
شیب نزولی قیمت  خودرو تندتر شد 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دومین سالگرد خروج آمریکا 
از برجام با بیان اینکه برجام دولتی به تاریخ پیوسته است، گفت: شکست 

برجام، شکست یک اندیشه در اداره کشور در چند دولت است.
محسن رضایی در نشست تخصصی »برجام؛ مسیر طی شده و چشم 
هسته ای  توافقنامه  از  آمریکا  خروج  سالگرد  به  اشاره  با  رو«  پیش  انداز 
میان ایران و ۱+۵ گفت: جا دارد که محافل بیشتری در خصوص شکل 

از نظرات خود، بهره  بگیرد و همفکری کنند و دولتمردان کشور را هم 
مند کنند. همه می دانیم که مذاکرات برجام در این دور سوم، با سیاست 
نرمش قهرمانانه ما همراه شد. این سیاست منجر به یک دیدبانی قدرتمند 
در آینده و در تاریخ ملت ایران شد تا ملت ایران بتوانند از این دیدبانی، 
آینده خود را در صحنه بین الملل و منطقه روشن تر ببیند. دلیل این مدعا، 
نقش پررنگ ملت ایران در حکمرانی است. ملت ایران، تنها حاکمان را 

انتخاب نمی کنند. بلکه در حکمرانی کشور از طریق افکار عمومی و بیان 
کشور  در  بهبود حکمرانی  موجب  خواسته هاشان و صدای انتقادهاشان، 
می شوند. لذا نرمش قهرمانانه فرصتی پیش آورد تا ملت ایران، بسیاری از 
ادعاها را در این مذاکرات ببیند و لمس کند و با شهود عینی در سیاست، 

ادعاها و دلسوزی های کاذب را تشخیص دهد.
صفحه 3

سرپرست مرکز پژوهش های مجلس گفت: برخی سیاستگذاران تصور می کنند با پول 
پاشی و تصویب قوانین متعدد می توان از تولید داخلی حمایت کرد که این باور برای تحقق 

»جهش تولید« باید تغییر کند.
محمد قاسمی در جلسه علنی روز شه شنبه مجلس، گزارشی درباره اقدامات این مرکز برای 
»جهش تولید« ارائه کرد.وی گفت: سازمان برنامه و بودجه کارگروهی ویژه برای تحقق شعار 
سال تشکیل داده بود که بنده به صورت مستمر در آن جلسات شرکت کردم و مجموعه ای از 
برنامه های دستگاه های مختلف برای جهش تولید اولویت بندی شد.سرپرست مرکز پژوهش های 
مجلس متذکر شد: همچنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی جلسات متعددی تشکیل داد 
که در آن جلسات مجموعه ای از پیشنهادات برای تحقق شعار سال بررسی شد و گزارشی در 

این زمینه تهیه شده است که هفته آینده تقدیم مجلس شورای اسالمی می شود.
صفحه 3

حمایت از تولید با پول پاشی ممکن نیست

برای پرداخت غرامت به انگلیس
 مذاکره ای انجام نشده

وزیر امور خارجه گفت: برای پرداخت غرامت در موضوع سفارت انگلیس در تهران، 
هیچگونه اقدام و مذاکره ای نداشته ایم.

انگلیس  درخواست  و  خصوص اظهارات  خارجه در  وزیر امور  جواد ظریف  محمد 
مبنی بر پرداخت غرامت از سوی ایران به دلیل آسیب دیدن سفارت انگلیس در تهران، 
کرده،  اعالم  نیز  ایران  دولت  و  در حقوق بین المللی وجود دارد  مقرراتی  داشت:  اظهار 
اسالمی ایران  دولت جمهوری  تعهد  تهران  سفارتخانه های خارجی در  حفظ حراست از 

است و همه مقامات کشور بر این نکته تاکید دارند.
وی افزود: درباره جزئیات این موضوع دو طرف باید مذاکره کنند و هنوز هیچ مذاکره ای 
در این باره صورت نگرفته است.وزیر امور خارجه همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا 
بلوک نفتی شماره ۱۲ سوریه به ایران واگذار شده است؟ گفت: هم اکنون کشور سوریه به 
سمت استقرار و آرامش پیش می رود و تروریست ها فقط در چند نقطه منحصر شدند، طرح های 

مشترکی داریم که در این طرح ها همکاری در حوزه انرژی هم است.
صفحه 3

مأموریت وزیر نفت به یکی از مشاورانش

چگونگی افزایش بهره وری 
شرکت ملی حفاری بررسی شود

دستورالعمل اجرایی ثبت نام دانش آموزان ابالغ شد
با امضای وزیر آموزش و پرورش دستورالعمل اجرایی 

ثبت نام دانش آموزان ابالغ شد.
ثبت  اجرایی  »دستورالعمل  پرورش  و  آموزش  وزیر 
نام دانش آموزان« را در راستای اتخاذ تدابیر الزم به منظور 
انجام ثبت نام دانش آموزان در فضایی امن و آرام، سیاست 
با در نظر گرفتن شرایط  اختیار و  کاهش تمرکز و تفویض 
پرورش  و  آموزش  کل  ادارت  به  کرونا،  با  مواجهه  خاص 
استان ها ابالغ کرد.در این دستورالعمل بر رعایت؛ اصل تکریم، 
کرامت انسانی و حفظ احترام خانوده ها، انتخاب افرادی دارای 
حسن خلق، صبور و آگاه به قوانین و مقررات در ستادهای 
ثبت نام، دستورالعمل های بهداشتی با توجه به شیوع کرونا، 
اجرای پروتکل های بهداشتی، تعیین سهمیه های ثبت نام در 
مدارس در دوره های مختلف تحصیلی از طریق سامانه دانش 
آموزی، اطالع رسانی به موقع و تمهید مقدمات الزم به منظور 

پیشگیری از ازدحام تاکید شده است.
صفحه ۲

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مرکزی:

سه مجتمع خدمات رفاهی در محورهای مواصالتی
 استان مرکزی افتتاح شد
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برنامه ریزی برای مذاکره

صفحه 3مذاکره موفق؛ تبادل امتیاز منصفانه
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
رویا تیموریان: یك 
اثر هنري حتما باید 
حرفي براي گفتن 

داشته باشد

5ورزش
تمام بدهی های 

پرسپولیس را 
پرداخت خواهیم 

هنگ 7فر

رويا تيموريان همواره يكي از قابل اتكاترين و برجسته ترين 
و هست  بوده  تلويزيون  و  تئاتر  در عرصه سينما،  بازيگران 
در سريال  متفاوت  نقشي  در  درخشش  با  نيز  روزها  اين  و 
همگناه، كه در شبكه نمايش خانگي در حال پخش است، نشان 
داده كه همواره مي شود روي او براي بازي در نقش هاي خاص 

حساب باز كرد.

مهدی رسول پناه در رابطه با اختالفات موجود در هيات مديره 
باشگاه پرسپوليس گفت: در اواخر سال ۹۸ كه  مديرعامل 
قبلی استعفا داد، فاز تازه ای از تغييرات در تيم رقم خورد 
و هيات مديره به من وظايف مديرعامل را سپرد آن هم در 
شرايطی كه با بدهی های ريز و درشت و پرونده های خارجی 

زيادی مواجه بوديم كرد

سند  مهم ترين  شاهنامه  گفت:  محمدخانی  علی اصغر 
ارزش و عظمت زبان فارسی و روشن ترين گواه شكوه 
و رونق فرهنگ و تمدن ايران كهن و بی ترديد مهم ترين 

اثر حماسی جهان است.

شاهنامه مهم ترین 
سند عظمت زبان 

فارسی و مهم ترین 
حماسه جهان است

برجام دولتی، به تاریخ پیوسته است

تولیت آستان قدس رضوی: من آیت اهلل نیستم
به  از  به مدیرکل صدا و سیما  نامه ای  در  آستان قدس رضوی  تولیت 

کاربردن عنوان »آیت اهلل« برای او انتقاد کرد.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی ، تولیت آستان مقدس رضوی علیه 
السالم در نامه ای به مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی نوشت: چندروزقبل 
دربرنامه چهلمین روز وفات مرحوم آیت اهلل سید جعفر کریمی. ویژه برنامه ای 
پخش شد که مصاحبه ای با این جانب درآن بود و در زیزنویس برنامه عنوان 
آیت اهلل برای این جانب بکار رفته بود که جدا تعجب کردم. لذا از جناب عالی 
مؤکداً می خواهم از این واژه بزرگ که بنده الیق آن نیستم استفاده نشود. 

این تعارف نیست حقیقت است و حتما رعایت شود. 

الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان اصالح شد
به منظور تأمین نظر شورای نگهبان یک ماده از الیحه حمایت از کودکان 

و نوجوانان اصالح شد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه ۲3 اردیبهشت با اصالح 

ماده ۱۷ الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان موافقت کردند.
بر اساس این ماده: هر کس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و 
قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوان مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود 
توانایی اعالم و گزارش به مراجع و مقامات و کمک طلبیدن از آنها از این امر 
خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و یا عدم تأثیر دخالت 
آنها در رفع تجاوز و خطر از اقدام فوری متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر 
و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط به اینکه با این اقدام خطری مشابه 
یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود به یکی 

از مجازات های درجه ۶ قانون مجازات  اسالمی محکوم می شود.

 بازگشایی مساجد فقط برای شب های قدر است
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی گفت: تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا 

تنها برای بازگشایی مساجد کشور در شب های قدر است.
حجت االسالم محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسالمی در گفت وگو 
با فارس در پاسخ به این سئوال که آیا در تصمیم جدید مسئوالن ستاد ملی 
مبارزه با کرونا بناست مساجد اقدام به برپایی نماز جماعت هم بکنند، اظهار 
داشت: ستاد برای شب های قدر تنها با بازگشایی مساجد موافقت کرده است.

وی افزود: مردم در اقصی نقاط کشور تقاضا دارند بازگشایی مساجد حتی 
بعد از شب های قدر با پروتکل های سخت نیز دنبال شود.

تذکر به صداوسیما به خاطر ایرادهای »پایتخت 6«
عضو شورای نظارت بر صداوسیما گفت:  رسانه ملی به خاطر انتقادات 
و ایراداتی که به فیلم نامه و همچنین دیالوگ های سریال »پایتخت ۶« وارد 

شده بود به رسانه ملی تذکر داد .
سیداحسان قاضی زاده هاشمی نماینده مردم فریمان در مجلس شورای 
اسالمی گفت: شورای نظارت بر صداوسیما خود برنامه های پخش شده در 
ایام نوروز را مورد بررسی و رسیدگی قرار داد و گزارش خود را به سازمان 

صداوسیما ارسال کرد.
صداوسیما  برنامه های  به  انتقاداتی  بررسی  این  جریان  در  افزود:  وی 
نوروز  عید  برنامه   در  که  بود  این  ایرادات  آن  جمله  از  که  شد  دانسته  وارد 
دعوت  درمان  زحمتکش  کادر  و  سالمت  حوزه  قهرمانان  از  دعوت  ب جای 
از سلبریتی ها در برنامه ها غلبه داشت و به خاطر همین موضوع به سازمان 

صداوسیما تذکر داده شد.
قاضی زاده خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در مورد سریال پایتخت ۶ به 
فیلم نامه آن ایراد وارد شد و دیالوگ های این سریال نیز دارای ایرادات و مغایر 
با شئون اجتماعی بود که این مسئله به سازمان صداوسیما تذکر داده شد تا در 

سریال های بعدی از تکرار این موارد جلوگیری شود.
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نهال موسوی 
این نوشـتار نقـد معمول یک مجموعـه تلویزیونی 
برقـرار  ارتبـاط  دالیـل  واکاوی  بیشـتر  بلکـه  نیسـت 
مقـدم  »هـادی  کارگردانـی  سـرباز به  نکردن سـریال 
دوسـت« اسـت کـه در این شـبها بعـد از افطـار از آنتن 

شـبکه سـه سـیما در حـال پخش اسـت.
هـر بسـته نمایشـی بـرای تـداوم و بقـا خـود نیاز 
به ُقالبـی دارد کـه مخاطـب را به خود وصـل کند، این 
یـک قانـون بدیهـی و پایـه در فیلمنامه نویسـی اسـت، 
حـال در یـک کالم می تـوان گفت سـریال سـرباز فاقد 
ایـن قـالب اسـت و بعـد از ۱۷ قسـمت هنوز نتوانسـته 

اسـت دل تماشـاگر را بـا خـود همـراه کند.
زوج،  یـک  زندگـی  محـور  بـر  سـرباز  سـریال 
یحیـی )آرش مجیـدی( و یلدا )الیـکا عبدالرزاقی( پایـه 
گـذاری شـده و اتفاقـات ریـز و درشـت زندگـی آنهـا و 
اطرافیانشـان ، دغدغه هـا و مطالبات هر کدام از زندگی، 
سـردی و گرمـی رابطـه ایـن ۲ نفر و تـالش وتقالهای 
مـدام آنهـا بـرای حفظ این رابطه را به تصویر می کشـد.

نکتـه  بـارزی کـه در مواجهـه بـا ایـن سـریال از 
همان ابتدا خود را به رخ می کشـد شـیوه روایت و لحن 
متفـاوت بیـان داسـتان زندگـی ایـن شخصیت هاسـت، 
بـا صـدای راوی دانـای کلـی کـه  الخصـوص  علـی 
دربـاره همـه مـورد حـرف می زنـد از آنچه کـه در ذهن 
شـخصیت ها می گـذرد و یـا پیامـد اتفاقاتی کـه رخ داده 

اسـت و حتـی لـج و لجبـازی شـخصیت ها و ...
اگرچـه ایـن شـکل روایـت متفـاوت اسـت و در 
تلویزیون ما به این شـکل تجربه نشـده اسـت اما نکته 
اینجاسـت کـه این تفـاوت دلیل بر ُحسـن یا برتری در 

این سـریال نیسـت.
اتفاقـا همـه مـا شـاید در زندگـی روزمـره خـود 
آدمهایـی چـون یحیـی و یلـدا را در اطرافمـان داشـته 
باشـیم مثـال یحیـی که پزشک اسـت و در حـال رفتن 
بـه سـربازی امـا هنـوز رانندگی بلد نیسـت و نسـبت به 
برخی مسـائل زندگی کامال بـی اهمیت برخورد می کند 
یـا یلدایـی که مـدام به فکـر ارتقـا موقعیـت و امکانات 
زندگـی اش اسـت و چنـان غـرق در خریـد و داشـتن 
یـک خانـه شـده اسـت کـه رابطه اش بـا یحیـی تقریبا 
شـبیه یـک جهنـم شـده اسـت و هیـچ نقطه امیـدی یا 

دلخوشـی در آن دیـده نمی شـود.
بلـه طبیعتـا هـر کـدام از مـا چنیـن افـرادی را 
دیده ایـم و می بینیـم ولـی آنچـه مهم اسـت این اسـت 
کـه ایـن افـراد وقتـی در قالـب یـک مدیـوم نمایشـی 
ارائه می شـوند باید آن حضورشـان مخاطب را به دنبال 
کـردن قصه وادارد. مخاطب را باید یک آنی ، لحظه ای، 
قالبـی از خـط روایـی داسـتان یـا شـخصیت ها به خود 
جـذب کنـد تـا ترغیب شـود ادامـه این مجموعـه را پی 
گیـرد، بدانـد کـه چـه خواهد شـد؟ رابطه ایـن دونفر به 
کجـا خواهـد رسـید؟ ایـن لـج و لجبـازی یلـدا و جواب 
نـدادن تلفـن و پیام هـای یحیـی بایـد یک تغییـری در 
رونـد داسـتان بـه وجـود آورد. چـرا یحیی چنیـن پیگیر 
کسـی اسـت کـه فقـط از او شـاهد غر زدن، امـر و نهی 
کـردن، اعصـاب خـوردی و ناراحتـی اسـت؟ ویژگـی 
خـاص یلـدا چیسـت؟ یـا برعکـس چـرا یلـدا بـا یحیی 

دارد ادامـه رابطـه می دهـد؟ ایـن شـخص بـی خیالـی 
کـه سـربازی هـم مـی رود بـرای خاطـر آن اسـت کـه 

پسـر دایی اش)شـهاب( را همراهـی کنـد؟ و ...
اگـر تمـام رونـد قصه قسـمت گذشـته را در قالب 
یک تلـه فیلم هـم کوتـاه کنیـم چنـدان جالب نیسـت، 
حـال اگـر ایـن اتفاقـات ۱۷ شـب، و هـر شـب حـدود 
۵0 دقیقـه را بـه خـود اختصـاص دهـد و آش همیـن 
آش باشـد و کاسـه همـان کاسـه، دیگـر واقعـا چگونـه 
می تـوان ازمخاطـب انتظـار داشـت که رشـته ارتباطش 

بـا سـریال پاره نشـود ؟
متاسـفانه سـریال سـرباز تمام سـعی و تالشش را 
می کنـد کـه مخاطـب بـا آن ارتباط نگیـرد و به محض 
ایـن کـه قـرار اسـت مقـداری مخاطـب جذب داسـتان 
شـود یک داسـتان فرعـی یا اتفاقی بـی اهمیت را پیش 
می کشـد تـا مخاطـب را از ادامـه داستان دلسـرد کند و 
ترجیـح دهـد حتـی کانـال را عـوض کـرده و اخبـار یـا 

آگهـی بازرگانـی کانالـی دیگر را تماشـا کند.
حتـی حضـور بازیگرانـی چـون نیمـا شـعبان نژاد 
)اینفلوئنسـر  خواجـوی  یا جـواد  طنـز(  سـابقه  بـا   (
نکرده انـد.  سـریال  بـه  کمکـی  اینسـتاگرامی( هیچ 

یـک خبـر هـم منتشـر شـد کـه سـریال »متهم 
گریخت« کـه همزمان در شـبکه آی فیلـم نمایش داده 
می شـود با وجود آنکه ۱۵ سـال از سـاخت آن گذشـته 
و بارهـا تکـرار و پخـش شـده اسـت ترجیـح مخاطبان 
بـرای دیـدن مجموعه تلویزیونی در سـاعت بعد از افطار 
اسـت و غالبـا بـه جای سـرباز آن مجموعـه را می بینند.

در  سریال سـازی  طالیـی  عصـر  کـه  امـروزه 
تمـام جهـان اسـت از آمریـکا و اروپـا گرفتـه تـا همین 
ترکیـه همسـایه خودمـان واقعـا سـریالی چـون سـرباز 
ای  زمانـه  در  نـدارد!  همخوانـی  معیـاری  هیـچ  بـا 
که نتفلیکس تمـام قسـمت های یـک فصل از سـریال 
را در یـک تاریـخ مشـخص در دسـترس مخاطـب قرار 
می دهـد انتظـار مخاطـب بسـیار فراتـر از ایـن دسـت 

سریال هاسـت.
برخـی بـر این اعتقادند که شـاید اگـر برای پخش 
این سـریال به عنوان یک کار متفاوت، رویکردی دیگر 
اتخـاذ می شـد شـاید موفـق هـم می بـود مثـال در آخر 
شـبهای پاییز و زمسـتان، زمانی که کسـی توقع پخش 
سـریال نـدارد آنـرا در جدول پخش می گذاشـتند. با این 
حـال هـم بـاز به نظـر نمی آیـد که سـرباز می توانسـت 
موفـق باشـد از اسـاس بایـد گفـت مشـکل عمیقتـر از 

زمـان پخـش، ماه رمضان و ... اسـت.
پخـش و دیـدن یک سـریال نیازمنـد پارامترهایی 
چـون جذابیت و ویژه بودن موقعیت دراماتیک داسـتانی 
مهم حلقـه  ایـن  سـرباز  در  کـه  شخصیت هاسـت  و 

مفقوده اسـت.
دیگـر وارد مباحثـی چـون تولیـد سـریال سـرباز و 
هزینـه آن از بیـت المـال و ... نمی شـویم چـون االن 
هـر کسـی بـه انـدازه کافـی از ایـن دسـت اطالعات و 

تحلیل هـا خبـر دارد.
سـاده  ارزیابـی  یـک  بـا  گفـت  می تـوان  تنهـا 
رسـانه  سـربار  سرباز بیشـتر  سـریال  می بریـم  پـی 

سـرباز آن. ملی اسـت تا 

سرمقاله
تالش جانانۀ تلویزیون برای دفع مخاطب!

در چند روز گذشته حاشیه های مربوط به افزایش قیمت 
خودرو و بررسی دوباره تشکیل وزارت بازرگانی، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( را در صدر خبرها قرار داده بود، اما 
به نظر می رسد کسی منتظر خبر برکناری وزیر صمت نبود. با 
این حال بر اساس نامه روز دوشنبه رئیس جمهور به حسین 
مدرس خیابانی )قائم مقام وزیر صمت( به نظر می رسد روحانی 
از اقدامات وزارت صمت در زمینه مدیریت بازار به ویژه در 
بحث خودرو، تامین کاالهای اساسی، تعمیق ساخت داخل و 

توسعه صادرات رضایت نداشته است.
با این حال بعد از ظهر دوشنبه بعد از جلسه ستاد تنظیم 
بازار و اتخاذ تصمیمات جدیدی در رابطه با قیمت خودرو، رئیس 
جمهور با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد و رضا 

رحمانی را از راس این وزارتخانه کنار گذاشت.
البته برکناری وزیر صمت ابعاد دیگری هم دارد. وزیر 
صمت طی نامه ای بدون تاریخ و شماره به رئیس جمهور گفته 
که ۱۷ اردیبهشت ماه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور 
او را تهدید کرده در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت 
بازرگانی در مجلس شورای اسالمی برکنار خواهد شد و از او 
خواسته شده بود که با البی، نمایندگان خصوصا نمایندگان 
این طرح رأی بگیرد! در نهایت  را قانع و برای  آذری زبان 
روز دوشنبه واعظی طی تماسی از او خواسته بود که از سمت 

خود استعفا دهد.
در پی انتشار متن نامه وزیر صمت روابط عمومی دفتر 
رئیس جمهوری در واکنش به ادعای رضا رحمانی در خصوص 
جناب  از  وجه  هیچ  به  که  کرد  تصریح  برکناری اش  دالیل 
کنند،  حمایت  دولت  الیحه  از  نشده  خواسته  رحمانی  آقای 
بلکه تاکید شده از فعالیت ها و رایزنی های فشرده سه نفر از 
نزدیکان شان-که در صورت لزوم نام آنها اعالم خواهد شد- در 

مجلس و رسانه ها علیه الیحه دولت، ممانعت به عمل آورند. 
همچنین از طرف رئیس جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم 
این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.

* ماجرای تشکیل وزارت بازرگانی چه بود؟
وزارت صنعت،  معدن و تجارت در سال ۱3۹0 با ادغام 
دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک 
سازی دولت تشکیل شد،  اما بعد از هشت سال مجلس شورای 
اسالمی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه 
سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات 
با گذشت چهار  البته در سال ۱3۹۴  بازرگانی موافقت کرد. 
سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی 
با  افتاد و دولت نیز در سال ۱3۹۶ الیحه ای  بر سر زبان ها 
موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس 
برده بود، اما مجلسی ها به این طرح روی خوش نشان ندادند و 
با وجود اینکه مجلس شورای اسالمی سه بار درخواست دولت 
مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد، در نهایت دولت 
پیروز میدان شد و رای مثبت مجلس را برای این طرح گرفت.

در نهایت یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱3۹۹ بررسی ایرادات 
خدمات  و  تجارت  وزارت  تشکیل  طرح  در  نگهبان  شورای 
بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
 ۱ تبصره  به  نگهبان  شورای  ایرادات  از  یکی  گرفت.  قرار 
کمیسیون  مصوبه  نمایندگان  که  بود  طرح  این  واحده  ماده 
برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این 
بود که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات 
هر یک از وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق 
وظایف و اختیارات دستگاه های تابع آنها قبل از قانون تشکیل 
دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و 
تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱3۹0 است. در نهایت بعد از این که 
این ماده رای نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

نگاه و نظر

حاشیه های برکناری ناگهانی وزیر صمت 

بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی 
لوازم  و  تبلت  واردکنندگان موبایل،  انجمن 
سال  در  موبایل  مصرف  و  واردات  جانبی، 
۱3۹۸ از طریق رویه تجاری با بیش از ۹0 
درصد رشد به حدود ۱۵ میلیون و 3۸0 هزار 
دالری   ۸0 معافیت  و حذف  رسید  دستگاه 
واردات مسافری هم باعث کاهش چشم گیر 

واردات موبایل از این طریق شد.
بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی 
لوازم  و  تبلت  واردکنندگان موبایل،  انجمن 
آمار روند واردات و مصرف  جانبی گزارش 
موبایل طی ۱۲ ماه سال ۱3۹۸ نشان می دهد 
که واردات موبایل از طریق رویه تجاری در 
از  سال ۱3۹۸ نسبت به سال ۱3۹۷ بیش 
۹0 درصد رشد داشته است؛ به طوری که در 
سال گذشته تعداد ۱۵ میلیون و 3۸0 هزار 
دستگاه موبایل وارد کشور شده که از این 
توسط  آن  میلیون  بر ۱۴  بالغ  تعداد چیزی 
تلفن  ارتباطی  شبکه  در  کنندگان  مصرف 

همراه کشور فعال شده است.
در  گزارش  این  اساس  بر  همچنین 
اسفند سال گذشته تعداد ۱.۵ میلیون دستگاه 
موبایل از طریق رویه تجاری و مسافری وارد 
کشور شد که ۱.3 میلیون دستگاه از آن در 

واقع  در  موضوع  این  و  بوده  فعال  شبکه 
پایانی  ماه  در  کشور  مصرف  میزان  بیانگر 

سال ۱3۹۸ است.
بیشترین میزان واردات در سال گذشته 
در دی ماه صورت گرفته؛ به طوری که در آن 
تعداد ۱.۸ میلیون دستگاه موبایل وارد  ماه 
کشور شده است. البته پر مصرف ترین ماه 
در سال گذشته، بهمن بوده که در آن ماه 
بالغ بر ۱.۵ میلیون دستگاه موبایل در شبکه 

ارتباطی کشور فعال شده است.
سامسونگ  همچنان  میان  این  در 
موبایل  بازار  سهم  بیشترین  درصد،   ۵۶ با 
کشور را در اختیار دارد. پس از سامسونگ 
محصوالت نوکیا با ۱۷ درصد، هواوی با ۹ 
درصد، شیائومی با ۷ درصد، اپل با ۵ درصد 
و آنر با 3 درصد رتبه های دوم تا ششم را 
به لحاظ سهم بازار به خود اختصاص داده 
اند. با بررسی روند مصرف و واردات برندها 
می توان دریافت که شیائومی طی یک سال 
گذشته رشد قابل توجهی در بازار ایران داشته 
است. از سویی گوشی های سامسونگ مدل  
گلکسی A۱0s ، A۱0 و A۵0 و همچنین 
مدل های  مصرف ترین  پر   ۱0۶ds نوکیا 
موبایل در بازار ایران طی سال ۱3۹۸ بوده اند. 

از  موبایل  واردات  چشم گیر  کاهش 
طریق رویه مسافری

منتشر  اطالعات  اساس  بر  مچنین 
شده از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، 
تبلت و لوازم جانبی، واردات موبایل از طریق 
رویه مسافری بعد از اصالح قوانین و حذف 
معافیت ۸0 دالری واردات مسافری در پاییز 
سال گذشته برای سودجویان از صرفه افتاد و 
در نیمه دوم سال گذشته واردات از این طریق 
کاهش داشته، اما همچنان زور واردات رویه 
رویه  واردات  به  اپل  محصوالت  مسافری 
در  تا جایی که  برند می چربد؛  این  تجاری 
اسفندماه از مجموع ۶۴ هزار و ۹۵0 دستگاه 
گوشی موبایل اپل وارد شده تنها ۱۱ هزارو 
تجاری  رویه  از طریق  آن  از  ۲00 دستگاه 
وارد کشور شده و ۵3 هزارو ۷۵0 دستگاه 
دیگر به صورت مسافری وارد و در سطح بازار 
توزیع شده است که این تعداد گوشی موبایل 
فاقد خدمات پشتیبانی هستند.در این میان از 
تعداد یک میلیون و 3۶0 هزار دستگاه موبایل 
وارد شده در اسفند ماه سال گذشته عمدتا 
مدل هایی باقیمت زیر 300 دالر بوده اند و 
تنها ۱۴0 هزار دستگاه موبایل وارد شده در 
اسفند ماه قیمتی باالتر از 300 دالر داشته اند.

انجمن واردکنندگان موبایل خبر داد؛
واردات 1۵ میلیون دستگاه گوشی موبایل در سال98

صفحه ۴



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1457- چهارشنبه 24 اردیبهشت 21399 معه جا
دستورالعمل اجرایی ثبت نام دانش آموزان ابالغ شد

پرورش  و  آموزش  وزیر  امضای  با 
دانش آموزان  ثبت نام  اجرایی  دستورالعمل 

ابالغ شد.
وزیر آموزش و پرورش »دستورالعمل 
اجرایی ثبت نام دانش آموزان« را در راستای 
اتخاذ تدابیر الزم به منظور انجام ثبت نام 
دانش آموزان در فضایی امن و آرام، سیاست 
کاهش تمرکز و تفویض اختیار و با در نظر 
کرونا،  با  مواجهه  خاص  شرایط  گرفتن 
استان ها  پرورش  و  آموزش  کل  ادارت  به 

ابالغ کرد.
رعایت؛ اصل  بر  این دستورالعمل  در 
احترام  حفظ  و  انسانی  کرامت  تکریم، 
خانوده ها، انتخاب افرادی دارای حسن خلق، 
صبور و آگاه به قوانین و مقررات در ستادهای 
با  بهداشتی  دستورالعمل های  نام،  ثبت 
پروتکل های  اجرای  کرونا،  شیوع  به  توجه 
در  نام  ثبت  سهمیه های  تعیین  بهداشتی، 
از  تحصیلی  مختلف  دوره های  در  مدارس 
طریق سامانه دانش آموزی، اطالع رسانی 
منظور  به  مقدمات الزم  تمهید  و  موقع  به 

پیشگیری از ازدحام تاکید شده است.
در دستورالعمل اجرایی ثبت نام دانش 
نام،  ثبت  درامر  راستای تسهیل  در  آموزان 
ثبت  عمومی  مقررات  مجزای  بخش  دو 
نام ومقررات ثبت نام در مدارس غیردولتی، 
استعدادهای درخشان و شاهد گنجانده شده 
است و در هر بخش شرایط و موارد الزم 
برای ثبت نام شرح داده شده است که در 

ادامه خواهد آمد.
* مقررات عمومی ثبت نام

پیش  دوره  نوآموزان  کلیه  نام  ثبت 
دبستانی در سامانه سناد به تفکیک کدهای 
غیردولتی  و  مردم  مشارکت  با  دولتی، 
مدیر  با  نام  ثبت  مسئولیت  و  بوده  الزامی 

مدرسه است.
یک،  دبستانی  پیش  نام  ثبت  سن 
 ۹۴/۷/۲ )متولدین  تمام  سال  پنج  تا  چهار 
الی ۹۵/۷/۱( و سن ثبت نام پیش دبستانی، 
دو، پنج تا شش سال تمام )متولدین ۲ مهر 

۹3 الی ۱ مهر ۹۴( است.
ثبت نام نوآموزان دوره پیش دبستانی 
دوره های  سایر  همچون  خارجی  تباع  ا
ابالغی  نامه های  شیوه  طبق  تحصیلی، 

بالمانع است.
اجرای محدوده بندی جغرافیایی برای 
ثبت نام دانش آموزان به استناد ماده 3۱ آیین 

نامه اجرایی مدارس صورت پذیرد.
دهم  پایه  در  آموزان  دانش  نام  ثبت 
رعایت  بر  تأکید  با  متوسطه،  آموزش 
اولویت های تعیین شده در نمونه برگ های 
ه  گرو ر کا تشکیل  و  تحصیلی  یت  هدا
بهره  منظور  به  رشته  انتخاب  مشاوره ای 
برداری و تکمیل ظرفیت اسمی کالس ها با 
رعایت مفاد بخشنامه شماره ۷۱0/۲ مورخ 
۱۹ فروردین ۹۹ و راهکارها و سیاست های 
توسعه متوازن با رویکرد توسعه آموزش های 
دوم  دوره  در  کاردانش  و  حرفه ای  و  فنی 

آموزش متوسطه صورت پذیرد.
 ۶۱۲۹۸ شماره  بخشنامه  استناد  به 
رابطه  هرگونه  برقراری   ۹۷ تیر   ۱۱ مورخ 
خصوص  در  مؤسسات  با  مدارس  مالی 
برگزاری آزمون و کتاب های کمک درسی 

ممنوع است.
اجرایی  نامه  آیین  استناد ماده 30  به 
مصاحبه  ورودی،  آزمون  برگزاری  مدارس، 
دانش  نام  ثبت  برای  معدل  تعیین شرط  و 
آموزان و دریافت هرگونه وجه )به جز وجوه 
مربوط به بیمه حوادث و کتاب های درسی( 
نباید  و  نمی باشد  مجاز  نام  ثبت  زمان  در 
نام  ثبت  از  به دالیل مذکور  آموزی  دانش 

محروم شود.
یکمین  و  بیست  مصوبه  استناد  به 
ریزی  برنامه  سیاستگذاری،  شورای  جلسه 
و   ۹۶ بهمن   ۱۷ مورخ  مرکزی  نظارت  و 
بیست و دومین جلسه شورا مورخ ۲۴ بهمن 
۹۶ برگزاری هرگونه آزمون یا مصاحبه برای 
پذیرش دانش آموزان در دوره ابتدایی و پایه 
هفتم دوره اول متوسطه در مدارس غیردولتی 

ممنوع است.
کمک های  به  مربوط  اختیاری  وجوه 
سرویس  برنامه،  فوق  فعالیت های  مردمی، 

ایاب و ذهاب، لباس فرم، لباس کارگاهی، 
و  اولیا  انجمن  موافقت  و  هماهنگی  با 
و  قوانین  سایر  بارعایت  و  مدرسه  مربیان 
امکان  تحصیلی  بعداز شروع سال  مقررات 

پذیر خواهد بود.

و  تربیتی  اصول  رعایت  منظور  به 
نفس  به  اعتماد  حفظ  همیت  به  باتوجه 
کودکان در آغاز ورود به مدرسه، برگزاری 
نوآموزان  برای  آزمون  یا  مصاحبه  هرگونه 
پیش دبستانی و کالس اولی در کلیه مدارس 
اعم از دولتی و غیردولتی در زمان پذیرش و 

ثبت نام ممنوع است.
تمامی نوآموزان بدو ورود به پایه اول 
دبستان ملزم به شرکت در برنامه سنجش 
تحصیلی  مادگی  آ و  نی  جسما سالمت 
می باشند و شرکت نوآموزان پیش دبستانی 
لعمل  دستورا مطابق  سنجش  برنامه  در 
سازمان آموزش وپرورش استثنایی و معاونت 
آموزش ابتدایی وزارت متبوع انجام می شود.

