق آنان هم باید دو میلیون و 

۸۰۰ هزار تومان باشد.
وی در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: سهام شستا متعلق 

به صاحبان آن است و انتظار ما آن است که این سهام به این افراد داده شود.

بورس،عاقبتموسساتمالیواعتباریرادارد
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: وقتی کرونا و سایر مشکالت 
نتوانست از شیب صعود بورس کم کند به نظر می رسد عاقبتی مانند موسسات 

مالی و اعتباری در انتظار بورس باشد.
محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در جلسه علنی روز دوشنبه 
مجلس در تذکری به رئیس جمهور، گفت: افزایش بی رویه قیمت کاالهای اساسی 

مانند برنج، حبوبات و گوشت زندگی و معاش مردم را مختل کرده است.
وی افزود: رئیس جمهور شخصا ورود کند و ترتیبی اتخاذ شود تا فشار 

معیشتی بر مردم کاهش یابد.
این نماینده مجلس در مورد معامالت بورس، تصریح کرد: مانند کامیونی که 
در مه حرکت می کند معامالت در بورس در حال حرکت است. وقتی کرونا و سایر 
مشکالت نتوانست از شیب صعود بورس کم کند به نظر می رسد عاقبتی مانند 

موسسات مالی و اعتباری در انتظار بورس باشد.

دولتارادهایبرایبرخوردبامافیایخودروندارد
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: دولت اراده ای برای برخورد 

با مافیای خودرو ندارد و برخی از دولتمردان بر خودروسازی، سایه انداخته اند.
حجت االسالم سید جواد حسینی کیا در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
طی نطق میان دستور خود، گفت: در شرایطی که شیوع ویروس کرونا کشور و 
جهان را در بر گرفته است و اقتصاد را تحت الشعاع قرار داده است، فشار مضاعفی 
بر کارگران فصلی، صاحبان مشاغل ُخرد، واحدهای تولیدی و قشر آسیب پذیر 
جامعه وارد کرده است که نیازمند اقدامات اساسی از سوی مسئوالن بود اما متأسفانه 

اقدامات درخوری انجام نشد.
وی افزود: در وهله اول باید از مجلس شورای اسالمی گله کرد که طرح هایی 
که دردی از مردم درمان کند و آالم گرفتاری های آنان باشد، مطرح نکرد و مردم 

قربانی سیاسی کاری عده ای از مجلسیان شدند.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در این 
دوران ناکارآمدی دولت پیر و فرتوت بر همگان روشن شد، اظهار داشت: دولت همه 
هزینه ها را به گردن مردم انداخت و حمایت هایی که از آنان سخن گفته شد، در عمل 
جدی اجرا نشد.حسینی کیا خطاب به رئیس جمهور، تصریح کرد: وضعیت معیشتی 
مردم خوب نیست و سوال ما از رئیس جمهور این است که آیا از وضعیت کارگران 

فصلی و مشاغل ُخرد و واحدهای تولیدی خبر دارد که به زمین سیاه نشسته اند؟
وی افزود: آقای روحانی! آیا از گرانی قیمت خودرو خبر دارید؟ بی مدیریتی 
دولت و همراهی با مافیای خودرو و دست دالالن را باز گذاشتن باعث شده است 

که فریاد مردم مظلوم بلند شود.

مراقبتوطئهگرانیباشیمکهمنافععراقراهدفقراردادهاند
با  شنبه  و د ز  و ر ر  جمهو ئیس  ر نی  حا و ر حسن  م  سال ال ا حجت 

»مصطفی الکاظمی« نخست وزیر جدید عراق به صورت تلفنی گفتگو کرد.
وزیر جدید  عنوان نخست  خاطر انتخاب به  با تبریک به الکاظمی به  وی 
عراق، اظهار داشت: از اینکه فردی مسلط به تحوالت سال های اخیر این کشور، 

امروز مسئولیت امور را برعهده گرفته، بسیار خوشحالیم.
رئیس قوه مجریه با بیان اینکه استقالل عراق، ثبات سیاسی، حاکمیت ملی 
و یکپارچگی این کشور برای ما بسیار حائز اهمیت است، ابراز امیدواری کرد که 

روابط دوستانه و مناسبات تهران–بغداد بیش از پیش توسعه و گسترش یابد.
روحانی با تاکید بر اینکه ما همواره در راستای منافع دو ملت در کنار عراق 
بوده و هستیم، افزود: همچنان باید مراقب توطئه گرانی باشیم که منافع عراق و 

ملت های منطقه را هدف قرار داده اند.
در  ثبات  برقراری صلح و  و  به ضرورت تامین  اشاره  با  ادامه  در  وی 
در  که  کردیم  با داعش ثابت  مبارزه  در  که  همانطور  کرد:  منطقه، تاکید 
با همه  پیشرفت عراق  و  ثبات  تامین  برای  نیز  اکنون  کنار ملت عراق هستیم، 

توان در کنار دولت این کشور خواهیم بود.
و  توسعه همکاری های تجاری  بر  تاکید  با  همچنین  رئیس جمهور 
اقتصادی دو کشور، ضرورت تبادالت تجاری از طریق مرزهای زمینی دو کشور 
و همچنین فعال شدن بازارچه های مرزی را مورد اشاره قرار داد و بر اجرایی و 
عملیاتی شدن توافقات قبلی دو کشور از جمله خط لوله نفت، اتصال راه آهن در 

شلمچه و الیروبی اروند رود تاکید کرد.
روحانی همچنین با اشاره به شیوع ویروس کرونا در میان کشورهای جهان، 
همکاری، تبادل اطالعات و دانش دو کشور در این زمینه را ضروری خواند و بر 

ارائه هرگونه کمک به عراق در راه مبارزه با ویروس کرونا اعالم آمادگی کرد.

آمریکابههربهانهاینمیتواند
مانعلغوتحریمهایتسلیحاتیشود

وزیر امور خارجه گفت: مبادله زندانیان و بازداشت شدگان بین ایران و آمریکا 
مشکلی ندارد و نیاز به مذاکره نداریم و ما اصال مذاکره ای با آمریکا نخواهیم داشت.

نشست روز دوشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی با حضور محمدجواد ظریف و معاونین وی تشکیل شد.

ظریف در ابتدای جلسه، گفت: تالش جمهوری اسالمی ایران حفظ وحدت 
و تقویت دولت مرکزی افغانستان است و این حادثه اخیر هم که دستاویزی برای 
دشمنان ایران و افغانستان قرار گرفته، نیازمند بررسی دقیق و تحقیقات بیشتر 

است و حتمًا موضوع را حل و فصل می کنیم.
فتاد  ا تفاق  ا فارس  خلیج  در  که  اخیری  حادثه  شد:  یادآور  وی 
موجب تأسف و تأثر شد، این حادثه را به خانواده شهدا و همچنین به مردم عزیز 

تبریک و تسلیت عرض می کنیم.
وزیر امور خارجه ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران به شدت به دنبال تنش 

زدایی در منطقه است و در این زمینه از همه توان خود استفاده می کند.
ظریف در ادامه نشست گفت: نامه ۹ صفحه ای اینجانب با 4 عنوان به دبیر 
کل سازمان ملل، افشای تخلفات و اقدامات خالف قانون آمریکایی ها و تخلفات 
اروپایی هاست. ایران همیشه خواستار بازگشت به برجام و اجرای تعهدات همه 
طرف های ۵+۱ بوده است. ایران ماده 3۶ برجام را عملیاتی کرد و همیشه اعالم 

کرده که هرگاه طرفین به برجام برگردند، تعهداتش را اجرا می کند.
تحریم های  لغو  مانع  تا  هستند  تالش  در  آمریکایی ها  کرد:  تصریح  وی 
تسلیحاتی ایران مطابق برجام شوند که قطعًا این اقدام خالف تعهدات بین المللی 
است. آنها در صدور قطعنامه با استناد به برجام موفق نخواهند شد. آمریکا به برجام 
نمی تواند استناد کند چرا که از آن خارج شده است. به هر حال ما همه تالش خود 
را به کار گرفته ایم که آمریکا نتواند به هر بهانه ای برای کشور مشکل ایجاد کند.

رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: آژانس در این زمینه نقش مهمی دارد. آرام 
آرام به پایان محدودیت های مطابق برجام از جمله پایان تحریم تسلیحاتی بعد 
از پنج سال و پایان تحریم موشکی ایران بعد از هشت سال و پایان نظارت بر 
فعالیت های هسته ای بعد از ۱۰ سال نزدیک می شویم و امتیازات مهمی نصیب 

جمهوری اسالمی ایران می شود.
مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا به مذاکره نیاز ندارد

ظریف گفت: مبادله زندانیان و بازداشت شدگان بین ایران و آمریکا مشکلی 
ندارد و نیاز به مذاکره نداریم و ما اصاًل مذاکره ای با آمریکا نخواهیم داشت اما 
مبادله زندانیان با هماهنگی حافظ منافع آمریکا در ایران انجام می شود. سخنگوی 

دولت نیز همین موضوع را اعالم کرده است و لذا تغییر سیاستی نداریم.

مصوبهاخیرمجلسمشکالترابیشترمیکند
عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: به نظر می رسد آنچه که در روزهای 
پایانی مجلس به تصویب رسید نه تنها اصالح نظام انتخاباتی نیست بلکه مشکالت 

فعلی را بیشتر می کند.
بیست  گزارش  خود  اینستاگرام  صفحه  در  پستی  در  هادی طحان  
و نهم از جلسه شورای نگهبان را منتشر کرد.وی نوشت: چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت 
۱3۹۹ جلسه شورای نگهبان به ریاست آیت اهلل جنتی و با حضور اعضای حقوقدان 

در تهران و فقها در قم به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
است:  آورده  خود  مطلب  ادامه  نگهبان در  حقوقدان شورای  عضو 
خصوص مدرک  بیشتر در  بررسی های  به  توجه  با  بتدا  ا ین جلسه  ا در 
تحصیلی منتخب تفرش در انتخابات یازدهمین دوره مجلس تصمیم نهایی گرفته 

شد. پس از آن طرح دوفوریتی اصالح برخی قوانین انتخاباتی رسیدگی شد.
کوچکی  عضو  عنوان  به  من  می دانید  حتمًا  داشت:  طحان نظیف اظهار 
نگهبان بارها در  هم زبان با سایر اعضای شورای  و  کشور  حقوقی  جامعه  از 
کلی  بر سیاست های  مبتنی  بات  نتخا ا نون  قا خصوص ضرورت اصالح 
انتخابات صحبت کرده ام و از نمایندگان محترم برای اصالح این قانون مرتباً مطالبه 
کرده ام، اما به نظر می رسد آنچه که در روزهای پایانی مجلس به تصویب رسید نه 

تنها اصالح نظام انتخاباتی نیست بلکه مشکالت فعلی را بیشتر می کند.
وی تاکید کرد: این مصوبه از جهات مختلف مانند مشخص نبودن نسبت 
آن با نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه با تکالیف 
مندرج در قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صالحیت شده در 
با  نبودن نسبت آن با ترتیبات اجرایی مقرر  انتخابات مختلف و همچنین معلوم 
قوانین موجود انتخاباتی دارای ابهاماتی است لذا برای اصالح به مجلس اعاده شد.

مجلسبایدمشکالتمعیشتیمردمرابررسیکند
مردم  که  شرایطی  در  گفت:  مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  عضو 
را  نمایندگان طرح های سیاسی  از  برخی  اقتصادی هستند،  دچار شرایط سخت 

در مجلس مطرح می کنند.
حجت االسالم نصراهلل پژمانفر در جلسه علنی روز دوشنله مجلس شورای 
اسالمی و در جریان بررسی طرح اصالح آئین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: 
درباره اینکه این طرح خارج از نوبت در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار 
گرفته است، بنده چیزی نمی گویم و بهتر است مردم درباره آن قضاوت کنند که 

آیا پشت پرده این طرح، رویکرد سیاسی است یا خیر.
وی افزود: در شرایطی این طرح در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار 
گرفته است که مردم در زمینه معیشتی دچار مشکالت زیادی شده اند و مجلس 

بدون توجه به این مسئله این طرح را در دستور کار خود قرار داده است.
انتخاب حقوقدانان  بیان کرد: طرح نحوه  نماینده مردم مشهد در مجلس 
شورای نگهبان در این شرایط سخت اقتصادی در دستور کار مجلس قرار گرفته 
است و قطعًا مردم به این مسائل توجه دارند و برایشان جای سوال دارد که چرا 
مجلس به مسائل معیشتی آنان اهمیت نمی دهد.پژمانفر تصریح کرد: مردم قطعًا 
عملکرد مجلس دهم را مورد ارزیابی قرار می دهند و براساس اولویت هایی که 
در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد به مجلس دهم نمره می دهند.

تغییر تعداد حقوقدانانی که به مجلس برای حضور در شورای  وی درباره 
نگهبان معرفی می شوند، گفت: اگر قرار باشد در این زمینه تغییری اتفاق بیفتد 
باید در قانون اساسی تغییراتی اعمال شود و تغییر قانون اساسی هم نیاز به رفراندوم 

دارد و نباید مجلس این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: بعد از انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی برخی از افراد ممکن است به دلیل گالیه هایی که از شورای 
نگهبان دارند، خواستار بررسی طرح هایی در این زمینه در مجلس باشند که باید 
بدانند این موضوع در عملکرد آنان درج می شود و مردم براساس این اولویت ها، 

عملکرد آنان را مورد ارزیابی قرار می دهند.
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زیر نظر: ناظم رام

مهلتپرداختمبلغجریمهمشموالنغایبدرسال۹۹
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: افرادی که تا پایان 
سال ۹۸ بخشی از مبلغ اقساط معافیت قانون جریمه مشموالن غایب را 
پرداخت کرده اند، در سال ۹۹ برای پرداخت مابقی مبلغ جریمه مهلت دارند.

سردار رحمان علیدوست اظهار کرد: مشموالن غایبی که تا پایان سال 
۹۸ بخشی از مبلغ اقساط خود را پرداخت کرده اند، در سال ۱3۹۹ مهلت 
دارند نسبت به تکمیل و پرداخت مابقی اقساط خود اقدام و کارت معافیت 

جریمه مشموالن غایب را دریافت کنند.
وی بیان داشت: در صورتی که تا پایان سال ۹۸ قسطی را پرداخت 
نکرده باشند از شمول این مقررات خار ج شده و می بایست به خدمت 

اعزام شوند.
سردار علیدوست با بیان اینکه مهلت در نظر گرفته شده قابل تمدید 
وضعیت  سریع تر  چه  هر  می بایست  غایب  مشموالن  کرد:  بیان  نبوده، 
خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند، در غیر این صورت با محرومیت های 

اجتماعی بیشتری مواجه خواهند شد.
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زیر نظر: بهنام مومنی

این روز ها بسیاری از افراد بیشتر وقت خود را در فضای 
مجازی می گذرانند و در کنار آن این فضا به یک منبع درآمد 

برای برخی از سودجویان تبدیل شده است.
بسیاری از ما مشاهده کرده ایم که در صفحه پیام رسان 
تلگرام مان گروه هایی با عنوان »اَد بزن پول بگیر« ایجاد شده 
و بسیاری از مخاطبانمان در این گروه ها عضومان کرده اند.

حین ورود به گروه نه تنها تعدادی از مخاطبان در آن 
دیده می شوند، بلکه رباتی را در آن خواهید دید که به ازای 
اضافه شدن هر مخاطبی عنوان می کند که هر شخص چه 
تعداد عضو به این گروه اضافه کرده است. همچنین پیام هایی 
مبنی بر واریز پول نیز مشاهده می شود که همین امر وسوسه 
کننده، بسیاری از افراد را ترغیب می کند تا کاربران مخاطبان 

خود را در گروه ها عضو کنند.
یکی از موضوعاتی که می تواند به کانال ها مخصوصا 

عضویت  تعداد  بخشد،  اعتبار   ... و  فروشگاهی  کانال های 
زیاد در این گروه ها است و این امر می تواند در اعتبار و 
محبوبیت کانال مورد نظر بسیار تأثیرگذار باشد٬ چراکه به 
واسطه این کار یک شبه بیش از ۵ هزار نفر در این گروه ها 

عضو می شوند.
برای خرید اعضا و تبلیغات باید هزینه زیادی کرد، به 
عنوان مثال برای تبلیغ یک کانال تازه تأسیس در یک کانال 
با تعداد عضویت زیاد، برای هر پست باید بیش از ۵۰۰ هزار 
تومان پرداخت کرد٬ در صورتی که این گروه ها بدون هیچ 

پرداختی این کار را انجام می دهند.
به  امید  این گروه ها عضو هستند٬  مخاطبانی که در 
پرداخت مبلغ اعالم شده دارند، اما مدیران گروه ها پس از 
رسیدن به آن جای مدنظر نه تنها مبلغی واریز نمی کنند، بلکه 

گروه را به کانال تبدیل می کنند.

توسط  گروه ها  این  که  شده  مشاهده  مواقع  بیشتر 
ادمین هایشان بعد از تبدیل شدن به کانال، با مبالغ زیادی 

به فروش می رسند.
از سازندگان این گروه ها برای کسب درآمد  بسیاری 
از این روش استفاده می کنند٬ در همین راستا برای بررسی 
بیشتر تعداد زیادی مخاطب را عضو گروه ها کردیم تا ببینیم 

آیا پولی به حساب ما واریز می شود و واقعیت دارد؟
بررسی ها نشان داد که هیچ مبلغی به حساب  مخاطبان 
واریز نمی شود و هدف صاحبان این گروه ها تنها تبدیل گروه 

به کانال و فروش آن به مبالغ زیاد است.
این موضوع اولین نوع کالهبرداری نیست که در فضای 
مجازی انجام می شود و بهتر است شهروندان هنگام مشاهده 
این گروه ها به مدیران آن ها برای عضویت مخاطب کمکی 

نکنند، تا از این نوع کالهبرداری جلوگیری شود.

اَد بزن پول بگیر

روشی جدید برای کالهبرداری در فضای مجازی

سازمان  رئیس  دانا  قبادی  وحید 
پویش  جزئیات  درباره  بهزیستی کشور 
 ۸۵ برای  کرد:  اظهار  مومنانه،  همدلی 
هزار نفر از مددجویان بهزیستی کمک 
واریز شد  هزینه معیشتی به حسابشان 
که مبلغ آن از 3۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان 
برای هر خانوار بوده است که مجموعا 
این  برای  هزینه  تومان  میلیارد   3۰

حرکت تخصیص داده شده است.
بیان کرد: ۶۰ هزار خانواری  وی 
کردند،  دریافت  معیشتی  کمک  که 
خانوارهایی بودند که فرد دارای معلولیت 
داشتند و 2۵ هزار خانوار دیگر کودکان 
زنان  یا  و  موثر  غیر  سرپرست  بدون 

سرپرست خانوار بودند.
این  اینکه  به  اشاره  با  دانا  قبادی 
کمک ها با مساعدت بنیاد مستضعفان و 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره( انجام شده 
است، گفت: بنیاد مستضعفان 2۰ میلیارد 
امام)ره(  فرمان  اجرایی  ستاد  و  تومان 
خصوص  این  در  تومان  میلیارد   ۱۰

متقبل شدند.

کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
تصریح کرد: در پویش همدلی مومنانه 
تعداد زیادی از هموطنان شرکت کرده 
و کمک نقدی و غیر نقدی خود را به 
عرصه آوردند که به صورت نقدی و غیر 
نقدی در اختیار جامعه هدف بهزیستی 

قرار خواهد گرفت.
پویش  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
رد  میلیا  ۵۰ مبلغ  نه  مومنا همدلی 
تومان یه صورت نقدی و غیر نقدی از 
هموطنان جمع آوری شده است، گفت: 
این کمک ها بین جامعه هدف بهزیستی 

در سراسر کشور توزیع می شود.
از  کرد:  خاطرنشان  دانا  قبادی 
کمک  ریم  دا درخواست  هموطنان 
اعالم  حساب  به  را  خود  نقدی  های 
و  کنند  واریز  بهزیستی  سازمان  شده 
دفاتر  به  را  نقدی  غیر  های  کمک  یا 
بهزیستی در سراسر کشور تقدیم کنند 
تا براساس جدول زمان بندی مربوطه 
هرچه سریع تر بین خانواده های جامعه 

هدف بهزیستی توزیع شود.

واریز مبلغ ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی 
به حساب مددجویان بهزیستی



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1456- سه شنبه 23 اردیبهشت 41399 انرژی اقتصاد- 

کرد  اعالم  رقابت  شورای  رییس 
جدید،  قیمت گذاری  فرمول  اساس  بر 
 ۱۰ خودرو  ایران  گروه صنعتی  خودروهای 
درصد   23 سایپا  صنعتی  گروه  و  درصد 

افزایش قیمت خواهند یافت.
روز گذشته)دوشنبه( در جلسه ای میان 
)صمت(،  تجارت  و  معدن  صنعت  وزارت 
ستاد  و  رقابت  شورای  حمایت،  سازمان 
قیمت  تعیین  سر  بر  توافقات  بازار  تنظیم 

خودرو انجام شد. 
عباس قبادی، دبیر کارگروه تنظیم بازار 
در این نشست اعالم کرد که ضوابط قیمت 
گذاری توسط شورای رقابت اعالم و مورد 

تایید ستاد تنظیم  بازار قرار گرفت.
وی همچنین در توضیح شرایط جدید 
ثبت نام خودرو گفت: ظرفیت ثبت نام برای 
هر کد ملی فقط یک خودرو است و داشتن 
نام نویسی  گواهینامه و سن ۱۸ سال برای 
الزامی است. همچنین بر شرایط خودرو در 
بحث احتکار تأکید شد و ناظران بر فرایند 

احتکار خودرو نظارت جدی خواهند کرد.
به گفته این مقام مسئول، سه روش 
فروش فوق العاده، پیش فروش تا یک سال 
و مشارکت تولید درنظر گرفته شده است و 
بعد از اطالعیه فروش فوق العاده که تحویل 
سریعتر است یک هفته سایت باز خواهد شد 
و افرادی که تمایل دارند نام نویسی می کنند.

قبادی با بیان اینکه بر اساس دستور 
وزیر صمت، مقرر شده که سیاست های کالن 
نظارتی در بحث ثبت نام، تولید حداکثری، 
مورد  خودرو  کیفیت  و  فروش  بر  نظارت 
بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: ستاد تنظیم 
سازمان  رقابت،  شورای  همکاری  با  بازار 
تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف  حمایت 
و معاونت صنعتی وزارت صمت روش های 
فروش، بحث های نظارتی و مسائل مربوط 
به قیمت که شورای رقابت به آن پرداخته 

بود را تصویب کرده است.
افزایش ۱۰ درصدی قیمت محصوالت 

ایران خودرو و 23 درصدی سایپا
رضا شیوا،  رییس شورای رقابت نیز در 
این جلسه با اعالم اینکه بر اساس فرمول 
قیمت گذاری جدید، قیمت خودروهای گروه 
گروه  و  درصد   ۱۰ خودرو  ایران  صنعتی 
صنعتی سایپا 23 درصد افزایش خواهد یافت، 
تصریح کرد: به دلیل اینکه افزایش قیمت 
بهمن  در  خودرو  ایران  ساخت  خودروهای 
ایران  بود،  از سایپا  بیشتر  به مراتب   ۱3۹۷

خودرویی ها کمتر باید سود ببرند.
 ۱3۹۷ بهمن  در  اینکه  بیان  با  وی   
ایران خودرویی ها ۸4 درصد افزایش قیمت 
و سایپایی ها ۶4 درصد رشد قیمت داشتند، 
شیوه  این  در  شده  تالش  کرد:  اظهار 
قیمت گذاری خودروهای تولیدی به دست 

مصرف کننده واقعی برسند و حباب قیمتی 
شکسته شود.

