
یک کارشناس صنعت خودرو:

اصالح قیمت ها چاره ساز نیست
مشکل ساختار خودروسازیست

به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو، با توجه به وضعیت تورمی کشور، 
مشکالت ناشی از تحریم و نقل و انتقاالت مالی و مهمتر از همه، افزایش قیمت 
تمامی نهاده های تولید، اصالح قیمت ها نیز مشکل را از ریشه حل نخواهد کرد؛ 
چراکه قیمت گذاری دستوری به هر شکل، رانت خواهد داشت. خودروساز قیمت 

های مصوب را می پذیرد اما فشار را به زنجیره تامین خود وارد می کند؛ در 
نتیجه هیچکدام رشد و توسعه نخواهند داشت.

پس از برگزاری چندین جلسه ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت های 
جدید خودرو در سال جاری با حضور روسا و نمایندگان شورای رقابت، سازمان 

حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازن و... که به توافق نمی 
رسیدند، در نهایت در جلسه روز دوشنبه هفته جاری قیمت های جدید برای 

خوردوها از درب کارخانه و قیمت ها در بازار مصوب و اعالم شد.  
صفحه 4

اجر شهادت در آب ده برابر رزم در زمین است
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری صبح چهارشنبه در جلسه 
هیئت وزیران شیوع بیماری ویروس کرونا را آزمونی الهی عنوان کرد و گفت: احساس 
می کنم علت این که در حادثه ویروس کرونا جایگاه ملت ایران با تمام ملت های جهان 
متفاوت است و ما در همه جا شاهد کمک های مردم به یکدیگر هستیم و کار کادر 
درمانی ما نیز ممتاز است و در هیچ جا فداکاری و ایثاری که در ایران است یافت نمی شود، 

ریشه در فرهنگ دینی ما دارد.
وی افزود: ما در روزهای سخت تاریخی امروز قرار داریم اما مردم ما با شهامت، متانت 
و آرامش زندگی می کنند؛ این آرامش مردم بسیار مهم است و اینکه جلوی فروشگاه ها 
صف نمی ایستند و اینکه مردم از یکدیگر دستگیری می کنند از همان ریشه ای است که 

به امیرالمومنین )ع( و خاندان ایشان باز میگردد.
صفحه 3

ادامه بیکاری ناشی از کرونا زندگی 
کارگران روزمزد را مشکل کرده 

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مشکالتی که کشور به دلیل شیوع 
کرونا ویروس با آن دست و پنجه نرم می کند، گفت: شیوع این ویروس بسیاری از کسب و 
کارها را دچار مشکل کرده و ادامه آن زندگی را برای کارگران روزمزد مشکل کرده است.

محمدرضا بادامچی گفت: ویروس کرونا در گام نخست سالمتی انسان ها و در گام 
دوم اشتغال را هدف قرار داده است. به گونه ای که آمار بیکاری به عنوان معضل جدی 

پس از کرونا افزایش یافته است.
وی افزود: دوره نخست همه گیری کرونا ماه ها به طول می انجامد و ممکن است 
شرایط بدتر شود. بنابراین ادامه بیکاری زندگی را برای گروه های آسیب پذیر و کارگران 

روزمزد مشکل کرده است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: با شیوع کرونا بسیاری از کسب و 
کارها دچار رکود شده اند، چه باید کرد که کشور از این منجالب و گرفتاری رها شود؟وی 
در پایان اضافه کرد: تقویت جامعه مدنی و رسانه های مستقل برای کارآمد سازی و اقدام 

به موقع و بررسی واقعیت های جامعه از الزامات پاسداشت سرمایه های کشور است.
صفحه 3

مذاکره با روش فوتبال

صفحه 3تمرین اصولی در زمین مذاکره

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1458-پنجشنبه 25  اردیبهشت 1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مروری بر زندگی 
و آثار اکبر رادی 
در  رادیو نمایش

5ورزش
تا نیمه امسال باید دو 

باشگاه استقالل 
و پرسپولیس تعیین 

تکلیف شوند

هنگ 7فر

برنامه »کارگاه تئاتر« رادیو نمایش عصر امروز ۲۵ اردیبهشت ماه 
به زندگی و آثار اکبر رادی، نمایشنامه نویس معاصر می پردازد. 
برنامه »کارگاه تئاتر« رادیو نمایش همچنان به صورت مجازی 
برگزار می شود، به این صورت که در یک گروه مجازی استاد 
درس داده و پس از آن هنرجوها، هم سئواالتشان را می پرسند 

و هم به ایفای نقش می پردازند.

امید،  و  تدبیر  دولت  اهتمام  گفت:  جوانان  و  ورزش  وزیر 
هیات واگذاری و وزارت اقتصاد و دارایی واگذاری استقالل 
است.:  بخش خصوصی  به  نیمه سال ۹۹  تا  پرسپولیس  و 
حضور  با  نتیجه  به  دستیابی  تا  اندیشی  هم  نشستهای 
کارشناسان و مسووالن دو باشگاه سازمان خصوصی سازی و 

بورس تداوم خواهد یافت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پاسخ به درخواست 
هنری  امور  معاون  پیشنهاد  و  پیشکسوت  هنرمندان 
هنرمندان   موسسه  ساختاری  ارتقای  به  دستور 

پیش کسوت، داد.

دستور وزیر 
ارشاد برای 

ارتقای ساختاری 
موسسه هنرمندان 

پیش کسوت

انتشار ویروس کرونا ربطی به دما ندارد
ارتباط  کرونا  ویروس  انتشار  اینکه  بیان  با  ایران  پاستور  انستیتو  دانشیار 
ندارد، گفت: در حال حاضر شاهدیم که در کشورهایی چون  دما  با  مستقیمی 
برزیل و همچنین در استان های کشور مانند خوزستان که هوا رو به گرم تر شدن 

می رود، شاهد افزایش مبتالیان هستیم.
امیر قائمی، دبیر انجمن ویروس شناسی در خصوص تنوع محیطی و پایداری 
ویروس ها اظهار داشت: در خصوص پایداری ویروس ها صرف اینکه بگوییم یک 
ویروس در زمان مشخصی بر روی سطحی باقی می ماند، نمی تواند معنای الزم را 
برای ما داشته باشد چون مولفه های زیادی در پایداری ویروس تاثیرگذار هستند.

بازگشایی مدارس خوزستان به تعویق افتاد
استاندار خوزستان از به تعویق افتادن بازگشایی مدارس در استان خوزستان 

خبر داد.
غالمرضا شریعتی در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا گفت: با توجه به 
پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی، مدارس استان را در هفته آینده را تعطیل اعالم 
می کنیم.وی افزود: در خصوص بازگشایی مدارس استان خوزستان برای هفته 

بعد از آن متعاقبا تصمیم گیری می شود.

 احتمال وقوع زلزله شدیدتری وجود دارد 
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهردار تهران گفت: حرکات 
باید  زلزله شدیدتری در تهران وجود دارد و  احتمال وقوع  فعال است و  گسل 

برای آن آمادگی داشت.
»رضا کرمی محمدی« در خصوص تحلیل پس لرزه هایی که در پی زلزله 
بامداد جمعه تهران رخ داد گفت: هیچ روش و تحقیقاتی برای این که نشان دهد، 
می توان پیش بینی از لرزه خیزی داشت، وجود ندارد و تنها چیزی که می بینیم، 
حرکات گسل و فعال بودن آن است که این احتمال را نشان می دهد، امکان 
وقوع زلزله شدیدتری وجود دارد و باید برای آن آمادگی داشت، اما اینکه بگویم 
این پس لرزه ها منجر به زلزله قوی تری می شود یا خیر را نمی توان تایید کرد و 

نه می توان تکذیب کرد.

 استقالل و پرسپولیس تا نیمه امسال باید تعیین تکلیف شوند
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه سرخابی ها باید تا نیمه سال ۱3۹۹ تعیین 
تکلیف شوند، گفت: نشست های هم اندیشی واگذاری این ۲ باشگاه تا دستیابی به 
نتیجه با حضور کارشناسان و مسئوالن استقالل و پرسپولیس و سازمان خصوصی 

سازی و بورس تداوم خواهد یافت.
»مسعود سلطانی فر« با تبین این موضوع که اهتمام دولت تدبیر و امید، 
هیات واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ورزش و جوانان، واگذاری 
استقالل و پرسپولیس به بخش خصوصی است، اظهار داشت: نشست های هم 
اندیشی تا دستیابی به نتیجه با حضور کارشناسان و مسووالن دو باشگاه، سازمان 

خصوصی سازی و بورس تداوم خواهد یافت.

بازداشت چند مسئول به اتهام اختالس
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان ایالم از دستگیری رییس اداره جهاد 

کشاورزی شهرستان دره شهر و چند مسئول دیگر به اتهام اختالس خبر داد.
افشار خسروی زاد دادستان عمومی و انقالب مرکز استان ایالم اظهار داشت: 
رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر، مسئول امور دام آن اداره و 3 

نفر از کارشناسان مربوطه بازداشت و روانه زندان شدند.
وی افزود: این افراد به اتهام اختالس به مبلغ ۲۱۰ میلیون تومان توام با 

جعل در اسناد رسمی با قرار بازداشت موقت به زندان منتقل شدند.

 پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۹۸ تا پایان هفته پرداخت نمی شود
سازمان برنامه و بودجه، انتشار اخبار درباره پرداخت پاداش پایان خدمت 
بازنشستگان سال ۹8 تا پایان این هفته را تکذیب کرد. این خبر مربوط به پارسال 

بوده که دوباره بازنشر شده است.
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ماِه شکسته روی زمین جا نمی شود

سرمقاله
برای نفس های به شماره افتاده

 فردا دیر است 
مصطفی داننده

ــت  ــادی دول ــی و اقتص ــرایط مال ش
ــا  ــت ام ــل درک اس ــا قاب ــر کرون در عص
ــی  ــرایط بحران ــه دارد در ش ــت وظیف دول
امــروز راهــکاری بــرای کســانی کــه 
ــا درام  ــد از کروم ــان بع ــاع زندگی ش اوض

ــد. ــدا کن ــت پی اس
کرونــا وضعیت کشــورهای پیشــرفته 
جهــان را قرمــز کــرده اســت چــه برســد 
ــم و  ــا تحری ــا ب ــل از کرون ــا کــه قب ــه م ب
مشــکالت ناشــی از آن ســروکله می زدیــم 
ــت و نهادهــای  ــه دول ــد باعــث شــود ک ــا نبای ــی ام ــت بحران ــن وضعی . ای

مســؤول چشــم خــود را بــه روی مشــکالت مــردم ببندنــد.
ــد  ــر دولتــی دارن ــی کــه شــغل غی ــژه آنهای ــه وی بخشــی از مــردم ب
رســما وارد بحــران شــده اند. صاحــب کار و کارگــر، کاســه چــه کنــم چــه 
ــده داده  ــت وع ــد دول ــه می گوین ــور ک ــد. آنط ــان گرفته ان ــم دست ش کن
ــاز اجــرا  ــده و وارد ف ــه حرفــی باقــی مان ــا وعــده تنهــا در مرحل اســت ام

نشــده اســت.
االن برخــی از مــردم درســت مثــل بیمارانــی هســتند کــه اگــر دارو بــه 
آنهــا دیــر برســد ممکــن اســت جــان خــود را از دســت بدهنــد. گفتــه شــده 
ــکاری داده  ــه بی ــده اند، بیم ــی کار ش ــه از کار ب ــی ک ــه آنهای ــه ب ــت ک اس

ــری نیســت. ــال خب ــا فع می شــود ام
ــرده  ــفند کار نک ــر اس ــاال از اواخ ــه احتم ــی ک ــی کس ــکار یعن  بی
ــی اش  ــی زندگ ــن یعن ــته اســت. ای ــدی نداش ــی درآم ــن یعن اســت. ای
ــوری  ــک ف ــه کم ــاج ب ــی احتی ــن یعن ــت. ای ــورده اس ــران خ ــه بح ب

ــت دارد. دول
بیمــه بیــکاری امــروز شــاید بــه انــدازه ۱۰ وام بــه درد ایــن خانواده هــا 
ــا  ــا و ی ــد، کارگره ــت ندارن ــان دوس ــی از کارفرمای ــروز خیل ــورد. ام می خ
ــوق داد،  ــد، نمی شــود حق ــه کنن ــا چ ــد ام ــراج کنن ــود را اخ ــای خ کارمنده
نمی شــود هزینــه بیمــه آنهــا را پرداخــت کــرد. موعــد اجــاره ملــک، پــول 
آب و بــرق و گاز، بازپرداخــت وام، مالیــات و هــزار مشــکل بــزرگ و کوچــک 

دیگــر ســد راه آنهاســت.
بعضــی از مشــاغل هنــوز کــه هنــوز اســت تعطیــل هســتند. بــه طــور 
ــا باشــگاه های ورزشــی 3 مــاه اســت تعطیــل  ــال تاالرهــای عروســی ی مث
ــد کار خــود را ادامــه  ــه می توانن ــدون حمایــت آنهــا چگون ــا ب هســتند. واقع

دهنــد و کارگــران خــود را اشــغال نکننــد.
گالیــه ایــن تــاالر دار را کــه بــا روزنامــه همشــهری گفت وگــو کــرده 
ــان  ــون توم ــرای هــر کارگــر ۱۲ میلی ــد ب ــا گفتن ــه م ــد »ب اســت را بخوانی
وام می دهنــد ولــی چــه زمانــی، هنــوز مشــخص نیســت. اگــر قــرار اســت 
کمــک کننــد، بایــد همیــن امــروز دســت مــا را بگیرنــد چــون فــردا خیلــی 

دیــر اســت.«
واقعــا فــردا دیــر اســت اگــر دولــت بســته های حمایتــی خــود را بــرای 
ــل می شــوند و  ــا تعطی ــن شــرکت ها و کارگاه ه ــد، ای ــال نکن ــن قشــر فع ای

بایــد در کنــار مــوج کرونــا از مــوج بیــکاری هــم اســتقبال کنیــم.
در عصــر کرونــا فعــال دنیــا بــه کام آنهایــی اســت کــه داللــی می کنــد 
و از وضعیــت آشــفته بــازار فعلــی بــرای خــود بــرج و بــارو می ســازند و گرنــه 

باقــی مــردم کــه در ایــن زمانــه هشت شــان گــرو نُه شــان اســت.
زمانــه کرونــا مثــل زمــان جنــگ اســت و احتیــاج بــه قوانینــی خــاص 
خــود را دارد. بایــد جلســات تخصصــی دولــت و مجلــس تشــکیل، قوانیــن 
تصویــب و اجرایــی شــود. مــردم چشــم بــه دســتان آنهایــی کــه نام مســؤول 
را یــدک می کشــند دارنــد. آنهایــی کــه در انتخابــات شــعار می دادنــد امــروز 
بایــد خــود را نشــان بدهنــد. نماینــدگان منتخــب مجلــس یازدهــم کــه ایــن 
روزهــا حســابی درگیــر تقســیم کرســی های مجلــس هســتند، آیــا می داننــد 
برنامه شــان بــرای دوران کرونــا چیســت وقــرار اســت چــه قوانینــی را بــرای 

مدیریــت ایــن بحــران تصویــب کننــد؟

دکتر محمود سریع  القلم 
ــای  ــرآورده ه ــوِم ف ــته، عم ــرِن گذش ــک ق در ی
ــرق و راه  ــت: از ب ــده اس ــورمنتقل ش ــه کش ــه ب ُمدرنیت
آهــن تــا اتومبیــل و هواپیمــا؛ از بلندگــو و ضبــط صــوت 
ــه و اســکناس  ــور؛ از چاپخان ــان و تراکت ــا چــراِغ خیاب ت
ــاس  ــی و ماشــین لب ــون؛ از جاروبرق ــو و تلویزی ــا رادی ت
شــویی تــا عینــک و آرام پــز و باالخــره از خودپــرداز و 

ــت. ــل و اینترن ــا موبای ــر ت کامپیوت
امــا در کنــاِر طیــِف وســیع ایــن فــرآورده هــا که هر 
فــردی بــا هــر مرامــی از آنهــا اســتفاده مــی کند، فلســفه 
و مبانــی نظــری مدرنیتــه صرفــا در حــِد تعــدادی ُکتــِب 
ترجمــه شــده منتقل شــده اســت. بعضی از مبانــی نظری 
ُمدرنیتــه کــه در کنــاِر وارداِت گســتردۀ فــرآورده های آن، 
پشــِت مرزها ماندنــد عبــارت انــد از: آزادی رســانه، 
ــی،  ــاِم حزب ــاوت ، نظ ــای متف ــه ه ــتِن اندیش ــِق داش ح
گــردِش قــدرت، تخصــص گرایــی، نقــِد دولــت، جامعــۀ 
ــب، مصلحــِت  ــکاِر رقی ــناختن اف ــه رســمیت ش مدنی، ب
عامــه، بوروکراســی کارآمــد، منافــع ملــی و تفکیــک قوا. 

اگرچــه پیرامــوِن ایــن مفاهیم، نوشــته و ســخنرانی 
فــراوان اســت ولــی به نهــاد ســازی و ناخودآگاِه مســلط  
تبدیــل نشــده انــد. بِگذریــم کــه اگــر درآمــد نفــت نبود، 
گســتردگی واردات فــرآورده هــای مدرنیتــه هــم صورت 

ــی پذیرفت. نم
طبیعــی اســت کــه پذیــرش فرهنگی اندیشــه های 
متفــاوت از واردات موبایــل بــه مراتــب کار ســخت تــری 
اســت. اول، کتــاب خوانــدن مــی طلبــد. بعــد بحــث و 
ــن و  ــا تمری ــال ه ــد و س ــی خواه ــی م ــدل عموم ج
ارتباطــات بیــن المللــی الزم دارد تــا جامعــه ای به عمِق 
رقابــِت فکــری و اندیشــه هــای رقیــب و پیامــد هــای 
فــوق العــاده مفیــد آن هــا پــی ببرد. کشــوری نداریــم 
ــا جهــان، رشــد و  ــادِل کاال و خدمــات ب ــدون تب کــه ب

پیشــرفت کــرده باشــد.
یــک نظــام سیاســی خیلــی بایــد اعتمــاد بــه نفــس 
ــد و  ــی کن ــانه را حقوق ــم آزادی رس ــا ه داشــته باشــد ت
هــم از نقد، هراســی نداشــته باشــد. در انگلســتان، آزادی 
رســانه را آقــای بوریــس جانســون اعطــا نمــی کنــد بلکه 
بــا نهایــت شــفافیت بــر روی کاغــذ و بــه صــورت قانــون 
اســت. نظــام حزبــی خــود بــه خــود گــردش قــدرت بــه 
دنبــال مــی آورد و در ذات خــود ثبــات و امیــد بــه بهبودی 
ــدی  ــی حزبی، ج ــاِم رقابت ــاِد نظ ــراه دارد. ایج ــه هم ب
تریــن دســتاورد حقوقــی و سیاســی مدرنیتــه اســت کــه 
بــا ســال هــا بحــث و گفتگــو، اجمــاِع فلســفی و نظــری 
و خوانــدِن هــزاران کتــاب و تمریــن بــه دســت مــی آیــد 
و بــا پــوِل نفــت قابــل حصــول نیســت. تحقــِق مصلحِت 
عامــه، منافــع ملــی و تفکیــِک قــوا، امــور کهکشــانی ای 
هســتند کــه بایــد در اعمــاِق فلســفۀ وجــودی  جریــان 
هــای مختلــف یــک هیــاِت حاکمــه بــا مطالعــه و کتــاب 
ــد.  ــی حاصــل گردن ــدن و درِک مســئولیت حکمران خوان
ــا  ــا ب ــرآورده ه ــوع ف ــن ن ــری ای ــه کارگی ــاب و ب اکتس
خودپــرداز و موبایــل قابــل مقایســه نیســتند. بــی دلیــل 
نیســت کــه ایــن فــرآورده هــای نظری، خیلــی مشــتری 
ندارنــد چــون کتــاب خواندن، فکر کــردن و تغییــر نمودن 
نیــاز دارنــد. تغییــر نکــردن نــه مطالعــه مــی خواهــد و نــه 

محتــاج فکــر کــردن اســت.
ــوم، عرصۀ  ــان س ــورهای جه ــه در کش ــردی ک ف
ــه متوجــه  ــد بالفاصل ــه مــی کن سیاســت راقدری تجرب

چنــد نکتــه مــی شــود:

۱. سیســتمی در کار نیســت؛ آنچــه در کار اســت 
ــرادی« اســت )پادشــاهان و  ــد و م ــای مری »شــبکه ه

ــان. درباری
ــا  ــد ب ــش رود بای ــت کاری پی ــرار اس ــر ق ۲. اگ
ــا علــم و  ــه ب ــاال تطابــق پیــدا کنــد و ن منافــع افــراد ب

ــده ــه و قاع برنام
3. حفِظ وضِع موجود مهمترین هدف است.

 حــال ایــن فــرد بعــد از درِک ایــن مســئله، چنــد 
انتخــاب دارد:

الــف: در سیاســت بمانَــد. خــوب از منافــع آن 
ــود را  ــودن خ ــد ب ــه مری ــدر ک ــر ق ــد و ه ــتفاده کن اس
بــه صــد درصــد نزدیــک تــر کنــد بیشــتر اســتفاده مــی 
کنــد و در مســیرممکن اســت چنــد کاِر خــوب هــم انجام 
دهــد. نــه ســوال مــی کنــد. نــه تشــکیک مــی کنــد و نه 
در پــی تغییــر اســت. سیاســت، ریاســت و وزارت بــرای 
ــهرت(  ــفر و ش ــول، س ــِی بهتر)پ ــا زندگ ــرادف ب او مت
ــی هــم متوجــِه خطــر مــی  محســوب مــی شــود. وقت
شــود، صحنــه را تــرک مــی کنــد )هوشــنگ انصــاری، 

وزیــر اقتصــاد و رئیــس شــرکِت نفــِت پهلــوی دوم(
ب: در سیاســت بِماند. ولــی نقــد مــی کنــد. ســوال 
مــی کنــد. دیدگاه هــای خــود را مطرح می نمایــد. بعضی 
وقــت هــا »نــه« مــی گویــد. مــی خواهــد تغییــر ایجــاد 
کنــد ولــی ســاختار شــکن نیســت. کوشــش مــی کنــد بــا 
منطــق و علــم و تجربــۀ بشــری کارهــا را پیش ببــرد ولی 
چــون مریــد بــودن خــود را تــا بیشــتر از ســی یــا چهــل 
درصــد نمــی توانــد نشــان دهــد، بــه تدریــج بــه نقطــه 
ای مــی رســد کــه نمــی توانــد کاری از پیــش ببــرد. مرید 
بــودن او بــا علمــی بــودن کارهــای حکمرانــی ســازگاری 
نــدارد. در نهایــت حــذف مــی شــود. خــود را در مقابــل 
مــراد قــرار نمــی دهــد و بــه دنبــال امــور غیــر سیاســی 
مــی رود وعرصــۀ سیاســت را َتــرک مــی کند )علینقــی 

عالیخانــی، وزیــر اقتصــاد پهلــوی دوم(
پ: در سیاســت بِمانــد. ولــی مــی خواهــد تغییــرات 
اساســی ایجــاد کنــد. مریــد و مــرادی را قبــول نــدارد. در 
پــی قاعــده و منطــق و علــم و قانــون و آییــن نامــه و 
ــی دارد.  ــاع فکــری و رشــد اســت. اصول ــه و اجم برنام
بــا فــرد کاری نــدارد. بــا اندیشــه مــی خواهــد سیاســت 
ورزی کنــد. برنامــه هایــی دارد و در پــی رضایــت مــراد 
نیســت. جســارت مــی کنــد و بــا او بحــث مــی کنــد. از 
خــود نظــر دارد. مــی خواهــد گــره هــای مــردم را بــاز 
کنــد. نــه ســوال و تشــکیک بلکه نــزاع می کنــد و تقابل 
مــی کنــد. ایــن مســیر، منافــع افــراد را بــه خطــر مــی 
انــدازد و کار بــه جاهــای باریــک مــی کشــد و نــه حذف 
بلکــه بــه طــرد، خانــه نشــینی، گوشــه نشــینی، تبعیــد 

و نابــودی مــی انجامــد )امیرکبیــر و محمــد مصــدق(
ــا وارد نمــی  ــد و ی ــرک مــی کن ت: سیاســت را ت
ــی  ــی نم ــه کار اساس ــود ک ــی ش ــه م ــود. زیرا متوج ش
توانــد انجــام دهــد. اهــل ســو اســتفاده نیســت. بــه مرید 
و مــرادی هــم اعتقــاد نــدارد. معتقــد اســت در فقــداِن 
سیســتم و قاعــده منــدی، هــر اهتمامــی، آب در هــاون 
کوبیــدن اســت.) غالمحســین صدیقــی، اســتاد جامعــه 

شــناس دانشــگاه تهــران و وزیــر دولــت مصــدق(.
واردات فــرآورده هــای مدرنیتــه و عــدم پذیــرش 
مبانــی نظــری کــه بــه آن فــرآورده هــا منتهــی شــده 
اســت در نهایــت بــه ناکارآمــدی و هــرج و مــرج منجــر 
مــی شــود. ایــن نــوع گزینــش بســیار بــی محتواســت. 
ــه در  ــش اســت ک ــوع گزین ــن ن ــارز ای ــۀ ب ِمصــر نمون

متــون توســعه بــه آن »توســعۀ نامتــوازن« مــی گوینــد. 
ــرژی  ــص و ان ــد، تخص ــتم نباش ــه سیس ــی ک هنگام
ــم  ــر روی ه ــا ب ــروژه ه ــی رود. پ ــدر م ــص ه متخص
ــراز و  ــو از ف انباشــته نمــی شــوند. حرکــت جامعه، ممل
نشــیب و بــی ثباتــی اســت. تاریــخ مرتــب تکــرار مــی 
شــود و انبوهــی از اشــتباهات روی هــم جمع می شــوند. 
سیاســت ورزی در چارچوبــی کــه قائــم بــه شــبکۀ مریــد 

و مــرادی باشــد عاقبتــی نــدارد.
ــردن، کاِر  ــا ک ــه پ ــد ب ــی کارآم ــتِم حکومت سیس
ســهلی نیســت. غــرب هنــوز هــم در جریــاِن تکاملــی 
ــردن،  ــی ک ــی در عقالن ــای فراوان ــکاف ه ــت. ش اس
ــش  ــه پی ــت عام ــِق مصلح ــردن و در تحق ــی ک منطق
ــی  ــه عل ــت ک ــن اس ــدۀ ای ــان دهن ــن نش رو دارد. ای
رغــِم تنظیــِم ابعــاِد حقوقــی مدرنیتــه در قانــون اساســی 
ــه امــروز(،  ــا ب ــا ۲۷ متمــم ت آمریــکا در ســال ۱۷۷۶ )ب
ــت  ــه اس ــک پروس ــی ی ــر حکمران ــردن ام ــی ک عقالن
ــام  ــان در نظ ــوب همچن ــی مطل ــه دارد. حکمران و ادام
ــی  ــوع چالش ــن موض ــم تری ــروز، مه ــل ام ــن المل بی
حتــی در جوامــع پیشــرفته اســت. وقتــی سیســتم 
 نباشــد، نــه کارآمــدی هســت و نــه امیــدی بــه بهبــود. 

اصوال سیاســت ورزی و ورود در سیاســت بــرای تغییرات 
اســت و نــه  بــه منظوِرحفــظ وضــع موجــود. سیاســت 
مــداری کــه تغییــِر مثبــت ایجــاد نکنــد هــم وقــت خــود 

و هــم منابــع جامعــه را تلــف مــی کنــد.
امــروز در آســیا، کشــورهایی ماننــد ویتنــام، 
ــن از  ــنگاپور و چی ــزی، س ــی، مال ــره جنوب اندونزی، ک
سیســتِم مریــد و مــرادی مدیریتــی خــارج شــده انــد و 
حداقــل در مدیریــِت اقتصــادی و اجتماعــی بــه شــدت 
ــری از  ــه، یادگی ــردِش اندیش ــت، گ ــِر رقاب ــت تاثی تح
ــناختن  ــمیت ش ــه رس ــد، ب ــی کارآم ــان، بوروکراس جه
افــکار اقتصــادی و اجتماعــی رقیــب، تخصــص گرایــی 
و حتــی مصلحــت عامــه را پذیرفتــه و بــه آن پروســه وار 
عمــل مــی کننــد. بعضــی ماننــد کــره جنوبــی حتــی بــه 
مراحــِل پیشــرفته ای ماننــد آزادی رســانه، نظــام حزبــی 
و گــردِش قــدرت نیــز دســت یافتــه انــد. وقتــی سیســتم 
نباشــد، افــراِد زیــر متوســط که ظرفیــِت تغییرپنــج مرتبه 
جهــان بینــی در روز را دارنــد، جــذب قدرت و ِســَمت می 
شــوند و افــراِد توانــا چــه بــه لحــاظ تخصصــی و چــه از 
حیــث شــخصیتی و ُعُلــو طبــع بــه حاشــیه مــی رونــد.

مدرنیتــه، تجربــۀ بشــری اســت و صرفا به فرانســه 
و انگلســتان و غــرب تعلــق نــدارد. هــر فــردی کــه در 
ــرآورده  ــا ف ــل ب ــد، حداق ــی کن ــی م ــن زندگ ــرۀ زمی ک
هــای مدرنیتــه آشناســت. مهمتریــن دســتاورِد علمــی و 
اجتماعــی مدرنیتــه، سیســتم ســازی اســت. کمــا اینکــه 
هواپیمــا، خودپــرداز، ماشــین لباسشــویی و اینترنــت همه 
سیســتم هســتند. آن دســته از کشــورهایی کــه سیســتم 
را در حکمرانــی بــه کار نمــی گیرنــد، رشــد خــود را بــه 
تعویــق مــی اندازنــد. مدرنیتــه پایــان تاریــخ نیســت. اگر 
کشــوری مجهــز بــه اندیشــۀ جدیــدی اســت، مدرنیته را 
اصــالح کنــد و بــر آن بیفزایــد. اثرگــذاری و اثرپذیــری 
زمینــۀ رشــد و توســعه را فراهــم مــی کند. هــر زمــان 
کــه فــرِد سیاســت مــداری، در جامعــۀ مــا خاطــرات خود 
را نوشــت و متــن آن سراســر شــادمانی بــود و حکایــت 
ــکایت از  ــه و ش ــود و ِگل ــت ب ــت و خدم از کار و فعالی
ــردی  ــینی و ناجوانم ــیه نش ــد، حاش ــرد، تبعی ــذف، ط ح
ــود، سیاســت ورزی عاقبــت مثبتــی  ــی احترامــی نب و ب

خواهــد داشــت.

دیدگاه

چرا سیاستمداری در جامعۀ ما عاقبِت خوبی ندارد؟



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1458- پنجشنبه 25 اردیبهشت 21399 معه جا
آغاز ثبت نام دانش آموزان ابتدایی از اول خرداد

وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون 
آموزش و پرورش با اعالم اینکه ثبت 
نام دانش آموزان ابتدایی از اول خرداد 
این  ما  بینی  پیش  گفت:  آغاز می شود 
ثبت نام ها  همه  مرداد   3۱ تا  که  است 
وارد  دانش آموزان  اطالعات  و  انجام 

سامانه سناد شده باشد.
به  اشاره  با  زاده  حکیم  رضوان 
مدارس  نام  ثبت  دستورالعمل  ابالغ 
اظهار کرد:  برای سال تحصیلی جدید 
برای  اریبهشت   ۲۲ دستورالعمل  این 
به  توجه  با  شد.  ارسال  استان ها  همه 
داریم  قرار  آن  در  که  خاصی  شرایط 
سعی شده تمام نکاتی که باید مدیران 
مدارس رعایت کنند در این دستورالعمل 

قید شود.
وی افزود: ثبت نام از اول خرداد 
آغاز می شود و پیش بینی ما این است 
انجام  ثبت نام ها  همه  مرداد   3۱ تا  که 
سامانه  وارد  آموزان  دانش  اطالعات  و 

سناد شده باشد.
وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون 
اینکه  به  پاسخ  در  پرورش  و  آموزش 
آیا برای ثبت نام دانش آموزان ابتدایی 

که  خانواده هایی  و  دبستانی  پیش  و 
می دهند  تغییر  را  خود  سکونت  محل 
بگیرد؟  صورت  حضوری  مراجعه  باید 
تا جای ممکن  بینی شده  پیش  گفت: 
نام  ثبت  سیستمی  صورت  به  مدارس 
دوره ها  ورودی  در   اما  دهند.  انجام  را 
و یا مواردی چون تغییر محل سکونت 
که مراجعه حضوری الزم است، مدرسه 
باید برای جلوگیری از ازدحام و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی، تدابیری درنظر 
بگیرد تا مراجعه طبق حروف الفبا و یا 

سیستم نوبت دهی اینترنتی باشد.
حکیم زاده ادامه داد: در دستورالعمل 
ثبت نام اشاره شده است که مدارس باید 
تا  کنند  استفاده  ظرفیت ها  تمام  از 
و  آرامش  با  و  نگرانی  بدون  خانواده ها 
با رعایت نکات بهداشتی ثبت نام کنند.