مدارس  اساسنامه   ۷ ماده  استناد  به 
 ۱ مورخ  شماره ۱۷۶۸۸۲  مصوبه  عشایری 
آموزان  دانش  ورود  بدو  سنجش   ،۹۴ آذر 
عشایری الزامی و رایگان می باشد و باتوجه 
به کوچ رو بودن عشایر بازه زمانی سنجش 

بدو ورود آنان تا پایان مهرماه خواهد بود.
دیده  آسیب  گروه های  آموزان  دانش 
حرکتی   – معلول جسمی  بینایی،  شنوایی، 
رفتاری   – هیجانی  های  اختالل  دارای  و 
خفیف تامتوسط، در صورت دارابودن شرایط 
می توانند در تمامی دوره های تحصیلی برابر 
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزش وپرورش 
تلفیقی و فراگیر در مدارس عادی ثبت نام 

نموده و از خدمات مربوط برخوردار شوند.
نوع مدارس  از  امنایی  مدارس هیأت 
دولتی محسوب گردیده و دریافت هرگونه 
هزینه به جز هزینه های خدمات آموزشی و 
به تصویب هیأت  برنامه که  پرورشی فوق 
این  توسط  است،  رسیده  مدرسه  امنایی 

مدارس ممنوع است.
ثبت نام در مدارس دوره دوم آموزش 
فنی  هنرستان های  و  نظری  متوسطه 
وحرفه ای نمونه دولتی، تابع شرایط و ضوابط 
مندرج در دستورالعملی خواهد بود که متعاقبًا 
از سوی وزارت آموزش وپرورش به ادارات 
کل آموزش وپرورش استان ها ابالغ می شود.

مدارس  در  آموزان  دانش  نام  ثبت 
بزرگساالن بارعایت مفاد آیین نامه آموزشی 
نظام جدید دوره دوم آموزش متوسطه شیوه 
نیم سالی – واحدی، بزرگساالن، آموزش از 
راه دور ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور 
که طی بخشنامه شماره ۴00/۱۷3۹۷۸ مورخ 
۲0 آذر ۹۶ به ادارات کل آموزش وپرورش 

استان ها ارسال شده انجام می پذیرد.
معافیت  جامع  دستورالعمل  رعایت 
ه  ر شما مه  بخشنا ع  ضو مو  ، تحصیلی
ثبت  در   ۹۶ دی   ۱۲ مورخ   ۴00/۱۸۹۶0۶

نام دانش آموزان ذکور الزامی است.
رس  مدا در  م  ثبت نا مقررات   *

غیردولتی، استعدادهای درخشان و شاهد
مدارس  در  آموزان  دانش  نام  ثبت 

شاهد  و  درخشان  استعدادهای  غیردولتی، 
مصوب  نامه های  آیین  رعایت  بر  عالوه 
رعایت  با  وپرورش  آموزش  عالی  شورای 

مقررات ذیل انجام می گیرد:
در مدارس غیردولتی نصب پوستر نرخ 

شهریه مصوب ابالغی به همراه رئوس کلیه 
فعالیت ها در محل ثبت نام و در معرض دید 
اولیا دانش آموزان و مراجعین الزامی است.

نام  ثبت  زمان  در  غیردولتی  مدارس 
)برنامه  اخذ شهریه مصوب  به  صرفًا مجاز 
آموزش  عالی  شورای  مصوب  هفتگی 
می باشند  درسی(  برنامه  فوق  و  وپرورش 
تغذیه  قبیل  از  خدمات  هزینه  دریافت  و 
بین روز، لباس متحدالشکل، ایاب و ذهاب 
و  تابستانی  کالس های  تشکیل  هزینه  و 
فعالیت غیردرسی از اولیای دانش آموزان با 
هماهنگی و موافقت انجمن اولیا و مربیان 
مدرسه و کسب موافقت شورای نظارت بر 
مدارس و مراکز غیردولتی منطقه / ناحیه در 

زمان مقرر امکان پذیر خواهد بود.
مدیران مدارس غیردولتی موظف اند، 
هنگام ثبت نام با ورود به سامانه مشارکت های 
 mosharekatha.ir به آدرس  مردمی 
نسبت به انعقاد قرارداد اخذ شهریه بین ولی 
دانش آموز و واحد آموزشی در سامانه تعیین 
شهریه اقدام و یک نسخه از قرارداد تکمیل 
شده را چاپ و پس از مهر و امضا به ولی 

دانش آموز تحویل دهند.
کلیه قراردادها به صورت الکترونیکی 
و از سامانه مذکور باید انجام شود و قرارداد 

دستی فاقد اعتبار است.
* مدارس استعدادهای درخشان

هفتم  پایه  شدگان  پذیرفته  نام  ثبت 
ورودی  پذیرش  و  سنجش  طریق  ز  ا
استعدادهای  اول  دوره  دبیرستان های 
درخشان براساس بند )د -۱( ضوابط و شرایط 
پذیرش ثبت نام در دستورالعمل سنجش و 
پذیرش این مدارس به شماره ۱0۴/۱۸۹۹۸۷ 

مورخ ۱۲ بهمن ۹۸ مجاز است.
آزمون  شدگان  پذیرفته  نام  ثبت 
ورودی دبیرستان های دوره دوم استعدادهای 
درخشان در پایه دهم، براساس بند )د -۱( 
دستورالعمل آزمون ورودی این مدارس به 
شماره ۱0۴/۱۸۹۹۸۷ مورخ ۱۲ بهمن ۹۸ 
صورت پذیرد. همچنین دانش آموزان پایه 
سال  درخشان  استعدادهای  مدارس  نهم 
آزمون  در  شرکت  از   ۹۸-۹۹ تحصیلی 
 ۱3۹۹-۱۴00 تحصیلی  سال  دهم  پایه 

معاف هستند.
پایه های  آموزان  دانش  نام  ثبت 
متوسطه(  اول  )دوره  تربیتی  و  تحصیلی 
مصوبه شانزدهمین جلسه کمیسیون معین 
شماره  به  وپرورش  آموزش  عالی  شورای 
دوره  در  و   ۹۷ دی   ۵ مورخ   ۱۲0/۹33۴۸
دوم با رعایت مفاد مواد ۶۶ و تبصره ماده ۷۷ 
آیین نام آموزشی دوره دوم متوسطه )روزانه( 
آموزش  عالی  شورای   ۹3۲ جلسه  مصوب 

وپرورش مورخ ۱۷ خرداد ۹۵ انجام شود.
ثبت نام دانش آموزان متقاضی انتقال 
دوم  دوره  و  اول  دوره  دبیرستان های  در 

نمره  کف  بارعایت  درخشان،  استعدادهای 
وجود  شرط  به  و  مقصد  مدرصه  مدرسه 
ظرفیت، مطابق نقل وانتقال این مدارس و 
از طریق سامانه نقل و انتقال دانش آموزان 
موافقت  با  درخشان  استعدادهای  مدارس 

استان های مبدأ و مقصد انجام شود.
انتقال دانش آموزان پایه هفتم و دهم 
این مدارس در سال اول پذیرش در آزمون 
ورودی، در بین مدارس استعدادهای درخشان 
درون یک شهرستان به استناد بند بخش )و( 
دستورالعمل شماره ۱۴0/۱۸۹۹۸۷ مورخ ۱۲ 

بهمن ۹۸ اکیداً ممنوع است.
دهم  پایه  آموزان  دانش  نام  ثبت 
مدارس  ورودی  آزمون  در  شده  پذیرفته 
غیراز  رشته ای  در  درخشان  استعدادهای 
ورودی،  سنجش  در  شده  پذیرفته  رشته 

ممنوع است.
یا  امکان  درخصوص  گیری  تصمیم 
مدارس  از  هریک  به  انتقال  امکان  عدم 
کل  اداره  اختیار  در  درخشان،  استعدادهای 

آموزش وپرورش استان خواهد بود.
یازدهم  پایه  آموزان  دانش  نام  ثبت 
متقاضی  درخشان  استعدادهای  مدارس 
و  شرایط  رعایت  با  تحصیلی  رشته  تغییر 
ضوابط تغییر رشته و به شرط وجود ظرفیت 
و صرفاً در صورت دارا بودن کف امتیاز قبولی 
در رشته موردنظر در آزمون ورودی پایه دهم 

بالمانع است.
میزان حق الثبت مدارس استعدادهای 
درخشان، براساس مصوبه هیأت امنا سمپاد 
که معادل پنجاه درصد مبلغ بخشنامه مربوط 
نام در مدارس غیردولتی هر شهر  ثبت  به 
وپرورش  آموزش  کل  اداره  توسط  است، 
استعدادهای  مدارس  به  و  تعیین  استان 

درخشان ابالغ می شود.
آموزان،  دانش  نام  ثبت  هنگام  در 
مدیران این مدارس با عنایت به مفاد آیین 
)دوره  تربیتی  و  تحصیلی  ارزشیابی  نامه 
جلسه  شانزدهمین  مصوب  متوسطه(  اول 
آموزش  عالی  شورای  معین  کمیسیون 
تکمیلی  کتب  وجود   ۹۷ مهر   ۴ وپرورش 
ویژه این مدارس را از دانش آموزان دریافت 
و نسبت به ثبت سفارش کتب فوق از طریق 
سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به صورت 
گروهی اقدام نمایند )وجوه دریافتی باید به 
کر  ذ  به  الزم  شود(  واریز  مدرسه  حساب 
به شماره  است بخشنامه محتوای تکمیلی 
۱0۴/۵۲3۹۸ مورخ ۵ تیر ۹۵ در دوره اول و 
دوم مدارس استعدادهای درخشان در سال 

تحصیلی ۱۴00-۱3۹۹ الزم االجرا است.
* مدارس شاهد

مدارس  نام  ثبت  بخشنامه  تغییرات 
شاهد: )سال تحصیلی ۱3۹۹-۱۴00(

و  امتیاز   ۵ ماه  هر  رزمنده  نوه  امتیاز 
حداکثر ۷0 امتیاز می باشد.

اعمال ضریب ۲0 برای محاسبه امتیاز 
معادل در بند ج جدول ۱-۶ امتیازات

بند ج از ردیف 3-۶ امتیاز خیر مدرسه 
ساز حذف می شود.

از  درصد   ۲۴ تا  جانبازان  فرزندان 
پرداخت ۴0 درصد کمک سرانه مصوب ستاد 

اجرایی شاهد استان معاف هستند.
دهم  پایه  در  آموزان  دانش  نام  ثبت 
منوط به کسب شرایط ورود به شاخه ورشته 
موردنظر )بدون درنظرگرفتن اولویت دانش 
آموز برای ثبت نام در فرم شماره ۷ هدایت 
تحصیلی یا همان الف – ب – ج( به عالوه 
شرایط علمی ورود به پایه دهم مندرج در 
جدول ۱-۵ و کسب امتیاز الزم طبق جدول 

۱-۶ امتیازبندی است.
با  متوسطه  دوم  دوره  آموزان  دانش 
و  جانباز  آموزان  )دانش  ایثارگری  اولویت 
و  )ورودی  تا ۲۵ درصد(  جانبازان  فرزندان 
ادامه تحصیل( چنانچه حداکثر در ۲ درس 
نمایند،  کسب  را  نمره  نصاب  حد  از  کمتر 

می توانند در مدارس شاهد ثبت نام کنند.
شاهد  مدارس  ثبت  لعمل  ا دستور
جهت  کامل  صورت  به   )۱3۹۹-۱۴00(
سامانه  در  اولیای  و  همکاران  مندی  بهره 
و  بارگذاری  شاهد  کل  اداره  وسایت  سجا 

قابل استفاده است.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

تاریخ امتحانات دانشگاه های تهرانی مشخص شد
تاکنون بسیاری از دانشگاه های پایتخت زمان پایان کالس های دروس نظری و 
آغاز امتحانات خود را اعالم کرده اند اما هنوز نحوه برگزاری امتحانات به صورت حضوری 

یا مجازی در همه دانشگاهها مشخص نشده است.
با توجه به تداوم شرایط ویژه کشور در پی شیوع کووید ۱۹ و متوقف ماندن 
آموزش های حضوری در دانشگاه ها، نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۹ به صورت 
مجازی استمرار یافت تا جایی که شرایط حاکم، دانشگاه ها و شوراهای آموزشی را بر آن 

داشت تا در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم تصمیم گیری کنند.
وزارت علوم در این میان با صدور ابالغیه ای به دانشگاه ها، اعالم کرد که در صورت 
موافقت ستاد ملی مبارزه با کرونا، برگزاری حضوری امتحانات باید در اولویت باشد؛ البته 
این وزارتخانه تاکید کرده در مناطقی از کشور که به تشخیص مرجع ذی صالح، بیماری 
گسترش یافته است و منطقه یا استان، در وضعیت فوق العاده قرار دارد، دانشگاه ها ناگزیر 

به برگزاری آزمون به روش غیرحضوری هستند.
* پیشنهادات وزارت علوم برای برگزاری امتحانات نهایی

ارسال سواالت یا برگه امتحان از سوی دانشگاه مبدأ به دانشگاه محل سکونت 
دانشجو، برگزاری آزمون های چند گزینه ای غیرحضوری در قالب پروتکل مشخص با 
امنیت کامل، ارزیابی نهایی دانشجو به صورت ترکیبی، برگزاری امتحان با کمک دوربین 
مبتنی بر وب، به روش مستقیم و ارائه پاسخ بر روی وایت بورد یا برگه سفید، از جمله 

مواردی ست که وزارت علوم به دانشگاه ها پیشنهاد داده است.
در یکی دو روز اخیر اما دانشگاه ها زمان برگزاری امتحانات پایان ترم خود را اعالم 
کردند، ولی اغلب آنها چگونگی برگزاری امتحانات )حضوری یا مجازی( را منوط به 

تصمیم ستاد مقابله با کرونا دانسته اند.
تاکنون ۸ دانشگاه بزرگ، زمان برگزاری امتحان و برخی نیز، نحوه آن را اعالم 

کرده اند. 
* آغاز امتحانات دانشگاه تهران از ۷ تیرماه

بر اساس اعالم معاونت آموزشی دانشگاه تهران، آخرین روز تشکیل کالس های 
نظری در نیمسال جاری، با تمدید دو هفته در مقایسه با تقویم آموزشی قبلی، ۴ تیر و 
شروع امتحانات دروس نظری از ۷ تیرماه خواهد بود. این دانشگاه اعالم کرده است 
ارزیابی ها می تواند به شیوه غیر حضوری و با بهره گیری از روش های ترکیبی، انجام شود.

آزمون های  به صورت کتبی / شفاهی و  نیز می تواند  امتحانات مقطع دکتری 
مستمر، برگزار و نمره نهایی بر اساس فعالیت های طول ترم و امتحانات برگزار شده، 

توسط استاد اعالم شود.
* برگزاری امتحانات تربیت مدرس از ۲۱ تیر تا ۸ مرداد

معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگویی که روز گذشته با خبرنگار 
مهر داشت، اعالم کرد ۱۱ تیرماه، زمان پایان کالس های این دانشگاه است و امتحانات 
نیز در بازه زمانی ۲۱ تیرماه تا ۸ مردادماه برگزار خواهد شد. همچنین تصمیم بر این است 

که مصاحبه دکتری، شهریور ماه برگزار شود.
 محمدرضا کلباسی، درباره نحوه برگزاری امتحانات توضیح داد و گفت: از آنجایی 
که دانشکده ها از نظر ماهیت با یکدیگر متفاوت هستند و بالطبع امتحانات شان هم با 
مدل های مختلفی برگزار می شود، مقرر شد تا در جلسه روز سه شنبه با روسای دانشکده ها، 

نحوه برگزاری امتحانات را مورد بررسی قرار داده و در خصوص آن تصمیم بگیریم.
* سه روش برگزاری امتحان در دانشگاه عالمه طباطبایی

دانشگاه عالمه طباطبایی نیز قصد دارد امتحانات نهایی پایان ترم را از ۷ تا ۱۸ 
تیرماه برگزار کند. این دانشگاه 3 مدل را برای برگزاری امتحانات در نظر گرفته است؛ 
روش نخست، برگزاری آزمون پایانی از طریق بخش آزمون ساز سامانه آموزش مجازی 
دانشگاه که با استفاده از انواع سؤال های چندگزینه ای )تستی( و تشریحی برای تمامی 

دروس، برگزار می شود.
روش دوم، آزمون پایانی در خانه )کتاب باز( است. در این روش، به تشخیص 
استاد درس و طرح سؤال های تشریحی و تحلیلی باز پاسخ، آموخته های دانشجویان با 
ارائه سؤاالت به آنها و دریافت پاسخ ها در مهلت مشخص، سنجیده می شود. در روش 
سوم نیز آزمون کیفی مبتنی بر فعالیت های پژوهشی و کارپوشه، به همراه مستندات، 

در نظر گرفته شده است.
* امتحانات دانشگاه پیام نور غیرحضوری است

آن طور که رئیس دانشگاه پیام نور گفته، آزمون های پایان نیمسال جاری این 
دانشگاه به علت شیوع بیماری کرونا، غیرحضوری خواهد بود. او گفته است از آنجا که 
نمی دانیم تا زمان برگزاری امتحانات چه تعداد از استان ها در وضعیت سفید خواهند بود، 
امتحانات پایان نیمسال جاری به صورت غیرمتمرکز و غیرحضوری با محوریت مراکز 

دانشگاه پیام نور در سراسر کشور و اساتید دروس، برگزار می شود.
پایان کالس های آموزشی در دانشگاه شهید بهشتی اما روز چهارشنبه ۴ تیرماه و 

بازه زمانی امتحانات دروس نظری نیز از ۷ تا ۲۱ تیر خواهد بود.
* آغاز امتحانات دانشگاه امیرکبیر از ۷ تیرماه

محمد حسین کریمیان معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار 
مهر، زمان پایان کالس های دروس نظری را ۶ تیرماه اعالم کرد و افزود: امتحانات این 
دانشگاه از ۷ تیرماه آغاز خواهد شد و اگر ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه حضور دانشجویان 
را صادر کند، طی ۲ هفته به پایان خواهد رسید. اما در صورتی که تاکید شود به طور 
مثال دانشجویان باید به صورت محدود در دانشگاه حضور یابند، برگزاری امتحانات در 

طول ۴ هفته برگزار خواهد شد.
* اختصاص دو بازه زمانی برای امتحانات دانشجویان علم و صنعت

ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت نیز به خبرنگار مهر گفت که 
در صورت صدور مجوز از سوی ستاد کرونا، امتحانات در این دانشگاه حضوری خواهد بود.

او افزود: بنا داریم برنامه امتحانات را بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه و بدون تغییر، 
اجرا کنیم. بر همین اساس؛ امتحانات از ۲۴ خردادماه شروع می شود. با این تغییر که به 
منظور کاهش تعداد دانشجویان در خوابگاه ها، ابتدا امتحانات دانشجویان کارشناسی، از 
۲۴ خرداد به مدت دو هفته برگزار می شود و پس از یک فاصله ۴-۵ روزه، دانشجویان 

تحصیالت تکمیلی برای امتحانات پایان ترم در دانشگاه حضور خواهند یافت.
معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت این نکته را هم اضافه کرد که این تصمیم 

امروز در جلسه شورای آموزشی دانشگاه، به بحث گذاشته خواهد شد.
یکم تیرماه؛ پایان کالس های دانشگاه شریف

همچنین براساس تقویم جدید آموزشی دانشگاه صنعتی شریف، پایان کالس ها، 
یکم تیرماه بوده و امتحانات پایان نیمسال نیز از ۷ تا ۲۶ همین ماه )تیر( برگزار خواهد 
شد. در اطالعیه جدید این دانشگاه توضیحی درباره چگونگی و نحوه برگزاری امتحانات، 

ارائه نشده است.
* امتحانات دانشجویان خوارزمی از ۱۴ تیر آغاز می شود

آنطور که دانشگاه خوارزمی اعالم کرده؛ با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع 
کرونا، تاریخ پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ از ۲۱ خرداد به ۶ تیرماه تغییر یافت. 

همچنین زمان جدید برگزاری امتحانات نیز از ۱۴ تیر تا یکم مرداد ماه ۹۹ خواهد بود.
در اظهاراتی که مسئوالن دانشگاه ها پیش از این داشتند، آنها برگزاری امتحانات 
به صورت حضوری را ارجح و مناسب تر می دانند در حالی که در جدیدترین اظهار نظر 
معاون آموزشی وزیر علوم، او گفته است دانشگاه ها باید شرایط را برای حضور دانشجویان 

در دانشگاه ها فراهم کنند اما اگر نتوانند حضور دانشجو منتفی است.

دانشجویان نمونه کشوری با توجه به شرایط جدید انتخاب می شوند
معاون امور دانشجویان سازمان امور دانشجویان گفت: از دانشگاه ها خواسته ایم 
شیوه انتخاب دانشجویان نمونه را با توجه به شرایط جدید به معاونت دانشجویان داخل 

سازمان را ارائه کنند.
محمدرضا علم در زمینه شیوه انتخاب دانشجویان نمونه با توجه به شرایط جدید 
گفت: از دانشگاه ها خواسته ایم تا نظرات خود را در این خصوص به معاونت دانشجویان 

داخل سازمان ارایه کنند.
وی ادامه داد: از معاونان دانشجویی دانشگاه ها خواسته ایم که هر برنامه و نظری 
در خصوص چگونه برگزار شدن و انتخاب دانشجویان نمونه با توجه به شرایط جدید 
دارند ارسال کنند.معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان گفت: فراخوان 
دانشجویان نمونه مرداد ماه سال جاری خواهد بود برهمین اساس تا آن زمان دانشگاه ها 
فرصت دارند برنامه و نظرات خود را در خصوص شیوه انتخاب دانشجویان نمونه در شرایط 
جدید اعالم کنند.به گزارش مهر، تمامی دانشجویان دانشگاه های دولتی، غیرانتفاعی و 
پژوهشگاه های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، همچنین دانشگاه های، پیام نور و 

فرهنگیان می توانند در این جشنواره دانشجویان نمونه کشوری شرکت کنند.
تمام مراحل ثبت نام و مرحله داوری دانشگاهی و داوری مرحله کشوری در سامانه 
الکترونیکی انجام می پذیرد و فرآیند داوری جشنواره دانشجوی نمونه در دو مرحله 

دانشگاهی و کشوری صورت می گیرد.
در مرحله نخست انتخاب دانشجویان نمونه، دانشجویان متقاضی در سطح دانشگاه 
به رقابت می پردازند و آن دسته از دانشجویانی که برترین امتیازات را بر اساس آیین نامه 
و صرف نظر از حد نصاب های آن کسب کرده اند، به عنوان برگزیدگان دانشگاهی مورد 
تقدیر دانشگاه قرار می گیرند و آن تعداد از متقاضیان که شرایط معرفی به مرحله دوم را 
کسب کرده اند به دبیرخانه مرکزی معرفی می شوند.سال گذشته عالوه بر دانشجویان 
دانشگاه های تحت پوشش وزارتخانه های علوم و بهداشت دانشجویان دانشگاه آزاد نیز 

در  مراسم دانشجویان نمونه کشوری انتخاب و تقدیر شدند.

دستگیری سارق ۵۰ خودروی پراید با شلیک پلیس
فرمانده انتظامی البرز با اشاره به تشدید کنترل نقاط جرم خیز در 
راستای کاهش جرایم به ویژه سرقت خودرو، از دستگیری اعضای باند 
سارقان خودرو، که اقدام به ۱۵0 فقره سرقت خودرو و داخل خودرو از 

نوع پراید در مناطق مختلف البرز کرده بودند خبر داد.
سردار عباسعلی محمدیان گفت: در راستای اجرای طرح کنترل 
مناطق جرم خیز و پیشگیری از سرقت خودرو در این مناطق، کارآگاهان 
پلیس آگاهی، سارقان سابقه دار و آزاد شده از زندان و افراد مظنون را 

تحت کنترل و نظارت قرار دادند.
وی ادامه داد: در همین راستا، ماموران انتظامی در حین ماموریت 
به یک دستگاه خودرو پراید با یک سرنشین مشکوک شده و پس از 
استعالم از شماره پالک خودرو، مشخص شد که دارای سابقه سرقت 
در منطقه مهرویال کرج است.این مقام ارشد انتظامی اظهار کرد: ماموران 
بالفاصله دستور توقف خودرو را صادر کردند اما راننده خودرو بدون توجه 
به دستور ایست و هشدارهای پلیس اقدام به حرکت در خالف جهت 
خیابان کرده و با انجام حرکات مخاطره آمیز قصد فرار داشت که در 
این لحظه ماموران با رعایت قانون به کارگیری سالح اقدام به شلیک 
هوایی و سپس به سمت چرخ های عقب خودرو کردند که در نتیجه 
خودرو متوقف و راننده آن که با استفاده از تاریکی شب سعی در فرار 
داشت با هوشیاری کارآگاهان دستگیر و به همراه خودروی مسروقه 

برای تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی منتقل شد.
وی خاطرنشان کرد: متهم در بازجویی های کارآگاهان ضمن 
اعتراف به ۵0 فقره سرقت خودرو از نوع پراید و ۱00 فقره سرقت 
داخل خودرو در مناطق مختلف استان البرز از جمله عظیمیه، مهرویال، 
محمدشهر، فردیس و ... اذعان داشت که سرقت ها را با همدستی یک 
نفر دیگر انجام داده است که با انجام اقدامات پلیسی، متهم ردیف دوم 

نیز در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به جرم خود اعتراف کرد.
سردار محمدیان گفت: در بررسی نحوه سرقت خودروها مشخص 
شد که متهمان اغلب اقدام به سرقت خودروهای پراید مدل های قدیمی 
که فاقد سیستم ایمبوالیزر هستند که سرقت آنها نسبت به سایر مدل ها 
و خودروها آسانتر بوده، کرده و پس از سرقت خودرو اقدام به سرقت 
تجهیزات داخل خودرو و محتویات صندوق کرده و خودروها را در حاشیه 
شهر رها می کردند.وی با بیان این که با راهنمایی متهمان، محل های 

سرقت بازسازی و تمامی مال باختگان شناسایی شدند، اظهار کرد: 
براساس برآوردهای اولیه ارزش تقریبی اموال مسروقه توسط کارشناسان 

۱۵ میلیارد ریال تخمین زده شد.

متهم کالهبردار به کشور بازگردانده شد
رئیس پلیس بین الملل نیروی انتظامی از دستگیری و استرداد 

یک متهم کالهبردار به کشور خبر داد.
سردار هادی شیرزاد گفت: در پی اعالم مراجع قضائی، پلیس 
بین الملل ناجا مطلع شد، فردی به اتهام فروش منزل مسکونی فردی 
به غیر و برداشت مبلغ به نفع خود به یکی از کشورهای منطقه متواری 

شده که بالفاصله موضوع تحت پیگیری قرار گرفت.
محل  بودن  ناشناخته  به  توجه  با  تهران  اینترپل  افزود:  وی 
اختفای متهم، علیه وی اعالن قرمز صادر و با استفاده از بانک های 
اطالعاتی سازمان اینترپل، مخفیگاه وی را شناسایی کرد، برهمین 
اساس هماهنگی های الزم برای ارسال مدارک مورد نیاز برای استرداد 

متهم صورت گرفت.

محاکمه غیابی پسری که نامزدش را به آتش کشید
پسر جوانی که پس از اختالف با نامزدش در اقدامی جنون آمیز 
او را به آتش کشیده بود، صبح دیروز در شعبه ۲ دادگاه کیفری استان 

تهران محاکمه شد.
رسیدگی به این پرونده از روز دهم اردیبهشت سال گذشته با اعالم 
خبر آتش گرفتن یک خودروی ۲0۶ در منطقه تهرانپارس به جریان 
افتاد و مأموران آتش نشانی پس از حضور در محل متوجه حضور دختر 
و پسر جوانی در داخل خودرو شدند که دقایقی بعد با خاموش کردن 

آتش هر دو جوان به بیمارستان منتقل شدند.
اما ۹ روز بعد دختر جوان با نام طناز فوت کرد و پرونده وارد 
مرحله تازه ای شد و کار رسیدگی به آن به شعبه چهارم دادسرای 

جنایی تهران ارجاع شد.
به دستور بازپرس، رسیدگی برای روشن شدن ابعاد پنهان پرونده 
مرگ دختر ۲۸ ساله آغاز شد و پیمان 30 ساله که او هم دچار سوختگی 
شدید شده بود و تحقیقات میدانی نشان می داد که او عامل وقوع حادثه 

بوده مورد بازجویی قرار گرفت.
وی با قبول اینکه او خودرو را آتش زده، گفت: من و طناز یکسال 

قبل با هم آشنا شدیم و قصد داشتیم با هم ازدواج کنیم.
او در یک دفتر مشاور امالک کار می کرد. به تازگی تصمیم گرفته 
بودیم که با سفر به کشور ترکیه سرمایه گذاری کنیم برای همین همه 
دارایی ام را برداشتم و به پول نقد تبدیل کردم و با خودم به ترکیه بردم، 
اما به مشکل برخوردیم و نتوانستیم در کارمان موفق شویم و در نهایت 

مجبور شدیم به ایران برگردیم و من چون پولی نداشتم مدتی در خانه 
طناز زندگی کردم، ولی بعد از مدتی متوجه تغییر رفتار او شدم، برای 

همین به یک پانسیون رفتم.
من به خاطر اتفاقاتی که افتاده بود بسیار ناامید شده بودم. صبح 

روز حادثه به پمپ بنزین رفتم و یک بطری بنزین خریدم.
بعد هم از ساعت ۷ تا ۹ صبح جلوی خانه طناز منتظرش ماندم 
تا از خانه خارج شود. بعد به بهانه صحبت کردن و حل مشکالت مان 
سوار خودرواش شدم که در میانه راه مشاجره ما سر موضوعات قبلی 

شروع شد و گفت که دیگر مرا نمی خواهد.
آن  موقع بود که من از عصبانیت بنزین را روی او ریختم و فندک 
را روشن کردم که ناگهان آتش زبانه کشید و او در آتش سوخت، البته 
خودم هم به بنزین آغشته شده بودم و آتش گرفتم.پس از اظهارات 
متهم رسیدگی به پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری آغاز شد اما چون 

متهم در جلسه حاضر نبود وکیلش به دفاع از او پرداخت.
در ابتدای جلسه مشخص شد که خانواده مقتول رضایت خودشان 

را اعالم کرده اند و از حق خود مبنی بر قصاص متهم گذشته اند.
با این حال قاضی عنوان کرد که رضایت خانواده مقتول تغییری 

در ماهیت اتهام قتل عمد او ایجاد نمی کند.
در ادامه هم وکیل مدافع متهم به قاضی گفت: پیمان به عنوان 
متهم قصد کشتن دختر مورد عالقه اش را نداشته و در یک تصمیم آنی 
دست به این کار زده است و تنها قصدش ترساندن مقتول بوده است.

کشف جسد ۲ جوان در شهرستان کهگیلویه
فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه گفت: اجساد دو جوان ظهر 
امروز در منطقه دره شور حوالی شهر دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه 
کشف شد.دیماز ادامه داد: این دو جسد از اهالی بومی منطقه بودند که 
توسط ساکنان محلی پیدا و سریعا به نیروی انتظامی شهرستان اطالع 
داده شد.این مقام انتظامی بیان داشت: به دنبال اطالع پلیس از این 
ماجرا بالفاصله اکیپی از کارآگاهان امورجنایی آگاهی ، بازپرس کشیک 

و متخصصان پزشکی قانونی در محل حادثه حضور یافتند.
وی افزود : آثار شلیک گلوله بر روی بدن اجساد مشهود که 

موضوع با جدیت توسط پلیس در دست بررسی است.
فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه در پایان خاطر نشان کرد : 
اجساد به دستور مقام قضایی جهت تعیین و چگونگی علت اصلی مرگ 
به سردخانه پزشکی قانونی انتقال پیدا کردند که در صورت نیاز ، جزئیات 

تکمیلی اطالع رسانی خواهد شد.

کشف جسد زنی با دست وپای بسته در تهران
جسد زنی میانسال که دست و پاهایش بسته شده بود، داخل 

یک کانال آب کشف شد.
تسنیم نوشت: جسد زنی میانسال که دست و پاهایش بسته شده 

بود، داخل یک کانال آب کشف شد.
خبر کشف جسد یک زن داخل کانال آب در جاده خاورشهر به 
پلیس ۱۱0 اعالم شد که به سرعت مأموران انتظامی به محل کشف 

جسد اعزام شدند.
و  ساله   ۵0 حدوداً  زنی  جسد  با  محل  در  با حضور  مأموران 
مجهول الهویه مواجه شدند که داخل یک گونی قرار داده شده و دست 

و پاهای وی نیز بسته بود.
در نهایت جسد مقتول برای بررسی علت دقیق مرگ با دستور مقام 
قضائی به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات برای شناسایی هویت 
مقتول، متهم یا متهمان و بازداشت آنها در دستور کار پلیس قرار دارد.