***
قیمت خودرو در بازار حداکثر ۱۰ درصد 

بیشتر از کارخانه!
مصرف  یت  حما ن  ما ز سا ییس  ر
که  کرد  اعالم  تولیدکنندگان  و  کنندگان 
برای انجام معامالت، قیمت خودرو در کف 
عالوه  به  کارخانه  درب  قیمت  شامل  بازار 
حداکثر ۱۰ درصد سود خواهد بود و هر کجا 
قیمتی باالتر از این ارقام داده شود، به منزله 
گران فروشی بوده و بازرسان این سازمان با 

آن مقابله خواهند کرد.
ستاد  جلسه  پایان  در  تابش  عباس 
تنظیم بازار با محوریت قیمت گذاری خودرو 
یک  تولید  به  متعهد  خودروسازان  گفت: 
میلیون و 2۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال 
جاری شده اند که بر مبنای آن، در هر ماه 
برنامه های تولیدی آنها گرفته می شود تا به 
 ۶۰ تولیدی  خودروهای  بین  از  آن  تناسب 
درصد به تعهدات و معوقات باقی مانده و 4۰ 
درصد به فروش فوق العاده اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه با قیمت های اعالمی 
سال  دی   ۱۷ قیمت های  به  نسبت  جدید، 
به  درصد   23 بازار،  تنظیم  ستاد   ۱3۹۷
قیمت درب کارخانه خودروهای سایپا و ۱۰ 
خودروهای  کارخانه  درب  قیمت  به  درصد 
در  گفت:  شد،  خواهد  اضافه  خودرو  ایران 
این راستا محدودیت هایی نظیر هر کد ملی 
یک دستگاه خودرو، محدودیت سنی باالی 
۱۸ سال و عدم ثبت نام یا دریافت خودرو از 
ایران خودرو و سایپا در سه سال گذشته در 

نظر گرفته شده است.
باید در  نمایشگاه ها  در  قیمت خودرو 

دید عموم باشد
حمایت  سازمان  رییس  اعالم  طبق 
قیمت  تولیدکنندگان،  و  کنندگان  مصرف 
خودرو در نمایشگاه ها باید در دید عموم بوده 
و قیمت ها در فضای مجازی نیز باید متعارف 
بوده، عرضه کننده خودرو احراز هویت شده 

باشد و خودروهای واقعی عرضه کرده باشند.
اگر بیش از سه ماه خودرو در پارکینگ 

نگهداری شود به منزله احتکار خواهد بود
تابش با بیان اینکه خودروها نباید بیش 
از سه ماه در پارکینگ ها نگهداری شده باشد، 
تصریح کرد: در صورتی که این خودروها در 
این مدت به نمایندگی ها برای سرویس های 
اولیه مراجعه نکرده باشند، به منزله احتکار 
تلقی شده و گارانتی آنها ابطال خواهد شد.

معاون وزیر صمت همچنین تاکید کرد 
که موضوع احتکار خودرو از موضوعات مهم 
این سازمان  دار است که توسط  اولویت  و 
امور  وزارت  همچنین  و  شد  خواهد  رصد 
اقتصادی و دارایی مکلف به ایجاد زیرساخت 
الزم برای اخذ مالیات از معامالت مربوط به 

خودروها شده است.
و  اتحادیه ها  وی،  گفته  به  همچنین 
اتاق های اصناف در سراسر کشور مکلف به 
ارائه دستورالعمل تعیین شده به تمامی مراکز 
خرید و فروش خودرو اعم از نمایشگاه ها و 

شبکه های مجازی هستند.
افزایش قیمت خودرو شامل خودروهای 

معوق شده نمی شود
قیمت  درصدی   ۱۰ افزایش  موضوع 
 23 افزایش  و  خودرو  ایران  محصوالت 
شامل  سایپا،  محصوالت  قیمت  درصدی 
خودروهای معوق شده نیست و این خودروها 
با همان قیمتهای قبلی در اختیار مشتریان و 

ثبت نام کنندگان قرار می گیرد.
***

۶۰ درصد تولید برای تعهدات معوقه 
صنعت،  وزارت  صنایع  امور  معاون 
با بیان اینکه ۶۰  معدن و تجارت )صمت( 
درصد تولید به ایفای تعهدات جاری گذشته 
و معوق اختصاص خواهد داشت و بقیه به 
العاده  فوق  فروش  و  فروش  پیش  صورت 
روش  سه  که  کرد  اعالم  می شود،  واگذار 
شامل فروش فوق العاده، پیش فروش تا یک 
سال و مشارکت تولید در نظر گرفته شده که 
در دو روش اول سود مشارکت صفر است.

مهدی صادقی نیارکی در جلسه ستاد 
تنظیم بازار گفت: بعد از اطالعیه در فروش 
فوق العاده که تحویل سریع است، یک هفته 
سایت باز خواهد شد و افرادی که تمایل دارند 

نام نویسی می کنند.
وی با بیان اینکه اصل ما در این سه 
روش ایفای تعهدات است، تصریح کرد: ۶۰ 
درصد تولید به ایفای تعهدات جاری گذشته 
و معوق اختصاص خواهد داشت و بقیه که 
جزئیات آن در قالب اطالع رسانی های فروش 
مشخص خواهد شد، به صورت پیش فروش 

و فروش فوق العاده واگذار می شود.
وزارت  صنایع  امور  معاون  گفته  به 
صنعت، معدن و تجارت )صمت(، در فروش 
العاده که تحویل آن سریع تر است و  فوق 
حداکثر سه ماهه تحویل داده می شود سایت 
ثبت نام بعد از انتشار اطالعیه حداکثر یک 

هفته باز خواهد بود.
وی با با تاکید بر اینکه صرفا مصرف 
خرید  گذشته  سال  سه  در  که  کنندگانی 
نکرده اند قادر به ثبت نام هستند، اظهار کرد: 
فروش فوق العاده فقط یک مرحله نیست و 
در مقاطعی در طول سال تکرار خواهد شد. 
فروش  طرح  در  رکت  مشا سود 

فوق العاده و پیش فروش صفر است
به گفته این مقام مسئول پس از اتمام 
مرحله ثبت نام و اخذ وجه، اگر تعداد ثبت 
نام کنندگان به میزان خودرویی بوده که در 
اطالعیه فروش آمده، خودروها در بازه زمانی 
سه ماهه بدون سود مشارکت به مشتریان 

تحویل داده می شود.
در  متقاضیان  تعداد  اگر  افزود:  وی 
این فرآیند بیشتر از تعداد خودروهای قابل 
حضور  با  کشی  قرعه  فرآیند  باشد،  عرضه 
مراجع نظارتی در شرکت های خودروسازی 
انجام می شود و متقاضیانی که نامشان در 
قرعه کشی احراز نشود پول شان بازگردانده 
در  آتی  کشی های  قرعه  در  یا  شد  خواهد 
ثبت نام های بعدی مشارکت داده می شوند.

صادقی نیارکی با بیان اینکه در طرح 
فروش، تحویل سه ماه تا ۱2 ماه است گفت: 
با کسر تعهدات معوق و جاری ظرفیت احصاء 
خواهد شد و سایت برای فرآیند پیش فروش 
باز می شود که سود مشارکت در این طرح 

باز هم صفر است.
در  مشارکت  روش های  افزود:  وی 
تولید هم با ظرفیت کمتری از تولید در نظر 
 ۱۵ و  درصد   ۵۰ یعنی  است؛  شده  گرفته 
درصد در سال های آتی است که جزئیات و 
زمان ثبت نام این روش هم متعاقبا اعالم 

خواهد شد.
در  وزارت صمت  صنایع  امور  معاون 
پایان خاطر نشان کرد که هر سه روش یاد 

شده در طول سال تکرار خواهد شد.

مسدودسازیکارتهایمفقودیبانکسپه،شبانهروزیشد
امکان مسدود سازی کارت های مفقودی مشتریان 
در هر ساعت از شبانه روز از طریق مرکز تماس ۱۵۵۷ 

بانک سپه فراهم شد.
راه  با  سپه،  بانک  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
امکان پاسخگویی  اندازی شیفت در ساعات غیراداری و 

شبانه روزی مرکز تماس مشتریان بانک سپه مشتریان می توانند در صورت 
مفقود شدن کارت بانکی خود در هر ساعات از شبانه روز از طریق تماس با 

مرکز ۱۵۵۷ نسبت به مسدود سازی کارت خود اقدام کنند.

ارائهخدماتمالیوبانکیدرقالبوبسرویس
دربانکپاسارگاد

نوین  امکانات  ایجاد  راستای  در  بانک پاسارگاد 
بانکداری و با توجه به نیازهای ویژه ی گروهی از مشتریان 
حقوقی و حقیقی، اقدام به ارائه ی بخشی از خدمات مالی و 
بانکی در قالب وب  سرویس، بر بستر اینترنت به این گروه 

از مشتریان کرده  است.
با این خدمات، گروهی از مشتریان حقیقی و حقوقی نظیر کارگزاری ها، 
شرکت های بیمه، فین تک ها و سایر شرکت های دارای تراکنش باال که از 
چارچوب های خدمات الکترونیکی و فناوری اطالعات قابل قبولی برخوردار 
هستند، قادر خواهند بود خدمات مالی مورد نیاز را بدون مراجعه به شعبه های 
بانک و با استفاده از ابزارهای بانکداری مجازی نظیر اینترنت بانک دریافت 

کنند.
با  مالی مشتری  یکپارچه سازی سیستم های  و  ادغام  اساس  این  بر   
سیستم بانکداری متمرکز بانک این امکان را فراهم می آورد تا مشتریان 
بستر  بر  دستور  ارسال  طریق  از  شبانه روز  ساعات  کلیه ی  در  بتوانند 

وب سرویسبه صورت آنی و برخط به انجام امور بانکی خود بپردازند.
شایان ذکر است، در حال حاضر خدمات وب سرویس در قالب سه گروه 
خدمات سپرده، کارت و بن کارت ارائه می شود که در موارد الزم، قابلیت تغییر 

در میزان سقف روزانه و ماهانه با توجه به نیاز و شرایط مشتری را دارند.
شماره  به  بانک پاسارگاد  اطالع رسانی  و  مشاوره  مرکز  است  گفتنی 
https:// آدرس  به  بانک  این  سایت  در   CRM سامانه ی  و   ۸2۸۹۰

اطالعات  ارائه ی  آماده ی  شبانه روزی  صورت  به   www.bpi.ir/crm
بیشتربه هم میهنان هستند.

روندنزولینرخسودبینبانکیدرسال۹۸
گزارش های آماری بانک مرکزی نشان می دهد که 
نرخ سود در بازار بین بانکی در سال ۹۸ با طی روند نزولی 

به ۱۸.۹۵ درصد کاهش یافته است.
بانک  بانکی  و  پولی  پژوهشکده  آماری  بررسی های 
مرکزی از عملکرد کلی بازار بین بانکی ریالی در سال ۹۸ 

نشان می دهد که در سال ۹۸ در مجموع 4۰ هزار و 34۱ فقره معامله در 
بازار بین بانکی به ارزش بیش از ۱۸۶ میلیون و ۸۸۸ هزار میلیارد ریال با 
محدوده نرخ ۱۶ تا 23 درصد و با میانگین نرخ ۱۸.۹۵ درصد انجام شده است.

در سال ۹۷ میانگین موزون نرخ سود ۱۹.۷2 درصد بوده که در سال ۹۸ 
به ۱۸.۹۵ درصد رسیده است. نگاهی به روند ماهانه نرخ سود بانکی در سال 
۹۸ نشان می دهد به  طور کلی روندی نزولی بر این نرخ حاکم بوده است.

بررسی وضعیت سپرده گذاری بانک ها در بازار بین بانکی حاکی از آن 
است که ۵۱.۱2 درصد کل معامالت در سال ۹۸ سهم بانک های مشمول 
اصل 44 با کمترین میزان سود یعنی ۱۸.۸۶ درصد بوده و بانک های دولتی 
نیز 2۸.۸۷ درصد کل معامالت را به خود اختصاص داده اند که میانگین نرخ 

سود آن ۱۹.۰۶ درصد بوده است.
 همچنین ۱۸.۵۸ درصد حجم معامالت سهم بانک های خصوصی و 

۱.43 درصد نیز سهم موسسات اعتباری بوده است.
سهم سپرده پذیری بانک های خصوصی ۶۰.۹۱ درصد کل معامالت 
بوده و بانک های دولتی معادل ۱۶.۱۱ درصد، بانک های مشمول اصل 44، 
به خود  را  اعتباری ۹.۵۵ درصد کل معامالت  ۱3.43 درصد و موسسات 

اختصاص داده اند.
به سال  نسبت  در سال ۹۸  بانک ها  مقایسه سهم سپرده پذیری  با   
۹۷ مشاهده می شود که سهم بانک های خصوصی از سپرده پذیری حدود 
چهار درصد رشد داشته و سهم بانک های دولتی و اصل 44 نسبت به سال 

گذشته کاهش یافته است.
بررسی ها نشان می دهد که در ابتدای سال گذشته میانگین نرخ سود 
معامالت ۱۹.۸۱ درصد بوده که تا تیرماه روند نزولی را طی کرده و به نرخ 

۱۹.3۶ درصد رسیده است.
در مرداد ماه با رشد ۱3 صدم درصدی به ۱۹.4۹ درصد رسید که آخرین 
باری است که نرخ سود بین بانکی بیش از ۱۹ درصد ثبت شده و بعد از آن 

نرخ سود روندی تقریبا نزولی پیدا کرده است.
بر اساس  آمار، در مهرماه نرخ سود بین بانکی به زیر ۱۹ درصد رسید. در 
آذر ماه نرخ سود بین بانکی به کمترین مقدار خود یعنی ۱۸.32 درصد رسید.

 پس از آن روند نرخ سود در دی و بهمن ماه با افزایش محدودی 
در سطح ۱۸.4۷ درصد و ۱۸.44 درصد قرار گرفت، نرخ سود در بازار بین 

بانکی در اسفند ماه ۱۸.34 درصد بوده است.

معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد:
واگذاریباقیماندهسهامدولتدربانکها

- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت با هدف مردمی کردن 
و  فوالد  پاالیشگاه ها،  بیمه ها،  بانک ها،  در  خود  سهام  باقی مانده  اقتصاد، 
خودروسازی را در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله ETF به 

مردم واگذار می کند.
عباس معمارنژاد در نشست شورای اطالع رسانی این وزارتخانه، اظهار 
داشت: اگر دولت قصد تامین کسری بودجه خود از طریق این واگذاری ها 
را داشت از روش های بلوکی با 2۰ درصد افزایش قیمت مندرج در تابلوی 

بورس و یا عرضه تدریجی سهام در بازار بورس استفاده می کرد.
وی افزود: دولت با هدف انتفاع همه مردم از این سهام، عرضه آن 
به صورت صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله را در دستور کار خود 

قرار داد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی ویژگی های این صندوق را 
کاهش ریسک، قیمت قابل رقابت )قیمت فروش واحد های صندوق حداقل 
3۰ درصد زیر قیمت فعلی تابلوی بازار بورس(، امکان خرید واحد های  این 
صندوق برای هر ایرانی و بدون محدودیت سنی، مردمی کردن اقتصاد و 
کسب منفعت برای همه مردم و فرهنگ سازی در زمینه بورس عنوان کرد.

معمارنژاد با اشاره به قیمت سهام برخی بانک ها و بیمه های عرضه 
شده در این صندوق و مقایسه آن با قیمت فعلی این سهام در بازار بورس، 
گفت: مبنای تعیین قیمت های سهام درنظر گرفته شده برای واگذاری به 
صندوق  سرمایه گذاری  etf متوسط 3۰ روز قبل از فراخوان واگذاری است 

که بسیار پایین تر از قیمت های فعلی خواهد بود.
اقتصاد  وزارت  دولتی  های  شرکت  و  بیمه  بانکی،  امور  معاون 
بانک  حضوری  غیر  و  حضوری  های  درگاه  ها،  کارگزاری  به  مراجعه 
گذاری  سرمایه  صندوق  واحدهای  خرید  های  روش  جمله  از  را  ها 

برشمرد. معامله  قابل 
معمارنژاد در ادامه تحوالت دیجیتال را در عصر فعلی مبتنی بر چند 
جای  به  اکوسیستم  مفهوم  »جایگزینی  گفت:  و  کرد  عنوان  مهم  عامل 
سیستم« و »بهبود تجربه مشتری« از جمله مهم ترین این پارادایم ها است.

مازادعرضهنفتبهبازارنفتکشهارونقمیبخشد
یک شرکت حمل ونقل دریایی اعالم کرد که ذخیره سازی نفت در نفتکش ها 

سبب تقویت بازیگران این حوزه می شود. 
به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، هوگو استوپ، مدیر اجرایی شرکت 
میلیون  ده ها  نفتکش،   ۱۰۰ از  بیش  می شود  برآورد  کرد  اعالم  بلژیک  یوروناو 
بشکه نفت خام را در دریا ذخیره کنند که این مسئله سبب تقویت آینده فعاالن 

این عرصه می شود.
جهان به دلیل کاهش تقاضای ناشی از ویروس کرونا، حتی پس از کاهش 
عرضه تولیدکنندگان بزرگ جهان، همچنان به مقابله با مازاد عرضه ادامه می دهد.

از  بیش  شناور  ذخیره سازی  افزایش  احتمال  گفت:  باره  این  در  استوپ 
کاهش آن است.

وی افزود: ما همچنان در دنیایی هستیم که با مازاد عرضه روبه روست و 
نفت باید در جایی ذخیره شود و این در حالی است که مخازن ذخیره سازی ها در 

خشکی تکمیل است.
مدیر اجرایی یوروناو گفت: ۶۵ نفتکش غول پیکر در سراسر جهان، حداقل 
به مدت ۱۵ روز است که ثابت  هستند و این نشان می دهد احتمال دارد از آنها 
برای ذخیره سازی نفت استفاده شده است، همچنین 3۸ نفتکش سوئزمکس دیگر 

نیز برای ذخیره سازی نفت استفاده شده اند.
به گفته وی، پنج نفتکش  غول پیکر یوروناو قراردادهایی با امکان ذخیره سازی 

دارند.

۲۳امروز اردیبهشت ماه صورت می گیرد؛
عرضهنفتکورهشرکتملینفتایراندربورسانرژی

نفت کوره شرکت ملی نفت ایران امروز )23 اردیبهشت ماه( در رینگ بین الملل 
بورس انرژی عرضه می شود.

ایران، 3۵ هزار تن  به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت ملی نفت 
نفت کوره 3۸۰ سانتی استوک در رینگ بین الملل بورس انرژی عرضه خواهد شد.

خریداران عالقه مند به شرکت در معامله در روز عرضه، باید تا پیش از آغاز 
عرضه نسبت به واریز ۱۰ درصد ارزش معامله بر اساس قیمت پایه منفی 3۸ دالر 
در هر تن به صورت ریالی به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی یا تأمین اعتبار 

نزد شرکت ملی نفت ایران اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، هفته گذشته )۱۶ اردیبهشت ماه(  3۵ هزار تن نفت 
کوره 3۸۰ سانتی استوک شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی عرضه و کل 

حجم عرضه با همین قیمت معامله شد.

ثباتتولیدنفتخامعراقدرآوریل
تولید نفت خام عراق در ماه آوریل، با وجود پایان مهلت توافق پیشین کاهش 

تولید اوپک پالس در ماه مارس ثابت ماند.
به گزارش خبرگزاری پلتس از دوبی، تولید نفت خام عراق، با احتساب تولید 
اقلیم کردستان عراق، در ماه آوریل ثابت ماند، زیرا دومین تولیدکننده بزرگ نفت 
اوپک با وجود پایان مهلت کاهش تولید نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( و متحدانش، موسوم به اوپک پالس در ماه مارس، افزایش تولید نداشت.

سازمان دولتی بازاریابی نفت عراق موسوم به سومو )SOMO(، روز یکشنبه 
)2۱ اردیبهشت ماه( اعالم کرد تولید نفت در ماه آوریل 4 میلیون و 4۸۰ هزار بشکه 
در روز بوده است که در مقایسه با تولید روزانه 4 میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه ای ماه 
مارس، تقریبًا ثابت بود، این در حالی است که تولید برخی اعضای اوپک در این 

ماه افزایش بی سابقه ای داشت.
سومو در نامه ای به پلتس اعالم کرد: صادرات ماه آوریل این کشور از 3 
میلیون و ۸۶۹ هزار بشکه در روز در ماه مارس به 3 میلیون و ۸۵3 هزار بشکه 

در روز رسیده است. این رقم شامل اقلیم کردستان در شمال عراق هم می شود.
مقدار  بیشترین  با  آوریل  ماه  در  عراق  پلتس،  بررسی  تازه ترین  براساس 
کاهش تولید در میان اعضای اوپک، روزانه  ۱۱۰ هزار بشکه از عرضه نفت خود 
فرآورده های  ذخیره سازی  فضای  فقدان  و  سوخت  تقاضای  کمبود  زیرا  کاست، 

نفتی، پاالیشگاه های این کشور را وادار به کاهش شدید پاالیش نفت خام کرد.
هزار   ۵4۰ و  میلیون   4 آوریل  ماه  در  کشور  این  نفتی  فرآورده های  تولید 

بشکه در روز بوده است.
کشورهای  سازمان  عضو  غیر  و  عضو  کشورهای  انرژی  و  نفت  وزیران   ،
در  وبینار  طریق  از  خود  فوق العاده  نشست  دهمین  در  )اوپک(  نفت  صادرکننده 
۱2 آوریل )24 فروردین ماه( متعهد شدند تولید روزانه خود را از یکم ماه مه )۱2 
اردیبهشت ماه( ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه  در ماه های مه و ژوئن کاهش دهند.

توافقنامه  در  حاضر  اوپک  غیرعضو  و  عضو  نفت  تولیدکننده  کشورهای 
همکاری )Declaration of Cooperation( در این نشست توافق کردند 
پس از پایان دو ماه، به مدت ۶ ماه از یکم ژوئیه تا 3۱ دسامبر سال 2۰2۰ روزانه 
بازه زمانی یکم  باشند و در  ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه کاهش عرضه داشته 
ژانویه 2۰2۱ تا 3۰ آوریل 2۰22 به مدت ۱۶ ماه نیز روزانه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار 

بشکه تولید خود را کاهش دهند.
خط پایه و مبنای محاسبه تولید برای همه کشورهای حاضر در این توافق 
به جز عربستان و روسیه ماه اکتبر سال 2۰۱۸ میالدی و مبنای محاسبه تولید 

برای روسیه و عربستان روزانه ۱۱ میلیون بشکه تعیین شده است.
کشورهای ایران، لیبی و ونزوئال نیز بر اساس این توافق از کاهش تولید 

معاف هستند.

رییس شورای رقابت اعالم کرد؛

افزایش ۱۰ درصدی قیمت محصوالت ایران خودرو و ۲۳ درصدی سایپا
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای / خانم  زینب با ولی فرزند قنبر و صنمبر دارای شناسنامه شماره 2۹۹ به شرح 
دادخواست به کالسه ۸2/۹۹/۵   از این شورا گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی محمد محمودی فرزند کاظم و عطیه به شناسنامه 44۹۰۱۱3۵3۶ در تاریخ 
۹۸/۱۰/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به : 
زهرا محمودی فرزند علی محمد و زینب  به شماره شناسنامه 44۹۰۵2۱۵4۵ متولد 

۱3۸۰ فرزند متوفی 
 امیر رضا محمودی فرزند علی محمد و زینب به شماره شناسنامه 44۹۰۶3۸۶۸۱ 

متولد ۱3۸4  فرزند متوفی 
عطیه هواسی پور فرزند سجاد و نرگس به شماره شناسنامه 442۶ متولد ۱3۱4  

مادر متوفی 
 زینب باولی فرزند باولی فرزند قنبر و صنمبر به شماره شناسنامه 2۹۹ متولد ۱3۶۰ 

همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنا مه ای از متو فی نزد وی می باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی  ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
      دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم  

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده: ۹۹/۷۵

وقت رسیدگی: در تاریخ ۱3۹۹/۰2/۱۰ ساعت: ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه
خواهان: خانم ثریا سمیعی فرزند: احمد آدرس: دلگان خیابان امام خمینی)ره(

خوانده: آقای عبدالطیف بون فرزند: خان محمد آدرس: مجهول المکان
خواسته: الزام به تنظیم سند یک دستگاه خودرو سواری پژو 4۰۵ به شماره انتظامی: 

۹۵ ایران ۱۸۸ ط ۱۱
خواهان دادخواستی تسلیم این شوار نموده که به کالسه فوق ثبت و وقت رسیدگی 
تعیین شده و به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور اعضای 
شورا و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود و تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف مدت یک ماه 
به شعبه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حاضر شود واال شورا رسیدگی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م/الف ۶
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه یک دلگان

آگهی مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی خودروی سواری سپند تیپ: پی،کی به رنگ مشکلی- متالیک 
مدل ۱3۸2 به شماره موتور M۱34۷۱۶2۰ و شماره شاسی PSW۶۸H2۰۱۱۱۱۰ به 
شماره پالک 43-۷۷2 ج ۸۵ متعلق به آقای عیسی رئیسی به کد ملی ۵4۱۹۹۶۰۷۷۱ 
و شماره شناسنامه 4۶۹ صادره از زرین شهر فرزند مراد علی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

آگهی حصر وراثت 
استناد  به   3۸۱۰۱۷3۹32 شناسنامه   / ملی  شماره  به  حسینی  فاطمه  سیده  آقای 

شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۹۹۰۰۰۷۶ تقدیم 
این شورا نموده و چنین اشعار داشته که شادروان سید عبدالرحمن حسینی به شماره ملی/ 
شناسنامه 3۸2۱۰4۰۸۹۰ در تاریخ ۹۸/۱۱/2۷ در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه 

حین الفوت وی عبارتند از 
۱- سیده فاطمه حسینی فرزند شیخ حسین به شماره شناسنامه / ملی 3۸۱۰۱۷3۹32 

همسر متوفی 
ملی   / شناسنامه  شماره  به  امین  محمد  سید  فرزند  حسینی  لطیف  سید   -2

3۸2۱۰4۶۱3۵ برادر متوفی 
ملی   / شناسنامه  شماره  به  امین  محمد  سید  فرزند  حسینی  کمال  سید   -3

3۸2۱۰44۵۵۱ برادر زاده متوفی 
ملی   / شناسنامه  شماره  به  امین  محمد  سید  فرزند  حسینی  مهدی  سید   -4

3۸2۱۰4۵۷2۸ برادر زاده متوفی 
ملی   / شناسنامه  شماره  به  امین  محمد  سید  فرزند  حسینی  کامل  سید   -۵

3۸2۱۰4۵۷۱۱ برادر زاده متوفی 
ملی   / شناسنامه  شماره  به  امین  محمد  سید  فرزند  حسینی  فریده  سیده   -۶

3۸2۱۰434۹۰ برادر زاده متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
مینماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
شعبه سوم مرکزی شورای حل اختالف شهرستان مریوان 

آگهی اخطار دعوت به مزایده
بدینوسیله به خانم لیال علی نژاد خمامی فرزند حسین شناسنامه شماره 22۶۷ صادره 
از خمام ساکن بندرانزلی غازیان پشت میدان ماال خیابان تختی کوچه ششم پالک 32 
وآقای حمید صیاد طالبی فرزند محمد )بوالیت قهری بهمن صیاد طالبی (فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 2۶4۰32۷۱۰۰ به آدرس اخیرالذکر و آقای بهمن صیاد طالبی فرزند 
محمدجواد به شماره شناسنامه 3۶ به نشانی فوق الذکرو خانم فاطمه صیاد طالبی به شماره 
ملی  2۶4۰22432۸ فرزند محمد جملگی وراث محمدصیاد طالبی اعالم می گردد واز شما 
دعوت بعمل می آید تا درجلسه مزایده  روز دوشنبه مورخه ۱3۹۹/۰3/۱2 از ساعت ۹ صبح 
الی ۱2 ظهر در شعبه اجرای ثبت بندرانزلی تشکیل می شود می توانید حضور بهم رسانید.