وی درباره نحوه بازگشایی مدارس 
از ۲۷ اردیبهشت و تاثیر آن در ارتقای 
کیفیت آموزشی گفت: اقدامات مختلفی 
در زمان تعطیلی مدارس انجام شد که 
جا دارد از همکاران برای تداوم آموزش 

این  از  ارزیابی  برای  کنیم.  قدردانی 
اقدامات و میزان یادگیری دانش آموزان 

و * رفع اشکاالت
به  آموزان که  از دانش  آن دسته 
دسترسی  تلویزیون  و  مجازی  فضای 
می شوند  بازگشایی  مدارس  نداشتند، 
تا شورای مدرسه درباره شرایط دانش 
آموزان ارزیابی داشته باشد و بر اساس 
حضور  درباره  مدرسه  شورای  بررسی 
گیری  تصمیم  آموزان  دانش  و  دبیران 

خواهد شد.
وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون 
آموزش و پرورش افزود: این بازگشایی 
سال  اگر  که  می دهد  اطمینان  ما  به 
مواجه شویم  با مشکالت مشابه  آینده 
بتوانیم با شناخت چالش ها و نقاط ضعف 

و قوت شرایط بهتری را فراهم کنیم.
حائز  نکته  داد:  ادامه  زاده  حکیم 
اولی  پایه  دانش آموزان  دیگر،  اهمیت 
هستند که باید حروف الفبا را کامل یاد 
را  نوشتن  و  خواندن  توانایی  و  بگیرند 
کسب کنند. باید اطمینان یابیم که بچه 
خانواده ها  نگرانی  و  گرفته اند  یاد  ها 

رفع شود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

عالمه  دانشگاه  در  جدید  تحصیلی  سال  آغاز  برای  مدل  سه 
طباطبایی

رئیس دانشگاه عالمه گفت: برای سال تحصیلی جدید سه انتخاب پیش رو 
داریم ولی با توجه به اینکه تمام تصمیم گیری ها در آینده در اختیار ما نیست، 

امیدوارم بتوانیم انتخاب معقولی داشته باشیم.
از یک طرف  که  ایم  گرفته  قرار  در شرایطی  ما  گفت:  سلیمی  حسین 
دشواری ها و از طرف دیگر دریچه های جدیدی را برای رشد دانشگاه به روی 
ما گشوده است. در این روزها شاهد پدیده ای هستیم که در رخسار یک بیماری 
خود را بر ما نمایان کرده و تأثیر بسیار شگرفی در روابط اجتماعی ما گذاشته 
است. امروزه پدیده شهروند دیجیتال خود را به صورت عملی در کشورهای 

مختلف نشان داده است.
دیجیتال  اجتماعی  کنش های  یونسکو،  آمار  اساس  بر  کرد:  بیان  وی 
۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است و شاهد تغییر سبک و معنای زندگی برای 
هستیم،  فیزیکی  انزواگرایی  شاهد  که  حالی  در  هستیم.  مردمان  از  بسیاری 
ساحت جدیدی از کنشهای اجتماعی نیز در حال شکل گیری است. در حالی 
که اتفاقات ناخوشایندی چون فقر، بیکاری و پرخاشگری در عرصه اجتماعی 
رشد یافته است به طرز شگفت انگیزی نیز شاهد گرایش به مذهب در کشورها 

و فرهنگ های مختلف هستیم.
رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان اینکه اتحادیه های منطقه ای و 
بسیاری از فرآیندهای جهانی شدن تضعیف شده است، افزود: در هیچ دوره ای 
از تاریخ بشر نهادهای بین المللی به این اندازه بر زندگی روزمره مردم تأثیر 
عمیق نداشته اند. در این بحران یک نوع دولت گرایی و درون گرایی در کشورها 
به  نیاز شدیدی  بحران،  فرونشستن  از  بعد  می شود  بینی  پیش  که  شد  دیده 
همکاری جهانی به وجود می آید. ما هم در عرصه دانشگاهی باید خود را برای 

این همکاری آماده کنیم.
وی به تأثیر بیماری کرونا در حیطه آموزش اشاره کرد و گفت: طبق آمار 
یونسکو حدود ۱/4 میلیارد نفر در عرصه آموزش تحت تأثیر تحول ناشی از 
شیوع بیماری قرار گرفته اند و تقریبًا تمام دانشگاه های بزرگ دنیا به سمت 

آموزش مجازی تغییر جهت داده اند.
در  وقت  تمام  استاد   ۵3۰ کرد:  عنوان  عالمه طباطبائی  دانشگاه  رئیس 
دانشگاه داریم که ۵۰ درصد آنها جوان هستند و مهارت باالیی در استفاده از 
فضای مجازی دارند. استادان جوان در کنار استادان پیشکسوت می توانند از 
مهارت های خود در عرصه آموزشی و پژوهشی برای پاسخگویی به نیازهای 
به دانشجو  استاد  آمار نسبت  بر اساس آخرین  استفاده کنند. همچنین  جدید 
در دانشگاه یک به ۲4 رسیده است که باعث می شود بتوانیم از لحاظ اندیشه، 

اخالق و هدایتگری استادان برای هدایت دانشجویان استفاده کنیم.
وی با اشاره به ظرفیت های جدید شرکت های دانش بنیان در ایجاد کسب 
و کار، افزود: شرکت های دانش بنیان تاکنون مشکالت بسیاری را حل کرده 
اند و امیدواریم شرکت ها و شتاب دهنده هایی که در مرکزهای رشد ما حضور 

دارند به فعالیت های خود ادامه داده و آنها را گسترش دهند.
سلیمی ادامه داد: دانشگاه در عرصه کتابخانه و اطالع رسانی با تأمین 3۵۰ 
هزار منبع برای پژوهش در کتابخانه دیجیتال و نرم افزار به پژوه، شرایطی را 
فراهم کرده که دانشجویان، استادان و محققان می توانند بدون نیاز به حضور 

فیزیکی، از امکانات کتابخانه استفاده کنند.
وی با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت های موجود دانشگاه برای شروع سال 
تحصیلی جدید در مهرماه، گفت: برای سال تحصیلی جدید سه انتخاب پیش رو 
داریم ولی با توجه به اینکه تمام تصمیم گیری ها در آینده در اختیار ما نیست، 

امیدوارم بتوانیم انتخاب معقولی داشته باشیم.
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه داد: 
انتخاب اول این است که اگر دستگاه بهداشت و درمان بتواند راه حلی برای 
این بحران پیدا کند به شرایط قبل از بیماری برگردیم و ضمن بازیابی شور و 
شوق آغاز کالس های حضوری، تمام آموزش های مجازی را حذف کنیم که 

در این حالت ممکن است دچار رکود پژوهشی شویم.
وی ادامه داد: انتخاب دوم ممکن است در شرایطی صورت گیرد که ما 
شاهد عبور کامل از بیماری نباشیم و آموزش مجازی و پژوهش از راه دور، 
جلسات دفاع و جلسات دانشگاهی را از راه دور در فضای مجازی برقرار کنیم 
که برای ما چالش هایی را به دنبال خواهد داشت و ما فضای آموزش حضوری، 
پرورشی و نوآورانه را تا حد زیادی از دست خواهیم داد. با ادامه این روند در 
کنار مزایایی که وجود دارد، مجبور به تغییرات جدی در فضای تأمین مالی و 
ساختار اداری دانشگاه خواهیم بود که مخاطرات جدی برای ما به دنبال دارد.

وی بیان کرد: انتخاب سوم ترکیبی از دو انتخاب قبلی است و چالش های 
آن کمتر از فرصت هایش است. در این انتخاب ترکیبی از وضعیت پیش از بحران 
و آموزش و پژوهش مجازی را خواهیم داشت. پایه اصلی آموزش ما حضوری 
در  ما  بنابراین  ادامه می دهیم.  نیز  را  آموزش مجازی  آن  کنار  در  ولی  است 
عرصه همایش ها و پژوهش ها ترکیبی از کارهای حضوری و مجازی را داریم 
که می تواند ضمن درآمدزایی، هزینه های دانشگاه را به طور جدی کاهش دهد.

و  بحران  کنونی  روند  به  توجه  با  گفت:  خود  پایان سخنان  در  سلیمی 
تحول اجتماعی رخ داده، ما به سمت انتخاب سوم هدایت می شویم. هرچند 
با مقاومت های ساختاری در مقابل این تغییر مواجه خواهیم شد ولی انتخاب 
ترکیبی، آموزش، پژوهش و همایش های حضوری و مجازی را قابل اجرا می کند 
از همه  بنابراین  از زندگی دانشگاهی می کند.  را وارد یک دوران جدید  و ما 
مدیران و استادان می خواهم خود را برای ورود به این انتخاب و آغاز یک دوره 

جدید و تأثیرگذار در حیات اجتماعی دانشگاه آماده کنند.

حضور ۵۰ درصد دانشجویان در پروتکل بازگشایی دانشگاه ها
مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت گفت: پروتکل های بهداشتی برای 
بازگشایی دانشگاه های علوم پزشکی تدوین و به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه 

شده که پس از تصویب به دانشگاه ها ابالغ می شود.
رحمان خدابنده لو افزود: نشست مدیران معاونت آموزشی و مدیران معاونت 
و موضوع نحوه بازگشایی  برگزار شد  بهداشت  وزارت  فرهنگی  و  دانشجویی 

دانشگاه های علوم پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: آنچه در این جلسه مطرح شد این نکته است که تمامی موارد 
برای  ملی مقابله با کرونا تصمیمی  ستاد  زیرا  است  به صورت پیشنهادی 
بازگشایی دانشگاه ها نگرفته است. در واقع تمام این تصمیمات منوط به تصمیم 

ستاد است.
مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت اضافه کرد: مقرر شد دانشگاه های 
علوم پزشکی و حوزه دانشجویی وزارت بهداشت پروتکل های بهداشتی را برای 
بازگشایی داشته باشند. بازگشایی نیز به این صورت خواهد بود که حداکثر ۵۰ 
درصد دانشجویان در دانشگاه حضور پیدا کنند که بتوان از خوابگاه ها و مکان 
اختیار  این موضوع در  شد  مقرر  گفت:  کرد.وی  استفاده  دانشجویان  اسکان 

دانشگاه ها باشد و دانشگاه ها برای این مسئله هماهنگی الزم را انجام دهند.
خدابنده لو اظهار داشت: برنامه پیشنهادی حوزه آموزشی وزارت بهداشت 
شده،  اعالم  پزشکی  علوم  دانشگاه های  به  ترم که  امتحانات پایان  برای 

مردادماه است.
خوابگاه های  برای  که  بهداشتی  پروتکل های  جزئیات  درباره  وی 
دانشجویی پیشنهاد شده است، گفت: پروتکل ها همان پروتکل های عمومی که 
در سطح جامعه برای فاصله گذاری فیزیکی و شستشوی دست ها رعایت می شود، 
است. اما در خوابگاه ها ضدعفونی مرتب سطوح و در دسترس بودن مواد شوینده 

نیز در اولویت قرار دارد.
مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت درباره ایاب و ذهاب دانشجویان 
و تردد بین شهری آنها گفت: همه این موارد در پروتکل آموزشی پیشنهادی دیده 
شده است. بحث حذف ترم، حذف واحد، مسکوت گذاشتن ترم، میهمان شدن 
را  موارد  از  یک  امکان انتخاب هر  دانشجویان  و  پروتکل وجود دارد  این  در 

خواهند داشت.
و  دانشگاه  در  که  ایامی  در  دانشجویان  درباره موضوع تغذیه  وی 
دارند  حضور  که  دانشجویانی  برای  تغذیه  گفت:  می یابند  حضور  خوابگاه 
بهداشتی  پروتکل های  موارد  تمام  رعایت  با  دانشجویی  تغذیه  می شود.  ارائه 
سرویس ها توزیع نخواهد  حتی االمکان غذا در سلف  و توزیع می شود.  تهیه 
که سلف  است  این  خوابگاه ها صورت می گیرد. توصیه ما  و توزیع در  شد 

سرویس ها باز نشود.

بیهوش  را  مشتریان  آب میوه  با  که  ماساژوری 
می کرد!

رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری 
سارقی خبر داد که به عنوان ماساژ درمانی به منازل شهروندان 
مراجعه می کرد و پس از حضور در منازل، با تعارف آبمیوه آنها 

را بیهوش و اموال با ارزشی را سرقت می کرد!
به کالنتری ۱۰۶  مراجعه  با  اسفند ۹8 فردی  هجدهم 
نامجو به مأموران عنوان کرد که از طریق فضای مجازی با 
فردی به نام مجید که خود را متخصص در زمینه ماساژدرمانی 
پرداخته  با  شخص  این  شده  قرار  و  آشنا  می کرده،  معرفی 
هزینه ای در هفدهم اسفند ماه به منزل وی آمده و اقدام به 

ماساژدرمانی کند.
وی افزود: این شخص پس از حضور در منزلم، در همان 
با تعارف آبمیوه من را بیهوش کرد و اموالی از  اولیه  دقایق 
قبیل وجه نقد، گوشی تلفن همراه و لپ تاپم را به سرقت برد.

به  »زورگیری  موضوع  با  مقدماتی  پرونده  تشکیل  با 
شیوه بیهوشی« و به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 
34 تهران، برای رسیدگی در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ قرار گرفت.
با توجه به اظهارات شاکی پرونده و اطالعات اندکی که 
شاکی از سارق داشت، کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی 
از  بهره گیری  با  و  ارتکاب سرقت  به شیوه و شگرد  توجه  با 
همان اطالعات اندک به دست آمده از متهم پرونده، موفق به 

شناسایی سارق شدند.
با شناسایی دقیق متهم پرونده و در بررسی به عمل آمده 
با تشکیل یک کانال  از سوابق وی مشخص شد که مجید 
در فضای مجازی و تبلیغ گسترده با شماره تماسهای مختلف 
شهروندان را جذب کرده و پس از حضور در منازل، با تعارف 

آبمیوه آنها را بیهوش و اموال با ارزشی را سرقت می کند.
کارآگاهان پایگاه سوم ، با شناسایی محل سکونت مجید 

در شهر کرج، با هماهنگی مقام قضائی به این شهرستان اعزام 
و موفق به دستگیری وی شدند.

انتقال به پایگاه سوم پلیس  متهم پس از دستگیری و 
آگاهی صراحتًا به سرقت به شیوه بیهوشی از شاکی پرونده 

اعتراف کرد.
وی همچنین به انجام سرقتهای مشابه دیگر در مناطق 
مختلف شهر تهران اعتراف کرد که با تالش کارآگاهان تعداد 
دیگری از مالباختگان و شاکیان پرونده شناسایی و برای طرح 
و پیگیری شکایت به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ 

دعوت شدند.
سرهنگ قاسم دستخال با اعالم این خبر گفت: ارزش 
ریالی مجموع سرقتهای صورت گرفته توسط متهم، بالغ بر ۲ 
میلیارد ریال است که در ادامه رسیدگی به پرونده، قرار قانونی 
توسط مقام قضائی صادر شده و تحقیقات برای شناسایی سایر 
شاکیان و مالباختگان احتمالی در دستور کار کارآگاهان پایگاه 

سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.

مجتمع طالسازی در بازار تهران آتش گرفت
یمنی  ا خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  سخنگوی 
شهرداری تهران از وقوع حریق در کارگاه طالسازی در بازار 

تهران خبر داد.
سید جالل ملکی گفت: ساعت ۱۰:۱۱ دقیقه صبح روز 
تهران،  بازار  محدوده  در  حریق  حادثه  مورد  یک  چهارشنبه 
خیابان ۱۵ خرداد- تکیه دولت به سامانه ۱3۵ سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اطالع داده شد که 
تجهیزات  حامل  خودروهای  همراه  به  ایستگاه  دو  بالفاصله 

تنفسی به محل اعزام می شوند.
حادثه  محل  داد:  ادامه  تهران  نشانی  آتش  سخنگوی 
مجتمع تجاری چهار طبقه با کاربری کارگاه های طالسازی 
و طال فروشی بود که در طبقه منفی یک این ساختمان یک 
کارگاه حدودا شش متری دچار حریق شده بود. این محل کامال 
شعله ور بود و از آن جایی که در این کارگاه ها از سیلندرهای 
گاز استفاده می شود، ۱۱دستگاه سیلندر در این محل وجود 
داشت که برخی از آن ها کامال گداخته شده بود و هر لحظه 

امکان انفجار آنها وجود داشت.
ملکی با بیان اینکه آتش نشانان ضمن تخلیه مغازه و 

ساختمان های اطراف ایمن سازی های الزم را انجام دادند گفت: 
گروه دیگری از آتش نشانان نیز با احتیاط به زیرزمین وارد شدند 
و برای خاموش کردن حریق اقدام کردند. خوشبختانه این حادثه 

خسارت جانی بر جای نگذاشته و حریق به سرعت اطفا شد.

کشاورزی  استخر  در  نوجوان   ۳ جان باختن 
سیرجان

به گفته مسئول مرکز اورژانس ۱۱۵ سیرجان عصر روز 
سه شنبه سه نوجوان اهل روستای ایزدآباد این شهرستان در 
یک استخر کشاورزی غرق شده و جان خود را از دست دادند.

نبی اهلل حیدر پور با اعالم این مطلب افزود: در پی تماس 
و اطالع از غرق شدن سه نوجوان در روستای ایزد آباد نیروهای 
امدادی آتش نشانی و غواصان این سازمان به همراه اورژانس 
۱۱۵ و پلیس انتظامی به محل اعزام شدند که با جنازه سه 
نوجوان ۱۰ تا ۱۲ ساله در استخر آب یکی از باغهای کشاورزی 

روستای ایزد آباد روبرو شدند.

نجات ۱۱ نفر از میان آتش و دود در نیاوران
آتش نشانان، ۱۱ نفر از ساکنان یک مجتمع مسکونی را 

از میان دود و آتش نجات دادند.
ساعت ۲ بامداد روز چهارشنبه با اعالم حادثه آتش سوزی 
توسط ساکنان یک مجتمع مسکونی در خیابان نیاوران، خیابان 
فیضیه، خیابان سی و دوم، بالفاصله آتش نشانان ایستگاه ۶، 
۱۰۵ و ۱۰۶ به همراه گروه امداد و نجات چهار، خودروی حامل 
دستگاه های تنفسی، نردبان، تشک نجات ۶۱ و خودروی باالبر 
به  تهران،  آتش نشانی  سازمان  فرماندهی  ستاد  هماهنگی  با 
محل حادثه اعزام شدند.به گفته رضا امیری یگانهدرطبقه منفی 
یک، قسمت راه پله یک مجتمع مسکونی پنج طبقه دارای ۲۰ 
واحد مسکونی مقدار زیادی وسایل نگهداری می شد که شعله ور 

شده و آتش در حال سرایت به طبقات باالیی ساختمان بود.
وی افزود: دود ناشی از آتش سوزی به راهروها و طبقات 
باالیی مجتمع مسکونی نفوذ کرده و موجب محبوس شدن 

ساکنان در میان دود و حرارت شده بود.
معاون منطقه سه عملیات آتش نشانی تهران بیان کرد: 
آتش نشانان به سرعت جریان برق و گاز مجتمع مسکونی را 
قطع و به وسیله تجهیزات انفرادی و لوله های آب رسانی عملیات 

مهار شعله های سرکش آتش را آغاز کردند.
از  دیگری  گروه  همزمان  کرد:  خاطرنشان  امیری یگانه 
آتش نشانان با مجهز شدن به دستگاه های تنفسی وارد مجتمع 
مسکونی شدند و ۱۱ نفر از ساکنان را از راهروها خارج کردند 

و به محل امن انتقال دادند.
بنابر اعالم پایگاه خبری ۱۲۵؛ آتش نشانان در این حادثه، 
۱۱ شهروند را به سالمت از ساختمان خارج کردند و تنها یک 
مرد دچار سوختگی جزئی شده بود که تحویل عوامل اورژانس 

حاضر در محل شد.

قرار بازداشت برای فرد مدعی ازدواج با دختر 
۹ساله

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از صدور 
قرار بازداشت برای فرد مدعی ازدواج با دختر ۹ ساله از سوی 

دادستانی خبر داد.
با دختر  ازدواج  اظهاراتی سخیف می گوید:  فرد در  این 
اجازه می دهند  فرد  ندارد! وقتی خانواده  اشکالی  ۹ساله هیچ 

مشکلی وجود ندارد!
شده  منتشر  فیلم  درباره  فرید«  مسعودی  اله  »حبیب 
در فضای مجازی که فردی در آن از ازدواج موقتش با یک 
دختر ۹ ساله می گوید، گفت: پس از مشاهده این فیلم سریعا 
با مقامات دادگستری و قوه قضاییه تماس گرفتیم و از آنها 
در خواست کردیم تا با فردی که تصویرش در این فیلم دیده 
می شود، برخورد قضایی صورت بگیرد. همچنین در صورتی 
که خبر منتشر شده در این فیلم صحت داشته باشد با پدر و 
برادر آن دختر بچه نیز برخورد شده و اقدامات قضایی برای 

آنها نیز صورت بگیرد.
وی ادامه داد: پس از پیگیری مجدد از سوی مسئوالن 
دادگستری اعالم شد که قرار بازداشت فردی که تصویرش 
در این فیلم دیده می شود از سوی دادستان صادر شده است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: همه 
مردم ما مخالف اینگونه اعمال هستند، اما باید با این موارد هر 
چند اندک به شدت و قاطعانه برخورد شود تا نخست چنین 
موضوعاتی دیگر در جامعه اتفاق نیفتد و همچنین افرادی که 
در این موضوع به هر نحوی نقش دارند، مجازات شوند تا دیگر 

شاهد چنین اقداماتی نباشیم.
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مصرف ترافیک »شاد« تا پایان فصل امتحانات رایگان است
وزیر ارتباطات گفت: از روز پنجشنبه مصرف ترافیک شبکه شاد که برای 
آموزش آنالین و برگزاری مجازی کالس های درس برای دانش آموزان همه کشور 

در نظر گرفته شده تا پایان فصل امتحانات رایگان است.
محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیات دولت اظهار 
کرد: با مساعدت سازمان برنامه و بودجه و موافقت رییس جمهوری قرار شد که 
از فردا مصرف ترافیک شبکه شاد که برای آموزش آنالین و برگزاری مجازی 
کالس های درس برای دانش آموزان همه کشور در نظر گرفته شده است تا پایان 

فصل امتحانات رایگان باشد.
وی افزود: این دستور همین امروز صادر شد و ما پیگیری می کنیم که تا 
پایان امشب مقدماتش انجام شود و از فردا بتوانیم آن را برای همه دانش آموزان 

و معلمان و کادر آموزشی کشور فراهم کنیم.
وزیر ارتباطات ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد مراکز آموزش عالی که وزارت 
علوم نام آنها را به ما اعالم کرده است، االن خدمات آموزش آنالین برای شان 
که  گزارشی  در  که  داشت  وجود  هم  مشکالتی  مقطعی  در  البته  است.  رایگان 
خدمات  از  رایگان  صورت  به  مراکز  این  از  درصد   ۹۰ تا  کردم  دریافت  دیشب 

آموزش آنالین استفاده می کنند.

نظر وزارت آموزش و پرورش درباره واگذاری بوفه و سرویس 
مدارس به سازمان دانش آموزی

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که سازمان دانش آموزی مجموعه ای وسیع 
برای ایفای مسئولیت و خالقیت های مهم است، اظهارکرد: سازمان دانش آموزی 

همه ماموریت های خود را در ظرفیت شبکه شاد بازتعریف کند.
با  دانش آموزی  سازمان  امنای  هیات  جلسه  در  میرزایی  حاجی  محسن 
تاکید براینکه اساس وجودی سازمان دانش آموزی باید مشخص شود گفت: من 
امنای سازمان تشکر می کنم.  ارزش هیات  با  کارهای  و  از تالش های سازمان 
سازمان دانش آموزی یکی از جذاب ترین، عمیق ترین و غنی ترین مجموعه های 

آموزش و پرورش است.
وزیر آموزش و پرورش افزود: سازمان دانش آموزی مجموعه ای وسیع برای 
است،  مهمی  امر  اجتماعی  تربیت  است  مهم  خالقیت های  و  مسئولیت  ایفای 
بهترین دوره زندگی انسان ها یعنی دوره تحصیل، جز موثرترین دوره زندگی به 

دلیل بیشترین فراگیری و آمادگی برای شکل گیری هویت و شخصیت است.
وی ادامه داد: بخش مهمی از آرمان ها در سبد سازمان است که باید مورد 
توجه قرار گیرد لذا ثقل توجه و خیمه این سازمان وجه تربیت اجتماعی و شکل 

گیری هویت و شخصیت افراد است.
وزیر آموزش و پرورش درباره واگذاری بوفه و سرویس مدارس به سازمان 
افزود: هر فعالیت اقتصادی باید با عمود خود مطابقت داشته باشد باید نقش های 
نیز  بحث  این  در  است  الزم  لذا  باشد  افراد  پذیری  نقش  با  منطبق  اقتصادی 

بازنگری صورت گیرد.
با  البته  شود  طراحی  سازمان  برای  باید  خوداتکایی  گفت:  میرزایی  حاجی 
مطالعه جدی تر.؛ ما به دنبال تقویت نقش اجتماعی دانش آموزان هستیم همچنین 

توجه به معیشت و فهم اقتصادی دانش آموزان نیز نیازمند یک کار جدی است.
وی به بستر شبکه شاد اشاره کرد و ادامه داد: تحول جدیدی در آموزش و 
پرورش صورت گرفته است که باید در این ظرفیت، خود را پیدا کنیم باید سازمان 

همه ماموریت های خود را در این ظرفیت بازتعریف کند.
وزیر آموزش و پرورش به فرمایش مقام معظم رهبری درباره مهارت نیز 
اشاره کرد و گفت: هرچه مهارت بیشتر شود نقش آفرینی اجتماعی مفید تر است 
لذا باید بر این ظرفیت نیز کار شود. از تشکل های دانش آموزی می خواهم برای 

تحقق این موضوع کمک کنند.
به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حاجی میرزایی در پایان 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید سلیمانی گفت: ما باید مبلغ و مروج این چنین 
انسان هایی باشیم بسیار خوشبختیم که می توانیم الگویی را معرفی کنیم که جامعه 

او را دیده و در جریان سخت کوشی های او قرار گرفته است.

فاصله گذاری مناسب صندلی ها در مدارس
معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش، دستورالعمل مراقبت 
و کنترل بیماری کرونا ویروس با عنوان » بازگشایی مدارس در شرایط فاصله 
گذاری اجتماعی« را جهت اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابالغ کرد.

معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش، در پی بازگشایی 
مدارس از ۲۷ اردیبهشت ماه دستورالعمل مراقبت و کنترل بیماری کرونا ویروس  
تهیه شده در وزارت بهداشت را جهت اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش ابالغ کرد.

بر این اساس؛ ادارات کل آموزش و پرورش استان ها باید گزارشی از اقدامات 
انجام شده به کمیته آموزش و پرورش ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ارسال کنند.

این دستورالعمل، بازگشایی مدارس را منوط به شروطی از جمله؛ ضدعفونی 
تمام سطحوحی که در تماس با دانش آموزان است، تامین صابون مایع و محلول های 
ضدعفونی، امکان فاصله گذاری مناسب برای صندلی ها در کالس ها و سالن های 
مدارس، اطالع رسانی به معلمان و دانش آموزان در جهت رعایت احتیاط های 
الزم و ثبت دوره ای وضعیت سالمت دانش آموزان، معلمان و کارکنان با استفاده 

از امکانات غربالگری می کند.
 به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، 
همچنین خانه رعایت اصول پایه، غربالگری و بیماریابی، اطالع رسانی به والدین 
در مورد کودکان، رعایت بهداشت فردی و بهداشت محیط، لغو کلیه برنامه های 
فوق برنامه، آموزش سالمت فردی و عمومی، تعطیلی پایگاه های تغذیه ای دانش 
آموزان، کنترل سرویس های ایاب و ذهاب مدارس از لحاظ بهداشتی، و ... از جمله 

مورد ذکرشده در این دستورالعمل است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با 
آموزان  دانش  حضور  اینکه  بر  تاکید 
در هیچ کدام از کالس های درس از 
هنرستانی ها  عملی  کارگاه های  جمله 
در این یک ماه الزامی نیست، درباره 
آنها  حضور  و  معلمان  کاری  ساعت 
در مدرسه گفت: ساعت حضور مانند 
ساعت  در  معلمی  هر  و  است  قبل 
مدرسه  در  خودش  درسی  مه  نا بر

می یابد. حضور 
اینکه  بیان  با  حمیدی  مهرزاد 
پروتکل بهداشتی طی آخرین بررسی ها 
با وزارت بهداشت طی دو روز گذشته 
نهایی و ابالغ شد اظهار کرد: مواردی 
اجتماعی،  گذاری  فاصله  رعایت  نظیر 
های  بیماری  دارای  افراد  حضور  عدم 
مدارس  شدن  مستثنی  و  زمینه ای 
برای  دبستانی ها  پیش  و  استثنایی 

بازگشایی در این پروتکل قید شده است.
برای  الزم  بودجه  درباره  وی 
نیز  مدارس  گندزدایی  و  ضدعفونی 
گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان برای استان ها 
و  بودیم  ارسال کرده  منظور  به همین 
وسایلی خریداری شده بود و در اختیار 
مدارس قرار داده می شود. خود استان ها 

را  استانی هزینه ای  از محل منابع  هم 
برای این کار پیش بینی کرده اند.

سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
طبق مصوبه ستاد مقابله با کرونا، ورود 
دانش آموزان به مدرسه داوطلبانه است 
رفع  راستای  در  آموزشی  خدمات  و 
در  معلم ها  گفت:  ارائه می شود  اشکال 
مدرسه حضور دارند و اگر دانش آموزی 
در فرایند آموزش دچار مشکل باشد به 
مدرسه رفته و سوالش را می پرسد تا 

اشکالش رفع شود.
حمیدی در پاسخ به اینکه آیا دانش 
آموزان فنی و کاردانش برای برگزاری 
کارگاه های عملی موظف به حضور در 
مدرسه هستند؟ گفت: خیر، هیچ کدام 
از کالس ها الزامی نیست. البته مشکل 
کارگاه های عملی کمتر است چون تعداد 

دانش آموزان باال نیست. اما در همین 
مورد هم اگر الزم بود مطالب و سرفصلی 
در کارگاه برای دانش آموزان توضیح داده 
شود، این اتفاق می افتد اما در نهایت 

الزامی به حضور نیست.
درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
ساعت کاری معلمان و حضور آنها در 
مدرسه گفت: ساعت حضور مانند قبل 
برنامه  ساعت  در  معلمی  هر  و  است 
درسی خودش در مدرسه حضور می یابد.

سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
اینکه  آموزش و پرورش درباره  وزارت 
آیا تب سنجی و غربالی در ابتدای ورود 
به مدرسه صورت می گیرد؟ گفت: در 
پروتکل نوشته شده که اگر دانش آموز 
دارای عالئم است والدین او را نفرستند 
و اگر مدرسه عالئمی مشاهده کرد مانع 

حضور شود.

ساعت کاری معلمان در طول فعالیت یکماهه مدارس چگونه خواهد بود؟

ها
ده 

گزی

صمد جعفری

سـوادآموزی  نهضـت  سـازمان 
آموزشـی  وقفـه  جبـران  دسـتورالعمل 
ایجـاد شـده در آموزش هـای حضوری 
شـیوع  از  متأثـر  آمـوزش  دوره هـای 
ویـروس کرونـا در سـال ۱3۹8 را بـه 
ادارات کل آموزش  و پرورش اسـتان ها 

کرد. ابـالغ 
ایـن دسـتورالعمل  از  در بخشـی 
آمـده اسـت: آن دسـته از کالس هایی 
کـه تا پایـان بهمن ماه فعـال بوده و در 
مرحلـه آزمون هـای پایانـی قـرار دارند 
هرچـه سـریعتر در صـورت مهیـا بودن 
شـرایط برگزاری آزمون، نسـبت به اخذ 
آزمـون بـا رعایـت ضوابط بهداشـتی و 
فاصله گـذاری اجتماعـی اقـدام کننـد.

همچنیـن درباره بررسـی و برنامه ریزی 
آزمون سـوادآموزان فردبه فرد مشـروط 
بـر  مبنـی  آموزش دهنـده  اعـالم  بـه 
آمادگـی سـوادآموز بـرای شـرکت در 

امتحـان، تأکید شـده اسـت.
زمـان  بـه  ایـن دسـتورالعمل  در 
ثبـت نـام و شـروع فعالیـت آموزشـی، 
موزی  آ د ا سـو طـرح  کالس هـای 
حق الزحمـه  پرداخـت  شـیوه  و  اتبـاع 
اسـت  شـده  اشـاره   آموزش دهنـدگان 
که بـر ایـن اسـاس کالس هایـی کـه 

زمـان ثبـت و شـروع فعالیت آموزشـی 
آن ها بهمن و اسـفندماه سـال ۹8 بوده 
و متأثـر از وضعیـت حادث  شـده عماًل 
جلسـات و پیگیری آموزشـی شایسته و 
بایسـته ای انجـام نداشـتند، در سـامانه 
سـوادآموزی به عنـوان تـرک تحصیـل 
اضطـراری ثبـت گردند و این کالس ها 
می تواننـد هم زمـان بـا شـروع ثبت نام 
کالس هـا در سـال ۹۹ ثبـت و فعالیت 

آموزشـی خـود را آغـاز کننـد.
دسـتورالعمل،  ایـن  اسـاس  بـر 
تمامـی کالس هایـی کـه بیـش از 4۰ 

خـود  آموزشـی  دوره  مـدت  درصـد 
آمـوزش  فرآینـد  و  نـد  گذرانده ا را 
آن هـا بـه اشـکال مختلـف مجـازی و 
غیرحضـوری اسـتمرار داشـته و بتوانند 
تـا پایـان خردادمـاه فرآیند آمـوزش را 
بـه اتمـام برسـانند مجـاز بـه اسـتمرار 
اتمـام  هسـتند،  برگـزاری  و  آمـوزش 
آزمـون  برگـزاری  و  آمـوزش  فرآینـد 
ایـن قبیـل کالس هـا تا قبل از شـروع 
ثبت نـام سـال جدیـد الزامی اسـت. در 
غیراینصـورت ایـن دسـته از کالس ها 
در سـامانه سـوادآموزی تـرک تحصیل 

اضطـراری ثبـت می شـوند و هم زمـان 
با شـروع ثبت نام در سـال ۹۹ به عنوان 
ثبـت نـام جدیـد فعالیت آموزشـی خود 

را آغـاز خواهنـد نمـود.
کالس هـای طـرح سـوادآموزی 
بـا  مـه  فق نا ا تو ع  ضـو مو ع  تبـا ا
کمیسـاریای عالـی پناهنـدگان، اتمام 
یافتـه تلقـی شـده و هـر نـوع تغییری 
در نتایـج قبولـی ممنـوع اسـت. بـازه 
زمانـی اجرای شـیوه نامه سـوادآموزی 
ی  مه هـا هم نا تفا ع  ضـو مو ع  تبـا ا
سـه جانبه فی مابیـن ایـن سـازمان بـا 
سـازمان هایی امور پناهنـدگان نروژی 
 )RI( اینترنشـنال  ریلیـف  و   )NRC(
مهاجریـن  و  اتبـاع  امـور  اداره کل  و 
خارجـی وزارت کشـور، تابـع ضوابـط 

ابـالغ  شـده اسـت.
لزحمـه  حق ا خـت  ا پرد ه  شـیو
نتیجـه  مبنـای  بـر  آموزش دهنـدگان 
محصولی و به ازای سـرانه سوادآموزان 
بـه  می شـود،  انجـام  قبـول  شـده 
آموزش دهندگانـی کـه موفق بـه اتمام 
فرآینـد آمـوزش نشـده؛ بـا هیچ یک از 
سـوادآموزان تحـت پوشـش آن هـا در 
پایان کار قبول نشـوند؛ مبلغی پرداخت 

نخواهـد شـد.