شگرد تازه کالهبرداری در خرید های اینترنتی
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در خصوص کالهبرداری از طریق 

رسید جعلی پرداخت الکترونیکی هشدار داد.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در تشریح 
این خبر اظهار داشت: بر اساس پرونده های قضائی ارجاع شده به 
پلیس فتا و دریافت گزارشات هموطنان از طریق سایت رسمی این 
پلیس، مشخص شد مجرمان سایبری هنگام خرید از فروشگاه ها یا 
پرداخت های آنالین با انجام ترفندهای گرافیکی خاص پس از انجام 
معامله رسیدهای جعلی پرداخت را به فروشندگان ارائه می دهند و با 

این شگرد از شهروندان کالهبرداری می کنند.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا ادامه داد: تمام فروشندگان و 
صاحبان کسب و کار در کشور، هنگام برخورد با افرادی که قصد پرداخت 
الکترونیکی را دارند حتماً باید قبل از ارائه کاال و خدمات به خریداران از 
وصول مبالغ به حساب های مالی خود اطمینان حاصل کنند و همواره 

مراقب مجرمان سایبری که در کمین طعمه های خود هستند، باشند.
وی با بیان اینکه مجرمان سایبری با هدف پولشویی و خرج مبالغ 
سرقتی از حساب های مالی هموطنان اصواًل به دنبال خرید اجناس نظیر 
گوشی تلفن همراه، مسکوکات طال و سکه، ارز، تجهیزات دیجیتالی 
و صوتی و تصویری هستند، به صاحبان کسب و کارها و فروشندگان 
توصیه کرد: هنگام مواجه با درخواست های پرداخت الکترونیک آنالین 
حتماً نسبت به احراز هویت و تطبیق مشخصات پرداخت کننده با شخص 
حقیقی و حقوقی دارنده حساب مطمئن شوند و هنگام پرداخت های 
الکترونیکی می بایست با صدور فاکتور یا رسید و درج مشخصات پرداخت 
کننده از قبیل کد ملی، شماره تلفن تماس و سایر مشخصات، فاکتورها 
را در نزد خود نگه دارند تا در صورت لزوم کشف موارد مجرمانه مدارک 

را به مراجع قضائی و انتظامی ارائه کنند.
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تشریح روند فعالیت مدارس در شهر تهران از هفته آینده

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران بــا اشــاره بــه چگونگی 
ــوزان  ــش آم ــت: الزم اســت دان ــران گف ــدارس شــهر ته بازگشــایی م
ــراه  ــه هم ــل ماســک و دســتکش را خودشــان ب وســایل شــخصی مث

داشــته باشــند.
عبدالرضــا فوالدونــد مدیــرکل آمــوزش و پرورش مدیــرکل آموزش 
و پــرورش تهــران در جمــع خبرنگاران آخریــن وضعیت نحوه بازگشــایی 
مــدارس شــهر تهــران را تشــریح کــرد و گفــت: بر اســاس مصوبه ســتاد 
ــدت  ــه م ــدارس ب ــنبه ۲۷ اردیبهشــت م ــا روز ش ــه با کرون ــی مقابل مل
یــک مــاه بازگشــایی می شــود. صرفــًا بازگشــایی مــدارس بــرای دانــش 
ــا در امــر  ــد ی آموزانــی اســت کــه از آمــوزش مجــازی اســتفاده نکردن
تحصیــل و دروس خــود اشــکاالتی دارنــد و بــرای رفــع اشــکال بایــد 

بــه مــدارس مراجعــه کننــد.
وی ادامــه داد: مراجعــه دانــش آمــوزان شــرایطی دارد. حضــور آنهــا 
داوطلبانــه و حتمــًا بایــد بــا اطــالع اولیــا بایــد باشــد. حضــور همــکاران 
فرهنگــی کــه بیمــاری زمینــه ای دارنــد در مــدارس الزامی نیســت. هفته 
اول یــک نیازســنجی توســط کادر مدرســه صــورت می گیــرد و در ادامــه 
ــا در  ــد ت ــدا می کن ــداوم پی ــوزان ت ــش آم ــاز حضــور دان ــه فراخــور نی ب

نهایــت بــرای آزمون هــای پایــان ســال نیــز تصمیماتــی گرفتــه شــود.
فوالدونــد ادامــه داد: حضــور خانواده هــا در مدرســه و زمــان حضــور 
دانــش آمــوزان الزامــی نــدارد. مــدارس مــا بــرای عمــوم دانــش آمــوزان 
بــاز نیســت و بایــد پروتکل هــای بهداشــتی و فاصلــه گــذاری اجتماعــی 
رعایــت شــود بــرای همیــن دانــش آمــوزان در نظــر داشــته باشــند کــه 
ــا همکالسی هایشــان نیســت  ــدار ب ــرای دی ایــن بازگشــایی فرصتــی ب

ــع نشــده اســت. ــوز خطر کرونا رف و هن
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران اظهــار کــرد: آمــوزش 
و پــرورش از ابتــدای اســفندماه آموزش هــای مجــازی را داشــته و بــه 
تناســب درصــد پوشــش دانــش آمــوزی در ایــن آموزش هــای مجــازی 
ــا ۸0 درصــد  ــران م ــوده اســت و در شــهر ته ــاوت ب ــتان ها متف در اس
دانــش آمــوزان را در ایــن آموزش هــا تحــت پوشــش داشــتیم و عــده ای 
بــه دالیلــی مثــل نبــود ابــزار کافــی یــا عــدم دسترســی بــه اینترنــت 
و… محــروم ماندنــد کــه ایــن کالس هــا بــرای ایــن دانش امــوزان و 

دانــش آموزانــی اســت کــه اشــکاالتی در مــوارد درســی دارنــد.
وی ادامــه داد: زنگ هــای ورزش و تفریــح در ایــن روزهــا 
ــل خواهــد  ــد تعطی ــه هــم می زن ــه گــذاری اجتماعــی را ب چــون فاصل
بــود. همچنیــن زمانــی از بازگشــایی مــدارس بــه بعــد از مــاه مبــارک 
رمضــان موکــول می شــود و در آن زمــان بوفه هــای مــدارس تعطیــل 
خواهــد بــود و نبایــد هیــچ گونــه مــواد غذایــی بعــد از مــاه رمضــان در 

مــدارس فروختــه شــود.
ــایل  ــه وس ــت ک ــوزان الزم اس ــش آم ــرد: دان ــان ک ــد بی فوالدون
شــخصی مثــل ماســک و دســتکش را بــا خــود بــه همراه داشــته باشــند. 
مــدارس نیــز بایــد تــا ۵ شــنبه نســبت بــه گندزدایــی و ضدعفونــی اقدام 
کننــد. البتــه مــدت دو مــاه مــدارس تعطیــل بودند امــا در هر صــورت به 
دلیــل اعتبــارات بهداشــتی در نظــر گرفتــه شــده اســت ایــن اقــدام بایــد 
صــورت بگیــرد. وی گفــت: در ایــن مدت رؤســای مناطق و مســئوالن 
روابــط عمومــی را ملــزم کردیــم بــه دبیــران و دانــش آمــوزان اطــالع 
رســانی دقیقــی داشــته باشــند امــا اطــالع رســانی مــا محــدود اســت و 
بــا صــدا و ســیما مکاتبــه کرده ایــم کــه در ایــن زمینــه بــه مــا کمــک 
ــتیم از  ــانی نتوانس ــالع رس ــا اط ــاط ب ــفانه تا االن در ارتب کنند. متأس

صــدا و ســیما کمــک بگیریــم.
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برنامه ریزی برای مذاکره

مذاکره موفق؛ تبادل امتیاز منصفانه

اگر برنامه ریزی برای مذاکره 
را جدی نگیرید، در تمام طول جلسه 
دچار سردرگمی، حواس پرتی و بی 
انگیزگی می شوید و این اصال برای 
قابل  ای  حرفه  کننده  مذاکره  یک 

توجیه نیست.
برنامه  کنید  تالش  بنابراین 
ریزی برای مذاکره را جدی بگیرید 
و در قدم اول برگزاری یک جلسه 
کار  دستور  در  را  ای  حرفه  و  قوی 

قرار دهید.
نکته مهم این است که ترتیب 
ای  مذاکره حرفه  جلسه  دادن یک 
در اعتماد به نفس شما و حضار تاثیر 

بسیار زیادی خواهد گذاشت.

فرق بین مذاکره کنندگان 
حرفه ای و غیرحرفه ای

برای  ریزی  برنامه  به  اینجا  تا 
و  پرداختیم  آن  و چگونگی  مذاکره 
بین  فرق  خواهیم  می  پس  این  از 
را  آماتور  و  موفق  کننده  مذاکره 

بررسی کنیم.
کنندگان  مذاکره  جلسات،  در 
های  گزینه  ای  حرفه  و  موفق 
بررسی  و  طراحی  برای  بیشتری 
نقاط  مهمترین  از  یکی  و  دارند 
از  قبل  که  است  این  آنها  قوت 
برای  دقیقی  ریزی  برنامه  گفتگو 
ز  ا و  دهند  می  م  نجا ا کره  مذا
مذاکره  در  ریزی  برنامه  اهمیت 

هستند. آگاه 
چک  ای  حرفه  کننده  مذاکره 
لیست برنامه ریزی برای مذاکره را 
آماده کرده و در طول اجرای مذاکره 
و  مهم  موضوعات  صرف  را  زمان 

قابل بحث می کند.
مذاکره  بین  فرق  مهمترین 
کننده حرفه ای و غیرحرفه ای این 
است که مذاکره کننده حرفه ای یک 
محدوده را انتخاب می کند و بیشتر 
بر موضوعات مهم و روز متمرکز می 
مذاکره  حین  در  همین  برای  شود 

دچار چالش نمی شود،
غیرحرفه  کننده  مذاکره  ما  ا
کوچک  نقطه  یک  به  پیوسته  ای 
باز  مباحث مهم  از  و  تمرکز کرده 

ماند. می 

اهداف در مذاکره
کنید  سعی  نخست  قدم  در 
طرف  های  حرف  به  مذاکره  در 
)گوش  دهید  گوش  خوب  مقابل 
پرسش  طرح  با  و  موثر(  دادن 
جمع  و  حضار  منافع  مناسب  های 
آن  اساس  بر  و  دهید  تشخیص  را 
مدل مذاکره یا استراتژی جلسه را 

پایه گذاری کنید.
اهداف  ترین  مرسوم  و  اولین 
می  “مادی”  هدف  جلسات،  در 
خود  مذاکره  در  یعنی  باشد،  تواند 
به دنبال بهترین و به صرفه ترین 
هدف  این  به  که  هستیم  قیمت 
گفته  مادی  اهداف  مذاکره،  در 

می شود.
دیگر  یکی  “نامشهود”  اهداف 
که  هست،  مذاکره  های  هدف  از 
هدف  تواند  می  شدن  برنده  حس 
این  البته  باشد.  جلسه  در  نامشهود 

حس می تواند شما را به یک مذاکره 
کننده حرفه ای و با اعتماد به نفس 

تبدیل کند.
“رویه ای” یکی دیگر از اهدافی 
می باشد، که توسط رای گیری در 
پایان  و  نتیجه  توانید  می  جلسه 
مذاکره را به هدف خود نزدیک تر 

کنید و برد با شما باشد.

چارچوب های مذاکره
مذاکره  یک  برگزاری  برای 
مفید در طول جلسه باید یک سری 
چارچوب ها را بررسی و رعایت کنیم.

در حالت عادی جلسات مذاکره 
دارای یک عرف است که مشخص 
نمی  بیشتر  درصد   ... از  کند  می 
کننده  مذاکره  و  رفت  باالتر  توان 

باید حواسش به عرف باشد.
د  ر ا مو برخی  ر  د همچنین 
و  خارجی  قانونی  های  محدودیت 
که  دارد  وجود  نیز  سازمانی  داخلی 

باید آنها را رعایت کرد.
قوانینی  که  دارد  امکان  البته 
وضع  سازمان  آن  در  انحصاری 
شده باشد که موظف به قبول آنها 

خواهید بود.
مذاکره  جلسه  در  مثال:  برای 
درصد  با  فروش  برای  مشتری 
باید  است،  کرده  شرکت  مشخصی 

به  مشارکت  برای  که  کنید  دقت 
ارائه  را  تری  پایین  درصد  مشتری 
چارچوب  و  تکنیک  کل  در  ندهید. 
قوانین  و  سیاست  به  مذاکره  های 

سازمان ها بستگی دارد.

استراتژی مذاکره چیست؟
استراتژی مذاکره دیگر موضوع 
بررسی  را  باید آن  مهمی است که 

کنیم.
به  که  است  شرایطی  واقع  در 
مذاکره کننده و طرفین بستگی دارد 
و اینکه در پایان مذاکره آنها چه می 

خواهند! برد یا باخت؟
انواع استراتژی  حال شما را با 

مذاکره آشنا می کنیم:

۱- مذاکره برد – باخت:
پیچیده  از  استراتژی یکی  این 
ترین نوع مذاکره است که معموال 
طرفین مذاکره بیشتر با هم رقابت 

می کنند تا گفتگو.
گفتنی است که در اکثر مواقع 
این مذاکرات از رقابت های ناسالم 

نشات می گیرد.

۲- مذاکره برد  - برد:
استراتژی دیگر که طرفین را به 
سمت تعادل برده و هر چیزی مثل 
حقوق یا سود کسب و کار بین آنها 

به تساوی تقسیم خواهد شد.
مذاکره  تمرکز  روش  این  در 
رقابتی  روی  بر  طرفین  و  کننده 
سازنده و مذاکره ای دوستانه است.

همچین  داشتن  برای  پس 
مذاکره ای دست به هر تالشی بزنید.

 3- مذاکره باخت - باخت:
به  باخت   - باخت  مذاکره  در 
نداشتن  و  ها  ناهماهنگی  خاطر 
برنامه ریزی در مذاکره معموال هر 
و  شده  سردرگمی  دچار  طرف  دو 

بازنده خواهند بود.
حتی گاهی اینگونه مذاکرات در 
پایان به شکست محکوم شده و دچار 
نتیجه ای تلخ و خصمانه می شوند.

نقطه هدف و نقطه شروع
به  گذاری  هدف  برای  ابتدا 
خواسته خود توجه کنید. در مذاکره 

ما می توانیم خوش بینانه، واقع بینانه 
مقابل  طرف  خواسته  به  بدبینانه  و 
نگاه کنیم. برای برگزاری بهتر یک 
ابتدایی  نقطه  از  است  مذاکره الزم 
تا  نامیده می شود  نقطه شروع  که 
پایان مذاکره که نقطه هدف نامیده 
ریزی  برنامه  و  رعایت  شود،  می 

داشته باشیم.

 و در پایان دستور جلسه
اینکه  برای  مذاکره  پایان  در 
توان  نیاید می  برداشتی پیش  سوء 
تمام  که  کرد  انتخاب  را  فردی 

گفتگوها را سند کند.
توان  می  نیز  جلسه  پایان  در 
ای  مرحله  چند  ای  جلسه  صورت 
تهیه کرد تا نیاز مجدد به برگزاری 

جلسه نباشد.
باشید  داشته  یاد  به  بنابراین 
برنامه  باید  مذاکره  هر  از  قبل  که 
و  دهید  انجام  را  ریزی های الزم 
به اهمیت برنامه ریزی در مذاکره 
موضوع  این  زیرا  باشید  برده  پی 
معرفی  و  شما  بودن  ای  حرفه  در 
اعتماد  قابل  فردی  عنوان  به  شما 
دوچندان  تاثیر  مذاکره  زمینه  در 

خواهد گذاشت.
امیدواریم با ارائه این مقاله ، گام 
برنامه ریزی  دیگری برای آموزش 

مذاکره برداشته باشیم.

درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان خألقانونی وجود ندارد
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان 
قانون وجود دارد و نمایندگان باید بر نحوه اجرای این قانون نظارت کنند تا به 

صورت کامل و در موعد مقرر اجرایی شود.
محمد بیرانوندی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی 
خطاب به هیئت رئیسه مجلس، گفت: بازنشستگان، گردانندگان دیروز چرخ های 

مملکت هستند و باید به وضعیت معیشتی آنان توجه شود.
وی ادامه داد: مجلس در برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرد تا حقوق 
بازنشستگان و شاغالن را متناسب سازی کند، اما دولت به آن توجه نمی کند و 
باید طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان که به امضای ۱۲0 نفر از نمایندگان 

مجلس رسیده است، در صحن علنی مطرح شود.
به  بازنشستگان  حقوق  سازی  همسان  طرح  گفت:  خرم آباد  مردم  نماینده 
بهانه اصل ۷۵ کنار گذاشته شده است و انتظار ما این است که این طرح هفته 

آینده اعالم وصول شود.
علی الریجانی در پاسخ به این تذکر، گفت: درباره همسان سازی حقوق 
بازنشستگان قانون وجود دارد و بر اساس آن دولت موظف است همسان سازی را 
ظرف 3 سال انجام دهد، بنابراین باید شما بر نحوه اجرای این قانون نظارت کنید 

تا به صورت کامل و در موعد مقرر اجرایی شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تغییر بازه زمانی اجرای قانون 
همسان سازی حقوق بازنشستگان از 3 سال به ۲ سال بار مالی داشته و غیرقابل 
طرح است، اظهار داشت: قانون همسان سازی بازنشستگان باید توسط سازمان 
برنامه و بودجه اجرایی شود و بنابراین مشکل قانونی در این خصوص وجود ندارد.

حمایت از تولید با پول پاشی ممکن نیست
سرپرست مرکز پژوهش های مجلس گفت: برخی سیاستگذاران تصور می کنند 
با پول پاشی و تصویب قوانین متعدد می توان از تولید داخلی حمایت کرد که این 

باور برای تحقق »جهش تولید« باید تغییر کند.
محمد قاسمی در جلسه علنی روز شه شنبه مجلس، گزارشی درباره اقدامات 

این مرکز برای »جهش تولید« ارائه کرد.
وی گفت: سازمان برنامه و بودجه کارگروهی ویژه برای تحقق شعار سال 
تشکیل داده بود که بنده به صورت مستمر در آن جلسات شرکت کردم و مجموعه ای 

از برنامه های دستگاه های مختلف برای جهش تولید اولویت بندی شد.
سرپرست مرکز پژوهش های مجلس متذکر شد: همچنین کمیسیون ویژه 
حمایت از تولید ملی جلسات متعددی تشکیل داد که در آن جلسات مجموعه ای 
از پیشنهادات برای تحقق شعار سال بررسی شد و گزارشی در این زمینه تهیه شده 

است که هفته آینده تقدیم مجلس شورای اسالمی می شود.
قاسمی تصریح کرد: ما دائمًا در این دو دهه اخیر شعار حمایت از تولید داده ایم 

و باید مشخص شود که این مساله به چه نتایجی رسیده است.
وی افزود: البته کسی منکر دستاوردهایی که در این زمینه به ویژه تقویت 
زیرساخت ها شده است، نیست اما باید الزامات و روش مطلوب حمایت از تولید 

نیز مورد توجه قرار گیرد.
اینکه تجربه کشورهایی  به  با اشاره  سرپرست مرکز پژوهش های مجلس 
چون چین، ژاپن و آلمان در حمایت از تولید مورد بررسی ما قرار گرفته است اظهار 
داشت: در همه این کشورها دولت در فرآیند صنعتی شدن و علمی شدن تولید 
نقش داشته است و از سوی دیگر در همه این کشورها برای دستیابی به اهداف 

مذکور حمایت های مالی و تعرفه ای در دستور کار قرار گرفته است.
قاسمی بیان کرد: همچنین فرهنگ تولید و سرمایه گذاری تقویت شده و در 
مقابل محدودیت های فراوانی برای فعالیت هایی که منجر به رانت جویی می شود، 
در دستور کار قرار گرفته است که باید ما این تجربه ها را از کشورهایی که در 

عرصه تولید داخلی موفق بوده اند مورد توجه قرار دهیم.
در  و  کرده ایم  بررسی  را  داخلی  تولید  از  حمایت  وضعیت  ما  افزود:  وی 
حمایت های ما عمدتًا چنین معیارهایی که در کشورهای مذکور مدنظر قرار گرفته 
از  تومان صرف حمایت  ما میلیاردها  اینکه کشور  رعایت نشده است و علیرغم 
تولید کرده است اما ساختار صنعتی و تولیدی کشور ما هنوز کهنه و قدیمی است 

و باید این رویه تغییر کند.
سرپرست مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه کیفیت محصوالت تولیدی 
ما بعضًا خوب نیست، گفت: در ذهن سیاستگذاران ایرانی باورهای نادرستی برای 
حمایت از تولید شکل گرفته که باید این باورهای غلط تغییر کند که یکی از این 
باورهای اشتباه آن است که این افراد تصور می کنند که تولید به معنای پول پاشی 
و تصویب قوانین متعدد است اما با این اقدامات نمی توان گامی در جهت حمایت 
از تولید برداشت.قاسمی تصریح کرد: هنوز اجماع نسبی درباره مسیر توسعه کشور 
ایجاد نشده است و به دلیل این نقیصه هنوز مسیر توسعه ای وجود ندارد. به همین 
جهت در عمل تمام اقدامات پراکنده است و ما نمی دانیم از چه تولیدی حمایت کنیم.

وی تاکید کرد: سیاستگذاران ایرانی فکر می کنند اگر با فساد مبارزه کنند، 
سرمایه ها فرار می کنند و بر این باور هستند که ما باید حدی را برای اشباع بازار 

در نظر گیریم.
سرپرست مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: تهیه راهبرد توسعه صنعتی 
و تولیدی کشور و بهبود محیط کسب و کار اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر باید 

مانع  توزیع رانت، پول پاشی و تنفس مصنوعی دادن به تولید شد.  
قاسمی تصریح کرد: مرکز پژوهش های مجلس ۸ اقدام را تهیه کرده که اگر 

به آنها توجه شود شعار سال محقق می شود.

»روحانی« برای مقابله با گرانی ها دستور ویژه بدهد
اقتصادی شرایط  لحاظ  از  در مجلس گفت: مردم  گلپایگان  نماینده مردم 
بسیار سختی دارند و رئیس جمهور باید دستور ویژه ای در این زمینه دهد  و آبی 
بختیار در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس  بریزد.علی  بر روی آتش گرانی ها 
شورای اسالمی طی تذکر شفاهی، اظهار داشت: افزایش تصاعدی قیمت ها مردم 

را تحت فشار قرار داده است.
رئیس  و  دارند  بسیار سختی  شرایط  اقتصادی  لحاظ  از  افزود: مردم  وی 
جمهور باید دستور ویژه ای در این زمینه دهد  و آبی بر روی آتش گرانی ها بریزد.

این نماینده مجلس با اشاره به سانحه ناوچه کنارک، گفت: از مسئوالن تقاضا 
می کنم که اطالع رسانی دقیقی در این زمینه داشته باشند تا رسانه های بیگانه از 

این موضوع سوءاستفاده نکنند.

نقش نمایندگان درتصمیم گیری ها کمرنگ نشود
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: یکی از عواملی که موجب 
می شود مجلس جایگاه اصلی خود را بازیابد، نحوه مدیریت مجلس است و خروج 

مجلس از جایگاه اصلی خود، به ریاست مجلس بر می گردد.
برای  یازدهم  اقدامات الزم مجلس  با  رابطه  در   ، زهره سادات الجوردی 
امور اظهار داشت:  به جایگاه واقعی مجلس و قرار گرفتن آن در رأس  رسیدن 
یکی از موضوعات مهم در مجلس یازدهم همین است که مجلس را به جایگاه 
اصلی خود برگردانیم. در حال حاضر به نظر می رسد مجلس از جایگاه اقتدار خود 

خارج شده و در رأس امور نیست.
وی بیان کرد: یکی از عواملی که موجب می شود مجلس جایگاه اصلی خود 
را بازیابد، نحوه مدیریت مجلس است. گزینه های مهم این موضوع یعنی خروج 
مجلس از جایگاه اصلی خود، به ریاست مجلس بر می گردد. ریاست مجلس باید 
حقیقتًا مجلس را در رأس امور بداند و به آن اعتقاد داشته و برای نمایندگان مجلس 

اعتبار الزمی را که حق است و قانون به آنها داده است قائل باشد.
منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: 
مجلس  ریاست  که  دارد  بستگی  این  به  مجلس،  اصلی  جایگاه  به  بازگشت  لذا 
بر عهده چه کسی خواهد بود و همچنین روندی که منجر به این مسأله شد و 
مجلس از جایگاه حقیقی خود تنزل پیدا کند نیز باید اصالح شود. ریاست مجلس 
باید به این مساله توجه داشته باشد که همه نمایندگان منتخب مردم هستند و از 
این جهت برخی از نمایندگان نسبت به دیگران برتری ندارند. الزمه این اقدامات 
این است که به ساختارهای موجود نگاهی دوباره شود و در نهایت مجلس به 

جایگاه اصلی خود بازگردد.
الجوردی با اشاره به روندی که طی شد تا نقش نمایندگان در تصمیم گیری 
کمرنگ شود، گفت: این روند، بر خالف اصل مشورت به عنوان یکی از اصول مهم 
در اسالم است. اصاًل مجلس شورای اسالمی بر اساس آیه شریفه »و امرهم شورا 
بینهم« شکل گرفت و یکی از پایه ها و مبانی مجلس شورای اسالمی باید این باشد.

هم  آن  نمایندگان،  که  باشد  آن  مبنا  اگر  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
نمایندگانی که نمایندگان ملت باشند نه وکیل الدوله امور را با مشورت پیش ببرند 
باید هّم و غمشان این باشد که در وهله اول برای بهبود و اصالح شرایطی مانند 
مشکالت موجود در جامعه به خصوص در زمینه معیشت و اقتصاد اهتمام داشته 
باشند. این امر مستلزم کمک همه نمایندگان است و اقتدار مجلس را می طلبد که 

امیدواریم ان شاءاهلل در مجلس یازدهم شاهد آن باشیم.

 برای پرداخت غرامت به انگلیس مذاکره ای انجام نشده
وزیر امور خارجه گفت: برای پرداخت غرامت در موضوع سفارت انگلیس در 

تهران، هیچگونه اقدام و مذاکره ای نداشته ایم.
درخواست  و  خصوص اظهارات  خارجه در  وزیر امور  جواد ظریف  محمد 
آسیب دیدن سفارت  دلیل  به  ایران  از سوی  پرداخت غرامت  بر  مبنی  انگلیس 
انگلیس در تهران، اظهار داشت: مقرراتی در حقوق بین المللی وجود دارد و دولت 
تعهد  تهران  سفارتخانه های خارجی در  حفظ حراست از  کرده،  اعالم  نیز  ایران 
دولت جمهوری اسالمی ایران است و همه مقامات کشور بر این نکته تاکید دارند.

باید مذاکره کنند و هنوز  این موضوع دو طرف  افزود: درباره جزئیات  وی 
هیچ مذاکره ای در این باره صورت نگرفته است.

وزیر امور خارجه همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا بلوک نفتی 
شماره ۱۲ سوریه به ایران واگذار شده است؟ گفت: هم اکنون کشور سوریه به 
چند نقطه منحصر  تروریست ها فقط در  و  پیش می رود  آرامش  سمت استقرار و 
انرژی  حوزه  در  همکاری  طرح ها  این  در  که  داریم  مشترکی  طرح های  شدند، 

هم است.
ظریف با اشاره به اینکه برای توسعه سوریه و مسائل اقتصادی این کشور، 
حوزه  کدام  در  آنکه  جزئیات  درباره  داد:  ادامه  داشته ایم،  خوبی  همکاری های 
نفتی ما حضور داریم و یا خواهیم داشت، اطالعات جزئی ندارم و نه می توانم به 

این موضوع ورود کنم.
وی با تاکید بر اینکه هیچ مذاکره ای با آمریکا در میان نیست، عنوان کرد: 

آمریکایی ها نشان دادند، نمی شود به نتیجه مذاکراتشان هم اعتماد کرد.
تحلیلگران  روزهای اخیر برخی  در  خصوص اینکه  خارجه در  وزیر امور 
این  تقریبًا دنیا به  کرد:  تصریح  می کنند،  عنوان  را  مطالبی  آمریکا  از مذاکره با 
نتیجه رسیده اگر بخواهند با آمریکا مذاکره ای داشته باشند، هر لحظه که آمریکا 
بخواهد توافق را نادیده می گیرد و دولت کنونی آمریکا به جای بهانه تراشی باید 

رفتارش را اصالح کند.

برجام دولتی، به تاریخ پیوسته است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دومین سالگرد خروج آمریکا از برجام 
با بیان اینکه برجام دولتی به تاریخ پیوسته است، گفت: شکست برجام، شکست 

یک اندیشه در اداره کشور در چند دولت است.
محسن رضایی در نشست تخصصی »برجام؛ مسیر طی شده و چشم انداز 
پیش رو« با اشاره به سالگرد خروج آمریکا از توافقنامه هسته ای میان ایران و 
بگیرد و همفکری  بیشتری در خصوص شکل  دارد که محافل  ۱+۵ گفت: جا 
می دانیم  کنند. همه  مند  بهره  خود،  نظرات  از  را هم  دولتمردان کشور  و  کنند 
که مذاکرات برجام در این دور سوم، با سیاست نرمش قهرمانانه ما همراه شد. 
این سیاست منجر به یک دیدبانی قدرتمند در آینده و در تاریخ ملت ایران شد 
تا ملت ایران بتوانند از این دیدبانی، آینده خود را در صحنه بین الملل و منطقه 
روشن تر ببیند. دلیل این مدعا، نقش پررنگ ملت ایران در حکمرانی است. ملت 
ایران، تنها حاکمان را انتخاب نمی کنند. بلکه در حکمرانی کشور از طریق افکار 
عمومی و بیان خواسته هاشان و صدای انتقادهاشان، موجب بهبود حکمرانی در 
کشور می شوند. لذا نرمش قهرمانانه فرصتی پیش آورد تا ملت ایران، بسیاری از 
ادعاها را در این مذاکرات ببیند و لمس کند و با شهود عینی در سیاست، ادعاها 

و دلسوزی های کاذب را تشخیص دهد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با خروج آمریکا از توافق برجام، 
ملت ایران بیش از ده سال نسبت به آینده خودش آگاه شد، تا بداند که چه مسیری 
را باید در پیش بگیرد و چه کار باید بکند. همانطور که امام فرمودند ما در جنگ، 
مذاکرات، ملت  و  مباحث  نوع  این  در  را شناختیم،  و دوستان خودمان  دشمنان 
ایران، بهتر می تواند، جایگاه تاریخی و ارتباطاتش را تنظیم کند و از سراب های 

ساختگی جلوگیری کند.
وی افزود: دو سال پیش در ۱۸ اردیبهشت ۱3۹۷ آقای ترامپ از برجام خارج 
شد و در آبان همان سال به سخت ترین تحریم ها علیه ایران روی آورد. در حالی 
که ایران به همه تعهدات خود عمل کرده بود، امریکا ابتدا از توافق خارج شد و 
عمل به تعهدات خود را متوقف کرد و سپس به اعمال تحریم های گسترده علیه 
کشور ما روی آورد. توجیه آقای ترامپ این بود که ایران دولت اوباما را فریب 
داده است. شایسته است با مروری بر وقایع گذشته، به پرسش های مهمی که 

درباره برجام وجود دارد پاسخ دهیم.
رضایی اظهار داشت: به نظر می رسد کاربرد کلمه برجام در نظریات موافقان 
و مخالفان، اشاره به سه نوع یا سه موجودیت از برجام دارد: ۱- برجام مشروط به 
شرایط رهبری، ۲- برجام دولتی )اعم از نظر مجلس و دولت و شورای عالی امنیت 
ملی(، 3- برجامی که دیگر وجود خارجی ندارد. به اولی عمل نشد و سومی هم 
که وجود ندارد. تنها موضوع بحث، برجام دولتی است که به تاریخ پیوسته است 
و به عنوان یک تجربه قابل درس آموزی است. به همین دلیل شایسته است در 

سالگرد خروج امریکا از برجام به تحلیل این درس ها بپردازیم.
وی افزود: برجام دولتی یا برجام اتفاق افتاده، یک رویداد بین المللی و در 
حوزه سیاست خارجی بوده است که امروزه مواجهه ما با آن شامل چند بخش 
می باشد: ۱- بررسی اصل مذاکرات، ۲- بررسی محتوای مذاکرات، 3- بررسی 
نتایج مذاکرات، ۴- درس های برجام.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید 
بر اینکه تفکیک این بخش ها از هم بسیار مهم است، گفت: در بخش مذاکرات، 
باید توجه کنیم که مذاکرات هسته ای سه دوره را پشت سر گذاشته بود که برای 

بار سوم به دولت آقای روحانی رسید.
وی با اشاره به روند مقدمات مذاکرات گفت: پس از طی مقدماتی، ایران حضور 
آمریکا را در برخی جلسات می پذیرد و بعد در سطح وزرای خارجه، نشست های 
دونفره برای اولین بار صورت می گیرد. مساله مذاکرات برجام مساله بسیار مهمی 
برای  برجام  از صحنه های مذاکرات  قابل کالبدشکافی است. بسیاری  است که 

اولین بار در تاریخ سیاسی ایران طی چهل سال اخیر صورت گرفت.
رضایی افزود: دور سوم مذاکرات در دوره آقای روحانی شروع شد. دست ایران 
بسیار پر شده بود. طرف مقابل هم دموکرات های امریکا بودند. همه برآوردهای 
نظامی نشان داده بود که امریکا از قصد حمله نظامی به ایران ناتوان شده و در 

یک کالم، دروازه طرف مقابل آماده گل خوردن بود.
وی گفت: در سومین دور مذاکرات، نفس مذاکره یعنی مجوز انجام مذاکره 
- آن هم در یک محدوده ممنوعه یا محدوده ای که کم سابقه یا بی سابقه بود - 
یکی از مهمترین نکات است. اینکه چرا نظام قبول می کند که ایران در مذاکراتی 
که امریکا حضور دارد شرکت کند و ریسک و خطر جلسات طوالنی - آنهم با 
ارتباطات نزدیک و گفتگوهای خودمانی که بین طرفین رد و بدل می شود - را 
می پذیرد؟ مهمترین دلیلی که بیان شده نرمش قهرمانانه است. بنطر من سیاست 
ایران  ملت  انقالبی  شد ودیده بانی  انتخاب  شجاعانه  قهر مانانه بسیار  نرمش 
را تقوبت کرد وهمین سیاست بود که تا عمق تاریخی خیانت های امریکا بر ملت 
بین المللی و  دروغین  ادعاهای  کردن  روشن  به  سیاست  این  شد.  مکشوف  ما 
پیشرفت  برای  داخل  در  دلسوزی  مدعیان  پشت صحنه  چهره  کردن  مشخص 
ایران و دالیل دیگر منجر شدوی اظهار داشت: در موضوع محتوای مذاکرات و 
نقاط قوت و ضعف تیم، از جمله نبودن تیم اقتصادی در کنار تیم سیاست خارجه 
و تیم هسته ای و همچنین در مورد نتایج مذاکرات و اینکه در این مذاکرات چه 
چیزی دادیم و چه چیزی گرفتیم، مسائل مهمی وجود دارد که بحث جداگانه ای 
می طلبد. مهم تر از این سه محور، درس های مهمی است که برجام برای کشور 

ما داشت. چه درس هایی از برجام گرفتیم؟
رضایی گفت: اولین درس برجام این است که سوءظن و بی اعتمادی که 
به امریکا و اروپا وجود داشت، منطقی بوده و ریشه در واقعیت دارد. زیرا معلوم 
شد که امریکا و اروپا تنها به دنبال منافع خود هستند و دستیابی به بازی برد برد 
در مذاکره با امریکا، تصور خوشبینانه ای بیش نیست. نکته مهم این است که 
شروطی که رهبر انقالب - به درستی و بر اساس شناخت تاریخی و راهبردی خود 
از امریکا و اروپا - مطرح کردند و رفتارهای آنها را پیش بینی کرده بودند، کاماًل 
در رفتار طرف مقابل تحقق یافت و همه مردم و مسئولین، در عمل، این واقعیت 
را در رفتار دولتهای غربی مشاهده کردند.رئیس کمیسیون اقتصاد کالن مجمع 
تشخیص مصلحت نظام افزود: درس دوم برجام این است که انتظارات مردم و 
کارآفرینان کشور را به سراب گشایش روابط جدید اقتصادی با غرب گره نزنیم، 
آنها را از برنامه ریزی خود بازنداریم و وقفه ای در مسیر واقعی رشد درونزای کشور 

خود که در دهه اول انقالب شکل گرفته، به وجود نیاوریم.
فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: درس سوم برجام این 
است که در پیش گرفتن هرگونه وادادگی در برابر زیاده خواهی دولتهای غربی - 
آنطور که لیبرال های داخلی و تکنوکراتها می خواهند - نتیجه ای جز عقب افتادن 

کشور ما نخواهد داشت. این مهمتر از درس های قبلی است.
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زیر نظر: ناظم رام

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

اینکه مهلت در نظر گرفته شده قابل تمدید  با بیان  سردار علیدوست 
نبوده، بیان کرد: مشموالن غایب می بایست هر چه سریع تر وضعیت 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

علی بهرام پور
مدرس و نویسنده

تصور کنید پیشنهادی جهت برگزاری یک مذاکره 
برای  ریزی  برنامه  و شما  اند  داده  قرار  میز شما  روی 
چه  این شرایط  در  دانید  می  اید،  نداده  انجام  مذاکره 

اتفاقی رخ می دهد؟
و طرفین  آمده  نظر  به  کننده  مذاکره خسته  جلسه 

مذاکره را با دلسردی ترک خواهند کرد.
اهمیت برنامه ریزی در مذاکره به این علت است که 
توسط آن می توانید نقاط قوت و ضعف خود و طرف مقابل 
را کشف نموده و تبادل امتیاز منصفانه ای داشته باشید.