اداره ثبت اسناد و امالک بندرانزلی

آگهي حصروراثت
خانم سمیرا متین به شماره شناسنامه ۱3۵۱  فرزند بیگلر از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغری همتی فرزند خداقلی 
در تاریخ ۹۸/۱2/2۹ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل 
تعرفه شده اند:۱-حبیب متین به ش ش ۱۰۶ فرزند بیگلر نسبت پسر2-شیرزاد متین به 
ش ش ۱۸2۵ فرزند بیگلر نسبت پسر3-سهیال متین به ش ش 32۹۵۷ فرزند بیگلر نسبت 
دختر4-سمیرا متین به ش ش ۱3۵۱ فرزند بیگلر نسبت دختر۵-لیال متین به ش ش 
۱2۵۶۹ فرزند بیگلر نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از 
مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره 4۹۵ سیار مفاد درخواست 
مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف 

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

آگهي حصروراثت
آقای مهدی شعفی گیگاسری به شماره شناسنامه ۶3۷  فرزند محمدرضا از این 
شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرزین شعفی 
گیگاسری  فرزند مهدی در تاریخ ۹۸/۱2/۹ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه 
ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-هاله آفرین زاد به ش ش 2۵۸۰2۱۹۶33 فرزند 
نوروزعلی نسبت زوجه2-فاطمه سلیمی خشکبیجاری به ش ش ۱۱4۵ فرزند مجید نسبت 
مادر 3-مهدی شعفی گیگاسری به ش ش ۶3۷ فرزند محمدرضا نسبت پدر به غیر از وراث 
نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و 
ثبت ان به شماره 4۵۵ سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه 
هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 
یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي 

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

آگهي حصروراثت
شورا  این  از  محمدعلی  فرزند    3۷۷۷۶ شناسنامه  شماره  به  علی  ابن  رقیه  خانم 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد میرزاجانی 
سنگری فرزند احمد در تاریخ ۹۹/۱/۱۵ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان 
مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-علی میرزاجانی سنگری به ش ش 2۵۸۱4۵2۰2۱ 
فرزند محمد نسبت پسر2-رقیه ابن علی به ش ش 3۷۷۷۶ فرزند محمدعلی نسبت زوجه به 
غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات 
قانوني و ثبت ان به شماره 43۰ سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید 
چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 
ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت 

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

آگهي حصروراثت
شورا  این  از  یعقوب  فرزند    ۸4۱۰ شناسنامه  شماره  به  نظری  محمدرسول  آقای 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه بابائی دزدکی  
فرزند زکریا در تاریخ ۹۸/۱2/۱۷ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم 
به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-محمدرسول نظری به ش ش ۸4۱۰ فرزند یعقوب نسبت 
پسر2-محمدرضا نظری به ش ش 2۹۶ فرزند یعقوب نسبت پسر3-محمدعلی نظری 
جهودبجاری به ش ش ۹۱4 فرزند یعقوب نسبت پسر4-مریم نظری جهودبجاری به ش 
ش ۱۰۶۸2 فرزند یعقوب نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس 
از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره۵۱۶ 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

اشتغال  توسعه  و  سیاستگذاری  دفتر  مدیرکل 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ارسال پیامک 
به کارفرمایان برای دریافت تسهیالت کرونا روز دوشنبه 
خاتمه یافت و متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه با 

ورود به سامانه کارا برای دریافت آن ثبت نام کنند.
عالء الدین ازوجی اظهارداشت: با شیوع ویروی 
کرونا از اواسط اسفندماه سال گذشته پیشنهاد پرداخت 
بسته حمایتی جامع برای حمایت از واحدهای کسب 
و کار آسیب دیده از این شیوع این بیماری را به دولت 
مشمول  کارهای  و  کسب  لیست  افزود:  دادیم.وی 
سطح  در  که  برنامه هایی  و  تسهیالت  این  دریافت 

از میان  ارائه کردیم که  را  باشد  اجرایی داشته  قابلیت  ملی 
۱4 رسته پیشنهادی ۱3 رسته تصویب و مبنای حمایت های 

دولت قرار گرفت.
مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار گفت: بانک مرکزی 
هزار  مبلغ ۵۰  دارد  اختیار  در  که  بانکی  شبکه  همکاری  با 
میلیارد تومان برای واحدهای آسیب دیده در نظر گرفته است 
که در فاز نخست 4۰ هزار میلیارد تومان منابع با همکاری 2۰ 
موسسه و بانک مرکزی برای حمایت های اقتصادی آسیب 

دیده از کرونا در اختیار همه بنگاه ها به صورت کارفرمایی و 
خویش فرمایی قرار می گیرد.

وی اظهارداشت: کارفرماها و خویش فرماهایی که در 
قالب کد کارگاه تامین اجتماعی فعالیت می کنند و به نوعی با 
سازمان تامین اجتماعی ارتباط دارند می توانند تسهیالت دریافت 
کنند و کارفرمایی که مجوز فعالیت دارد اما ارتباط بیمه ای با 
این سازمان ندارد در این مرحله نمی توانند تسهیالت دریافت 
کند. البته دولت تالش می کند تا شمولیت دریافت تسهیالت 
سازمان  از  دریافتی  اطالعات  گفت:  شود.ازوجی  گسترده تر 

برای دریافت تسهیالت شامل یک  اجتماعی  تامین 
نفر  میلیون  به سه  نزدیک  اشتغال  با  میلیون کارگاه 
کارفرماها که  به  پیامک  ارسال  کرد:  بیان  است.وی 
شده  شروع  گذشته  پنجشنبه  از  دارند  کارگاهی  کد 
است و امروز )دوشنبه( به اتمام می رسد و از چهارشنبه 
ثبت نام کارفرمایان و متقاضیان دریافت تسهیالت در 
kara.mcls.gov.  سامانه کارا به آدرس اینترنتی

ir شروع می شود.
افزود:  کار  وزارت  اشتغال  توسعه  مدیرکل 
بخش  در  باید  سامانه  به  ورود  از  پس  متقاضیان 
تسهیالت کرونا کدملی را وارد و مراحل ثبت نام را 

شروع کنند.
وی با تاکید براینکه این سامانه از روز چهارشنبه فعالیت 
خود را آغاز می کند، گفت: تنها افرادی می توانند در این سامانه 

ثبت نام کنند که پیش از این پیامک دریافت کرده باشند.
ازوجی ادامه داد: پس از ثبت نام متقاضی، اطالعات افراد 
با داده های تامین اجتماعی تطابق داده می شود و پس از تایید 
دستگاه های اجرایی مربوط به شهرستان های مختلف اطالعات 
پس از سه روز کاری در اختیار بانک های عامل قرار می گیرد.

از فردا عملیاتی می شود؛

امکان ثبت نام کارفرمایان برای دریافت وام کرونا
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عضو پیشین تیم ملی ریکرو معلوالن:
کمانمرافروختمکهدیگربهتیروکمانبرنگردم

میکس  نقره  ل  مدا نده  ر ا د
بعد  گفت:  ریو  پارالمپیک  بازی های 
تمام  ریو  پارالمپیک  بازی های  از 
تجهیزات و کمانم را فروختم و سعی 

کردم ذهنم را از تیروکمان باز کنم.
از  کرد:   اظهار  رنجبر  ابراهیم 
ریکرو  رشته  در  را  فعالیتم   ۷۸ سال 

معلوالن آغاز کردم و تا سال ۸۱ این فعالیت ادامه داشت که به دلیل مشکالت 
جسمی تا مدتی کمان را کنار گذاشتم اما از سال ۸۵ مجددا در رشته ریکرو 
معلوالن به صورت جدی فعالیتم را آغاز کردم و تا پارالمپیک ریو توانستم در 
بخش انفرادی و تیمی در مسابقات آسیایی و جهانی پارالمپیک به مدال های 
قابل توجهی دست پیدا کنم. در پارالمپیک ریو نیز در بخش انفرادی به مدال 

برنز و در میکس به مدال نقره این بازی ها دست یافتم.
او گفت: از سال 2۰۱۷ دیگر انگیزه ای برای فعالیت در رشته تیروکمان 
نداشتم. با وجود این که از سال 2۰۱۷ تغییر رشته دادم و فعالیتم را در کامپوند 
آغاز کردم اما بعد از مدتی دیگر انگیزه ای برای فعالیت در تیروکمان نداشتم و 
سعی کردم با فروش تجهیزات و کمانم ذهنم را از رشته تیروکمان باز کنم. در 
آن زمان فضا به شکلی نبود که بخواهم دوباره این رشته را ادامه دهم و سعی 

کردم جای خود را به جوان ها بدهم.
رنجبر در پاسخ به این پرسش که چرا در کار مربی گری فعالیت خود را 
ادامه ندادید، افزود: دیگر دوست نداشتم زندگی خود را وقف رشته تیروکمان 
کنم. من شب و روز خود را برای تیروکمان گذاشته بودم و واقعا فرصتی 
 2۰۱۷ سال  از  کردم  سعی  نداشتم.  خود  شخصی  امور  به  رسیدگی  برای 
خود  فعالیت های شخصی  به  بتوانم  تا  بگذارم  کنار  را  ورزش  کلی  به طور 
بپردازم. االن نیز هیچ کار ورزشی انجام نمی دهم و دوست ندارم دیگر به 

کنم. فکر  تیروکمان 
این عضو پیشین تیم ملی ریکرو معلوالن اضافه کرد: چندین سال است 
که تیروکمان را کنار گذاشتم و در جریان اخبار مسابقات در بخش افراد سالم 

و معلوالن  قرار ندارم و دوست ندارم که اخبار تیروکمان را دنبال کنم.
وی: آن قدر برای تیروکمان در گذشته وقت گذاشتم که نظم زندگی ام 
به هم خورده بود و واقعا از آن شرایط خسته شده بودم. همه چیز من تحت 
شعاع تیروکمان قرار گرفته بود. حتی تغییر رشته از ریکرو به کامپوند نیز من 
را مجاب به ماندن در رشته تیروکمان نکرد. از همان زمان سعی کردم کم 
از تیروکمان خارج شوم تا بتوانم به زندگی شخصی خود بپردازم. االن  کم 

نیز پشیمان نیستم.
تیروکمان  در  موفقی  عملکرد  که  این  وجود  با  گفت:   پایان  در  رنجبر 
معلوالن داشتم و در بازی های پارآسیایی گوآنجو و اینچون به مدال انفرادی 
و تیمی دست پیدا کردم اما دیگر انگیزه ای برای ماندن در این رشته نداشتم. 
نیز  االن  کنم.  تجربه  زندگی  در  را  دیگری  افق  تا  تیروکمان خارج شدم  از 
پشیمان نیستم و خوشحالم که فرصتی پیش آمد تا بتوانم به زندگی شخصی 

خود بیش تر رسیدگی کنم.

حبیبیعضوکمیتهجدیدصدورجوازمربیگریهندبالآسیا
س  ر مد  ، حبیبی ضا  علیر
تشکیل  مورد  در  هندبال  بین المللی 
هندبال  فدراسیون  در  جدید  کمیته 
پیگیر  آسیا  در  مدتی  گفت:  آسیا 
صدور جواز مدرک مربیگری بودیم. 
مربیگری  دوره های  می خواستیم 
سایر  همانند  را  هندبال  بین المللی 

رشته های بسکتبال و والیبال در سطح آسیا برگزار کنیم. دوره های مربیگری 
هندبال همیشه زیر نظر فدراسیون جهانی و در سطوح مختلف انجام می شد. 

مقدمات اولیه انجام شده و موافقت های الزم را گرفته ایم. 
را زیر نظر  بین المللی  اکنون می توان دوره های مربیگری  افزود:  حبیبی 
فدراسیون آسیا و با هماهنگی فدراسیون جهانی برگزار و جواز مدرک مربیگری 
صادر کرد. کمیته جدیدی تحت این عنوان در فدراسیون آسیا تشکیل شده که 
۶ عضو دارد. این اتفاق خوبی است که بعد از سال ها انجام شده است. من عضو 
این کمیته هستم و در حال حاضر دوره های آنالین برگزار می شود و امیدوارم 

که در سال 2۰2۰ بتوانیم به هدف برسیم.

نامهنگاریفدراسیوندوومیدانیبرایحلمشکل۲ورزشکار
ایراندربالروس

فدراسیون دوومیدانی برای حل مشکالت مالی و اسکان پرتابگران دیسک 
ایران در بالروس نامه نگاری هایی انجام داده است.

حسین رسولی و بهنام شیری، دو پرتابگر دیسک ایران هستند که بهمن ماه 
۹۸ و در دوره سرپرستی ایرج عرب به اردوی بالروس اعزام شدند. هدف از این 
اردو آماده سازی این دو ورزشکار برای کسب سهمیه المپیک از طریق رنکینگ 
یا رکورد ورودی بود. با شیوع ویروس کرونا و لغو پروازهای بین المللی امکان 
بازگشت این ورزشکاران فراهم نشد در نتیجه اردوی آنها تا پایان اردیبهشت 
ماه تمدید شد. این ورزشکاران روز گذشته از وضعیت مالی و اسکان خود انتقاد 

کردند و خواستار رسیدگی به این مشکالت شدند.
مهدی مبینی، سرپرست فدراسیون دوومیدانی پیش از این اعالم کرده 
با سفارت  بارها پیگیر وضعیت این ورزشکاران شده و به طور مدوام  بود که 
ایران در بالروس و فدراسیون دوومیدانی این کشور در ارتباط است. عالوه بر 
این در تاریخ های مختلف مبالغی برای شیری و رسولی ارسال شده تا از نظر 

مالی دچار مشکل نشوند.
نامه نگاری هایی  فدراسیون هم چنین برای حل مشکل این دو ورزشکار 
انجام داده و خواستار رسیدگی به وضعیت آن ها شده است. در یکی از این نامه ها 
که در تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال جاری از سوی فرشید طهماسبی، مدیرکل 
دفتر امور بین الملل به علیرضا دلخوش، معاون دیپلماسی عمومی و رسانه ای 
وزارت خارجه ارسال شده، این درخواست مطرح شده است که » با توجه به 
وجود تفاهم نامه همکاری های ورزشی اخیر بین ایران و بالروس، ترتیبی اتخاذ 
شود تا ورزشکاران ایران بتوانند از امکانات اسکان وزارت ورزش و گردشگری 
بالروس تا اعالم مجدد تاریخ پرواز استفاده کنند«.  دلخوش نیز دو روز قبل 
در نامه ای برای سفیر ایران در مینسک بالروس همین موارد را قید کرده است 

تا مشکل پرتابگران ایران حل شود.
نکته دیگر این است که مطابق با گفته فدراسیون دوومیدانی مبلغ سه 
هزار دالر، امروز برای پرتابگران ارسال می شود تا از نظر مالی مشکلی نداشته 
باشند. شیوع کرونا و محدودیت های ارتباطی بین کشورها، کار فدراسیون را 
برای حل و فصل این مشکالت سخت کرده است. با این حال تالش برای 
فراهم کردن شرایط مناسب برای رسولی و شیری ادامه دارد تا فرصت بازگشت 

آن ها به کشور فراهم شود.

چینمیزبانوالیبالباشکاههایجهانشد
ل  لیبا ا و ت  بقا مسا نی  با میز
قهرمانی باشگا ه های جهان برای سه 

سال به چینی ها رسید.
اخباری مبنی بر میزبانی  اخیراً 
مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های 
گوش  به  چینی ها  توسط  جهان 
ماساچسی«،  »آلبینو  که  می رسید 

نایب رئیس باشگاه لوبه چیویتانووا ایتالیا آن را تأیید کرد.
حضور  با  جهان  باشگاه های  مسابقات  گفت:  لوبه  باشگاه  رئیس  نایب   
هشت تیم برگزار خواهد شد. میزبانی چین برای ما کم هزینه تر و در مقابل 

جوایز بیشتر خواهد بود.
این برای نخستین بار است که مسابقات والیبال باشگا ه های جهان در رده 
مردان در چین برگزار می شود. هنوز زمان برگزاری مسابقات و شهر میزبان، 

مشخص نشده است.

شانسباالی»دوناروما«برایماندندرمیالن
سران باشگاه آث میالن مذاکرات 
دوناروما«  لوئیجی  »جیان  وکیل  با 
دروازه بان ملی پوش خود برای تمدید 

قرار داد را آغاز کرده اند.
دوران  ساله   2۱ »دوناروما« 
در   2۰۱۵ سال  از  را  خود  حرفه ای 
میالن آغاز کرده و تاکنون ۱۵۸ مرتبه 

در دیدارهای رسمی برای این تیم پرافتخار به میدان رفته است.
در حالی که وی تا چند ماه قبل مشتریان مطرحی چون پاری سن ژرمن، 
رئال مادرید و چلسی داشت، اما بحران مالی ایجاد شده با شیوع ویروس کرونا 

در سراسر جهان تا حد زیادی احتمال انتقال او را از بین برده است.
بر این اساس مدیران باشگاه میالن مذاکرات با وکیل او را آغاز کرده تا 
قرارداد جدیدی با دوناروما امضا کنند و در سال ۶ میلیون یورو به او پرداختی 

داشته باشند.
رسانه های ایتالیایی اعالم کرده اند قرارداد جدید میالن با دروازه بان تیم 

ملی ایتالیا طی روزهای آتی امضا خواهد شد.

آالبا:بیصبرانهدرانتظارآغازلیگهستیم
کرد  تاکید  مونیخ  بایرن  مدافع 
که او و هم تیمی هایش بی صبرانه 
در انتظار بازگشت فوتبال و حضور در 

میادین هستند.
رقابت های  کیکر،  گزارش  به 
که  است  ماه  دو  از  بیشتر  بوندسلیگا 
به خاطر شیوع ویروس کرونا تعطیل 

شده است.
قرار است که این رقابت ها بعد از وقفه ای طوالنی سرانجام شنبه هفته 

آینده از سر گرفته شود.
دیوید آالبا مدافع اتریشی بایرن مونیخ گفت: احساس بسیار زیبایی است 
که قرار است بار دیگر در کنار هم تمرین کنیم و به میدان رویم. همه بازیکنان 
بی صبرانه منتظر آغاز بوندسلیگا هستند و این را به خوبی در چهره همه می 
توان دید. همه تیم دوست دارند که هر چه سریع تر به میدان روند و بازی ها 

از سرگرفته شود.
تا آغاز فصل جاری رقابت های بوندسلیگا ۹ هفته دیگر باقی مانده است 
و بایرن مونیخ با 4 امتیاز اختالف نسبت به نزدیک ترین تعقیب کننده خود که 

بوروسیا دورتموند است در صدر جدول رده بندی جای دارد.

بنعطیه:جامجهانیقطرزیباوخاصخواهدبود
مدافع مراکشی الدحیل تاکید کرد 
که جام جهانی 2۰22 به میزبانی قطر 

زیبا و خاص خواهد شد.
جهانی  جام  اکیپ،  گزارش  به 
برگزار  میزبانی کشور قطر  به   2۰22
خواهد و  این کشور کوچک از همین 
آماده  را  خود  زیادی  حدود  تا  االن 

میزبانی از این رقابت بزرگ کرده است.
مهدی بن عطیه مدافع سابق یوونتوس که در لیگ ستارگان قطر بازی 
می کند از آمادگی باالی این کشور برای میزبانی جام جهانی سخن به میان آورد.

او گفت: قطر نهایت تالش خود را به کار گرفته تا میزبانی خوب برای این 
رقابت بزرگ باشد و به نظرم که موفق هم خواهد شد. قطر ورزشگاه های زیبا و 

خاصی را برای میزبانی از این رقابت بزرگ ساخت است.
بن عطیه ادامه داد: قطر کشور زیبایی است و از امنیت الزم هم برخوردار 
است. در این کشور امکانات زیادی وجود دارد و بر این باورم که جام جهانی 

2۰22 زیبا و خاص خواهد شد.
قطری ها درحالی خود را آماده میزبانی از جام جهانی 2۰22 می کنند که 
بسیاری این کشور را به دادن رشوه برای گرفتن میزبانی متهم می کنند و حتی 
گمانه زنی های درباره احتمال گرفتن میزبانی از این کشور به گوش می رسد که 

البته فیفا آن را رد کرده است.

درخواست۴سالزندانبرایاینفانتینوبهخاطراسپری
خالقان اسپری داوران از فیفا و 
مدیرانش شکایت کردند و خواستار یک 
تا سال چهار زندان برای آن ها شدند.

و  سیلوا  پابلو  آس،  گزارش  به 
هاینه آلمانیه، خالقان اسپریی که داوران 
فوتبال برای نشان دادان فاصله مناسب 
از آن بهره می برند خواهان یک تا چهار 

سال زندان برای مدیران فیفا از جمله جیانی اینفانتیو شدند چون بدون اجازه 
از محصول شان استفاده شده است. شکایت سیلوا و آلمانیه چهار سال پیش به 

دادگاه برزیل ارائه شد.
سیلوا و شریکش از طریق کریستیانو زانین مارتینز )وکیل( خواستار بیش 
از 4۰ میلیون دالر از فیفا شدند. سیلوا و آلمانیه اعالم کردند با مدیران پیشین 
این سازمان یعنی خولیو گروندونا و جوزف بالتر برای استفاده از اسپری روی 4۰ 
میلیون دالر توافق کردند اما پس از رسوایی در فیفا گیت و مرگ رییس آرژانتینی 
تمام ارتباطشان با این سازمان قطع شده است. آن ها اسپری را بدون پرداخت 
هزینه توافق انجام شده استفاده کردند. پس از شکایت، یک قاضی برزیلی استفاده 
از اسپری را ممنوع اعالم کرد با این حال فیفا از آن ها با نام یک برند دیگر بهره 
برد. سیلوا در این رابطه اظهار کرد: ما صبور بودیم اما زمانی که متوجه شدیم 
اسپری ها در جام جهانی 2۰۱۸ روسیه استفاده شدند به شدت عصبانی شدیم. 

بر اساس قانون باید به خاطر هر بازی که از این اسپری ها استفاده شده 
است )از سال 2۰۱۷( ۱۵۰۰۰ دالر جریمه به خالقانش پرداخت شود. به همین 

خاطر سیلوا و آلمانیه خواستار بیش از ۱۰۰ میلیون دالر شدند.