دستورالعمل جبران وقفه آموزشی ایجاد شده در آموزش های حضوری نهضتی ها
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مذاکره با روش فوتبال

تمرین اصولی در زمین مذاکره
 علی بهرام پور
نویسنده ومدرس

در ایــن مقالــه قصــد 
داریــم شــما را بــا تعریــف 
مذاکــره در بــاب ورزش 
فوتبــال آشــنا کنیــم. برای 
آســان،  و  راحــت  درک 
بــازی  بــه  را  مذاکــره 
ــم شــما  ــی خواهی ــم و م ــال تشــبیه کردی فوتب
را بــا ابتدایــی تریــن قوانیــن مذاکــره و فوتبــال 

ــم. ــه رو کنی رو ب
ــول  ــان اص ــال هم ــی فوتب ــن ابتدای قوانی
ــابقه  ــک مس ــش از ی ــه پی ــت ک ــه ای اس اولی
وضــع مــی شــود، درســت ماننــد برنامــه ریــزی 
قبــل از مذاکــره کــه یکــی از مهمتریــن قســمت 

هــای مذاکــره اســت.
پــس بــه یــاد داشــته باشــید اهمیــت اصول 
و فنــون مذاکــره کمتــر از قوانیــن بــازی فوتبــال 

. نیست

مذاکره چیست؟ چرا برنامه ریزی قبل 
از مذاکره اهمیت دارد؟

مذاکــره بــه بحــث و گفتگــو بیــن دو فــرد، 
دو گــروه یــا دو ســازمان گفتــه مــی شــود کــه 
ــبرد،  ــارض، پیش ــل تع ــرای ح ــد ب ــد دارن قص

ــا داد و ســتد جلســه برگــزار کننــد. توافــق ی
اتفاقــی کــه پیــش از مذاکــره مــی افتــد و 
مهمتریــن بخــش مذاکــره محســوب می شــود، 
برنامــه ریــزی قبــل مذاکــره بــوده و ماننــد بازی 

فوتبــال بــه تاکتیــک احتیــاج دارد.
ــق و  ــا دقی ــک ه ــن تاکتی ــدر ای ــر چق ه
ــت  ــر انتخــاب شــوند درصــد موفقی منســجم ت

ــود. ــد ب ــر خواه ــرد باالت و ب
ــرای  ــت ب ــرار اس ــد ق ــرض کنی ــال ف ح
ــاده  ــی آم ــم فوتبال ــده تی ــد روز آین مســابقه چن

ــود. ــت ش رقاب
ــروزی،  ــل و پی ــم مقاب ــا تی ــازی ب ــرای ب ب
ابتــدا الزم اســت تاکتیــک هــا توســط مربــی و 
چیدمــان تیــم بــر اســاس آنالیزکننــدگان انجــام 
شــود و بعــد از نتایــج بــه دســت آمــده بازیکنــان 

شــروع بــه تمریــن کننــد.
ــا جلســه  ــاعته ی ــک جلســه دو س روزی ی
ای یــک ســاعته بــرای تمریــن، بســته بــه نــوع 

انتظــارات و خواســته هــا کافــی اســت.
ــردن  ــز ک ــا آنالی ــید ب ــته باش ــاد داش ــه ی ب
تیــم حریــف مــی توانیــد نقــاط ضعــف و قــوت 
را بدســت آوریــد و روی آنهــا تمرکــز کنیــد تــا 
ــا  ــک ه ــازی از تکنی ــن ب ــر در زمی ــد بهت بتوانی

اســتفاده کنیــد.

ــابه  ــره تش ــا جلســه مذاک ــن موضــوع ب ای
ــز کــردن  ــا آنالی ــره ب ــل از مذاک ــد قب دارد و بای
ــروزی را ازآن  ــره، پی ــوع مذاک ــن و موض طرفی

ــد. ــان کنی خودت

آیا مذاکره با استعداد ذاتی رابطه 
مستقیم دارد؟

ــاس  ــر اس ــده و ب ــام ش ــات انج در تحقیق
ــره  ــک مذاک ــه ی ــرای اینک ــزرگان، ب نظــرات ب
ــه  ــی ب ــید لزوم ــه ای باش ــوی و حرف ــده ق کنن

ــت. ــادرزادی نیس ــا م ــی ی ــتعداد ذات اس
هیــچ کــدام از بــزرگان مذاکــره در جهــان 
ــادرزادی  ــتعداد م ــه اس ــن زمین ــدا در ای از ابت
ــجم و  ــن منس ــا تمری ــط ب ــد و فق ــته ان نداش
ــام و مشــهور  ــده ای بن ــه مذاکــره کنن مکــرر ب

ــد. ــده ان ــل ش تبدی
در واقــع تمریــن اصولی، یکــی از مهمترین 
ســکوی پرتــاب ایــن افــراد بــوده و آن را جــدی 

ــه اند. گرفت
بنابرایــن اگــر مــی خواهیــد یــک مذاکــره 
کننــده بــی رقیــب و صاحــب نــام باشــید تمرین 

کــردن را فرامــوش نکنیــد.
در مســابقات فوتبــال نیــز بــه همین شــکل 
ــان شــدن  ــن بازیکــن جه ــرای بهتری اســت. ب
هــم اســتعداد ذاتــی کافــی نیســت بلکــه تمرین 
و پیــدا کــردن نقــاط ضعف انســان نقــش مهمی 

خواهــد داشــت.

ــه  ــغلی چ ــه ش ــر عرص ــه ه ــرای ورود ب ب
ــه  ــا الزم ــون و خط ــال آزم ــه فوتب ــره چ مذاک
موفقیــت اســت و تــا زمانــی کــه بــرای اولیــن 

ــد ــرار نگیری ــت ق ــن رقاب ــار در زمی ب
و بــا آن مواجــه نشــوید بــه تجربــه و 

شــناخت کافــی نمــی رســید.
روزنامــه  یــک  در  روزی  مثــال  بــرای 
ورزشــی مطلبــی خوانــدم، مصاحبــه ای از علــی 
ــتعداد  ــن اس ــه م ــت ک ــی گف ــود و م ــی ب دای
ــا  ــط ب ــط و فق ــتم و فق ــی را نداش ــی کریم عل
ــن و  ــن عناوی ــه ای ــتم ب ــاد توانس ــن زی تمری

نایــب قهرمانــی مســابقات فوتبــال اروپــا برســم 
و در همــان مصاحبــه اعــالم کــرد، اگــر علــی 
کریمــی بــا ایــن اســتعداد ذاتــی بیشــتر تمریــن 
ــه  ــت ب ــی توانس ــت م ــی راح ــرد، خیل ــی ک م
بهتریــن جایــگاه برســد، پــس از ایــن مصاحبــه 
مــی توانیــم بــه قــدرت تمریــن پــی ببریــم و از 

ــم. ــتفاده کنی آن اس
 

تمرین قبل از مذاکره چه تاثیراتی 
دارد؟

ــانس  ــد ش ــن کنی ــتر تمری ــه بیش ــر چ ه
ــت. ــد یاف ــش خواه ــما افزای ــروزی ش پی

طبیعتــا هــر چقــدر وقــت بیشــتری بــرای 
یادداشــت بــرداری، تحقیــق و پژوهــش بگذارید 
بــا اعتمــاد بــه نفــس باالتــری مــی توانیــد وارد 

جلســه شــوید.
دقیقــا ماننــد زمانیکــه بازیکنــان فوتبــال بــا 
ــی  ــف، م ــف حری ــاط مختل ــن نق در نظــر گرفت
ــا اســتفاده از  داننــد کجــا و در چــه شــرایطی ب

تکنیــک هــا بــازی را در دســت بگیرنــد.
ســعی کنیــد متــن نهایــی مذاکــره را بــرای 
خــود یــا مقابــل خانــواده و دوســتانتان تمریــن 
کنیــد و خــود را بــه چالــش بکشــید تــا ضعــف 
هــای خــود را بشناســید و آنهــا را قبــل از جلســه 

اصلــی رفــع کنیــد.
ــط  ــترس و تس ــدون اس ــن روش ب ــا ای ب
کامــل در مقابــل طرفیــن مذاکــره قــرار خواهیــد 

ــار اول در جلســه  ــرای ب گرفــت.در آخــر اگــر ب
ــده دعــوت شــدید  ــوان مذاکــره کنن ــه عن ای ب
قبــل از آن روزانــه یــک ســاعت یــا دو ســاعت 

تمریــن کنیــد.
ــدگاه هــای  موضــوع مــورد بحــث را از دی

مختلــف ســرچ کــرده و بررســی کنیــد.
بــه ســراغ پادکســت، ویدیــو و منبــع هــای 
معتبــر رفتــه تــا بتوانیــد حیــن مذاکــره در 
خصــوص منابــع هــم صحبــت کنید. ایــن عمل 
در واقــع حرفــه ای بــودن شــما و اعتبــار کالم 

ــی دهــد. شــما را نشــان م

وزارت صنعت سهم مهمی در کنترل بازار خودرو دارد
اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس  نایب 
وزرات صنعت، معدن و تجارت نقش مهمی در کنترل بازار خودرو دارد، گفت: 
در برکناری وزیر صمت حق با رئیس جمهور بود اما این امکان وجود داشت 

که به نحو بهتری ایشان را برکنار کند.
سید ابوالفضل موسوی با اشاره به برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت 
از سوی رئیس جمهور، بیان کرد: یکی از وظایف مهم وزارت صمت برقراری 
تعادل در بازار خودرو است که قطعا وضع به وجود آمده و افزایش قیمت خودرو 

در تصمیم رئیس جمهور تاثیرگذار بوده است.
وی افزود: از سوی دیگر شعار امسال جهش تولید است احتماال آقای 
رئیس جمهور علی رغم زحمات آقای رحمانی ایشان را در حوزه فراهم کردن 

ابزار جهش تولید و تحقق این شعار توانمند ندیده اند.
از سوی دیگر مسئله جداسازی وزارت  نماینده مردم یزد تصریح کرد: 
بازرگانی از وزات صنعت یکی از اهداف دولت بود که عمدتا آقای رئیس جمهور 
تحقق این اهداف را به بخش مربوط واگذار می کند. عدم موافقت نمایندگان با 

جداسازی، در تصمیم رئیس جمهور نیز بی تاثیر نبوده است.
موسوی در ادامه تاکید کرد: اما از نظر بنده با اینکه حق با رئیس جمهور 
بود، نحوه تعویض ایشان چندان دولت پسند و مجلس پسند نبود. این امکان 
مدیران  در  تزلزلی  تا  شده  برکنار  ایشان  بهتری  شکل  به  که  داشت  وجود 

ایجاد نشود.

کارشناسان کرونا باید تصمیمات خاصی برای اهواز بگیرند
نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: تنها اتفاقی که افتاده بازگشت دوباره 
فعالیت ها و رعایت کمتر مردم و تأثیرگذاری آن بر افزایش شیوع ویروس است. 
این حرف  که گرمای هوا باعث توقف شیوع ویروس کرونا می شود، بار روانی 

زیادی در جامعه داشته است.
علی ساری در مورد آخرین وضعیت شهر اهواز در مواجهه با ویروس کرونا، 
گفت: قبل از بازگشایی اخیر فعالیت ها، شرایط ما نسبت به جاهای دیگر کشور 
خوب بود. مقداری مبتال و فوتی وجود داشت اما به طور کلی شرایط خوبی 
داشتیم. هم مردم رعایت می کردند و هم حوزه بهداشتی - درمانی ما فعال 
بودند. بازگشت اخیر فعالیت ها تحت تأثیر حرف هایی بود که در مورد گرمای 
جنوب کشور، زمزمه می شد. عده ای می گفتند که گرمای هوا باعث توقف شیوع 
ویروس کرونا می شود که این حرف ها بار روانی زیادی در جامعه داشته است.

نماینده مردم اهواز در مجلس اظهار کرد: از زمانی که فضا بازتر شد و 
فعالیت های اقتصادی از سر گرفته شد، مردم کمتر از گذشته رعایت می کنند. 
افراد به راحتی بدون هیچ رعایتی و حتی بدون دستکش و ماسک به مغازه ها 
و مکان های شلوغ می روند. حوزه بهداشتی اقدامات الزم را انجام داده است. 
قبال بیمارستان رازی در نظر گرفته شده بود که االن چند بیمارستان دیگر 
اضافه کرده اند. بعضی بیماران که قابلیت خود قرنطینگی در منزل را دارند، به 
خانه هدایت شده و عده ای که حال وخیمی دارند در بیمارستان پذیرش می شود.

ساری با اشاره به شیوع باالی ویروس کرونا در استان اهواز ادامه داد: تنها 
اتفاقی که افتاده بازگشت دوباره فعالیت ها و رعایت کمتر مردم و تأثیرگذاری 
آن بر افزایش شیوع ویروس است. شرایط خاصی بر این استان حکم فرما است. 

کارشناسان باید تصمیمات خاصی بگیرند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش که »آیا 
دوباره بسته شدن فضا به بهبود شرایط کمک می کند؟« گفت: ترجیح می دهم 
نشان  شرایط  بگیرند.  تصمیم  مورد  این  در  بهداشت  وزارت  کارشناسان  که 
می دهد که همه نباید در این مورد تصمیم  بگیرند. مقامات ملی و محلی نباید 
تصمیمی در این مورد بگیرند. باید به نظر کارشناسان وزارت بهداشت گوش 

کنیم نه نظر کس دیگری.
ساری همچنین در مورد مسئله ریزگردها که اخیرا در شهر اهواز مردم را با 
مشکل مواجه کرده است، گفت: برای مسئله ریزگردها ساالنه اعتباراتی در نظر 
گرفته می شود و مبلغ در اختیار مسئوالن قرار داده شده است اما اقدامی صورت 
نگرفته است. من طی سال گذشته این موضوع را در مجلس دنبال کردم. واقعیت 
این است که حیف و میل هایی در این زمینه صورت گرفته است. پول دریافت 
از وزارت جهاد  باید  اقدامی صورت نگرفته است. ریاست جمهوری  اما  شده 
کشاورزی بخواهد که چرا ورودی ها با خروجی مطابق نیست. موضوع افزایش 
شیوع بیماری و ریزگردها دو مقوله متفاوت است و هر دو شرایط را پیچیده 
کرده است. در واقع در این استان دو متغیر به مشکالت مردم تأثیر می گذارد.

با وجود مقاومت های زیاد در  گزارش تخلفات خودروسازان 
مجلس قرائت شد

سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس با اشاره به برکناری وزیر صنعت 
از سوی رییس جمهوری گفت که وزیر همسو با خودروسازان برکنار شده است.

نوشت:  ییتر  تو ر  د د  خو شخصی  صفحه  ر  د یی  سا ر پا م  ا بهر
بخشی  گزارش  قرائت  و  تهیه  در  ما  چهارساله  تالش  اینکه  از  »پس 
د  یا ز ومت های  مقا وجود  با  مجلس  در  ن  ا ز خودروسا تخلفات  ز  ا
شده. برکنار  خودروسازان،  با  همسو  وزیر  رسید  خبر  نشست،  ثمر   به 

قطعا این برکناری عالج کامل دردهای چندین ساله و اجحاف های خودروسازان 
در حق مردم نیست اما آن را به فال نیک می گیریم.«

را  روزمزد  کارگران  زندگی  کرونا  از  ناشی  بیکاری  ادامه 
مشکل کرده 

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مشکالتی که کشور 
به دلیل شیوع کرونا ویروس با آن دست و پنجه نرم می کند، گفت: شیوع این 
ویروس بسیاری از کسب و کارها را دچار مشکل کرده و ادامه آن زندگی را 

برای کارگران روزمزد مشکل کرده است.
محمدرضا بادامچی گفت: ویروس کرونا در گام نخست سالمتی انسان ها 
و در گام دوم اشتغال را هدف قرار داده است. به گونه ای که آمار بیکاری به 

عنوان معضل جدی پس از کرونا افزایش یافته است.
افزود: دوره نخست همه گیری کرونا ماه ها به طول می انجامد و  وی 
ممکن است شرایط بدتر شود. بنابراین ادامه بیکاری زندگی را برای گروه های 

آسیب پذیر و کارگران روزمزد مشکل کرده است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: با شیوع کرونا بسیاری 
از کسب و کارها دچار رکود شده اند، چه باید کرد که کشور از این منجالب و 
گرفتاری رها شود؟وی در پایان اضافه کرد: تقویت جامعه مدنی و رسانه های 
مستقل برای کارآمد سازی و اقدام به موقع و بررسی واقعیت های جامعه از 

الزامات پاسداشت سرمایه های کشور است.
از مشکالت پیش روی کشور به  با اشاره به برخی  بادامچی همچنین 
مسائلی همچون تضعیف حوزه قانونگذاری توسط سایر نهادها و مراجع و تورم 
افسارگسیخته که ناشی از تحمیل خودتحریمی به مردم ایران به دلیل عدم 

تصویب پیوستن به کنوانسیون ها ایجاد شده اشاره کرد.

بازار خودرو با قانونگذاری سامان نمی یابد، نظارت الزم است
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: مادامی که 
پای دالالن در میان باشد و سود به جیب آنها برود نمی توان بازار خودرو را سامان 
داد آن چه که امروز الزمه کار است نظارت جدی دستگاه های نظارتی است.

سید کمال الدین شهریاری درباره ضرورت ورود نهادهای نظارتی برای 
کنترل قیمت خودرو بیان کرد: از نظر بنده اگر مجلس بخواهد در حوزه قیمت 
گذاری خودرو وارد شود و این بازار را مدیریت کند نباید به سمت قانون گذاری 
و ارائه طرح های دو فوریتی یا سه  فوریتی برود چرا که این مشکل با قانون 

گذاری حل نمی شود.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکالتی که امروز در کشور با آن 
اتفاق  کشور  در  که  پدیده ای  هر  می کنیم  فکر  که  است  این  هستیم  مواجه 
می افتد، با ارائه طرح ها و لوایح و در نهایت قانون گذاری حل می شود، اظهار 
از قانون گذاری است. ما  کرد: در حالی که بحث مدیریت و نظارت مهمتر 
قوانین زیادی در کشور داریم که به خاطر ضعف مدیریتی اجرا نمی شود و یا 
بر اجرای آنها نظارت صحیحی صورت نمی گیرد به عنوان مثال در خصوص 
بازار خودرو ما در قانون اجرای سیاست های اصل 44 ، شورای رقابت را ایجاد 
کردیم از سوی دیگر ما قانون ضد انحصار طلبی برای جلوگیری از انحصار 

کاالها و در نهایت افزایش قیمت ها را داریم.

اجر شهادت در آب ده برابر رزم در زمین است
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری صبح چهارشنبه 
در جلسه هیئت وزیران شیوع بیماری ویروس کرونا را آزمونی الهی عنوان کرد 
و گفت: احساس می کنم علت این که در حادثه ویروس کرونا جایگاه ملت ایران 
با تمام ملت های جهان متفاوت است و ما در همه جا شاهد کمک های مردم 
به یکدیگر هستیم و کار کادر درمانی ما نیز ممتاز است و در هیچ جا فداکاری و 

ایثاری که در ایران است یافت نمی شود، ریشه در فرهنگ دینی ما دارد.
وی افزود: ما در روزهای سخت تاریخی امروز قرار داریم اما مردم ما با 
شهامت، متانت و آرامش زندگی می کنند؛ این آرامش مردم بسیار مهم است و اینکه 
جلوی فروشگاه ها صف نمی ایستند و اینکه مردم از یکدیگر دستگیری می کنند 

از همان ریشه ای است که به امیرالمومنین )ع( و خاندان ایشان باز میگردد.
رئیس جمهوری با تشکر از مردم به دلیل مراعات دستورالعملهای بهداشتی 
به برگزاری مراسم احیای شب قدر با رعایت پروتکلهای اعالمی اشاره و اظهار 
کرد: دیشب برای ساعاتی مساجد ما برای مراسم احیا باز شد؛ از قبل نگرانی 
های درباره بازگشایی مساجد وجود داشت اما دیشب دیدیم که مراسمی ویژه 
برگزار شد و دل ها دیشب از هر شب ۱۹ رمضان دیگری سوخته تر بود و مردم  
از شب قدر دیگری متاثر بودند. مردم در جاهایی که رفتند همه اصول را رعایت 
کردند و تمدن ایران و سرمایه اجتماعی را نشان دادند؛ در کجای دنیا است که 
مردم بدون قوه قهریه، با توصیه کارشناسان و وزارت بهداشت به دستورالعمل ها 
عمل کنند و هم عبادت خدا را بجای آوردند و هم اصول بهداشتی را رعایت کنند؟

روحانی با اشاره به ویژه برنامه های رسانه ملی به مناسبت شب های قدر 
خاطر نشان کرد: چقدر خوب که صدا و سیمای ما با دوربین های خود حال معنوی 
را به مردم منتقل کردند؛ دیشب مردم در اماکن زیارتی نبودند اما دلهایشان در 
این اماکن بود و این جای تشکر دارد. به نظر من اینها در تاریخ ماندگار می شوند.

همان طور که رهبری فرمودند آنچه در این روزها واقع می شود باید ثبت و 
نقل شود؛ مانند دفاع مقدس این روزها و متانت ها و فداکاری ها باید در تاریخ 

ما ماندگار شود.
وی در ادامه با اشاره به وقوع حادثه برای شناور کنارک  و به شهادت رسیدن 
تعدادی از کارکنان نیروی دریایی ارتش با گرامیداشت یاد شهدای نیروی دریایی 
ارتش، گفت: برای ما بسیار جای تأثر و تأسف بود که جوانان غیور دریایی خود 
را در یک حادثه ای دلخراش از دست دادیم؛ برای ما شنیدن و تحمل این خبر 
بسیار سخت بود. به صراحت و با تواضع به خانواده شهدا می گویم که همه هیات 

دولت را سهیم در عمل خود و شریک در این مصیبت بدانند.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دالیل این موضوع بعدها بررسی و روشن 
می شود و زمانی که همه زوایا روشن شد، باید برای مردم بیان شود، خاطر نشان 
کرد: کارکنان نیروی دریایی ارتش نه برای تفریح که برای تامین امنیت به دریا 
رفتند و رزمایش داشتند؛ آنها برای توانمندتر شدن قدرت جمهوری اسالمی ایران 
خالصانه به صحنه رفتند و مظلومانه به شهادت رسیدند؛ بسیار مهم است که در 
ماه رمضان روی آبهای نواحی برای امنیت مردم فداکارانه حضور داشته باشند.

روحانی گفت: رزم و شهادت در آب جایگاه ویژه ای در روایات ما دارد و 
اجر آن ده برابر رزم در زمین است؛ ما باید در کنار این خانواده های عزیز باشیم. 
امیدواریم اینگونه حوادث در تمرینات نظامی و آزمایش های ما به حداقل کاهش 

یابد و بتوانیم نظم دقیق نری را در اینگونه موارد مورد مراعات قرار دهیم.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به شرایط امروز کشور 
کرونا  بیکاری  ویروس  با  کشور  که  ایام  این  در  کرد:  اظهار  بازار،  تحوالت  و 
مواجه است، کار بزرگی انجام شده و همه اعم از مردم، نیروهای مسلح، بخش 
اقتصاد، نهادهای عمومی غیر دولتی و رسانه ها در میدان حضور داشتند، اما بار 
بسیار سنگینی بعنوان وظیفه بر دوش دولت بود؛ خداوند ما را الیق این آزمایش 
سخت و سنگین قرار داد؛ هر کسی و هر دولتی و هر جمعی مورد آزمایش های 

سنگینی قرار نمی گیرد.
رئیس جمهوری ادامه داد: ملت و دولت ایران امروز در یک آزمایش سخت 
و بی نظیر قرار گرفتند؛ درست است در این بیماری ملت های دیگری هم هستند، 
اما هیچ ملتی نیست که دو سال زیر تحریم های سخت باشد و در این شرایط 
با ویروس کرونا مواجه شود. ما دو سال است که در برابر بدترین حکومت قرار 
گرفته ایم: به یاد ندارم که کاخ سفیدی به این صورت در آمریکا ظاهر شده باشد 

که تا این حد ضد بشر  و بی رحم و ناتوان باشد.
روحانی با بیان اینکه وقتی به وزیر خارجه این رژیم)آمریکا( نگاه می کنیم، 
گویا در عمرش الفبای سیاست را نخوانده است، تصریح کرد: بدترین و شرورترین 
حکومت در آمریکا سر کار است؛ کدام حکومت  را سراغ دارید که در یک کشور 
خارجی یک فرمانده عالی رتبه نظامی ما را ترور کند؛ آمریکا همیشه تروریست 
تا این حد بی سابقه  اما  بوده و همیشه علیه ملت های مظلوم کار کرده است 
است که در زمان بیماری کرونا و ویروس عالم گیر حتی برای ورود دارو باز هم 

مشکالت ایجاد می کند.
وی با تاکید بر اینکه بجز یکی دو همسایه، سایر همسایه های جمهوری 
اسالمی ایران کشورهای خوبی هستند، افزود: اطراف ما و مرتجعین جنوب ما 
نیز واقعا بی نظیر هستند؛ ما  نه پدری آنچنان در تاریخ دیدیم و نه پسری آنچنان 

دیدیم که امروز می بینیم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه خداوند را شاکریم که مارا الیق این امتحان 
دانسته است، خاطر نشان کرد: تمام دولت و قوا و مسئولین؛ از باالترین مقام که 

رهبری است تا آن کارمند کوچک همه در معرض آزمون الهی قرار گرفته ایم.
روحانی اظهار کرد: به مردم میگویم که مسئولین و خادمان شما در دولت 
با همه توان در این حدود 3 ماه شبانه روز تالش کردند؛ از وزارت بهداشت که 
تمام کادر پزشکی اش تا وزارت کشور با تمام توان در سراسر کشور تا وزارت 
صنعت که بار سنگین پشتیبانی رابر دوش داشته، همه در این مدت مشغول به 

خدمت رسانی به مردم بوده اند.
وی همچنین با اشاره تلویحی به برکناری رضا رحمانی وزیر پیشین صنعت، 
معدن و تجارت گفت: باید تشکر کنم از همه کسانی که تا دو روز پیش در این 
وزارت خانه )وزارت خانه صنعت معدن و تجات (کار می کردند و همه کسانی که 
از دو روز پیش کار خود را آغاز کردند. امروز 4 وزارتخانه در یک وزارتخانه جمع 
شده است؛ اداره این وزارتخانه بسیار سخت و سنگین است و ما از تمام کسانی 
که در گذشته تالش کردند، تشکر می کنیم. امروز که بار مسئولیت بر دوش برادر 
عزیز ما آقای مدرس خیابانی قرار گرفته همه باید اورا یاری کنیم تا شاهد شرایط 
بهتری باشیم. وزارت صمت هم باید بهداشت و درمان را پشتیبانی کند و هم باید 

بازار، صادرات و واردات را پشتیبانی کند.
وزارتخانه های  اینکه  بیان  با  ادامه صحبت های خود  در  رئیس جمهوری 
ارشاد، خارجه، راه و سایر وزرای اقتصادی نیز در کرونا شریک و سهیم بودند، 
اظهار کرد: امروز که سازمان برنامه و بودجه و بانکها به صحنه آمده اند و پرداخت 
تسهیالت برای کسب و کارهایی که با مشکل مواجه شدند آغاز شده است  به 
مسئوالن مربوطه تاکید می کنم که کاری کنید در ماه خرداد به همه مشاغل 

تسهیالت الزم پرداخت شود.
روحانی با تاکید بر لزوم فراهم شدن شرایط برای فروش سهام عدالت به 
سهل ترین وجه ممکن، به مصوبه روز سه شنبه شورای عالی بورس اشاره کرد و 
گفت: خوشحال شدم که شورای عالی بورس دیروز تصویب کرد که بانکها می توانند 
در این زمینه به کمک بیایند؛ هر کسی که خواست سهام خود را بفروشد، می تواند 
به بانک مورد عالقه خود وکالت دهد و آن بانک در روز مقرر در بورس سهام 

فرد را می فروشد و پول آن را به صاحب سهام باز می گرداند.
وی با بیان اینکه این روزها روزهای سختی برای مردم است، تاکید کرد: 
برخی از مردم دکتر بیماری شدند، برخی اقوام خود را از دست دادند و این افراد 
با مظلومیت دنیا را ترک کردند؛ ایام عید به سختی بر مردم گذشت و ماه رمضان 
به سختی برای مردم می گذرد؛ همه جای دنیا اینگونه است اما مسائل عاطفی 
در کشور ما شدیدتر از جاهای دیگر است؛ در این شرایط همه باید تالش کنیم 
که فشار مضاعفی به مردم وارد نشود.این فشار مضاعف قیمت اجناس در بازار 

است؛ باید تالش کنیم که جلوی افزایش قیمت کاالها گرفته شود.
رئیس جمهوری با اشاره به اقدام برخی در سوءاستفاده از شرایط گفت: 
مواد غذایی مردم هم سوء  و  دیدیم که عده ای حتی در ماسک، دستکش 
می کنم  خواهش  مسئول  های  دستگاه  از  شرایط  این  در  کردند؛   استفاده 
همه توان خود را بکار بگیرند و همه نظارت ها و دقت هایی که باید انجام 
این  بتوانیم  کمتری  سختی  با  تا  کنیم  تالش  باید  همه  شود.  رعایت  شود، 
و  می گذریم  سخت  روزهای  این  از  که  هستم  مطمئن  بگذرانیم.  را  روزها 
به  را  آخرین دالر  تا  ملی خود  با غیرت  و  را می دانند  ما شرایط  کارآفرینان 
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درخواست معافیت مبتالیان اوتیسم از خدمت نظام وظیفه
مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران ضمن اشاره به نحوه فعالیت سامانه ثبت اطالعات 
اوتیسم ایران، در عین حال از معافیت کامل مبتالیان اوتیسم طی تفاهمی با سازمان 

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

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

وی در ادامه خاطرنشان کرد: خانواده ها را تشویق می کنیم برای اینکه به این 
سامانه رجوع کنند؛ چراکه هم باعث بررسی وضیعت اوتیسم می شود و هم دالیل مهم 
دیگری همچون خدماتی دارد که خانواده های اوتیسم به واسطه این سامانه می توانند 
دریافت کنند. سامانه رجیستری به تمامی سازمان ها و نهادها امکان ارائه گزارش های 

موردی را می دهد.

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

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

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

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

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

که باید به اوتیسم اختصاص یابد محروم می شوند.
صالح غفاری ادامه داد: اگر مجموعه های خصوصی در قالب مسئولیت های 
اجتماعی بتوانند در ایجاد زیرساخت های الزم به انجمن هایی مانند انجمن اوتیسم 
ایران کمک کنند، بزرگترین رسالت خود را انجام داده اند. مسئولیت اجتماعی تنها 
پرداخت وجوه مالی نیست و گاهی مسئولیت می تواند در قبال صرف زمان باشد.