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1457- چهارشنبه 24 اردیبهشت 41399 انرژی اقتصاد- 

قیمت خودروها که از ابتدای هفته 
رئیس  مستقیم  ورود  پی  در  و  جاری 
جمهوری و رئیس قوه قضائیه در مسیر 
کاهشی قرار گرفته بود، از روز گذشته 
با اعالم قیمت های جدید خودروها  و 
سود  تعیین  و  رقابت  شورای  سوی  از 
حداکثر ۱0 درصدی در معامالت بازاری، 

به روند نزولی خود ادامه می دهد.
خودروی  دستگاه  هر  گذشته  روز 
پژو ۲0۶ تیپ ۲ که در روزهای گذشته 
قیمت باالی ۱۵0 میلیونی یافته بود به 
و  رسیده  تومان  میلیون   ۱3۵ از  کمتر 
 ۱۲۵ از  کمتر  قیمتی  بنزینی   ۴0۵ پژو 
تومان دارد. همچنین در گروه  میلیون 
خودروهای خارجی، افت ۱00 میلیونی 
قیمت مزدا 3 از بازار به گوش می رسد.

روز دوشنبه گذشته رئیس شورای 
فرمول  اساس  بر  کرد  اعالم  رقابت 
گروه  خودروهای  جدید،  قیمت گذاری 
صنعتی ایران خودرو ۱0 درصد و گروه 
صنعتی سایپا ۲3 درصد افزایش قیمت 
فقط  گزارش،  این  یافت.برپایه  خواهند 
گذشته  سال  سه  طول  در  که  افرادی 
از ایران خودرو و سایپا خودرو دریافت 
نکرده باشند می توانند برای خرید اقدام 
کنند و عالوه بر آن، محدودیت های یک 
خودرو برای هر کد ملی، داشتن گواهی 
نامه و ثبت نام برای افراد باالی ۱۸ سال 

در نظر گرفته شده است.
رییس سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان نیز اعالم کرد: 
برای انجام معامالت، قیمت خودرو در 
کف بازار شامل قیمت درب کارخانه به 
عالوه حداکثر ۱0 درصد سود خواهد بود 
و بازرسان این سازمان نظارت خواهند 
کرد که هر کجا قیمتی باالتر از این ارقام 
داده شود، به منزله گران فروشی بوده و 

با آن مقابله خواهند کرد .
در این زمینه، یک کارشناس بازار 
بخشنامه  ابالغ  منتظر  گفت:  خودرو 

و  خودرو  ایران  سوی  از  قیمتی  جدید 
تعیین  چیز  همه  اکنون  هستیم،  سایپا 
تکلیف شده و فروشندگان نیز باید تابع 

قوانین و مقررات باشند.
شورای  ورود  داشت:  بیان  وی 
رقابت و دخالت در قیمت ها، سبب شد 
افزایش ۴0 تا ۵0 درصدی  تا شایعات 
قیمت ها  فروکش کند و با شرایط یاد 
شده و نظارت دستگاه های ناظر، ریزش 

قیمت ها در بازار سرعت گرفته است.
این کارشناس با اشاره به ممنوعیت 
خودرویی،  های  سایت  در  قیمت  درج 
یادآور شد:  در گذشته شاهد بودیم گروه 
هایی در فضای مجازی به اعالم قیمت 
های دلخواه برای خودروها می پرداختند 
و نبض بازار را در اختیار گرفته بودند، 
اما دیگر نمی توانند به هرج و مرج در 

بازار دامن بزنند.
وی تاکید کرد: انجام معامالت در 
پروانه  دارای  و  خودرو  های  نمایشگاه 
بازار  این  فعاالن  همه  خواست  کسب، 
است و هیچ معامله ای نباید بدون درج 
کد رهگیری انجام شود تا جا و مکان 
معامالت مشخص بوده و اگر مشکلی 
افراد  آمد،  پیش  معامله  انجام  از  پس 

پاسخگو باشند.
یک نمایشگاه دار خودرو در مرکز 

اتخاذ  تصمیمات  با  گفت:  نیز  تهران 
شده از سوی شورای رقابت و سازمان 
حمایت، افرادی که خودرو احتکار کرده 
بودند یا نابلدانی که به صورت احساسی 
اقدام به خرید خودرو کرده بودند، متضرر 
خواهند شد.وی افزود: تصویب قوانین و 
مقررات یاد شده، دیر انجام شد و باید 
زمانی که اختالف قیمت کارخانه ای و 
بازاری خودروها در حد یکی دو میلیون 

تومان بود، این اقدام انجام می شد.
این فعال بازار خودرو ادامه داد: در 
دو سال گذشته با آشفته بازاری مواجه 
بر  خود  دلخواه  به  هر کس  که  بودیم 
نظارتی  و  کرد  می  قیمتگذاری  خودرو 

هم وجود نداشت.
دیگر  کرد:  امروز  خاطرنشان  وی 
زیرا  ندارد،  وجود  قیمت  از  صحبتی 
مشخص  خودروها  ای  کارخانه  قیمت 
شده و حداکثر ۱0 درصد باالی قیمت 
مصوب در بازار به فروش خواهد رسید.

کرد:   اضافه  دار  نمایشگاه  این 
دروغ  و  شیطنت  عید  از  پس  بازار  در 
حکمرانی می کرد و کاسبی در کار نبود. 
با  انجام معامالت  از  افراد به دروغ دم 
قیمت های آنچنانی می زدند، در حالی 
که همه چیز غیرواقعی و قیمت ها بر 
بر  مسائل  همین  اما  بود؛  کاغذ  روی 

آشفته بازار دامن می زد.
دهه  سه  در  کرد:   یادآوری  وی 
واسطه  رنگ  پر  حضور  شاهد  گذشته 
شغل  که  افرادی  هستیم،  بازار  در  ها 
دوم شان خرید و فروش خودرو در بازار 
قیمت  اختالف  از  که  به طوری  است، 
های بازاری و کارخانه سود برده و ریالی 

مالیات به دولت پرداخت نمی کنند.
این فعال بازار خودرو بیان داشت:   
به طور نمونه افراد در سال های گذشته 
خودرویی  برای  تومان  میلیون   ۶0 با 
نام  ثبت  وی  استپ  ساندرو  همچون  
تا  بازار  در  خودرو  این  قیمت  کردند، 
و  رفت  باال  هم  تومان  میلیون   ۲۸0
دولت  سهم  اینکه  بدون  فروشندگان 
را بپردازند ۲۲0 میلیون تومان سود به 
جیب زدند؛ در حالی که اگر قانون ۱0 
قدر  این  بود،  معامالت  در  درصد سود 

سود نمی کردند.
یک فعال خودروهای خارجی نیز 
گفت: تعداد زیادی خودروی خارجی از 
کشور  گمرکات  در  گذشته  های  سال 
باقی مانده، اما صاحبان آنها در تالش 
طریق  هر  به  آنها  کردن  خارج  برای 

ممکن هستند.
با  خودروها  شد:  این  یادآور  وی 
هزار   ۶ حداکثر  یا  تومانی   ۴۲00 دالر 
نبود  با  و  امروز  اما  شده،  وارد  تومانی 
نظارت الزم به قیمت روز دالر )حدود 
۱۶ هزار تومان(  به فروش می رسند و 
صاحبان خود را به سودهای چند برابری 
آنها  اکثریت  رسانند؛ صاحبانی که  می 

نمایشگاه دار نیز نبودند.
مشخص  از  خودرو،  کارشناسان 
در  خودروها  شده  تمام  قیمت  شدن 
در  شده  گرفته  نظر  در  سود  کارخانه، 
برای  شده  تمام  قیمت  و  معامالت 
مشتریان ابراز خوشحالی کرده و آن را 
بازگرداندن  برای  راهکار  ترین  منطقی 

آرامش به بازار تحلیل می کنند.

با اعالم بانک مرکزی؛
سقف پرداخت نقدی به مشتریان بانک ها 

۴۵ میلیون تومان شد

بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای به بانک ها سقف پرداخت وجه نقد 
به مشتریان را در موسسات اعتباری ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد.

موسسات  و  بانک ها  تمامی  به  بخشنامه ای  صدور  با  مرکزی  بانک 
اعتباری اعالم کرد که براساس بند ۱3 ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ 
الحاقی قانون مبارزه با پولشویی سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد ریالی 
از سوی اشخاص مشمول از جمله موسسات اعتباری برابر است با »مبلغ 
سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معامالت خرد به صورت 
وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کاالهای گرانبها که هر ساله توسط 

هیئت وزیران تصویب می شود.«
بر این اساس با توجه به اینکه هیات وزیران نصاب معامالت خرد در 
سال ۹۹ را معامالت تا سقف ۴۵0 میلیون ریال تعیین کرده است، سقف 

پرداخت وجه نقد در موسسات اعتباری نیز برابر این مقدار خواهد بود.

افتتاح گواهی سپرده مدت دار در بانک سینا
با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
افتتاح گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه  امکان 

گذاری عام یک ساله در بانک سینا فراهم شد.
مالی  هزینه های  از  بخشی  تأمین  راستای  در 
بانک مرکزی جمهوری  از سوی  با صدور مجوز  و 
اسالمی ایران، امکان افتتاح گواهی سپرده مدت دار 

ویژه سرمایه گذاری عام یکساله تا پایان شهریورماه سال ۹۹ در شعب این 
بانک با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد سالیانه فراهم شده است.

افتتاح گواهی سپرده برای همه مشتریان حقیقی و حقوقی میسر است. 
این اوراق قابل بازخرید پیش از سررسید پس از گذشت یک ماه و کمتر از 
یک سال با نرخ سود ۱0 درصد سالیانه است که مشتری در صورت تمایل، 
با مراجعه به شعبه بانک می تواند آن را واگذار کند. حداقل مبلغ جهت بهره 
مندی از سود و افتتاح گواهی سپرده، مبلغ ۵00 هزار ریال است.اوراق گواهی 
سپرده، یکی از محصوالت دارای سود مناسب و ریسک پایین سرمایه گذاری 
است که به راحتی امکان نقد شدن در هر زمان را دارد و مشتریان گرامی 
می توانند از فرصت فروش این اوراق در شعب بانک سینا، بهره مند شوند.

اصالح طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز 
تملک سهام 

نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای 
نگهبان طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف 

مجاز تملک سهام را اصالح کردند.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز گذشته)سه 
شنبه(مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی اصالح 
طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز 

تملک سهام بانک های تجاری غیردولتی اعاده شده از شورای نگهبان با 
الحاق یک تبصره به ماده ۵ این قانون موافقت کردند.

بر اساس این تبصره، حداکثر سقف سهام سازمان تأمین اجتماعی با 
رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء)۲-3( بند»الف« سیاست های کلی 
اصل چهل و چهارم)۴۴( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و تبصره)۱( 
این ماده در بانک رفاه کارگران سی وسه  درصد)33%( می باشد. سازمان مزبور 
مکلف است نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سی وسه  درصد)33%( با رعایت 

شرایط ذیل اقدام نماید:
الف- ظرف سه سال از تاریخ الزم االجراءشدن این تبصره نسبت به 
تأمین شرایط پذیرش در بورس اوراق بهادار و یا فرابورس و تعیین تکلیف 
دیون سازمان به بانک رفاه کارگران و واگذاری سی وسه درصد)33%( سهام 

خود در آن بانک اقدام نماید.
ب- سی وچهاردرصد)3۴%( باقیمانده سهام سازمان مذکور در بانک 
از تاریخ الزم االجراءشدن این  پایان سال چهارم  تا  رفاه کارگران حداکثر 

تبصره واگذار شود.
تلفیقی حسابرسی شده سازمان  مالی ساالنه  آخرین صورت های  ج- 
برای  و  تبصره  این  الزم االجراءشدن  از  پس  شش ماه  تا  تأمین اجتماعی 

سالهای بعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار عمومی یابد.
- سقف رشد مانده بدهی ساالنه سازمان تأمین اجتماعی با تعریف مالک 
واحد موضوع تبصره)۱( این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر 

ده درصد)۱0%( عالوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین شود.

ثبت الکترونیکی درخواست تسهیالت مسکن
مدیر امور اعتباری بانک مسکن گفت: امکان ثبت 
الکترونیکی درخواست تسهیالت مسکن، درج اطالعات 
هویتی و بارگذاری اسناد مدارک بدون نیاز به حضور در 

شعب بانک مسکن فراهم شده است.
محمد حسن علمداری مدیر امور اعتباری بانک 
مسکن در برنامه »روی خط بازار« رادیو اقتصاد گفت: 

امکان ثبت الکترونیکی درخواست تسهیالت مسکن، درج اطالعات هویتی و 
بارگذاری اسناد مدارک بدون نیاز به حضور در شعب بانک مسکن فراهم شده 
است. علمداری افزود: بر اساس سامانه ای که طراحی شده مشتری فقط یکبار 
آنهم زمانی که بخواهد برای ثبت قرارداد خود در دفتر خانه نامه ای از بانک 
دریافت کند یا اگر قرارداد داخلی باشد برای امضای قرارداد و واریز وجه به بانک 
مراجعه می کند. تمامی مراحل اعطای تسهیالت قبل از یکبار مراجعه حضوری 

بصورت غیر حضوری انجام خواهد می شود.
مدیر امور اعتباری بانک مسکن گفت: این امکان در بانک مسکن فراهم 
شده که افراد بتوانند به صورت غیرحضوری تقاضای دریافت تسهیالت مسکن 
را داشته باشند. توضیح اینکه به محض تکمیل شدن مراحل ثبت درخواست به 
افراد کد پیگیری داده می شود که با آن کد می توانند مراحل پرونده خود را رصد 
کنند. قسمتی در سامانه بانک مسکن تعبیه شده که با ثبت کد پیگیری در آن 

امکان رصد آخرین وضعیت پرونده فراهم می شود.
وی ادامه داد: ساالنه افراد زیادی برای دریافت تسهیالت به بانک 
مسکن مراجعه می کنند که با این اقدام صرفه جویی قابل توجهی در وقت 
کمک  بسیار  هم  کرونا  شیوع  مهار  به  آن  از  مهمتر  و  شد  خواهد  مردم 

خواهد کرد.
مدیر امور اعتباری بانک مسکن با اشاره به اینکه بانک مسکن بیشترین 
»تسهیالت خرد« را در کشور پرداخت می کند، یادآورشد: ساالنه ۶00 تا ۷00 

هزار مشتری برای دریافت تسهیالت به بانک مسکن مراجعه می کنند.

مأموریت وزیر نفت به یکی از مشاورانش
چگونگی افزایش بهره وری شرکت ملی حفاری بررسی شود

وزیر نفت به محمدرضا مقدم، مشاور وزیر نفت ماموریت داد تا با تشکیل 
و راهبری کارگروهی از میان خبرگان فنی، حقوقی و مالی شرکت ملی حفاری، 

چگونگی افزایش بهره وری و کارایی این شرکت را بررسی کند.
در متن ابالغیه بیژن زنگنه خطاب به مشاور وزیر آمده است:

»با توجه به برنامه ها و سیاست های ابالغی این وزارتخانه به منظور افزایش 
بهره وری و کارایی در شرکت ملی حفاری، به نحوی که این شرکت نه تنها در سطح 
داخلی، بلکه در سطوح منطقه ای و بین المللی نیز بتواند از نظر کیفیت عملیات حفاری 
و خدمات جنبی به عنوان نماینده فنی صنعت نفت کشور، در بازارهای صادراتی 
نقشی رقابتی ایفا کند، بدینوسیله با هدف تداوم، تعمیق و توسعه تالش هایی که 
تاکنون در ابعاد مختلف، در این زمینه از سوی مدیران و همکاران شرکت ملی 
حفاری به انجام رسیده و به منظور تسریع در عملیاتی کردن سیاست یادشده، به 
جنابعالی که دارای تجارب با ارزش در سیاست گذاری و برنامه ریزی در صنعت 
نفت هستید، مأموریت داده می شود تا با تشکیل و راهبری کارگروهی از میان 
خبرگان فنی، حقوقی و مالی این شرکت و مسئوالن ذی ربط در شرکت ملی نفت 
ایران، با رعایت همه جوانب و ظرافت های موضوع، بررسی های الزم را معمول 

داشته و پیشنهادهای خود را جهت اقدام های بعدی به اینجانب گزارش کنید.«

تعمیق کاهش یک میلیون بشکه ای نفت عربستان در ماه ژوئن
وزارت انرژی عربستان اعالم کرد که این کشور در ماه ژوئن افزون بر مقدار 
تعهدش در توافق اوپک پالس روزانه یک میلیون بشکه دیگر هم کاهش می دهد.

عربستان  انرژی  وزارت  مقام  یک  دوبی،  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
به  وزارتخانه  این  کرد  اعالم  اردیبهشت ماه(   ۲۲( گذشته  دوشنبه  روز  سعودی 
شرکت دولتی نفت سعودی آرامکو دستور داده است که افزون بر سهمیه کاهش 
تولید توافق شده در توافق سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش، 
موسوم به اوپک پالس، به صورت داوطلبانه تولید روزانه نفت خام ماه ژوئن را یک 

میلیون بشکه دیگر هم کاهش می دهد.
وی گفت: این حجم از تعمیق کاهش تولید ریاض سبب می شود مقدار عرضه 
نفت خام عربستان نسبت به ماه آوریل ۴ میلیون و ۸00 هزار بشکه کاهش یابد. 
این مقام سعودی افزود: بنابراین، تولید عربستان برای ماه ژوئن، پس از این دو 
کاهش عرضه هدفمند و داوطلبانه، ۷ میلیون و ۴۹۲ هزار بشکه در روز خواهد بود. 
کشورهای  سازمان  عضو  غیر  و  عضو  کشورهای  انرژی  و  نفت  وزیران 
در  وبینار  طریق  از  خود  فوق العاده  نشست  دهمین  در  )اوپک(  نفت  صادرکننده 
۱۲ آوریل )۲۴ فروردین ماه( متعهد شدند تولید روزانه خود را از اول ماه مه )۱۲ 
اردیبهشت ماه( ۹ میلیون و ۷00 هزار بشکه  در ماه های مه و ژوئن کاهش دهند.

کشورهای تولیدکننده نفت اوپک و غیراوپک حاضر در توافقنامه همکاری 
)Declaration of Cooperation( در این نشست توافق کردند پس از 
تا 3۱ دسامبر سال ۲0۲0 روزانه ۷  از یکم ژوئیه  پایان دو ماه، به مدت ۶ ماه 
میلیون و ۷00 هزار بشکه کاهش عرضه داشته باشند و در بازه زمانی یکم ژانویه 
۲0۲۱ تا 30 آوریل ۲0۲۲ به مدت ۱۶ ماه نیز روزانه ۵ میلیون و ۸00 هزار بشکه 

تولید خود را کاهش دهند.
خط پایه و مبنای محاسبه تولید برای همه کشورهای حاضر در این توافق 
به جز عربستان و روسیه ماه اکتبر سال ۲0۱۸ 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.

افزایش ۵6۰ هزار بشکه ای ظرفیت انتقال فرآورده های نفتی در کشور
ظرفیت انتقال فرآورده های نفتی با بهره برداری از سه خط لوله، ۵۶0 هزار 

بشکه در روز و ظرفیت ذخیره سازی 300 هزار مترمکعب افزایش پیدا می کند.
اگرچه تولید نفت و تبدیل آن به فرآورده های با ارزش اهمیت زیادی در 
پایداری و امنیت تامین سوخت هر کشوری دارد، رساندن این فرآورده ها به مبادی 

مصرف نیز مهم است.
از همین رو ایجاد و ساخت مخازن ذخیره سازی و همچنین خطوط انتقال 
فرآورده ها در کنار ساخت تاسیسات نفتی و پاالیشگاه ها مورد توجه قرار می گیرد.

در ایران نیز با توجه به افزایش تولید فراورده های نفتی لزوم توجه به انتقال 
آن و همچنین ذخیره سازی در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس قرار است با بهره برداری از طرح های مختلف در این زمینه 
حجم ذخیره سازی فراورده های نفتی تا 300 هزار متر مکعب در روز افزایش 

پیدا کند.
این حجم از ذخیره سازی با احداث ۱0 مخزن سقف ثابت و متحرک در 

مجموع به ظرفیت 300 هزار متر مکعب فرآورده در نایین محقق می شود.
تولیدی  نفتی  های  فرآورده  از  بخشی  انتقال  طرح  این  اجرای  از  هدف 
پاالیشگاه های ستاره خلیج فارس، بندرعباس و پاالیشگاه آتی هرمز به نایین و 

کاشان و از آنجا به تهران است.
انجام خواهد شد.  نیز  کاشات- ری  نایین-  لوله  رو ساخت خط  از همین 
این خط لوله حدود ۴30 کیلومتر به قطر ۲0 اینچ خواهد بود که فرآورده ها را به 
وسیله تلمبه خانه جدید انتقال نفت کاشان و توسعه تلمبه خانه نایین به تهران 
منتقل می کند. سهم ساخت داخل در احداث این تجهیزات بیش از ۹۲ درصد 
است که با اعتباری ۹30 میلیارد تومانی ایجاد می شود.همچنین به منظور انتقال 
پایدار فرآورده های تولید شده در پاالیشگاه شازند به تهران خط لوله ۲۶ اینچی 

به طول ۲۹۲ کیلومتر با پوشش پلی اتیلن ایجاد شده است.  
این خط لوله به طور کامل در داحل کشور اجرا شده و مبلغ پیمان ۲۲0 

میلیارد تومان است.
هدف از اجرای ان نیز انتقال فرآورده های تولیدی پاالیشگاه شازند اراک به قم 
و در نهایت به استان تهران، انتقال فرآورده از خط لوله ۲۶ اینچ شازند-اراک- ری با 
ظرفیت 300 هزار بشکه در روز و محرومیت زایی، کاهش حمل و نقل بین شهری 

و انتقال فرآورده های نفتی به محل های مصرف خواهد بود.
با پوشش  اینچ  به قطر ۱۴  نفتی  لوله فرآورده های  احداث خط  همچنین 
پلی اتیلن از تبریز به ارومیه از طریق شمال دریاچه ارومیه به طول ۲۲0 کیلومتر 

انجام شده است.
ظرفیت انتقال این خط لوله که با سرمایه گذاری 330 میلیارد تومان اجرا 
شده، ۶0 هزار بشکه در روز خواهد بود. سهم داخل ۸3 درصد بوده و در ۶ سال 

اجرا شده است.  
با بهره برداری از این طرح ها، انتقال و ذخیره سازی فرآورده های نفتی در 

منتطق مختلف کشور پایدار تر خواهد بود.

تداوم عملیات گازرسانی به سیستان و بلوچستان در سال ۹۹
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از تداوم روند اجرای پروژه های 

گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان در سال ۹۹ خبر داد.
شرکت  کرد:  اظهار  صلواتی«  »بهرام  ایران،  گاز  ملی  شرکت  گزارش  به 
ایران  گاز  ملی  راهبردی شرکت  اهداف  با  همسو  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی 
تالشی  هیچ  از  کشور،  اعتالی  و  گازرسانی  توسعه  مسیر  در  و  می کند  فعالیت 

دریغ نکرده است.
اجرایی شرکت ملی  اصلی  بازوی  به عنوان  این شرکت  اینکه  بیان  با  وی  
گاز ایران، متولی اجرای خطوط انتقال گاز، تأسیسات تقویت فشار گاز، پروژه های 
ذخیره سازی گاز طبیعی و... است، گفت: از این رو، این شرکت توانسته نقش مؤثری 
در تحقق حفظ و پایداری شبکه گازرسانی کشور و تأمین ۷۵ درصد از سبد انرژی 

کشور از گاز طبیعی ایفا کند.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تصریح کرد: سال ۱3۹۸، 
این شرکت با وجود تحریم های ظالمانه موفق شد با تکیه بر توان کارکنان متعهد 
و متخصص، مشاوران و پیمانکاران داخلی و با استفاده از کاال و تجهیزات داخلی، 

۲۸ پروژه توسعه گازرسانی در کشور را به بهره برداری برساند.
صلواتی در ادامه به توضیح پیرامون این پروژه ها پرداخت و افزود: از جمله 
این پروژه ها می توان به بهره برداری از هشت پروژه اجرای خطوط انتقال گاز به 
طول حدود ۵00 کیلومتر، بهره برداری از پنج پروژه تأسیسات تقویت فشار گازی 
اصلی و هفت واحد تکمیلی با راه اندازی ۲۲ واحد توربوکمپرسور، بهره برداری از 
از احداث حدود  دو پروژه مخابرات و دو پروژه تأسیسات زیربنایی، بهره برداری 
۹00 کیلومتر فیبر نوری به همراه ۲0۵ ایستگاه RTU و بهره برداری از سه ایستگاه 
کنترل فشار گاز شلمچه، ارستان، دهگالن و ایستگاه میترینگ شلمچه اشاره کرد.

وی همچنین تداوم روند گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و صنایع 
باقی مانده را از دیگر اقدام های این شرکت در سال ۹۹ عنوان کرد و گفت: این 
افزوده،  ارزش  ایجاد  بر  افزون  صنایع  به  گازرسانی  که  روست  آن  از  موضوع 
اشتغال زایی، مهاجرت معکوس به روستاها و پایداری محیط زیست را نیز برای 

مردم مناطق مختلف به ارمغان می آورد.

گزارش دنیای جوانان از بازار؛

شیب نزولی قیمت  خودرو تندتر شد 
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

در سال جاری افزایش ۵0 درصدی 
به عدم  امتیاز حقوق کارکنان مشروط 
ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب 
دستگاه ها  به  شده  داده  تخصیص  و 

خواهد بود.
که  بود  گذشته  سال  پایان  از 
سازمان برنامه و بودجه با پیش بینی بار 
مالی مجوز افزایش تا ۵0 درصدی امتیاز 
کارکنان براساس قانون مدیریت خدمات 

کشوری را به دستگاه ها صادر کرد.
اما آنچه در سال جاری از سوی 
و  برنامه  سازمان  رئیس   - نوبخت 
امتیاز  این  از  استفاده  برای   - بودجه 
این  گرفته  قرار  تاکید  مورد  قانونی 
مورد  اعتبار  باید  دستگاه ها  که  است 
با  را  امتیاز  افزایش  این  ماهانه  نیاز 
انجام دهد و مسئولیت  مدیریت منابع 
ایجاد هرگونه بار مالی جدید به عهده 

همان دستگاه گذاشته شده است.
تاکید  که  است  حالی  در  این 
قانون  دهم  فصل  امتیاز  افزایش  شده 
بر  مبنی  کشوری  خدمات  مدیریت 
افزایش امتیازات تا ۵0 درصد از محل 

درآمدهای  هزینه،  در  صرفه جویی 
دارایی های  و  اموال  فروش  از  حاصل 
سایر  یا  و  مازاد  غیرمنقول  و  منقول 
منابع پیشنهادی با تایید سازمان برنامه 

و بودجه باید انجام شود.
امتیاز  درصدی   ۵0 افزایش  این 
برنامه  قانون  تاکید  به  کارکنان  حقوق 
اختالف  کاهش  برای  توسعه  پنجم 
حقوقی کارکنان بر می گردد؛ به طوری 
مدیریت خدمات  قانون  دهم  در فصل 
حقوق  تعیین  برای  امتیازاتی  کشوری 

دستگاه ها  که  شد   مشخص  کارکنان 
درصد   ۵0 تا  را  امتیاز  این  نند  بتوا

افزایش دهند.
در سال های ۱3۹0 تا ۱3۹۱ برخی 
استفاده  امتیازات  این  از  دستگاه ها  از 
کرده اما متوقف ماند تا این که در سال 
در  استخدامی  و  اداری  سازمان   ۱3۹۵
الزام قانونی  راستای اجرایی شدن این 
تمامی  استفاده  برای  ایجاد شرایطی  و 
دستگاه ها طی مصوبه ای اعالم می کند 
که سازمان ها بتوانند با رعایت ضوابط 

از این امتیازات استفاده کنند.
ششم  برنامه  قانون  در  ادامه  در 
حقوق ها  اختالف  دیگر  بار  نیز  توسعه 
الزام  این  و  می گیرد  قرار  تاکید  مورد 
استفاده  ماجرای  دوباره  تا  شد  موجب 
قانون مدیریت  امتیازات فصل دهم  از 
قرار  پیگیری  مورد  کشوری  خدمات 
توجه  با  اخیر  سال های  در  اما  بگیرد. 
افزایش  این  مالی  بار  باید  این که  به 
پیش بینی و تامین می شد نهایی نشده 
گذشته  سال  پایان  در  این که  تا  بود 
سازمان برنامه و بودجه مجوز الزم برای 
استفاده از افزایش ۵0 درصدی حقوق 
کارکنان را صادر کرد و از اسفندماه در 

دستگاه ها اعمال شد.
مجوز  این  نیز  جاری  سال  برای 
باید  اما دستگاه ها  همچنان وجود دارد 
هزینه  که  کنند  مدیریت  گونه ای  به 
پرداختی از اعتبارات مصوب و تخصیص 
غیر  در  نباشد  بیشتر  آنها  به  داده شده 
مسئولیت  خودشان  باید  صورت  این 
گرفته  برعهده  را  هزینه  افزایش  این 

و تامین کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد؛

شرط افزایش ۵0 درصدی امتیاز حقوق کارکنان

واحد  هزار   ۲00 و  میلیون  دو  از 
مسکن مهر تاکنون بیش از دو میلیون 
تحویل  متقاضیان  به  واحد  و 30 هزار 
شده که یک میلیون و 300 هزار خانه 
معادل ۵۹ درصد توسط دولت روحانی 

انجام شده است.
طرح فرسایشی مسکن مهر بعد از 
گذشت ۱3 سال به روزهای پایانی خود 
نزدیک شده است. بر اساس اعالم وزیر 
راه و شهرسازی، از دو میلیون و ۲00 
هزار واحد مسکن مهر تاکنون بیش از 
دو میلیون و 30 هزار واحد تحویل شده 
که یک میلیون و 300 هزار واحد آن 
معادل ۵۹ درصد کل خانه ها در دولت 
تدبیر و امید بوده است. ۷۸0 هزار واحد 
از این تعداد در دولت یازدهم و مابقی در 
دولت دوازدهم به سرانجام رسیده است.

هزار   ۱30 تکمیل  نهایی  مراحل 
واحد

یک  در  شهرسازی  و  راه  وزیر 
مسکن  به  اشاره  با  تلویزیونی  برنامه 
باقیمانده آن،  مهر و تکمیل واحدهای 
توضیح داد: از زمانی که مسئولیت وزارت 
راه و شهرسازی را برعهده گرفتم ۲۲0 
هزار واحد مسکن مهر در سراسر کشور 
تکمیل و تحویل مردم شد. هم اکنون 
در  نیز  مهر  مسکونی  واحد  هزار   ۱30
حال تکمیل نهایی و برقراری انشعابات 
واحد  هزار   ۶0 از  بیش  عمال  و  است 
حال  در  که  باقیمانده  مهر  مسکونی 

تکمیل آنها هستیم.
پرونده  هزار   ۹0 حدود  بررسی 
مسکن مهر در محاکم قضایی و حقوقی

در  دوازدهم  دولت  کابینه  عضو 
هزار   ۹0 حدود  تکمیل  عدم  خصوص 
این  کرد:  اعالم  مهر   مسکن  واحد 
تعداد واحدهای مسکونی مهر واحدهایی 
مردم  خود  توسط  عموما  که  هستند 
و  حقوقی  دعاوی  یا  نشده  تکمیل 

در  آنها  های  پرونده  و  دارند  قضایی 
محاکم درحال بررسی قرار دارد و عمال 
این تعداد از پرونده ها امکان تکمیل و 
تحویل را ندارند؛ بنابراین تا پرونده این 
دسته از متقاضیان بررسی نشود و به رای 
از وزارت  تعیین تکلیف نشود،  نرسد و 

راه و شهرسازی، کاری ساخته نیست.
حل عمده مشکالت مسکن مهر 

پردیس
وزیر راه و شهرسازی در خصوص 
برای  گفت:  نیز  پردیس  مهر  مسکن 
واحدهای مسکونی مهر پردیس مشکل 
در  که  مردمی  ندارد.  وجود  خاصی 
پردیس ثبت نام کرده اند، خوب می دانند 
پا شده و روزانه  به  بزرگی  که نهضت 
جمعیت قابل توجهی واحدهای مسکونی 
خود را تحویل می گیرند.  مسکن مهر 
سال  دو  که  بحرانی  از  عمال  پردیس 

پیش داشت، خارج شده است.
مهر  مسکن  بدعهد  ر  نکا پیما

پردیس برکنار شد
گذشته  هفته  داد:  ادامه  اسالمی 
یکی از پیمانکارانی که بدعهدی کرده 
که  مشکالتی  عمده  شد.  برکنار  بود، 
در پردیس وجود داشت شامل کمبود 
سرانه خدمات عمومی و بهداشتی بود 

که این کمبود سرانه ها شامل مدرسه، 
پارک،  کشی،  خیابان  بهداشت،  خانه 
مسجد، خانه بهداشت و ... بود که در 
این مدت رفع شد. طی مدتی که عهده 
دار مسئولیت وزارتخانه شدم برای رفع 
دو  پردیس  مهر  مسکن  مشکالت 
قرارداد سرمایه گذاری ۲000 میلیارد 
روی  گذاری  سرمایه  برای  تومانی 
به  پردیس  های  زیرساخت  احداث 
امضا رسید که شامل آوردن تاسیسات 
از  مواردی  و  آب  خانه  تصفیه  آب، 
تقریبا  امروز  است.  بوده  دست  این 
در  خاصی  مشکل  بگوییم  توانیم  می 
وجود  واحدها  تحویل  برای  پردیس 
مشکالت  که  مواردی  مگر  رد،  ندا

دارند. حقوقی 
تکمیل و تحویل ۷۸0 هزار واحد 

مسکن مهر در دولت یازدهم
یازدهم  یادآور شد: در دولت  وی 
و ۲00  میلیون  دو  از  حدود ۷۸0 هزار 
مردم  تحویل  مهر  مسکن  واحد  هزار 
شده بود. از آن تاریخ تاکنون از تحویل 
دو میلیون و 30 هزار واحد مسکونی مهر 
عبور کرده ایم و این گامی مهم است که 
در دولت تدبیر و امید حدود یک میلیون 
و 300 هزار واحد مسکن مهر تکمیل و 

به متقاضیان ارائه شد.
واحدهای  از  ای  عمده  بخش 
مسکن مهر که هنوز تحویل نشده در 
شهرهای جدید اطراف تهران قرار دارد. 
در پردیس از ۸۲ هزار واحد مسکن مهر 
قرار  و  شده  تحویل  هزار   ۴۵ از  بیش 
است تا شهریور ماه ۲۵ هزار واحد دیگر 
تحویل شود. با توجه به جهش قیمت 
مسکن در تهران بسیاری از متقاضیان 
هستند.  شهر  این  به  کوچ  حال  در 
مدیرعامل عمران این شهر می گوید در 
پردیس روزانه ۲00 واحد به متقاضیان 

تحویل داده می شود.
در شهر جدید پرند از ۹۶ هزار واحد 
اولیه که به دلیل نبود متقاضی حاال به 
۹0 هزار رسیده ۷0 هزار واحد تحویل 
و ۲0 هزار باقی ماند. یادمان هست که 
قرار بود پرونده مسکن مهر پرند در نیمه 
اول ۱3۹۸ بسته شود اما کمبود منابع 
دولتی از یک طرف، کمبود انشعابات و 
خلف وعده بعضی دالالن که هرکدام در 
پرند چندین واحد خریده اند در پرداخت 
آورده باعث شد این وعده به سال ۱3۹۹ 

موکول شود.
محسن  گفته  به  بنا   ۱3۹۸ سال 
وطن خواهی - مدیرعامل عمران پرند - 
آسفالت بسیاری از معابر به اتمام رسید، 
کمربند شمالی که سالها مردم منتظرش 
بودند دو بانده شد و ۶.۵ میلیارد تومان 
به مترو اختصاص یافت. البته برای آغاز 
عملیات اجرایی مترو ۱۵0 میلیارد تومان 

بودجه نیاز است.
در هشتگرد هم که 3۵ هزار واحد 
عمران  شرکت  برنامه  در  مهر  مسکن 
تحویل  واحد  هزار   ۲۱ تاکنون  است 
تا  نیز  بود ۱۴ هزار واحد  قرار  شده و  
پایان فروردین  ۱3۹۹ تحویل داده شود 
که به دلیل شیوع کرونا با تأخیر مواجه 

شده است.