کابوسرئال؛گزینهاصلیبارسابرایتقویتجناحچپ
مارک کوکوریا که برای هواداران 
است،  تلخ  خاطره  یک  یادآور  رئال 

احتماال به بارسا بازخواهد گشت.
به گزارش مارکا، بارسلونا برای 
فصل بعد، قصد تقویت جناح چپ خود 
را دارد. منطقه ای که جوردی آلبا در 
آن تنهاست و پس از جدایی لوکاس 

دینیه، اقدام به جذب جانشین برای او نشد.
طبق ادعای رادیو کاتالونیا، سران بارسا به خصوص پس از بحران اقتصادی 
ناشی از کرونا و کاهش توان مالی باشگاه تصمیم گرفته اند تا مارک کوکوریا 

را بازگردانند.
بازیکنی که به صورت قرضی برای ختافه بازی می کند و توانسته ارزش 

هایش را در دو سال گذشته به اثبات برساند.
سوم آذر ۱3۹۷ بود که کوکوریا در جریان پیروزی 3-۰ ایبار بر رئال در 
ایپوروئا تبدیل به کابوس کهکشانی ها شد و بارها با مغلوب کردن اودریوسوال 

برای ایبار موقعیت گل ساخت.
او بالی جان اودریوسوال بود و بارها در فضای خالی پشت او صاحب 
او  داشت.  نقش مستقیم  تیمش  کاتاالن روی هر سه گل  توپ شد. ستاره 
پاس گل اول را به اسکاالنته داد. روی گل دوم نیز او یک توپ ربایی عالی 
از اودریوسوال انجام داد و به انریک پاس داد و در گل سوم نیز کیکه را در 

دهانه دروازه صاحب توپ کرد. 
ختافه چندی پیش حتی بند خرید ۶ میلیون یورویی او را نیز پرداخت کرد 
ولی بارسا همچنان می تواند با پرداخت ۱۵ میلیون یورو تا پایان ماه ژوئن، او 
را به خدمت بگیرد. به این ترتیب باشگاه کاتاالن با پرداخت ۹ میلیون یورو و 

پس دادن شش میلیون یوروی ختافه، می تواند کوکوریا را به خدمت بگیرد.

ستاد مبارزه با کرونا در جلسه روز 
مسابقات  برگزاری  مجوز  هم  گذشته 

فوتبال صادر نکرد.
ماجرای تعطیلی یا ادامه مسابقات 
فوتبال طی روزها و هفته های گذشته 
بوده  پرمخاطب  حوزه  این  داغ  بحث 
برنامه  لیگ  سازمان  اینباره  در  است. 
مسابقات  شروع  برای  الزم  ریزی های 
کرونا  با  ستادمبارزه  اما  داده  انجام  را 
مخالف شروع تمرینات به خاطر شیوع 

گسترده ویروس کرونا در ایران است.
باشگاه های  از  بسیاری  رو  این  از 
تعطیلی  دنبال  به  نیز  برتری  لیگ 
سازمان  تاکنون  ولی  هستند  مسابقات 
است.  برنتابیده  را  آنها  خواسته  لیگ 
با  باشگاه ها  از  بسیاری  باره  این  در 
خواهان  سازمان  به  نامه هایی  ارسال  
همچنین  شدند.  بقات  مسا تعطیلی 
به  مشترک  ای  نامه  باشگاه ها  برخی 
که  نوشتند  فدراسیون  و  لیگ  سازمان 
آنها باید برای شروع مسابقات تضمین 
بدهند هیچ کدام از اعضای تیم ها کرونا 

نمی گیرند و بعد بازی ها را شروع کنند.
هفته  آنکه  از  بعد  راستا  این  در 
گذشته ستاد مبارزه با کرونا در ورزش 
جلسه ای را با مسعود سلطانی فر برگزار 
کرد و خروجی جلسه عدم صدور مجوز 
برای برگزاری مسابقات فوتبال بود، روز 
این  در  دیگری  گذشته)دوشنبه(جلسه 
مدیران  اینکه  با  شد.  برگزار  خصوص 
صبح  جلسه  در  بودند  امیدوار  فوتبال 
کرونا  با  مبارزه  ستاد  اعضای  دوشنبه 
مجوز شروع تمرینات و مسابقات صادر 

و  نیفتاد  اتفاقی  چنین  بازهم  اما  شود 
تعطیلی اماکن ورزشی و مسابقات فوتبال 

همچنان ادامه خواهد داشت.
عضای  ا شده  ذکر  جلسه  در 
ستادکرونا درباره مسائل مختلفی حرف 
زدند اما اینطور که از شواهد به نظر می 
نکردن  فروکش  به  توجه  با  آنها  رسد 
شیوع کرونا در کشور عزمی برای شروع 
مسابقات فوتبال ندارند و در هفته های 

آینده نیز این اتفاق رخ نخواهد داد.
در چنین شرایطی با توجه به اینکه 

زمان زیادی برای شروع مسابقات لیگ 
بسیار  ماند  نخواهد  باقی  نوزدهم  برتر 
برگزاری  امکان  دیگر  که  است  بعید 
مسابقات برای سازمان لیگ وجود داشته 
مسابقات  تعطیلی  روز  به  روز  و  باشد 
فوتبال در فصل جاری نزدیک تر می 
شویم. هنوزمدیران فدراسیون فوتبال و 
سازمان لیگ اظهارنظر رسمی ای در این 
به مخالفت  با توجه  اما  اند  باره نکرده 
ستاد مبارزه با کرونا با برگزاری تمرینات 
نکردن  فروکش  تا  فوتبال  مسابقات  و 
شیوع کرونا بعید است ادامه رقابت ها را 
بشود به زودی برگزار کرد. این در حالی 
است که در مردادماه احتماال بازی های 
لیگ قهرمانان آسیا برگزار خواهد شد و 
از طرفی لیگ آینده نیز باید حداکثر تا 
مهرماه شروع شود که با این رویه همه 
شواهد نشان از تعطیلی مسابقات دارد، 

مگر اینکه اتفاق ویژه ای رخ بدهد.
باید منتظر ماند و دید طی روزهای 
آینده چه اتفاقات جدیدی در این باره رخ 

خواهد داد.

عدم صدور مجوز شروع مسابقات از سوی ستاد مبارزه با کرونا؛

لیگ برتر فوتبال در آستانه تعطیلی!

در  ملی  تیم  سابق  دروازه بان 
گفتگویی به موضوع حواشی چند وقت 
اخیر و خصوصا آینده لیگ صحبت کرده 

که در آن کنایه هایی نیز نمایان است.
علیرضا حقیقی با بازگشت دوباره 
به فوتبال ایران خبرساز شد و طی مدت 
داشته،  حضور  نساجی  در  که  کوتاهی 
خود  از  رضایتبخشی  نمایش  توانسته 
تیم  این  بین هواداران  به جا بگذارد و 
نیز محبوب شود. او که چندی پیش با 
حضور جلوی دوربین مهران مدیری به 
دفاع از کارلوس کی روش پرداخته بود، 
اکنون توضیح می دهد دلیل این موضوع 

چه بوده است.
در  تمرین  و  لیگ  تعطیالت  با 
تصور  اصال  ویژه چه می کنی؟  شرایط 
این اوضاع را نمی شد به هیچ وجه کرد.

به هر حال شرایط عجیب است و 
هیچ فوتبالیستی در دنیا چنین وضعیتی 
است  ای  مساله  بود.  نکرده  تجربه  را 
که باید همه با آن کنار بیاییم چون در 
سطح دنیاست و تنها به کشور و فوتبال 
ما مربوط نمی شود. تجربه خیلی بدی 
بود و هست و امیدوارم که هر چه زودتر 
این ویروس تمام شود تا بتوانیم مانند 

گذشته فوتبال بازی کنیم. 
 اما تمرینات اختصاصی باید برای 
گلرها سخت تر باشد. بسته بودن بیشتر 
زمین های تمرینی و نیاز به یک همراه و 
تمرینات ویژه  تر کار را برای آماده سازی 

گلرها سخت تر می کند.
تمرینات  که  مجبورم  هم  من 
یکسری  ما  بدهم.  انجام  اختصاصی 
را  بدن  می توان  که  دیده ایم  تمهیدات 
هاروت  با  داشت.  نگه  آماده  فرم  در 
نساجی  دروازه بانان  مربی  آبراهامیان، 
که  امیدواریم  و  داریم  خوبی  تمرینات 
هر چه زودتر کرونا تمام شود تا لیگ را 
استارت بزنیم. درست است که سخت 
است و در شرایط عادی تمرین و بازی ها 
قرار نداریم اما مسلما این موضوع برای 
همه یکسان است و باید دید در آینده 

چه خواهد شد. 
و  برتر  لیگ  دوباره  شروع  برای 

فوتبال چقدر امیدواری؟ 
متاسفانه  دید.  را  همه  نظر  باید 
از تیم های ما در حال سقوط  یکسری 
لیگ  دارند  دوست  طبیعتا  که  بودند 
تعطیل شود. بعضی ها هم هیچ اتفاقی 
جدول  میانه  در  و  نمی افتد  آنها  برای 
مشکلی  نکنند  بازی  اگر  که  هستند 
هزینه  چون  نمی آید  پیش  برای شان 
فوتبال  اگر  داشت.  خواهند  کمتری 
اکثرا  که  می بینیم  کنیم  نگاه  را  اروپا 
آغاز  را  تمریناتشان  بارسلونا  مانند  آنها 
و  آلمانی  تیم های  همینطور  و  کرده اند 
آسیا  در  می کنند؛  تمرین  که  انگلیسی 
این هفته  را  هم کره جنوبی مسابقات 
نظر  در  هم  چین  و  است  کرده  شروع 
دارد که شروع کند. ما که همیشه عالقه 
اروپایی ها  از  الگوبرداری کنیم و  داریم 
الگو داشته باشیم پس االن زمان این 
کار است. من اصراری به برگزار شدن 
یا نشدن مسابقات ندارم چون من یک 
از  برخی  متاسفانه  اما  هستم  بازیکن 
مربیان و مدیران ما از روی شکم سیری 
می گویند که مسابقات تعطیل شود و به 

تکلیف  برویم؛ پس  بعدی  سراغ فصل 
تیم های لیگ یکی چه می شود؟ تکلیف 
همینطور  می شود؟  چه  قهرمان  تیم  
بگیرند،  تیم هایی که می توانند سهمیه 
تفکرمان  همچنان  ما  متاسفانه  چه؟ 
آماتور است و درست است که سالمت 
جان یک انسان از جام گرفتن و فوتبال 
مهمتر است اما اگر چنین حرفی می زنم 
با مدیرانی است که هر  روی صحبتم 
شروع  با  که  می کنند  مصاحبه  دقیقه 
بگذارند  باید  هستند.  مخالف  مسابقات 
که مسئوالن به صورت رسمی تکلیف 
را مشخص کنند همانطور که در آلمان 
خانم آنگال مرکل تکلیف بوندسلیگا را 
نه  و  مربی  نه  آنجا  در  کرد.  مشخص 
هر  اینجا  اما  نکردند  صحبت  بازیکنی 
تا  دارد  خود  برای  تریبونی  یک  کسی 

بخواهند صحبت کنند و نظر بدهند.
البته اگر لیگ به طور کامل تعطیل 
اعالم شود خیلی ها هم مخالف قهرمانی 

پرسپولیس هستند. 
شاید همه بگویند چون پرسپولیسی 
هستم چنین چیزی می گویم. مشخص 
بماند  ناتمام  لیگ  بخواهند  اگر  است 
اختالف  باید قهرمان شود.  پرسپولیس 
دارد  جدول  دوم  تیم  با  امتیازی   ۱۰
اگر  است.  چسبیده  جدول  سقف  به  و 
تیم   باید  بماند  ناتمام  لیگ  بخواهند 
قهرمان و تیم هایی که سقوط می کنند 
مشخص شود همانند کاری که فرانسه 
کرد. به نظرم ما همه خدا را می خواهیم 
و هم خرما را! جواب این سوال مشخص 
است دیگر؛ پرسپولیس اختالف امتیازی 
باید  و  دارد  جدول  دوم  تیم  با  زیادی 
قهرمان شود؛ این کامال واضح است و 
ربطی به ریاضیات و مسئله فیثاغورث 

ندارد.
 روی تو برچسب پرسپولیسی بودن 
خورده و شاید این حرف را روی تعصب 

و عالقه بزنی.
**بحث اینکه پرسپولیسی هستم 
شود،  تمام  لیگ  می گوییم  اگر  نیست. 
نند  ما شود؛  مشخص  قهرمان  باید 
فرانسه. مگر غیر از این است؟ به غیر 
سقوط  تیم  دو  هم  قهرمان  معرفی  از 
کردند؛ یکی از آن تیم ها هم تیم آمیان 
بود، تیم سامان قدوس. ما می خواهیم 
لیگ تعطیل شود و هزینه ها هم کسر 
شود اما نه تیمی قهرمان شود، نه سقوط 
کند و نه صعود! اینطور نمی شود و جور 

در نمی آید. یا لیگ باید برگزار شود و یا 
اینکه قهرمان را به هر حال مشخص 
کنند و بازی ها تمام شود. من صرفا نظر 
شخصی خودم را می گویم و این تصمیم 

به مراجع باالتر نیاز دارد.
یک  برگردیم.  خودت  تیم  **به 
برایت محسوب می شد.  ریسک بزرگ 
اینکه پرسپولیس، تیم ملی و فضای اروپا 
را تجربه کنی و بعد در نساجی حضور 
همان  با  دوباره  بخواهی  و  کنی  پیدا 

انرژی کار را دنبال کنی. 
در  که  بود  تصمیمی  حال  هر  به 
آن زمان گرفتم و می خواستم به بهترین 
البته در  تیم کمک کنم.  این  به  شکل 
کوران مسابقات کرونا آمد. من همیشه 
انتخابم  از  که  می دانند  همه  و  گفته ام 
فوق العاده راضی هستم و من برای تیم 
پرسپولیسی بازی می کردم که میلیون ها 
همین  هم  نساجی  در  و  داشت  هوادار 
است و در مقیاس کوچکتر هواداران فوق 
العاده ای دارد. تکرار می کنم که عالقه 
دارم لیگ دوباره ادامه پیدا کند تا بتوانیم 
در آخر با هم باشیم و کنار هم لذت ببریم.

چه  به  تیم  این  در  **آینده ات 
ادامه  آنها  با  آیا  بود  خواهد  شکل 

خواهی داد؟
در این وضعیت کرونا که نمی توان 
صحبتی کرد. من تا پایان فصل با تیم 
ببینیم  باید  خوب نساجی قرارداد دارم. 
چه اتفاقی می افتد و اگر خدا بخواهد در 
زمانی که باید تصمیم گیری خواهم کرد. 
من اینجا هم در کنار هواداران و جوی 
که وجود داشت لذت بردم. حمایت آنها 
واقعا فوق العاده است و طبیعی است که 
هرکس اینجا بازی می کند حس خوبی 
دارد. چه باشم و چه نباشم آنها گوشه ای 
از قلب مرا به تسخیر خودشان درآورده اند 
و بهترین آرزوهایم را برای آنها خواهم 
داشت. االن هم در صورت شروع دوباره 
مسابقات تمام تالشم را خواهم کرد تا در 
بازی های باقیمانده به بهترین شکل به 
نتیجه الزم دست پیدا کنیم و حمایتی 

که از ما داشته اند را جبران کنیم.
** اما با توجه به اینکه پرسپولیس 
محبوبیت  هم  تو  و  داده  دست  از  گلر 
داری،  تیم  این  هواداران  بین  زیادی 
هم  تو  بازگشت  درباره  جدی  بحث 

شکل گرفته.
همیشه و بی اغراق گفته ام که من 
پسر پرسپولیسم و این باشگاه خانه من 

است. من جزو بازیکنانی هم نبودم که 
ذاتا استقاللی باشم و قرارداد امضا کنم 
و بگویم که یک پولی می گیریم و بعد از 
چند بازی اگر بیشتر پیشنهاد شد به تیم 
دیگر بروم! من واقعا اینطور نبودم و خود 
هواداران بهترین قاضی هستند. در حال 
بازگشت  درخصوص  نمی توانم  حاضر 
من  چون  کنم  صحبت  پرسپولیس  به 
همچنان تحت قرارداد با باشگاه محترم 
نساجی هستم. پرسپولیس باشگاه بزرگی 
است و قطعا هر کسی دوست دارد تجربه 
پوشیدن پیراهن این تیم را نصیب خود 
واقعا  و  داشت  دوستم  خیلی  خدا  کند. 
باشم  آن  قدردان  باید  چطور  نمی دانم 
نصیب  سعادت  این  مرحله  دو  در  که 
من شد. همانطور که گفتم پرسپولیس 
که  بعضی ها  که  است  بزرگ  اینقدر 
حتی استقاللی بودند هم آمدند و افتخار 

پوشیدن پیراهن آن نصیب شان شد.
**چند وقت پیش صحبتی کردی 
و به حمایت دوباره از کی روش پرداختی. 

چرا هنوز به کی روش عالقه داری؟
کی  کارلوس  می گویم.  صادقانه 
ایران  فوتبال  به  بازیکن  چند  روش 
نسل  او  مانند  کسی  چه  کرد؟  معرفی 
کرد؟  معرفی  ما  فوتبال  به  را  خوبی 
چه کسی مانند او تیم ملی را با پوست 
اندازی رو به رو کرد؛ تیمی که در آن 
مافیا وجود داشت و خیلی ها با زد و بند به 
تیم ملی می  آمدند! واقعا چه کسی مثل 
او چه در داخل و خارج از زمین مثل او 
نظم به تیم ملی داد؟ چه کسی باعث 
شد که بازیکن ایرانی به فوتبال خارج 
منتقل شود؟ روزهای اولی که کی روش 
به فوتبال ایران آمد من و جواد نکونام 
فقط لژیونر بودیم. وقتی که او رفت در 
حال حاضر ما چند لژیونر داریم؟ اگر هر 
سرمربی در 2۰۱4 بود با آن سیستم های 
بازی، نمی خواهم به مربیان دیگری بی 
احترامی کنم، مطمئن باشید ما چندین 
گل از نیجریه می خوردیم چه برسد به 
در  دارد.  جدایی  جایگاه  که  آرژانتین 
2۰۱۸ هم همینطور. خیلی ها می گویند 
نوش  خب  است،  گرفته  پول  او  که 
جانش که پول گرفته است. روزی که 
زمین  چند  ما  آمد  روش  کی  کارلوس 
تمرین داشتیم؟ ما چند ساختمان مانند 
پک داشتیم؟ چند دفتر برای پزشکان و 
اعضای کادرفنی تیم که روی کارشان 
حرف ها  بعضی  باشند؟  داشته  تمرکز 
واقعا بی انصافی است. ما پیشکسوتان 
مصاحبه هایی  که  داشتیم  مربیانی  و 
درست  که  زدند  حرف هایی  و  کردند 
بعدا هم مصاحبه کردند و گفتند  نبود. 
با  باید  هم  االن  کردند  اشتباه  که 
میکروسکوپ بگردند تا بخواهند امثال 
بیاورند.  ایران  فوتبال  به  را  روش  کی 
جالب است ما مربی داشتیم که چندین 
سال در منچستریونایتد همه کاره الکس 
فرگوسن بود. کسی بود که سرمربی رئال 
مادرید بود و خیلی از مربیانی که با او کل 
کل می کردند بروند و ببینند که آیا حتی 
آنها را در تمرینات منچستر یا رئال راه 
می دهند که فقط تمرین را تماشا کنند 
یا نه. فکر نکنم کسی مانند کی روش 
به فوتبال ما بیاید مخصوصا با توجه به 

وضعیت اقتصادی که فوتبال ما دارد.
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کی روش هرچه گرفته نوش جانش؛

حقیقی: بخواهند لیگ ناتمام بماند پرسپولیس باید قهرمان شود

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در 
یک پست اینستاگرامی از مقامات این باشگاه 
تا حق قهرمانی  ندهند  اجازه  تا  خواست 

سرخ پوشان در این فصل پایمال شود.
مانند  هم  ایران  فوتبال  مسابقات 
حالت  به  جهان  کشورهای  از  بسیاری 
تعلیق درآمده است؛ این در حالی است که 
پرسپولیس برای کسب چهارمین قهرمانی 
برخوردار  ایده الی  شرایط  از  خود  متوالی 
است و با نزدیک ترین تعقیب کننده یعنی 
سپاهان و تراکتور، ۱۰ امتیاز فاصله داشته و 
صدرنشین است.تا پایان رقابت های لیگ در 
فصل جاری تقریبا تمام تیم ها برای تغییر 

جایگاه خود در جدول ۹ بازی دیگر برای در 
اختیار دارند.در این میان اما شایعات زیادی 
در مورد خاتمه لیگ و تعیین قهرمان دست 

به دست می شود و این در حالی است که 
تعدادی از تیم ها خواهان اتمام لیگ بدون 
بدون تعیین قهرمان هستند.بر این اساس و با 

توجه به حواشی جاری،  یحیی گل محمدی 
سرمربی سرخ پوشان در پستی اینستاگرامی 
نسبت به این موضوع واکنش نشان بدهد.

پست  این  در  پرسپولیس  سرمربی 
نوشت:

به  نگران  اینکه  از  بیشتر  برخی ها 
خطر افتادن سالمت فوتبالیست ها باشند، 
دنبال این هستند که پرسپولیس قهرمان 
نشود. کمپین هم راه انداختند برای اینکه 
لیگ را تعطیل کنند. برای رسیدن به صدر 
جدول بازیکنان و هواداران خون دل خوردند 
و از باشگاه  هم می خواهیم که اجازه ندهند 

حقمان را پایمال کنند »حق قهرمانی«.

گل محمدی:

مسووالن باشگاه نگذارند »حق قهرمانی« پایمال شود
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گروه شهرستان  دنیای جوانان – 
گلستان : درجلسه ای با حضور مهندس 
شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان 
بازرسی  مدیرکل  معاون  صحرایی  و 
رفع  راهکارهای  خصوص  ،در  استان 
مخابراتی  ارتباطات  ارتقاء سطح  موانع 
بحث وتبادل نظر شد. دراین جلسه ابتدا 
مهندس غالمعلی شهمرادی با اشاره به 
رشد و بهبود وضعیت ارتباطات مخابراتی 
تالش  و  خدا  لطف  به  گفت:  استان 

خوبی  درجایگاه  ایم  توانسته  همکاران 
از لحاظ ارائه خدمات به هم استانی ها 
ارائه خدمات  در  بطوریکه  بگیریم  قرار 
سه  جزء  توانستیم  اینترنت  سرویس  و 
استان برتر کشور باشیم . وی با تاکید بر 
وجود چالشهای فراوان در راه رسیدن به 
وضعیت ایده آل ارتباطی گفت: متاسفانه 
سرقت کابل یکی از معضالتی است که 
با آن روبرو بوده ایم و درنقاط مختلف 
استان موجب ایجاد اختالالت فراوان در 

راه تامین ارتباطات مناسب و با کیفیت 
شده است که با نشست های متعدد با 
نیروی انتظامی و همکاری دراین زمینه  
شده  برطرف  مشکل  این  امیدواریم 
معضل  این  که  است  ذکر  به  الزم  و 
قابل  غیر  های  پروژه  اجرای  موجب 
زیاد  های  هزینه  صرف  با  بینی  پیش 
برای مخابرات شده است. وی وضعیت 
نیروی انسانی مخابرات منطقه گلستان 
را نیز تشریح نمود و گفت : رسیدگی به 

امور رفاهی کارکنان برایمان از اولویت 
زیادی برخوردار و پیگیری و رفع مشکل 
آنان از ضروریات محسوب میشود. مدیر 
مخابرات منطقه گلستان بااشاره به اینکه 
از لحاظ علمی مضرات آنتن های تلفن 
اثبات نشده است گفت : جهت  همراه 
جای  جای  در  مناسب  دهی  پوشش 
استان نیاز به نصب آنتن و ایجادسایت 
هم  همکاری  و  میباشد  همراه  تلفن 

استانی ها را دراین زمینه میطلبد.

مدیر مخابرات منطقه گلستان:

 سرقت کابل مانع ارائه خدمات باکیفیت به مشتریان است
مرز از رضوی خراسان در چاپی های فراورده صادرات

۹هزارمیلیاردریالگذشت

گروه شهرستان خراسان رضوی-  سمیه باقرزاده:معاون فرهنگی و رسانه 
ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی از صادرات بیش از 
۹هزارمیلیارد ریال فراورده های چاپی در در سال ۹۸ دراین استان خبر داد.