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1458- پنجشنبه 25 اردیبهشت 41399 انرژی اقتصاد- 

صنعت  کارشناس  یک  اعتقاد  به 
خودرو، با توجه به وضعیت تورمی کشور، 
مشکالت ناشی از تحریم و نقل و انتقاالت 
مالی و مهمتر از همه، افزایش قیمت تمامی 
نهاده های تولید، اصالح قیمت ها نیز مشکل 
را از ریشه حل نخواهد کرد؛ چراکه قیمت 
گذاری دستوری به هر شکل، رانت خواهد 
داشت. خودروساز قیمت های مصوب را می 
پذیرد اما فشار را به زنجیره تامین خود وارد 
می کند؛ در نتیجه هیچکدام رشد و توسعه 

نخواهند داشت.
پس از برگزاری چندین جلسه ستاد 
تنظیم بازار برای تعیین قیمت های جدید 
روسا  حضور  با  جاری  سال  در  خودرو 
سازمان  رقابت،  شورای  نمایندگان  و 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
خودروسازن و... که به توافق نمی رسیدند، 
هفته  دوشنبه  روز  جلسه  در  نهایت  در 
جاری قیمت های جدید برای خوردوها از 
درب کارخانه و قیمت ها در بازار مصوب 

و اعالم شد.  
رقابت،  شورای  رئیس  اعالم  طبق 
جدید،  قیمت گذاری  فرمول  اساس  بر 
خودرو  ایران  صنعتی  گروه  خودروهای 
۱۰ درصد و گروه صنعتی سایپا ۲3 درصد 
همچین  داشت.  خواهند  قیمت  افزایش 
نیز  بازار  در  خودرو  گذاری  قیمت  فرمول 
قیمت مصوب شرکت به عالوه ۱۰ درصد 

خواهد بود.
در رابطه با مصوبه قیمت گذاری ها، 
ابوالفضل خلخالی عضو هیات علمی گروه 
صنعت،  و  علم  دانشگاه  خودرو  مهندسی 
اظهار کرد: اصل قضیه اینجاست که زمانی 
که فرمول هایی این چنینی تعیین می شود، 
اتفاقی که خواهد افتاد این است که همیشه 
قیمت کارخانه کمتر از بازار می ماند. باز هم 
علیرغم اینکه تصویب شده است، ۱۰ درصد 
در بازار گران تر باشد اما عمال قیمت خودرو 
در بازار با قیمت درب کارخانه، حدود 3۰ 

درصدی تفاوت خواهد داشت.
وی افزود: همچون چند سال اخیر این 
اختالف قیمت چند مشکل ایجاد می کند. 
عالوه براینکه بساط رانت و واسطه گری 
ها جمع نشده و سود حاصل از درآمد به 
دالالن  جیب  به  تولیدکننده  جیب  جای 
جزایی  و  قضایی  مشکالت  رفت؛  خواهد 
های  دستگاه  که  آورد  خواهد  پیش  نیز 
در  کند.  می  درگیر  را  نظارتی  و  قضایی 
همین راستا دستگاه های ناظر و نظارتی 
حل  برای  ستادهایی  تشکیل  به  مجبور 
ای  پروسه  و  شود  می  تشکیل  مشکل، 

جدید ایجاد می شود.  
تاکید  این کارشناس صنعت خودرو 
و  دستوری  که  قیمتی  هرحال  به  کرد: 
هم  رانت  خود  همراه  به  باشد،  ابالغی 
های  هزینه  اینکه  ضمن  داشت.  خواهد 
غیرمستقیم خودروسازان ما به دلیل پایین 

بودن بهره وری، همچنان باال خواهد بود؛ 
لذا قیمت فروش کارخانه برایشان کمتر از 
ارزش واقعی و هزینه تمام شده خواهد بود؛ 
لذا فشار را بر زنجیره تامین خود همچون 
قطعه سازان و سایر تامین کنندگان وارد می 
کنند. این موضوع باعث خواهد شد که در 
زنجیره تامین نیز مشکالت متعددی ایجاد 
پایین آمده و بعضا  شود. کیفیت کارشان 
توان رشد و توسعه آن ها کم خواهد شد. 
زمانی که در مجموعه های قطعه سازی و 
نباشد، در  نداشته  تامین کنندگان رشدی 
خودروسازی هم شاهد پیشرفت و توسعه 

نخواهیم بود.
خلخالی با بیان اینکه طبیعتا قیمت 
و  مواداولیه  همه  افزایش  از  متاثر  خودرو 
دستمزد است؛ اظهار کرد: چنانچه قیمت 
خودرو متناسب با رشد ارز و سایر مواداولیه، 
افزایش دهیم، دیگر وضعیتی همچون » 
آب متوقف شده پشت سد » پیش نخواهد 
های  قیمت  شده  تعیین  قیمت های  آمد. 
غیرمنطقی نیست. مردم به طور مستقیم 
خریداری  را  و...  پلیمر  فوالد،  آلومینیوم، 
نمی کنند که از تغییرات و افزایش قیمت 
آن خبر داشته باشند، این صنعتگر است که 
خبر از رشد پنج برابری آلومینیوم، فوالد و 
... دارد؛ خودرو نیز متشکل از این مواداولیه 
است. نهاده های تولید همه مشمول افزایش 
قیمت می شوند اما انتظار می رود که خودرو 

کاهشی باشد.
وی با بیان اینکه با دستوری شدن 
تر شده و  قیمت گذاری ها، کار سخت 
در نهایت هم همانطور که شفاف است، 
کرد:  اظهار  بود؛  نخواهد  بخش  نتیجه 
اصالح قیمت ها بهتر شد اما باتوجه به 
مشکل  است،  دستوری  همچنان  اینکه 
عالوه  کرد.  نخواهد  حل  ریشه  از  را 
براین ممکن است اعالم شود که قیمت 
تمام شده در فرمول جدید تعیین قیمت 
خودرو لحاظ شده است اما موضوع این 
قیمت  تمام شده،  قیمت  است که عمال 
تمام شده درستی نیست و در آن بحث و 
اختالف نظر پیش می آید. از سوی دیگر 
برای مجموعه ای همچون خودروسازی 
افزایش  این  پایینی دارد،  که بهره وری 

 ۲3 و  خودرو  ایران  برای  درصدی   ۱۰
برای  سوددهی  چندان  رقم  درصدی، 

آن ها نیست.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: 
خودروسازان این قیمت را می پذیرند اما 
فشار آن را بر زنجیره تامین وارد می کنند 
همچنین میزان بدهی شان به زنجیره تامین 
بیشتر می شود و همین امر باعث پوسیدگی 
و فروپاشی بدنه خودروسازی از پایه خواهد 
شد. باتوجه به وضعیت تورمی کشور، نرخ 
که  ارزی  انتقال  مسائل  و  تحریم ها  ارز، 
وجود دارد، 4۰ درصد هم اضافه می شد، 
باز هم نمی توانند مسائل را مدیریت کنند. 
البته افزایش قیمت هم راه حل منطقی و 
درستی نیست؛ بلکه در حقیقت باید ساختار 
مشکل دار خودروسازی ما به دلیل دولتی 

بودن و سایر مسائل اصالح شود.
اما نایب رئیس کمیسیون حقوقی و 
و  قضایی  دستگاه  ورود  مجلس،  قضایی 
های  سازمان  و  امر  متولیان  عاجل  ورود 
الوصل  سریع  راهی  را  موضوع  با  مرتبط 
تر از اقدامات مجلس دهم در مدت باقی 
مانده، دانسته و در رابطه با افزایش قیمت 
های خودرو معتقد است که صنعت خودرو 
کشور ما خود را تافته جدا بافته از حاکمیت 
می داند، به همین دلیل نه دستورالعمل ها، 
بر  تاثیری  نه سخنرانی  ها  نه نطق  ها و 
عملکرد آن ها ندارد و آن ها کار خودشان 

را انجام می دهند.
این درحالی است که بررسی تحوالت 
بازار خودرو پس از اعالم مصوبات جدید 
خوردوها  قیمت  برای  بازار  تنظیم  ستاد 
دربازار و درب کارخانه، نشان می دهد که 
این بازار ریزش قیمتی خود بعضا تا بیش 
از ۲۰ درصد  درصد آغاز کرده و پیش بینی 
روزهای  در  قیمت ها  ریزش  این  می شود 

آینده هم بیشتر شود.
***

یک عضو کمیسیون عمران مجلس:
سامان  قانونگذاری  با  خودرو  بازار 

نمی یابد، نظارت الزم است
یک عضو کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: مادامی که پای 
دالالن در میان باشد و سود به جیب آنها 

برود نمی توان بازار خودرو را سامان داد آن 
چه که امروز الزمه کار است نظارت جدی 

دستگاه های نظارتی است.
درباره  شهریاری،  الدین  کمال  سید 
برای  نظارتی  نهادهای  ورود  ضرورت 
نظر  از  کرد:  بیان  خودرو  قیمت  کنترل 
اگر مجلس بخواهد در حوزه قیمت  بنده 
را  بازار  این  و  شود  وارد  خودرو  گذاری 
مدیریت کند نباید به سمت قانون گذاری 
و ارائه طرح های دو فوریتی یا سه  فوریتی 
برود چرا که این مشکل با قانون گذاری 

حل نمی شود.
از  یکی  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
مشکالتی که امروز در کشور با آن مواجه 
هر  می کنیم  فکر  که  است  این  هستیم 
پدیده ای که در کشور اتفاق می افتد، با ارائه 
طرح ها و لوایح و در نهایت قانون گذاری 
حل می شود، اظهار کرد: در حالی که بحث 
مدیریت و نظارت مهمتر از قانون گذاری 
است. ما قوانین زیادی در کشور داریم که 
به خاطر ضعف مدیریتی اجرا نمی شود و 
یا بر اجرای آنها نظارت صحیحی صورت 
نمی گیرد به عنوان مثال در خصوص بازار 
سیاست های  اجرای  قانون  در  ما  خودرو 
اصل 44 ، شورای رقابت را ایجاد کردیم 
از سوی دیگر ما قانون ضد انحصار طلبی 
برای جلوگیری از انحصار کاالها و در نهایت 

افزایش قیمت ها را داریم.
تنگستان  و  دشتی  مردم  نماینده 
اسالمی تصریح کرد:  در مجلس شورای 
راهکارهای الزم برای جلوگیری از افزایش 
قانون  در  خودرو  قیمت  گسیخته  افسار 
تعداد  دلیل  به  اما  است  شده  بینی  پیش 
دستگاه های اجرایی متعدد که بعضا وظایف 
و تکالیف را بر دوش یکدیگر می اندازند و 
از سوی دیگر افزایش تعداد دالالن شاهد 
نابسامانی هستیم متاسفانه امروز دالالن هر 
کاری که بخواهند در کشور انجام می دهند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس 
در ادامه تاکید کرد: مجلس، دستگاه های 
وزارت  و  تعزیرات  سازمان  نظیر  اجرایی 
ورود  جد  طور  به  باید  معدن  و  صنعت 
دستی  داللی  با  که  را  افرادی  و  کرده 
بر کار داشته را شناسایی و دست آنها را 
قطع کنند. متاسفانه امروز بخش عمده ای 
از نقدیندگی به جای بازار تولید به سمت 
داللی رفته است و سودی که در داللی 
وجود  تولیدی  رشته  هیچ  در  دارد  وجود 
ندارد. بنابراین همه به دنبال داللی بوده 
دستگاه های  ضعف  دلیل  به  امر  این  و 
و  فضای کسب  نبودن  فراهم  و  نظارتی 

کار برای تولید است.
شهریاری در پایان افزود: مادامی که 
موانع متعدد بر سر راه تولید کنندگان قرار 
داشته باشد و سود و منفعت در داللی باشد 
اوضاع همین شکل خواهد بود و مصرف 

کننده زیان می کند.

صدور کدبورسی و احراز هویت سجام درموسسه اعتباری ملل
  امکان صدور کد بورسی و احراز هویت و ثبت نام 

سجام در شعب موسسه اعتباری ملل فراهم شد.
به  اعتباری ملل  روابط عمومی موسسه  به گزارش   
و  دغدغه  کاهش  و  ارجمند  هموطنان  حال  رفاه  منظور 
صرفه جویی در وقت آنان و با هدف تسهیل فرآیند احراز 
هویت و صدور کد بورسی موسسه اعتباری ملل تفاهم نامه 
اوراق بهادار )سجام(  با شرکت سپرده گذاری مرکزی  ای 

منعقد نمود که به موجب آن امکان احراز هویت و تخصیص کد بورسی به مراجعه 
کنندگان در شعب موسسه اعتباری ملل فراهم شد.مشتریان محترم که تا کنون 
نسبت به ثبت نام در سامانه سجام اقدام ننموده اند و یا کسانی که ثبت نام بعمل 
آوردند و کد رهگیری مربوطه را در اختیار دارند می توانند تا با در اختیار داشتن 
اوراق هویتی خود به شعب موسسه اعتباری ملل در سراسر کشور مراجعه و فرآیند 

احراز هویت را تکمیل نمایند.
 برای تکریم بیش از پیش هموطنان محترم هیچگونه کارمزدی بابت عضویت 
و صدور کد بورسی از هموطنان عزیز دریافت نخواهد شد و صرفا هزینه ثبت نام در 

سجام را پرداخت خواهند نمود

مدیر فاوای بانک توسعه صادرات ایران تشریح کرد:
اقدامات فناورانه مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات

زیرساختهای  به  بانک  تجهیز  گفت:  عدالت  عشرت 
ارائه خدمات بانکداری باز، اتصال به هاب شاهین در سال 
۹8 و راه اندازی مرکز عملیات- –OC به صورت ۲4*۷ از 
جمله مهمترین فعالیت های مرکز فاوا در سال گذشته بود.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 
عشرت عدالت در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز یه تشریح 

عملکرد این بانک در سال ۹8 در حوزه فناوری اطالعات پرداخت و گفت: از مهمترین 
فعالیت های مرکز فاوا تجهیز بانک به زیرساختهای ارائه خدمات بانکداری باز، اتصال 
به هاب شاهین در سال ۹8 و راه اندازی مرکز عملیات- –OC به صورت ۲4*۷ بود.

وی همچنین از بومی سازی سرویس های بانکداری باز و پایلوت سرویس ها 
در شرکتهای تابعه، راه اندازی سرویس کارت به کارت در اپلیکیشن های پرداخت 
و راه اندازی رمز دوم پویا – پیامک و سامانه ریما در سال گذشته یاد کرد و گفت: 
با امکانات  الکترونیک  بانکداری  بانک توسعه صادرات نسخه جدید سیستم های 

جدید )وب و همراه(، سامانه هما را سال گذشته راه اندازی کرد.
عدالت خاطر نشان کرد: با هدف ایجاد فضای امن برای دورکاری در شرایط 
بانک  نیاز  مورد  دورکاری  امن  های  زیرساخت  کرونا،  بحران  با  درگیری  و  فعلی 
فعال و سیستم وبینار )ویدئو کنفرانس( جهت ارائه سرویس جلسات غیر حضوری 

راه اندازی شد
وی در ادامه به تشریح برنامه های بهینه سازی منابع داده ای در بانک پرداخت 
و گفت: در این راستا سامانه مدیریت ریسک نقدینگی، مستقر و توسعه بافت؛ همچنین 
طرح توسعه انبار داده و سیستم BI ، سامانه پایش اجرای مقررات مبارزه با پولشویی 
و سامانه صورتهای مالی براساس IFRS در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شد.

به گفته عدالت سال گذشته توسعه سامانه نظارت غیر حضوری – فاز یک زیر 
سیستم های بخش ریال –ارز-تسهیالت – LOS و بیش از۱3۰ گزارش نظارتی 

و هوشمند بر اساس الگوریتم های بازرسی انجام شد.
مدیر فاوای بانک توسعه صادرات ایران گفت: از دیگر خدمات مرکز فناوری 
و اطالعات بانک توسعه صادرات ایران در سال ۹8، استقرار افزونگی )HA(، ارتقا 
به جهت تجهیز  بود؛اقدامات الزم  بانک  این  کیفیت و یکپارچگی زیر ساخت در 

سایت پشتیبان و بحران از دیگر اقدامات این مدیریت می باشد .
 Core مرکز داده ،edge وی گفت: سال گذشته موفق به راه اندازی سایت
شدیم و در بخش تامین امنیت در حوزه اطالعات، ارزیابی آسیب پذیری امنیتی 
سامانه ها، بهبود تعهدات امنیتی قراردادها، شناسایی ریسک امنیت اطالعات پروژه 

ها دستاوردهای قابل اعتنایی کسب شد.
عشرت عدالت در ادامه به دستاوردهای دیگر مرکز فاوای بانک اشاره کرد و 
گفت: تمدید گواهینامه مدیریت امنیت اطالعات ISMS-ISO ۲۷۰۰۱ از طرف 
افتا برای سال دوم، استقرار سامانه مدیریت متمرکز ثبت وقایع )الگ( و بهبود در 
روال پایش و تحلیل رویدادهای امنیتی -SOC از دیگر موفقیت های بانک توسعه 

صادرات ایران در سال ۱3۹8 بوده است.
به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز تامین کاال، خدمات و شفاف سازی هزینه 
ها، انجام معامالت بزرگ و متوسط به جهت خریدهای سخت افزاری و نرم افزاری، 
خدمات مشاوره، پهنای باند، الیسنس، پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری و حمایت 
و پشتیبانی حداکثری در رابطه با تطابق قوانین و مقررات باالدستی در لیست خدمات 

مرکز فاوا به چشم می خورد.
به گفته عدالت همکاری در تهیه دستور العمل مدیریت ریسک فناوری اطالعات 
و حسابرسی فناوری اطالعات انجام شده و تهیه ساختار سازمانی مجازی و مدیریت 

کمیته بحران سایبری توسط این مدیریت انجام شد .
به گفته مدیر مدیریت اطالعات و فناوری بانک توسعه صادرات این مدیریت 
با اجرا و پایش الزامات امنیت اطالعات موفق به افزایش چابکی فناوری اطالعات 
در پاسخ به درخواستهای کسب و کار در سال گذشته شد؛ همچنین تهیه ساختار 
و فرایند برونسپاری خدمات فناوری اطالعات بر اساس روالهای درون سازمانی و 

برون سازمانی در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز برخی از برنامه های این مدیریت در سال 
۹۹ عبارتند از طراحی و پیاده سازی ارائه خدمات الکترونیک جدید بر بستر موبایل، 
توسعه بانکداری باز با تاکید بر مدل های کسب وکار مبتنی بر API و پیاده سازی 

میان افزارها جهت برقراری تعامل بین سیستم های اطالعاتی موجود .
عشرت عدالت اعالم کرد: همچنین در سال جاری برنامه تقویت سامانه های 
مدیریت امنیت اطالعات و برنامه های امنیت مشتمل بر برنامه های جلوگیری از نفوذ، 
 BI ,WH, سو استفاده وکالهبرداری و حفاظت اطالعات و توسعه سامانه های

ALM، LOS و ...در دستور کار این مدیریت قرار دارد.

راه اندازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ستودنی بود؛
جهانگیری: دغدغه ای برای تأمین گاز نداریم

معاون اول رئیس جمهوری با قدردانی از اقدام های وزارت نفت برای مقابله با 
شیوع ویروس کرونا گفت: صنعت نفت هم اکنون در چند جبهه از جمله تحریم ظالمانه 

آمریکا در حال مبارزه است.
اسحاق جهانگیری پس از استماع گزارش وزیر نفت و مدیران ارشد این صنعت 
از مدیران اچ اس یی و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت برای مقابله با شیوع 

ویروس کرونا قدردانی کرد.
وی نقش صنعت نفت را در زندگی مردم بسیار تأثیرگذار و تعیین کننده دانست و 
با بیان اینکه تصور قطع جریان نفت یا گاز به دلیل اهمیت آن در صنایع زیربنایی کشور 
غیرممکن است، اظهار کرد: جریان گاز اکنون در کل ایران گسترده است و به مرحله ای 

از تولید گاز در کشور رسیده ایم که دغدغه قطع شدن آن را نداریم.
معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد: اقدام های وزارت نفت برای تداوم تولید در 

دوران شیوع ویروس کرونا قابل قدردانی است.
جهانگیری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه صنعت نفت افزون بر این موارد، 
هم اکنون در چند جبهه در حال مبارزه است که مهم ترین آن تحریم های ظالمانه 
آمریکاست که صنعت نفت ایران را نشانه گرفته، افزود: ضرورت دارد جایگاه صنعت 

نفت و اهمیت آن بیشتر برای مردم تشریح شود.
وی در توضیح این موضوع ادامه داد: برخی ها عنوان می کنند که کاش ایران نفت 
و ذخایر نفت نداشت، در آن صورت می شد کارهای دیگر در اقتصاد کشور انجام داد، در 
حالی  که نفت بزرگ ترین نعمتی است که خداوند در اختیار ملت ایران قرار داده است.

معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: اگر ما از این نعمت خدادادی )نفت( 
به درستی استفاده نمی کنیم به معنای جایگاه پایین این صنعت نیست.

جهانگیری با تأکید بر اینکه صنعت نفت هم به جهت نیازهای داخلی و هم نیازهای 
خارجی برای کشور حائز اهمیت است، گفت: تصور کنید در چنین شرایطی ما باید حجم 
عظیمی نفت، گاز یا فرآورده نفتی وارد کشور می کردیم چه اتفاقی برای کشور می افتاد؟

وی با اشاره به اینکه صنعت نفت در یکصد سال گذشته منبع اصلی درآمدهای 
اقتصادی کشور بوده و اقتصاد کشور نیز به آن متکی بوده است، تصریح کرد: هنر 
این است که از منابع نفتی به خوبی و در جای درست استفاده و درآمدهای آن را به 

سرمایه گذاری های مؤثر تبدیل کنیم.
دغدغه ای برای تأمین گاز نداریم

معاون اول رئیس جمهوری به اقدام های بزرگ دولت در صنایع نفت و گاز اشاره و 
یادآوری کرد: با آغاز دولت تدبیر و امید فازهای متعدد پارس جنوبی تکمیل و راه اندازی 
شد و اکنون به مرحله ای رسیده ایم که دیگر دغدغه ای از بابت قطع گاز در زمستان 
نداریم و مردم از این بابت نگران نیستند.وی با اشاره به توسعه گازرسانی در کشور و 
بیان اینکه در پی این اقدام ها مصرف گاز نیز در کشور افزایش یافته است، گفت: توسعه 
شبکه گازرسانی به روستاها نیز اقدام ارزشمندی بود که در این دولت به سرعت انجام 
شد و هزاران روستا به شبکه اصلی گاز متصل شدند.جهانگیری ادامه داد: این اقدام 
بدون اتکا به بودجه دولت و تنها با اجرای طرح ابتکاری انجام شده است و امروز دو 

برابر بیشتر از زمانی که دولت آغاز به کار کرد، گازرسانی به روستاها انجام شده است.
راه اندازی ستودنی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

معاون اول رئیس جمهوری همچنین به توسعه میدان های مشترک نفت و گاز در 
سال های اخیر اشاره کرد و افزود: کارهای بزرگی در این زمینه انجام شده است. به عنوان 
نمونه مقدار تولید از میدان های غرب کارون با وجود همه محدودیت ها از رقم روزانه ۷۰ 
هزار بشکه در ابتدای این دولت به رقم بیش از روزانه 3۰۰ هزار بشکه کنونی رسیده است.

وی به جهش بزرگ در صنایع پتروشیمی و پاالیشی کشور هم پرداخت و یادآوری 
کرد: یکی از مدیران شرکت ملی نفت ایران در دیداری که سال ۹۲ با من داشت عنوان 
کرد اگر فکری برای میعانات گازی انجام ندهید با توجه به اینکه امکان ذخیره سازی 

آن وجود ندارد ممکن است تولید گاز در پارس جنوبی متوقف شود.
جهانگیری ادامه داد: راه اندازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اقدامی ستایش آمیز 
است. خوشبختانه وزارت نفت برنامه های خوبی برای بهره برداری بهتر از این منابع دارد.

کارستان وزارت نفت در مقابل فشار آمریکا
با وجود  نیز  اینکه وزارت نفت هم اکنون  بیان  با  اول رئیس جمهوری  معاون 
محدودیت ها و مشکالت پیش رو برنامه های خوبی دارد، گفت: کمابیش در جریان 
دغدغه های آقای زنگنه و دوستانشان در مقابله با تحریم هستم. واقعاً در این زمینه 
کاری شد کارستان. آمریکا با وجود فشارهای شدید موفق نشد صادرات نفت ایران را 

به صفر برساند.
وی به کاهش قیمت نفت هم اشاره کرد و با بیان اینکه نشست های متعددی 
در این زمینه و تأمین بودجه کشور برگزار شده است، تصریح کرد: البته سهم ۱4.۵ 
درصدی وزارت نفت نیز هم زمان با کاهش قیمت نفت به شدت کاهش یافته است، اما 
مطمئن هستم تیم مدیریتی وزارت نفت و مدیران دلسوز و کاردان صنعت نفت کشور هم 
برای حل مشکالت خود و هم برای حل مسائل کشور راهکارهای خوبی در نظر دارند.

جهانگیری با بیان اینکه طرح های در دست اجرا و برنامه های آتی وزارت نفت مورد 
حمایت دولت است، ادامه داد: اگر برنامه ها و طرح های وزارت نفت در حوزه بهینه سازی 
مصرف انرژی نظیر گازسوز کردن خودروها که چندی پیش در یکی از نشست های 
شورای اقتصاد نیز تصویب شده است،  اجرایی شود،  شاهد آثار مثبتی برای کشور خواهیم 
بود و اگر گازسوز شدن موتورسیکلت ها نیز اجرایی شود،  این طرح به عنوان یکی از 

کارهای ماندگار وزارت نفت به ثبت خواهد رسید.
نگاه ها به وزارت نفت برای تأمین نیازهای ارزی کشور

معاون اول رئیس جمهوری به ایجاد خط پروپیلن هم پرداخت و گفت: اگر این خط 
تولید راه بیفتد از جمله کارهای ماندگار خواهد شد که الزم است مدیران و مسئوالن 
وزارت نفت این موضوع را با جدیت دنبال کنند.وی از اجرای خط لوله اتیلن غرب در 
دولت آقای خاتمی نیز به عنوان یک کار بزرگ که منجر به توزیع صنعت پتروشیمی 
در کل کشور شد نام برد و گفت: شاید تا آن زمان کسی تصور نمی کرد که در مهاباد،  

میاندوآب و لرستان هم بتوان پتروشیمی ایجاد کرد.
جهانگیری با بیان اینکه با وجود پیش بینی ها نسبت به محدودیت های صنعت 
نفت،  گاز و پتروشیمی اما باز هم نگاه ها برای تأمین ارز مورد نیاز کشور به صنعت نفت 
کشور دوخته شده است، تصریح کرد: حداقل نیاز امسال برای تأمین مواد اولیه و کاالهای 

اساسی 3۵ میلیارد دالر پیش بینی شده است.

یک کارشناس صنعت خودرو:

اصالح قیمت ها چاره ساز نیست، مشکل ساختار خودروسازیست

مه
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای / خانم ستاره جمشید نیا فرزند علی دارای شناسنامه شماره ۶۹ موالید به شرح 
دادخواست کالسه 83۶/۹۹  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان علی جمشید نیا  فرزند البه  و عنبر  به شناسنامه شماره ۱8۵۵8  در تاریخ  

۶۵/۱۱/۲8 در اقامتگادائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به : 
ستاره جمشید نیا فرزند علی  جمشید نیا  به شماره شناسنامه ۶۹ متولد ۱34۵/4/۹ فرزند

لیلی جمشید نیا فرزند علی جمشید نیا به شماره شناسنامه 4۹ متولد ۱34۰/4/۷ فرزند 
زهره جمشید نیا فرزند علی جمشید نیا به شماره شناسنامه  ۵8 متولد ۱338/4/۲۲ فرزند

زهرا جمشید نیا فرزند علی جمشید نیا به شماره شناسنامه  ۵۰۲ متولد ۱3۵۶/۶/۵ فرزند 
قاسم جمشید نیا فرزند علی جمشید نیا به شماره شناسنامه ۲۷4 متولد ۱34۷/۱۲/۲۱ 

فرزند
علی اصغر جمشید نیا فرزند علی جمشید نیا به شماره شناسنامه ۱۷۰ موالید متولد 

۱34۶/۹/۲4 فرزند 
 خرامان خسروزاده فرزند سیف اهلل و گرجی به شماره شناسنامه ملی 33۶۰۲۱۹8۶4 

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

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

برگ سبز
نوع تاکسی سیستم پراید مدل ۱38۵

تیپ جی تی ایکس آی
شماره موتور ۱48۵3۷8

S۱4۱۲۲8۵8۲۵۰۲۱ شماره شاسی
پالک ایران ۶۲-۲8۵ ت 43

متعلق به محمدطاهر یحیائی کاسگری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی دعوت به افراز
آقایان ایرج و علی اصغر و خانم فرانک شهرت همگی توتونچی اول برابر درخواست 
شماره ۱۷4-۹۹/۰۱/۲4 تقاضای افراز مقدار مالکیت خود را به ترتیب به مقدار دو قسمت 
از پنج قسمت و یک قسمت از هفت قسمت و یک قسمت از ۷ قسمت دو سهم مشاع از 
نه سهم از شش دانگ پالک ۲۲ فرعی از ۱۷۵ اصلی بخش ۱۰ مشهد را نموده است. با 
توجه به اعالم متقاضیان افراز مبنی بر عدم دسترسی به دیگر مالکین مشاعی لذا طبق 
ماده ۱۷ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء به کلیه مالکین مشاعی ابالغ و 

از آنها دعوت می گردد که در مورخه ۹۹/۰3/۰۱ ساعت ۱۱:3۰ صبح در محل وقوع ملک 
واقع در میدان نمایشگاه به سمت ابتدای مجیدیه سمت راست حضور یابند. عدم حضور 

سایر مالکین مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود.
تاریخ انتشار: ۹۹/۰۲/۲۵

محمد مقدسی
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 مشهد

آگهی دعوت به افراز
آقایان ایرج و علی اصغر و خانم فرانک شهرت همگی توتونچی اول برابر درخواست 
 4۰ مقدار  به  ترتیب  به  را  خود  مالکیت  مقدار  افراز  تقاضای   ۹8/۱۲/۲۲-۱3۵3۶ شماره 
قسمت و 3۰ قسمت و 3۰ قسمت مشاع از ۱۰۰ قسمت دو سهم مشاع از 8 سهم از شش 
دانگ پالک 48۲۹۹ فرعی از ۱۷۵ اصلی بخش ۱۰ مشهد را نموده است. با توجه به اعالم 
متقاضیان افراز مبنی بر عدم دسترسی به دیگر مالکین مشاعی لذا طبق ماده ۱۷ آئین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء به کلیه مالکین مشاعی ابالغ و از آنها دعوت می 
گردد که در مورخه ۹۹/۰3/۰۱ ساعت ۱۱:3۰ صبح در محل وقوع ملک واقع در میدان 
نمایشگاه به سمت ابتدای مجیدیه سمت راست حضور یابند. عدم حضور سایر مالکین مانع 

از انجام عملیات افراز نخواهد بود.
تاریخ انتشار: ۹۹/۰۲/۲۵

محمد مقدسی
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 مشهد

خانم زینب دست بسته به شماره شناسنامه 8۱۶ به شرح دادخواست به کالسه ۷8/۹۹ 
از این دادگاه درخواست نموده چنین توضیح داده که شادروان ملیکان هوتی ناز به شماره 
شناسنامه 3۵8۱۲۱۷۲8۷ در تاریخ ۱3۹۹/۰۱/۲۹ در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
متقاضی با مشخصات فوق مادر متوفی، مرحوم ورثه دیگری ندارد.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف 8
عظیم بامری

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

فقدان مدرک تحصیلی
التحصیلی اینجانب فاطمه کریمی قادی فرزند کریم شماره شناسنامه  مدرک فارغ 
۲۲۵۰۰۶۲3۰۷ صادره از سوادکوه در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خضومی از دانشگاه 

قائم شهر به شماره 4۶۶38 می باشد. از یابنده تقاضا می شود به آدرس دانشگاه آزاد واحد 
قائم شهر نشانی جاده نظامی دانشگاه آزاد قائم شهر ارسال نماید.

آگهي حصروراثت
آقای مهران پورعلی سیاه پیرانی به شماره شناسنامه ۲۵8۰88۵۱۵3  فرزند محمد  
از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 
پورعلی سیاه پیرانی فرزند نقره علی  در تاریخ ۹3/۵/۲ در شهرستان رشت فوت نموده 
به  پیرانی  پورعلی سیاه  اند:۱- مهران  تعرفه شده  ذیل  به شرح  ان مرحوم  ورثه  و  است 
ش ش ۲۵8۰88۵۱۵3 فرزند محمد نسبت پسر۲-میالد پورعلی سیاه پیرانی به ش ش 
۲۵8۰۶۹۵8۵۰ فرزند محمد نسبت پسر3-فاطمه ظفری چوسری به ش ش ۵۰۲ فرزند 
ابوالحسن نسبت زوجه  به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه 
دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره 443 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 سکینه کوهستانی کلشتری به شماره شناسنامه  ۲۶۶ فرزند علی اصغر از این 
شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه رضاپور 
گزنی  فرزند تقی در تاریخ۹8/۱۲/۲۵  در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان 
مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-علی کوهستانی کلشتری به ش ش ۵۵ فرزند علی 
اصغر نسبت پسر۲-عباس کوهستانی به ش ش ۲۶۰ فرزند علی اصغر نسبت پسر3-سکینه 
کوهستانی کلشتری به ش ش ۲۶۶ فرزند علی اصغر نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده 
ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به 
شماره4۲۱ 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 رضا جوانی فارمد به شماره شناسنامه ۲۶۰۹4  فرزند محمد از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن جوانی فاربد  فرزند محمد 
در تاریخ ۹8/۱۲/۲۶  در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل 

تعرفه شده اند:۱-آریا جوانی فاربد به ش  ش۲۵8۰۷۶۹8۰3 فرزند حسن نسبت پسر۲-
مرضیه قریب جیرکوهی به ش ش 3۰ فرزند عیسی نسبت مادر به غیر از وراث نامبرده 
ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به 
شماره 4۹۶ 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 رامین صفری قصابسرائی به شماره شناسنامه ۵۹۹۲  فرزند عباس از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه خرمی راد فرزند  
تاریخ ۹8/۱۲/۱۲  در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم  ابوالقاسم در 
به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-رامین صفری قصابسرائی به ش ش ۵۹۹۲ فرزند عباس 
نسبت پسر۲-پروانه صفری قصابسرائی به ش ش 3۷ فرزند عباس نسبت دختر3-معصومه 
نامبرده  از وراث  به غیر  فرزند عباس نسبت دختر  به ش ش ۱۰84  صفری قصابسرائی 
ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به 
شماره 434  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
از  محمد   فرزند    ۱۹3۲ شناسنامه  شماره  به  شهرستانی  شعبانی  بانو  ماه  خانم 
این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 
شعبانی  فرزند کاسعلی در تاریخ ۱3۹8/۱۰/4  در شهرستان سنگر فوت نموده است و 
ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-ماه بانو شعبانی شهرستانی به ش ش 
۱۹3۲ فرزند محمد نسبت فرزند به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس 
از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره۹۹/۲/۷-۹۹۰۰۰۲3 
مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد 
شعبه  دفتر  به  یکماه  ظرف  آگهي  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفي  از  وصیتنامه  یا  و 
دوم شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر 

درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر-رضا مسلمی 

یه  سرما ر  ا ز با رشناس  کا یک 
از  دولت  اموال  جدید  واگذاری های 
طریق صندوق های ETF را گام موثری 
و  واقعی  خصوصی سازی  راستای  در 
اجرای اصل 44 قانون اساسی دانست.