روزهای پایانی یک طرح 13 ساله؛

تحویل 92 درصد مسکن مهر به متقاضیان
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اولتیماتوم دبیر:
از دست سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ناراحتم 

رییس فدراسیون کشتی گفت: برای تدوین چرخه انتخابی تیم های ملی از نظرات 
همه کارشناسان و اهل فن استفاده کردم تا بهترین و کاملترین طرح نوشته شود.

علیرضا دبیر در نشست توضیح کامل چرخه انتخابی تیم ملی برای خبرنگاران، 
گفت: مربی تیم ملی حتما نباید قهرمان المپیک باشد. من بدون تعارف در کشتی از 
همه کمتر می فهمم، اما فوق العاده مشورت پذیرم و از همه حتی آن هایی که مخالف 
هستند استفاده می کنم. من هم نمی توانم مثل خبرنگاران بنویسم، اما آن ها هم حتما 
نتوانستند مثل من کشتی بگیرند. همه ما بخاطر کشتی دور هم جمع شده ایم و اگر 

کشتی باال برود همه ما به آن افتخار می کنیم.
رییس فدراسیون کشتی افزود: حتما هر کاری که سر و صدا زیاد داشته باشد کار 
خوبی است. من اگر دیکتاتور بودم چرخه انتخابی را ابالغ می کردم، اما چند هفته است 

که با همه می نشینیم و صحبت هایشان را درباره چرخه انتخابی می شنویم. 
دبیر در مورد غالمرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد که اقدام به ترک 
جلسه بررسی چرخه انتخابی تیم ملی کرده بود، گفت: بنا واقعا مشکل شخصی داشت، 
اما یک مربی ما واقعا بد رفتار کرد و تعارف هم ندارم. حتما گله مندیم و هیچ تعارفی 
هم ندارم و باید حتما جوابگو باشد، اما بنا بنده خدا مشکل شخصی داشت تا اینکه 

دیروز آمد و جلسه خوبی هم داشتیم.
با کمک کارشناسان تدوین شده  انتخابی  اینکه طرح چرخه  با تاکید بر  وی 
است، گفت: این طرح خیلی چکش کاری شده و ممکن است ایراد هم داشته باشد، اما 
همه سعی ما این بوده بهترین و عادالنه ترین روش را با کمک اهل فن تدوین کنیم. 
رییس فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد: یکی از دیدهای ما این است که مسابقات 
قهرمانی کشوری احیا شود. چرخه فقط به معنای انتخابی تیم ملی نیست و هدف این 
است کشتی در کشور توسعه پیدا کند. همه برای حضور در مسابقات قهرمانی کشوری 

شانس دارند و از همه سرمایه هایمان استفاده می کنیم.
در ادامه این نشست علیرضا دبیر به همراه حسین زارعی کارشناس انستیتو 
کشتی بر روی تصاویر پاورپوینت نحوه اجرای دقیق چرخه انتخابی تیم ملی در 3 پلن 

طراحی شده را تشریح کردند.
دبیر در بخش هایی از توضیحات خود گفت: حتما این چرخه قابل تغییر است و 
هر طرحی که نوشته شود می تواند ضعف هایی هم داشته باشد که هدف ما برطرف 
کردن آن ها با استفاده از نظرات کارشناسان است. در این چرخه اگر کشتی گیری در 
اردو به حرف سرمربی گوش نکند، بی انضباطی کند یا به هر دلیلی سرمربی از او 

ناراضی باشد، سرمربی این اختیار را دارد که او را از تیم ملی اخراج کند.
وی عنوان کرد:  برخی دوستان نحوه اجرای چرخه را بطور کامل گوش نکردند 
و بعد به این و آن گفتند اختیار سرمربی تیم ملی کم شده است. علیرضا حیدری 
خودش قهرمان جهان بوده و وقتی این چرخه را خواند گفت خیلی دست سرمربی 

را باز گذاشته اید.
رییس فدراسیون کشتی افزود: اگر قرار است یکی به این چرخه انتقاد کند خود 
من هستم چرا که مدام باید کشتی گیران را به تورنمنت بفرستیم، اما به نفع کشتی 
است و من آن را قبول کردم. فشار مالی آن روی من است، اما اشکال ندارد و قطعا 
در دراز مدت کشتی ما را تکان خواهد داد. اگر دیکتاتور بودم بدون آنکه کسی بداند 

آن را به مجمع می بردم و تصویب می کردم.
وی بار دیگر ناراحتی خود را از سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ابراز کرد و گفت: 
بله از دست سرمربی آزاد ناراحتم و اگر ادامه بدهد با او قطع همکاری می کنم. وقتی 
سیستم داریم باید همه چیز سر جای خودش باشد. در ۱0 تا ۱۵ سال گذشته چه کسی 

این همه جلسه با خبرنگار و کارشناس گذاشته است؟
این چرخه بخدا همان تفکرات مربیان ماست اما ما آن را تبدیل به قانون کردیم. 
من بنا را خیلی قبول دارم و انتخاب های او با درایت بوده است. این چرخه هم شباهت 
زیادی به همان شیوه بنا دارد اما ما سعی کردیم با کمک همه کارشناسان چرخه انتخابی 
را قانونمند و عادالنه کنیم تا دیگر کسی نگوید حق ما خورده شده است. بنا و محمدی 
انتخاب های من نبودند و وقتی آمدم بر سر کار بودند و من هم حکمشان را تا المپیک 

زدم. البته هر دو را مخصوصا آقای بنا را قبول دارم.
رئیس فدراسیون کشتی در ادامه گفت: با رضا یزدانی هفته پیش صحبت کردم 
گفت تمرین می کنم و می خواهم کشتی بگیرم. او پسر خوب و قهرمان خوبی است 
و امیدوارم موفق باشد. تمام ۹۷ کیلوگرم های ما باید بیایند در قهرمانی کشور کشتی 

بگیرند تا طبق قانون چرخه کشتی بگیرند.
وی تصریح کرد: علیرضا کریمی نیز درست است به یک وزن باالتر آمده اما او 
آسیب دیده بود و باید عادالنه تصمیم بگیریم. بنابراین او می تواند پس از کسب آمادگی 
با نظر سرمربی تیم ملی وارد چرخه شود و نیازی نیست حتما از قهرمانی کشور ورود کند.

دورخیز رضا یزدانی برای المپیک توکیو
اعالم  از  کشتی  فدراسیون  رییس 
ایران  با تجربه  آمادگی رضا یزدانی آزادکار 
در  حضور  برای  جهان  طالی   ۲ دارنده  و 

میادین خبر داد.
علیرضا دبیر در نشست بررسی چرخه 
بخشی  در  خبرنگاران  با  ملی  تیم  انتخابی 
از صحبت های خود با اشاره به اینکه همه 
توانایی  اگر  وضعیتی  هر  در  گیران  کشتی 
قانون  طبق  می توانند  دارند  گرفتن  کشتی 
با  گفت:  شوند،  انتخابی  چرخه  وارد  جدید 
رضا یزدانی هفته پیش صحبت کردم گفت 
تمرین می کنم و می خواهم کشتی بگیرم. او 

پسر خوب و قهرمان بزرگی است و امیدوارم موفق باشد.
وی افزود: تمام ۹۷ کیلوگرم های ما باید بیایند در قهرمانی کشور کشتی بگیرند 

تا طبق قانون چرخه کشتی بگیرند. 
رییس فدراسیون کشتی تصریح کرد: علیرضا کریمی نیز درست است به یک وزن 
باالتر آمده، اما او آسیب دیده بود و باید عادالنه تصمیم بگیریم. بنابراین او می تواند 
پس از کسب آمادگی با نظر سرمربی تیم ملی وارد چرخه شود و نیازی نیست حتما 

از قهرمانی کشور ورود کند.
دبیر گفت: ما قانون انتخابی را در مجمع تصویب می کنیم تا قانون شود. ما 
می خواهیم این باب شود که اگر حق کشتی گیری خورده شد بتواند برود شکایت 
کند و هر کس از جمله من اگر مقصر بودیم در دادگاه پاسخگو باشیم. حق خیلی ها 
در تاریخ کشتی ما خورده شده و می خواهیم روشی قانونی اجرا کنیم تا دیگر حقی 

از کسی ضایع نشود.

مسابقات جهانی تای چی به تعویق افتاد

چهارمین دوره مسابقات تای چی قهرمانی جهان که قرار بود به میزبانی ایتالیا 
برگزار شود، به تعویق افتاد.

با اعالم رسمی فدراسیون جهانی ووشو و بنا به درخواست فدراسیون ووشو و 
کونگ فو ایتالیا چهارمین دوره مسابقات جهانی تای چی که مقرر بود ۴ الی ۱۱ مهرماه 
در شهر کاتانیا ایتالیا برگزار شود، با تایید هیات رئیسه فدراسیون جهانی و به دلیل 

شیوع ویروس کرونا لغو شد.
زمان جدید مسابقات جهانی تای چی متعاقبا از سوی فدراسیون جهانی اعالم 

خواهد شد.
پیش از این جام جهانی ۲0۲0 تالو در ژاپن به سال ۲0۲۲ و مسابقات قهرمانی 

بزرگساالن آسیا در هند به اوایل سال ۲0۲۱ میالدی موکول شده بود.

مسابقات شنا قهرمانی آسیا به سال ۲۰۲۱ موکول شد
مسابقات شنای قهرمانی آسیا به میزبانی فیلیپین به سال ۲0۲۱ موکول شد.

مسووالن شنای آسیا به دلیل تعویق یک ساله المپیک با تغییر زمان رقابت های 
قهرمانی آسیا موافق کردند و قرار است این مسابقات بعد از المپیک ۲0۲۱ برگزار شود.

این مسابقات در ابتدا قرار بود ۱۷ تا ۲۷ آبان به میزبانی فیلیپین برگزار شود اما 
به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعویق یک ساله المپیک به زمان دیگری موکول شد.

با تایید کنفدراسیون شنای آسیا فیلیپین همچنان میزبان این رقابت ها خواهد 
بود که سال ۲0۲۱ برگزار می شود.

خرید جدید یوونتوس به سیم آخر زد
آدرین رابیو خرید فرانسوی این 
فصل یوونتوس، پس از اتمام قرنطینه، 
حاضر به بازگشت به تورین نشده است.

در  ها  محدودیت  کاهش  با 
کشور  این  دولت  سبز  چراغ  و  ایتالیا 
برای شروع مجدد تمرینات تیم های 
به  یوونتوس  باشگاه  از سوی  فوتبال، 
بازیکنان خارجی که دوران قرنطینه را 
در کشورهای خود سپری کرده بودند، 

اعالم شد که به تورین بازگردند.
تورین  به  یکنان  ز با می  تما
و  رابیو  آدرین  از  غیر  به  برگشتند 

گونسالو ایگواین.
موجهی  عذر  آرژانتینی  ستاره 
داشت و پیش از این به باشگاه اعالم 
کرده بود که به دلیل بیماری مادرش 
قادر به بازگشت نیست و سران باشگاه 

نیز علی رغم میل باطنی، به وی مرخصی داده اند اما قضیه رابیو متفاوت است.
طبق ادعای ال استامپا، رابیو به دلیل مخالفت با کاهش دستمزدش، حاضر 
به بازگشت از فرانسه نیست. پیش از این و به دلیل شرایط اقتصادی بد یوونتوس 
در پی شیوع کرونا، باشگاه تصمیم گرفت درصدی از دستمزد بازیکنانش را کاهش 
دهد. رابیو اما بر خالف سایر هم تیمی هایش، موافق کاهش دستمزد هشت میلیون 

یورویی اش نبود.
او تابستان گذشته پس از چند ماه بسیار پرحاشیه در پی اس جی و در حالی 
که از تیم کنار گذاشته شده بود، به عنوان بازیکن آزاد به یوونتوس پیوست اما در 
یووه هم اوضاع برای او خوب پیش نرفته و در ایده های مائوریتزیو ساری)سرمربی( 

جایگاه خاصی ندارد.
طبق گزارش ال استامپا، سران یوونتوس بسیار از این رفتار غیرحرفه ای رابیو 
خشمگینند و معتقدند او با توصیه های مادرش که ایجنت او نیز محسوب می شود، 
در فرانسه مانده است. یوونتوس قصد دارد اقدامات قانونی در قبال این رفتار رابیو 

انجام دهد و جریمه ای سنگین در انتظار او خواهد بود.
از  گرفت.  خواهد  قرار  نیز  یووه  فروش  فهرست  در  رابیو  شود  می  گفته 
منچستریونایتد و اورتون به عنوان مقصد بعدی احتمالی رابیو نام برده می شود. او 

پیش از این و در پی اس جی، سابقه کار با کارلتو را دارد.

افت قیمت ستاره های بوندسلیگا به خاطر کرونا
مونیخ  بایرن  لهستانی  مهاجم 
بیشترین افت قیمت را به خاطر ویروس 
بوندسلیگا  ستاره های  بین  در  کرونا 

داشته است.
به گزارش اسکای اسپورت، شیوع 
تا  شد  باعث  آلمان  در  کرونا  ویروس 
رقابت های بوندسلیگا خیلی زود تعطیل 
شود و بعد از دو ماه هنوز هیچ دیداری 

برگزار نشده است.
ن  لما آ  »KPMG « شبکه 
های  ستاره  قیمت  شدید  کاهش  از 

بوندسلیگا به خاطر متوقف شدن فوتبال سخن به میان آورد و تاکید کرد که روبرت 
لواندوفسکی ستاره لهستانی بایرن مونیخ در این فهرست با بیشترین افت قیمت 

مواجه شده است.
طبق اعالم این شبکه ورزشی آلمان لواندوفسکی به خاطر ویروس کرونا با 
افت ۱۶.۴۲ میلیون یورویی مواجه شده است و رقم کنونی او ۷۲ میلیون یورو است.

در این فهرست ۱0 نفره بعد از لواندوفسکی نوبت به تیاگو آلکانترا همبازی 
اسپانیایی او می رسد که این بازیکن هم با افت قیمت ۱۵.۴3 میلیون یورویی در 

شرایط کنونی ۵۲ میلیون یورو قیمت دارد.
در رده های سوم تا پنجم به ترتیب ماتیاس گینتر از بوروسیا مونشن گالدباخ 

و لئو گورتسکا و کینگسلی کومان از بایرن مونیخ قرار دارند.
با وجود آنکه گیدون سانچو استعداد جوان و آینده دار بوروسیا دورتموند به خاطر 
ویروس کرونا با افت قیمت ۱۱.۸۶ میلیون یورویی مواجه شد اما با ارزش ۱۲۷ میلیون 

یورویی ارزشمند ترین و گرانترین بازیکن حال حاضر بوندسلیگا به شمار می آید.
سانچو مورد توجه منچستر یونایتد قرار گرفته است و احتمال حضور  او در 

شیاطین سرخ بسیار باال است.
بعد از سانچو، تیمو ورنر از الیپزیگ با وجود افت قیمت ۱۱ میلیون یورویی با 

۸3 میلیون یورو گرانترین بازیکن بوندسلیگا به شمار می آید.
در رده دهم این فهرست هم نام کوتینیو هافبک برزیلی بایرن مونیخ قرار دارد 
که با افت ۱0 میلیون یورویی ارزش کنونی او ۷۱ میلیون یورو اعالم شده است. این 

درحالی است که او با بیشتر از دو برابر این قیمت راهی بارسلونا شد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: با 
به  کارگزار  با  که  جدیدی  قرارداد  به  توجه 
امضا رسانده ایم تمامی بدهی های باشگاه را 

پرداخت خواهیم کرد.
مهدی رسول پناه در رابطه با اختالفات 
پرسپولیس  باشگاه  هیات مدیره  در  موجود 
گفت: در اواخر سال ۹۸ که  مدیرعامل قبلی 
استعفا داد، فاز تازه ای از تغییرات در تیم رقم 
خورد و هیات مدیره به من وظایف مدیرعامل 
را سپرد آن هم در شرایطی که با بدهی های 
زیادی  خارجی  پرونده های  و  درشت  و  ریز 
مواجه بودیم. از طرفی تعهدمان به بازیکنان 
را باید عملی می کردیم و بدهی به شرکت های 
مختلف هم وجود داشت اما توانستیم آرامش 
با  طرفی  از  کنیم.  ایجاد  پرسپولیس  در  را 
طلبکاران هم صحبت کردیم و از آنها مهلت 
گرفتیم. در رابطه با پرونده های فیفا هم به 
تفاهماتی رسیدیم. در مجموع ساختار خوبی 

در هیات مدیره ایجاد کردیم.
هیچ  باشگاه  متاسفانه  افزود:  وی 
ساختاری پیش از این نداشت و در این مدت 
کوتاه توانستیم ساختاری را ایجاد کنیم و برنامه 
مدرنی را در باشگاه اجرا کنیم. از طرفی مشکل 
اصلی ما موضوع کارگزار باشگاه بود که در 
قرارداد قبلی نه باشگاه را تامین مالی می کرد 

و نه تضمینی هم در این باره وجود داشت.
در  پرسپولیس  ه  باشگا سرپرست 
خصوص اینکه گفته می شود 30 میلیارد از 
خواهد  تزریق  پرسپولیس  به  کارگزار  سوی 
ما  و  دارد  چیزی صحت  چنین  گفت:  شد، 
از  متاسفانه  کنیم.  دفاع  قراردادمان  از  باید 
به  پرسپولیس  در  قراردادی  هیچ   ۸۶ سال 
سرانجام نرسیده است مدارک آن وجود دارد 
و مسووالن امور مالی باشگاه می توانند در این 
باره نظر بدهند. در قرارداد قبلی با کارگزار هم 
کار حقوقی خوبی صورت نگرفت. اگر هم این 
کارگزار به تعهداتش عمل نکند امکان ایجاد 

قرارداد  در  ما  دارد.  وجود  دیگری  پرونده 
نفع  به  که  گرفتیم  نظر  در  شروطی  جدید 

پرسپولیس است.
تعهدات  به  کارگزار  پناه گفت:  رسول 
خود عمل خواهد کرد و به طور حتم اگر در 
پرداخت 30 میلیارد یک روز تاخیر رخ دهد، 

تصمیم دیگری خواهیم گرفت.
وی گفت: مهم ترین موضوع ما سقف و 
کف قرارداد بود. کف قراردادی که ما در نظر 
گرفتیم ۱۱0 میلیارد بود. اگر این همکاری 
ادامه دار باشد، تمام مشکالت پرسپولیس حل 
خواهد شد. ما منافع باشگاه را در نظر گرفتیم.

تصریح  پرسپولیس  باشگاه  سرپرست 
که  بودم  متعجب  این  از  همیشه  من  کرد: 
به  پرسپولیس  در  حقوقی  قرارداد  هیچ  چرا 
درستی بسته نمی شود. ما مشاوران حقوقی 
خود  طرفی  از  آوردیم.  باشگاه  به  را  خوبی 
من هم کارشناس رسمی دادگستری هستم. 
هنگامی هم که قصد عقد قرارداد جدید را 
داشتیم دو شرکت دیگر برای همکاری اعالم 
امادگی کردند. ما شروطمان را اعالم کردیم. 
قرارداد ما با کارگزار فعلی محکم است و من 

حاضرم در مورد آن بحث و به صورت علنی 
از آن دفاع کنم.

اضافه  برانکو  طلب  به  اشاره  با  وی 
ما  و  است  خاص  موضوع  یک  این  کرد: 
به بخشی از تعهداتمان عمل خواهیم کرد. 
مختلف  پرونده های  در  پرسپولیس  بدهی 
را  طلب ها  مدیریت  با  ما  اما  است  زیاد 
قراردادی  پایان  تا  کرد.  خواهیم  پرداخت 
که با این کارگزار داریم همه بدهی ها را 

پرداخت خواهیم کرد.
دو  واگذاری  با  رابطه  در  پناه  رسول 
کرد:  اضافه  استقالل  و  پرسپولیس  باشگاه 
نمی توان خصوصی سازی را یک شبه انجام 
داد. نمی شود که به یکباره و تا آخر سال این 
اگر  که  نمی شود  بگیرد.  صورت  واگذاری 
واگذاری به طول بیانجامد شرایط باشگاه روی 
هوا بماند. این در قرارداد ما با کارگزار پیش 
بینی شده است و به نظر من این قرارداد در 

هر صورت برد برد به نفع پرسپولیس است.
در  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
صورتی که هواداران سهام باشگاه را بخرند 
و دوست نداشته باشند با کارگزار همکاری را 

ادامه بدهند، تکلیف چه خواهد شد؟ اضافه 
کرد: واگذاری با شرایط از پیش تعیین شده 
شرایط  می آید  کس  هر  و  می شود  انجام 
واگذاری به او اعالم خواهد شد. در واگذاری 

جزئیات هم در نظر گرفته می شود.
سرپرست باشگاه پرسپولیس در مورد 
موضع باشگاه برای تعطیلی لیگ خاطرنشان 
بازیکنان  ویژه  به  افراد  کرد:، سالمتی همه 
در اولویت ما قرار دارد. این موضوع تعطیلی 
لیگ بهانه ای برای کسانی که اهداف دیگری 

دارند، شد.
وی تاکید کرد: ۱0 امتیاز از سایر تیم ها 
پیش هستیم، هزینه های ما با هزینه تیم های 
پرسپولیس  بزرگ  تیم  دارد.  فرق  دیگر 
مشکالتش هم بزرگ هستند. نظرم این است 
که لیگ برگزار می شود. ایرج حریرچی معاون 
وزیر بهداشت هم اعالم کرد تمرینات در خرداد 
آغاز خواهد شد. نظر ما قهرمانی مقتدرانه در 
زمین است. اگر هم این اتفاق صورت نگیرد 
نیم فصل  در  شود.  قهرمان  پرسپولیس  باید 
قهرمان بودیم. فصل قبل هم قهرمان بودیم. 
پرسپولیس تمام فاکتورهای قهرمانی را دارد.  
هیأت  در  اینکه  مورد  در  رسول پناه 
مدیره پرسپولیس بر سر مدیرعاملی اختالف 
اختالفی  هیچ  کرد:  خاطرنشان  دارد  وجود 
وجود ندارد. تضارب آرا وجود دارد، اما مهم 
حاکم  جمعی  خرد  به  احترام  که  است  این 
است. من، مهرداد هاشمی و علی رغبتی با 
جدیت به دنبال حل مشکالت هستیم. برخی 
می  خواهند قدرت هیأت مدیره پرسپولیس 
مجازی  فضای  در  اخباری  ببرند.  بین  از  را 
منتشر می شود که نمی دانم از کجا می آیند. 
ما شبانه روز در حال زحمت کشیدن هستیم 
به همه  این جفا است.  این مسائل  و طرح 
و  پیشرفت  روند  هواداران قول می دهم که 
و  است  انجام   حال  در  پرسپولیس  ارتقای 

مشکالت را حل خواهیم کرد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس:

تمام بدهی های پرسپولیس را پرداخت خواهیم کرد

ممنوعیت حضور مربیان و بازیکنان 
خارجی در ۲ باشگاه استقالل و پرسپولیس 
تنها چاره ای موقت است و وزارت ورزش 
اگر می خواهد از شر مشکالت اقتصادی 
باید به فکر  این ۲ باشگاه راحت شود، 
این  مدیریت  روی  ویژه ای  نظارت 
از  را  دالالن  دست  و  باشد  ۲باشگاه 
کند.چند  کوتاه  پرسپولیس  و  استقالل 
روزی است که با تصمیم وزارت ورزش و 
جوانان استفاده از مربی و بازیکن خارجی 
برای استقالل و پرسپولیس ممنوع شده 
است و تا اطالع ثانوی سرخابی ها تنها 
می توانند قرارداد خارجی های فعلی خود 
را تمدید کنند و خبری از بازیکن و مربی 
خارجی جدید نیست. تصمیمی که به دلیل 
بدهی های فراوان سرخابی ها به بازیکنان 
و مربیان خارجی گرفته شد که البته این 
تصمیم باعث می شود صورت مسئله و 

مشکل اصلی به چشم نیاید.
میز  پشت  بی مسئولیت  مدیران 

ریاست سرخابی ها
ثبات، واژه ای ناآشنا با مدیریت ۲ 
باشگاه مطرح پایتخت یعنی استقالل و 
پرسپولیس است. در سال های اخیر رفت 
و آمدهای زیادی در ساختمان مدیریت 
۲ باشگاه وجود داشته است و هر مدیری 
جای  نشده،  گرم  ریاستش  صندلی  تا 
اتفاقی  خود را به نفر بعدی داده است. 
هر  انگار  و  شده  اپیدمی  نظر  به  که 
کسی می داند اگر مدیرعامل استقالل یا 

پرسپولیس شود، عمر مدیریتش به یک 
سال هم قد نمی دهد و باید جایش را به 

نفر بعدی بدهد.
به زعم بسیاری از کارشناسان این 
اتفاق سبب شده تا هر مدیری که روی 
کار می آید به فکر منافع شخصی اش باشد 
و کاری به عاقبت این ۲ باشگاه پرطرفدار 

نداشته باشد.
ارتباط با دالالن و آوردن بازیکنان 
فقط  تا  شده  باعث  خارجی  مربیان  و 
قراردادهای سنگین و به ارزش غیرواقعی 
جیب  تا  شود  بسته  آن ها  با  خارجی ها 

طرفین حاضر در قرارداد از بیت المال پر 
شود. در این بین تنها پول به خود بازیکن 
و یا مربی نمی رسد و او مجبور می شود 
از طریق فیفا به دنبال حق خود باشد. تا 
آن زمان هم مدیر وقت به هر بهانه ای 
از سمت خود استعفا داده و مدیر جدید 

جایگزین شده است.
به دنبال مسکن دائمی

بازیکنان  با  داد  قرار  ممنوعیت 
دوای  قطعا  جدید  خارجی  مربیان  و 
مالی و  اوضاع  بهتر شدن  برای  موقتی 
اقتصادی ۲ باشگاه استقالل و پرسپولیس 

می خواهد  اگر  ورزش  وزارت  اما  است 
فکری به حال این ۲ باشگاه بکند، باید 
دردهای  مرهم  را  دائمی  دوایی  و  دارو 
مثل  دوایی  کند؛  سرخابی ها  اقتصادی 
عملکرد  به  نظارت  یا  خصوصی سازی 
با  که  نظارتی  باشگاه؛   ۲ این  مدیران 
شفاف سازی برای هواداران همراه باشد 
و پیگیری های مداومی از سوی وزارت 
باشد  قرار  اگر  زیرا  بگیرد  ورزش شکل 
این نظارت ها باز هم در حد حرف باشد و 
مدیران بعدی استقالل و پرسپولیس هر 
کاری که می خواهند بکنند، همین آش 
است و همین کاسه. مدیری که بخواهد 
از جایگاهش در این ۲ باشگاه سوءاستفاده 
کند، با سوءاستفاده از بازیکنان ایرانی و باز 
کردن دوباره پای دالالن به این باشگاه ها 
باز هم می تواند کارش را انجام می دهد.

 تنها چاره خصوصی سازی است
مدت ها است که قرار بر این شده 
تا سرخابی ها خصوصی  شوند اما این کار 
فقط تا مرحله حرف پیش رفته و هیچوقت 
بهانه ای  دفعه  هر  زیرا  عملنرسیده  به 
متقاضیان  نشدن  تائید صالحیت  برای 
آورده  پرسپولیس  و  استقالل  باشگاه   ۲
می شود. اگر قرار است این ۲ باشگاه از 
دست ضعف مدیریتی رهایی پیدا کنند، 
باید خصوصی سازی صورت گیرد. حال 
از  باید دید امسال واقعا این دو باشگاه 
سیطره وزارت ورزش خارج می شوند یا 

روال قدیمی ادامه پیدا می کند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱3۹۸۶03۲۹۱۲۶00۱۹۶0 مورخه ۱3۹۸/0۱۱/۲۷ صادره از هیأت 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آرادان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد 
شاه حسینی فرزند صفرعلی به شماره شناسنامه ۲ صادره از گرمسار در یک باب دامداری 
به مساحت ۶۸۱ مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3۴۵ فرعی از 
۸0 اصلی قطعه واقع در روستای فروان آرادان خریداری از مالک رسمی آقای تباتعلی ابولی، 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/0۲/۲3
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/03/0۷

علی اکبر شاه حسینی
رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی ابالغ اجرائیه ماده ۱۸ آئین نامه اسناد رسمی 
موضوع: پرونده اجرایی کالسه ۹۹000۱۱

 بدینوسیله به آقای احمد شعبانی فرزند عیسی به کد ملی ۲۷0۹03۴۱۱۵ به نشانی 
لنگرود کومله ابالغ می گردد آقای اباذر نصرتی ششکلی طبق چک شماره ۲۸۲۵۴0 مورخ 
۸۵/0۲/۱0 صادره از بانک صادرات و گواهی عدم پرداختی آن جهت وصول طلب به مبلغ 
۶/000/000 ریال علیه شما مبادرت به صدور اجرائیه نموده که پرونده در تاریخ ۹۹/0۱/۲۵ 
تشکیل گردیده و برابر گزارش مورخ ۹۹/0۲/0۸ مامور پست آدرس مورد شناسایی قرار نگرفته 
و بستانکار نیز نتوانست آدرس دقیق از شما ارائه نماید لذا حسب تقاضای بستانکار موضوع 
اجرائیه فقط در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار منتشر خواهد شد و از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است ظرف مدت ۲0 روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام در غیراینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی علیه شما تعقیب و از محل 

اموال شما تامین و پرداخت خواهد شد.
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی لنگرود-کبرا پزشکور

آگهي حصروراثت
آقای حسین قربانی بجارکناری به شماره شناسنامه ۹۱۴ فرزند علی اصغر از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اصغر قربانی 
بجارکناری  فرزند ملک در تاریخ ۹۹/۱/۲۲ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه 
ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-حسین قربانی بجارکناری به ش ش ۹۱۴ فرزند 
علی اصغر نسبت پسر۲-زری قربانی بیجارکناری به ش ش ۷۶۷ فرزند علی اصغر نسبت 
دختر3-مریم قربانی بجارکناری به ش ش ۸۷۸ فرزند علی اصغر نسبت دختر۴-صدیقه 
فطرتی پس ویشه به ش ش ۱۲ فرزند رمضانعلی نسبت زوجه به غیر از وراث نامبرده 
ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به 
شماره 3۸۱ 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 محمد بیانی نژاد به شماره شناسنامه  ۲۱3 فرزند محسن از این شورا درخواست 
بیانی نژاد چوبری  گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن 
فرزند شعبانعلی در تاریخ ۹۸/۲/۲۷ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم 
نژاد به ش ش ۲۱3 فرزند محسن نسبت  بیانی  اند:۱-محمد  به شرح ذیل تعرفه شده 
پسر۲-افشین بیانی نژاد به ش ش ۹۱۲ فرزند محسن نسبت پسر3-انسیه علیزاده کیه 
گیری به ش ش ۱۵ فرزند احمد نسبت زوجه به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد 
 ۴۵۶ به شماره  ان  ثبت  و  قانوني  تشریفات  انجام  و  دادخواست  از مالحظه  اینک پس 
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 
برابر  اینصورت گواهي حصروراثت  نماید در غیر  ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم 

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

آگهي حصروراثت
آقای محمد جعفری به شماره شناسنامه ۷30 فرزند شفیع از این شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شفیع جعفری فرزند حسن در تاریخ ۹۷/۸/۱ 
در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-محمد 
جعفری به ش ش ۷30 فرزند شفیع نسبت پسر۲-فاطمه جعفری به ش ش ۲۵۸0۱3۵۹3۶ 
فرزند شفیع نسبت دختر3-نوبهار پوربهشتیان ثابت به ش ش ۸۶۷ فرزند زین العابدین نسبت 
زوجه به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام 
تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره 3۸۲ سیار  مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي 
مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت 

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

آگهي حصروراثت
خانم زهره محمدجعفری به شماره شناسنامه ۱۶ فرزند آقاجان  از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین حدادیان نژاد فرزند عباسعلی 
در تاریخ ۹۹/۱/۱۸ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه 
شده اند:۱-ابوالفضل حدادیان نژاد به ش ش ۴۹۵ فرزند حسین نسبت پسر۲-محمد حدادیان 
نژاد به ش  ش۱۶۹۴ فرزند حسین نسبت پسر3-زهره محمدجعفری به ش ش ۱۶ فرزند 
آقاجان نسبت زوجه ۴-بمانی خالق پورحسن کیاده به  ش ش 3۴۹۴ فرزند امیر نسبت مادر 
به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات 
قانوني و ثبت ان به شماره ۴۲۸سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید 
چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 
ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي 

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

آگهی حصر وراثت 
آقای علی روحی به شماره ملی / شناسنامه 3۸۱0۲۲۵0۶۱ به استناد شهادتنامه و گواهی 

فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۹۹00۱0۸ تقدیم این شورا نموده و چنین 
اشعار داشته که شادروان محمد سعید روحی به شماره ملی شناسنامه ۴ در تاریخ ۸3/۵/۱۸ در 

اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
۱- محمد روحی فرزند محمد سعید با شماره شناسنامه / ملی۴۹3 پسر متوفی 

۲- علی روحی فرزند محمد سعید به شماره شناسنامه / ملی 3۸۱0۲۲۵0۶۱ پسر متوفی 
3- گلزار روحی فرزند محمد سعید به شماره شناسنامه / ملی ۱۱۹ دختر متوفی 
۴- امنه روحی فرزند محمد سعید به شماره شناسنامه / ملی ۴۹۴ دختر متوفی 
۵- رابعه روحی فرزند محمد سعید به شماره شناسنامه / ملی 3۸ دختر متوفی 

۶- ملیحه روحی فرزند محمد سعید به شماره شناسنامه / ملی 3۸۱0300۷0۵ دختر متوفی 
۷- فاطمه روحی فرزند محمد سعید با شماره شناسنامه / ملی 3۸۱00۴۴۷۸۴ دختر متوفی 

۸- مریم انفرادی فرزند محمد به شماره شناسنامه / ملی 3۲۴ همسر 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     م الف ۲۱

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱3۹۸۶030۱0۶0003۹۱۸ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سودابه پارسیون فرزند منصور به شماره 
شناسنامه ۴0۱۶ صادره از شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
۲۶۸/۷۱ مترمربع پالک شماره ۶۴۷ فرعی از ۱۱۱ اصلی واقع در شهر ورامین تهران بخش 
حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت یحیی احدی از وراث حیدرعلی علی اعالء محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.ث/م.الف ۴۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/0۲/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/03/0۸

محمد رحیم پور راینی
رئیس ثبت اسناد و امالک

به  زاهدان سهامی خاص  رحمت  پرتو  گوشتی  مرغ  پرورش  تغییرات شرکت  آگهی 
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   ۱0۵000۵۱۲0۸ ملی  شناسه  و   ۱۵3۵ ثبت  شماره 
مورخ ۱3/0۸/۱3۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. آقای محمدعلی شهرکی به شماره ملی 
۵33۹۵۱۷۵۹۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم سیده زهره داودی به شماره 
ملی 3۶۲0۹۹30۲۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی شهرکی به ماره ملی 
3۶۱0۲33۴۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق 
و اسناد تعهد اور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء آقای محمدعلی شهرکی و همراه با 
مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء آقای محمدعلی شهرکی و همراه با مهر شرکت 
معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زاهدان )۸۴3۷۸۴(

خارجی ها فدای مدیران بی مسئولیت سرخابی می شوند!