و  فرهنگ  کل  اداره  ای  رسانه  و  فرهنگی  معاون  گر  تحفه  افشین 
شدن  اجرایی  راستای  در   : داشت  اظهار  رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد 
ریالی  نظر  از  مجموعا  گذشته  سال  در  تولید«  بر«رونق  مبنی  شعارسال 
و  محصوالت  ریال  میلیارد  وشصت  هزاریکصد  نه  وصادرات  چاپ  مجوز 
از  خارج  به  رضوی  خراسان  استان  از  بندی  بسته  و  چاپی  های  فرآورده 

کشور صادر گردیده است.
وی ادامه داد:استان خراسان رضوی با داشتن بیش اژ 4۰۰واحد چاپی 
،فعال وتنوع در نوع چاپ های تخصصی ،با وجود کارشناسان متخصص 
وباتجربه، جدیدترین دستگاههای صنعت چاپ ومدیران فعال درپاسخ به 
دغدغه مقام معظم رهبری  ورونق تولیدات کشور تالش خودرا برای ابجاد 
بازارهای جدید درکشورهای همسایه افزون نموده وتهدید بحران تحریم 
های ظالمانه را به فرصت بدل نموده وباارائه بهترین خدمات چاپی توانسته 

است تا سهم عمده ای درارزآوری برای کشور داشته باشد.
صادرشده  چاپی  محصوالت  اساس  کرد:ذبرهمین  تصریح  گر  تحفه 
شامل: انواع کارتن خالی چاپ)کیک،آبمیوه،تخم مرغ،صابون،شکالت،آدام

س،پفک،ویفر،بیسکوئیت و...( ،جعبه مقوایی چاپی)جعبه شیرینی( ، سلفون، 
لفاف،پاکت، لیبل، برچسب،پاکت آبمیوه و..، پاکت مقوایی،   انواع کفی کارتن 

،کیسه خالی سیمان و نیز  درب بطری آب و نوشابه بوده است.
یادشده به کشورهای آسیای میانه  ادامه داد: محصوالت چاپی  وی 
نیز  و  ترکمنستان  ازبکستان،  قرقیزستان،  تاجیکستان،  افغانستان،  ازجمله 

عراق و برخی ازکشورهای اروپایی صادرشده است.
تحفه گر ادامه داد: فرآورده های چاپی صادرشده درسال ۹۸ نسبت 
به مدت مشابه درسال ۹۷ از نظرحجمی وریالی بیش از ۹۰۰ درصد رشد 

را نشان می دهد.
وی بیان داشت : از ابتدای فروردین ماه سال جاری تا ۱۵ اردیبهشت 
ماه نیز  از این استان محصوالت چاپی شامل انواع سلفون، لفاف پاکت، 
لیبل ،برچسب، پاکت آبمیوه و غیره به ارزش حجمی ۸۷۰ هزار کیلوگرم و 

ارزش ریالی 23۸ میلیارد و 2۹۰ میلیون ریال صادرشده است .
وی ادامه داد: انواع جعبه مقوایی به ارزش حجمی ۵۰ هزار کیلوگرم 

و ارزش ریالی چهل میلیون ریال بوده است .
معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی  تاکید کرد : جمع کل ارزش حجمی تولیدات چاپی صادراتی یادشده 
در ابتدای سال جاری  ۹2۰ میلیون کیلوگرم وبه ارزش ریالی 23۸ میلیارد و 

33۰ میلیون ریال بوده است.
وی درپایان اظهار امیدواری کرد با توجه به نامگذاری سال باعنوان 
›‹جهش تولید‹‹ واستقبال طرف های تجاری درکشورهای همسایه بتوانیم 
درسال ۹۹ به بازارهای جدید دست یافته وضمن افزایش صادرات ظرفیت 

واحدهای غیر فعال چاپی را فعالتر از گذشته نماییم.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان خبر داد:
از بااعتباریبیش انتقالوفوقتوزیع افتتاحپروژههای

3۰۵میلیاردریالدرسالجاری

گروه شهرستان دنیای جوانان  – سمنان - رضا تبیانیان : مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای سمنان با اعالم افتتاح 3 پروژه بزرگ انتقال و فوق توزیع در سطح 
استان سمنان در سال جاری گفت : این پروژه های در قالب پویش هر هفته الف 
– ب- ایران با اعتباری بیش از 3۰۵ میلیارد ریال به بهره برداری خواهند رسید . 
مهندس سید علی اکبر صباغ ، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان با 
اشاره به وضعیت مناسب شبکه برق در سطح استان سمنان ، اظهار داشت : زیرساخت 
های الزم در واگذاری برق به متقاضیان صنایع بزرگ و کوچک  در سال جهش 

تولید بر اساس قوانین و مقررات موجود ، فراهم می باشد.  
وی یکی از پروژه های مهم قابل افتتاح در سال جاری را افتتاح پست ۶3 
خانه های   برق  تامین  منظور  به   : افزود  و  کرد  عنوان  امیرکبیر سمنان  کیلوولت 
مسکن مهر ، ایجاد ظرفیت جدید برق رسانی مطمئن به مشترکین ، افزایش قابلیت 
اطمینان شبکه ، بهبود پارامترهای کیفی برق و پروفیل ولتاژ شبکه و افزایش قابلیت 
مانور، این پست با اعتباری حدود 22۵ میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید . 
واریانت  و  بهینه سازی پست ۶3/2۰ کیلوولت شاهرود ۱   ، مهندس صباغ 
خط 4۰۰ کیلوولت علی آباد را دو پروژه دیگر در منطقه شاهرود برشمرد و گفت : 
این پروژه ها با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد و با اعتباری معادل ۸۰ میلیارد 
ریال ، در حال ساخت بوده که طی چند ماه آینده به بهره برداری خواهند رسید. . 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان ، استمرار پویش الف – ب- ایران را 
گامی مثبت در مسیر سازندگی با برنامه ریزی بموقع پروژه های صنعت آب و برق 
دانست و بیان داشت :  در بخش« انجام بهبودهای موثردر اصالح ساز و کارها و 
فرایندها« ، در راستای تحقق شعار سال و برگرفته ازاهداف و استراتژی های کالن 
شرکت منتج از  سند مدیریت استراتژیک در برنامه میان مدت ، ارتقاء مهارتها و 
توانمندیهای نیروی انسانی ، بهبود فرآیند جذب و نگهداشت نیروی انسانی ، تدوین 
معماری سازمانی  و توسعه سیستم های مکانیزه ، اقداماتی است که در سال ۹۹ 

به انجام خواهد رسید . 

چندانتصابدرشرکتتوزیعنیرویبرقاستاناردبیل
 گروه شهرستان  دنیای جوانان – اردبیل : مراسم معارفه » سرپرست قائم 
مقام مدیرعامل در مدیریت توزیع برق شهرستان ها« و  » سرپرست معاونت 
فروش و خدمات مشترکین« و »  سرپرست بهره برداری و دیسپاچینگ« 
شرکت توزیع نیروی  برق استان با حضور مدیر عامل ، معاونین و برخی از 

مدیران و مشاورین شرکت توزیع برق استان اردبیل  برگزار شد .
 این مراسم که 2۱ اردیبهشت ۹۹ در محل سالن جلسات ستاد شرکت 
برگزار شد . مدیر عامل شرکت گفت : صنعت برق صنعتی زیر ساختی است 
ولی با این اوصاف با چالشهای زیادی روبرو است و شاخص های ارزیابی توانیر 
از جمله طرح سیما ، کاهش پیک و تلفات می باشد که باید با تالش همکاران 

و به کار گیری فناوری و تکنولوژی های جدید به این مهم دست یابیم .
حسین قدیمی در ادامه افزود : کار باید برای رضایت خدا و خلق خدا 
باشد و سعی بر آن است از ظرفیت تک تک همکاران ، نیروی جوان و بانوان 

توانمند شرکت توزیع جهت رسیدن به اهداف شرکت بهره ببریم .
در ادامه با ابالغ حسین قدیمی مدیر عامل شرکت ؛  رئوف حسن پور به 
عنوان » سرپرست قائم مقام مدیرعامل در مدیریت توزیع برق شهرستان ها« 
، مهرداد سلیمی » سرپرست معاونت فروش و خدمات مشترکین « و ناصر 
عبدالهیان به عنوان » سرپرست بهره برداری و دیسپاچینگ «  منصوب شدند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد خبرداد؛
افزایشزبالههایمعمولیوکاهشزبالههایپزشکیطی

۲ماهگذشته

باقرزاده:زباله  خراسان رضوی  سمیه  گروه شهرستان  جوانان  دنیای 
های پزشکی که توسط بخش خصوصی و سازمان پسماند جمع آوری شده 
است پس از بی خطر سازی درمحل دفن که جدا از محل دفن زباله های 
معمولی است دفن می شوند که پس ازشیوع ویروس کرونا نظارت بسیار 

شدیدی بر نحوه دفن از سوی سازمان اعمال می شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد از افزایش زباله 

های معمولی و کاهش زباله های پزشکی طی 2ماه خبرداد.
ابوالفضل کریمیان در خصوص جمع آوری و دفن زباله های شهرمشهد 
پس از شیوع کرونا گفت: از اول اسفند ۹۸ تا ۱۷ اردیبهشت ۹۹ حدود ۱34۵ 
تن زباله پزشکی جمع آوری و دفن شده است که این میزان در بازه زمانی 

مشابه سال ۹۷-۹۸ حدود ۱۵۹4 تن بوده است.
وی با بیان اینکه براساس این آمار زباله های پزشکی از ابتدای سال 
تا ۱۷ اردیبهشت ماه نسبت به مشابه سال گذشته 24۹ تن کاهش داشته 
است، اظهار کرد: به نظر می رسد دلیل کاهش تولید زباله های پزشکی 
مراجعه کمتر شهروندان به مطب ها و درمانگاه ها به دلیل شیوع ویروس 

کرونا بوده باشد.
وی افزود: زباله های پزشکی به دو شکل جمع آوری می شود، به این 
ترتیب که زباله های درمانگاه ها و مطب ها از طریق دو شرکت پیمانکار 
بخش خصوصی مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی جمع آوری و پس از بی 

خطر سازی درمحل دفن زباله ها به سازمان مپ تحویل داده می شود.
کریمیان اضافه کرد: زباله های پزشکی بیمارستان ها توسط سازمان 
با  این زباله ها  از شیوع ویروس کرونا  مپ جمع آوری می شود که پس 
اجرای شدید پروتکل های بهداشتی به وسیله خودروهای ویژه و کارگرانی 
که مجهز به لباس های مخصوص هستند جمع آوری و مستقیم به محل 

دفن زباله های پزشکی انتقال داده می شوند.
به  اشاره  با  مشهد  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
اینکه محل دفن زباله های پزشکی از محل دفن زباله های معمولی کامال 
بخش  توسط  که  پزشکی  های  زباله  کرد:  تصریح  است  شده  جداسازی 
خصوصی و سازمان پسماند جمع آوری شده است پس از بی خطر سازی 
درمحل دفن که جدا از محل دفن زباله های معمولی است دفن می شوند 
که پس ازشیوع ویروس کرونا نظارت بسیار شدیدی بر نحوه دفن از سوی 

سازمان اعمال می شود.
وی ادامه داد: پیش از شیوع ویروس کرونا ساعت های مشخصی برای 
جمع آوری وپذیرش زباله های بهداشتی درمحل دفن در نظر گرفته شده 
بود،اما پس از شیوع کرونا هم تعداد خودرو افزایش پیدا کرده و هم تحویل 

گیری زباله های پزشکی 24 ساعته شده است.
وی افزود: همچنین برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا خودروهای 
حمل پسماندهای پزشکی پس از تخلیه زباله ها شست وشو و ضد عفونی 

می شوند.
کریمیان درخصوص جمع آوری زباله های معمولی نیز گفت: در مجموع 
ازابتدای اسفند ۹۸ تا ۱۷اردیبهشت ۹۹ حدود ۱4۸ هزارو ۷۹۷ تن زباله تر 
شهروندان جمع آوری شده است که این میزان دراسفند ۹۷ تا ۱۷ اردیبهشت 
۹۸حدود ۱3۸ هزارو۷۰۶ تن بوده است که نشان دهنده افزایش زباله تولیدی 

شهروندان دربازه زمانی مذکوردرسال ۹۸و۹۹ است.

درسالجهشتولید،شرکتعمرانهمچناندرمسیرخدمت
گروه شهرستان دنیای جوانان  زهرا قره باغی- اندیشه-:به نقل از  روابط عمومی 
شرکت عمران شهر جدید اندیشه با عنایت به نام گذاری سال ۹۹ بنام سال جهش 
تولید از سوی مقام معظم رهبری   این شرکت در راستای انجام  وظایف خود   با 
ا جرای پروژه های عمرانی متعدد در  شهر جدید اندیشه در حال خدمت رسانی به 
مردم شریف این  شهر   می باشد.   برخی از پروژه های شرکت عمران که هم 

اکنون در شهر اندیشه   در حال اجرا  است به شرح ذیل می باشد :
 ۱-پروژه های تولید مسکن شامل:

الف – پروژه مسکونی ۵4۵ واحدی لیلیان واقع در محله 2 فاز 4 اندیشه در 
زمینی به مساحت ۱۷۷۹۱ مترمربع طراحی گردیده است و هم اکنون سقف ششم 
بلوک 3 و سقف هفتم بلوک ۵ و فونداسیون بلوک 2 با پیشرفت فیزیکی ۱۵ درصد 

درحال اجراست. 
 ب – پروژه مسکونی ۵۰ واحدی آپادانا در محله 2 فاز 4 اندیشه در زمینی 
به مساحت 34۶۵ مترمربع واقع شده است و هم اکنون بخش مسکونی در مرحله 
شروع فونداسیون و بخش اداری-تجاری در مرحله اجرای سقف اول با پیشرفت 

فیزیکی ۸ درصد درحال اجراست.
 ج – پروژه مسکونی ۱۷۶ واحدی نرگس واقع در محله ۷ فاز 4 اندیشه در زمینی 
به مساحت ۵۷۰۷ مترمربع واقع شده است و در مرحله اجرای سقف هشتم بلوک ۱ و 
سقف دوم بلوک 2 سایت ۹۶ واحدی و در بخش ۸۰ واحدی، ستونهای سقف دوم بلوک 
۱ و ستونهای سقف دوم بلوک 2 با 2۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا   است. 

د – پروژه مسکونی ۱۷۰ واحدی بنفشه واقع در محله 2 فاز 4 که در زمینی 
به مساحت ۱۵ هزار مترمربع که در مرحله تکمیل اسکلت و اجرای سقف چهارم و 
بخشی از بلوکها و ستونهای سقف پنجم  با پیشرفت فیزیکی 24 درصد می باشد.

ه( پروژه مسکونی ۱۰۷۶ واحد مسکونی مرکز شهر  و ره باغ: واقع در محله 
 A ، ایرانشهر مرکز شهر اندیشه در زمینی به مساحت ۶۰۱۶۶ مترمربع در 4 زون
B ، C، D در شمال و جنوب بازار نقش اندیشه طراحی و در حال اجرا با پیشرفت 

فیزیکی ۱۵ درصد می باشد
به مساحت  زمینی  در   4 فاز   3 در محله  واقع  مهرگان  تجاری   2- مجتمع 
۱۰۸۹ مترمربع با پیشرفت فیزیکی 4۰ درصد در مرحله تکمیل سفتکاری و شروع 

نازک کاری    می باشد.
3-مجتمع تجاری پاسارگاد واقع در فاز 3 در زمینی به مساحت ۱۰۱۶ مترمربع 
تاسیسات  اجرای  و  کاری  نازک  تکمیل  درمرحله  درصد   ۸۵ فیزیکی  پیشرفت  با 

مکانیکی و برقی  است.
4-پروژه مشارکتی خدماتی مریم واقع در فاز ۵ در زمینی به مساحت ۱۵۵۵ 
مترمربع با پیشرفت فیزیکی ۸۷ درصد درمرحله تکمیل نازک کاری و اجرای تاسیسات 

و اجرای راه دسترسی  است
 ۵-پروژه تجاری کیان 2 واقع در محله ۵ فاز 4 در زمینی به مساحت ۱۰3۸ 

مترمربع با پیشرفت فیزیکی ۸ درصد درمرحله اجرای فونداسیون میباشد.
 ۶- پروژه کانون پرورش فکری 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان محله ۱ فاز 4 شهر جدید اندیشه در 
زمینی به مساحت 2۰۷۶ مترمربع با پیشرفت فیزیکی ۱۵ درصد وبا اعتباری بالغ بر 

۱3۰میلیارد ریال درمرحله اجرای فونداسیون میباشد.

نامهشهرداران۱۸کالنشهربهرئیسرسانهملی
 گروه شهرستان  دنیای جوانان –مرکزی-حامد نوروزی: شهرداران 
کالنشهرهای کشور در نامه ای به رئیس سازمان صدا وسیما خواستار انعکاس 

اقدامات شهرداری ها در زمینه کنترل ویروس کرونا در رسانه ملی شدند.
به نظر می رسد در برنامه های آموزشی و اطالع رسانی رسانه ملی، 
خدمات گسترده و موثر شهرداری ها برای کنترل شیوع بیماری، تحت الشعاع 
خدمات و تالش های ارزشمند بخش بهداشت و درمان کشور قرار گرفته است.

کارکنان زحمتکش شهرداری به ویژه مشاغل خدمات شهری و مدیریت 
پسماند در معرض مستقیم اثرات شیوع این ویروس قرار داشته و درگیر آسیب 

ها و عوارض ناشی از این بیماری هستند.
انعکاس خدمات مجموعه تالشگران عرصه مدیریت شهری در جهت 
آگاهی مردم و جلب حمایت بیش از پیش آنان در یاری رساندن به شهرداری ها 
برای تداوم خدمات عمومی این نهادها، مورد عنایت و توجه ویژه قرار گیرد.

9 دستگاه ماشین آالت سنگین به ناوگان راهداری گیالن افزوده شد
جوانان   دنیای  شهرستان  گروه 
حضور  با  مراسمی  طی   : گیالن    –
و  فرعی  راههای  معاونت  سرپرست 
و  حمل  و  راهداری  سازمان  روستایی 
نقل جاده ای کشور، معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری ، مدیرکل بحران 
استانداری و رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان ،۹ دستگاه ماشین 
آالت سنگین امروز به ناوگان راهداری 
گزارش  شدبه  افزوده   گیالن  استان 
روابط عمومی سازمان راهداری و حمل 
خاوری  شعبانعلی   ، ای  جاده  نقل  و 
و  فرعی  راههای  معاونت  سرپرست 
روستایی این سازمان ، در مراسم الحاق 
۹دستگاه ماشین آالت سنگین به حوزه 
راهداری گیالن  ، شبکه راهها و  شرایط 
جغرافیایی گیالن را به گونه ای دانست 
افزود:   و  است  بیشتر  توجه  نیازمند  که 
اکنون به ازای هر کیلومترمربع ؛  ۸۵۰ 
متر طول راه های گیالن  است که این 
عدد در کشور به ازای هر کیلومترمربع  
2۰۰ متر راه است؛  یعنی طول شبکه 
متوسط  برابر  چهار  گیالن  های  راه 
را  بیشتری   توجه  بنابراین  کشوریست 
داشته  استان   این  راههای  به  باید 
ماشین  تقویت  ضرورت  بر  وی  باشیم 
آالت حوزه راهداری  استان گیالن به 
دلیل  طول شبکه راه و  نیاز به نگهداری  
بیان کردو افزود:   عمر ناوگان ماشین 
االت راهداری در گیالن بسیار باالست  
از این رو ؛ به دلیل شرایط جوی و استانی 
از منابع سال ۹۸ اعتباراتی  از منابع ملی 
و استانی به گیالن  اختصاص داده شد و 
برهمین اساس؛  امروز شاهد پیوستن ۹ 
دستگاه ماشین االت جدید به این ناوگان 

هستیم و به زودی ۸ دستگاه دیگر به 
 ۱۷ مجموع  در  و  شود  می  افزوده  آن 
دستگاه ماشین آالت سنگین جدید به 
ناوگان راهداری استان افزوده می شود 
که استان گیالن به لحاظ تعداد ناوگان 
راهداری نوسازی شده در سطح کشور 
می  اختصاص  خود  به  را  نخست  رتبه 
فرعی  راههای  معاونت  دهد سرپرست 
حمل  و  راهداری  سازمان  روستایی  و 
و نقل جاده ای کشور خاطر نشان کرد: 
به نسبت سهم استان تالش می کنیم 
که تقویت نوسازی ناوگان حمل و نقل  
گیالن تداوم  بیابد  تا بتوانیم خدمات 
بهتری را به مردم ارائه کنیم خاوری در 
جمع خبرنگاران استان  با  بیان اینکه 
و  برنامه  قانون  در  رایگان  قیر  مزیت 
بودجه در سال های گذشته بود، افزود: 
بودجه  قانون  از   مزیت  این  امسال  
اعتبارات راههای   حذف شده و تمامی 
روستایی؛  استانی شده است سرپرست 

روستایی  و  فرعی  راههای  معاونت 
جاده  نقل  و  و حمل  راهداری  سازمان 
برای آسفالت   از هدفگذاری  ای کشور 
سه هزار و ۵۰۰ کیلومتر  راه روستایی 
برای  افزود:   وی  داد  خبر  کشور   در 
تحقق هدفگذاری ، به نظر می رسد که 
استان ها در مجموع بتوانند یک هزار 
اختصاص  حوزه  این  در  تومان  میلیارد 
دهند خاوری با بیان این که با  سیاست 
گذاری انجام شده  در استان ها قرار شد  
که این منابع را به کمک شورای برنامه 
ریزی استان ها و به تبع ان درشهرستانها 
فقط بابت انجام کارهای نهایی کار  قرار 
دهند ،تصریح کرد: تمامی زیرسازی ها 
را سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 
است  کرده  تقبل  خود  امکانات  با  ای 
هر  اساس  برهمین  کرد:  اضافه  وی 
برای آسفالت  اعتبار  استان ها  قدر که 
به  دهند  اختصاص  روستایی  راههای 
راهداری و حمل  اندازه سازمان  همان 

نقل جاده ای کشور برای آن راهها زیر 
بیان  با  ایشان   دهد  می  انجام  سازی 
اینکه همه زیر سازی ها را با امکانات 
موجود خودمان انجام می دهیم ، خاطر 
مزیت  این  از  مندی  بهره  کرد:  نشان 
بسته به اعتباری دارد که هر استان برای 
آسفالت راههای روستایی اختصاص دهد 
اما در گیالن باید بدلیل شبکه بیشتر راه  
تامین  بگیرد که   بیشتری صورت  کار 
مصالح  مورد نیاز باید از طریق استان 
و دستگاههای ذیربط بدون بروکراسی 
قرار  استان  راهداری  اختیار  در  اداری 
امور  معاونت  زمینه  این  در  که  گرفته 
عمرانی استانداری گیالن قول همکاری 
 ، گزارش  این  براساس  دادند  را  کامل 
سبحان اله علیپور  سرپرست اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن 
در حاشیه این مراسم با حضور در جمع 
این  خریداری  برای  گفت:  خبرنگاران 
ماشین آالت ۱3 میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان  از محل اعتبارات استانی و ملی 
این   افزود:   علیپور  است  شده  هزینه 
بیل  دستگاه  سه  شامل  دستگاه    ۹
مکانیکی چرخ زنجیری ، یک دستگاه 
باشد    می  لودر  دستگاه  پنج  و  گریدر 
نیز در  بیان کرد:۸  دستگاه دیگر  وی 
حال خریداری بوده و در آینده نزدیک 
به مجموع ماشین آالت سنگین استان 
 ۱۷ مجموع  در  که  شود  می  افزوده 
دستگاه  ماشین آالت سنگین راهداری 
می  استان  راهداری  چرخه  وارد  جدید 
شود شایان ذکر است راهداری گیالن 
دارای 2۸۸ دستگاه ماشین االت سبک، 
نیمه سنگین و سنگین  بوده است که ۹ 
دستگاه ماشین آالت دیگر  افزوده  شد 

 گروه شهرستان  دنیای جوانان   اصفهان – مریم 
کربالیی: مدیر برق منطقه یک اصفهان گفت: بیش از 
ده کیلومتر ساختار شبکه اصالح و یک میلیارد و ۱۰۰ 

میلیون تومان هزینه شد 
بیش از ده  کیلومتر  اصالح ساختار شبکه و به 
با  هوایی   ضعیف  فشار  شبکه  سازی  بهینه  عبارتی 
تبدیل شبکه های مسی به کابل خود نگهدار در مرکز 

اصفهان صورت گرفت   .
مهندس علیرضا عریضی مدیر برق منطقه وی 
در اامه تصریح کرد: متعادل سازی و پایداری فیدرهای 
فشار ضعیف ،ایمن سازی شبکه ،حفظ مبلمان شهری 
آوری  ،جمع  شبکه  تلفات  ،کاهش  برق  ضعف  ،رفع 

انشعابات غیر مجازی و همچنین رفع مشکل نقاط پر 
خطر از اهداف اصلی این پروژه بوده است 

وی در ادامه به کابل های روغنی ۵۰ ساله اشاره 
کرد و گفت : 

فرسوده   ساله    ۵۰ روغنی  های  کابل  تعویض 
اصفهان در خیابان طالقانی  به منظور کاهش انرژی 
توزیع نشده که اهم آن کاهش خاموشی ها می باشد 