به  اخیر  ماه  دو  در  سرمایه  بازار 
شگفتی  مایه  که  داشته  رشد  قدری 
همه شده است، از طرف دیگر، دولت 
با  نفتی  درآمدهای  کاهش  سبب  به 
که  شده  روبرو  مخارج  تأمین  مساله 
ضلع سوم این مثلث، نقدینگی موجود 

در بازار است.
به  نسبت  اقتصادی  کارشناسان 
هشدار  بازار  این  رشد  مخرب  اثرات 
ابتکاری  دولت  میان  این  در  می دهند، 
آقا  »فردین  گفته  به  که  کرد  آغاز  را 
سرمایه،  ر  بازا کارشناس  بزرگی«، 
در  موجود  فرصت  از  استفاده  با  دولت 
نقدینگی موجود  از  باید بخشی  بورس 
کند  جمع آوری  شیوه ای  به  را  بازار  در 

با  را  خود  مالی  کسری های  بتواند  که 
آن جبران کند.

به  توجه  با  اکنون  وی،  گفته  به 
سرشار  نقدینگی  ورود  و  خرید  اشتیاق 
برای  فرصت  بهترین  سرمایه،  بازار  به 
طریق  از  که  است  شده  فراهم  دولت 
سهام عدالت و ETFها که متشکل از 
سهام شرکت های دولتی هستند، بحث 
واگذاری اموال دولتی را سرعت ببخشد.

واگذاری  داشت:  اظهار  آقابزرگی، 
سهام دولتی به صورت خرد در راستای 
و  دولتی  تصدی گری  کاهش  تحقق 
خصوصی  بخش  به  مدیریت  واگذاری 
میزان  اکنون  اما چون  نمی شود،  تلقی 
بیشتر  بسیار  بازار  در  عرضه  بر  تقاضا 
تشنه خرید سهام  بازار سرمایه  و  بوده 
تا  می تواند   ETF صندوق های  است، 
حدودی به دولت کمک کنند که تأمین 

مالی بخشی از بنگاه های خود را از این 
طریق انجام دهد.

یه  سرما ر  ا ز با رشناس  کا ین  ا
صندوق  همچنین  کرد:  خاطرنشان 
به  پاسخ خوبی  واسطه گری مالی یکم 
تقاضای بازار سرمایه و راه حل مناسبی 

برای جمع آوری نقدینگی است.
اکنون  ینکه  ا بر  تاکید  با  وی 
ی  ستا ا ر ر  د بی  خو ی  م ها قد
خصوصی سازی در حال برداشته شدن 
اموال  واگذاری  داشت:  اظهار  است، 
دولتی در قالب صندوق های ETF یکی 
از این قدم هاست که بر اساس آن اموالی 
به ارزش حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان 

عرضه می شود.
هم  را  نکته  این  گفت:  آقابزرگی 
باید مد نظر داشت که مدیریت صندوق 
 ۱4۰۰ سال  تا  یکم  مالی  واسطه گری 
در دستان دولت باقی می ماند و پس از 
آن به بخش خصوصی واگذار می شود.

واسطه گری صندوق ETF برای خصوصی سازی واقعی
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ملی پوش والیبال زنان: 
به دلیل کم تجربگی از تیم ملی حذفم کردند

عضو تیم ملی والیبال زنان گفت: سال گذشته به همراه تیم ملی در مسابقات 
قهرمانی آسیا در کره جنوبی باید اعزام می شدم که مسووالن فدراسیون گفتند به دلیل 

کم تجربگی نامم را از فهرست تیم ملی خط زده اند.
هانیه محتشمی پور اظهار داشت: در ۱3 سالگی مسابقات والیبال قهرمانی مردان 
آسیا را می دیدم و به این فکر افتادم که والیبالیست بودن نیازمند قد بلندی است و به 
والیبال جذب شدم. بنابراین در اول راهنمایی با پدرم به باشگاه کوثر در تبریز ثبت نام 
کردم اما خانواده ام اصرار داشت تا درس را ادامه دهم. »سرگل علیزاده« سرمربی تیم 
به پدرم گفت که بازیکن با ظرفیتی هستم و اجازه دهد تا بازی کنم. خانواده ام به شرط 

آنکه افت تحصیلی نداشته باشم با این موضوع موافقت کردند.
محتشمی پور افزود: یکسال بعد فدراسیون والیبال برای انتخابی تیم ملی فراخوان 
داد تا بازیکنان با قد ۱۷۵ سانتی متر به باال را معرفی کنند.  3۰۰ نفر انتخاب شدند 
و با استعدادیابی و غربالگری به عضویت تیم نوجوانان درآمدم. با آمدن به تیم ملی 

احساس می کردم مسوولیت سنگینی نسبت به بازیکنان دیگر دارم.
عضو تیم ملی والیبال عنوان کرد: با سرمربیان زیادی در این رده سنی کار کردم 
و آنان با یاد دادن نکته های جدید لطف بزرگی در حقم کردند.  با تیم نوجوانان در سال 
۲۰۱۲ راهی مسابقات قهرمانی آسیا شدیم و در جایگاه دهم قرار گرفتیم.  سرعت و 
قدرت تیم ها را در فیلم نمی توان آنچنان مشاهده کرد. وقتی از نزدیک با آن تیم روبرو 
می شوی متوجه خواهی شد که چه تیم هایی همسطح یا باالتر قرار دارند. با وجود آنکه 

نخستین تجربه در مسابقات قهرمانی آسیا بود اما استرس نداشتم.
وی در خصوص تجربه بازی در کنار »جواد مهرگان« گفت: برای اولین بار 
مهرگان به تیم ملی بزرگساالن دعوتم کرد و در کنار او تکنیک ها و تاکتیک های 
زیادی یاد گرفتم. وی از نظر روانی و فنی مربی فوق العاده ای است. متاسفانه با وی 
تنها در تورنمنت بین المللی کرواسی شرکت کردم. برای حضور در مسابقات قهرمانی 
آسیا در کره جنوبی نامم را حذف کردند و با وجود آنکه ۹ سال والیبالیست هستم گفتند 

که کم تجربه ام.
محتشمی پور درباره تغییر ترکیب تیم ملی والیبال زنان عنوان کرد: درست نبود 
که فدراسیون بیشتر ملی پوشان را در تیم ملی بزرگساالن کنار بگذارد. روند تیم تغییر 
کرد و بازیکنان جوان تر اعزام شدند. به یقین هدف فدراسیون این بود تا با ترکیب 
جوان پشتوانه قوی برای تیم ملی بسازد. به نظرم تیم ملی به ۲ گروه الف و ب تقسیم 
شد که تیم به گزینشی المپیک رفت. در این مسابقات بتدریج جسارت بیشتری برای 
رویارویی با تیم های بزرگ پیدا کردیم تا نتایج نزدیکی با تیم ملی بزرگساالن بدست 
بیاوریم. حتی ۲ بازیکن تیم ملی والیبال ایران جزو بازیکنان برتر این مسابقات انتخاب 
شدند. این امر قوت قلبی برای بازیکنان جوان تر است تا عملکرد خوبی داشته باشند. 

با اینکه نتیجه خوبی کسب نکردیم اما عملکرد بدی هم نداشتیم.
این ملی پوش والیبال زنان خاطر نشان کرد: در مسابقات گزینشی المپیک در 

تایلند سومین دفاع وسط برتر مسابقات شدم.
باشی  بدنبال دستمزدت  به عنوان یک ملی پوش وقتی  وی همچنین گفت: 
می گویند که چون مقامی نیاوردی پولی هم نمی دهیم. اکنون سقفی که فدراسیون 
برای قراردادهای ملی پوشان در لیگ نظر گرفته 4۵ میلیون تومان است. با توجه به 
قانون فدراسیون کل هزینه یک جا پرداخت نمی شود. هر چند موقع قرارداد بستن با 
باشگاه ها شرایط مبلغ قرارداد متفاوت است. در این فصل برای تیم پیکان بازی می کردم 
اما بدلیل شیوع ویروس کرونا لیگ ناتمام ماند و قهرمان مشخص شد. پیکان در این 
فصل خوب بود و مطالبات را پرداخت کرده اما نامی نو که ۲ فصل گذشته برای آن 

تیم بازی می کردم هنوز با من تسویه حساب نکرده است.

طالیی: ُکشتی بدون انتخابی از بین می رود
نوجوانان  آزاد  تیم کشتی  سرمربی 
ایران گفت: ُکشتی بدون مسابقات انتخابی 
از بین می رود و این قانون با تبادل نظر، 
جمع بندی و رفع نواقص می تواند به کشتی 

کشورمان کمک کند.
حال  هر  به  افزود:  طالیی  محمد 
با  این فرایند در شروع کار ممکن است 
داشته  نواقصی  و  باشد  مواجه  ایراداتی 
باشد اما با اجرای آن و هر قدر که به جلو 
پیش می رویم به طور حتم با رفع نواقص، 

کامل تر و بهتر خواهد شد.
دارنده مدال طالی پیکارهای کشتی 
آزاد قهرمانی جهان با بیان اینکه بنده نیز 
در زمانی که کشتی می گرفتم همواره به 

مسابقات انتخابی احترام می گذاشتم، یادآور شد: البته در سال المپیک قرار داریم و 
شرایط مسابقات انتخابی برای حضور در المپیک باید ویژه باشد.

وی در خصوص برخی ایرادات »غالمرضا محمدی« سرمربی تیم ملی کشتی 
آزاد مبنی بر کم شدن اختیارات سرمربی در چرخه جدید انتخابی تیم ملی، تصریح 
کرد: البته من در جلسه ای که در فدراسیون برگزار شد و در جریان صحبت هایی که 
در جلسه مطرح شد نیستم اما همه از رییس فدراسیون، نایب رییس، مدیر تیم های 
ملی و سرمربی تیم ملی، خانواده کشتی و دلسوز این رشته هستند و به طور حتم با 
برگزاری نشست های بیشتر می توان موارد مورد اختالف را برطرف کرد و البته اختیارات 

سرمربی نیز مشخص شود چرا که در پایان باید پاسخگو باشد.
سرمربی اسبق تیم های ملی کشتی آزاد بزرگساالن و جوانان ایران ادامه داد: 
برخی کشتی گیران هستند که در پیکارهای داخلی خوب هستند و همه را شکست 
می دهند اما همه می دانند وقتی که به یک رویداد بین المللی می روند به دور دوم هم 
نمی رسند. اما شاید نفر سوم همان وزن اگر خارج از ایران کشتی بگیرد در بسیاری از 

مبارزه ها موفق خواهد بود و البته این شرایط فقط مختص چند وزن است.
طالیی ادامه داد: قانون انتخابی باید به گونه ای باشد که با تغییرات در راس 
مسووالن ورزش، این قانون پابرجا باشد چرا که کشتی ورزش بی رکوردی است به 
طور حتم برای تدوین این قانون کارشناسی های الزم انجام شده و اتفاق خیلی خوبی 

است و باید به دید مثبت به آن نگاه کرد.
وی بیان داشت: در این قانون نفر ششم انتخابی جایگاه و وضعیت خودش را 
برای رسیدن به دوبنده تیم ملی می تواند پیش بینی کند که چه امکانات و مسابقاتی 
را پیش روی خود دارد و باید چقدر زحمت و تالش داشته باشد تا به تیم ملی برسد  
اما زمانی یک کشتی گیر همه حریفان را شکست می داد اما باز هم مشخص نبود که 

عضو تیم ملی است یا خیر.
سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان در خصوص حضور در تورنمنت های بین المللی 
گفت: سرمربی در این بخش می تواند نظر بدهد چرا که مدعیان به تورنمنت های 
بین المللی اعزام می شوند و می آیند و در قانون جدید انتخابی امتیاز الزم برای آنان 

منظور می شود.
وی در خصوص بحث امتیازبندی در چرخه جدید انتخابی گفت: در حد عام خیلی 

خوب است اما گاهی نیز پیش می آید که نظر فنی نیاز است.
مربیان  خصوص  در  وی  از  که  مصاحبه ای  خصوص  در  همچنین  طالیی 
سازنده منتشر شده بود گفت: در آن مصاحبه من گفته بودم که در فرهنگ ایرانی 
اگر کشتی گیری مانند یزدانی اگر در مورد »زیر کتف« بگوید همه به سرعت قبول 
می کند تا این که همان مطلب را یک مربی بگوید و شاید هم قبول نکنند.  منظورم 
این بود که جایگاه مربی سازنده را باید متولی کشتی ببیند و در واقع مربیان سازنده با 

قرار گرفتن در جایگاه واقعی خود دیده شده و تشویق شوند.
وی خاطر نشان کرد: همه می دانند که همه کشتی به تالش و دلسوزی مربیان 
سازنده در سراسر کشور متکی است و چطور می شود که تالش و زحمات آنان را 
نادیده گرفت و رد کرد و خود من نیز زیر نظر مربی سازنده به تیم ملی راه یافتم 
و قهرمان شدم. من در آن مصاحبه از جایگاه مربیان سازنده دفاع کردم چرا که هر 
قدر زحمت می کشند زیاد دیده نمی شوند. اما موضوعی که من گفتم این بود که اگر 
در خصوص فنون مربوط به »زیر کتف« اگر من آموزش دهم تا زمانی که »عباس 
جدیدی« که به نوعی متخصص این فن بوده و حریفان روس زیادی را با همین فن 
شکست داده بگوید، خیلی فرق می کند و در مجموع اینکه جایگاه مربیان سازنده را 

باید متولیان کشتی حفظ کنند.

تیم منتخب پا به سن گذاشته های فوتبال؛
شاید دیگر این ستاره ها را در زمین فوتبال نبینیم

یازده  ز  ا فهرستی  سان  روزنامه 
فوتبالیست بزرگ ارائه داده که با توجه به 
برگزاری مسابقات بدون تماشاچی ممکن 
است دیگر هرگز نتوانیم بازی آنها را زنده 

از درون ورزشگاه تماشا کنیم.
با توجه به اینکه قرار است تا اطالع 
از  ترس  دلیل  به  فوتبال  مسابقات  ثانوی 
شیوع ویروس کرونا در ورزشگاه های بدون 
وجود  احتمال  این  شود  برگزار  تماشاچی 

دارد که شماری از بهترین فوتبالیست های دنیا دیگر نتوانند تا پایان دوره 
فوتبال شان در مقابل تماشاچی بازی کنند. روزنامه سان لیستی یازده نفره از 
این بزرگان فوتبال دنیا تهیه کرده که کریستیانو رونالدو هم یکی از آنها است.

سان می گوید با توجه به شرایط فعلی انتظار می رود که رقابتهای فوتبال 
دست کم تا پایان فصل آینده بدون تماشاچی برگزار شود. لیگهای فوتبال 
بزرگ دنیا به شدت در تالشند تا فصل جاری خود را دوباره از سر بگیرند اما 
در این شکی نیست که حتی در صورت شروع همه این لیگها هواداران تا 

آینده قابل توجهی اجازه حضور در ورزشگاه ها را پیدا نخواهند کرد.
چرا که دولتها هر آنچه در توان شان باشد خواهند کرد تا پیش از تولید 
انسانی  بزرگ  تجمعهای  از  کووید۱۹  واکسن  گرفتن  قرار  دسترس  در  و 
جلوگیری کنند. روزنامه سان به این بهانه فرستی یازده نفره از ستاره های 
بزرگی تهیه کرده که ممکن است پیش از بازگشت هواداران به ورزشگاه ها 

فوتبال شان به پایان رسیده باشد
جیان لوئیجی بوفون

دروازه بان کهنه کار ایتالیایی به آخرین روزهای فوتبالی اش نزدیک شده. 
این سنگربان 4۲ساله یوونتوس امسال تابستان قراردادش با این تیم به پایان 

می رسد. او در شروع این فصل قراردادی یک ساله با یووه امضا کرده بود.
دنی آلوس

آلوس که اسطوره بارسلونا است به زودی 38 ساله می شود و انتظار 
می رود در ماه های آینده اعالم بازنشستگی کند. او در حال حاضر به کشورش 

برزیل برگشته و در سائوپائولو توپ می زند.
جیورجیو کیه لینی

مدافع و کاپیتان یوونتوس تا تابستان سال جاری با این تیم قرارداد 
دارد. این ستاره ایتالیایی 3۵ساله به عنوان یکی از مقتدرترین دفاع وسطهای 

نسل خود شناخته می شود.
سرخیو راموس

کاپیتان بزرگ رئال مادرید هنوز یک سال دیگر با این تیم قرارداد دارد 
ولی آینده او بعد از آن زمان در هاله ای از ابهام قرار دارد. راموس به زودی 
3۵ساله می شود و ممکن است به این نتیجه برسد که همه افتخارات ممکن 

را بدست آورده و وقت بازنشستگی اش فرا رسیده.
لیتون بینز

قهرمان باشگاه اورتون در فصل جاری در این تیم چهره ای حاشیه ای 
بوده و تنها پنج بار با پیراهن این تیم در لیگ برتر به میدان رفته. قرارداد 
این ستاره 3۵ساله تابستان آتی به پایان می رسد و ممکن است او کفش های 

خود را آویخته و به عنوان مربی به کادر فنی تیم محبوبش اضافه شود.
لوکا مودریچ

برنده توپ طالی ۲۰۱8 تا پایان فصل آتی با رئال مادرید قرارداد دارد 
و گفته می شود در حال بررسی گزینه های مختلف پیش روی خود است. 
مودریچ این روزها با بی مهری زیدان مواجه است و بعید است بعد از پایان 

قراردادش در مادرید بماند.
وین رونی

اسطوره منچستریونایتد و فوتبال انگلیس در حال سپری کردن دوره ای 
از فوتبال خود در باشگاه دربی کانتی است که از آن به عنوان آواز قو یا 
پرده آخر یاد شده است. رونی تا سال ۲۰۲۱ با دربی قرارداد دارد و انتظار 
می رود در آن زمان مربی گری پاره وقت فعلی اش در این تیم را به مربی گری 

تمام وقت تبدیل کند.
آندرس اینیستا

ژاپن  در  را  فوتبالش  دوران  پایانی  روزهای  بارسلونا  سابق  جادوگر 
می گذراند و انتظار می رود امسال تابستان یا تابستان سال آینده کفش ها را 
بیاویزد. او بدون شک به عنوان یکی از بزرگترین هافبک های تاریخ فوتبال 

در یادها خواهد ماند.
داوید سیلوا

استاد بزرگ منچسترسیتی بعد از سالها حضور بسیار موفق در لیگ 
برتر، امسال تابستان اتحاد را ترک می کند. حرکت بعدی او هنوز مشخص 
نیست ولی گفته می شود او یک فصل دیگر هم فوتبال بازی کرده و سپس 

بازنشسته خواهد شد.
کریستیانو رونالدو

فوتبال کریستیانو رونالدو هنوز تمام نشده ولی با توجه به اینکه او 
به زودی 3۶ساله می شود شاید به این نتیجه برسد که در اوج با فوتبال 
خداحافظی کند. کریستیانو سالهای سال در اوج قله فوتبال بوده و ممکن 
است به این نتیجه برسد که خداحافظی در اوج برایش گزینه بهتری است. با 
این حساب ممکن است رونالدو بعد از حضور در تورنمنت یورو۲۰۲۱ تصمیم 

به آویختن کفش هایش کند.
زالتان ابراهیموویچ

قرارداد ایبرا با آث میالن تابستان امسال به پایان می رسد ولی او از 
این گزینه برخوردار است که قراردادش را یک سال دیگر تمدید کند. این 
ستاره سوئدی پیش از عزیمت به سن سیرو به بازنشستگی فکر می کرد و به 

نظر می رسد این تیم ایتالیایی آخرین تیم زالتان باشد.

هالند: به شایعات رئال مادرید توجه نمی کنم
ارلینگ هالند پدیده نروژی 
شایعات  به  می گوید  دورتموند 
مادرید  رئال  به  انتقالش  درباره 
حواسش  و  نکرده  توجهی 
با  وظیفه اش  انجام  معطوف 
پیراهن بوروسیا دورتموند است.

ارلینگ هالند پدیده نروژی 
که  دورتموند  بوروسیا  باشگاه 

مدتی است با شایعات بسیار زیادی درباره انتقالش به رئال مادرید مواجه 
است می گوید با وجود این شایعات همه حواسش را به انجام وظیفه ای که 
در دورتموند به عهده دارد معطوف کرده و به این شایعات توجهی نمی کند.

هالند ۱۹ساله بعد از انتقال از سالزبورگ به دروتموند در این تیم آلمانی 
هم درخشان ظاهر شد تا به یکی از پرخواهان ترین ستار های فوتبال اروپا 
تبدیل شود. از جمله مهمترین شایعات و گمانه زنی هایی که مدتی است درباره 

او مطرح شده انتقالش به رئال مادرید در فصل تابستان است.
هالند اما در گفتگو با اسکای در این باره گفت:« تمرکز من تیم فعلی ام 
دورتموند است نه اینکه کدام تیم به من توجه نشان داده یا خواهد داد. من 
به انجام وظیفه ام فکر می کنم و این را بیشتر از هر چیزی دوست دارم. 

تمرکز من روی این است”.
نشان  نزدیک  مادرید  رئال  به  را  هالند  که  اظهاراتی  تازه ترین  در 
می دهد، یکی از دستیاران سابق سرمربی رئال مادرید هالند را به عنوان 
بهترین جایگزین ممکن برای کریم بنزما دانسته و گفته بود او ثابت کرده 

که می تواند در برنابئو موفق باشد.

پرداخت 3۰  قانون  ابالغ  وجود  با 
درصد از درآمدهای حق پخش تلویزیونی 
فوتبال به این رشته، هنوز جزییات و زمان 
اجرای این طرح مشخص نیست ولی به 
طور مشخص به نظر می رسد این قانون 

نتوانسته فوتبالی ها را راضی کند.
سال هاست که صداوسیما بابت حق 
پخش تلویزیونی مسابقات ورشی از جمله 
فوتبال که دارای درآمد بسیار زیادی در 
اقصی نقاط جهان است، پولی پرداخت 
نمی کند و این موضوع فوتبال ایران را 
در معرض ورشکستگی قرار داده و آن ها 
فاقد توان الزم برای پرداخت مطالبات 

بازیکنان و مربیان خود هستند.
با وخیم تر شدن وضعیت تیم های 
فوتبال، اکنون وزیر ورزش و جوانان از 
دریافت بخشی از حق پخش تلویزیونی در 
سال ۹۹ خبر داده است. مسعود سلطانی 
فر گفته است که »بعد از چهل سال که 
صدا و سیما زیر بار حق پخش به عنوان 
نمی رفت،  ورزش  مهم  منابع  از  یکی 
توانستیم حق پخش را در قالب تبصره ای 
در بودجه ۹۹ با بهره 3۰ درصد وزارت 
ورزش و جوانان و ۷۰ درصد صدا و سیما 
بودجه  در  امسال  باالخره   و  بگنجانیم 
برنامه  ابالغیه  در  هم  دیروز  گذاشتیم. 
و بودجه برای ما آمد که باالخره فرایند 

اجرایی شدن آن در حال انجام است«.
برابر  سهم  برای  امیدواری  *ابراز 

فوتبال و صداوسیما در سال آینده
طی روزهای گذشته نیز، حمیدرضا 

فوالدگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت 
از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 
قانون اساسی مجلس نیز گفته پیشنهاد 
که  بود   ۵۰-۵۰ مجلس  نمایندگان 
صداوسیما این موضوع را نپذیرفته و در 
نهایت با پرداخت 3۰ درصد از حق پخش 
تلویزیونی به فوتبال موافقت کرده است. 
صورت  در  که  کرده  امیدواری  ابراز  او 
اجرای این قانون در سال جاری، فوتبال 
در سال آینده ۵۰ درصد از حق پخش را 

به خود اختصاص دهد.
برخالف رضایت نمایندگان دولت 
و مجلس از اجرای چنین طرحی، به نظر 
می رسد خانواده فوتبال هنوز به طور کامل 
از این موضوع رضایت ندارد و خواستار 
سهم بیشتری از حق پخش تلویزیونی 
است که به واسطه سال ها انحصارطلبی 
صداوسیما پرداخت نشده است و موجب 

اوضاع نه چندان مناسب باشگاه داری در 
فوتبال شده است.

*انتقاد رئیس سازمان اقتصادی و 
عضو هیات رئیسه سازمان لیگ

سازمان  رئیس  درودگر،  صادق 
با حفظ  که  فوتبال  فدراسیون  اقتصادی 
سمت، عضو هیات رئیسه سازمان لیگ 
فوتبال است، در روزهای گذشته و قبل از 
رضایت وزیر ورزش از چنین قانونی، اعالم 
کرد که پرداخت 3۰ درصد از حق پخش 
تلویزیونی به فوتبال معقول نیست و وزارت 
ورزش هم از این طرح استقبال نخواهد کرد.

او تاکید کرده بود که »فکر نمی کند 
وزارت ورزش این موضوع را قبول کند 
چرا که پرداخت 3۰ دصد از حق پخش 
به فوتبال منصفانه نیست و  تلویزیونی 
دولت هم این موضوع را نمی پذیرد«. با 
این حال به نظر می رسد که در واقعیت 

دولت از این اتفاق راضی و خوشنود است.
*سکوت صداوسیما و عدم اعالم 

جزییات پرداخت سهم فوتبال
آغاز  ز  ا درحالی  ورزش  وزیر 
ابالغیه  این  اجرای  اجرایی  فرایندهای 
از چه  نیست  معلوم  داده که هنوز  خبر 
دریافت  به  قادر  لیگ  سازمان  تاریخی 
تلویزیونی  پخش  حق  از  ها  تیم  سهم 
بازی  در  موضوع  این  آیا  و  بود  خواهد 
های باقی مانده از لیگ نوزدهم اجرایی 
است یا به لیگ بیستم گره خواهد خورد.

از سوی دیگر صداوسیما نیز هنوز 
درباره این موضوع سکوت کرده و جزییات 
بیشتری از آن را لو نداده است و به نظر می 
رسد فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ نیز 

در جریان اجرای این طرح نیست.
طبق اطالعات منتشر شده، به نظر 
می رسد صداوسیما به صورت مستقیم 
و  فوتبال  فدراسیون  از  را  پخش  حق 
کرد؛  نخواهد  خریداری  لیگ  سازمان 
از  خود  درآمدهای  از  درصدی  بلکه 
طریق پخش مسابقات فوتبال و برنامه 
به  را  فوتبال  محوریت  با  ورزشی  های 
این رشته ورزشی اختصاص خواهد داد.

از  درصد   3۰ پرداخت  اگرچه 
درآمدهای حق پخش تلویزیونی نمی تواند 
حق واقعی خانواده فوتبال را ادا کند اما به 
عنوان یک آب باریکه می تواند بخشی از 
مشکالت و بدهی های تیم ها را برطرف 
این  اجرای  چگونگی  همچنان  اما  کند 

قانون مشخص نیست.

تخصیص یک سوم »حق« پخش به فوتبال؛

قانونی که هیچ باشگاهی از آن راضی نیست!

گفت:  جوانان  و  ورزش  وزیر 
هیات  امید،  و  تدبیر  دولت  اهتمام 
دارایی  و  اقتصاد  وزارت  و  واگذاری 
تا  پرسپولیس  و  استقالل  واگذاری 
نیمه سال ۹۹ به بخش خصوصی است.

به گزارش خبرنگار دنیای جوانان 
مسعود  جوانان،  و  ورزش  وزارت  از 
های  سرخابی  جلسه  در  فر  سلطانی 
پایتخت با تبین این موضوع که اهتمام 
واگذاری،  هیات  وامید،  تدبیر  دولت 
وزارت اقتصاد و دارایی وزارت ورزش و 
جوانان واگذاری استقالل و پرسپولیس 
به بخش خصوصی است، تاکید کرد: 
نشستهای هم اندیشی تا دستیابی به 
نتیجه با حضور کارشناسان و مسووالن 
دو باشگاه سازمان خصوصی سازی و 

بورس تداوم خواهد یافت.
های  پیگیری  از  ادامه  در  وی 
خصوصی  و  بورس  در  کارشناسان 
باشگاه  این  ورود  در خصوص  سازی 
به بازار بورس  قدردانی کرد و گفت: 
که  زمانی  سقف  در  بتوانیم  امیدوارم 

فروردین   ۱8 تاریخ  عالی  هیات  در 
مشخص شده، همه اسناد و مدارک را 
برای ارائه دو باشگاه در بورس اوراق 

بهار دار فراهم کنیم.
در ادامه شمس، معاون خصوصی 
سازی نکاتی را برای سرعت بخشیدن 
و  ارائه  باشگاه  دو  واگذاری  روند  به 
تکلیف  تعیین  خصوص  در  را  نکاتی 
افزایش  و  باشگاه  دو  ورزشی  اماکن 

سرمایه آنها تبیین کرد.
ن  یندگا نما نشست  ین  ا ر  د
پرسپولیس  و  استقالل  باشگاه  دو 
توضیحاتی را در خصوص اقداماتی که 

انجام دادند ارائه کردند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
شرح  به   ۲4۹۱ شماره  شناسنامه  دارای  آبادی  حسین  تاجیک  محمود  آقای 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  از  به کالسه ۹۹۰۰4۲  دادخواست 
به  آبادی  حسین  تاجیک  حسینعلی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
شناسنامه ۲۵۲ در تاریخ ۹8/۱۰/۹ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
محمود تاجیک حسین آبادی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه ۲4۹۱ پسر متوفی

فرهاد تاجیک حسین آبادی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه ۱ تاریخ تولد ۱34۵ 
صادره از ورامین پسر متوفی

رسول تاجیک حسین آبادی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 3۱8 تاریخ تولد 
۱34۶ صادره از ورامین پسر متوفی

تولد  تاریخ  آبادی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه ۲  محسن تاجیک حسین 
۱3۵۰ صادره از ورامین پسر متوفی

محمد تاجیک حسین آبادی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه ۱ تاریخ تولد ۱3۵4 
صادره از ورامین پسر متوفی

میثم تاجیک حسین آبادی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه ۵۷۷۶ تاریخ تولد 
۱3۶۱ صادره از ورامین پسر متوفی

معصومه تاجیک حسین آبادی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه ۵۶3 تاریخ تولد 
۱348 صادره از ورامین دختر متوفی

زهره تاجیک حسین آبادی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه ۱ تاریخ تولد ۱3۵8 
صادره از ورامین دختر متوفی

فاطمه تاجیک حسین آبادی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 443۷ تاریخ تولد 
۱3۶4 صادره از ورامین دختر متوفی

مرضیه صدقی صابر فرزند جلیل شماره شناسنامه ۱۱ تاریخ تولد ۱348 صادره 
از ورامین همسر متوفی 

اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.خ/م.الف ۲۶

رئیس حوزه یک شورای حل اختالف بخش جوادآباد

سلطانی فر:
تا نیمه امسال باید دو باشگاه استقالل 

و پرسپولیس تعیین تکلیف شوند
سرمربی سابق تیم ملی فوتسال 
جهانی  جام  ساله  یک  تعویق  گفت: 
فرصت خوبی برای تیم ملی و فوتسال 
ایران است تا برنامه منسجم تری برای 

آینده داشته باشد.
علی صانعی در مورد تعویق یکساله 
جام جهانی ۲۰۲۰ فوتسال،  اظهار داشت: 
فرصت خوبی برای تیم ملی و فوتسال 
برنامه  تعویق  این  با  که  است  ایران 
منسجمی برای این رشته داشته باشند 
این  تعویق  عدم  صورت  در  که  چرا 
رقابت ها برنامه فوتسال ایران فشرده تر 
می شد. در حال حاضر ۱۵ ماه فرصت 
مناسبی است که ایران در اختیار دارد و 
باید از آن به نحو احسنت استفاده کند.

وی همچنین در مورد برگزاری پلی آف 
لیگ برتر با توجه به تعویق جام جهانی، 
مانند  پلی آف  برگزاری  کرد:  تصریح 
بسیاری از برنامه ها، هم خوبی دارد و 
هم بدی. کمیته فوتسال و سازمان لیگ 
با این کار می خواستند لیگ را طوالنی تر 
کنند تا بازیکنان ملی پوش آمادگی خود را 

برای دیدارهای ملی حفظ کنند. به نظر 
من در سال هایی که لیگ به رقابت های 
پلی آف  نباید  منتهی می شود،  آسیایی 
داشته باشیم زیرا برنامه  لیگ برتر بسیار 

فشرده می شود.
سرمربی سابق تیم ملی فوتسال 
درباره باال رفتن سن بازیکنان تیم ملی 
اگر  کرد:  خاطرنشان  آتی  یکسال  در 
بازیکنان آمادگی بدنی خود را تا سال 
آینده حفظ کنند مشکلی از این بابت 
وجود ندارد. این موضوع به طور کامل 
در اختیار سرمربی تیم ملی است و او 
سعی می کند بهترین ها را به تیم ملی 

دعوت کند.