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1457- چهارشنبه 24 اردیبهشت 61399 زمین ایران 

شهرستان   گروه  جوانان  دنیای 
خراسان  باقرزاده:استاندار  سمیه  مشهد 
رضوی از خدمات شرکت گاز این استان 
برای سوخت رسانی بی وقفه در زمستان 

سال ۹۸ قدردانی کرد.
لوحی  در  حسینی  رزم  علیرضا 
سرپرست  افتخاری  حسن  به  خطاب 

شرکت گاز استان نوشت:
توجه  و  یزدمنان  ا عنایت  »با 
علی  حضرت  ها  مهربانی  امام  خاص 
و  التحیه  علیه آالف  الرضا  ابن موسی 
الثنا بسیار خرسندم که علیرغم سرمای 
کم نظیر زمستان سال ۱3۹۸ و با وجود 
بارش مداوم نعمات الهی باران و برف، 

با سوخت رسانی به موقع و بی وقفه به 
نیروگاه های استان، مانع قطع برق هم 
استانی های عزیزمان شده اید و برگ 
زرین دیگری در کارنامه خدمت رسانی 

به ثبت رسانده و موجبات رضایت مردم 
عزیز را فراهم نمودید.

به  شکرگذاری  ضمن  اینجانب، 
چنین  توفیق  که  بزرگ  خداوند  درگاه 

است؛  داشته  ارزانی  ما  به  را  خدمتی 
این  اهدا  با  را مغتنم شمرده و  فرصت 
سازنده  های  تالش  از  سپاس  لوح 
به  جنابعالی  روزی  شبانه  صادقانه  و 
سوخت  تامین  کارگروه  عضو  عنوان 
تشکر  و  تقدیر  استان  نیروگاه های  به 
نموده؛ آرزوی سالمتی و سربلندی برای 
جنابعالی و همکاران محترم آن مجموعه 

را مسالت می نمایم.
بروز  پی  در  است؛  ذکر  شایان 
سرمای شدید در زمستان سال گذشته، 
خراسان  استان  طبیعی  گاز  مصرف 
به  تاریخی  رکورد  ثبت یک  با  رضوی 
حدود ۵۵ میلیون مترمکعب در روز رسید.

استاندار خراسان رضوی از عملکرد شرکت گاز تقدیر کرد معاون مالی و اقتصادی شهرداری بندرعباس خبر داد:
دریافت عوارض شهرداری با تعرفه سال گذشته تا پایان 

اردیبهشت
دنیای جوانان گروه شهرستان  - هرمزگان : معاون مالی و اقتصادی 
شهرداری بندرعباس از دریافت عوارض پروانه ساختمانی، نوسازی، حرف و 

مشاغل بر اساس تعرفه سال قبل، تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، محمد 
رستمی با اعالم این خبر اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر، با 
توجه به شرایط خاص کشور در بحث بیماری کرونا، دریافت عوارض شهرداری 

با تعرفه سال گذشته تا پایان اردیبهشت ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز فرآیندهای اداری در شهرداری 
بندرعباس با لحاظ نکات بهداشتی در حال انجام است، افزود: این مصوبه به 
منظور جبران شرایط خاص اداری طی اسفندماه سال گذشته و فروردین ماه 

در حال انجام است.
رستمی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه، کلیه عوارض های مربوط 
به پروانه ساختمانی، نوسازی، صنوف، حرف و مشاغل تا پایان اردیبهشت ماه 

سال جاری طبق تعرفه سال ۹۸ محاسبه و دریافت می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران : 
فعالیت صنوف به معنای عبور از کرونا نیست 

دنیای جوانان-گروه شهرستان مازندران-محمدنژاد: حسن نژاد معاون 
سیاسی امنیتی استاندار مازندران در ارتباط با وضعیت بیماری کرونا در استان، 
اظهار کرد: فعالیت برخی از واحد های صنفی، خدماتی و عمومی نباید این ذهنیت 

را ایجاد کند که ما از شرایط کرونا عبور کردیم.
وی با اعالم اینکه این ذهینت سبب می شود که میزان رعایت فاصله 
اجتماعی و فاصله هوشمند کاهش پیدا کند، افزود: عدم توجه به پروتکل های 

بهداشتی زمینه افزایش تعداد مبتالیان را فراهم می کند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران، خاطر نشان کرد: عدم توجه 
به مسائل بهداشتی درمانی زمینه را به سمت ممنوعیت فعالیت های صنفی 
سوق می دهد که این اقدام به جهت اقتصادی هم برای استان مناسب نیست.

روابط  و  مناسبت ها  از  برخی  برقراری  برای  نباید  ما  کرد:  اضافه  وی 
اجتماعی تعجیل کنیم، تعدادی از افراد و فعالیت های صنفی و خدماتی مانند 
سایر استان های کشور دچار آسیب شدند که در راستای طرح مومنانه اگر چه 
در استان مازندران با ورود نماینده، ولی فقیه، استاندار، سپاه کربال و فرمانداران 

شهرستان اقدامات خوبی انجام شده است.
حسن نژاد ادامه داد:، چون سطح آسیب باال بوده و به دلیل شرایط کرونا 
استمرار داد نیاز است که خیران و افراد توانمند به صورت جدی تر در این زمینه 
ورود پیدا کنند و انتظار داریم که روند کمک های مومنانه خیران تداوم داشته باشد.

وی اضافه کرد: فضایی که در سطح استان برای کمک مومنانه مشاهده 
می شود شبیه همدلی و وحدت مردم در سال های دفاع مقدس است.

معاون سیاسی امنیتی در ارتباط با اعالم وضعیت سفید در برخی از شهر های 
استان، گفت: در این زمینه استان تابع نظرات کارشناسی و تخصصی دستگاه های 
متولی است و وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی فارغ از مالحظات دیگر 
ورود پیدا کرده و در این زمینه تصمیم گیری می کند. وی خاطر نشان کرد: اگر 
در شهر و شهرستانی شیوع کرونا کنترل شود ما هم عالقمند به اعالم وضعیت 

سفید هستیم البته نظرات کارشناسی در این زمینه دخیل هست

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن:
طرح آبرسانی به ۱۲ روستای شهرستان املش بدون وقفه 

در حال اجراست
 دنیای جوانان گروه شهرستان  - گیالن : به گزارش دفتر روابط عمومی 
و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان گیالن، مدیرعامل این شرکت 
در بازدید از عملیات اجرایی طرح آبرسانی به املش از تأمین آب آشامیدنی ۱۲ 
روستای شهرستان املش خبر داد سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن در بازدید از عملیات اجرایی طرح 
آبرسانی به املش با تأکید بر اینکه طرح آبرسانی به ۱۲ روستای املش با جدیت 
و بدون وقفه در حال اجراست تصریح کرد: منبع تامین آب شرب این روستاها، 
مجتمع آبرسانی بهشت آباد می باشد وی با اشاره به مزایای طرح یکپارچه سازی 
شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی، استفاده از تأسیسات مشترک برای 
ارائه خدمات بهتر را از اهم آن عنوان کرد و افزود: به منظور تامین آب آشامیدنی 
این روستاها از ۲ حلقه چاه و خطوط آب شهری،  3۸ کیلومتر لوله گذاری انجام 
شد  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن همچنین افزود: این طرح با 
اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال در دست اجراست که با بهره برداری از آن تا پایان 
سال جاری ۸3۵ خانوار از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد

جلسه هماهنگی پروژه بازار رشت در دفتر مدیر منطقه 
دو شهرداری رشت برگزار شد

این  راد در  : علیرضا کامران  دنیای جوانان گروه شهرستان  -گیالن 
جلسه بازار رشت را از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با اهمیت خواند 
و اظهار داشت: بازار رشت نقش بارزی در اقتصاد شهر رشت و حتی اقتصاد 
استان گیالن دارد. کامران راد حفاری برای کابل گذاری، لوله گذاری آبهای 
سطحی، اجرای سنگفرش، ایمنی بافت از طریق لوله گذاری آب برای حریق 
های احتمالی را بخش های پروژه بازار رشت عنوان کرد و گفت: این پروژه 
برای کمک به بازاریان جهت ایجاد امکانات بهتر و ایمن کردن بازار تعریف 
شده است و با توجه به وضعیت موجود، در صورت تعویق خسارات زیادی را 
متحمل خواهیم شد.مدیر منطقه دو شهرداری رشت با تاکید بر عدم تعطیلی 
بازار ادامه داد: هماهنگی های اولیه در حال انجام است تا در اجرا به مشکل 
مسیری  نه  داشت  خواهیم  را  بازار  تعطیلی  نه  پروژه  اجرای  در  نخوریم.  بر 
مسدود خواهد شد وی افزود: تالش کردیم فرهنگ سازی الزم انجام گیرد 
و سعی می کنیم برای آسیب کمتر به بازار این پروژه فاز به فاز انجام شود.

کامران راد با بیان اینکه در انجام پروژه، با همکاری اداره برق و مخابرات 
قطعی برق و تلفن نخواهیم داشت، گفت: با هماهنگی های انجام شده درصدد 
کاهش ریسک برآمده ایم. تالش ما برای خدمت به بازار و شهروندان است 
و نمیخواهیم خدای ناکرده مشکلی برای کسی ایجاد شود.وی افزود: دلیل 
اینکه اجرای پروژه به بهار ۹۹ موکول شد به دلیل رونق کمتر بازار در بهار 
و از سوی دیگر شرایط بحران کروناست که شاهد بازار خلوت تری هستیم.

مدیرکل نوسازی مدارس گیالن:
 مکانیابی مدارس استان گیالن با استفاده از نرم افزار 

GIS انجام می شود
دنیای جوانان گروه شهرستان  - گیالن : مدیرکل نوسازی مدارس استان 
گیالن در جلسه کارگروه مکان یابی فضاهای آموزشی عنوان نمود: مکان یابی 
مدارس استان با استفاده از نرم افزار GIS انجام می شود به گزارش روابط 
عمومی اداره کل نوسازی مدارس گیالن، مهندس علی دقیق مدیر کل محترم 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گیالن در جلسه کارگروه مکان یابی 
فضاهای آموزشی با اشاره به رعایت استانداردهای مکان یابی بیان داشت: با 
آسیب شناسی محل اسقرار مراکز آموزشی استان، اهمیت و جایگاه سیستم 
اطالعات مکان یابی در توسعه فضاهای آموزشی بیشتر نمایان می شود. وی 
با اشاره به اینکه باید  بین خدمات ارائه شده با نیازهای جامعه هماهنگی و 
توازن وجود داشته باشد، افزود: رعایت اصول و ضوابط مکان یابی با بهره 
گیری از فناوری روز، مسیر رسیدن به عدالت آموزشی را نیز هموارتر می نماید. 
مهندس دقیق با اشاره به اینکه اطالعات دقیق رکن مهم توسعه پایدار به شمار 
می آید، اذعان داشت: ما در زمینه احداث فضاهای آموزشی نیازمند  یک تفکر 
سیستمي و جامع هستیم. مدیر کل نوسازی مدارس استان در ادامه تصریح نمود: 
با عنایت خدواند متعال و با برنامه ریزی انجام شده مکانیابی مدارس استان با 
استفاده از نرم افزار GIS انجام می شود. وی استفاده از فناوری GIS مهم 
برشمرد و اظهارداشت:  با بهره گیری از GIS، تمام اطالعات به صورت الیه 
الیه تهیه شده و پس از تفکیک و کنترل داده ها اطالعات توصیفی و مکانی 
مورد نیاز، وارد سیستم می شود که در جانمایی مدارس اهمیت بسیاری دارد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان با اشاره به اینکه در استفاده از این فناوری 
برخی  ،افزود:  استان هستیم  اجرایی  از دستگاههای  برخی  نیازمند همراهی 
بوده  استان  اجرایی  اختیار دیگر دستگاه های  در  آمار و اطالعات شهری  از 

که امیدوارم با همراهی ادارات مربوطه بتوانیم به اهداق تعیین شده برسیم.

هم افزایی بنیاد ایالم و بسیج حقوقدانان سپاه امیرالمومنین 
)ع( استان ایالم با امضای تفاهمنامه همکاری

دنیای جوانان گروه شهرستان  ایالم -  آذر یعقوبیان:  اداره کل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران استان ایالم و بسیج حقوقدانان سپاه امیرالمومنین )ع( 
استان ایالم به منظور افزایش همکاری در زمینه خدمات حقوقی و معاضدت 

قضایی، دو مجموعه تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
جلسه تفاهم نامه همکاری خدمات حقوقی اداره کل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان ایالم و بسیج حقوقدانان سپاه امیرالمومنین )ع( استان ایالم، 
با حضور اسداهلل تولیده مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایالم و 
ابراهیم شفیعی مسئول بسیج حقوقدانان سپاه امیرالمومنین )ع( استان ایالم 

در سالن جلسات اداره کل بنیاد ایالم برگزار شد.
تولیده در این جلسه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: 
این تفاهمنامه با هدف حل مشکالت حقوقی و قضایی ایثارگران منعقد شده 
است و قطعًا نتایج مثبتی نیز به همراه خواهد داشت. امیدواریم با استمرار این 
نشست ها بتوانیم مشکالت حقوقی خانواده های معظم شهدا و ایثارگران را 

مطرح کرده و برای حل آنها بکوشیم.
مدیرکل بنیاد ایالم با اشاره به اینکه بنیاد ایالم به عنوان اولین استانی 
که تفاهمنامه خدمات حقوقی و معاضدت قضایی ایثارگران منعقد نموده است، 
افزود: قدردانی و نکوداشت جایگاه واالی ایثارگران، برای تداوم نظام جمهوری 
اسالمی باید در تمامی ابعاد تبلور یابد، از این رو حمایت های قضایی یکی از 

مهمترین این اقدامات در راستای تکریم ایثارگران است.
الزم به ذکر است در این جلسه پس از بررسی مسائل حقوقی، معاضدت 
قضایی و فرآیند پیگیری مطالبات قانونی ایثارگران، تفاهم نامه همکاری میان 
ایثارگران استان ایالم و بسیج حقوقدانان سپاه  اداره کل بنیاد شهید و امور 

امیرالمومنین )ع( استان ایالم به امضا هر دو طرف رسید.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان ایالم معارفه شد
طی آیینی و با حضور رئیس سازمان امداد و نجات هالل احمر کشور، علی 

اصغر علی اکبری به عنوان مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان معارفه شد
دنیای جوانان گروه شهرستان    ایالم - آذر یعقوبیان:  مرتضی سلیمی، 
رئیس سازمان امداد و نجات هالل احمر، اظهار کرد: در استان ایالم کارهای 
زیرساختی در حوزه هالل احمر کمبودهایی وجود داشت که این مهم در حال 

برطرف شدن است.
او گفت: احداث آشیانه بالگرد با ۶ میلیارد تومان هزینه، خرید بالگرد با 
اعتبار ۱۱.۵ میلیون یورو، احداث انبار و تجهیز آن با 3 میلیارد تومان هزینه، 
افتتاح  رادیویی،  سیستم  تجهیز  سرزمین،  آمایش  بحث  در  پایگاهها  توسعه 
مرکز عملیاتی حوزه امداد و نجات و... که در سالهای اخیر انجام آنها شتاب 
و  طبیعی  بالیای  با  مواجهه  در  ایالم  استان  وانمندسازی  راستای  در  گرفته 

خدمترسانی بهتر است.
احمد کرمی، معاون عمرانی استاندار ایالم نیز در این برنامه ضمن ابراز 
خوشحالی از توسعه زیرساختهای هالل احمر در استان ایالم، یادآور شد: داشتن 
تجهیزات و زیرساختهای مناسب خیلی خوب است اما مهم تر از آن افزایش 

میزان تاب آوری مردم در حوادث است.
با بیان این که ایالم همواره از استانهای حادثه خیز کشور است،  وی 
ادامه داد: اگر تاب آوری مردم در برابر خسارات باال برود، خسارات کاهش پیدا 
می کند و از هدررفت سرمایه ها جلوگیری به عمل خواهد آمد که این مهم 
با ممارست در آموزشهای عمومی و فراگیر در سطح جامعه میسر خواهد بود.

حسین عارفی، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان 
هالل احمر نیز اظهار کرد: در جمعیت هالل احمر همواره تحوالت مناسبی در 
سطح استان ایحاد شده و با براورد نیازمندی های استان با کمک مدیران سازمان 
مذکور برای حل مشکالت تالش شد و این موضوع مهم به وضوح دیده شد.

وی افزود: در سیل و کنگره عظیم اربعین مبالغ قابل توجهی از سوی 
معاونت عمران استانداری برای پیش برد اهداف سازمان اختصاص یافت، در 

این راستا نیز کارهای چشم گیری انجام شد.
و  عملیاتی  صحنه های  در  حضور  زمان  کاهش  کرد:  عنوان  عارفی 
امدادرسانی سریع همواره از مهمترین برنامه های این سازمان بوده و در دستور 

کار جدی این جمعیت قرار  داشت.
و  آمد  عمل  به  تکریم  عارفی  حسین  زحمات  از  مراسم  این  پایان  در 
علی اصغر علی اکبری به عنوان مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان ایالم 

معارفه شد.

با تالش مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه صورت گرفت؛
برگزاری بیش از ۲۵ هزار  کالس درس مجازی و برخط در 

دانشگاه سمنان
معاون   : تبیانیان  رضا   – سمنان   - گروه شهرستان     جوانان  دنیای 
آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه سمنان از برگزاری کلیه کالس های 
این دانشگاه به صورت مجازی  تئوری و بخش تئوری دروس تئوری عملی 

و برخط خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان دکتر فرشاد ورامینیان تعداد 
دروس دانشگاه سمنان در نیمسال جاری را یک هزار و ۷۲۵ درس تئوری، 
کلیه   : گفت  و  کرد  اعالم  عملی  تئوری  درس   3۴۷ و  عملی  درس   ۴0۵
دروس تئوری و بخش تئوری دروس تئوری عملی همکاران هیأت علمی 
و مدرسان حق التدریس دانشگاه هم اکنون به صورت مجازی و برخط در 

حال آموزش است.
مدیر فناوری اطالعات و خدمات رایانه ای دانشگاه سمنان نیز از برگزاری 
بیش از ۲۵000 کالس درس مجازی و برخط در این دانشگاه از سوی بیش از 

۷۴0 مدرس دانشگاه در دوره فاصله گذاری اجتماعی خبر داد .
دکتر رحمان معرفت با اعالم این خبر گفت : در آغازین روزهای شیوع 
خدمات  و  اطالعات  فناوری  مدیریت  فکر  اتاق  پیشنهاد  با  کرونا  ویروس 
با  مجازی  صورت  به  دانشجویان  کالس های  برگزاری   ، دانشگاه  رایانه ای 

یک سرور آغاز شد .
دکتر معرفت  افزود : با توجه به اینکه کالس های مجازی مورد استقبال 
اساتید و دانشجویان دانشگاه قرار گرفت ، تعداد سرورهای ارائه دهنده خدمت 

به هفت سرور افزایش یافت .
در  دانشگاه  این  اینکه  بیان  با  دانشگاه سمنان  اطالعات  فناوری  مدیر 
ارائه خدمات به کاربران از زیرساخت های مناسبی برخوردار است تصریح کرد 
: در اوج استفاده از اینترنت، نهایتا ۵00 مگابایت بر ثانیه از اینترنت دانشگاه 
استفاده شده است و این در حالی است که دانشگاه سمنان از پهنای باند ۷۵0 

مگابایت بر ثانیه ای از چند اپراتور مختلف بهره می برد.
دکتر معرفت اظهار داشت:  تاکنون برای بیش از  ۷۴0  مدرس دانشگاه 
سمنان کالس مجازی ایجاد شده است و بیشترین پیک  تعداد دانشجویان 
در کالس های درسی در یک ثانیه، بیش از شش هزار نفر به صورت آنالین 

بوده است.
وی تأکید کرد : عالوه بر کالس های مجازی ، جلسه های دفاع از پایان نامه 
و نیز سمینارهای دانشجویی نیز با استفاده از امکانات و زیرساخت های فناوری 

اطالعات دانشگاه سمنان در حال برگزاری است.
مدیر فناوری اطالعات و خدمات رایانه ای دانشگاه سمنان گفت : همچنین 
در این ایام ارائه مشاوره برای راه اندازی کالس های مجازی به کاربران بیرون از 
دانشگاه نیز توسط حوزه فناوری اطالعات دانشگاه فراهم شد و برخی سازمان ها 
از جمله استانداری سمنان، دانشگاه های فرزانگان، فرهنگیان، پیام نور استان 
و  اداره کل فنی و حرفه ای و سایر سازمان ها از خدمات مشاوره ای وبینار و 

کالس های مجازی دانشگاه سمنان استفاده کردند.
دکتر معرفت افزود: به دلیل شرایط ویژه ایجاد شده تحت تأثیر ویروس 
کرونا، جلسات مختلف دانشگاه نیز تعطیل نشد و با تمهیدات اندیشیده شده ، 
جلسات مختلف دانشگاه از جمله ، شورای پژوهش و فناوری، شورای آموزشی 
و تحصیالت تکمیلی دانشگاه، شوراهای دانشکده ها )شامل شورای پژوهش و 
فناوری دانشکده ها و جلسات گروه ها( با ایجاد حساب های کاربری اختصاصی 

به صورت مجازی در حال برگزاری هستند .
 مهندس محمدنژاد، مسئول شبکه دانشگاه سمنان نیز با اشاره به اینکه 
برای برگزاری کالس های مجازی  از آخرین نسخه نرم افزار نیرومندی استفاده 
شده است گفت :  سازگاری کامل با کلیه مرورگرها،  قابلیت کار در محیط وب 
بدون نیاز به نصب نرم افزار خاص، قابلیت نصب در سرورهای اختصاصی، 
قابلیت کار در شبکه های داخلی بدون نیاز به اینترنت، قابلیت تغییر در محتوا، 
چیدمان منوها و ابزارها، فارسی سازی و غیره،  زمینه ساز استفاده از نرم افزار 

ادوبی کانکت در دانشگاه سمنان شد.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مرکزی:
سه  مجتمع خدمات رفاهی در محورهای مواصالتی استان مرکزی افتتاح شد

شهرستان   گروه  جوانان  دنیای 
:مدیرکل  نوروزی  حامد   _ مرکزی 
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
مرکزی از افتتاح 3 باب مجتمع خدماتی و 
رفاهی در محورهای این استان خبرداد. به 
گزارش روابط عمومی راهداری و حمل و 
نقل جاده ای علی زندی فر بیان کرد: ارتقاء 
سطح ارائه خدمات به کاربران جاده ای و 
مسافران به منظور افزایش ایمنی تردد در 
جاده ها یکی از وظایف ذاتی ادارات کل 
راهداری در سطح کشور است و یکی از 
ابزارهای اجرای این وظیفه ذاتی توسعه 
مجتمع های خدماتی رفاهی و نظارت 

مستمر بر این مجتمع هاست.
وی با اشاره به لزوم احداث مجتمع 
سطح  در  رفاهی   - خدماتی  های 
گفت:  استان  مواصالتی  محورهای 
استراحت ۱۵ دقیقه ای رانندگان پس از 
۲ ساعت رانندگی امری ضروری است 
کردن  فراهم  برای  اساس  همین  بر 
مسافرین،  و  رانندگان  بیشتر  آسایش 
متأثر  تصادفات جاده ای  میزان  کاهش 
از خستگی و خواب آلودگی رانندگان،  
رفاهی   - خدماتی  مجتمع های  احداث 
در جاده ها الزم است. زندی فر با اشاره 
به ساخت 3 باب مجتمع خدماتی رفاهی 

در محورهای مواصالتی استان مرکزی 
و   ۸ کیلومتر های  در  مجتمع   ۲ گفت: 
۱۶ محور دلیجان – سلفچگان و یک 
محورآزادراه    ۷3 کیلومتر  در  متجمع 
ساوه – همدان احداث شده است. وی 
رفاهی  خدماتی  مجتمع  کرد:  اظهار 
هکتار   ۲ با  همدان  به  ساوه  آزادراه 
طی  زیربنا،  مترمربع   ۸00 و  مساحت 
 300 و  میلیارد   ۴ هزینه  با  سال  یک 
اشتغالزایی  نفر   ۸ و  تومان  میلیون 
راهداری  مدیرکل  است.  شده  احداث 
و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
اضافه کرد: مجتمع خدماتی رفاهی در 

دلیجان-سلفچگان  محور   ۱۶ کیلومتر 
میلیارد   ۸ صرف  با  سال   ۲ طی  نیز 
در  شغلی  فرصت   ۱۲ و  اعتبار  تومان 
احداث  هکتار  یک  وسعت  به  زمینی 
شد. وی مجتمع پارسیان در کیلومتر ۸ 
محور دلیجان – سلفچگان را سومین 
مجتمع احداث شده در استان دانست و 
افزود: این مجتمع با سرمایه گذاری ۵ 
میلیارد تومان در زمینی به وسعت ۲۲ 
هزار و ۵00 مترمربع با زیربنای 3 هزار 
و ۱00 متر مربع طی یک سال احداث 
اشتغالزایی  نفر   ۱۵ برای  و  است  شده 

خواهد داشت.

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
مشهد سمیه باقرزاده:استاندار خراسان 
این  گاز  شرکت  خدمات  از  رضوی 
وقفه  بی  رسانی  سوخت  برای  استان 

در زمستان سال ۹۸ قدردانی کرد.
لوحی  در  حسینی  رزم  علیرضا 
سرپرست  افتخاری  حسن  به  خطاب 

شرکت گاز استان نوشت:
توجه  و  یزدمنان  ا عنایت  »با 
حضرت  ها  نی  با مهر م  ما ا خاص 
آالف  علیه  لرضا  ا موسی  ابن  علی 
که  خرسندم  ر  بسیا لثنا  ا و  لتحیه  ا
زمستان  نظیر  کم  سرمای  علیرغم 
مداوم  بارش  وجود  با  و   ۱3۹۸ سال 
با سوخت  برف،  و  باران  الهی  نعمات 

رسانی به موقع و بی وقفه به نیروگاه 
هم  برق  قطع  نع  ما ستان،  ا های 
و  ید  ا شده  عزیزمان  های  استانی 
برگ زرین دیگری در کارنامه خدمت 

موجبات  و  رسانده  ثبت  به  رسانی 
رضایت مردم عزیز را فراهم نمودید.

به  شکرگذاری  ضمن  اینجانب، 
درگاه خداوند بزرگ که توفیق چنین 

است؛  داشته  ارزانی  ما  به  را  خدمتی 
فرصت را مغتنم شمرده و با اهدا این 
سازنده  های  تالش  از  سپاس  لوح 
به  جنابعالی  روزی  شبانه  صادقانه  و 
سوخت  تامین  کارگروه  عضو  عنوان 
به نیروگاه های استان تقدیر و تشکر 
سربلندی  و  سالمتی  آرزوی  نموده؛ 
برای جنابعالی و همکاران محترم آن 

نمایم. را مسالت می  مجموعه 
بروز  پی  در  است؛  ذکر  شایان 
سرمای شدید در زمستان سال گذشته، 
خراسان  استان  طبیعی  گاز  مصرف 
تاریخی  رکورد  یک  ثبت  با  رضوی 
در  مترمکعب  میلیون   ۵۵ حدود  به 

روز رسید.

استاندار خراسان رضوی از عملکرد شرکت گاز تقدیر کرد

– مازندران  شهرستان  جوانان-گروه  دنیای 
درخشنده:به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي 
بیان  با  موسوی  مصطفی  سید  مازندران،  صنعتي 
اینکه شهرکهای صنعتی استان در ۴0 واحد صنعتی 
افزود:  ایجاد شدند  با مساحت یکهزار و ۹۲3  هکتار 
بیش از دو هزار و ۶00 واحد در شهرک های صنعتی 
سطح استان مستقر هستند که در سال جهش تولید، 
از  برخی  تعطیلی  و  کرونا  ویروس  شیوع  علیرغم 
کارخانه ها، با مدیریت مناسب استاندار، چرخه اقتصاد 

در سطح استان متوقف نشد.
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  داد:  ادامه  وی 
در زمینه تولید ماسک و محصوالت ضدعفونی کننده 
توسط شهرکهای صنعتی، به مردم مازندران در زمان 

شیوع ویروس کرونا کمک های شایانی شد. در گذشته، 
تخصصی  بصورت  بهداشتی  مواد  بخش  در  تولید 
محصوالت  تولیدکننده  واحد   ۲۷ اکنون  اما  نداشتیم 

ضدعفونی در سطح استان فعالیت می کنند.
موسوی با اشاره به راه اندازی دستگاه تولید ماسک 
برای اولین بار در استان مازندران در شهرک جمشیدآباد 
بیان داشت: محصوالت تولیدی عالوه بر استان مازندران، 

نیاز بسیاری از استانهای دیگر را نیز پوشش داد.
مازندران  صنعتی  شهرکهای  مدیرعامل شرکت 
با تأکید بر اینکه واحدهایی که در حوزه تولید گاز و 
اکسیژن فعالیت می کنند در زمان شیوع ویروس کرونا 
ابالغ کردیم که تجهیز بیمارستان های سطح استان در 
الویت هستند و باید آنها در استفاده از گازهای اکسیژن 

در  مازندرانی  صنعتگران  کرد:  تصریح  شوند  نیاز  بی 
همان ابتدای شیوع ویروس کرونا پای کار آمدند و با 
ارائه  خدمات مناسب به هموطنان خود کمک کردند 
و همچنین واحدهای تولیدي مستقر در شهرک های 
صنعتی سطح استان ۴ میلیارد تومان به دانشگاه علوم 

پزشکی مازندران کمک کردند.
در  تولید  جهش  برنامه  داشت:  اظهار  موسوی 
واحدهای  برای  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  بخش 
شهرکهای صنعتی آماده شده است و سه محور برای 
برنامه جهش تولید در نظر گرفته شد که شامل ایجاد 
توسعه شهرکها و نواحی صنعتی، توسعه زیرساختها و 
توسعه  میان  این  در  که  است  صنعتی  توسعه  برنامه 

شهرکها و نواحی صنعتي مزیت دار در الویت است.