انجام شد 
 مهندس سید علیرضا عریضی گفت :کابل های 
روغنی قدیمی در زمان اجرای پروژه های دهه گذشته 
از تجهیزات به روز به حساب می آمده است ولی برش 
های خواسته و ناخواسته که در طول زمان اتقاف افتاده 

ازیک سو و قطع شریان روغنی آن به طور عملی این 
کابل ها را از مدار خارج نموده است و افزون بر آن 
کابل های کراسلینگ جدید ،تجهیزات به روز است که 
در مدیریت هوشمند شبکه کارایی زیادی دارد و کاهش 
تلفات را همزمان با افزایش اطمینان شبکه در اختیار 
شرکت قرار می دهد حساسیت اجرایی این پروژه ها در 
بافت سنتی اصفهان به لحاظ تغییرات پیاپی مهندسی 

شهر سازی از اهمیت بیشتری برخوردار است .
وی در ادامه تصریح کرد :بیش از یک کیلومتر 
کابل کراسلینگ جایگزین کابل های روغنی قدیمی شد 

میلیارد و  بر 2  بالغ  پروژه  : هزینه  گفتنی است 
۹۷4 میلیون ریال بوده است

تعویض کابل های روغنی ۵۰ ساله اصفهان

جوانان  دنیای  شهرستان    گروه 
البرز -اکبری- به گزارش روابط عمومی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
البرز؛ ناصر مقدم در حکمی علی مرادی 
نور را به عنوان معاون امور فرهنگی و 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  ای  رسانه 
نمود. منصوب  البرز  استان  اسالمی 

ارشاد  و  فرهنگ  همچنین مدیرکل 
سپاسی  در  لوح  البرز  استان  اسالمی 
از خدمات سید عزیز چابکی  قدردانی 
مدیرکل  انتصابی  حکم  متن  کرد.در 
البرز  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
مرادی  علی  آقای  است:جناب  آمده 
و  تعهد  به  عنایت  علیکمبا  نور.سالم 
توانمندی جنابعالی،به موجب این ابالغ 
رسانه  و  فرهنگی  معاون  عنوان  به 

شوید. می  منصوب  کل  اداره  این  ای 
مغتنم دانستن فرصت ها،اجرای دقیق 
انجام  ومقررات،  قوانین  هوشمندانه  و 
مطالعات وتحقیقات در زمینه سیاستها و 
خط مشی های کالن فرهنگی اداره کل، 
قوانین  ها،  نامه  آئین  اجرای  و  مطالعه 
مراکز  با  رابطه  در  صادره  ودستورات 
فرهنگی، بررسی گرایش های فرهنگی 
مناطق  کلیه  در  جامعه  مختلف  اقشار 
ترغیب  های  روش  بررسی  استان، 
و  کتابخوانی،نظارت  فرهنگ  به  مردم 
فعالیتهای فرهنگی  برای  ریزی  برنامه 
اجرای  بر  نظارت  مختلف،  مسابقات  و 
نشریات،  و  مطبوعات  قانون  صحیح 
های   وکمیسیون  شوراها  با  همکاری 
اداره کل و سایر وظایف  تحول اداری 

و مأموریت های محوله از اولویت های 
مسؤولیت  از  دوره  این  در  انتظار  مورد 
شماست.امید است در سایه الطاف الهی 

و در ظل توجهات حضرت ولی عصر)عج 
( موفق و موید باشید

.ناصر مقــدم مدیر کل

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز طی حکمی معاونت امور فرهنگی و رسانه ای
 این اداره کل را منصوب کرد

 : اصفهان   – جوانان  دنیای  شهرستان    گروه 
همکاران تالشگر ناحیۀ آهن سازی با ثبت رکورد تولید 
روزانۀ آهن اسفنجی به میزان ۸ هزار و  ۸۱۵ تن در 
واحد شهید خرازی موفقیت دیگری را در سال جهش 

تولید به نام خود ثبت کردند. 
داریوش رشیدی مدیر ناحیۀ آهن سازی با اعالم 
این خبر افزود: رکورد روزانۀ قبلی به میزان ۸هزار و 
۶4۰ تن بود که در فروردین ماه ۹۹ به دست آمده بود. 
این رکورد تولید روزانه در سال جهش تولید و در ادامۀ 

عملکرد موفقیت آمیز این ناحیه در این سال حاصل شده 
که ناشی از عزم راسخ همکاران در این ناحیه برای 
مشارکت هرچه بیشتر در حرکت روبه رشد  در مسیر  

تولید بیشتر و اقتصاد کشور است.
برنامه ریزی  با  امیدواریم  افزود:  همچنین  وی 
صورت گرفته و اهتمام کلیۀ کارکنان ناحیۀ آهن سازی 
و واحدهای پشتیبانی، عملکرد درخشانی در سال ۹۹ 

به ثبت برسانیم.
محمدرضا فتحی رئیس واحد احیا مستقیم نیز در 

گفت وگو با خبرنگار فوالد افزود: خوشبختانه با همت 
کارکنان واحد احیا مستقیم شهید خرازی و همکاری 
دیگر واحدهای ناحیه، اعم از گندله سازی، مواد خام و 
برنامه ریزی تولید و تعمیرات، و با پشتیبانی واحدهای 
خدماتی و ستادی، با وجود شرایط ویژه و مراقبت های 
این  کرونا  ویروس  شیوع  از  جلوگیری  جهت  الزم 
تمامی  از  دارد  جا  و  است  آمده  دست  به  موفقیت 
گرفتن  نظر  در  و  خود  گروهی  کار  با  که  همکارانی 
رویه های سازمانی افتخارآفرینی کرده اند تشکر کنم. 

ثبت رکورد روزانه در ناحیۀ آهن سازی شرکت فوالد مبارکه 

دنیای جوانان    گروه شهرستان  
مدیرکل  نوروزی:  -مرکزی-حامد 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی از اجرای طرح ارتقای ایمنی راه 
های شریانی استان در سال ۹۹ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی، 
ایمنی  بازدید  اشاره  با  زندی فر  علی 
های  راه  در  تصادفات  آمار  و  راه ها 
اقدامات  و  روستایی  و  برون شهری 
ایمنی  ارتقای  صورت گرفته در زمینه 
در  گذشته  سال  در  کرد:  بیان  راه ها، 
در  گاردریل  شاخه  هزار  سه  حدود 

و  شده  نصب  و  تعمیر  استان  سطح 
ضمن ایجاد روشنایی به طول ۱۰/2۰۰ 
کیلومتر در سطح  محور های استان که 
امانی توسط  2,2 کیلومتر آن بصورت 
عوامل این اداره کل در محور دلیجان 

– سلفچگان انجام گردیده است
 4۹۰ حدود  نصب  و  تهیه  وی 
در  فسفری  و  اطالعاتی  تابلو  مترمربع 
سطح استان، تهیه و نصب 4۷۱۷ عدد 
تابلو اخطاری و انتظامی در محور های 
استان و تعمیر و نگهداری 2۸۸ کیلومتر 
از روشنایی های سطح استان را از جمله 
اقدامات انجام شده در استان طی سال 

گذشته عنوان کرد.
کشی  خط  به  اشاره  با  فر  زندی 
هزار کیلومتر از راه های برون شهری و 
راه های روستایی در سال ۹۸، افزود: در 
سال گذشته طراحی و ساخت دستگاه 
بهبود  و  راه ها  خط کشی  شستشوی 
بازتاب خطوط با توجه به محدودیت های 
بودجه، صرفه جویی قابل مالحظه ای به 
همراه داشته است، همچنین طرح های 
ایمن سازی ۷ نقطه پرتصادف و3  نقطه 

دارای تصادف نیز اجرایی شد.
ونقل  و حمل  راهداری  مدیرکل 
به  اشاره  با  مرکزی  استان  ای  جاده 

تصادفات  آمار  درصدی   4 کاهش 
اقدامات صورت گرفته در  که حاصل 
استان مرکزی است، تصریح کرد: در 
سال جاری طرح ویژه ای جهت ارتقای 
ایمنی محورهای شریانی استان شامل 
ریزی  برنامه  ها  بزرگراه  و  آزادراه ها 
شیب  اصالح  شامل  که  است  شده 
تعمیر  خط کشی ها،  احیای  شیروانی، 
تقاطعات  روشنایی  تابلوها،  اصالح  و 
و محورهای پرحادثه استان و ارتقای 
پر  نقاط  رفع  و  راه ها  میانی  حفاظت 
اعتبارات  تخصیص  با  استان  تصادف 

الزم می شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:

اجرای طرح ارتقای ایمنی راه های شریانی استان مرکزی
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زل
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ف

از راست یحیی ماهیار نوابی، بدیع الزمان فروزانفر و عبدالحسین زرین کوب - 
پاکستان، مؤسسه طبی همدرد اختصاصی دنیای جوانان

سر برگ گل ندارم
به چه رو روم به گلشن؟

فخرالدین عراقی

ز دو دیده خون فشانم، ز غمت شب جدایی
چه کنم؟ که هست این ها گل خیر آشنایی

همه شب نهاده ام سر، چو سگان، بر آستانت
که رقیب در نیاید به بهانٔه گدایی

مژه ها و چشم یارم، به نظر چنان نماید
که میان سنبلستان چرد آهوی ختایی

در گلستان چشمم، ز چه رو همیشه باز است؟
به امید آن که شاید تو به چشم من درآیی

سر برگ گل ندارم، به چه رو روم به گلشن؟
که شنیده ام ز گل ها همه بوی بی وفایی

به کدام مذهب است این؟ به کدام ملت است این؟
که کشند عاشقی را، که تو عاشقم چرایی؟

به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند
که برون در چه کردی؟ که درون خانه آیی؟

سیدحسن شهرستانی، مدرس دانشگاه در مراسم بزرگداشت 
مولوی گفت: موالنا آشتی دادن طریقت، شریعت و حقیقت را 
آشتی داد و این موضوعی است که همواره در حوزه عرفان مورد 

مناقشه بوده است.
مهر، مراسم بزرگداشت مولوی با حضور غالمرضا امامی و 
سید حسن شهرستانی، به میزبانی حسن نورانی در خانه فرهنگ 

پندار برگزار شد.
غالمرضا امامی نویسنده و مترجم در ابتدای این مراسم، به 
شرح بیاناتی درباره اندیشه و جهان بینی موالنا پرداخت و با اشاره 
به برخی اشعار موالنا، تعریفی از عرفان ارائه و مراحل آن را از 

دیدگاه این شاعر برشمرد.
این مترجم مولوی را خداوندگار عشق نامید و با بیان اینکه 
نام موالنا با نام شمس تبریزی گره خورده و همه این دو را در کنار 
یکدیگر می شناسند، گفت: دیگرانی همچون برهان الدین ترمذی، 
صالح الدین زرکوب و حسام الدین چلبی نیز در سیر عرفان و سلوک 
مولوی تاثیرگذار بوده اند. به طوری که به تعبیر خود موالنا برای او 

شمس آفتاب، صالح الدین ماه و حسام الدین ستاره است.
امامی در پایان سخنانش گفت: امیدوارم نه فقط اسم موالنا 

بلکه رسم او برای دوستدارانش مورد تاکید و توجه باشد.
حسن شهرستانی مدرس دانشگاه و رئیس سابق کتابخانه 
ملی ایران نیز به عنوان سخنران بعدی این برنامه، صحبت از موالنا 

را کاری سهل و ممتنع خواند.
وی موالنا را ادیبی هنرمند و جامع علم و عقل و عشق 
دانست و گفت: کمتر ادیبی بین ادبای اهل عرفان می توان یافت 

که جامعیت به این گستردگی در وجودش باشد.
این پژوهشگر گفت: کار موالنا آشتی دادن طریقت، شریعت 
و حقیقت بوده و این موضوعی است که همواره در حوزه عرفان 
مورد مناقشه بوده است. موالنا خدای تمثیل بوده و پیچیده ترین 
مفاهیم را هوشمندانه در لفافه و در قالب بیان ساده تمثیلی به 

مخاطب ارائه می کند.
خوانش ابیاتی از نی نامه موالنا و تقدیر از حسن شهرستانی 

دو بخش دیگر و پایانی این برنامه بودند.

موالنا طریقت، شریعت و حقیقت را آشتی داد

پ  چا ه  ز حو س  شنا ر کا یک 
به  نیاز  کشور  نشر  و  چاپ  است؛  معتقد 
باید  مسیر  این  در  و  دارد  پوست اندازی 
بازاریابی  »دفاتر  راه اندازی  با  چاپخانه ها 
و  بدهند  ماهوی  تغییر  چاپ«  رسانه 
ناشران نیز خود را از انحصار کتاب کاغذی 
و واسطه گری صرف رسانه چاپ برهانند.

  حمید فریور، درباره وضعیت صنعت 
در  به خصوص  کشور؛  در  را  نشر  و  چاپ 
صنعت  که  آنچه  گفت:   پساکرونا  دوران 
نشر  صنعت  کنارش  در  و  ایران  چاپ 
ایران می نامیم، چنان در چنبره مشکالت 
بزرگ  و  کوچک  حل نشده  مسائل  و 
و  ساده ترین  کرونا  که  است  شده   احاطه 

حل شدنی ترین مساله آن است.
معضل  حل  برای  فزود:  ا وی   
ویروس کرونا تمام دنیا با همه امکانات و 
استعدادهای علمی، صنعتی و مالی همدل 
آینده ای  در  قطعًا  و  است  شده  بسیج  و 
یا درمانی مؤثر  برای آن واکسن  نزدیک 
پیدا خواهد شد. اما حل مسائل کوچک و 
بزرِگ گریبانگیر صنعت چاپ ایران منوط 
به همدلی و تدبیر اعضای صنف است که 

امیدوارم به وجود بیاید.
 فریور با بیان اینکه تأثیرات مخّرب 
کرونا در اقتصادهای بیمار و کسب وکارهای 
ُپرمسئله و بی برنامه و عقب مانده از قافله 
روزآمدی، بسیار بیشتر است، عنوان کرد: 
در واقع چاپ و نشر ایران همچون آدم هایی 
که بیماری زمینه ای دارند، مستعد آسیب 
از نظر  از ویروس کرونا است و  بیشتری 
به  تا  است  بهانه ای  صرفاً  پساکرونا  من، 
بیماری های زمینه ای مبتالبه صنعت چاپ 

و نشر بپردازیم.
این  دیگر  نام  شد:  یادآور  وی 
بیماری های زمینه ای »روش های ناکارآمد 
و مدیریت غلط« در کسب وکارهای چاپ 
و نشر است که همواره ـ پیش از کرونا و 
پس از کروناـ  وضعیت نامطلوبی را بوجود 

آورده و خواهد آورد.
فریور در پاسخ به سوال که این روزها 
مشکل چاپخانه داران و فعاالن حوزه نشر 
ترجیح می دهم  داد: من  توضیح  چیست، 
فهرست بلندباالیی از خواسته ها و توقعات 
عنوان  تحت  را  خودم  بی جای  و  به جا 
مشکالت صنعت چاپ و نشر جا نزنم و 
از  بزرگتر  مشکلی  که  مختصر  همین  به 
در  غلط  مدیریت  و  ناکارآمد  روش های 
ندارد،  وجود  نشر  و  چاپ  کسب وکارهای 

بسنده کنم.
* چاپ، رسانه است

از  چاپ  مشکالت  وی،  گفته  به 
و  آن شروع می شود  تعریف  و  نام گذاری 
چاپ  به راستی  می یابد:  ادامه  بی کران  تا 
چیست؟ نامگذاری و تعریف آن چه اهمیتی 
دارد؟ به نظر من در پشت هر نامی معنایی 
نهفته است که گاهی ما را به مقصودمان 
می رساند و گاهی از آن دور می کند. هر 
خاصی  مختصات  و  تعاریف  نام گذاری 
به دست می دهد و الزامات متفاوتی را در 

مدیریت و راهبرد آن می طلبد.
فریور با بیان اینکه چاپ را »رسانه« 
»صنعت  نه  و  »ابرصنعت«،  نه  می دانم 
حتی  نه  و  صنعت«  »هنر/  نه  و   مادر«، 
»رسانه چاپ«  معتقدم  گفت:  »صنعت«، 
چاپ  اهمیت  و  عظمت  کافی  قدر  به 

بیان  را  چاپ  به  امروز  بشر  وابستگی  و 
می کند. چاپ، رسانه و مدیومی است برای 
شکل پذیری یا عینیت کاال و عرضه مناسب 
آن به بازار مصرف. اگر این کاال، فرهنگی 
تحقق  برای  است  واسطه ای  چاپ  باشد، 
صنعت نشر و عینیت کاالی تولیدی آن 

یعنی کتاب و مجله و روزنامه.
اگر  میان  این  در  داد:  ادامه  وی   
واسطه ای  چاپ  باشد،  تجاری  کاال  این 
و  بسته بندی  صنعت  تحقق  برای  است 
محصوالت  اقسام  و  انواع  شکل پذیری 
تجاری و با این تعریف بخشی از مشکالت 
رسانه چاپ ناشی از رخداد بحران  در صنعت 

نشر و صنعت بسته بندی است.
توضیح  کارشناس حوزه چاپ  این   
روزنامه  و  مجله  کتاب ،  تیراژ  وقتی  داد: 
آسیب  کنار  در  می یابد،  کاهش  به شدت 
چاپ  رسانه  نشر،  صنعت  ورشکستگی  و 
نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. وقتی صنایع 
و  تعطیلی  با  دیگری  از  یکی پس  کشور 
و  می شوند  مواجه  بحران  و  نیمه تعطیلی 
تولید کاال راکد، متوقف یا کاسته می شود، 
نیاز به بسته بندی محدود و در ادامه رسانه 

چاپ تعطیل می شود.
 وی یادآور شد: به عبارت دیگر رسانه 
چاپ تحت تأثیر فضای کلی اقتصاد ایران و 
وضعیت صنایع مختلف قرار دارد و هر گونه 
گشایش و جهش در تولید کاالی فرهنگی 
و تجاری قطعاً رونق رسانه چاپ را در پی 

خواهد داشت.
فریور همچنین درباره مشکل عمده 
صنعت چاپ طی سال های اخیر و تاثیرات 
چاپ  گفت:  نیز  مشکالت  این  بر  کرونا 
به عنوان یک »رسانه« برای ایفای نقش 
و  اولیه  مواد  و  ابزارها  به  خود  رسانه ای 
مثل  دارد.  نیاز  کار  گردش  نرم افزارهای 
رسانه تلویزیون که به گیرنده و فرستنده 
و  و گزارشگر  بازیگر  و  و دوربین  فیلم  و 
دارد.  نیاز  مخابراتی  تجهیزات  و  استودیو 
رسانه چاپ نیز ماشین آالت و نرم افزارهای 
گردش کار و مواد اولیه الزم دارد و مشکل 

بزرگ از همین جا آغاز می شود.
به گفته وی، رسانه چاپ برای تأمین 
نرم افزارهای  و  اولیه  مواد  و  ماشین آالت 
خارج  به  وابسته  شدت  به  کار  گردش 
در  ریال  پایین  ارزش  و  است  کشور  از 
زیادی  سرمایه  خارجی،  ارزهای  مقابل 
چاپ  ناوگان  روزآمدی  و  نوسازی  برای 
طلب می کند که تأمین آن در توان رسانه 
چاپ نیست یا اصواًل توجیه منطقی برای 

سرمایه گذاری وجود ندارد؛ چراکه 
روزنامه  و  مجله  کتاب ،  تیراژ  وقتی 
به شدت کاهش می یابد؛ در کنار آسیب و 
ورشکستگی صنعت نشر، رسانه چاپ نیز 

تحت تأثیر قرار می گیرد
صنعت  و  نشر  صنعت  در  رکود 

ناشران خود را از انحصار کتاب کاغذی رها کنند

روایتیازتردید،ترسها،امیدوطمع
به  شب  سپید  خنجر  رمان 
است  روایتی  ناصری  مسلم  قلم 
و  امیدها  ترس ها،  تردیدها،  از 
طمع های نهفته در درون آدمی.

نشر معارف به تازگی رمان 
ثر مسلم  ا شب«  »خنجر سپید 
ناصری را روانه بازار کتاب کرده 
درباره  رمان  این  داستان  است. 
دوره 3۵ ساله زندگی پسری است 
با خلیفه سوم  که سر ناسازگاری 
عثمانی که دایی اش است، دارد. 
داستان شخصیت اصلی  این  در 
در عین حال که پسری از خاندان 

کشته  لسالم  ا علیه  مام علی  ا توسط  پدربزرگش  و  است  میه  بنی ا
شده، اما دوستدار حضرت علی علیه السالم می شود و سرانجام هم توسط 

دایی زاده اش کشته می شود.
آزاده جهان احمدی نویسنده منتقد و استاد دانشگاه به مناسبت انتشار 
این  است.  پرداخته  اظهارنظر  به  اثر  این  درباره  یادداشتی  در  کتاب  این 
ادامه  در  را  است  مهر قرار گرفته  اختیار  در  انتشار  برای  که  یادداشت 

می خوانید:
تاریخ یکی از عجیب ترین و در عین حال پر مناقشه ترین موضوعات 

برای ماست. این مایی که میگویم ُمرادم مای ایرانی معاصر است.
اسالم  از  پیش  هزار ساله باستانی  چند  عقبه  یک  با  ایرانی معاصر 
پر  قلب خاورمیانه  در  اسالم  ورود  از  نشیب پس  فراز و  تاریخ پر  و یک 
کشتار،  بمب،  انفجار  از  خبری  که  نیست  روزی  است.  ایستاده  آشوب، 
مخابره  جهان  به  بچه  و  زن  خون مرد و  ریختن  و  درگیری  و  جنگ 
تنگه استراتژیک هرمز  انرژی،  منابع  جغرافیایی،  حساس  موقعیت  نشود. 
سریع، عمیق و  اتفاقات  معرض  در  را  ما  گرم  آب های  به  دسترسی  و 

وسیعی قرار داده است.
از جانب دیگر آنهایی که اهل خواندن و تأمل تاریخ باشند وقتی در 
عمل  یا  داده و  اتفاقات  قرار می گیرند شباهت وقایع رخ  برخی  معرض 
و عکس العمل آدم ها برایش حیرت انگیز  نیست. چون به خوبی می دادند 
شاید وقایع تاریخی عینًا تکرار نشوند اما بشر همواره در معرض ابتالئات و 
امتحانات شبیه به یکدیگر است. حق و باطل همیشه حق و باطل است و 
می ماند اما صورت و شکلش متناسب با اقتضائات و امکانات هر زمانه در 
حال تغییر است. از این روست که خواندن تاریخ موجب می شود از اتفاقات 
سخت آن چنان هراسناک و آشفته نشود و در بزنگاه های اتفاقات سخت 
خدایی  می آید  میان  و حمایت به  تأیید  و  هواداری  وقتی پای انتخاب و 
است  محض  خسران  سمت باطل که  از سر جهل سر نخورد  ناکرده 

برای دنیا و آخرت.
پرداخت داستانی وقایع تاریخی یک فرصت مناسب است برای جذب 
مباحث  کردن  دنبال  که عالقه به  مخاطبان فارسی زبان  از  دسته  آن 
متن های  مطالعه  برای  الزم  سواد  دارند اما حوصله، ظرفیت و  تاریخی 
پذیرفته  پایه  گزاره های  هر علم دیگری  مانند  تاریخ  ندارند.  را  علمی 
این  و از  می شود  لحاظ  تاریخی  کتاب های  در  معمواًل  که  دارد  شده ای 
جهت مخاطبانی هستند که با خواندن موضوعات در قالب مستند خسته، 
دلزده و سرخورده می شوند و شاید هم اصاًل به مراد نویسنده راه نیابند.