صانعی: 
تعویق جام جهانی فرصت خوبی برای فوتسال 

ایران است

باشگاه  و  ملی  تیم  پیشکسوت 
برخی  به  کنش  ا و ر  د پرسپولیس 
بدون  لیگ  تعطیلی  درباره  اظهارنظرها 
نباید  معرفی قهرمان گفت: پرسپولیس 
تاوان ترس دیگر تیم ها از شیوع کرونا 

را بدهد.
خصوص  در  حاللی  اسماعیل 
وضعیت نامشخص این فصل لیگ برتر 
فوتبال کشور اظهار داشت: به نظر من باید 
این چند هفته پایانی را برگزار کنند چون 
همه تیم ها زحمت کشیده اند. االن شرایط 
طوری است که نمی توانیم بگوییم مثال تا 
یک ماه دیگر کرونا از بین می رود، پس 

باید به این شرایط عادت کرد.
وی ادامه داد: اگر لیگ برگزار شود، 
حق به حق دار می رسد. ضمن اینکه با 
دست  شده،  وضع  که  جدیدی  قوانین 
بازیکنان  از  استفاده  برای  هم  مربیان 
بیشتر باز شده است. ما باید این فصل 
را برگزار کنیم و فصل بعد را هم فشرده 

برگزار کنیم تا شرایط جبران شود.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس 
در واکنش به هجمه هایی که علیه این 
گذشته  قهرمانی های  در خصوص  تیم 
وجود دارد نیز اظهار داشت: پرسپولیس 
از  خیلی  اتفاقا  و  نیست  ندیده  جام 
جام های این تیم را هم به ما ندادند. ما 
مثل تیم های دیگر نیستیم که ویترین 
در  استقالل  باشد.  جام های مان خالی 
پرسپولیس  مقابل  و  ترسید  سوپرجام 

بازی نکرد حاال توقع دارند که جام را 
هم به آنها بدهند.

از  پرسپولیس  مگر  افزود:  حاللی 
ترسش به ترکیه فرار کرد تا در سوپرجام 
بازی نکند؟ شما چطور توقع دارید با این 
وضعیت جام را هم به شما بدهند؟ بعد 
هم که در دادگاه CAS هم ثابت شده 
با پرسپولیس است. از آن طرف سپاهان 
هم مقابل پرسپولیس بازی نکرد، وقتی 

بر صفر  باید 3  بازی  نیامدند،  زمین  به 
ترس  تاوان  نباید  که  پرسپولیس  شود. 
 ۱۰ با  که  تیمی  بدهد،  را  تیم ها  دیگر 
از  و  است  جدول  صدر  اختالف  امتیاز 

کسی نمی ترسد.
وی خاطرنشان کرد: شما ببینید در 
نیم فصل اول پرسپولیس چقدر مشکل 
داشت و چند بازی را باخت اما بقیه تیم ها 
این  در  حتی  که  هستند  ضعیف  آنقدر 
شرایط هم از پرسپولیس ۱۰ امتیاز عقب 
هستند. تیمی که مدعی قهرمانی است 
که نباید این طور باشد. القل یکی از این 
تیم ها باید یقه پرسپولیس را می گرفت. 
اینها چطور مدعی قهرمانی هستند که 
نمی توانند به این پرسپولیس هم برسند.

پایان  در  پرسپولیس  پیشکسوت 
وضع  جدیدی  قانون  باید  شاید  گفت: 
کنیم مثال یک فصل تیم ها با هم بازی 
را  قهرمان  کشی  قرعه  با  بعد  و  کنند 
مشخص کنیم، شاید این طور بعضی از 

تیم ها آرام بگیرند.

ترسوها میدان را خالی می کنند؛

حاللی: پرسپولیس جام ندیده نیست

پرپسولیس  باشگاه  مدیره  هیات  جدید  عضو   ۲
انتخاب  ماه  اردیبهشت  پایان  تا  فراوان  احتمال  به 

خواهند شد.
پس از درگذشت جعفر کاشانی رییس هیات مدیره 
و استعفای ایرج عرب، هیات مدیره باشگاه پرسپولیس با 
حضور علی رغبتی، مهدی رسول پناه و مهرداد هاشمی 
تشکیل جلسه می دهد. قرار است ۲ عضو جدید هیات 
مدیره باشگاه به زودی معرفی شوند تا بار دیگر جلسات 

با حضور ۵ عضو برگزار گردد.

های  چهره  از  که  مدیره  هیات  جدید  عضو   ۲
اقتصادی خواهند بود تا پایان اردیبهشت ماه معرفی 
این  شدن  درآمدزا  به  آنها  است  قرار  و  شد  خواهند 

باشگاه کمک کنند.
مهرداد  و  رغبتی  علی  لحظه  این  تا  همچنین 
پرسپولیس  ملی  مدیرعا د  پیشنها با  که  هاشمی 
دادند  پاسخ منفی  پیشنهاد  این  به  روبه رو شده اند 
پاسخ  نیز  روز گذشته  مذاکرات  به  و حتی هاشمی 

نداد. مثبت 

به نظر می رسد انتخاب مدیرعامل پس از انتخاب 
دو عضو جدید هیات مدیره صورت گیرد.

یکی دیگر از گزینه های مدیرعاملی باشگاه، 
مهدی رسولی پناه رییس هیات مدیره و سرپرست 
فعلی پرسپولیس است که از بیشترین شانس برای 
باید  لبته  ا است.  ر  برخوردا مسوولیت  این  قبول 
نتخاب  ا با  نیز  مدیره  هیات  جدید  عضو   ۲ دید 
دیگر  های  گزینه  سراغ  یا  بود  خواهند  موافق  او 

رفت. خواهند 

معرفی اعضای جدید هیات مدیره پرسپولیس تا پایان اردیبهشت
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شهرستان   گروه  جوانان  دنیای 
باقرزاده:معاون  خراسان رضوی  سمیه 
فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ 
از  رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و 
استان  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران 
خانه  در  عضویت  برای  تا  کرد  دعوت 
مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی 

اقدام کنند.
اعضا  درجمع  تحفه گر   افشین 
استان  مطبوعات  خانه  مدیره  هیات 
به  رسانه ها  و  مطبوعات  خانه   : گفت 
صنفی  های  تشکل  از  یکی  عنوان 
و  ئل  مسا پیگیری  ،مسئول  رسمی 
مقدم  خط  دست اندرکاران  مطالبات 
و  است  مردم  به  آگاهی بخشی  جبهه 
فعالیت  و  حضور  به  آن  اقتدار  و  قوام 
رسانه   اندرکاران  دست  و  اعضا  همه 

استان است. 
وی خانه مطبوعات و رسانه های 
تشکل  عنوان  به  را  رضوی  خراسان 
وزارت  نظارت  تحت  رسمی  صنفی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در استان، خواند 
رسانه ای  جامعه  مشارکت  خواستار  و 
خانواده  به  متعلق  مجموعه  در  استان 

رسانه ها شد.  
در  عضویت  درباره  گر  تحفه 
گفت:  نه ها  رسا و  مطبوعات  نه  خا
پایگاه هاي  مطبوعات،  شاغالن  کلیه 
خبري و نمایندگي ها و سرپرستي هاي 
خبرگزاری ها  و  سراسري  روزنامه هاي 
قالب  در  و  تحریریه  بخش  در  که 
شغل اصلی و به صورت مستمر یا پاره 
وقت فعالیت می کنند اعم از گزارشگر، 
مترجم، عکاس خبری، نویسنده، تنظیم 
کننده اخبار، کاریکاتوریست، گرافیست، 

خبرنگار، دبیر گروه،  معاون دبیر گروه،  
معاون سردبیر، عضو شورای سردبیری، 
سردبیر، مدیرمسئول و صاحب امتیاز که 
واجد شرایط باشند، می توانند به عضویت 

خانه و یا هیأت مدیره درآیند.
عضویت  شرایط  به  اشاره  با  وی 
در خانه مطبوعات افزود: اقامت داشتن 
در حوزه فعالیت خانه مطبوعات یا واقع 
در  متبوع  رسانه  مرکزي  دفتر  بودن 
استان مربوطه و برخورداري از حداقل 
یک سال سابقه اشتغال اصلی و مستمر 
صندوق  بیمه  یا  نه اي  رسا بیمه اي 
هنرمندان )منتهی به هر مجمع عمومی( 
در یکي از نشریات چاپي یا الکترونیک 
و یا نمایندگی روزنامه های سراسری و 
فعالیت  پروانه  ارائه  نیز  و  خبرگزاري ها 
سرپرستي  یا  نمایندگي  براي  دفتر 
شرایط  جمله  از  سراسري  رسانه هاي 
عضویت درخانه مطبوعات و رسانه های 

استان می باشد.
اداره  رسانه ای  و  فرهنگی  معاون 
ارشاد اسالمی خراسان  کل فرهنگ و 
رضوی ادامه داد: همچنین قبول و تعهد 
اجراي مقررات این اساسنامه و مصوبات 

های  رسانه  و  مطبوعات  خانه  قانوني 
کشور و نیز امضای میثاق نامه اخالق 

حرفه ای ضروری می باشد.
بیمه  که  متقاضیانی  درباره  وی 
ایشان  بیمه  یا  دارند  رسانه اي  غیر 
توسط صندوق های بازنشستگی پرداخت 
به  رسانه  معرفی نامه  گفت:  مي شود، 
تأیید  و  بیمه  به  مربوط  مدارک  همراه 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

کفایت می کند. 
وی تعداد سهمیه  این افراد را برای 
رسانه ها شامل ۶ نفر در روزنامه ها، 4 
نفر برای دفاتر سرپرستی روزنامه ها و 
خبرگزاری ها و 4 نفر برای هفته نامه 
ها و پایگاه های خبری و ۲ نفر در سایر 

نشریات اعالم کرد.
کل  اداره  در  مسئول  مقام   این 
بیان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
مسئول  مدیران  که  خبرنگارانی  کرد: 
خانه  در  عضویت  به  مایل  آنها  رسانه 
نیستند، با تایید اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان در شرایطی می توانند » 
عضویت  به  آزاد«  خبرنگار  عنوان  به 

خانه در آیند.

افراد  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
با  مرتبط  مشاغل  بازنشسته  یا  شاغل 
فروش،  توزیع،  چاپ،  جمله  از  رسانه، 
همکاران  و  بازاریابی  فنی،  خدمات 
صنوف  رسمی  تشکیل  تا  ری)  دا ا
تخصصی( با تصویب هیئت مدیره می 
توانند عضو افتخاری خانه مطبوعات  و 

رسانه ها باشند.     
وی یادآوری کرد: شرط بیمه براي 
صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سرپرست 
سراسری  نشریات  نمایندگی  دفاتر 

الزامي نیست.
آئین نامه  اینکه طبق  بیان  با  وی 
حداقل مدرک تحصیلی برای عضویت 
صورت  در  افزود:   است،  کارشناسی 
نداشتن مدرک تحصیلي کارشناسی یا 
معادل آن، به ازاي هر ۵ سال فعالیت 
و  مطبوعات  خانه  معرفی  با  رسانه اي 
کل  اداره  تأیید  و  استان  های  رسانه 
مقطع  یک  اسالمي،  ارشاد  و  فرهنگ 
محسوب  متقاضی  فرد  برای  تحصیلي 

می شود.
تائید  و  نام  ثبت  وی،  گفته  به 
الکترونیک  کامال  صورت  به  عضویت 
و  مطبوعات  خانه  سایت  طریق  از 
http://www. نشانی  به  ها  رسانه 

انجام   khanehmatbooat.ir
می شود.

اداره  ای  ورسانه  فرهنگی  معاون 
کل فرهنگ وارشاد اسالمی درپایان بار 
دیگر ضمن تشکر از تالشهای اصحاب 
تک  حضور  نمود  تاکید  استان  رسانه 
تک شما درخانه مطبوعات استان برای 
مشارکت درسرنوشت رسانه ای استان 

موردانتظاراست.

معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی

دعوت از اصحاب رسانه برای عضویت در خانه مطبوعات خراسان رضوی
ثبت نام  آغاز  از  غربی  آذربایجان  بهزیستی  مدیرکل 
 « بهزیستی  خدمات  مراکز  تاسیس  متقاضیان  الکترونیکی 

مثبت زندگی » خبر داد.
فاطمه    - غربی  آذربایجان  شهرستان   گروه  نان  جوا دنیای 
در  غربی،  استان  آذربایجان  بهزیستی  کل  مدیر  فریور،  صمدزاده سعید 
راستای  در  اینکه  بیان  با  ارومیه،  جوان  دنیای  روزنامه  خبرنگار  با  گفتگو 
تسهیل دسترسی گروه های هدف به خدمات مطلوب سازمان، پیگیری و 
پاسخگویی، تقویت و توسعه خدمات حمایتی و تخصصی، امری اجتناب ناپذیر 
است، افزود: در همین راستا و به استناد بند 4 ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت و بخشنامه شماره ۱۲۹3۰۶/۹8/۹۰۰ صدور مجوز 
برای تاسیس مراکز خدمات بهزیستی »مثبت زندگی« در دستور کار سازمان 

بهزیستی قرار گرفته است.
ترددهای  از  تا  می شود  تالش  مراکز  این  در  اینکه  بیان  با   وی 
غیرضروری مددجویان پیشگیری شود، تصریح کرد: فراهم شدن امکان ارائه 
خدمات به صورت الکترونیکی، بهبود، اصالح و حذف فرآیندهای موازی، 
امکان طراحی برنامه های جدید برای رفع نیازهای روز جامعه هدف از جمله 

اهداف مراکز »مثبت زندگی« است.
 مدیر کل بهزیستی استان بااشاره به اقدامات این مرکز تصریح کرد: در 
مراکز »مثبت زندگی« اقداماتی نظیر گسترش رویکرد ارائه خدمات به صورت 
فعال، مدیریت بهینه منابع و افزایش بهره وری، افزایش رضایتمندی مردم از 
خدمات سازمان، افزایش ظرفیت مشارکت بخشی مراکز غیردولتی، کاهش 
تصدی گری دولت، تقویت رویکرد اجتماع و خانواده محور و  ارتقای کیفی 

و کمی خدمات در بستر فناوری اطالعات  دنبال می شود.
 وی با اشاره به آغاز ثبت نام الکترونیکی از متقاضیان تاسیس این مراکز 
همزمان با سراسر کشور در استان، یادآور شد: متقاضیان حقیقی و حقوقی 
واجد شرایط می توانند از روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت )به مدت ۱۵ روز( با 
مراجعه به سامانه صدور مجوز سازمان بهزیستی کشور به نشانی اینترنتی 
http://centers.behzisti.net/register درخواست خود را برای 
صدور مجوز تاسیس این مراکز ثبت کنند که باتوجه به ظرفیت ها و تعامالت 
بی نظیر استان، پیش بینی می شود از این امر مهم در استان استقبال شود.

 فریور خاطر نشان کرد: هم استانی ها می توانند برای کسب اطالعات 
بیشتر به ادارات بهزیستی شهرستان محل سکونت مراجعه کنند.

اجرای عملیات لوله گذاری در شهرستان بهارستان
گروه شهرستان دنیای جوانان  - احسان همتی - بهارستان: به منظور 
انتقال آب استحصالی از چاه جدید الحفر شماره 3 شهر صالحیه عملیات 

جابجائی خط انتقال نیز انجام شده و در مدار بهره برداری قرار گرفت .
مدیر امور آبفای صالحیه این خبر را اعالم کرد و گفت : با عنایت به 
قدمت و فرسودگی و خارج شدن چاه شماره 3 این شهر از مدار ، علیهذا 
موضوع جابجائی چاه مذکور در دستور کار قرار گرفته و مطابق برنامه ریزی 

صورت گرفته عملیاتی شد . 
 : شد  یادآور  پروژه  این  فنی  مشخصات  تشریح  ضمن  رسولی  امید 
اجرای عملیات حفر و تجهیز و جابجائی چاه شماره 3 و خط انتقال مربوطه 
با استفاده از لوله های پلی اتیلن در سایز ۱۱۰ میلی متر و با صرف هزینه 
های الزم از محل اعتبارات جاری و داخلی از اواخر فروردین ماه امسال 
آغاز شد و مطابق برنامه زمانبندی شده طی اردیبهشت ماه جاری نیز اجراء 
شده و با انجام تمامی مراحل کاری اعم از برق و تاسیسات و لوله گذاری 

الزم در مرحله بهره برداری قرار گرفت .
وی خاطر نشان کرد : در حال حاضر آب شرب شهروندان با کمّیت 
و کیفیت مطلوبی تامین و توزیع میگردد و آزمایش پمپاژ چاه جدیدالحفر 
شماره 3 انجام شده است و این چاه با آبدهی بیش از ۲۰ لیتر برثانیه اوایل 
خرداد ماه امسال رسما وارد مدار توزیع خواهد شد . علیهذا با عنایت به تقارن 
فصل گرم و اوج مصرف آب و از طرفی بلحاظ رعایت احتیاطات بهداشتی 
خواهشمندیم  کرونا  بیماری  پیشگیری  در خصوص  مکرر  و شستشوهای 
اهتمام  به مدیریت مصرف آب  با جدیت کامل نسبت  شهروندان محترم 

الزم را بنمایند . 

سمنان  استان  برق  نیروي  توزیع  شرکت  جدید  ذیحساب 
معرفي شد

دنیای جوانان گروه شهرستان  سمنان – رضا تبیانیان :در آئیني باحضور 
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان و معاون اداره کل امور اقتصادي و دارایي، 

ذیحساب جدید این شرکت معرفي شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در این آئین از حضور ذیحساب هاي 
توانمند در مجموعه صنعت توزیع برق ابراز خرسندي کرد و گفت: اعتباراتي 
که در بخش پروژه هاي عمراني برق رساني جذب مي شود، باتوجه به وجود 
تنگناي شدید مالي در صنعت برق، بسیار با اهمیت است که با همکاري و 

پیگیري ذیحساب، این مهم به نحو شایسته اي عملیاتي مي شود.
سید محمد موسوي زاده افزود: حضور ذیحساب براي ماموریت روند 
و  عمومي  مجمع  جلسه  آن در  ارائه  و  مالي  اساسي  هاي  تنظیم صورت 
اثربخش است و  همچنین شرکت در جلسات کمیسیون معامالت، بسیار 

یک ضرورت محسوب مي شود.
معین  رئیس خزانه  و  مالي  نظارت  معاون  فوالدي  اله  نبي  ادامه  در 
استان به اجراي پروژه هاي مهم و همچنین برق رساني به کلیه شهرها 
و روستاهاي استان اشاره کرد و اظهارداشت: خدمت برق بسیار با اهمیت 
است و ذیحساب هم مي تواند در روند اجراي به هنگام پروژه ها تسریع 

نموده و تسهیل سازي نماید.
یادآور مي شود: در این آئین از تالش و زحمات »مهدي عباسي« 
در طي مدت حضور در این شرکت در مسئولیت ذیحساب تقدیر به عمل 
آمده و »شهرام مشکي نسب بمي پور«، به عنوان ذیحساب جدید شرکت 

توزیع برق استان سمنان معرفي شد.
 

پیشرفت 47 درصدی ساخت و تجهیز سالن رنگ و سندبالست 
ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری مداوم 

دنیای جوانان گروه شهرستان  اصفهان مریم کربالیی :  :عملیات احداث 
و تجهیز سالن سنــــدبالست ناحیـــۀ فوالدســازی و ریخته گری مداوم 
فوالد مبارکه با هدف بهبــود فرایند کار و در راستای اهداف زیست محیطی 

شرکت و با 4۷ درصد پیشرفت، به خوبــی در حال انجــام است.
  مقداد فرقانی، کارشناس اجرای پروژه های اعالم و اطفای حریق و 
محیط زیست و مسئول این پروژه، ضمن اعالم این خبر گفت: احداث این 
سالن به همراه تجهیزات مربوطه از سوی مدیریت اجرای پروژه های جنبی 
و پشتیبانی، واحد اجرای پروژه های اعالم و اطفای حریق، محیط زیست و 
به درخواست تعمیرگاه ریخته گری مداوم به عنوان بهره بردار و با همکاری 

مهندسی کارخانه در دستور کار قرار گرفت. 
برای اجرای این پروژه شرکت بهسازان خاورمیانه به عنوان پیمانکار، 
به عنوان دستگاه نظارت و شرکت  شرکت فنی و مهندسی فوالد مبارکه 
فراتحقیق سپاهان به عنوان مشاور طرح  از اردیبهشت ماه ۹8 مشغول فعالیت 
شدند و پیش بینی می شود با توجه به شرایط موجود این پروژه در آذرماه 

۹۹به بهره برداری برسد.
سند  عملیات  سالن،  این  احداث  از  پیش  تا  این که  بیان  با  فرقانی 
ازجمله  مداوم  ریخته گری  خطوط  تجهیزات  رنگ آمیزی  و  بالست 
سگمنت ها و قالب های ریخته گری در فضای باز انجام می شد و مشکالت 
کارگاه  جدید  سولۀ  ادامۀ  در  مذکور  سالن  گفت:  داشت،  را  خود  خاص 
تعمیرات ریخته گری و در فضایی به طول 3۶ متر )دو دهانه سوله( در 

حال احداث است.
وی خاطرنشان کرد: در ادامۀ اجرای این پروژه، تجهیزاتی همچون 
غبارگیر، اگزاست فن، جرثقیل پنج تنی، درب های رول آپ، سقف متحرک 

و امتداد ریل مسیر کارکرد جرثقیل به این کارگاه افزوده خواهد شد.
مسئول اجرای این پروژه در خاتمه ضمن قدردانی از زحمات مدیریت 
ریخته گری،  تعمیرگاه  پشتیبانی،  و  جنبی  پروژه های  واحدهای  اجرای 
محیط زیست، مهندسی کارخانه و نظارت فنی و مهندسی اظهار امیدواری 
کرد: با اجرای این پروژه گام مؤثری در مسیر بهبود محیط کار و محیط زیست 

برداشته شود. 

اجرای مرحله سوم طرح ارتقاء انضباط ترافیکی درتفرجگاههای 
ایالم

پلیس  رئیس  یعقوبیان:    آذر  ایالم-   شهرستان   گروه  جوانان  دنیای 
ترافیکی  انضباط  ارتقاء  مرحله سوم طرح  اجرای  از  استان  رانندگی  و  راهنمایی 
انتظامی  همکاری  با  متخلف  ۱8۹خودروی  توقیف  و  ایالم  درتفرجگاههای 

شهرستان ایالم خبر داد. 
کنترل  هاي  طرح  اجراي   : داشت  اظهار  کهزادی«  »ابوالفضل  سرهنگ 
تخلفات حادثه ساز و برخورد قاطع با هنجارشکنان حوزه ترافیکي به ویژه برخورد 
تاثیر  و  رواني  جو  ایجاد  ،موجبات  ترافیکی  امنیت  و  نظم  مخل  خودروهاي  با 

مثبت در کنترل و کاهش تصادفات را به دنبال داشته است.
انضباطی،  ارتقاء  های  طرح  مستمر  اجرای  ضرورت  به  اشاره  با   وی 
افزود:اجرای همیشگی چنین طرح های باعث کنترل تخلفات رانندگی و موجب 

رضایت مندی شهروندان می شود.
»کهزادی«با بیان اینکه در اجرای این طرح تعداد ۱8۹ دستگاه خودروی 
شدند،  پارکینگ  روانه  و  توقیف  ایالم  شهرستان  انتظامی  همکاری  با  متخلف 
نبوده  مقطعی  شهر  اطراف  های  بوستان  و  تفرجگاهها  کنترل  طرح  یادآورشد: 

و تا پایان تابستان بصورت همیشگی در در دستور کار این پلیس خواهد بود.

عمراني  هاي  پروژه  اجراي  براي  ریال  میلیون   7۵۰۰ هزینه 
بابل بندپي  شهرك صنعتي 

روابط  گزارش  مازندران-درخشنده:به  شهرستان  جوانان-گروه  دنیای 
اظهار  موسوی  مصطفی  سید  مازندران،  صنعتی  شهرکهای  شرکت  عمومی 
شامل  بابل  بندپي  صنعتي  شهرک  زیرساختهاي  تکمیل  براي  مبلغ  این  داشت: 
پروژه هاي حفر چاه آب، شبکه ۲۰ کیلوولت برق، مطالعات مباحث آب و اجراي 

بخشي از زیرسازي و آسفالت معابر فاز3 هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران با اشاره به پیگیري مصوبات 
دستگاههاي  ظرفیتهاي  داشت:  اظهار  استان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد 
اجرایي استان براي پیگیري و حل مسائل و مشکالت مربوط به واحدها استفاده 

مي شود تا این واحدها بتوانند با ظرفیت مناسبي به تولید خود ادامه دهند.
موسوي ادامه داد: هم اکنون واحدهاي تولیدي و صنعتي مستقر در شهرک 
صنعتي بندپي بابل ۱۶۶۵ میلیارد ریال در این شهرک سرمایه گذاري کرده اند.

دغدغه  کاهش  موجب  شهرکها  زیرساخت  تکمیل  کرد:  خاطرنشان  وي 
فراهم  نیز  را  محصوالت  کیفي  و  کمي  رشد  زمینه  و  شد  خواهد  تولیدکنندگان 

مي کند.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان مرکزی خبر داد؛
بازگشایی موسسات کار آموزی آزاد استان مرکزی

دنیای جوانان گروه شهرستان  مرکزی - حامد نوروزی :مدیرکل فنی و 
حرفه ای استان مرکزی گفت: موسسات آزاد فنی و حرفه ای استان مرکزی در 

راستای ارایه خدمات به کارآموزان فعالیت خود را آغاز می کنند.
استان  در  کرونا  شیوع  به  توجه  با  کرد:  اظهار  محمدی  شاه  سعیدرضا 
شهروندی  حقوق  رعایت  و  استان  زیستی  پدافند  ستاد  مصوبات  طبق  مرکزی 
مراکز آموزشی و مؤسسات کارآموزی آزاد نیز مانند سایر صنوف تعطیل شدند.

در  حرفه ای  و  فنی  آراد  مؤسسات  بازگشایی  طرح  از  پس  داد:  ادامه  وی 
ستاد پدافند زیستی، کارگروه ستاد پدافند زیستی استان با این موضوع موافقت 

کرد و این اداره کل نیز در حال پیگیری این موضوع است.
و  فنی  مؤسسات  گفت:  مرکزی  استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
رعایت  و  بهداشت  سالمت  سامانه  در  اطالعات  ثبت  به  مشروط  آزاد  حرفه ای 
بازگشایی  به  نسبت  می توانند  کرونا  با  مقابله  در  بهداشتی  دستورالعمل های 

مؤسسات کارآموزی خود در استان اقدام کنند.

۵4 روستا با بیش از ۹۵۰۰ خانوار از سایت آبرسانی سرداران 
شهید شهرستان شفت بهره مند خواهند شد

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
از پروژه احداث سایت مرکزی  بازدید  این شرکت در  استان گیالن، مدیرعامل 
و  فومن  در  روستا   ۵4 مندی  بهره  از  شفت  شهرستان  روستاهای  به  آبرسانی 
شفت با بیش از ۹۵۰۰ خانوار از آب شرب سالم و بهداشتی خبر دادسید محسن 
استان گیالن،  حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
به  آبرسانی  مرکزی  سایت  پروژه  اجرایی   عملیات  شروع  پیگیری  منظور  به 
با توجه  این گزارش  به  بازدید کردبنا  پروژه  این  از  روستاهای شهرستان شفت 
به توقف عملیات اجرایی پروژه سایت مرکزی آبرسانی به روستاهای شهرستان 
شفت بدلیل اخذ مجوزهای الزم، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن 
با بازدید از این پروژه، ضمن پیگیری مشکالت اجرایی بر لزوم تسریع در روند 
از این پروژه تأکید کردمدیرعامل شرکت  اجرا به منظور بهره مندی ۵4 روستا 
فومن  در  روستا   ۲3 پروژه  این  اینکه  به  اشاره  با  استان گیالن  فاضالب  و  آب 
خواهد  قرار  پوشش  تحت  خانوار   ۹۵۷3 با  را  شفت  شهرستان  روستای   3۱ و 
انتقال آب ۲۰۰ کیلومتر و طول شبکه توزیع آب 4۵۰  داد افزود: طول خطوط 

کیلومتر می باشد که از ۱۰ حلقه چاه تأمین آب خواهد شد

تسهیل فرآیند جستجوی کسب و کارهای برخط با سامانه بیهین
توزیع  شرکت  عمومی  روابط   : گیالن   - شهرستان   گروه  جوانان  دنیای 
نیروی برق گیالن اعالم کرد در اجرای دستور استاندار محترم گیالن مبنی بر 
ضرورت تدوین ساز و کار الزم جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و قطع 
بمانیم« و »از خانه  پویش »درخانه  با  بیماری  این  انسانی در گسترش  زنجیره 
بخریم« از طریق ترویج و ترغیب مردم به استفاده از سامانه های الکترونیکی و 
کسب و کارهای مجازی در بستر اینترنت ، سایت http://bihin.ir )پورتال 
معرفی کسب و کارهای آنالین( مصوب جلسات ستاد استانی مدیریت کرونا برای 
اندازی شد.این سایت که توسط نیروهای بومی  ارائه خدمات راه  تأمین کاال و 
در استان راه اندازی شده ، با گردآوری کسب و کارهای اینترنتی فعال استان و 
معرفی آنها به گیالنیان ، فرایند انتخاب و جستجوی کسب و کارهای برخط را 
برای هم استانی ها تسهیل می کند.اینشرکت از هم استانی های خود درخواست 
دارد که با مراجعه به سایت bihin.ir ، از خانه خرید خود را انجام داده و با 
هدف کمک به قطع زنجیره شیوع کرونا ، جز به اضطرار از منزل خارج نشوند.

جلسه کمیته سالمت شرکت گاز استان گیالن برگزار شد
: پنجمین جلسه کمیته سالمت  دنیای جوانان گروه شهرستان  - گیالن 
مدیریت  کنفرانس  در سالن  اعضا  با حضور  و  مدیرعامل  ریاست  به  در سال۹۹ 
عامل شرکت گاز برگزار شد.به گزارش روابط عمومي گاز گیالن  در این جلسه 
رسیدن  فرار  تبریک  ضمن  گیالن  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  اکبر  مهندس 
سالروز میالد با سعادت امام حسن مجتبی)ع( بر ادامه دستورالعمل های ایمنی 
هماهنگی  از  قدردانی  با  کرد.وی  تاکید  گاز  ادارات  در سطح  کرونا  بهداشتی  و 
ایام  در  مشترکین  و  مردم  به  رسانی  خدمت  جهت  به  واحدها  همه  همدلی  و 
شیوع ویروس کرونا اظهار داشت:  ضدعفونی و گندزدایی ادارات و واحدها  باید 
همانند گذشته به صورت مستمر ادامه یابد.مدیر عامل شرکت گاز استان گیالن 
اقدامات صورت  سازی  مدون  به  نسبت  تا  نمود  درخواست  مرتبط  واحدهای  از 
گرفته در ایام شیوع ویروس کرونا اقدام نمایند.مهندس اکبر ضمن ابراز تاسف 
از درگذشت یکی از پرسنل گاز بر اثر کرونا بیان نمود: محدودیت های اعمال 
شده در راستای کنترل کرونا باید به تدریج و طی هماهنگی با ستاد و براساس 
دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا کاهش یابد.وی همچنین با توجه به شروع 
حفاظتی  و  بهداشتی  لوازم  تهیه  بر  ماه  اردیبهشت  اواخر  از  کنتورخوانی  مجدد 

کرد تاکید  کنتورخوانان  برای 

معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
خبرداد گیالن 

انعقاد و ابالغ قرارداد سرمایه گذاری سیلوی ۳۰ هزار تنی
اداره  : به گزارش روابط عمومی  دنیای جوانان گروه شهرستان  - گیالن 
کل بنادر و دریانوردی استان گیالن، محمد محسن سلیمی پور با اشاره به انعقاد 
و ابالغ قرارداد احداث سیلوی 3۰ هزار تنی اظهار داشت: این قرارداد با سرمایه 
گذاری 4۱۰ میلیارد ریالی در راستای ایجاد زیر ساختهای انباشت غالت در بندر 
انزلی و نیاز مبرم به این مهم بوده استوی افزود: این قرارداد با شرکت غالتبان 
که یکی از عمده صاحبان کاال در امر واردات غالت در کشور است منعقد گردید 
و قرار است ساخت این سیلوها با بهره گیری از بهترین تجهیزات و تکنولوژی با 
قابلیت همزمان تخلیه دو کشتی و بارگیری دو کامیون در هفته جاری آغاز شود 
به  اجرا  در دست  و  موجود  درجای سیلوهای  موضوع، ظرفیت  این  تحقق  با  که 
میزان حدود ۲۰۰ هزارتن افزایش می یابد معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان گیالن همچنین از بهره برداری انبار 4۵۰۰ متر مربعی 
احداثی توسط سرمایه گذاری شرکت سریر تجارت در اردیبهشت ماه سال جاری 
خبرداد و خاطرنشان کرد: با احداث این انبار، ظرفیت انبارهای سرپوشیده در اماکن 
مجتمع بندری انزلی به حدود ۷۲ هزار متر مربع رسید سلیمی پور با اشاره به برنامه 
افزایش  منظور  به  استان گیالن تصریح کرد:  دریانوردی  و  بنادر  اداره کل  های 
ظرفیت دپو و نگهداری غالت و کاال و در راستای بهره مندی موثر از امکانات 
و زیر ساختهای بنادر استان گیالن، عالوه بر اجرا و تکمیل پروژه های سرمایه 
گذاری موجود، جذب سرمایه گذار جدید در زمینه پروژه های احداث سیلو، اسکله 
مکانیزه غالت،  انبارهای  مارینا، کشتی سازی،  و  گردشگری  تمام فصول،  برای 
صنایع ارزش افزوده و تکمیلی و سورتینگ و ... در دستور کار این اداره کل است

رونمایی از الکل تولیدی دانشگاه ایالم 
شهرستان   گروه  جوانان  دنیای 
ایالم – آذر یعقوبیان:   - الکل طبی 
بنیان  دانش  شرکت  در  شده  تولید 
وابسته به دانشگاه ایالم عصر یکشنبه 
فقیه  ولی  نماینده  حضور  با  آیینی  در 
در استان و امام جمعه ایالم، استاندار 
ایالم و جمعی از مسووالن در حاشیه 
ایالم  استان  کرونای  با  مبارزه  ستاد 

رونمایی شد. 
رییس دانشگاه ایالم در این آیین 
اظهار داشت: با موافقت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت و معاونت غذا و داروی 
ایالم مجوز تولید الکل طبی در دانشگاه 

ایالم صادر شد.
محصول  این  تولید  افزود:  وی 
رسالت  راستای  در  آن  از  حمایت  و 
اجتماعی دانشگاه و ورود شرکت دانش 
بنیان وابسته به دانشگاه ایالم برای تولید 
الکل طبی با هدف کسب سود نبوده و 
این دانشگاه بیشتر به دنبال ایفای نقش 

مسوولیت های اجتماعی است.