شهرک صنعتی بزرگ در شرق استان مازندران احداث می شود 

شهرستان   گروه  جوانان   دنیای 
برداری  بهره  اکبری-برای   – کرج 
میلیارد   3۸0 به  پروژه  اول  اولویت  از 
نه  خوشبختا که  ریم  ا د ز  نیا تومان 
و  شده  تصویب  اوراق  میلیارد   ۲۵0
طی ماه های آینده وارد پروژه خواهد 
گو  و  گفت  در  زاده  کمالی  شد.علی 
اشاره  با  امروز،  کرج  خبری  پایگاه  با 
اسالمی  شورای  گسترده  تالش  به 
این  برای  پنجم  دوره  در  کرج  شهر 
پروژه، افزود: اولویت اول ما برای راه 
ایستگاه  شهری  قطار  پروژه  اندازی 
جهانشهر(  تا  گلشهر  )۴۵ متری  اف 
است. وی ادامه داد: از محل اعتبارات 
و  ملی  عتبارات  ا مشارکت،  وراق  ا
تومان  تاکنون ۱۸0 میلیارد  شهرداری 

امسال  و  شده  هزینه  پروژه  این  در 
در  را  هزینه  تومان  نیز ۴00 میلیارد 
عنوان  کرج  داریم.شهردار  کار  دستور 

 ۲ خط  پروژه  در  ما  همکاران  کرد: 
به  سابیر  و شرکت  کرج  قطار شهری 
پروژه،  پیمانکار طرح و ساخت  عنوان 

در  خدا  یاری  با  تا  هستند  تالش  در 
عید فطر عملیات ریل گذاری در خط 
در خصوص  زاده،  کنند.کمالی  آغاز  را 
اعتبارات پروژه عنوان کرد: برای بهره 
به 3۸0  پروژه  اول  اولویت  از  برداری 
میلیارد تومان نیاز داریم که خوشبختانه 
۲۵0 میلیارد اوراق تصویب شده و طی 
پروژه خواهد شد  وارد  آینده  ماه های 
اوراق قبلی هم ۱۴0 میلیارد هم  از  و 
باقی مانده که در حال تزریق به پروژه 
خوشبختانه  افزود:  مسئول  است.این 
برای بهره برداری از اولویت اول خط ۲ 
مشکل خاصی به لحاظ اعتباری وجود 
ندارد و امیدواریم به زودی شهروندان 
کرجی بعد از سالها انتظار شاهد حرکت 

قطار زیر پوست این شهر باشند

شهردار کرج: آغاز ریل گذاری قطار شهری در عید فطر

دنیای جوانان گروه شهرستان  
- سمنان –رضا تبیانیان : به منظور 
همکاری مشترکان در برنامه های 
مدیریت مصرف برق، فعالیت های 
توزیع  شرکت  سوی  از  اثرگذاری 
در  اجرا  به  سمنان  استان  برق 

آمده است.
عمومی  بط  ا و ر فتر  د یر مد
شرکت توزیع برق استان با عنوان 
ستای  را در  گفت:  مطلب  ین  ا
با  و  بهینه  مصرف  سازی  نهادینه 
مصرف،  مدیریت  دفتر  هماهنگی 
امور  نور،  بسیج  مقاومت  پایگاه 
عمومی  روابط  و  وخانواده  زنان 
این شرکت، اقدامات درون و برون 
و  آموزش  برای  موثری  سازمانی 
و  گرفته  صورت  بخشی  آگاهی 

همچنان استمرار خواهد داشت.
ابوالفضل همتی به مهم ترین فعالیت های این 
بخش در پیک سائی اشاره کرد و گفت: کلیه اقدامات 
و برنامه های فرهنگی تبلیغی مدیریت مصرف برق 
در کمیته ای به همین عنوان برنامه ریزی و به مرحله 

اجرا در می آید.
مصرف  مدیریت  تبلیغی  فرهنگی  کمیته  دبیر 
موشن  و  انیمیشن  ساخت  اظهارداشت:  شرکت  این 
گرافی آموزشی، پخش ۱۹ هزار و ۹۴۵ ثانیه آنونس 

تیزر  آگهی و۶۴۴  نشان  عنوان   ۱۹۷ رادیویی،  های 
جراید،  ظرفیت  از  استفاده  تلویزیونی،  زیرنویس  و 
و  هفتگی  مسابقات  اجرای  شهری،  های  تلویزیون 
تهیه و پخش ۶0 برنامه رادیویی پرتو، از جمله این 

اقدامات است.
همتی اضافه کرد: اجرای طرح«ب مثل برق« 
ویژه نوباوگان مهدهای کودک، برپایی ایستگاه های 
و  نقل  و  حمل  ناوگان  ظرفیت  از  استفاده  نقاشی، 
مدیرعامل  نشست  روستایی،  و  شهری  های  پرتابل 

جمعه،  ائمه  استان،  مسئولین  با 
مسئوالن پایگاه های بسیج ادارات، 
شورای هماهنگی بانک ها، شورای 
دهیاران  همایش  استان،  اداری 
تشریح  جهت  رسانه  اصحاب  و 
تابستانی،  بار  پیک  های  برنامه 
مشترکان  ویژه  همایش  برگزاری 
صنعتی، بانوان شاغل دستگاه های 
های  پایگاه  فرماندهان  اجرایی، 
مقاومت بسیج ادارات کل، تجلیل از 
منتخبین مسابقات فرهنگی و هنری 
و جشنواره کاریکاتور، از فعالیت های 
فرهنگ  زمینه  در  پذیرفته  صورت 
سال  در  مصرف  مدیریت  سازی 

قبل به شمار می رود.
کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
پخش بروشورهای آموزشی در بین 
اقشار مختلف، آموزش ۱0 هزار دانش آموز در قالب 
طرح یاوران برق در آموزشگاه های مقاطع تحصیلی 
ابتدایی، تجلیل از مشترکان کم مصرف استان، اجرای 
طرح همیار انرژی ویژه بانوان روستایی استان، آموزش 
نمازگزاران و بسیجیان، درج مطالب آموزشی در نشریه 
در  ارائـه  و  گرافیکی  های  تهیه طرح  و  پرتو  داخلی 
برنـامه هایی است  از دیگر  اجتمـاعی،  شبکـه های 
که در راستای نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه 

برق به انجام رسیده است. 

با رویکرد مدیریت مصرف انجام شد؛
اجرای فعالیت های فرهنگی تبلیغی توسط شرکت توزیع برق استان سمنان
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از راست پرویز ناتل خانلری، حبیب یغمیایی و ایرج افشار
اختصاصی دنیای جوانان

مثاًل کار من این است
که امشب بروم

علی محمد مودب   

بُکش این را به نگاهی که من آن را بُکشم!
کمکم کن همه دیده وران را بُکشم!

باید از غیرت عشق تو چو چنگیز مغول
روز و شب یکسره اَبنای زمان را بُکشم!

مثاًل کار من این است که امشب بروم
اصفهان تا به سحر نصف جهان را بُکشم!

صبح از آن جا بپرم بندرعباس و به قهر
تا که آرام شوم پیر و جوان را بُکشم

ببرم عقربه ها را به عقب تا که سِر
خواندن از ناز تو، مرحوم بنان را بُکشم!

یا نه هر طور شده سعی کنم توی دلم
این همه هول و وال و هیجان را بُکشم

آخرش چاره ام این است گمانم که شبی 
خودم این شیفته ی دل نگران را بُکشم!

این  در  می گوید:  آمریکایی«  »پسران  مترجم  ابراهیمی،  بیتا 
رمان به نوجوانان یادآوری شده که گاهی سکوت هم می تواند نوعی 

خشونت و تبعیض محسوب شود.
وی درباره جدیدترین اثر منتشر شده اش برای نوجوانان توضیح 
داد: چندی پیش کتاب »پسران آمریکایی« با ترجمه من در مجموعه 
نوجوانان  برای  پیدایش  نشر  از سوی  باید خواند«  »رمان هایی که 
منتشر شد که به موضوع تبعیض نژادی در امریکا می پردازد و در 

ژانر رئال قرار دارد.
بچه   یکی  دارد؛  راوی  دو  کتاب  این  افزود:  مترجم  این   
سیاه پوستی که مورد تبعیض قرار می گیرد و دیگری پسر سفیدپوستی 
که شاهد این تبعیض است. و این پسر سفید پوست در شرایطی قرار 
می گیرد که باید موضع گیری کند و نسبت به این مساله واکنش نشان 
دهد؛ یا در دفاع از پسر سیاه پوست یا در دفاع از پسر سفیدپوستی که 

دوستش است و این کار را انجام داده.
بچه  این  فکری  رشد  روند  درنهایت  ابراهیمی،  گفته  به   
اینجا ختم می شود که می فهمد گاهی سکوت هم  سفید پوست به 
می تواند نوعی خشونت و نوعی تبعیض محسوب شود. براین اساس 
نوجوانان با مطالعه این کتاب می آموزند که در بعضی شرایط باید 

که چگونه  می گیرند  یاد  و  نکنند  و سکوت  بگیرند  تصمیم   بتوانند 
می شود از حقیقت دفاع کرد.

 ابراهیمی درباره نویسندگان رمان »پسران آمریکایی« نیز گفت: 
جیسون رینولدز و برندون کیلی دو نویسنده ای هستند که به طور 
مشترک این رمان را نوشته اند و نکته جالب درباره آن ها این است 
که یکی از آن ها سفیدپوست و دیگری سیاه پوست است. اما همکاری 
آن ها اثری فوق العاده خلق کرده و زاویه دید دو جناح مختلف نسبت 

به این مساله را نشان داده است.
 این مترجم در ادامه بیان کرد: نثر این کتاب بسیار روان و 
زبانش کامال نوجوانانه است و به خوبی می تواند با مخاطب نوجوان 

ارتباط برقرار کند.
اینکه پیشنهاد ترجمه کتاب »پسران  به  اشاره  با  ابراهیمی   
اصطالحات  و  زبان  ناشر مطرح شده، گفت:  از سوی  آمریکایی« 
نیاز  و  بود  شده  استفاده  کتاب  این  در  خیلی  سیاه پوستان  به روز 
سه ماه  حدود  آن  ترجمه  و  داشت  بیشتری  تحقیق  و  بررسی  به 

طول کشید.
 انتشارات پیدایش، کتاب »پسران آمریکایی« را در 3۶0 صفحه 

با قیمت ۶۸ هزار تومان منتشر کرده است.

وقتی سکوت هم، خشونت و تبعیض است

جمعی از کتابفروشان سراسر کشور 
در حال تنظیم نامه ای خطاب به رهبر 
اقدامات  درباره  اسالمی  انقالب  معظم 
وزارت آموزش و پرورش در زمینه تغییر 
سیستم فروش کتاب های درسی هستند.

ماه  فروردین  پنجم  و  بیست   :
سال جاری در گزارشی از اقدام وزارت 
کردن  کوتاه  درباره  پرورش  و  آموزش 
از فروش کاب های  دست کتابفروشان 
درسی پرده برداشته شد و عنوان شد که 
این رویداد در تکمیل پروسه در اختیار 
گرفتن این مهم از سوی این وزارتخانه 
طی سال گذشته انجام می پذیرفت. در 
و  آموزش  وزارت  عمومی  روابط  ادامه 
پرورش نیز در اعالم کرد که هدف این 
وزارتخانه از طراحی و راه اندازی سامانه 
نظارت  آموزشی  مواد  توزیع  و  فروش 
و  فروش  و  تولید  فرآیند  بر  نظام مند 
توزیع بر اساس نیاز واقعی، کاهش قیمت 
کتاب های درسی، کاهش مصرف کاغذ، 
کاهش نرخ کتاب های منسوخه، کاهش 
هزینه های مرجوعی و تسهیل دسترسی 
مخاطبان است و این سازمان به هیچ 
وجه درصدد تمرکز زدایی، تصدی گری و 
کسب منفعت از فروش کتاب های درسی 
از برگزاری  ادامه  نبوده و نیست. و در 
کتاب فروش  و  نشر  اصناف  با  جلسه 
خبر داده و عنوان کرد که آنها جز تاکید 
بر سیستم فروش قدیمی و سنتی خود 

حرفی برای ارائه نداشته اند )
د  ا بی نژ با ر ا عباس  مه  ا د ا ر  د
لوازم التحریر و  صنف  اتحادیه  رئیس 
آموزش  وزارت  شهرری  کتابفروشان 
گرانی  اصلی  مسبب  را  پرورش  و 
کتاب های درسی و نابسامانی در توزیع 

آن عنوان کرد. وی در این مصاحبه بیان 
کرد که اصرار آموزش و پرورش به ورود 
مستقیم به عرصه توزیع کتاب درسی و 
فروش آن خالف مصرح قانون اساسی 
فعالیت های صنفی بخش خصوصی  و 
در کشور است. با این همه روز گذشته 
توسعه  معاون  کاظمی  محمدمهدی 
و  پژوهش  سازمان  پشتیبانی  و  منابع 
برنامه ریزی آموزشی در گفتگویی عنوان 
کتاب  توزیع  درباره  مشکلی  ما  داشت 
توسط کتابفروشی ها نداشتیم  درسی 
را  آن  صراحت  به  هم  بخشنامه  در  و 
داریم  هم  شروطی  اما  کردیم  اعالم 
از  ناشی  سود  که مهمترینش کاهش 
فروش و توزیع کتاب و نیز تعیین وضعیت 

جغرافیایی توزیع کتابفروشی هاست.
در ادامه رئیس اتحادیه ناشران و 
کتابفروشان تهران متن نامه این تشکل 
خطاب به معاون توسعه منابع و پشتیبانی 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
را منتشر کرد که پس از چند ماه و به 
رغم ادعاهای آموزش و پرورش به آن 

آن  درباره  و  است  نشده  داده  پاسخی 
توضیحاتی ارائه کرد .

طی روزهای اخیر اما این مناقشه 
جمعی  و  ایست  شده  تازه ای  فاز  وارد 
ایجاد کمپینی  با  کتابفروشان کشور  از 
و  آموزش  وزارت  رفتار  به  اعتراضی 
از  جمع آوری امضا  حال  در  پرورش 
ارسال  به منظور  ناشران سراسر کشور 
رهبر  به  نامه ای تظلم خواهانه خطاب 

معظم انقالب اسالمی است.
متن پیش نویس این نامه در فضای 
مجازی منتشر شده و تهیه کنندگانش در 
به  ارسال  برای  جمع آوری امضا  حال 

دفتر مقام معظم رهبری هستند.
در بخشی از پیش نویس این نامه 
با توجه به فعالیت صنف کتابفروش به 
انقالب  فرهنگی  جهادگران  عنوان 
اسالمی عنوان شده که اقدامات وزارت 
سیستم  تغییر  در  پرورش  و  آموزش 
فروش کتاب های درسی و خارج کردن 
کتابفروشان از آن ضمن مغایرت با اصل 
۴۴ قانون اساسی و مردمی کردن اقتصاد 

انقالب  رهبر  تأکید  و  تأیید  مورد  که 
فاصله  به  منجر  است  بوده  اسالمی 
گرفتن آموزش و پرورش از اصل مدرسه 
محوری و به تغیر ماهیت این وزارتخانه 
از جایگاه نظارت بر توزیع کتب درسی 
به تصدی گری و اجرا منجر شده است.

و  آموزش  شأن  تنزل  همچنین 
پرورش از یک نهاد آموزشی و پرورشی 
تصمیماتی  با  اقتصادی  بنگاه  یک  به 
که در ورود به حوزه های فروش کتب 
فرم  لباس  و  مدارس  سرویس  درسی، 
دانش آموزان اتخاذ شده و اقدامات این 
وزارتخانه در سال گذشته که منجر به 
عدم توزیع به موقع کتب درسی شد به 
نحوی که در بعضی شهرستان ها حتی 
ماه ها پس از آغاز سال تحصیلی، دانش 
در  اشتباه  بودند  کتاب  بدون  آموزان 
تصمیم این وزارتخانه را بیشتر نمایان 

می کند.
فروش  و  ه  سیا ر  ا ز با د  یجا ا
نبود  و  درسی  کتب  کپی  نسخه های 
ر  د نتی  ینتر ا ختی  یرسا ز ت  نا مکا ا
پاسخ  و  شفافیت  عدم  و  کشور  تمامی 
توزیع و نظارت  تولید  گویی در تمرکز 
و  وزارتخانه  یک  در  اجرا  حسن  بر 
همچنین معذورات دانش آموزان و اولیا 
در اعتراض و شکایت در صورت هر گونه 
نارسایی در امر توزیع و یا اضافه دریافت 
بابت کتب درسی از سوی مدارس را نیز 

باید به تبعات این تصمیم افزود.
کنون  تا پیش نویس  ین  ا متن 
از  زیادی  جمع  امضای  و  تأیید  مورد 
کتابفروشان سراسر کشور رسیده است و 
آماده ارسال به دفتر رهبر معظم انقالب 

اسالمی شده است.

دعوای آموزش و پرورش وکتابفروشان باال گرفت

عشق به شبح درون کمد
بمان«  من  »با  عاشقانه  رمان 
مهوش  ترجمه  با  لوی  مارک  نوشته 
کتابسرای  انتشارات  توسط  خرمی پور، 

تندیس منتشر و راهی بازار نشر شد.
رمان »با من بمان« نوشته مارک 
لوی به تازگی با ترجمه مهوش خرمی پور 
تندیس  کتابسرای  نتشارات  ا توسط 

منتشر و راهی بازار نشر شده است.
فرصت  »اگر  رمان  این ،  از  پیش 
در  این نویسنده  از  بود«  دوباره ای 
که  شده  عرضه  کشور  نشر  ر  ا ز با
است  هیجان انگیز  و  پلیسی  یک اثر 
اما »با من بمان« رمانی عاشقانه است. 

لوی متولد سال ۱۹۶۱ است که با اولین رمانش »اگر حقیقت داشت...« در 
سال ۲000 به شهرت رسید. وی از جمله نویسندگانی است که مورد توجه 

کارگردانان سینمای فرانسه قرار دارند.
رمان »با من بمان« هم مثل »اگر فرصت دوباره ای بود«، داستانی 
هیجان انگیز را، با تلفیق خیال و واقعیت شامل می شود و درباره معماری 
جوان به نام آرتور است که کمد لباس هایش، با شبح زنی به نام لورن که 
در بیمارستان در حال کماست، روبرو می شود. در ادامه بین آرتور و لورن، 
که  است  و همین عشق  می انجامد  به عشق  که  می گیرد  پیوندی شکل 

می تواند لورن را نجات دهد...
این کتاب با قیمت ۲3۲ صفحه و قیمت 3۵ هزار تومان منتشر شده 

است.
این ناشر همچنین به تازگی رمان  »امتداد زمان«  نوشته سید طه رسولی 
را منتشر و راهی بازار نشر کرده است. این رمان در گونه رمان ژانر قرار دارد و 
یکی از آثار ادبیات ژانری است که این ناشر از نویسندگان ایرانی چاپ می کند.
این  کتاب هم با 3۱۲ صفحه و قیمت ۴3 هزار تومان منتشر شده است.

حماسه  مهم ترین  و  فارسی  زبان  عظمت  سند  مهم ترین  شاهنامه 
جهان است

شاهنامه  گفت:  محمدخانی  علی اصغر 
مهم ترین سند ارزش و عظمت زبان فارسی 
و روشن ترین گواه شکوه و رونق فرهنگ و 
اثر  بی تردید مهم ترین  و  ایران کهن  تمدن 

حماسی جهان است.
علی اصغرمحمدخانی معاون فرهنگی و 
بین الملل شهرکتاب در آستانه ۲۵ اردیبهشت 
روز بزرگداشت فردوسی گفت: این روز، روز 
به  بیشتر  توجه  روز  و  فردوسی  بزرگداشت 
بازخوانی و بازنگری اثر سترگ او شاهنامه 
است و روز تدقیق و تحلیل و تبیین این اثر 

حماسی در شکوه و عظمت ایران و زبان فارسی است.
وی افزود:  شاهنامه به نظر اکثر استادان و صاحبنظران، بزرگ ترین و پرمایه ترین 
اثری است که از عهد روزگار سامانیان و غزنویان بازمانده و در واقع مهم ترین سند 
ارزش و عظمت زبان فارسی و روشن ترین گواه شکوه و رونق فرهنگ و تمدن 
باید گفت شاهنامه خزانه  واژگان و گنجینه   با نگاهی عمیق تر  ایران کهن است. 
فصاحت زبان فارسی است و به این سبب است که همه با شاهنامه به خوبی ارتباط 
برقرار می کنند چون شیوه  بیان فردوسی ساده و روان وروشن است و ابهامی ندارد.

معاون فرهنگی شهر کتاب در ادامه گفت: شاهنامه فردوسی تمام حاالت انسان 
را در موقعیت های گوناگون درقالب حماسه نشان داده و به خوبی آن را تحلیل و تبیین 
کرده است. هم فضای روحانی در شاهنامه دیده می شود و هم زندگی روزمره انسان 
خاکی. فردوسی در این اثر سترگ به مرگ، عشق، خداوند، زن، سعادت، ایمان، وطن، 
خرد و حکمت، معنویت، جنگ و صلح، عدل و دیگر مسائل مهم الهی و بشری 
اشاره کرده و درمجموع که نگاه می کنیم به قول دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن، 
شاهنامه یک کتاب »تمام« است و به تنهایی با همه کتاب های دیگر فارسی برابری 
می کند. اگر بادقت جستجو کنیم، می بینیم در کتاب های مهم زبان فارسی طی عمر 
هزاره  فارسی دری، نکته، حکمت، آموزش و تاملی نیست که دیده شود و سرچشمه  

آن در شاهنامه نیامده باشد.
و  است  جهان  حماسی  اثر  مهم ترین  شاهنامه  بی تردید  گفت:  محمدخانی 
کتاب زندگی است که داد و خرد جانمایه  آن اند. آن چه درشاهنامه به انسان آموخته 
می شود، نجابت و ادب و بلندنظری است و نیز آگاهی، دانایی، اعتدال، شادمانی و 
خالصه همه  آنچه که زندگی را دلپذیر و ارزنده می کند، در شاهنامه دیده می شود.

وی به تقارن ایام شهادت مولی الموحدین حضرت علی )ع( با روز بزرگداشت 
فردوسی اشاره کرد و گفت: فردوسی در شاهنامه، خود را بنده اهل بیت نبی می خواند 

و ستاینده خاک پای وصی و می گوید: 
اگر چشم داری به دیگر سرای

به نزد نبی و علی گیر جای
و تأکید می کند 

برین زادم و هم برین بگذرم
چنان دان که خاک پی حیدرم.

این شاعر شیعی به اهل بیت ارادت تام دارد و اشاره می کند »هر آن کس که 
در جانش بغض علی ست:  »ازو زارتر در جهان زار کیست« و به دلیل این تقارن 
مناسب است که برنامه های روز بزرگداشت فردوسی در فرصتی دیگر برگزار شود 
به  بیشتر  این روز  را خاک پای حیدر می داند توجه مردم قطعًا در  او خود  و چون 
شخصیت و زیست امیرمومنان معطوف است و دلبستگی فردوسی به حضرت علی 
)ع( و خاندانش بازگوکننده حق طلبی دینی و مذهبی و واکنش خردمندانه او در برابر 

سلطه خلفای بغداد است.
معاون فرهنگی و بین الملل شهر کتاب در پایان به کارنامه فردوسی پژوهی 
سال گذشته کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در دهه گذشته کارنامه فردوسی 
پژوهی هرسال پر برگ و بارتر می شود. در سال گذشته ۴۱۴ کتاب از فردوسی و 
درباره  فردوسی، با شمارگان ۴۹۹۲۵0 نسخه منتشر شده که ۸۵ اثر برای بار نخست 
چاپ شده اند. بیشترین آثار منتشر شده به اقتباس ها و بازنویسی ها اختصاص داشت 
که از این میان ۴0 اثر با تیراژ ۵۹۹۵0 بازنویسی شاهنامه برای رده  سنی کودکان 
با تیراژ  اثر  بازنویسی شاهنامه به نثر و ۱۶۴  با تیراژ ۴۱۸00  اثر  و نوجوانان، 3۱ 
۲۱00۷0 اقتباس هایی از شاهنامه بودند. ۸۵ اثر با تیراژ ۸۶۲۲0 نسخه به نقد و 
تفسیر داستان های شاهنامه اختصاص داشت. ۵۴ گزیده از شاهنامه با تیراژ ۵۴۵۱0 
منتشر شد و خود شاهنامه  فردوسی نیز ۱۹ بار چاپ شد. ۲۱ اثر با تیراژ ۲۲۹00 
نسخه نیز به آثاری اختصاص داشت که درباره  فردوسی و شاهنامه نوشته شده اند.
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حبیب یغمایی، فرزانه یی با کارنامه درخشان
است  مصادف  اردیبهشت،   ۲۴ امروز، 
یغمایی، محقق،  با سالروز درگذشت حبیب 

نویسنده و شاعر معاصردر سال ۱3۶3.
حبیب یغمایی )زاده ۱۲۸0 خورشیدی 
در خور ناحیٔه جندق از بخش خور و بیابانک 
تهران(،   ۱3۶3 اردیبهشت   ۲۴ درگذشتٔه   -
پژوهشگر ادبی، روزنامه نگار، و شاعر ایرانی 

معاصر بود.
حبیب یغمایی در سال ۱۲۸0 خورشیدی 
در شهرک خور، مرکز ناحیٔه جندق و بیابانک 
زاده شد. پدرش حاج میرزا اسداهلل منتخب السادات خوری بود. از طرف مادر تبار 
او به یغمای جندقی می پیوست. منتخب السادات در سال ۱3۶3 درگذشت. دوران 
کودکی حبیب در خور به سر آمد. در مکتب خانه ها نزد مالیان محلی نخست قرآن 
را آموخت و سپس به کسب دانش های مقدماتی روی آورد. از کودکی طبع موزون 
بیان می کرد.  او بر همگان آشکار شد و برخی خواسته های خود را به زبان شعر 
دوستان و معاشران منتخب السادات به رغم زندگی در روستایی خرد و کم جمعیت 

همه اهل فضل و ادیب و شاعر بودند.
حبیب هنوز ده یازده سال بیش نداشت که در سال ۱۲۸۸ دستجات کاشی 
به سرکردگی نایب حسین کاشی و پسرش ماشاءاهلل خان کاشی برای نخستین بار 
به بیابانک وارد شدند. اینان از جلوی نیروهای مشروطه خواه بختیاری فرار کرده و 
خود را به این ناحیه رسانده بودند. منتخب السادات و فرزندانش را دستگیر کردندو 
اموالشان به غارت رفت. ماشاءاهلل خان که نسبت به پدرش متعادل تر بود چون دانست 
منتخب السادات شاعر است و در امور دیوانی و منشیگری تسلط دارد او را به دبیری 
خود برگزید و مأمور کرد منظومه ای مفصل در گزارش کارها و لشکرکشی هایش 
بسراید. این منظومه با نام فتح نامٔه نایبی که در چند هزار بیت در مدتی کوتاه و به 
اجبار سروده شده، هر چند از حیث ادبی و هنری واجد ارزش نیست، اما اصیل ترین 

روایت از ماجراجویی های این گروه آشوبگر است.
حبیب در سال ۱۲۹۵ عازم دامغان شد تا در مدارس آنجا به تحصیل بپردازد 
و در آن جا نخست در مدرسٔه ناظمیه به تحصیل مشغول شد. در سال ۱300 حبیب 
یغمایی از دامغان رهسپار تهران شد. نخست در مدرسٔه آلیانس به تحصیل پرداخت. 
سپس در دارالمعلمین مرکزی به ادامٔه تحصیل در رشتٔه ادبی مشغول شد. در آنجا 
از محضر استادان نامی آن روزگار چون ابوالحسن فروغی )رئیس دارالمعلمین( و 
عباس اقبال بهره برد، و عباس اقبال بود که او را به کار نویسندگی و تحقیقات 
ادبی رهنمون شد. در همین دوره با مجتبی مینوی که او نیز در دارالمعلمین تحصیل 
می کرد آشنایی یافت. مینوی سال ها بعد به اروپا رفت و زمانی که حبیب یغمایی مجلٔه 
یغما را به راه انداخت از همان ابتدا به همکاری با مجلٔه یغما پرداخت و در سالهای 

نخست در هر شماره مقاله ای علمی از مجتبی مینوی درج شده است.
پس از پایان تحصیل در دارالمعلمین و مدرسٔه عالی حقوق، یغمایی ابتدا مدت 
کوتاهی به عنوان رئیس ادارٔه آمار به خور رفت، و سپس به استخدام وزارت معارف 
انتقال یافت. خور بیابانک در  درآمد و به عنوان رئیس معارف سمنان به آن شهر 
آن زمان تابع سمنان بود و حبیب یغمایی اولین مدرسه را در زادگاه خود تأسیس 
کرد. در سال ۱30۹ به تهران انتقال یافت و دبیری چند مدرسه از جمله دارالفنون 
انطباعات به عهدٔه او گذارده شد. وزیر معارف وقت یحیی خان  ادارٔه  و عضویت 
اعتمادالدوله قراگزلو برای تألیف کتاب های درسی، یغمایی را به کار گماشت و بدین 
سبب برخی اشعار ساده اش از جمله شعر »زاغ و روباه« او در کتب درسی فارسی 
ابتدایی راه یافت و باعث شهرت او بین دانش آموزان شد. عالوه بر آن شعر نخل او 
نیز در ادبیات فارسی، به دلیل موضوع و استفاده به جا و متناسب از واژگان محلی 

جایگاه ویژه ای دارد.
در سال ۱3۱۲ همکاری مستمر او با محمدعلی فروغی آغاز شد که تا پایان 
عمر فروغی در ۱3۲۱ ادامه یافت. در این دوران کلیات سعدی به تصحیح فروغی 
با همکاری یغمایی انتشار یافت. هم زمان یغمایی گرشاسب نامه اسدی طوسی را 
جزو  و  کرد  گردآوری  سعدی نامه  نام  به  محققانه  کتابی  و  کرد  چاپ  و  ویرایش 
زمینٔه تصحیح  در  کار  یغمایی  به چاپ رساند.  پرورش  و  آموزش  انتشارات مجلٔه 
متون را طی دهه های بعد نیز پی گرفت و موفق به تصحیح ترجمٔه تفسیر طبری 
در هفت جلد بین سالهای ۱33۹ تا ۱3۴۴ شد. آخرین اثر او تصحیح غزلیات سعدی 

در سال ۱3۶۱ انتشار یافت.
حبیب یغمایی در سال ۱3۲۷ رئیس فرهنگ کرمان شد و سه ماه در آن سمت 
بود. در همان سال مجلٔه یغما را تأسیس کرد. او چند سال هم در مدارس عالی از 
جمله دانشسرای عالی تدریس کرد و درس هایی چون بدیع، قافیه و صناعات ادبی 
را سال ها تدریس کرده بود و رساله ای به منظور تدریس قافیه تألیف کرد که چند 
بار تجدید چاپ شد. در سال ۱33۱ در زمان وزارت فرهنگ دکتر مهدی آذر، یغمایی 
رئیس ادارٔه انطباعات شد. به پیشنهاد او نام اداره به ادارٔه نگارش تغییر یافت. در 
هنگام تصدی این مقام با تعدادی از شخصیت های برجستٔه فرهنگی و ادبی آشنا 

شد. نیما یوشیج زمانی کارمند ادارٔه او بود.
و  ایران شناسی  مباحث  در  تحقیقاتی که  اکثر کنگره های  در  یغمایی  حبیب 
پژوهش های تاریخی و ادبی برگزار می شد شرکت داشت. در اوایل ورود به تهران 
ضمن تحصیل در دارالمعلمین عالی، عضو انجمن ادبی ایران شد که کسانی چون 
وحید دستگردی، افسر و عبرت نایینی آن را به وجود آورده بودند. در سال ۱3۲۵ 
زمانی که کنگره نویسندگان ایران به ریاست ملک الشعرا بهار برگزار شد، یغمایی 
عضو اصلی آن بود و چند بار اشعار خود را برای حاضران خواند. در کنگره تحقیقات 
ایرانی نیز یغمایی در زمرٔه اعضای ثابت و اصلی این کنگره بود و هر سال سخنرانی 
داشت. در آخرین مجمع کنگرٔه تحقیقات ایرانی در شهریور ۱3۵۶ در دانشگاه کرمان، 
مقارن با سی امین سال انتشار مداوم مجلٔه یغما، در یکی از جلسات کنگره از مجله و 
مدیر آن حبیب یغمایی به اتفاق چند تن دیگر تجلیل گردید. در سال ۱3۵۶ دانشگاه 
از دانشمندان کشور چون حبیب یغمایی و دکتر  تهران طی مراسمی به چند تن 

رعدی آذرخشی دکترای افتخاری در رشتٔه ادبیات اعطا کرد.
بی تردید بزرگ ترین خدمت حبیب یغمایی به زبان فارسی و حوزٔه پژوهش های 
ایرانی، چاپ و نشر مرتب مجلٔه یغما طی سی و یک سال است. یغمایی اولین بار در 
۱30۱ امتیاز انتشار مجله را از وزارت معارف دریافت کرد، اما سپس تا چندین سال از 
انتشار مجلٔه مستقل منصرف شد. در این مدت او تجربٔه انتشار مجالت مختلف را به 
دست آورد. یک دوره سردبیر مجلٔه نامٔه فرهنگستان شد و مجلٔه آموزش و پرورش 
را سه سال مدیریت کرد. با این تجربیات بود که در اواخر سال ۱3۲۶ تقاضای امتیاز 
مجلٔه یغما را کرد. مجلٔه یغما در مدت 3۱ سال جمعاً در 3۶۶ شماره انتشار یافت. اولین 
شماره در فروردین ۱3۲۷ و آخرین شماره در اسفند ۱3۵۷ منتشر گردید. نویسندگان 
و ادیبان برجسته ای چون مجتبی مینوی، جالل الدین همایی، محیط طباطبایی، دکتر 
محمد معین، حسین سعادت نوری و باستانی پاریزی نتایج تحقیقات خود را در مجلٔه 
یغما منتشر می کردند به طوری که دورٔه مجلٔه یغما از مهمترین منابع ادبی ایران در 
آثار بزرگ ترین محققان معاصر  از  تا ۱3۵۷ و مجموعه ای  فاصله سالهای ۱3۲۷ 
ایران است. مجلٔه یغما پس از سی و یک سال انتشار منظم و پس از نشر آخرین 

شماره در اسفند ۱3۵۷ با اعالم رسمی خود او تعطیل شد.
حبیب یغمایی در ۲۴ اردیبهشت ۱3۶3 در تهران درگذشت. پیکر او به خور 
و بیابانک منتقل شد و در آرامگاه احداثی وی به خاک سپرده شد. حبیب یغمایی 
با خاندان معروف ثقفی که از نوادگان مختار ثقفی بوده و در بیاضه ساکن بودند 

انتساب دارد.
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زهرا ثقفی الریجانی

مزایای  به  شوخی  با  اکسیر  اکبر 
کرونا اشاره می کند و می گوید: شاید بعد از 
مدتی بگویند کرونا بزرگترین شوخی سال 
بود، یک دوربین مخفی جهانی تا ظرفیت 

مردم دنیا را با آن بسنجیم.
درباره   ، طنزپرداز  و  شاعر  این  
و  کرونا  برای  طنز  نوشتن  ضرورت 
اظهار  زمینه،  این  در  نوشتن  مشکالت 
است.  جهانی  فاجعه  یک  کرونا  کرد: 
جنبه های  طنزپردازان  گفته ام  همیشه 
به  و هرگز  رو می کنند  را  پنهان جریان 
کرونا  ماجرای  نمی پردازند.  فاجعه  اوج 
واقعا  و  است  غم انگیز  و  دردانگیر  خیلی 
تراژدی مهمی است؛ کسانی که در عزای 
خانواده و فامیل نشسته اند و حتی اجازه 
برای  و  بگذارند  ترحیمی  مجلس  ندارند 
عزیزشان سوگواری کنند. از طرف دیگر، 
ویرانی  و  اقتصادی  فقر  بیکاری،  عامل 
اما چون طنزپردازان  است.  جهانی شده 
فرشته هایی هستند که کمی خرده شیشه 
دارند برای شادی روح بازماندگان و برای 
آن هایی که این  روزها در خانه ها نشسته اند 
و از خانه نشینی  خسته اند، مجبورند فضای 

خوبی ایجاد کنند.
کرونا  این که  بیان  با  سپس  او 
هم  یایی  مزا داشت،  بدبختی ای  هر 
با  که  است  ماه  دو  حدود  گفت:  دارد، 
تازه  تنها هستم و  ملیحه  خانم در خانه 
خانه  در  که  خانم هایی  شده ام  متوجه 
که  می کشند  زحمت  چقدر   هستند، 
پنهان  همسران شان  دید  از  امروز   تا 
هنرمندانی  نمی کنم  گمان  است.  بوده 
به  نند  ا بتو ند  نشسته ا نه  خا ر  د که 
آفرینش های هنری بپردازند، همین  که 
راه کار  بهترین  ببینند  را  واقعیت ها  این 

برای فعالیت های شان در آینده  است
اکسیر سپس با شوخی گفت: دوستی 
می گفت زمانی که عمویم فوت شود، ۱۵ 
میلیون تومان خرج مراسم ختم و مجالس 
ترحیم و روضه خوانی اش شد، ولی امسال 
دایی ام فوت شد بدون این که ریالی خرج 
کنیم. حتی پول آمبوالنس را هم وزارت 
دفن  گورستان  در  بردند  داد،  بهداشت 
کردند و برگشتند، از ما هم تشکر کردند 
که یک  نفر به آمار مردگان کرونا اضافه 
ما کارمندان  بهترین عید دوران  کردیم. 
بازنشسته همین عید ۹۹ بود؛ تنها عیدی 
بود که یک ریال خرج سفره هفت سین 
و یک  نشد  آجیل  ریال خرج  نشد، یک  
ریال خرج انعام و عیدی دادن به بچه های 
فامیل  نشد. ما کارمندان بازنشسته عید 
گذراندیم.  را  و شکوهمندی  سالم  بسیار 
امیدوارم مردم این ها را ببینند و  عبرت 
بگیرند. اولین سالی بود که دست ندادیم 
که  بود  سالی  اولین  نکردیم.  روبوسی  و 
فاصله اجتماعی را رعایت کردیم و گاهی 

هم به فاصله های اشتباهی پرداختیم که 
باز هم برای ما درس عبرتی است.