در  مقطع هم  در همان  و  رخ می دهند  تاریخ  در دل  وقایع  برخی 
زمان دفن شده و به تدریج اما خیلی زود فراموش می شوند. این وقایع 
می توانند خیلی تکان دهنده باشند اما قدرت انتقال به زمان ها و اعصار 
مؤثر  علت  جایگاه  در  معلول ها  و  علل  زنجیره  در  چون  ندارند  را  بعد 
تاریخ  دهشتناک  نسل کشی ها  از  معاصر  انسان  تامه قرار نمی گیرند.  و 
چقدر و چه چیزهایی را به خاطر دارد؟ من از حافظه جمعی یک ملت 
حقیقی.  واقعیتی  است.  این  از  فراتر  واقعیتی  مرادم  نمی گویم  سخن 
واقعه ای  معلول  زمانی  خودش  معلول ها  و  علت  از  زنجیره ای  در  آنچه 
بوده است اما پس از وقوع تبدیل به علتی مؤثر می شود فارغ از عنصر 
بخت  و خوش  پشت سر می گذارد.  را  دوره ای  هر  موج  چونان  و  زمان 
ملتی که تاریخ را خوانده و فهمیده باشد. مایه مسرت است که ادبیات 
به  تاریخی  رمان هایی  با  پیش  از  بیش  که  است  مدتی  ایران  داستانی 

از تاریخ رفته است. استقبال روایت بخشی 
بنی امیه  از خاندان  است  درباره کودکی  رمان »خنجر سپید شب«، 
که پسردایی معاویه بن ابی سفیان و تربیت یافته عثمان بن عفان، اما از 
ابیطالب بود  ابن  از حامیان و عاشقان علی  دشمنان و مخالفان اموی و 
که جان و زندگی خویش را در راه دفاع از ایشان گذاشت و هرگز پایش 

در حمایت از ولی اهلل نلغزید.
مسلم ناصری با رمان خنجر سپید شب ما را به میان مردمان زمانه ای 
آنها را در بزنگاه های  تا تردید، طمع، ترس، حقیقت طلبی و..  دور برده 
حساس زندگی و تاریخ ببینیم، بسنجیم و حتی قضاوت کنیم. و احتمااًل از 
خودمان بپرسیم اگر من بودم چه می کردم؟ نویسنده این داستان از زاویه 
دید سوم شخص و به بیان دیگر دانای کل بهره برده است. انتخاب این 
زاویه دید در این رمان انتخاب درستی است از این جهت که این زاویه 
دید به نویسنده کمک می کند تا هر میزان که بخواهد به شخصیت های 
امیدها،  تردیدها، ترس ها،  از گذشته و حاالت،  نزدیک شود و  داستانش 
طمع ها و جستجویشان بگوید. دانای کل این قصه گاهی در ذهن و زبان 
شخصیت هایش )منفی و یا مثبت( نفوذ می کند و حرف هایشان را برای 
ما بازگو می کند و گاهی هم خودش از منظر دانای کل بودن و اشرافش 
تا  است  کرده  نویسنده کمک  به  تمهید  این  واقع  در  وقایع می گوید.  بر 
اطالعات مورد نیاز را عالوه بر دیالوگ میان شخصیت ها، مرور خاطرات 

و یا حدیث نفس به این شکل و تدریجی به خواننده منتقل کند.
دارد  سعی  نویسنده  است.  رمانی شخصیت محور  شب  خنجر سپید 
تا با یک روایت اصلی و چند خرده روایت از تغییر روش، تردیدها، اهداف 
و حتی جستجوگری های مردم آن زمان بگوید. نثر داستان هم متناسب 
با زمانه و در عین حال تا حدی وفادار به ساختار تاریخی است و از این 
جهت آن را تبدیل به یک رمان روان، یک دست و خوش خوان کرده است.
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فرناز میرزالو

دافنهدوموریه،خالقرمانمشهور»ربهکا«

امروز، مصادف است با سالروز تولد دافنه دوموریه داستان سرا، تذکره 
نویس  و نمایشنامه نویس انگلیسی در سال ۱۹۰۷

ویس که به واسطه رمان هاي عاشقانه پرتعلیقش صاحب شهرت است، 
خیلی ها با رمان مشهور »ربه کا« مي شناسند که بالفاصله پس از انتشار 
توسط »اورسن ولز« در یک برنامه رادیویي اجرا شد و یک سال بعد توسط 
کارگردان بي بدیل دنیاي سینما »آلفرد هیچکاک« به تصویر کشیده شد. 
»ربه کا« به زعم اغلب ادیبان مشهورترین، بهترین و آخرین رماني است که 

با الهام از رمان »جین ایر« شارلوت برونته پدید آمده است.
 »دافنه دوموریه« در سیزدهم ماه مه ۱۹۰۷ در خانواده اي هنرمند 
در لندن متولد شد. پدرش »سرجرالد دوموریه« بازیگرداني مشهور و فرزند 
»جورج دوموریه« کاریکاتوریست نامي بریتانیا بود. »دوموریه« بعدها بسیاري 
از آثار خود را با الهام از اجداد و سایر اعضاي خانواده اش خلق کرد. رمان 
»ماري آن« و »شیشه گر« از این دسته اند. او رمان »جرالد« را با الهام از 

شخصیت پدرش به رشته تحریر درآورد.
با  از دوستي  دوران کودکي »دوموریه« در خانواده اي طي شده که 
ادیبان برجسته اي چون »ادگار واالس« و »جي ام باري« بهره مند بود 
و بدین ترتیب او از همان دوران نوجواني قلم به دست گرفت. اولین اثر 
مکتوب او داستاني کوتاه بود که به دست عمویش که سردبیري مجله اي 
را بر عهده داشت به چاپ رسید. »دوموریه« تحصیالت ابتدایي خود را در 

شهرهاي مختلفي چون لندن؛ مودون و پاریس گذراند.
او که کتابخواني مشتاق بود، بیش از هر چیز با تصور عوالم خیالي 
داستان ها به وجد مي آمد و در خیال پردازي آنچنان پیش رفت که براي 

خود شخصیتي ثانوي و مردانه نیز ساخته بود.
شاید به همین دلیل است که اکثر راویان آثار او را مردان تشکیل مي 
دهند. او اولین رمانش را در سال ۱۹3۱ منتشر کرد و رمان بعدي او درباره 
قاچاقچیان در قالبي تاریخي به نگارش درآمد و پس از مدتي امتیاز آن را 

براي ساخت فیلمي به همین نام به کارگرداني آلفرد هیچکاک فروخت.
او عالقه مند شد و  آثار  به  بود که هیچکاک  این همکاري  از  پس 
بعدها با الهام از یکي از داستان هاي کوتاه »دوموریه« فیلم سینمایي »کالغ 
ها« The Birds را به روي پرده برد. »دوموریه« در سال ۱۹32 با درجه 
داري به نام »کلنل فردریک برونینگ« ازدواج کرد که به واسطه خدمات 

ارزنده اش در خالل جنگ جهاني دوم به مقام شوالیه اي نائل آمده بود.
به مدت 33  برونینگ«  تا آخر عمر »کلنل  این دو  زندگي مشترک 
سال در خوشي و آرامش سپري شد. »دوموریه« پس از مرگ شوهرش به 
سال ۱۹۶۵ هیچ گاه ازدواج نکرد. او که در سال ۱۹۶۹ با لقب بانوي ادبیات 
انگلستان خوانده مي شد به ۱۹ آوریل سال ۱۹۸۹ دیده از جهان فروبست.

خاطرات مکتوب او پس از مرگش تحت عنوان »کورن وال سحرآمیز« 
هاي  داستان  اکثر  که  است  ساحلي  نام  وال«  »کورن  رسید.  چاپ  به 
»دوموریه« در آنجا اتفاق مي افتد؛ ساحلي در ناحیه غربي انگلستان که 
هواي توفاني و وحشي آن الهام بخش »دوموریه« در خلق بسیاري از رمان 
ها و داستان هاي کوتاهش از جمله »ربه کا« بوده است. او در وصف »کورن 
وال« مي گوید: »مکاني براي آزادانه نوشتن، قدم زدن، مبهوت شدن و 
تنها بودن.« »دوموریه« چنین قضایي را عاشقانه دوست مي داشت و بي 
دلیل نیست که او 2۵ سال از عمر خود را در خانه اي رو به دریا گذراند، 

همان خانه اي که در رمان تاریخي »ژنرال پادشاه« توصیف شده است.
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صرفه  از  مطلوبی  دورنمای  بسته بندی 
اقتصادی رسانه چاپ نشان نمی دهد.

مشکل  یک  اینکه  بیان  با  فریور 
می شود،  دیگر  مشکالت  بروز  زمینه ساز 
گفت:  وقتی سرمایه گذاری برای نوسازی 
چاپ،  ناوگان  ندهد،  رخ  ماشین آالت 
می شود  پرهزینه  و  مستهلک  قدیمی، 
و  جدید  فناوری های  به  آن  تجهیز  و 
ارتقای  به  که  کار  گردش  نرم افزارهای 
بهره وری می انجامد ناممکن است. از سوی 
دیگر هزینه ها باال می رود، بهره وری پایین 
می آید، تیراژها کم و کمتر می شود و در 
نهایت کسب و کار چاپ بی صرفه می شود 

و تعطیلی رسانه چاپ رخ می دهد.
* مشکلی به  نام پراکندگی و چندپاره 

بودن واحدهای چاپی
فریور با اشاره به مشکل دیگری که 
رسانه چاپ ایران با آن دست به گریبان 
چندپاره  و  پراکندگی  داد:  توضیح  است، 
شدن فعالیت های واحدی است که همگی 
در یک تعریف می گنجد اما در صنوف و 
شده اند.  گنجانیده  گوناگون  اتحادیه های 
مثاًل اگر شما تولید یک کتاب را در نظر 
بگیرید، بخشی از آن در لیتوگرافی با صنف 

و اتحادیه خاص خودش است.
وی افزود: نسخه ها سپس به چاپ 
می روند که آن هم اتحادیه و تشکیالت 
به صحافی  آن  از  بعد  و  دارد  را  خودش 
صنف  و  اتحادیه  دارای  که  می روند 

مستقل است.
از  مشکل  این  اینکه  بیان  با  فریور 
دو بعد قابل بررسی است، گفت: نخست 
مشکالت مدیریتی؛ زیرا باید در گردش کار 
یک رسانه با هدفی واحد و عملیاتی پیوسته 
چند مرجع تصمیم گیر وجود داشته باشد که 
هر کدام ملزومات و سالئق خاص خود را 
دارند و مجوزهای انحصاری صادر می کنند 

و تازه هم دیگر را قبول هم ندارند.
این کارشناس حوزه چاپ و نشر با 
اشاره به مشکل دوم، عنوان کرد: مشکل 
بعدی، هزینه های مالی و زمانی مترتب بر 
نگاه  از  اگر  است.  صنفی  پراکندگی  این 
بنگرید،  موضوع  به  چاپ  رسانه  مشتری 
یک  از  را  زینک  باید  که  است  خنده دار 
سو بگیری و کاغذ را از سوی دیگری و 
سپس به سوی چاپخانه بروی و در نهایت 
فرم های چاپ شده را به مقصد آخری ببری 
را  یا سربرگت  کتاب  و  بشود  تا صحافی 

تحویل بگیری.
وی ادامه داد: در این میان خدا نکند 
و کمیت سفارش  در کیفیت  اشکالی  که 
باید شکایت  که  نیست  معلوم  بدهد؛  رخ 
نگاه  از  اگر  و  ببری  به کدام  را  کدامشان 
بنگرید،  موضوع  به  چاپ  رسانه  اصحاب 
این چندپاره گی باعث ایجاد محدودیت و از 
بین رفتن رقابت و عدم سرمایه گذاری های 
شرکت هایروزآمد  شکل گیری  و  بزرگ 
شده است و تازه وقتی نیاز به حمایت این 
اتحادیه ها و تشکیالت در موضوعی دارید 

پشتتان خالی است.
طول  در  من  اینکه  بیان  با  فریور   
این گفت وگو دائماً پرهیز کردم از این که 
برای کرونا در آسیب رسانی به رسانه چاپ 
نقش خاص و مستقیمی قائل شوم، گفت: 
این  چارچوب  در  ناگزیرم  هرحال  به  اما 
موضوع بگویم که از دید من، رسانه چاپ 
به عنوان یک واسطه در تحقق صنعت نشر 
از رخدادهای  متأثر  بسته بندی،  و صنعت 
این دو صنعت است و اینکه کرونا در بروز 
داشته  نقشی  نشر  صنعت  فعلی  وضعیت 
است، پاسخ مثبت یا منفی ما یا هر تحلیلی 
که داشته باشیم، مبّین میزان تأثیر کرونا بر 

رسانه چاپ است.
 وی تاکید کرد: مشکل بزرگ صنعت 
نشر ایران ربطی به کرونا ندارد -سوای از 
بی اعتمادی به محتوا و نادیده  گرفته شدن 
یی-  تک صدا و  نان  ا کتاب خو سلیقه 
روش های قدیمی و منسوخ چاپ و توزیع 
است. وقتی عینیت کاالی فرهنگی صرفًا 
محدود  و  مقدور  چاپ  رسانه  به واسطه 
از  منحصراً  نیز  کاال  این  فروش  و  باشد 
کتابفروشی و دکه روزنامه فروشی صورت 
بپذیرد، طبیعی است که تمهیدات قهری و 
ناگزیری مثل فاصله گذاری اجتماعی منجر 

به  بروز بحران در صنعت نشر شود.

 فریور با بیان اینکه در دنیا سالیان 
صنعت  کاالی  عینیت  که  است  درازی 
نشر یعنی کتاب و مجله و روزنامه وابسته 
چاپ  رسانه  واسطه گری  به  منحصر  و 
نیست، گفت: این کاالی فرهنگی صرفًا 
به  خیابان  و  کوچه  کتاب فروشی های  در 
و  دیجیتال  رسانه های  نمی رسد.  فروش 
اینترنتی  توزیع  شبکه های  و  الکترونیک 
کمتر  سرمایه  با  و  سهولت  و  به سادگی 
کتاب، مجله و روزنامه را در تبلت و رایانه 
اساس  بر  یا  می بندند  نقش  خریداران 
سفارش خریدار چاپ دیجیتال می کنند و 

با پست به دستش می رسانند.
 وی با اشاره به تأثیر کرونا بر رسانه 
نیز  بسته بندی  صنعت  بخش  در  چاپ 
عنوان کرد:  کرونا باعث شد تولید کاالهای 
و  شوینده ها  بهداشتی،  دارویی،  پزشکی، 
برخی اقالم خوراکی رشد چشمگیر بیابد. 
پس رسانه چاپ در نقش  واسطه ای خود در 
تحقق صنعت بسته بندی قطعاً تأثیر مثبت از 
کرونا گرفته و اقتصادش شکوفا شده است 
و شاید اگر تجهیزات رسانه چاپ بروز و 
متنوع تر باشد سهم بیشتری در شکل پذیری 
کاال و تحقق صنعت بسته بندی پیدا کند.
* لزوم حمایت دولت از زیرساخت ها

فریور در پاسخ به این سوال که دولت 
برای حمایت از این صنعت چه اقداماتی 
از  باید  دولت  دهد، گفت:  انجام  می تواند 
حمایت  زیرساخت ها  در  سرمایه گذاری 
با  نکند،  دخالت  تأمین  زنجیره  در  و  کند 
دخالت در قیمت گذاری رانت ایجاد نکند 

و اصناف را نسبت به تأسیس 
الکترونیک  و  دیجیتال  رسانه های 
و  به سادگی  اینترنتی  توزیع  و شبکه های 
سهولت و با سرمایه کمتر کتاب، مجله و 
روزنامه را در تبلت و رایانه خریداران نقش 
می بندند یا بر اساس سفارش خریدار چاپ 
دستش  به  پست  با  و  می کنند  دیجیتال 

می رسانند
صندوق های حامی به منظور حمایت 
از کسب وکارها در شرایط بحرانی یا کمک 

به توسعه در شرایط عادی موظف کند.
 وی افزود: در این زمینه دولت باید 
همه حمایت مالی خود را از رسانه چاپ و 
سایر صنایع و صنوف از طریق صندوق های 

حامی انجام دهد. 
 فریور درباره اقدامات چاپخانه داران 
از  جلوگیری  برای  نشر  حوزه  فعاالن  و 
تعطیلی بنگاه هایشان نیز توضیح داد:  باید 
با  ناشران  از  به صراحت بگویم که برخی 
وسوسه جذابیت های رانتی نشر و به طمع 
کاغذ و ارز دولتی وارد این حوزه شده اند. 
چه بهتر که این ها نباشند و به نابودی بروند.

 وی ادامه داد: چه قدر خوب خواهد 
شد اگر تأسیس یک بنگاه انتشاراتی امتیاز 
ویژه نباشد؛ بلکه ورود آگاهانه و عاشقانه به 
یک کسب و کار با در نظر گرفتن الزامات 
آن و در رقابت آزادانه در جذب مخاطب 
باشد. این کارشناس با بیان اینکه صنعت 
نشر ایران باید روزآمد شود، گفت: ناشران 
و  کاغذی  کتاب  انحصار  از  را  خود  باید 
برهانند،  چاپ  رسانه  صرف  واسطه گری 
بر  دیجیتال  چاپ  یا  الکترونیک  نشر  به 
اساس تقاضا روی آورند و در شبکه های 
مجازی و از طریق سایت های بومی مشابه 
آمازون به معرفی و فروش کتاب بپردازند، 
ایجاد  مخاطب  جذب  برای  ویترین هایی 
خریداری  کتاب های  نهایت  در  و  کنند 
شده به صورت آنالین را به نشانی خریدار 

ارسال کنند.
 * راه های پیش رو را بشناسیم

روی  پیش  راه های  درباره  فریور 
فعاالن حوزه چاپ نیز گفت: چاپخانه داران 
نشر  صنعت  حوزه  در  بیشتر  که  کوچک 
دارند؛  رو  پیش  راه  سه  می  کنند  فعالیت 
نخست اینکه ماشین آالت قدیمی و فرسوده 
افست خود را متناسب با ظرفیت و تیراژ 
کاالی فرهنگی به روز کنند و به طور جدی 

به چاپ دیجیتال روی آورند.
 وی ادامه داد: راه دوم این است که 
بازاریابی  »دفاتر  به  را  خود  چاپخانه های 
رسانه چاپ« تغییر شکلی و ماهوی بدهند 
و با راه اندازی سایت اینترنتی و استفاده از 
شبکه های اجتماعی به جذب سفارش های 

آنالین و خدمات غیرحضوری بپردازند.
ر  راهکا سومین  ره  با در فریور   
نیز  چاپخانه داران  برای  شده  پیش بینی 
با  کوچک  چاپخانه های  کرد:  عنوان 
تأسیس شرکت های  و  یکدیگر  در  ادغام 
در  سرمایه گذاری  کنار  در  چاپی  بزرگ 
استفاده  و  چاپ  ماشین آالت  جدید  انواع 
به  مثبت  نگرش  و  قوی  مدیریت های  از 
نرم افزارهای گردش کار، توان رقابتی خود 
را افزایش بدهند و سهم متناسب خود را 
در بازار صنعت نشر و صنعت بسته بندی 

تصاحب کنند.

جان  و  جسم  عالوه بر  کرونا  ویروس 
انسان ها، حیات اجتماعی و فرهنگی آنها را نیز 
میان، عرصه های  این  در  انداخت؛  به مخاطره 
از  نیز  کتاب،  و  نشر  بازار  ویژه  به  فرهنگی، 
آسیب های این وضعیت مصون نماند و نفس شان 

به شماره افتاد.
جهان،  در  کرونا  شیوع  با  نوشت:  ایرنا 
از خدمات غیر ضروری تعطیل شد و  بسیاری 
مردم ایامی را به ناچار در خانه های شان ماندند؛ 

در این ایام از مردم خواسته شد فاصله فیزیکی با دیگران را 
رعایت کنند که این امر بیشترین ضرر را به کتاب فروشی های 

تبریز  وارد کرد و حیات شان را به مخاطره انداخت.
روزهایی که اوج فروش و یکی از بهترین بازه های 
به  تبریز  کتابفروشان  به  سرمایه  بازگشت  برای  زمانی 
اقتصاد آن ها مختل شد و  با شیوع کرونا  شمار می رفت، 
با  دیگر  سوی  از  کشاند؛  ورشکستگی  لبه  تا  را  بسیاری 
این  در  ساله  همه  که  کتاب  عیدانه  طرح  نشدن  اجرایی 
را  آسیب ها  کتابفروشان می داد،  به  برابری  دو  رونق  ایام 

به اوج رساند.
از  بسیاری  ها  رسانه  در  شده  منتشر  اخبار  طبق 
کتابفروشان ضرر خود را بیش از ۷۰ درصد اعالم کردند و 
در روزهای اخیر، نزدیک به ۱۰ کتابفروشی در سراسر کشور 
مدت  به  نیز  تبریز  کتابفروشان  و  تعطیل شدند  برای همه 
حداقل 4۵ روز تعطیل کردند و دچار مضیقه مالی شدید شدند. 
برابر  در  همچنان  توانسته اند  که  کتاب فروشی هایی 
مراجعان  چشمگیر  کاهش  با  نیز  کنند  مقاومت  تعطیلی 
مواجه  شده اند؛ از طرف دیگر در حالی که بسیاری در خانه 
گیر افتاده اند و به سرگرمی و آرامش فکری احتیاج دارند، 

کتاب ناگهان به نیازی حیاتی تر از همیشه بدل شده است.
*فروش آنالین نتوانست جایگزین خوبی برای فروش 

سنتی باشد
مدیر کتابفروشی دهخدا با بیان اینکه کرونا تاثیر زیادی 
بر رکود فروش کتاب داشت، اظهار کرد: حداقل 4۰ درصد 
از فروش ما در بهترین بازه زمانی فروش کم شد، این در 
حالی است که اسفند، پرفروش ترین ماه کتابفروشی ها است.

از  استفاده  با  البته  اینکه  بیان  با  پور  امین  محمدتقی 
روش فروش اینترنتی و حضور در فضای مجازی تا حدودی 
این مشکل رفع شد، افزود: در فروش آنالین به دلیل ارسال 
رایگان و اعمال تخفیف تا حدودی فروش داشتیم که به هیچ 

وجه نمی تواند جبران خسارت بکند.
 24 از  گفت:  کتابفروشی  تعطیلی  مدت  درباره  وی 
و  کردیم  تعطیل  را  مغازه  داوطلبانه  فروردین   2۸ تا  اسفند 
با رعایت  بعدها هم با گشایش کسب و کارهای بی خطر 
پروتکل های بهداشتی و گذاشتن دمپایی برای هر مشتری 

شروع به بازگشایی کردیم.
مدیر کتابفروشی دهخدا ادامه داد: البته از زمانی که 
فروشگاه را باز کرده ایم استقبال چندانی نشده است و نسبت 

به سال های قبل در مدت مشابه مراجعه کننده 
و خریدار بسیار کاهش یافته است.

برگشتی  چک  تومان  میلیارد  یک   *
کتابفروشی ها

و  گفت  در  نیز  حامد  کتابفروشی  مدیر 
گویی با بیان اینکه کرونا تاثیر منفی زیادی بر 
فروش ما داشت، اظهار کرد: معموال شب عید 
دوستان برای خرید خودشان و نیز اهدا کتاب 
به عنوان عیدی می آمدند اما با تعطیلی اجباری 

این امکان از ما گرفته شد.
فروش  اگرچه  کرد:  خاطرنشان  نخجوانی  حامد 
آنالین و ارسال رایگان را به منظور جبران ضررهای ناشی 
از تعطیلی برقرار کردیم، اما قاعده کتابفروشی های سنتی 
حضور کتابخوانان حرفه ای در کتابفروشی و قفسه گردی 
است و چه بسا ضمن جست و جوی کتاب به کتابی برمی 
خورند که نه نامش را شنیده اند و نه از وجود چنین کتابی 

خبر داشتند.
وی با بیان اینکه در مدتی هم که کتابفروشی را باز 
ایم استقبال مراجعان بسیار کم است، افزود: در این  کرده 
فصل معموال نمایشگاه کتاب تهران برگزار می شد که تاثیر 
زیادی بر چاپ و نشر و فروش کتاب حتی در کتابفروشی 
های شهرستان ها داشت اما امسال به دلیل برگزار نشدن 

نمایشگاه این فرصت نیز از صنف ما گرفته شد.
* کمبود فروش را فقط شب عید جبران می کردیم 

مدیر کتابفروشی سپهر با بیان اینکه ما فقط چشم به 
راه فروش عید می مانیم تا کمبود فروش مان را در شب 
عید جبران کنیم، افزود: امسال امیدمان بر باد رفت و فروش 

مان در این ایام صفر شد.

کرونا نفس کتابفروشی های تبریز را بند آورد
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انیمیشن سازان به میدان مبارزه با کرونا آمدند

ن  ا د گر ر کا ی  صمد معین 
انیمیشن معتقد است نهادهای متولی 
کرونا  با  مبارزه  حوزه  در  فرهنگسازی 
در سفارش تولید انیمیشن های آموزشی 
کوتاهی  موجود،  ظرفیت  به رغم 
بر  تأکید  معین صمدی ضمن  کردند. 

تأثیرگذاری آموزش با زبان انیمیشن در زمینه  
مقابله  با کرونا گفت: هر چقدر فضای مجازی به عنوان یک رسانه نوپا و 
رسانه های تصویری می تواند در جامعه تأثیرگذار باشد، انیمیشن نیز به همین 
اندازه در جامعه تأثیرگذار است، چرا که می تواند به راحتی بسیاری از مفاهیم 
علمی و اجتماعی که برای انتقال آن به جامعه الزم است را با یک زبان ساده 
و جذاب و در زمانی اندک منتقل کند. نیمیشن به راحتی و با استفاده از فضای 
فانتزی، ویروسی مانند کرونا را به تصویر می کشد و راه های مقابله با آن را نشان 
دهد که همین زبان ساده و جذاب، تأثیرگذاری بیشتری روی بیننده خواهد داشت.