در  کرد:  تصریح  کبری  ا علی 
سنگین  بار  همه  نباید  کنونی  شرایط 
دانشگاه  دوش  بر  کرونا  با  مبارزه 
هر  و  شود  شته  گذا پزشکی  علوم 
توان  اساس  بر  نهادی  یا  و  سازمان 
این  با  مبارزه  برای  خود  ظرفیت  و 

کند. ویروس تالش 
رییس دانشگاه ایالم، اضافه کرد: 

سریع  دریافت  زمینه  سازی  فراهم  با 
 ۲۰ همکاران،  مجموعه  پیشنهادهای 
اعضای  طرف  از  کاربردی  پیشنهاد 
هیات علمی عضو شبکه ملی دانشگاه 
این  از  یکی  که  شد  ارائه  جامعه  و 
پیشنهادات تولید الکل طبی با استفاده 
از ظرفیت آزمایشگاه های دانشگاه بود 
خاک  آزمایشگاه  کاربری  تغییر  با  که 

با  طبی  الکل  تولید  کارگاره  شناسی، 
هزار  یک  تا   ۵۰۰ بین  روزانه  ظرفیت 

لیتر راه اندازی شد.
تمام  کرد:  تاکید  اکبری  علی 
سازمان  اختیار  در  کارگاه  این  تولیدات 
صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های 
ذیربط برای توزیع در سطح استان قرار 
می گیرد تا برای ضد عفونی و مقابله با 
ایالمی  استفاده شهروندان  مورد  کرونا 

قرار گیرد.
دانشجو  هزار   ۶ با  ایالم  دانشگاه 
در مقاطع کاردانی تا دکترا و ۲۰۰ عضو 
هیات علمی، 3۲ گروه آموزشی دارد و در 
سال ۱3۷۰ در سفر مقام معظم رهبری 
به استان ایالم از دانشکده زیر مجموعه 
دانشگاه رازی کرمانشاه به دانشگاه ارتقا 

یافته است.
استان ایالم در مجموع 3۶ دانشگاه 
و موسسه آموزش عالی دارد که ۲۶ هزار 
دانشجو در این مراکز دانشگاهی مشغول 

به تحصیل هستند.

شهرستان   گروه  جوانان  دنیای 
مدیرکل   : نوروزی  حامد   - مرکزی 
استان مرکزی گفت:  ورزش و جوانان 
های  ستاد  مصوبات  از  درصد   ۷۵
مرکزی  استان  جوانان  امور  ساماندهی 

در سال گذشته اجرایی شده است.
در  شنبه  سه  روز  حقدادی  عابد   
جوانان  امور  ساماندهی  ستاد  جلسه 
کرد:  اظهار  اراک،  در  مرکزی  استان 
امور  ساماندهی  ستاد  بستر  مهم ترین 
استان مرکزی، تصمیم گیری،  جوانان 
سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت بر 
حوزه  در  اجرایی  دستگاه های  عملکرد 

جوانان است.
جوانان  سمن های  داد:  ادامه  وی 
انجام  مثبتی  اقدامات  کرونا  حوزه  در 

دادند. آن ها طرح های ملی و استانی با 
رویکرد اشتغال در ستادهای ساماندهی 
ارائه کردند که باید در این جلسات مطرح 

و درباره آن تصمیم گیری شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان 
امور  ساماندهی  ستاد  گفت:  مرکزی 
جوانان در شهرستان های اراک، ساوه، 
دلیجان، زندیه و کمیجان نزدیک به ۶ 

جلسه را در سال گذشته برگزار کردند.
اجرای  میانگین  افزود:  حقدادی 
امور  ساماندهی  ستادهای  مصوبات 
جوانان در سال گذشته ۷۵ درصد بوده 
و ۲۵ درصد به دالیل مختلف اجرایی 

نشده است.
د  تعدا مجموع  در  گفت:  وی 
 ۶۰ جوانان  ساماندهی  ستاد  جلسات 
تحقق  جلسات  درصد   83 بوده  جلسه 
 ۷۵ فرمانداران  حضور  میزان  و  یافته 

درصد بوده است.
استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
مرکزی اظهار کرد: با توجه به شرایط 
فعلی، برنامه ریزی برای اوقات فراغت 
فضای  قالب  در  بیشتر  باید  جوانان 
مجازی و فعالیت های خانگی انجام شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی خبرداد؛

اجرایی شدن ۷5 درصد از مصوبات ستادهای ساماندهی جوانان مرکزی

دنیای جوانان گروه شهرستان  - 
آب  کیفیت   : کربالیی  مریم  اصفهان 
روستاهای  و  شهرها  تمام  در  شرب 
اصفهان  آبرسانی  طرح  پوشش  تحت 

بزرگ یکسان است
جمع  در  امینی  هاشم  مهندس 
مدیر و کارکنان مرکز پایش و نظارت بر 
کنترل کیفیت آب و فاضالب که موفق 
 ۱۷۰۲۵ المللی  بین  استاندارد  اخذ  به 
گفت:کارکنان  شدند،  کیفیت  کنترل 
در این بخش باید با مطالعه و تحقیق 
جامع درصدد شناسایی آالینده های نو 
ظهورباشند و تاثیر این نوع آالینده ها  
بر کیفیت آب و فاضالب را مورد بررسی 

قرار دهند.
وی با بیان اینکه مطالعه و تحقیق 
آباز  کیفیت  ارتقا  چگونگی  پیرامون 
رضایتمندی  افزایش  در  موثر  عوامل 
این صنعت می  ارائه خدمات  مردم در 
و  مطالعه  با  باید  داشت:  اظهار  باشد، 
راستای دانش  تحقیقات دقیقی که در 

کیفی  ارتقای  راههای  باشد،  دنیا  روز 
بررسی  مورد  و  شناسایی  را  آب شرب 
در هر شرایطی هیچ  تا مردم  داد  قرار 
گونه دغدغه ای در رابطه با کیفیت آب 

شرب نداشته باشند.
وی با اشاره به اینکه درحال حاضر 
کیفیت آب شرب مطابق با استانداردهای 
کرد:کیفیت  عنوان  است  شده  تعریف 
آب شرب خط قرمز صنعت است، مردم 
از  عاری  شرب  آب  که  باشند  مطمئن 
و شیمیایی  میکروبی  آالینده  گونه  هر 

کامال  و  گیرد  می  قرار  آنها  اختیار  در 
مورد تایید مراکز ذیصالح است.

وفاضالب  آب  شرکت  مدیرعامل 
استقرار  بر  تاکید  با  اصفهان  استان 
در  شرب  آب  سیار  آزمایشگاههای 
کرد:  تصریح  نیاز  مورد  های  مکان 
آزمایشگاههای سیار  باید در مکان هایی 
میرسد  نظر  به  آنها ضروری  که وجود 
آب  کیفیت  و  تا سالمت  یابند  استقرار 
به طور مستمر  مورد بررسی قرار گیرد.

مهندس هاشم امینی با بیان اینکه 

مردم هیچ گونه نگرانی در رابطه با وجود 
ویروس کرونا در آب شرب نداشته باشند 
خاطرنشان ساخت:کیفیت آب شرب از 
و   Ph  ، کلرباقیمانده  کدورت،  لحاظ 
در  آنالین  صورت  به  پارامترها  دیگر 
بررسی  باباشیخعلی  آب  خانه  تصفیه 
سامانه  طریق  از  همچنین  شود،  می 
آب  کیفیت  پایش  و  متری  تله  های  
طور  به  استان  توزیع  شبکه  در  شرب 
گیرد،  می  قرار  بررسی  مورد  آنالین 
بنابراین این اطمینان خاطر را به مردم 
می دهیم که احتمال ویروس کرونا در 

آب صفر است .
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
کرونا  پسا  دوران  به  اصفهان  استان 
مرکز  در  افزود:کارکنان  و  کرد  اشاره 
پایش و نظارت بر کنترل و کیفیت آب 
زمینه  به مطالعاتی در  باید  و فاضالب 
فاضالب  بر  کرونا  ویروس  تاثیرات 
با  رابطه  این  در  تحقیقاتی  و  بپردازند 

این موضوع در دستور کار قرار دهند.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان تاکید کرد:
کیفیت آب شرب در تمام شهرها 

و روستاهای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ یکسان است

– رضا  دنیای جوانان گروه شهرستان  سمنان 
تبیانیان : همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و 
لیالی قدر و در راستای لبیک به فرمایشات رهبر معظم 
انقالب اسالمی ، رزمایش کمک مومنانه با هدف کمک 

به اقشار نیازمند جامعه  با مشارکت کارکنان شرکت 
برق منطقه ای سمنان برگزار شد .در این کمک مومنانه 
که با همکاری بسیجیان پایگاه های  حضرت بقیه ا..  
)عج( ، خاتم االنبیاء )ص( و شهید عباسپور و کارکنان 

شرکت برق منطقه ای سمنان  انجام گرفت ، جمعًا 
۱۷۰ بسته معیشتی به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال ، آماده 
و به خانواده های نیازمند در شهرهای سمنان ، شاهرود 

و گرمسار توزیع گردید . 

مشارکت کارکنان شرکت برق منطقه ای سمنان در اهداء 170 بسته معیشتی به نیازمندان 
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در کوفه روزه را
سحر افطار می کنند!

 احمد بابایی

تکفیریان ز بیعت حق، عار می کنند
در کوفه روزه را سحر افطار می کنند!

مردی که ذوالفقار ز دستش وضو گرفت
عدل از سر شکستۀ او آبرو گرفت

دارند سقف بر سرم آوار می کنند
از خواب، گرگ را ز چه بیدار می کنند؟!

از فرط عدل، اهل جراحت شدی پدر
ُفزُت َو رِبّ کعبه و... راحت شدی پدر

حیرت شروع شد؟ نه، تماشا حرام شد
ُفزُت َو رِبّ کعبه... گمانم »تمام شد!«

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در پاسخ به درخواست هنرمندان 
پیشکسوت و پیشنهاد معاون امور 
هنری دستور به ارتقای ساختاری 
پیش کسوت،  هنرمندان   موسسه 

داد.
در پی درخواست هنرمندان 
امور  معاون  مؤسسه،  این  عضو 
هنری در نامه ای به وزیر فرهنگ 
موسسه  انتقال  اسالمی  ارشاد  و 
زیر  از  پیش کسوت  هنرمندان 

مجموعه معاونت هنری به زیرمجموعه  وزیر را پیشنهاد داد 
که سیدعباس صالحی با این پیشنهاد موافقت کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پاسخ به نامه معاون 
داد:  دستور  پیشنهاد،  این  ارائه  از  تشکر  ضمن  هنری  امور 
»شایسته است با قید فوریت ضمن طرح موضوع در هیات 

امنای موسسه و اقدام به اصالح 
در  آن  تصویب  برای  اساسنامه، 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 

اقدام الزم صورت گیرد. «
مجتبی  سید  این  از  پیش 
در  هنری  امور  معاون  حسینی، 
نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با توجه به فراگیر بودن 
موضوع  رشته های  و  عرصه ها 
ن  ا مند هنر سسه  مو لیت  فعا
حوزه های  به  نسبت  پیشکسوت، 
مبنی  هنرمندان  خواسته  و  امور هنری  معاونت  زیرمجموعه 
بر ارتقای ساختاری موسسه پیشنهاد فوق را مطرح کرده بود.

نشست  در  پیشکسوت  هنرمندان  از  تعدادی  همچنین 
را  درخواست  این  شد  برگزار  پیش  چندی  که  هم اندیشی 

مطرح کرده بودند.

دستور وزیر ارشاد برای ارتقای ساختاری موسسه هنرمندان پیش کسوت

ال  مو ت  د شها مصیبت 
بزرگی  غم  علی)ع(،  امیرالمومنین 
شاعران  بیان  و  زبان  در  که  است 
ویژه ای  انعکاس  زمین  ایران  آئینی 

پیدا کرده است.
که  مناسبت هایی  ز  ا  یکی 
جلوه   وطن،  آئینی  شاعران  شعر  در 
المبارک  رمضان   ۲۱ دارد  واالیی 
شهادت  جانسوز  مصیبت  سالروز  و 
)ع(  علی  موال  اباالحسن،  حضرت 

است.
همین  جمله  از  حقیقت  مریم 
شاعران است که درباره این مناسبت 
از  بخشی  در  که  دارد  ای  سروده 

آن آمده:
چنگال  از  ُپر  کوفه  کن!  پرواز 

گرگ است
را  پرت  و  بال  آسمان  این 

می شناسد
خاک از قدم های تو امشب می گریزد

مسجد نماز آخرت را می شناسد
میعادگاه عاشقان دلشکسته است

چاهی که چشمان ترت را می شناسد
شاعر دیگری که در این باره شعرهای فراوانی 
دارد، شاعر پیشکسوت آئینی، غالمرضا سازگار متخلص 
به »میثم« است که در یکی از این اشعارش، این گونه 

عرض ادب کرده:
شود جان، لحظه لحظه از تن موال جدا امشب

کسی دیگر نیارد شیر بر شیر خدا امشب
طبیبا! زخم موال را گشودی، نسخه ننوشتی

چه گفتی مخفی از زینب به گوش مجتبی امشب؟
طبیبا همتی کن بلکه موال باز برخیزد

بََرد یک بار دیگر بر یتیمانش غذا امشب
دل خلق جهان گردد به گرد بستر موال

دل موال بود در گوشه ی ویرانه ها امشب
مزن این قدر سوسو ای چراغ مسجد کوفه
که موالیت نمی آید به محراب دعا امشب

نسیم ساکت کوفه برو با چاهها برگو
که مهمان شما افتاده در بستر ز پا امشب
مداوا نیست حاجت اولین مظلوم عالم را

که از شمشیر زهرآلود می گیرد شفا امشب
ز دوران جوانی سیر بود از عمِر بی زهرا

علی، ای اهل عالم! می شود حاجت روا، امشب
به سوز ناله های خود بسوزانید »میثم« را
که در کوی شما آورده روی التجا، امشب

جواد حیدری نیز در این مصیبت عظمی  سروده:
الهی کوفه را لطف و صفا نیست
نشان از ناله های مرتضی نیست

تمام نخل ها چشم انتظارند
که آبی بهتر از اشک وفا نیست
یتیمان، چشم بر در، بی قرارند

خبر از نان و خرمای خدا نیست
فقیری گوشه ی ویرانه گریان

غم او را کسی مشکل گشا نیست
ولی نامرد ملعون، ابن ملجم

شده خندان و در چشمش حیا نیست
غریبانه ترین تشییع پیکر

شده امشب به پا، از بهر حیدر
علی را نیمه شب غسل دادند
َرَود در نیمه شب پیش پیمبر

به استقبال او زهرا بیاید
به همراه گل نشکفته پرپر

علی درد و غمش را برد با خود
که عمرش بود درد و غم، سراسر
ِز هر زخمی برایش سخت تر بود

که بیند چهره ی نیلی همسر
همان که این جهان نشناخت او را

میان درد و غم انداخت او را
علی نشناخته از این جهان رفت

دل بشکسته با درد نهان رفت
به دیده خالی از تصویر نیلی

به حنجر داشت از غم استخوان رفت
علی راحت شد از داغ مدینه

به سوی بانوی قامت کمان رفت
امیرالمؤمنین رخت سفر بست

سرش بشکسته بود و چشم تر بست
و اکنون تنها دو بیت نخست شعر رحمان نوازنی 

را در این غم و اندوه بی پایان مرور می کنیم:
سکوت می وزد و بادها پریشانند

و در به در همه در کوچه های بارانند
تمام کوفه پر از رّد اشک های علی ست

و چاهها که پر از ناله های پنهانند
یوسف رحیمی نیز در این سوگ جانسوز و با اشاره 
ای مختصر به آنچه در سالهای متمادی بر علی )ع( 

رفت، سروده است:
با آن که استقامت تو فرق می کند
این روزها حکایت تو فرق می کند

این جاست درد، دشمنت آخر غریبه نیست
بعد از رسول، غربت تو فرق می کند

دستان حیدری تو را صبر بسته است
با دیگران اسارت تو فرق می کند

گفتند بعد فاطمه از پا فتاده ای
حق داشتی امانت تو فرق می کند

سی سال پیش این در و دیوار شاهدند
اصاًل شب شهادت تو فرق می کند

داود رحیمی  هم در بیت آغازین و پایانی شعر بلند 
خود چنین نوحه سر داده:

دیگر علی ز بستر خود پا نمی شود
زخِم سِر شکسته مداوا نمی شود

قبری در آسمان بکنید ای فرشته ها
ماه شکسته روی زمین جا نمی شود

از شاعران دیگری که در این موضوع شعر دارد، 
می توان به صابر خراسانی اشاره کرد که در غم فراق 

موال سروده:
آسمان دل غربتکده ام بارانی ست

ابری ام! دیده ی ماتم زده ام بارانی ست
این چه داغیست که جان همه را سوزانده ست

در دل قبر، دل فاطمه را سوزانده ست
بار سنگین غمش خانه خرابم کرده است

هر طبیبی به مداوام جوابم کرده است
حسن از هیبت نامش َجَملی را انداخت

باورم نیست که یک ضربه علی را انداخت

خیبرشکن  که  نیست  باورم 
از پا افتاد

از  برخاستن  ی  واژه  حضرت 
پا افتاد

تو  لطف  از  هیچکس  علی  یا 
ناکام نبود

ایتام  همبازی  تو  مثل  پدری 
نبود

نگاهت  ز  منور  هر شب کوفه 
می شد

ماهت  فقرا، صورت  بزم  شمع 
می شد

مرهم  پی  ایتام  دل  زخم های 
توست

مرد ویرانه نشین منتظر مقدم 
توست

همه  از  امام  و  بودند  همه 
بیکس تر بود

زینب ای وای دوباره سر یک 
بستر بود

محمد فردوسی نیز شهادت موال را جاده وصل 
علی )ع( و زهرا )س( دیده و در بخشی از شعر خود 

آورده:
جاده وصل علی و فاطمه هموار بود

لحظه پرواز روح حیدر کّرار بود
رنگ خون شد دستمال زرد بر پیشانی اش
یعنی اینکه جوشش زخم سرش بسیار بود

گوشه خانه به سر قرآن گرفته زینبش
بر لبش »أمَّن ُیجیب« و ذکر استغفار بود

چند باری از سر شب تا سحر از حال رفت
گوییا آماده ی رفتن به سوی یار بود

بعِد زهرا روز خوش هرگز ندیده مرتضی
در گلویش استخوان و بین چشمش خار بود
یک نگاهش بر حسین و زینب و عّباس بود

یک نگاه دیگرش هم بر در و دیوار بود
و قسمتی از شعر مهدی نظری در این مناسبت، 

از زبان زینب )س( است:
خانه با رفتنت این بار به هم ریخته است
شهر، بی حیدر کرار به هم ریخته است

پدرم نبض زمان بودی و با رفتن تو
سحر و روزه و افطار به هم ریخته است

هرکسی دید پدر، حال مرا، گفت به خویش
دختر فاطمه بسیار به هم ریخته است

بستر خالی تو گوشه این خانه پدر
علتی شد که پرستار به هم ریخته است

بودنت مایه آرامش و آسایش بود
حال بارفتن تو کار به هم ریخته است

را،  )ع(  امیرالمومنین  شهادت  نیز  قاسمی   وحید 
زمان راحتی و آسایش کیسه های نان و خرما و دستهای 

پینه بسته موال دیده و سروده:
کیسه های نان و خرما خواب راحت می کنند

دست های پینه دارش استراحت می کنند
نخل ها از غربت و بغض گلو راحت شدند
مردم از دست ِعدالت های او راحت شدند

ای خوارج، بهترین فرصت برای دشمنی ست
شمع بیت المال را روشن کنید، او رفتنی ست

و این گفتار را با چند بیت از علی اکبر لطیفیان به 
پایان می آوریم؛ ابیاتی که شاعر در آن، تمام ۶3 سال 
زندگی حضرت را در غربت و مظلومیت دیده و سروده:

او بزرگ است و در این خاک نمی گیرد جا
آسمان است و رسیده ست زمان سفرش

همه شصت و سه سالش به غریبی طی شد
می رود تا که خدایش نکند بیشترش

این طرف دست توسل به عبایش که بمان
آن طرف حضرت صدیقه بَُود منتظرش

شهادت امیرالمومنین)ع( در آثار شاعران معاصر

ماِه شکسته روی زمین جا نمی شود

داستان دختر مزرعه دار و مادر بیمار
نه ها  هندوا که  »آنجا  رمان 
بالدوین  سیندی  نوشته  می رویند« 
یارمحمدی  آنیتا  ترجمه  با  به تازگی 
و  منتشر  پیدایش  انتشارات  توسط 
راهی بازار نشر شده است. این کتاب، 
یکی از عناوین مجموعه »رمان هایی 
این ناشر  که  است  خواند«  باید  که 
ترجمه  این کتاب،  از  می کند.  چاپ 
دیگری نیز توسط نشر پرتقال عرضه 

شده است.
ه  یسند نو ین  و لد با ی  سیند
لد  متو  ، ب ین کتا ا یی  یکا مر آ
کارولینای شمالی است که دو رمان،  

یک مجموعه شعر و چند کتاب داستان کوتاه برای بچه ها در کارنامه دارد. او 
با همسر و دخترش در پورتلنِد اورگان زندگی می کند.

داستان »آنجا که هندوانه ها می رویند« درباره دختری ۱۲ ساله به نام 
ِدال است که با خانواده اش در کارولینای شمالی در آمریکا زندگی می کند. 
خانه آن ها در مزرعه ای پر از هندوانه قرار دارد. دال با وجود همه خوبی هایی 
که دارد، یک مشکل کوچک هم دارد. او با این که می داند چگونه در مزرعه 
بهترین و شیرین ترین هندوانه را انتخاب کند و با این که می داند چگونه باید 
با خواهر کوچک و شیطانش رفتار کند، نمی داند با مادر مریضش چه کند.

ورشکستگی  آستانه  در  هم  پدرش  که  است  این  دال  دیگر  مشکل 
از چنگ  را  مادرش  می گیرد  تصمیم  بعد، دال  به  جایی  از  بنابراین  است. 

بیماری نجات بدهد...
هزار   4۵ قیمت  و  نسخه  هزار  شمارگان  صفحه،   ۲۵۲ با  این کتاب 

تومان منتشر شده است.

حرف های ناتمام قیصر
 به روایت ادیبان ترکیه

دومین نشست »جایگاه شعر قیصر امین پور در ادبیات معاصر« توسط 
وابستگی فرهنگی ایران و نمایندگی بنیاد سعدی در استانبول در فضای 

مجازی از طریق برنامه الیو )زنده( اینستاگرام برگزار شد.
به  معاصر«  ادبیات  در  امین پور  قیصر  شعر  »جایگاه  نشست  دومین 
همت وابستگی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و نمایندگی بنیاد سعدی 
اینستاگرام  )زنده(  الیو  برنامه  طریق  از  مجازی  فضای  در  استانبول  در 
برگزار شد. در ابتدای این نشست ادبی مجازی، کوروش مقتدری، وابسته 
فرهنگی کشورمان در استانبول ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان 
و آرزوی قبولی طاعات و عبادات تمامی روزه داران، پس از خواندن قطعه 
از زنده یاد قیصر امین پور گفت: به دلیل شیوع ویروس کرونا و  شعری 
تعطیلی مراکز دانشگاهی و فرهنگی، نمایندگی فرهنگی استانبول تصمیم 
گرفت نشست های فرهنگی و ادبی خود را از طریق فضای مجازی برای 
عالقه مندان به فرهنگ ایرانی اسالمی و زبان وادبیات فارسی برگزار کند.

علی گوزل یوز، رییس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه استانبول با 
تشکر از وابستگی فرهنگی کشورمان برای برگزاری این نشست در سخنانی، 
به معرفی بیوگرافی، کارنامه ادبی، سبک شعری قیصر امین پور و مواجهه 

وی با جهان و جامعه پرداخت.
رییس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه استانبول افزود: امین پور 
شاعری صادق است. شعر او، گزارش راستین مناسبات شاعر با جامعه و 
تغییرات و تحوالت فرهنگی و اجتماعی است و این تحوالت را میتوان در 

کارنامه ادبی وی یافت.
وی ادامه داد: امین پور شاعر انقالب و جنگ است و به خصوص در 
دو مجموعه اول خود یعنی »تنفس صبح« و »در کوچه ی آفتاب«، اما در 
مجموعه های بعدی خود یعنی »آینه های ناگهان«، »گلها همه آفتابگردانند« 
و »دستور زبان عشق« تغییر رویه داده است. این تغییر رویه به این دلیل 
نیست که شاعر از آرمان های انقالبی خود دور افتاده بلکه تحول در اجتماع 
موضوع شعر او را نیز متحول کرده است تا جایی که این تحول شعر او را 

به تکامل رسانده است.
زبان  آموزش  مرکز  مدرس  سیدزوار،  نسرین  نشست،  این  ادامه  در 
فارسی استانبول سخنان خود را با شعری از قیصر آغاز کرد و گفت: قیصر 
امین پور شاعری است که حرف هایش ناتمام ماند؛ شاعری مردمی که با 
ادبیات سنتی آگاه و آشناست و دلبستگی هایش رنج مردم است. شعرهای 
قیصر همواره انعکاس دردهای مردم بوده است و از این رو می توان وی 
را یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین شاعران دوران انقالب اسالمی ایران 
دانست. بررسی سبک شعر او با تکیه بر نوآوری های بالغی و استفاده از 
واژه سازی را می توان وجه تمایز این شاعر و سبک منحصر به وی داسنت.

بنابر اعالم این خبر، این نشست با پرسش سؤاالتی در خصوص موضوع 
نشست و پاسخ از سوی سخنرانان به پایان رسید.
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فرناز میرزالو

عجم زنده کرده، به این پارسی 

و  فردوسی  روز  به عنوان  ایران  تقویم  در  اردیبهشت،   ۲۵ امروز، 
بزرگداشت زبان فارسی نامگذاری شده است.

حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی - زادٔه 3۱۹ خورشیدی، 3۲۹ هجری 
قمری - درگذشتٔه پیش از 3۹۷ خورشیدی، 4۱۱ هجری قمری در توس 
خراسان- سخن سرای نامی ایران و سرایندٔه شاهنامه حماسٔه ملی ایران 

است. فردوسی را بزرگ ترین سرایندٔه پارسی گو دانسته اند.
در سال 3۲۹  فردوسی  امروزی،  پژوهشگران  بیشتر  دیدگاه  پایٔه  بر 
هجری قمری برابر با 3۱۹ خورشیدی )۹4۰ میالدی( در روستای پاژ در 

شهرستان توس )طوس( در خراسان دیده به جهان گشود.
سال زایش فردوسی در 3۲۹ هجری قمری از آنجا دریافته شده است 
که در یکی از سروده های فردوسی می توان زمان چیرگی سلطان محمود 

غزنوی بر ایران 3۷۵ خورشیدی را دریافت کرد:
بدانگه که بُد سال پنجاه و هشت نوان تر شدم چون جوانی گذشت

فریدون بیداردل زنده شد زمین و زمان پیش او بنده شد
و هم چنین با درنگریستن به این که فردوسی در سال 38۷ قمری، 
پنجاه و هشت ساله بوده است، می توان درست بودن این گمان را پذیرفت.

فردوسی  زندگی  دربارٔه  که  پژوهنده ای  نخستین  عروضی،  نظامی 
جستاری نوشته است، زایش فردوسی را در روستای »باز« )پاژ( دانسته است. 
زایش  جایگاه  نیز  را  »رزان«  و  »شاداب«  روستاهای  تازه تر  بن مایه های 
فردوسی دانسته اند اما بیشتر پژوهشگران امروزی این گمانه ها را بی پایه 

می دانند.
او  نام کوچک  ابوالقاسم فردوسی شناخته شده است.  او همه جا  نام 
را در بن مایه های کهن تر مانند عجایب المخلوقات و تاریخ گزیده )حمداهلل 
مستوفی( و سومین مقدمٔه کهن شاهنامه، »حسن« نوشته اند. منابع دیگر 
هم چون ترجمٔه عربی بنداری، پیشگفتار دست نویس فلورانس و پیشگفتار 
شاهنامه بایسنقری )و نوشته های برگرفته از آن( نام او را »منصور« گفته اند. 
نام پدر او نیز در تاریخ گزیده و سومین مقدمٔه کهن شاهنامه »علی« گفته 
شده است. محمدامین ریاحی پس از بررسی کهن ترین بن مایه ها، نام »حسن 
بن علی« را پذیرفتنی دانسته است و این نام را با قرینه های دیگری که 
وابستگی او را به یکی از فرقه های تشیع می رساند، سازگارتر دانسته است، 
هرچند که همچون بیشتر پژوهندگان زندگانی فردوسی، او را از هرگونه 

تعصب مذهبی برکنار دانسته است.
نیز  دیگری  نام های  کم ارزش تر  بن مایه های  در  فردوسی  پدر  برای 
آورده اند، مانند: »موالنا احمد بن موالنا فرخ« )مقدمٔه بایسنغری(، »فخرالدین 
احمد« )هفت اقلیم(، »فخرالدین احمد ابن حکیم موالنا« )مجالس المؤمنین 
و مجمع الفصحا(، و »حسن اسحق شرفشاه« )تذکرۀ الشعراء(. تئودور نولدکه 
در کتاب حماسٔه ملی ایران درباره نادرست بودن نام »فخرالدین« نوشته است 
که دادن لقب هایی که به »الدین« پایان می یافته اند در زمان آغاز نوجوانی 
فردوسی کاربرد پیدا کرده است و ویژه »امیران مقتدر« بوده است، از این رو 

پدر فردوسی نمی توانسته چنین لقبی داشته باشد.
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زهرا ثقفی الریجانی

مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت ارشاد در پیامی به مناسبت 
روز پاسداشت زبان فارسی از ناهنجاری زبانی و نوشتاری در برخی 

کاالهای چاپی انتقاد کرد.
در متن پیام مهرزاد دانش مدیرکل دفتر چاپ وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی که به مناسبت ۲۵ اردیبهشت روز پاسداشت زبان 

فارسی منتشر شده، آمده است:
زبان یک ملت، دربردارنده گنجینه هویتی، فرهنگی، تاریخی، 
گفتمانی، و تمدنی مردمان یک سرزمین است؛ عرصه ای که هم 
اساسی ترین  هم  است،  آینده  زاینده  هم  و  می کاود  را  گذشته ها 
ماهیت پیوند مردم را که گفتار و نوشتار است، صیقل می دهد و هم 
بار گرانقدر معرفت و دانش را در پهنه پر گستره نسل ها و اقلیم ها، 
نقل می کند، هم زیبایِی هنر را در چیدمان واژگان و آهنگ سخن 
متبلور می سازد و هم آداب و سنت ها و باورها و مناسک و شیوه 

زیست آدمیان را بازگو می کند.
این گستره پردامنه در سرزمین ما، با زبان فارسی معنا یافته 
است؛ گنجینه ای بس گرانقدر که در عین قدمت، همچنان زاینده 
و پویا است و با وجود گذر از تالطم رویدادها و تاخت و تازها، هم 
بهره نیکو از ظرفیت های زبانی سایر همنوعان برده و هم با حفظ 
است.  داشته  پاس  را  اصالت خود  و منشأها،  ریشه ها  از  بسیاری 
اقیانوس ژرف ادب و هنر و فرهنگ کهن و جدید این دیار که با 
زبان دلنشین فارسی، امواج بلند خود را به ساحل معرفت و ذائقه و 
فهم بشر می رساند، همچنان آکنده از گوهرهای ناب در عمق است 

و بر ما وارثان تاریخ این سرزمین است که در مراقبت و بهره گیری 
از این میراث ارجمند بشری، تالشی صدچندان پیشه کنیم.

حوزه چاپ و نشر، با توجه به گستره پروسعتی که در تولید 
کاالهای گوناگون دارد و امروزه آستانه ای نزدیک به همه مناسبات 
زندگی آدمیان را دربر دارد، عهده دار وظیفه ای بسیار پررنگ تر از 
سایر فعالیت ها است. جدا از کتاب و نشریات که بارزترین نمود 
فرهنگی زبان در عرصه نوشتارند، بقیه محصول های چاپی درصد 
بسیار بیشتری از حجم و ظرفیت این حوزه را شامل می شوند و در 
بسته بندی و تهیه برچسب و نمودهای آوازه گرانه کاالهای مختلف 
بهداشتی، دارویی، سرگرم سازی، خوراکی، فنی و صنعتی، امنیتی، 
اقتصادی، وسایل خانگی، نوشت افزار، پوشاک و سایر جنبه های 
این  برای  پرحجم  و  پرشتاب  و  پرتنوع  بس  جایگاهی  زندگی، 

عرصه تعریف کرده اند.
این کاالها، چه جعبه لنت ترمز باشد و چه  از  در هر یک 
بسته بندی بستنی، چه برچسب روی شیشه دارو باشد و چه نشان 
روی مداد دانش آموز، چه نوشتار مندرج بر کارتن یخچال و چه 
تقویم آویخته بر دیوار؛ همگی حامل فرهنگ زبان، نوشتار و واژگان 
هستند و خواه ناخواه، در جایگاه یک رسانه کوچک، اما با برد سریع، 
نامحسوس و مؤثر، قرار می گیرند. در چنین هیاهوی تولید، عرضه و 
بهره، بی گمان زبان فارسی ظرفیت های خود را در صورت پاسداشت 
درست آن از سوی سفارش دهندگان و چاپخانه داران، بروز می دهد 

و بر غنای فرهنگی اش افزوده خواهد شد.