او در ادامه متذکر شد: وقتی آیندگان 
به این روزها فکر کنند، همچنان که ما به 
حمله مغول فکر می کنیم و خاطرات تلخی 
را از آن دوران به یاد می آوریم، خاطرات 
تلخ بهار ۹۹ و اسفند ۹۸ را به یاد می آورند. 
شیرینی   خاطرات  این ها  البه الی  البته 
در  همه  که   زیباست  چقدر   داریم؛  هم 
میوه های  و  نشسته اند  خود  خانه های 
زیباست  را می خورند، چقدر  قسطی شان 
که فرزندان تکلیف شان را  روشن کردند 
و هر لحظه مزاحم مادربزرگ نمی شوند 
انتظاری  هم  پدربزرگ  و  مادربزرگ  و 
من  به  ملیحه  ندارند.  خود  فرزندان  از  
تازه می فهمیم  امروز  ما  فالنی  می گوید 
که هنرمندان زندگی نکرده  و ماه عسل 
نداشته اند. این سه چهار ماه کرونایی ماه 
عسل تمام شاعران و نویسندگان است و 
به جای  این که مانند یه تکه گوشت در 
گوشه ای بنشینند و از خانه و خانواده شان 
بی خبر باشند با بچه ها و نوه های شان یک 
قل دو قل بازی می کنند. من از شنیدن 
خانگی  بازی های  مسرت بخش  خبر 
خوشحال  خیلی  چندنفره  و  دونفره  و 
خود  دیگر  روی  دارد  دنیا  تازه  می شوم. 

را نشان می دهد.
این  طنزپرداز سپس با بیان این که 
زیبایی  دنیای  پساکرونا  دنیای  به نظرش 
کرونا  از  بعد  کرد:  اظهار  بود  خواهد 
باشند  این که وسواس گرفته  همه بدون 
مثل  کرد؛  خواهند  رعایت  را  بهداشت 
من که آن قدر دست هایم را شسته ام که 
ملیحه می گوید فالنی تقلب های کالس 
چهارمت بعد از ۶0 سال پیدا شده است! 
امیدوارم مردم به جای این همه بدبینی و 
نفرت و آزردگی و افسردگی این قسمت 
از کرونا را هم ببینند. ما کجا می توانستیم 
شاهد این مسئله باشیم که  با دستکش 
آمدیم  خانه  به  وقتی  و  برویم  بیرون 
دست های مان را ضدعفونی کنیم؟! نسل 
من یک دفعه در تشت توسط مامای محلی 
شست وشو داده می شد و دفعه آخر هم در  

غسال خانه توسط مرده شور محترم. این ها 
امروزی چقدر  انسان های  نشان می دهد 
در غفلت بودند، کرونا آمد و مردم را بیدار 
کرد که ای مردم چیزی به نام بهداشت 
داریم. شاید هم بعد از مدتی بگویند کرونا 
بزرگترین شوخی سال بود، یک دوربین 
مخفی جهانی تا ظرفیت مردم دنیا را با 

آن بسنجیم.
خیلی  من  گفت:  ادامه  در  اکسیر 
با  انگلیس  و  آمریکا  که  شدم  خوشحال 
این بهانه تمام بازنشستگان سالمندشان 
اضافه  کرونایی ها  آمار   به  و  کشتند  را 
جیب شان  در  آن ها  حقوق  هم  تا  کردند 
بماند و  هم  خدمات اجتماعی ای که به  
آن ها می دادند دست خودشان باشد و از 
این بابت نگرانی نداشته باشند. دنیای پس 
از کرونا دنیایی است که دیگر ۶۵ سال 
به باال نخواهد داشت، یک نسل جوان و 
سرزنده  خواهد بود که بهداشت و  فاصله 

اجتماعی را عایت می کند.
فاصله  کرد:   اظهار  همچنین  او 
اجتماعی برای ما بازنشستگان واقعا مهم 
بود؛ هیچ کس درس این را به ما نداده بود 
که آقای اکسیر  وقتی از جلو مغازه ای که 
به او  مقروضی یا لباس فروشی ای که دو 
سال است پولش را نداده ای رد می شوی، 
فاصله اجتماعی به جای دو متر باید ۲00 
مخترعان  از  من  همچنین  باشد.  متر 
می گوید  ملیحه  می کنم.  تشکر  ماسک 
که  پوشانده ای  را  خودت  طوری  »اکبر 
وقتی از جلو کسی که ۱0 سال است به 
او قرض داری،  رد شدی، تو را نشناخت!« 
کم  ما  صورت  از  را  ماسک  سایه  خدا 
نکند، مخصوصا ماسک هایی که دوبرابر 
صورت ماست، زیرا مثل شاخ شمشاد از 
را  ما  کسی  و  می گذریم  طلبکاران  جلو 
کرونا  نعمت های  همه  این ها  نمی بیند. 
هستند که مردم بصیر و دانا و عقل مدار 
ما باید این ها را ببینند و لذت ببرند. من 
ادبی  و  فرهنگی  خبرنگاران  شما  توجه 
کرونا  خوبی های  و  محسنات  به  هم  را 
این  تبلیغ  در  امیدوارم  و  می کنم  جلب 

عامل  بکوشید.

دیابت  عسل  شاعر »زنبورهای 
گرفته اند« با بیان این که طنزنویسان از  
انیمیشن  یا  موقعیت های مختلف طنز و 
می سازند، اظهار کرد: من همه این ها را 
رسانه ها  در  و  تلویزیونی   برنامه های  در 
بسیار  هم  اکثرا  می خوانم،  و  می بینم 
که  می کنم  افتخار  من  است.  جذاب 
کشور ما به وسیله ویروس کرونا توانست 
به انباشت مهمی از طنزنویس، طنزپرداز 
و طنزساز برسد. تا دیروز خیال می کردم  
بعد از درگذشت آقای عمران صالحی و 
ابوالفضل زرویی دیگر هیچ طنزنویسی در 
ایران به  دنیا نمی آید، اما کرونا باعث شد 
ما دو میلیون طنزپرداز پیدا کنیم! وظیفه 
صدا و سیما این است که به جای پرداختن 
به برنامه های خسته کننده، پول بدهد و از 
مردم فیلم ها و خاطرات شان را  بخرد و 
آن وقت  کند،  سرمایه گذاری  روی شان 
خواهد دید از شبکه های آن سوی آب ها 

بیشتر بازدیدکننده خواهد داشت.
کرونا  نکند  خدا  گفت:  ادامه  در  او 
چند ماه دیگر طول بکشد، زیرا تحصیالت 
ناراحتی  لبته  ا فتد.  می ا عقب  بچه ها 
بچه ها  که  نیست  این  ز  ا نواده ها  خا
و  مدرسه  در  مانده اند.  دور  مدرسه  از 
کتاب های درسی ما هیچ خبری نیست و 
اگر بچه ها ۱0 سال هم نخوانند چیزی را 
از دست نمی دهند، زیرا بچه های االن از 
یک سالگی و در خانه با کش رفتن گوشی 
پدر مادرهای شان خیلی چیزها آموخته اند. 
بچه های نسل امروز که شیطان را درس 
نیازی  می دهند به آموزش و پرورش ما 
جزیره ای  پرورش  و  آموزش  و   ندارند 
جدامانده است. اگر خانواده ها هم از این 
وضعیت داد و بیداد می کنند یا به خاطر 
شهریه کالنی است که از جیب شان  رفته 
یا به خاطر کرایه سرویس بچه های شان 
بعد  ان شاءاهلل  را هم دولت  این ها  است. 
یک  وام  و  یارانه  و  معیشت  این که   از 
میلیونی را داد،  سرجمع  و آخر تابستان 

پرداخت می کند.
مسئوالن  گفت:  پایان  در  اکسیر 
زیبای  سخنان  از   بیشتر  مردم  بدانند 
توجه  زیبای شان  پرداخت های  به   آن ها 
هفته  سه   یا  هفته  دو  هر  اگر  و  دارند 
بریزند  بچه ها  حساب  به  یک میلیونی 
نفت  بوی  به  که  مردمی  تا  است  خوب 
عادت نکرده بودند در این بی نفتی و بازار 
گرم بورس تهران بتوانند زندگی خوبی 
در کنار  همسران و فرزندان شان داشته 
باشند. سالم من و ملیحه خانم را به تمام 
آزرده اند  کرونا  وضعیت  از  که  عزیزانی 
روزهای  بگویید  آن ها  به  و  برسانید 
خوش در راه است. بهار را دریابید؛ بهار 
بدون اعتنا به کرونا سرسبزی و طراوت 

و باران را از یاد نبرده است.

طنزپردازان جنبه های پنهان جریانات را رو می کنند 



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

سردبیر: محمدرضا حسن بیگی
معاون سردبیر: مجتبی کاشی
طراحی و گرافیک: ناظم رام

سرویس اجتماعی: روحی الهی
سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

مسئول امور خبرنگاران: بهنام مومنی
گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه رسولی،فرید توانا

رضا بهشتی،  خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

چهارشنبه 24  اردیبهشت 1399  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1457

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 27۵، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 66۵62801-66917312 -6691۵268      
فکس:66126139

وعده های حمایت دولت به صنوف هنری

مدیرعامل خانه تئاتر در خصوص 
در  شده  مطرح  موضوعات  و  موارد 
با  هنری  مختلف  اخیر صنوف  دیدار 
معاون اول رئیس جمهور، توضیحاتی 
را ارائه داد.شهرام گیل آبادی گفت: در 
پی مطالبات متعدد مدنی و انسانی که 

هنرمندان به شکل تاریخی و محقق نشده 
باعث  ویروس  این  تبعات  مواجه شدیم. بحث  واقعه کرونا  با  داشته اند، 
شد که این مطالبات به لحاظ نبود زیرساخت های الزم برای حمایت از 
هنرمندان، با شدت بیشتری خود را نشان دهد. این عدم حمایت های قانونی 
از موقعیت های معیشتی و کاری هنرمندان رشته های مختلف به خصوص 
تئاتر باعث شد تا هنرمندان تئاتر که از سوم اسفند ۹۸ همه فعالیت هایشان 
به تعطیلی کشیده شده، اعتراضی را نسبت به نداشتن حداقل های مدنی و 
حداقل حمایت های دولتی در جامعه ای که در آن کار می کنند داشته باشند.

 شب های قدر »روشنا« را از رادیو نمایش بشنوید

تهیه  ر  عیل پو سما ا محمد 
رادیویی »روشنا« گفت:  کننده برنامه 
هنرهای  در  قدر  های  شب  تجلی 
هنرهای  و  ادبیات  و  شعر  نمایشی، 
ادامه  می شود.وی  بررسی  تجسمی 

قدر  های  با شب  همزمان  برنامه  این  داد: 
پنجشنبه شب ۲۵ اردیبهشت و شنبه شب ۲۷ 
اردیبهشت ماه به صورت زنده از رادیو نمایش پخش می شود و تجلی این 
شب های بزرگ در هنر و ادبیات کهن و معاصر کشورمان معرفی و تحلیل 
خواهد شد.اسماعیل پور یادآور شد: در بخش هنرهای نمایشی رضا آشفته 
منتقد و پژوهشگر به عنوان کارشناس حضور دارد و ضمن تحلیل و نقد 
فرایند تجلی شب های قدر با هنرمندانی چون رحمت امینی، نصراهلل قادری، 
سامان خلیلیان و داوود فتحعلی بیگی بحث و گفتگو می کند.گویندگان 
روشنا نگین خواجه نصیر، مهدی طهماسبی و  نویسنده رضا آشفته هستند.

محمدزاده در فیلم تازه وحید جلیلوند نابینا می شود

نقش  بازیگر  محمدزاده  نوید 
اصلی فیلم برادران جلیلوند با نام »شب 

داخلی، دیوار« شد.
با اعالم سازمان سینمایی مبنی 
بر بالمانع بودن شروع تولید فیلم های 

اثر  پیش تولید  جلیلوند  برادران  سینمایی، 
جدید خود با نام »شب، داخلی، دیوار« را به 
جریان انداختند.نقش اول مرد این فیلم را که فیلمنامه ای به قلم وحید 
جلیلوند دارد، نوید محمدزاده ایفا می کند.این دومین همکاری محمدزاده 
با جلیلوند پس از فیلم »بدون تاریخ بدون امضا« است.بازی در نقش یک 
نابینا، چالشی جدید برای نوید محمدزاده خواهد بود.»شب، داخلی، دیوار« 
به کارگردانی وحید جلیلوند و تهیه کنندگی علی جلیلوند در حال حاضر در 
مرحله پیش تولید قرار دارد. مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه ای فیلم نغمه 
دانش آشتیانی و امیرحسین بزرگ زادگان مدیر تبلیغات این فیلم هستند.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

نهاد نظارتی در »خانه سینما« وجود ندارد

نجمن  ا ییس  ر کفیلی  ن  یا پو
تاکید  ایران  فیلمبردار سینمای  دستیاران 
کرد هیچ نهاد نظارتی برای بررسی رعایت 
پروژه های  در  بهداشتی  پروتکل های 

سینمایی وجود ندارد.
مناسب  شرایط  ایجاد  وی درباره 

در  سینما  فعالیت های  ادامه  یا  و  توقف  برای 
مدیریت  کارگروه  گفت:  کرونا  شیوع  شرایط 
بحران خانه سینما از ابتدا به این دلیل ایجاد شد که شرایط مناسبی را در زمان 
شیوع بیماری کرونا برای سینماگران بوجود آورد اما قدرت تصمیم گیری در زمینه 
چگونگی فعالیت ها نداشت، این کارگروه بیشتر نظرات خود را به عنوان پیشنهاد 
به اعضای خانه سینما می داد و در نهایت این کارگروه تبدیل به صدای رسای 
صنوف سینمایی شد. زمانی که هر بحرانی شکل می گیرد، از سه جبهه باید آن 
را پیگیری کرد، اول حمایت از افرادی که کار می کنند، دوم ایجاد ایمنی و سوم 

حمایت از آسیب دیدگان.

ما
سین
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اتابک نادري سالهاست که از عرصه تصویر دور 
شده و دائما او را مشغول کارهاي تئاتري مي بینیم، از 
بازیگري گرفته تا کارگرداني تئاتر... اما او بعد از مدتها 
با سریال بچه مهندس، به تلویزیون بازگشته است و در 
این سریال نقش یک استاد دانشگاه را بازي مي کند. با 
او همراه شدیم تا درباره بازگشت دوباره اش به تلویزیون 

گفتگویي داشته باشیم...

و  مهندس  بچه  سریال  درباره  بیشتر  -برایمان 
حضورتان در این کار بگویید؟

*فصل سوم سریال بچه مهندس، حول محور 
آن  اصلی  خط  و  می گذرد  جوادی  جواد  شخصیت 
ما  و  کردند  شروع  را  کاری  که  هستند  جوان  چند 
روابط  و  اتفاقات  وارد  به عنوان شخصیت های مکمل 
آنها در جامعه می شویم. من در این سریال در نقش 
استاد مشاور و راهنمای این گروه حضور دارم که در 
کنار فرهاد قائمیان به ایفای نقش می پردازم. هرچقدر 
و جدی  قائمیان سختگیر  بازی  با  توفیقی  شخصیت 
این  کنار  در  مهربان  و  دوستانه  کاراکتر  این  است، 
دوستان  خورد  کلید  کار  که  زمانی  دارد.  قرار  گروه 
فیلمنامه نویس همچنان مشغول نگارش بودند و طراحی 
این شخصیت در ابتدا به گونه ای دیگر بود، اما درنهایت 
به این شخصیت رسیدیم که االن نمایش داده می شود. 
درواقع قرار بود ما رنگ های مختلفی را در این کاراکتر 
ببینیم، اما با توجه به شرایط تولید او تبدیل به یک 

استاد و معلم دوست داشتنی شد که در کنار این بچه ها 
قرار گرفته و به نوعی کاتالیزور رفع مشکالت آنهاست.

-مدتها در عرصه تصویر نبودید و فکر مي کنید 
این نقش برایتان مناسب باشد؟

ابعاد چالش برانگیز  *دوست داشتم نقش دارای 
بیشتری باشد که هم بازی کردن در آن سخت و جذاب 
می شود و هم برای مخاطب جذابیت بیشتری دارد، اما 
در سفارش  را  همواره سفارش دهنده سلیقه مخاطب 
با وجودی که  بنابراین  محصول خود دخیل می کند، 
قرار بود این کاراکتر کمی خاکستری باشد این اتفاق 
چند  همین  در  خداراشکر  اما  نداد.  رخ  چالش برانگیز 
قسمت مردم با قصه و شخصیت ها ارتباط گرفته اند. 
و  کوچک  نقش  می گفت:  همیشه  مشایخی  مرحوم 
بزرگ فرقی ندارد، اگر کاراکتری خوب اجرا شود همه 
نقش ها دیده می شوند و اگر بد باشد همه را مخاطب 
پس می زند. بنابراین همه مجموعه باید خوب باشد تا 

کار دیده شود.

-داستان سریال پیرامون جوان هاي امروز جامعه 
است...

*بله، این سریال قصه ای به روز دارد، معضالت 
و مشکالت جوانان را بازگو می کند، با توجه به شرایط 
اجتماعی جلو می آید و مخاطب را با خود همراه می کند. 
بنابراین دیگر مهم نیست کی چه مقدار و با چه رنگ و 

حجمی در این سریال حضور دارد. مهم این است که 
کلیت کار دیده شود و همه سر جای خود به درستی قرار 
گیرند در این شرایط همه مزد خود را خواهند گرفت.

مثل  چندفصلي  سریال هاي  راجع به  -نظرتان 
همین سریال چیست؟

*جاي چنین سریال هایي همیشه در تلویزیون ما 
خالي بوده و این خالء در پیکره سریال  سازی ما بسیار 
یا در شبکه های  جدی است. در کشورهای همسایه 
یک  از  مختلفی  فصل های  دنیا  تلویزیونی  مختلف 
سریال ساخته می شود و مردم را برای ماه ها و یا حتی 
بوده سریالی که  با خود همراه می کند. حتی  سال ها 
دو نسل مخاطب آن بوده اند و این بسیار اهمیت دارد. 
از سوی دیگر پردازش کاراکترها بسیار درست بوده و 
همین باعث شده تا اثر مورد توجه قرار گیرد. ما در 
داریم  آثار بسیار کم  این دست  از  تلویزیون خودمان 
و سریال های ما معموال از ۲ فصل بیشتر نشده است 
به استثنا سریال پایتخت. به طور مثال سریال هوش 
اما  شد،  واقع  توجه  مورد  بسیار  خود  زمان  در  سیاه 
دیگر ادامه نیافت یا گاندو یا سریال مزد ترس که در 
دهه ۷0 ساخته شد، این تشنگی و عطش در مخاطب 
برای ادامه دیدن وجود دارد، اما نمی دانم چرا سازمان 
است.  بی اهمیت  مخاطب  عطش  این  به  صداوسیما 
و  است  گذشته  سیاه ۸سال  سریال هوش  از ساخت 
خبری هم از ادامه آن نیست. باید فصل های بعدی آنها 

ساخته می شد چون کشش جذب مخاطب را داشتند. در 
تلویزیون به عنوان یک صنعت جدی به سریال سازی 
توجه نمی کنند و به غیر از چند سریال محدود که به 
کشورهای حاشیه خلیج فارس فروخته شد دیگر اثری 
ساخته نشد. مشکل در این بسته بودن فضاست. اگر 
در ژانر پلیسی یا اجتماعی آثار خوب و قابل توجهی 
ساخته شود می توانیم حتی آنها را به عنوان یک کاالی 
مصرفی به فروش رسانده و در این چرخه اقتصادی 

درآمدزایی و کارآفرینی داشته باشیم.

-این روزها چه مي کنید؟
*حرف زدن درباره ادامه این مسیر کار سختی است 
و هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. متأسفانه از روزی که 
در تهران فضا را باز کردند و قرنطینه ها برداشته شد، 
آمار مبتالیان باال رفت، بنابراین تا ریشه کن نشدن این 
ویروس همه چیز در هاله ای از ابهام است و همه مشاغل 
درگیر هستند. سینما و تئاتر نیز از این امر مستثنا نیست. 
زندگی این روزها مانند رانندگی در یک جاده پرپیچ و خم 
مه آلود است و فعال نمی توانیم چیزی درباره آن بگوییم. 
با تغییر رویه در کار و زندگی هم این ویروس را در کنار 
خود داریم. اگر فعالیت های سینمایی کلید می خورد با 
توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله 
اجتماعی باید باشد. به هر حال باید با این سبک زندگی 
کنار بیاییم و قرار نیست که ما بنشینیم و این ویروس 

در زندگی ما جوالن بدهد.

W W W . Y O U T H W O R L D . I R

محمد حسین زاده

رویـا تیموریـان همـواره یکـي از قابل اتکاتریـن 
و برجسـته ترین بازیگـران در عرصـه سـینما، تئاتـر و 
تلویزیـون بـوده و هسـت و این روزها نیز با درخشـش 
در نقشـي متفـاوت در سـریال همگنـاه، که در شـبکه 
نمایـش خانگـي در حال پخش اسـت، نشـان داده که 
همـواره مي شـود روي او بـراي بـازي در نقش هـاي 
خـاص حسـاب بـاز کـرد. بـا بانـوي شـاخص عرصـه 
بازیگـري همـراه شـدیم تـا از گذشـته تـا امـروز را بـا 

وي مـرور کنیم...

-در ابتدا از سریال همگناه برایمان بگویید...
*به نظرم سـریالي اسـت که این روزها توانسـته 
مـردم را بـا خـود همـراه کنـد و اتفاقـا در این شـرایط 
کـه مـردم در خانه هـا نیاز به سـرگرمي دارند، سـریال 
همگناه بخشـي از این سـرگرمي را فراهم آورده است.

-جالب اسـت کـه در این سـریال برخالف خیلي 
از سـریال هاي اخیـر شـبکه نمایـش خانگـي، شـاهد 

تجمـالت و در عیـن حـال آهنـگ و کلیپ نیسـتیم!
*دقیقـا همینطـور اسـت. این سـریال بر اسـاس 

درام سـاخته شـده و اتفاقـا همین درام اسـت که براي 
مخاطـب جـذاب بـوده و آن را پیگیـري مي کنـد. البته 
مـن مخالـف یا منتقـد سـریال هاي دیگري کـه با آن 
فاکتورها سـاخته شـده، نیسـتم ولي به نظرم داسـتان 
یـک اثـر بایـد حرفي براي گفتن داشـته باشـد و صرفا 
نبایـد بـا ظاهرسـازي بـراي مخاطـب او را بـا خـود 

همـراه کرد.

-این روزها در قرنطینه چه مي کنید؟
*راسـتش در خانـه هسـتیم و بیشـتر وقت مـان 
را صـرف مطالعـه و تماشـاي فیلـم مي کنیـم و اتفاقـا 
بـه برخـي از کارهـاي خانوادگـي که عقب افتـاده بود، 

مي رسـیم.

-بـه سـال هاي دور برویـم... بازیگـري را از چـه 
زمانـي شـروع کردید؟

*راسـتش مـن برخـالف خیلي از هنرمنـدان که 
مي گوینـد از بچگـي این کار را در مدرسـه انجام دادیم 
نبـودم و من از طریق همسـر خواهـرم وارد این عرصه 
شـدم. در سـال هاي پایاني دبیرسـتان بودم که زنده یاد 
غالمرضـا طباطبایـي من را با تئاتر آشـنا کـرد. درواقع 
بـه همـراه ایشـان و خواهرم بـه تماشـایتئاتر مي رفتم 
و از همانجـا بـود کـه بـه بازیگـري عالقه پیـدا کردم. 

حتـي در زمـان دانشـگاه در رشـته مدیریـت هتلداری 
و جهانگـردی هـم قبول شـدم امـا رفتم در دانشـکده 

هنرهـای دراماتیک در رشـته تئاتـر درس خواندم.

-در سـال هاي ابتـداي انقالب وضعیت دانشـگاه 
هنر چطـور بود؟

*مـن در زمـان ورود بـه دانشـگاه رشـته تئاتـر 
عروسـکی را انتخـاب کـردم و یـک تـرم هـم تئاتـر 
عروسـکی خواندم. از اولیـن نمایش هایی که کار کردم 
یـک کار دانشـجویی بـود کـه در آمفی تئاتـر کوچـک 
دانشـکده مان اجرا شـد. سـپس با خانم منیژه محامدی 
که از اسـتادان دانشـگاه بودند یـک نمایش خیابانی به 
همراه محمد اسـکندری کار کردیم و همچنین پس از 
آن، نمایشـي" را بر اسـاس شعر مهدی اخوان ثالت به 
کارگردانـی خانم محامدی در خانه نمایش اجرا کردیم. 
سـپس مـن وارد یـک دنیایی شـدم که مـدام خواندن، 
دیـدن و یاد گرفتن را طلب می کردم و سـعی می کردم 
بیشـتر شـنونده باشـم. بعد از آن دوباره امتحان کتبی و 
عملی دادم و رشـته ام را عوض کردم و رفتم به رشـته 
بازیگـری. البته به تئاتر عروسـکی هـم عالقمند بودم. 
خانم هما جدیکار اسـتادم بودند. آن دوره شـاید هم به 
دلیـل شـور جوانی و هم به خاطر فضـای انقالب، یک 
جسـارتی در ما بود و سـعی می کردیم به مردم نزدیک 

باشـیم. شـرایط طـوری بـود که همـه به هـم نزدیک 
بودنـد و آدم حـس می کـرد همـه خواهـر یـا بـرادرش 
هسـتند، امـا مـا در ۲ روز تجربه هـای بدی داشـتم. ما 
وقتـی بـا خانم محامـدی تئاتر خیابانـی کار می کردیم، 
بعضـی از مـردم که آشـنایی کمتـری با تئاتر داشـتند، 
حضـور خانم هـا در آن نمایش برایشـان سـنگین بود و 
یکـی دو بـار بـا مـا برخـورد کردنـد و ما مجبور شـدیم 
نمایـش را از نیمـه جمـع کنیـم و اجـرا نکنیـم. در کل 
مـن آن موقـع احسـاس بـد یـا هیجـان خاصـی بابت 
اینکـه اولیـن بـار اسـت، دارم اجـرا می کنم نداشـتم و 
شـاید ایـن بـه خاطـر موقعیتـی بود کـه در سـال های 

اول انقـالب وجود داشـت.

-بـا چـه کاري بـود کـه بـه عنـوان یـک بازیگر 
شـدید؟ مطرح 

*چندین کار خوب تئاتري داشـتم ولي با نمایش 
مریـم و مرداویـج، بیشـتر دیده شـدم. اولین حضور من 
روی صحنـه تئاتـر شـهر در نمایش آبی بـه رنگ دریا، 
بـه نویسـندگی و کارگردانـی آقـای ابوالقاسـم معارفی 
بـود. مـا بـرای آن کار چندیـن مـاه تمرین داشـتیم اما 
بـه دلیـل اینکه در آن دوره فشـارها خیلی بیشـتر بود، 
بعـد از یـک دوره طوالنـی تمریـن بدون دسـتمزد، به 
دلیـل یک سـری مسـائل کوچـک کار مـا را رد کردند 
و مـا بـه خانه های مـان رفتیـم. البتـه بعدهـا از یـک 
چیزهایـی گذشـتند و مـا نمایـش را اجرا کردیـم. یادم 
اسـت اولیـن بـاری که روی صحنـه تئاتر شـهر رفتم، 
اتفـاق بزرگـی برایـم بود و درسـت مثل فیلم هـا بود و 
احسـاس می کردم وارد یک جهان دیگری شـده ام که 

نمی دانـم تـا کجا مـی روم.

-استرس هم داشتید؟
*اصـال...! همیـن برایم عجیب اسـت چون االن 
بعـد از سـال ها کار بازیگـری وقتـی می خواهـم روی 
صحنـه بـروم، تپش و اسـترس دارم. البتـه معتقدم که 
همیـن تپـش و اسـترس اسـت که مـا را بازیگـر تئاتر 
نگـه مـی دارد چـون وقتـی روی صحنـه می رویم این 

اسـترس ها تمـام می شـود.

-چـه چیزي در انتخاب نقش هـا و کارها در تمام 
این سـال ها برایتان مهم بوده اسـت؟

*مسـائل زیـادي بـوده ولـي واقعا در هنـر دنبال 
هنـر  هسـتم.  سیاسـت  و  فکـر  از  فراتـر  چیزهـای 
فی النفسـه خـودش می توانـد حـرف خـودش را بزنـد، 
چـرا بایـد بـاال سـرش پرچـم بگذاریـم؟ تئاتـر حاصل 
یـک همکاری اسـت. من تجربیاتی را بـه همراه خودم 
بـه نمایش هـاي مختلـف مي بـرم تـا بـا آن بـه تجربه 
جدیدتـری دربـاره تئاتر دسـت یابم و قطعـا کارگردان 
هـم کمـک کـرده اسـت امـا بسـتر و زمینـه آن با من 
بـوده اسـت چـون من با یـک تجربه آمده بـودم. برای 

مـن مهـم اسـت کـه وقتـی دارم یـک کاری را انجـام 
می دهـم، از آن یـک چیـزی به خودم به عنـوان بازیگر 
اضافـه کنـم تا تماشـاگر هم لـذت ببـرد. نمایش یعنی 
خـوب شـنیدن و زیبا دیدن. منظـورم از زیبایی، تجمل 
و شـیک بـودن نیسـت، بلکـه زیبا از نظـر تصویری در 
تأثیرگـذاری اسـت. خـوب شـنیدن هم یعنی شـنیدن 
دیالوگ هـا و احساسـات درسـت و کالم زیبـا. نمایـش 
همیـن اسـت و چیـز دیگری نیسـت. من یـک متن را 
ابتـدا به عنـوان بازیگـر می خوانـم و بعد همـان متن را 
به عنـوان مخاطـب می خوانم و خـودم را جای مخاطب 

می گـذارم.

-شـما در بیـن کارگردانـان مختلف چنـد تجربه 
هـم  رایـگان  مسـعود  آقـای  همسـرتان  بـا  کاری 

ایشـان چطـور اسـت؟ بـا  داشـته اید... همـکاری 
*مسـعود بـه عنوان همسـر ایده هـای فوق العاده  
و نابـی دارد. مـن و مسـعود وقتی با هـم ازدواج کردیم 
چنـد قـول بـه هـم دادیـم. نخسـت اینکـه هـر طـور 
شـده بایـد در طـول سـال یک تئاتـر کار کنیـم و دوم 

اینکـه آقـای رایگان آثار نویسـنده هایی که تـا به حال 
در ایـران معرفـی نشـده اند را بـه فارسـی ترجمه کنند. 
واقعـا مسـعود تـا بـه حـال همـه ایـن کارهـا را انجام 
داده اسـت. مسـعود رایـگان در کارگردانـی بسـیار بـا 
دقـت و بـا حوصلـه اسـت. بـرای او بازیگـر از احتـرام 
ویـژه ای برخـوردار اسـت. اگـر بـه تمـام آنچـه کـه از 
یـک نمایـش می خواهد نرسـد بـه اجرا فکـر نمی کند، 
حتـی اگـر نمایـش تعطیـل شـود. بـرای او روخوانـی 
انتخـاب بازیگـر اهمیـت زیـادی دارد.  نمایشـنامه و 
مـا بـا هـم قـرار گذاشـتیم زمانـی کـه خواسـتیم کار 
کنیـم، او مسـعود رایـگان باشـد و من رویـا تیموریان. 
در واقـع در کارهایـی کـه مسـعود کارگردانـی می کند، 
نبایـد تفاوتـی بیـن من و سـایر بازیگران وجود داشـته 
باشـد. مسـعود هیچ امتیـازي برای من قائل نمی شـود 
و اگـر امتیـازي قائـل شـود کـه هیچ وقـت نمی شـود، 
آنوقـت مـن تخطـی می کنـم چـون فکر می کنـم این 
کار نهایـت نزدیـک شـدن بـه هنرمند بودن اسـت. ما 
یـک جاهایـی به شـدت بـا هـم مخالف هسـتیم ولی 
بایـد بـه یـک نقطـه مشـترک برسـیم. من بـه عنوان 
بازیگـر می گویـم شـما کارگـردان هسـتید و کلیـت 
را می بینیـد، از نظـر مـن ایـن کار اشـتباه اسـت ولـی 
اگـر شـما می خواهیـد مـن ایـن کار را انجـام می دهم. 
مسـعود معتقـد اسـت که یک مـاه باید تمریـن کنیم و 
یـک مـاه اجـرا. بازیگرانـش را بـه خوبی می شناسـد و 
سـعی می کند تمام برجسـتگی های بازیگر که تاکنون 
دیـده نشـده را بیرون بیـاورد. فکر می کنـم تاکنون در 
اجراهـای مسـعود اتفاقـات خوبـی هـم افتـاده اسـت. 
همیشـه بازیگـر را روتـوش می کنـد. شـاید بـه خاطـر 
اینکـه خـودش بازیگـر اسـت، بیشـتر از همـه چیز به 
بازیگـران اهمیـت می دهـد. گاهی من بـه او می گویم 
کـه تـو داری بازیگـران نمایـش را لـوس می کنی ولی 
شـاید گاهـی الزم باشـد. البتـه کار بـا مسـعود برایـم 
سـخت اسـت چـون گاهـی سـلیقه های مان بـا هـم 
متفـاوت اسـت. هـر چنـد که معمـوال سـلیقه های مان 
در یـک راستاسـت ولـی مـواردی کـه اختالف سـلیقه 
داریـم، در نهایـت مـن راضـی می شـوم و می گویـم 
کارگـردان تویـی و تـو بایـد انتخاب کنـی. مثال گاهی 
مـن بـه عنـوان مشـاور می گویم کـه فـالن بازیگر به 
درد فـالن نقـش نمی خـورد امـا او انتخاب خـودش را 
می کنـد و پـس از اجـرا می گویـد تـو درسـت گفتـی. 
گاهـی نیز اصال به مشـاوره های مـن اهمیت نمی دهد.

-صحبت پایاني شما...
و  مـردم  همـه  بـراي  دارم  سـالمتي  *آرزوي 
امیـدوارم کـه ایـن بیمـاري و دردسـرهاي آن از سـر 
همـه مـا کم شـود. متاسـفانه در این روزها کـه درگیر 
ایـن بیمـاري هسـتیم، نه تنها بـه کار بلکه بـه زندگي 
همـه مـا لطمه وارد شـده اسـت و البته مي دانـم که تا 
رسـیدن به شـرایط عادي راهي بسـیار طوالني داریم.

با بانوي تئاتر، سینما و تلویزیون

رویا تیموریان: یک اثر هنري حتما باید حرفي براي گفتن داشته باشد