شب های قدر با »کشیک قلب« همراه شوید

قلب«  »کشیک  مینی سریال 
حسین  نویسندگی  و  کارگردانی  به 
ماه  اردیبهشت  23امروز   از  مهکام، 
پخش  شبکه  این  فارسی  کانال  در 

می شود.
»کشیک قلب« محصول سال ۱3۹۵ 
به تهیه کنندگی علی پورکیانی، اولین بار در 

شب های قدر از شبکه یک سیما پخش شد.
در خالصه داستان سریال آمده است: یک پزشک جوان به نام یوسف 
که در کودکی تمام اعضای خانواده خود را از دست داده است و از کودکی 
فردی بی نام و نشان او را از نظر مالی تأمین کرده  است در شیفت یکی از 

شب ها با یک بیمار عجیب مواجه می شود.
بازیگرانی همچون محسن کیایی، لیندا کیانی، آتیال پسیانی و بهاره 

رهنما در این سریال نقش آفرینی کرده اند.

بزرگان موسیقی و هالیوود در سوگ لیتل ریچارد

از چهره های  یکی  ریچارد  لیتل 
موسیقی آمریکا دیروز در ۸۷ سالگی 

از دنیا رفت.
نه  از معماران حقیقی  وی یکی 
اند  آر  بلکه  رول،  اند  راک  ژانر  تنها 

بی، سول، هیپ هاپ و شماری از ژانرهای 
دیگر بود.

عده زیادی از هنرمندان در این جایگاه قرار ندارند که بتوان حقیقتًا 
تعداد  و  پرینس  استونز،  رولینگ  براون،  جیمز  بیتلز،  الهام  منبع  گفت 
بی شماری از موزیسین های دیگر بوده اند. آهنگ ها، صدا و خوانندگی او 
آنقدر برای موسیقی مدرن بنیادی هستند که بسیاری از نسل های جدید 
ابرستاره ها احتمااًل حتی نمی دانند که سبک خوانندگی یا سمپل هایی که 
استفاده می کنند از او نشات می گیرند. حتی باب دیلن در آرزوی پایان سال 
دبیرستان خود نوشته بود که هدفش »بدل شدن به لیتل ریچارد« است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  4۰

»نگران نباش« برای کسب جایزه به آلمان رفت 

فیلم »نگران نباش« به جشنواره 
بین المللی فیلم »کرونا« آلمان راه پیدا 
کرد.این فیلم ساخته مانا پاک سرشت 
در نخستین دوره جشنواره بین المللی 
صورت  به  که  آلمان  »کرونا«  فیلم 
داده  نمایش  می شود،  برگزار  آنالین 

به  ارسالی  فیلم   ۱2۶2 بین  شد.از  خواهد 
جشنواره 3۶ اثر به مرحله نهایی جشنواره راه پیدا کرده اند.انتخاب بهترین 
فیلم از نگاه مخاطبان در این جشنواره به صورت آنالین خواهد بود که 
یورو  داوران ۱۵۰۰  نگاه  از  فیلم  بهترین  جایزه  و  یورو  آن ۵۰۰  جایزه 
تعیین شده است. فیلم های منتخب در این جشنواره به صورت مستقیم 
به جشنواره interfilm برلین راه پیدا می کنند.»نگران نباش« داستان 
دختر نوجوانی را روایت می کند که روز تولدش به دلیل کرونا تنها در خانه 
قرنطینه است و مادر پرستارش از بیمارستان یک سوپرایز برای او دارد.
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دست هاي پشت پرده در عرصه هنر!

هوشنگ توکلي: برخي از مسئوالن هنري در پي تخریب نظام هستند

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح ۲۱ - پ. ۱۵
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سازمان شهرستان ها:  ۰9۱۲۲7۵۲۱9۰
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

و  هنر  عرصه  کنوني  شرایط  در 
معضالت متعددي که براي هنرمندان 
و  دولت  آمده، شاید خیلي ها  وجود  به 
همینطور مسئوالن هنري را مسبب این 
مسائل مي دانند. حتي عده اي دیگر از 
هنرمندان هستند که باور دارند هنر این 
سیاست زدگي  و  سیاست  اسیر  کشور 
به  فرهنگي  و  هنري  مدیران  و  شده 
تا  هستند  خود  سیاسي  منافع  دنبال 

معضالت و مشکالت هنرمندان!
و  یگر  ز با کلی  تو شنگ  هو
تلویزیون  سینما،  کهنه کار  کارگردان 
به  که  است  افرادي  از  یکي  تئاتر  و 
این باور رسیده که مدیران فرهنگي و 
سیاسي  بازي هاي  درگیر  دائما  هنري 
و همین موضوع  جناح بندي هستند  و 
شدیدي  لطمه هاي  تا  شده  باعث 
این  در  او  شود.  وارد  هنر  عرصه  به 

رابطه به دنیاي جوانان گفت: مدیران 
را  جناحی  و  سیاسی  اهدافی  فرهنگی 
دنبال می کنند و توجهی به اخالقیات 
و فرهنگ ندارند! مدیران سیاسی کار 
نهادهای  و  دستگاه ها  در  سینمایی 
مختلف هم کار خود را با انگ و اتهام 
که  می برند  پیش  دیگران  به  زدن 
فرهنگ  ضرر  به  مسائل  این  تمامی 
در  امروزه  ما  اگر  است.  کشور  هنر  و 
و  سینما  خانه  ارشاد،  وزارت  سینما، 
سایر حوزه های دیگر فرهنگی و هنری 
دچار مشکالت کالن شده ایم به دلیل 
برخی  که  است  سیاسی  بازی های 
مدیران انجام می دهند اما در راس آنها 
افرادی سازمان یافته وجود دارند که به 
چه  و  بگویند  چه  می کنند  دیکته  آنها 
بکنند و چه کسانی را تخریب نمایند. 
این تاول چرکینی است که ما طی این 

سالها در سینما شاهد بودیم و متاسفانه 
هنوز هم این تاول سر باز نکرده و از 
که  باشیم  داشته  امید  نباید  رو  همین 
در حوزه  مثبت  اثری  زودی ها  این  به 
باالخص  و  کشور  هنری  و  فرهنگی 

سیاست های فرهنگی رخ بدهد.
هوشنگ توکلی سپس از نهادهای 
نظارتی گالیه کرد و آنها را نیز بي توجه 
به این مسائل خطاب کرد و گفت: این 
حلقه های  مانند  نظارتی  مجموعه های 

متولیان  و  ن  مدیرا با  زنجیر  یک 
اگر  بی تردید  هستند!  متصل  فرهنگی 
دستگاه های نظارتی بر عملکرد متولیان 
به  را  کار خود  سالها  این  در  فرهنگی 
اوضاع  انجام می دادند  نحوی شایسته 
در سینمای کشور چنین آشفته نمی شد! 
و  دستور  دارند  مدیران  این  واقع  در 
را  نظارتی  نهادهای  همان  فرمان 
چیزی  هم  وسط  این  و  می کنند  اجرا 
سینما  در  سالهاست  می آید!  گیرشان 
نظام  کل  تخریب  برای  تشکیالتی 

شکل گرفته است. 
شمقدری  آقای  ریاست  زمان  در 
نفری   ۸-۷ هم  سینمایی  سازمان  در 
کرده  ایجاد  کاذب  شرایطی  که  بودند 
سینما  خانه  که  کردند  القا  همه  به  و 
توسط دولت بسته شده است در صورتی 
و  بود  ادعایی کذب محض  چنین  که 

تنها  هیچگاه خانه سینما بسته نشد و 
سعی مسئوالن وقت بر این بود که خانه 
ادامه  قانونی  شکلی  به  بتواند  سینما 
دوران  آن  در  افراد  این  بدهد.  حیات 
آبروی  تا  کردند  را  تالش شان  تمام 
نظام را در سطح جهانی ببرند چرا که 
با تفکرات رئیس جمهور وقت مخالف 
بودند. امروزه هم عقبه همان گروه ها 
دارند  بازهم  و  هستند  کار  راس  در 
بازی های سیاسی درمی آورند و با کارها 
نظام  و  آبروی کشور  اظهارات خود  و 
را می برند! تا زمانی که چنین افرادی 
در  امکانات  همه  و  هستند  کار  روی 
اختیار آنها قرار دارد نمی توان انتظاری 
برای بهبودی اوضاع سینما داشت. این 
افراد تخریب گر هستند تنها در صورت 
رفتن شان می توان امیدی برای بهبود 
شرایط فرهنگی و هنری کشور داشت.
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گالیه هاي استاد کهنه کار بازیگري

بهزاد فراهاني: دولت اهمیتي به هنر 
و هنرمندان نمي دهد!

محمد حسین زاده
در روزهاي اخیر بارها با هنرمندان مختلف به گفتگو نشسته ایم و 
معضل اساسي این روزهاي هنرمندان را بررسي کرده ایم، معضلي که 
شاید یکي از عجیب ترین اتفاقات در این عرصه باشد آن هم این است 
که مشاغل هنري جزو مشاغل ضروري به شمار نمي روند و از این رو 
ایام  در  است خصوصا  شده  ایجاد  هنر  اهالي  براي  بسیاري  مشکالت 
قرنطینه و خانه نشیني حاال وضعیت به مراتب وخیم تري نیز پیدا کرده اند.

و  مدیره  هیات  رئیس  و  تئاتر  کارگردان  و  بازیگر  فراهانی  بهزاد 
مسئول آموزش صنفی خانه تئاتر یکي از افرادي است که سالها براي 
این موضوع تالش کرده و بارها نسبت به این اتفاق هشدار داده بود ولي 
گویا خیلي ها تا پیش از دوران کرونا این موضوع را جدي نگرفته بودند. 
این چهره کهنه کار و شاخص عرصه فرهنگ و هنر در گفتگو با دنیاي 
جوانان درباره ضرورت تعریف و ثبت مشاغل هنری به عنوان یک شغل 
باید کار کند، مگر  انسانی به منظور گذران زندگی  ضروري گفت: هر 
اینکه قصد داشته باشد هزینه معاش خود را از جیب دیگران تامین کند 
و خوشبختانه ما بازیگران و هنرمندان از این دسته نیستیم و دستمزد خود 
را خرج زندگی می کنیم. بیش از 4۰ سال است که شغل مان به رسمیت 
شناخته نمی شود و هر بار که کوششی به این منظور می شود با قول و 
قرارهای واهی سرمان را گرم می کنند. چندی پیش اعالم شد طرح امنیت 
شغلی هنرمندان به مجلس رفته و تصویب شده است و قرار شد وزارت 
ارشاد آئین نامه اجرایی اش را تدوین کند، اما زمانی که هنرمندان به وزارت 
کار مراجعه می کنند به اشکال مختلف از این موضوع شانه خالی می کنند. 
واقعیت این است که نظام و دولت باید تمام آحاد مملکت را به رسمیت 
بشناسد و ما نیز جزئی از این مردم هستیم، بنابراین باید حرفه مان نیز به 
رسمیت شناخته شود. دولت به جماعت هنری توجه ندارد و هنرمندان 
تنها در زمان نیاز و خواسته ها به عنوان وسیله محسوب می شوند. من 
سالها نسبت به این موضوع هشدار داده بودم ولي حتي برخي از اهالي 

هنر هم این موضوع را جدي نگرفته بودند!
به  خانه نشیني  و  قرنطینه  در  روزها  این  نیز  او  که  فراهاني  بهزاد 
سر مي برد درباره ضرورت افزایش اعتبار و بودجه هنری توسط دولت 
و مجلس یادآور شد: به اعتقاد من دولت و مجلس یا شناختی از هنر 
ندارند و یا اینکه هنر برایشان اهمیتی ندارد و آن را نمی خواهند و هنر 
را وسیله رشد ذهن و روانشناسی اجتماعی نمی دانند و وقعی برای آن 
قائل نیستند. در گذشته یکی از وزرای دولتی معتقد بود که چون پول 
پرداخت می کنیم پس هنرمند نباید نقد کند در صورتی که نقد اجتماعی 
از وظایف هنر است. بنابراین زمانی که نقد برتابیده نمی شود پس بودجه ای 

هم به آن تعلق نمی گیرد.
بهزاد فراهاني در بخش دیگري از صحبت هاي خود به خیل بیکاران 
عرصه هنر و همینطور عدم تناسب خروجي دانشگاه ها با بازار کار اشاره 
کرد و گفت: هیچ تناسبي میان رشد کمی نیروی انسانی در عرصه هنر 
با فضاهای فعالیت و کسب درآمد هنری وجود ندارد. مسئوالن و مدیران 
دانشگاهی پس از دهه ۷۰ باید پاسخگوی این مسئله باشند. دانشگاه های 
متفاوتی برای هنر بازگشایی شد و هزینه های هنگفتی نیز از دانشجویان 
در هر طبقه اجتماعی به منظور تحصیل در رشته های هنری اخذ شد و 
همین دانشگاه ها ارتشی از بیکاران هنر را به جامعه هدیه کردند. نسبت 
فارغ التحصیل دانشگاه ها با شرایط موجود هنر همخوانی ندارد. از میان 
2۰۰۰ عضو انجمن بازیگران خانه تئاتر ۸۰۰ نفر اعضای پیوسته هستند 
و ۸۰ درصد آنها سال هاست که بیکارند. برخی از آنها از پیشکسوتان و با 
مدارک دانشگاهی هستند که می شود آنها را با بهترین بازیگران جهان 
احترامی  داده ایم، چراکه مسئوالن  از دست  را  آنها  ما  اما  مقایسه کرد 
برایشان قائل نیستند. بعضی از آنها در بستر بیماری هستند اما کسی به 
فریادشان نمی رسد. سوال این است هدف از ایجاد ارتش بیکاران هنر 
چیست؟ طی سال حدود ۱۵۰۰ فارغ التحصیل دانشگاه به جامعه تحویل 
اثر خوب بر صحنه هستیم؟  اما در سال شاهد چه تعداد  داده می شود 
بازهم تکرار می کنم این عوامل ناشی از این است که برای هنر وقعی 
قائل نمی شوند. اکثر هنرمندان بیکار و شرایط معیشتی سخت و دشواری 
دارند و مسئوالن تنها وعده هایی برای دل مشغولی اهالی هنر می دهند.

محمد حسین زاده
را  جهان  سراسر  کرونا  بحران 
فراگرفته است و در این بین به مشاغل 
مختلف آسیب هاي جدي وارد شده است 
و به جرات مي توان گفت که هیچکس از 
این وضعیت مصون نمانده و به شکلي 
وارد بحران کرونا شده است. عرصه هنر 
نیز در سراسر جهان دچار مشکالت و 
آسیب هاي اقتصادي فراواني شده است 
و حتي قدرت هاي مطلق سینمایي مانند 
هالیوود نیز ضررهاي جبران ناپذیري را 

متنخمل شده اند.
یگر  ز با نی  سلیما میر ا سعید 
که  تئاتر  و  تلویزیون  سینما،  کهنه کار 
مي برد  سر  به  قرنطینه  در  روزها  این 
مانند تمام هنرمندان کشور به تعطیالت 
اجباري رفته است، در خصوص بحران 
کرونا و بیکاری گسترده سینماگران و 
توجه  برای  سینمایی  مدیران  انفعال 
به  هنرمندان  معیشتی  بد  وضعیت  به 
سیستم  این  از  گفت:  جوانان  دنیاي 
برای  انتظاری  هیچ  دولتی  مدیریتی 
رفع بحران زندگی هنرمندان نمی توان 
هیچ  رسما  مسئوالن  گویا  داشت! 
و  دردها  شنیدن  برای  شنوایی  گوش 
چشم  و  ندارند  سینماگران  حرف های 
خود را کامال بر روی مشکالت زندگی 
بحران  امروزه  بسته اند!  سینماگران 
کرونا در سراسر جهان برای همه مردم 

مشکالت عدیده ای را به وجود آورده و 
اوضاع و احوال عموم مردم در سراسر 
همه  در  دولت ها  اما  است  بد  جهان 
داشته اند  توان  در  تا جایی که  کشورها 
به یاری مردم برخاسته اند اما در کشور 
ما دولت یک وام یک میلیون تومانی 
به برخی افراد مستضعف داده که بعدا 
از  سود  با  را  مبلغ  همان  می خواهد 
مسئوالن  که  زمانی  بگیرد!  پس  آنها 
دولت تدبیری جدی برای رفع بحران 
من  ندارند  هنرمندان  معیشتی  شدید 
داشته  انتظار  می توانم  سینماگر چطور 
امثال  بیایند و به من و  آنها  باشم که 
من کمک کنند!؟ مشکل آنجا است که 
ما در همین سیستم غلط دولتی روزگار 
می گذرانیم و در گردابی گرفتار شده ایم 
که تنها خداوند یکتا می تواند دستمان 

را بگیرد و نجات مان بدهد.
امیرسلیماني در بخش دیگري از 
صحبت هاي خود به خانه سینما اشاره 
کرد و سایر دستگاه ها و نهادهای دولتی 
بغرنج  وضعیت  به  رسیدگی  برای  را 
و  داد  قرار  خطاب  هنرمندان  زندگی 
گل آلود  سرچشمه  از  آب  وقتی  گفت: 
یین دستی  پا بخش های  تمام  است 
انفعال  می شوند.  مشکل  دچار  نیز  آن 
بحرانی  وضعیت  قبال  در  سینما  خانه 
گرفته  نشات  سینمایی  اصناف  زندگی 
از همین سیستم نادرست دولتی است. 

ز  ا زیرمجموعه ای  یک  سینما  خانه 
هم  علت  همین  به  و  است  دولت 
کسی نیست که به فریاد خیل بیکاران 
و خانه نشینان سینما برسد. اگر اندکی 
میان  در  جدی  هتمام  ا و  دغدغه 
کشور  هنری  و  فرهنگی  مسئوالن 
وجود داشت امروزه ما شاهد این حجم 
انتقادات گسترده سینماگران نسبت  از 
به وضعیت بحرانی زندگی شان نبودیم! 
من فکر نمی کنم در هیچ کجای جهان 
با هنرمندان چنین رفتاری شود و بسیار 
را  هنرمندان  ما  مسئوالن  که  متاسفم 
برای  تدبیری  هیچ  و  می گیرند  نادیده 

رفع بحران از زندگی آنها ندارند.
این چهره کهنه کار و پیشکسوت 
به  پایان صحبت هایش  عرصه هنر در 
عدم رسمیت مشاغل هنري به عنوان 
کرد  اشاره  کشور  در  ضروري  شغل 
از  هنري  مشاغل  که  همین  گفت:  و 
ضروري  شغل  عنوان  به  دولت  سوي 
که  مي دهد  نشان  نمي شوند،  شناخته 
نباید انتظاري هم بابت حمایت و کمک 
از آنها داشت. مگر مي شود این همه آدم 
را که در کارهاي هنري دخیل هستند و 
کسب درآمد مي کنند را به عنوان شغل 
در  فقط  هنرمندان  درواقع  نشناخت!؟ 
برخي زمان هاي خاص به کمک دولت 
مي آیند و در بقیه موارد حمایتي از سوي 

دولت وجود ندارد!

هنرمندان در دوران قرنطینه

سعید امیرسلیماني: در هیچ جاي حهان با هنرمندان مانند کشور ما برخورد نمي شود!

ــد  ــعي مي کنن ــا س ــاي کرون ــدان در روزه هنرمن
کــه هــم خــود را از دنیــاي هنــر جــدا نکننــد و هــم 
اینکــه از هــر طریقــي شــده بــه فعالیت هــاي مختلــف 
خــود بپــردازد. در ایــن ایــام و بــا توجــه بــه گســترش 
ــي از  ــش مهم ــي بخ ــازي و احتماع ــبکه هاي مح ش
سیســتم آموزشــي کشــور بــه ایــن طریــق اداره شــد 
و نــه تنهــا سیســتم آمــوزش و پــرورش و درس دادن 
توســط معلمــان بلکــه سیســتم آمــوزش بخش هــاي 

مختلــف هنــري نیــز وارد فضــاي آنالیــن شــد.
ــی  ــده ن ــاز و نوازن ــری آهنگس ــیامک جهانگی س
ــور  ــود و همینط ــای خ ــن روزه ــت ای ــاره فعالی درب
روزهــاي کرونــا  در  موســیقي  آنالیــن  آمــوزش 
بــه دنیــاي جوانــان گغــت: ایــن روزهــا مثــل 
همیشــه مشــغول نوشــتن موزیــک هســتم و گاهــی 
هــم درگیــر کار کتــاب می شــوم، ضمــن اینکــه 
کالس هــای آموزشــی خــودم را هــم به صــورت 
آنالیــن برگــزار می کنــم. بــه نظــرم آمــوزش آنالیــن 
می توانــد خــوب باشــد. البتــه شــاید بــرای هنرجویــان 
مبتــدی چنــدان خــوب نباشــد ولــی از آنجــا کــه مــن 
ــانی  ــن کس ــاگردان م ــدارم و ش ــدی ن ــاگرد مبت ش
هســتند کــه مقدمــات قضیــه را گذرانده انــد، در 
می شــود  داده  توضیــح  وقتــی  آنالیــن  سیســتم 
بــرای آنهــا قابــل درک اســت. آمــوزش آنالیــن برای 

ــوزش هســتند  ــی آم ــه مقدمات ــه در مرحل کســانی ک
چنــدان کارآمــد نیســت. جــدا از موضوع موســیقی که 
بایــد آمــوزش داده شــود، مــا نیــاز داریــم کــه بــدن 
ــی  ــا توضیحات ــم ت ــع اجــرا ببینی ــده را هــم موق نوازن
را بــه او بدهیــم. در آمــوزش آنالیــن ممکــن اســت 
ایــن شــیوه جــواب ندهــد. در هــر صــورت سیســتم 
اینترنتــی مــا هــم ممکــن اســت گاهــی جــواب ندهــد 

ــا ضعــف شــود و دچــار قطعــی و ی
ایــن موزیســین و مــدرس شــاخص عرصــه 
موســیقي دربــاره تاثیرگــذاری ویــروس کرونــا بــر روی 
ــروس روی همــه آدم هــا و  ــن وی موســیقی گفــت: ای
ــر منفــی گذاشــته اســت. آدم هــا وقتــی  مشــاغل تاثی
دچــار بحــران روحــی و روانــی می شــوند انــرژی الزم 
بــرای کار کــردن را از دســت می دهنــد. بــه هــر حــال 
ــی  ــم و وقت ــی می کنی ــه زندگ ــن جامع ــم در ای ــا ه م
آدم هــای جامعــه خوشــحال نباشــند روی مــا هــم تاثیر 
روحــی می گــذارد. ایــن ویــروس لطمــه دیگــر را بــه 
آموزشــگاه های موســیقی وارد کــرده اســت. برخــی از 
ــن  ــوزش آنالی ــتم آم ــد در سیس ــان نمی توانن هنرجوی
قــرار بگیرنــد. اگــر بخواهیــم بــه لحــاظ مــادی قضیــه 
ــا  ــل اســت و طبیعت ــم، کنســرت ها تعطی ــگاه کنی را ن
ایــن موضوعــات تأثیــر اقتصــادی منفــی روی کار مــا 
ــا  ــف می شــود، طبیعت ــی اقتصــاد ضعی ــذارد. وقت می گ

خانواده هــا شــرکت در کالس های آموزشــی را از ســبد 
ــک  ــوزش ی ــد. کار آم ــذف می کنن ــود ح ــواده خ خان
کار فرهنگــی اســت و اقتصــادی نیســت. در آمــوزش 
دادن موســیقی قــرار اســت موســیقی را بــه خانه هــای 
مــردم ببریــم. فکــر می کنــم بایــد کمــی همدیگــر را 
حمایــت کنیــم و بــا آغــوش بــاز بپذیریــم تــا بتوانیــم 
ایــن جریــان را بــه نحوی بــه لحاظ روحــی و اقتصادی 
مدیریــت کنیــم. درواقــع تعطیلــي در تمــام بخش هــا 
ــدان  ــا هنرمن ــده ت ــث ش ــري باع ــاي هن و عرصه ه

آســیب هاي مــادي و معنــوي زیــادي را متحمــل 
شــوند و ایــن موضــوع حتــي زندگــي آنهــا را ســخت 
کــرده اســت و نــه تنهــا آنهــا را از فعالیــت هنــري کــه 
عاشــقانه آن را دنبــال مي کننــد، دور کــرده اســت بلکه 
صدمه هــاي زیــادي را هــم بــه زندگي شــان وارد آورده 
اســت. امیــدوارم هــر چــه زودتــر ایــن موضــوع در کل 
ــش  ــه ســالمتی و آرام ــرای هم ــود و ب ــع ش ــا رف دنی
وجــود داشــته باشــد تــا جامعــه ای بــا نشــاط  بیشــتر و 

ــیم. ــته باش ــر داش فعال ت

بررسي آموزش آنالین موسیقي
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