اما و صد اما که این ماجرا، با تأسف فراوان، آن سان که باید 
و  بسته بندی  بر  مندرج  زبان  و  نمی شود  انگاشته  شاید، جدی  و 
برچسب و اعالن بسیاری از کاالها، ملغمه ای بی هویت و کژمدار و 
بدشکل از واژه های جعلی و ترکیبی و بیگانه است که دستاوردی 
جز تهی سازی توان نسل جدید این دیار از به کارگیری درست زبان 
رسمی و مادری شان ندارد و افزون بر آن، نوعی فریِب مشتریان هم 
به شمار می رود که ایشان را به خیال خارجی بودن کاالی تولیدی 
داخل، در فراگردی که متأسفانه به دالیل مختلف، جنس خارجی 
را مرغوب تر از جنس داخلی می انگارد، به طمع خرید وا می دارد و 
جدا از ستم به زبان فارسی، حق بنیادین مشتری را در آگاهی از 

ماهیت تولیدی کاال نادیده می گیرد.
وظیفه  عرصه پرگستره،  این  در  فارسی  زبان  پاسداشت 
همه نهادهای مربوط فرهنگی، زبانی و رسانه ای و حقوقی است؛ 
و  فعالیت ها  از  حمایت  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  چه 
بسترسازی ها و صدور مجوزها، و چه اداره کل ثبت شرکت ها و 
مؤسسات تجاری در تأیید نام سازمان ها و محصوالت شان، و چه 
سازمان صدا و سیما در پخش آگهی های بازرگانی و برنامه های 
خالقانه  ترویج  و  معرفی  در  زبان  فرهنگستان  چه  و  تولیدی، 
واژه های روان و مأنوس و چه تشکیالت صنفی مختلف که به 

تولید کاال مشغولند.
دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در 
مهم ترین  از  یکی  خود،  قانونی  وظیفه  اساس  بر  سال ها،  طول 

معیارهایش در صدور مجوزهای مربوط، رعایت زبان فارسی بوده 
و به این مهم نیز درباره هر محصولی که به وزارتخانه ارسال شده 
تا مجوزهای الزم را بگیرد، همت گماشته است، ولی به دلیل برخی 
ناهماهنگی های برون سازمانی در سایر نهادهای فرهنگی، رسانه ای 
و مشکالت مربوط به تأمین اعتبارات مصوب برای نظارت های 
مقتضی، ناهنجاری زبانی و نوشتاری در برخی کاالهای چاپی جاری 
است. امید است این وضعیت، با هماهنگی های بیشتر سازمان ها 
برنامه هایی  با  و  یابد  بهبود  اعتبارهای مربوط،  تأمین  و گشایش 
که در حال حاضر در دفتر امور چاپ و نشر در حوزه پاسداشت 
زبان فارسی در حال تدوین است و در صورت تأیید واپسین در 
روندی  شد،  خواهد  رسانه ای  اعالم  کالن،  مدیریتی  حوزه های 
در کاالهای چاپی  مندرج  زبانی  و  نوشتاری  پویاتر در طرح های 

در پیش گرفته شود.
روز  با  خوش ذوقی،  با  که  فارسی،  زبان  پاسداشت  روز 
بزرگداشت بزرگ مرد زبان فارسی، فردوسی ارجمند، همراه شده 
است، برای همه ما فارسی زبانان و ایرانیان، نمادی مهم از توجه 
به سرمایه پرارج تاریخی و فرهنگی مان است. این یادمان را گرامی 

می داریم و با شادروان محمدتقی بهار زمزمه می کنیم:
هر کجا گیرم قلم در دست و بگشایم زبان

چون سخن گیرند دانایان ز یکدیگر مرا
تا زبان پارسی زنده است، من هم زنده ام
ور به خنجر حاسد دون بر درد حنجر مرا

به مناسبت 25 اردیبهشت روز پاسداشت زبان فارسی

انتقاد از ناهنجاری زبانی و نوشتاری در برخی کاالهای چاپی
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برگزاری جشن منتقدان تئاتر قطعی نیست

 ، ن ا منتقد نجمن  ا ئیس  ر
نویسندگان و پژوهشگران تئاتر اعالم 
کرد که هیأت مدیره انجمن به قطعیت 
جشن  لغو  یا  برگزاری  خصوص  در 
منتقدان و مسابقه مطبوعاتی انجمن 
صادقی  محمدرسول  است.  نرسیده 

درباره برگزاری نوزدهمین جشن و همچنین 
مسابقه مطبوعاتی این انجمن در سال جاری با توجه به اینکه این مراسم 
همه ساله در نیمه دوم تابستان برگزار می شد، گفت: برای برگزاری نوزدهمین 
جشن انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر و مسابقه مطبوعاتی 
انجمن در سال ۹۹ هنوز تصمیمی نگرفته ایم و تصمیم گیری در این زمینه 
منوط به جلسه پیش روی هیأت مدیره انجمن است. وی ادامه داد: ما در سال 
۹۹ و به صورت مجازی و آنالین، جلسه هیأت مدیره انجمن را درباره مسابقه 

و جشن انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر برگزار کردیم .

مروری بر زندگی و آثار اکبر رادی در  رادیو نمایش

رادیو  تئاتر«  »کارگاه  برنامه 
نمایش عصر امروز ۲۵ اردیبهشت ماه 
دی،  ا ر کبر  ا ر  ثا آ و  ندگی  ز به 

نمایشنامه نویس معاصر می پردازد.
رادیو  تئاتر«  »کارگاه  برنامه 

نمایش همچنان به صورت مجازی برگزار 
گروه  در یک  که  این صورت  به  می شود، 
هم سئواالتشان را  هنرجوها،  آن  از  پس  و  داده  درس  استاد  مجازی 

می پرسند و هم به ایفای نقش می پردازند.
»کارگاه تئاتر« به تهیه کنندگی انسیه شمس اللهی، کارشناسی و 
کارگردانی تئاتر بهنود بهلولی و با حضور هنرجویانی همچون محمد موفق 
پنجشنبه  روز  عصر  و سوما زمانی  یزدانی  علیرضا  کاظمی،  بهار  اصل، 
بیست و پنجم اردیبهشت ماه، ساعت ۱8 از رادیو نمایش پخش می شود.

آموزش مجازی موسیقی ممکن است؟

یک مدرس دانشگاه و آهنگساز 
برگزاری کالس های  معتقد است که 
موسیقی  حوزه  نظری  مباحث  آنالین 
موثرتر از مباحث عملی و اجرایی است.

حمیدرضا دیبازر سرپرست گروه 
موسیقی »فوژان« در باره برپایی کالس های 
طی  مجازی  فضای  در  موسیقی  آنالین 
روزهای کرونایی گفت: به طور طبیعی کالس های آموزشی موسیقی به 
دو دسته گروهی و انفرادی تقسیم می شوند که در این مجال تقسیم بندی 
کارگاه ها به دو حوزه مباحث نظری و مباحث عملی، بخش بندی می شوند 

که این شرایط نیز می تواند بحث ارزیابی را متفاوت تر کند.
وی افزود: بعضی دروس را مدرسان می توانند به صورت آنالین آن 
آموزش دهند. اما برخی سرفصل ها از جمله سلفژ مستلزم حضور استاد و 

شاگرد در کارگاه یا کالس آموزشی است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

مهدی هاشمی به »کوسه« پیوست

مهدی هاشمی به جمع بازیگران 
فیلم سینمایی »کوسه« به کارگردانی 
علی عطشانی و تهیه کنندگی اجرایی 

سید محمد احمدی پیوست.
ز  ا  » سه کو « لید  تو پیش 
بود  قرار  و  شد  آغاز  بهمن ماه   ۱۵

فیلمبرداری آن از اواسط فروردین ماه آغاز 
شود که با شیوع کرونا به تعویق افتاد و بر اساس برنامه ریزی ها اواخر 

خردادماه کلید زده خواهد شد.
تاکنون حضور پژمان جمشیدی و مهران احمدی در »کوسه« قطع 
شده است. این فیلم بر اساس فیلمنامه ای از پیمان عباسی ساخته می شود.

بعضی عوامل دیگر این فیلم عبارتند از مجید علی اسالم، محمود 
مهین  وحید  زردشت،  فرزانه  گلزاده،  امید  شاهوردی،  محمد  عطشانی، 

دوست، سعید دالوری، امید چوگانی.
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ستاره ها با یکدیگر همگناه شدند!

کیایي ها فاتح سینما و شبکه خانگي
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سازمان شهرستان ها:  09122۷52190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه
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محمد حسین زاده
عکس ها: میالد کیایي

ســریال همگنــاه با پایــان یافتن فصــل اول، حاال 
فصــل دوم خــود را شــروع خواهــد کــرد. ســریالي بــه 
کارگردانــي مصطفــي کیایــي و نویســندگي مشــترک 
محســن کیایــي و علــي کوچکــي کــه بــدون شــک 
ــه قبضــه  موفــق شــده شــبکه نمایــش خانگــي را ب
ــدام از  ــام هرک ــه ن ــتاره ک ــود درآورد. ســریال پرس خ
ایــن ســتاره ها مي توانــد تضمیــن موفقیــت یــک اثــر 
باشــد و حــاال همــه آنهــا در کنــار یکدیگــر جمعــي را 
ــته  ــاني ها شایس ــب کهکش ــاید لق ــه ش ــاخته اند ک س
آنهــا باشــد. پرویــز پرســتویي، هدیــه تهرانــي، حبیــب 
رضایــي، هنگامــه قاضیانــي، محســن کیایي، مســعود 
ــي  ــدل و حت ــدي پاک ــان، مه ــا تیموری ــگان، روی رای
ــق،  ــي آدم، ســوگل خلی ــارال بن ــد م ــي مانن جوان های
ــدام  ــه هرک ــریفي ک ــدرام ش ــي و پ ــنگ گرام روش
از آنهــا در ســال هاي اخیــر ســریال ها، تئاترهــا 
و فیلم هــاي ســینمایي درخشــاني را در کارنامــه 
داشــته اند. ســریال همگنــاه، داســتان خانــواد ه اي 
ــائل  ــر مس ــه درگی ــد ک ــت مي کن ــد را روای ثروتمن
ــف  ــل هاي مختل ــي نس ــوند و زندگ ــي مي ش مختلف
ایــن خانــواده تحت الشــعاع مشــکالت مختلفــي 

ــرد. ــرار مي گی ق

آقاي فیلمساز ماجراجو
ــک  ــي را ی ــي کیای ــد مصطف ــک بای ــدون ش ب
ــم  ــک پذیر بنامی ــه ریس ــب و البت ــاز تنوع طل فیلمس
ــي اش  ــبیه کار قبل ــار او ش ــک از آث ــه هیچ ی ــرا ک چ
نبــوده و تمــام ژانرهــا را چرخیــده و موفق بوده اســت. 
او کار فیلمســازي در ســینما را بــا کمــدي بعدازظهــر 
ــي  ــد از آن فیلم های ــرد و بع ــاز ک ــگي آغ ــگي س س
چــون ضدگلولــه،  خــط ویــژه، عصــر یخبنــدان، بارکــد 
ــال  ــت س ــاخت و درنهای ــتانبول را س ــارراه اس و چه
ــخ  ــم تاری ــن فیل ــرب پرفروش تری ــا مط ــته ب گذش
ســینماي کشــور را بــه نــام خــود ثبــت کــرد. حــاال در 
مدیومــي جدیــد ســتاره هاي متعــددي را در همگنــاه 
گــرد هــم آورده تــا ماجراجویــي خــود را کامــل کنــد. 
او در ایــن رابطــه مي گویــد: مــن ماجراجویــی را 
دوســت دارم. بــرای همیــن فیلم هایــي کــه ســاخته ام 
ــن  ــری از ای ــتند. یک س ــم نیس ــبیه ه ــدام ش هیچک
ــد  ــی مــن بع ــادی داشــته اند ول فیلم هــا موفقیــت زی
از آن مســیر عــوض کــردم. بازیگوشــی و ماجراجویــی 
ــر  ــم فک ــن ه ــه ای ــت دارم. ب ــازی را دوس در فیلمس
نمی کنــم منتقــدان از نتیجــه کار راضــی هســتند یــا 
خیــر! همیشــه حرفــم ایــن اســت: مهمتریــن فاکتــور 

در یــک کار قصــه اســت.

آقاي نویسنده بازیگر
نــام محســن کیایــي را بارهــا درکنــار بــرادرش 
مصطفــي کیایــي شــنیده و دیده ایــم و درواقــع 
همــکاري ایــن دو بــرادر بــا یکدیگــر موضوعي اســت 
کــه همیشــه نویــد موفقیــت را همــراه دارد. محســن 
کیایــي کــه در تمــام آثــار ســینمایي بــرادرش بــازي 
داشــته، ایــن بــار در همگنــاه وظیفه نویســندگي را هم 
بر دوش داشــته اســت، بازیگــري که اتفاقا سالهاســت 
نویســنده بســیاري از آثــار ســینمایي و تلویزیونــي هم 
ــی  ــد: متریال ــاه مي گوی ــاره همگن ــوده اســت. او درب ب
ــود.  ــرای ۵۰ قســمت ب کــه ابتــدا در نظــر داشــتیم ب
قــراری کــه بــا مصطفــی و علــی کوچکــی داشــتیم 
ایــن بــود کــه یــک قصــه ایرانــی خانوادگــی تعریــف 
کنیــم. بــراي مــا، مخاطــب در اولویت اول اســت. یک 
ــتیم  ــریال را نوش ــاه ۱۰قســمت س ــدت 4 م ــار درم ب
امــا در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه خــوب 
ــم و از  ــن را کار نمی کن ــت ای ــی گف ــت. مصطف نیس
ــاره شــروع بــه نوشــتن کردیــم. در همگنــاه  اول دوب
ســراغ الکچــری بــازی نرفتیــم. یــک خانــواده ســنتي 
پولــدار را نشــان مي دهیــم و اصــال چیــزي را بــه رخ 
نکشــیدیم. نمی تــوان طبقــه پولــدار جامعــه را ندیــد، 
ــت و  ــا در درام درس ــش آنه ــار و کن ــد رفت ــی بای ول
قابل بــاور باشــد. یعنــی یک ســری آدم را نشــان 
ــه فضــای  ــد و ن ــط دارن ــه درام رب ــه ب ــم کــه ن ندهی
اجتماعــی خودشــان. مــا در فصــل یــک و مخصوصــا 
در ۵ قســمت اول کــه کاراکتــر زیــاد داشــتیم و قــرار 
ــا  ــم ت ــود آدم هــا را معرفــی کنیــم و قــالب بیندازی ب
مخاطــب گیــر بیفتــد، شــاید یــک مقــدار کنــد بودیــم 
ولــي از قســمت ۵ رونــد داســتان ســرعت گرفــت. در 
ــود و  ــاز مي ش ــش ب ــش از پی ــتان بی ــل دو داس فص
مخاطــب بــا ۱۲ قســمت مهیــج مواجــه خواهــد بــود.

گروه برادران کیایي!
در خانــواده کیایــي، بــه جــز مصطفي و محســن، 
بــرادر کوچکترشــان یعنــي میــالد هــم در وادي هنــر 
فعــال اســت و عکاســي حرفــه اصلــي اوســت. شــاید 
بتــوان اینطــور گفــت کــه هنــر در ژنتیک ایــن خانواده 
جریــان دارد. امــا در ایــن بعضــي بــه آنهــا لقــب مافیــا 
و بعضــي دیگــر لقــب مثلــث برمــودا داده اند! محســن 
کیایــي در ایــن رابطــه مي گویــد: مصطفــي بــه دلیــل 
اینکــه از مــن بزرگتــر بــود، طبیعتــا زودتــر از مــن وارد 
ایــن حرفــه شــد و بعــد از مــن هــم میــالد وارد ایــن 
کار شــد امــا نکتــه اي کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه 
خیلي هــا روابــط بیــن مــن و مصطفــي را نمي داننــد 
و فکــر مي کننــد کــه مصطفــي یــک کارگردان اســت 
کــه وقتــي مي خواهــد فیلــم بســازد، محســن کیایــي 
ــي  ــت! ول ــرادرش اس ــون ب ــد، چ ــوت مي کن را دع
ــریال  ــک س ــال ۷۹ ی ــم س ــا باه ــه م ــد ک نمي دانن
ــد  ــتیم. نمي دانن ــون نوش ــراي تلویزی ــمتي ب ۵۰قس
جقــدر کار کردیــم کــه مــن دســتیار مصطفــي بــودم، 
نویســنده اش بــودم و یــا حتــي طــراح صحنــه بــودم و 
چقــدر کارهــاي مشــترک باهــم داشــتیم. مــا همیشــه 
ــدرت  ــا ق ــن را ب ــا ای ــم ام ــر کار مي کنی ــا همدیگ ب
ــیه ترین  ــن، بي حاش ــا بي رابطه تری ــه م ــم ک مي گوی
و بدون پارتي تریــن افــرادي هســتیم کــه وارد ســینما 
شــدیم و مي نوانیــم بــراي کســاني کــه فکــر مي کننــد 
ســینما فقــط پــول و پارتــي و روابط اســت، نویدبخش 
باشــیم. مــا بــا ســختي بســیار زیــاد توانســتیم اولیــن 
ــتیم  ــام توانس ــختي تم ــا س ــازیم و ب ــان را بس فیلم م
کارهــاي بعــدي را بســازیم و خــدا را شــکر کــه االن 
بــراي خودمــان یــک گــروه و یــک جایــگاه خــوب در 
ســینما داریــم و مــردم هــم کارهاي مــان را دوســت 
ــم  ــعي کردی ــم س ــال ها ه ــن س ــام ای ــد. در تم دارن
ــد را  ــراه بوده ان ــدا هم ــا از ابت ــا م ــه ب ــتاني را ک دوس
در ایــن گــروه حفــظ کنیــم و ایــن نشــان دهنده ایــن 
اســت کــه گــروه منســجمي داریــم و در قالــب ایــن 
گــروه اســت کــه موفــق عمــل مي کنیــم چــون ســاز 
ــن  ــم. ای ــي کار نمي کنی ــم و تنهای ــه نمي زنی جداگان
گــروه را ادامــه مي دهیــم و ایــن اصــال اشــکال نــدارد 
ولــي اینطــور نیســت کــه بگوییــم مــا مافیــا هســتیم!

دور از سریال هاي ترکي
از  بســیاري  اخیــر  ســال هاي  در  متاســفانه 
ــش  فیلم هــاي ســینمایي و ســریال هاي شــبکه نمای
ــه اي گرایــش  ــه ســمت ســریال هاي ترکی خانگــي ب
پیــدا کردنــد. درواقــع هجــوم شــبکه هاي فارســي زبان 
ــه  ــي و البت ــریال هاي ترک ــش س ــه پخ ــواره ب ماه
ــا  ــد ت ــث ش ــریال ها باع ــن س ــردم از ای ــتقبال م اس
ــي هــم کار راخــت  فیلمســازان و سریال ســازان ایران
ــه آن ســمت و ســو حرکــت  ــه و ب را در پیــش گرفت
ــه  ــي آبرومندان ــک درام ایران ــاه ی ــي همگن ــد ول کنن
ــده باشــیم،  ــه آن را دی ــر نمون اســت کــه شــاید کمت
ــتن روي  ــت گذاش ــا دس ــي ب ــتان خانوادگ ــک داس ی
ــا داســتان ها  ــز ب موضوعــات ملتهــب و هیجان برانگی
و شــخصیت هاي فرعــي فــراوان کــه هرکــدام 

ــد. ــتان دارن ــان را در داس ــاص خودش ــاي خ گره ه

بدون آواز، بنز و بي ام و
یکــي از مهمتریــن خصوصیــات ســریال همگناه 
ایــن اســت کــه برخــالف اکثــر ســریال هاي ســاخته 

شــده شــبکه نمایــش خانگــي خصوصــا در ســال هاي 
اخیــر، ایــن ســریال از ماشــین هاي مدل بــاال و کلیــپ 
ــرده  ــتفاده نک ــدف اس ــت و بي ه ــاي بي جه و آوازه
اســت و صرفــا بــه پیش بــردن داســتان فکــر کــرده 
و درواقــع نخواســته کــه مخاطــب را بــا بنــز و بــي ام و 

و کلیــپ و آواز جــذب کنــد.

فاتح دل ها بعد از شهرزاد
ضعــف بســیاري از ســریال ها و برنامه هــاي 
تلویزیونــي در ســال هاي اخیــر باعــث شــده تــا مــردم 
بــه ســمت شــبکه نمایــش خانگــي گرایــش بیشــتري 
پیــدا کننــد و همیــن موضــوع باعث شــده تا بســیاري 
از کارهــاي پرســتاره ایــن مدیــوم بــا اســتقبال زیــادي 
از ســوي مــردم مواجــه شــوند ولــي طبیعتــا کــم بــوده 
تعــداد آثــاري کــه مانــدگار شــده باشــند و شــاید بعــد 
از شــهرزاد بتــوان گفــت همگنــاه قابلیــت مانــدگاري 

داشــته باشــد.

...............................
25 سال با خانم ستاره

هدیــه تهرانــي، ســتاره اي بــراي تمــام 
ل فصو

در تاریــخ ســینماي ایــران ســتارگان زن زیــادي 

نبوده انــد کــه کار خــود را بــا درخشــش آغــاز کــرده، 
در تمــام آثارشــان بــه ایــن درخشــیدن ادامــه داده و 
ــرده  ــان ب ــتاره نام ش ــک س ــوان ی ــه عن ــم ب هنوزه
شــود. هدیــه تهرانــي کــه متولــد تیرمــاه ســال ۱3۵۱ 
ــش در  ــال پی ــدود ۲۵ س ــود را ح ــد و کار خ مي باش
ســینما آغــاز کــرد یکــي از همیــن ســتارگان اســت 
کــه در مقعطــي از ســینما وارد شــد کــه بــه شــدت بــا 
فقــدان ســتاره هاي زن مواجــه بودیــم و شــاید نیکــي 
کریمــي تنهــا ســتاره آن ســال ها بــود. هدیــه تهرانــي 
بــا ورودش دقیقــا یــک هدیــه به ســینماي ایــران داد، 
هدیــه اي کــه هنوزهــم بعــد از حــدود ۲۵ ســال، براي 

مخاطــب ماننــد یــک هدیــه اســت.

داستان عجیب خانم ستاره
ــینما  ــه س ــان ورودش ب ــي از زم ــه تهران هدی
ــر  ــه تیت ــاي اول، ب ــان فیلم ه ــا هم ــش ب و درخش
ــل شــد و  ــه نشــریات زرد تبدی ــانه ها و البت ــک رس ی
روایت هــاي مختلفي از شــکل بازیگرشــدن او منتشــر 
مي شــد ولــي نکتــه اینجاســت کــه او بــراي 3فیلــم 
شــاخص ســینماي کشــور در آن ســال ها انتخاب شــد 
ــا  ــرد ت ــري ک ــا کناره گی ــز 3 آنه ــت از ه ــه درنهای ک
اینکــه ســرانجام مســعود کیمیایــی او را برای ســلطان 
ــاي  ــتان پیچیدگي ه ــن داس ــا ای ــرد. ام ــاب ک انتخ
زیــادي دارد. درواقــع قــرار بــود هدیــه تهرانــي بــراي 

ــار در ۲۰ ســالگي بازیگــري را تجربــه کنــد  اولیــن ب
ــه کارگردانــي ناصــر  جایــي کــه فیلــم چــاي تلــخ ب
تقوایــي بــه او پیشــنهاد شــده بــود البتــه بــدون هیــچ 
واســطه و معرفــي... هدیــه تهرانــی بــه گفتــه خودش 
بــا تقوایــی و اکبــر عالمــی فامیــل و آشــنا بــوده و بــه 
ــه او  ــی ب ــالگی ناصــر تقوای ــر در ۲۰ س ــن خاط همی
پیشــنهاد بــازی در چــای تلــخ را می دهــد، اتفاقــی که 
نمی افتــد! دیــدار اتفاقــي هدیــه تهرانــي و محمدرضــا 
ــا  ــود ت ــث مي ش ــگاه باع ــک فروش ــریفي نیا در ی ش
ــي  ــي شــود، جای ــه معرف ــازي در روز واقع ــراي ب او ب
کــه گریــم و چنــد جلســه بــا کارگــردان نیــز انجــام 
مي شــود ولــي همــان موقــع از ایــن نقــش خوشــش 
نمی آیــد، دلیلــش هــم کوتاهــی نقــش و دیالوگ هــای 
کــم آن بــود ولي شــهرام اســدي در مصاحبــه اي گفته 
بــود کــه هدیــه تهرانــي دلیــل کناره گیــري را مســائل 
شــخصي و خانوادگــي عنــوان کــرده اســت بــا ایــن 
ــر  ــت هایش در دفت ــم تس ــا و فیل ــا عکس ه ــال ام ح
هدایــت فیلــم باقــی می مانــد. در ایــن فاصلــه یــک 
اتفــاق عجیــب برایــش می افتــد. او در یــک تصــادف 
ــرد! ایــن  آســیب می بینــد و چنــد دقیقــه هــم می می
ــان و کادر  ــد همراه ــوش می آی ــه ه ــه ب ــا ک را بعده
ــدر ســنگین  ــد. تصــادف آنق ــه او می گوین پزشــکی ب
ــم  ــد ه ــد. بع ــتری می کن ــا او را بس ــه ماه ه ــوده ک ب
کارش بــه راه رفتــن بــا واکــر می رســد. در ایــن مــدت 
داریــوش مهرجویــی ســرگرم انتخــاب بازیگــران فیلم 
لیــال کــه طــي اتفاقاتــي، آناهیتــا همتــی، گــذرش بــه 
ــه را  ــراغ هدی ــي س ــد و وقت ــی می افت ــر مهرجوی دفت
ــي را  ــه تهران ــه هدی ــد ک ــد او مي گوی از او مي گیرن
مي شناســد. هدیــه تهرانــي چنــد روز بعــد بــه دفتــر 
ــف  ــش تعری ــه را برای ــی رود، فیلمنام ــی م مهرجوی
ــي  ــد ول ــم از او می گیرن ــد عکــس ه ــد و چن می کنن
هدیــه قیــد بــازی در ایــن فیلــم را هــم می زنــد، چون 
برایــش قابــل هضــم نبــوده کــه یــک مــرد زن دار بــه 
خاطــر نــازا بــودن همســرش بــه فکــر ازدواج دوبــاره 
بیفتــد! بعــد از آن ســریعا بــراي بــازي در فیلــم بودن یا 
نبــودن کیانــوش عیــاري بــا او تمــاس گرفته مي شــود 
ــق  ــندد. کار تحقی ــد و می پس ــه را می خوان و فیلمنام
ــم  ــی ه ــاران قلب ــراغ بیم ــه س ــد و ب ــاز می کن را آغ
مــی رود، چــون قــرار بــود نقــش دختــری را بــازی کند 
کــه بیمــاری قلبــی دارد. امــا بــازی در ایــن فیلــم هــم 
ــه نتیجــه نمی رســد و دســت آخــر زنده یــاد عســل  ب
بدیعــی در ایــن نقــش ظاهــر می شــود. پــس از ایــن 
ماجــرا یــک روز ســامان مقــدم کــه دســتیار مســعود 
کیمیایــی بــود بــا او تمــاس می گیــرد و کیمایــی بــا 
ــد، قــرار می گــذارد و  ــه تهرانــی صحبــت می کن هدی
او هــم باالخــره ایــن فیلمنامــه را می پذیرد و ســال ۷۵ 
بــرای نخســتین بــار در یــک فیلــم ظاهــر می شــود.

کلکسیوني از جوایز و افتخارات
ســینما بــرای هدیــه تهرانــی بــا ســلطان آغــاز 
شــد. ۲ ســیمرغ بلوریــن را تاکنــون از آن خــود 
کــرده و بعــد از درخششــی کــه در فیلــم چهارشــنبه 
ــارج از  ــه خ ــال ب ــن س ــا چندی ــت ت ــوری داش س
ــن  ــگ بهم ــم نیومان ــا در فیل ــت و تنه ــور رف کش
ــه در ســال  ــز ک ــم قرم ــرد. در فیل ــازی ک ــادی ب قب
۷۷ توســط فریــدون جیرانــی ســاخته شــد یکــی از 
ماندگارتریــن بازی هــای او رقــم خــورد کــه برایــش 
ــن بازیگــر نقــش اول زن را  ــن بهتری ســیمرغ بلوری
بــه همــراه داشــت. در همــان ســال تهرانــی جایــزه 
بهتریــن بازیگــر زن از چهارمیــن دوره جشــن حافــظ 
را بــرای بــازی در شــوکران از آن خــود کــرد و بازهم 
در ســال 8۰ بــرای بــازی در کاغــذ بی خــط ســاخته 
ناصــر تقوایــی، تندیــس زریــن بهتریــن بازیگــر نقش 
اول زن جشــن خانــه ســینما را بــه خانــه بــرد. بــازی 
ــادی  ــر فره ــاخته اصغ ــوری س ــنبه س او در چهارش
ــار دیگــر ســیمرغ بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن  ب
ــر  ــم فج ــنواره فیل ــن دوره جش ــت و چهارمی از بیس
ــه  ــز ب ــز نی ــا پایی ــه ت ــت دقیق ــرد. هف را از آن او ک
کارگردانــی علیرضــا امینــی محصــول ســال 88 بــود 
و بــرای بــازی در ایــن فیلــم نامــزد ســیمرغ بلوریــن 
ــن  ــد. او همچنی ــش اول زن ش ــر نق ــن بازیگ بهتری
در ســال ۹۵ بــراي اســرافیل ســاخته آیــدا پناهنــده 
دیگــر نامــزدي خــود بــراي ســیمرغ بلورین را کســب 
ــراي روزهــاي نارنجــي از ســوي  کــرد. ســال ۹۷ ب
ــم ایمجیــن  ــی فیل ــات داوران جشــنواره بین الملل هی
ایندیــا تقدیــر ویــژه شــد و همیــن اتفــاق از ســوي 
ــم  ــم مانهای ــی فیل ــات داوران جشــنواره بین الملل هی
هایدلبــرگ بــرای رخ داد و در نهایــت بــراي همیــن 
ــن بازیگــر زن جشــنواره  ــزه بهتری ــده جای ــم برن فیل
ســینه ایــران تورنتــو شــد. ســال گذشــته او بــا ۲فیلم 
بــه ســینماها آمــد، ابتــدا فیلــم توقیفــي آشــغال هاي 
دوست داشــتني اکــران شــد و درنهایــت نقشــي کوتاه 

ــت. ــخره باز داش ــم مس در فیل

از ورزش تا شایعات سیاسي!
ــکل  ــه ش ــه ب ــش از اینک ــي پی ــه تهران هدی
جــدي و حرفــه اي بازیگــري را آغــاز کنــد، کارهــاي 
مختلفــي را تجربــه کــرد، یــک روز ســرگرم واردات 
و صــادرات می شــد و روز دیگــر مربیگــری شــنا را 
ــه می کــرد. دکوراســیون داخلــی هــم برایــش  تجرب
جذابیــت داشــت و حتــی زمانــی تصمیــم گرفــت کــه 
بــرای یــاد گرفتــن کامــل ایــن حرفــه راهــی آلمــان 
شــود. در عیــن حــال ورزش تاي چــي دیگــر رشــته 
ورزشــي او بــود کــه در نهایــت مدتــي در فدراســیون 
ــی  ــبک تای چ ــس س ــوان نایب رئی ــه عن ــو ب ووش
منصــوب مي شــود. شــایعات و حواشــي دیگــر 
موضــوع مهــم زندگــي هدیــه تهرانــي بــود کــه البته 
در زمــان حضــور نشــریات متعــدد زرد ایــن شــایعات 
برایــش بیشــتر هــم بــود تــا جایي کــه بارهــا شــایعه 
ازدواج او در ایــن نشــریات چاپ شــد. حاشــیه عجیب 
ــي، نمایشــگاه عکــس او  ــه تهران ــراي هدی دیگــر ب
ــژاد  ــود احمدي ن ــوري محم ــت جمه ــان ریاس در زم
ــگاه  ــال 88 نمایش ــی در آذر س ــه تهران ــود. هدی ب
ــان آن  ــا مهمان ــه ت ــا کــرد کــه از هزین عکســی برپ
حواشــي بســیاري داشــتند. در آن ســال گفتــه شــد 
ــفندیار  ــط اس ــگاه توس ــی نمایش ــه برپای ــه هزین ک
ــای  ــی از تابلوه ــده و یک ــت ش ــایی پرداخ رحیم مش
تهرانــی را بــا قیمتــی بســیار بــاال خریــداری کــرده 
ــن  ــه ای ــن دســت تنهــا ب اســت. صحبت هــای از ای
نمایشــگاه عکــس ختــم نشــد و نقدهای بســیاری به 
هدیــه تهرانــی وارد شــد تــا آنجــا کــه او در نامــه ای 
ــح  ــزاری نمایشــگاه را توضی ــد و مشــکالت برگ رون
ــب  ــو توســط رحیم مشــایی را تکذی ــد تابل داد و خری
ــچ کمــک بالعوضــی  ــح داد کــه هی کــرد.  او توضی
را دریافــت نکــرده ولــي در عیــن حــال از ســازمان 
میــراث فرهنگــی وامــی دریافــت کــرده کــه بخشــی 

ــد! ــت نکرده ان ــه او پرداخ ــم ب از آن را ه
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