
رکود صنعت گردشگری به دلیل »کرونا« 

از  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
جایگزینی روزانه ۱۲ میلیون مترمکعب سی ان جی با بنزین در کشور 
با اجرای طرح رایگان تبدیل یک میلیون و ۴۶۰ هزار خودرو عمومی 

در کشور خبر داد.
کرامت ویس کرمی در نشستی که به منظور رونمایی از سامانه 
محل  در  عمومی  خودروهای  کردن  گازسوز  رایگان  طرح  جدید 

ساختمان شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با حضور 
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  قائم مقام  ده چشمه،  قاسمی  حمید 
فرآورده های نفتی و محمدحسین باقری، سرپرست طرح سی ان جی 
برگزار شد، گفت: هدف نهایی از انجام این پروژه طبق مصوبه شورای 
اقتصاد، تبدیل یک میلیون و ۴۶۰ هزار خودرو عمومی اعم از وانت و 
تاکسی از طریق اعطای تسهیالت رایگان است که نقش مهمی در 

صرفه جویی در مصرف سوخت کشور دارد.
وی با تأکید بر صرفه اقتصادی باالی این طرح برای کشور افزود: 
با ثبت نام متقاضیان در سامانه جدید و اجرای کامل این طرح، روزانه 
۱۲ میلیون مترمکعب سی ان جی به سبد سوخت کشور افزوده خواهد 
شد که به همین میزان از مصرف روزانه بنزین کشور کاسته می شود.
صفحه۴

وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد

آمادگی ایران برای ارائه ظرفیت آموزش مجازی
 به کشورهای مسلمان

دوباره فوتبال دوباره هیجان!
درحالی که از سرگیری تمرینات و مسابقات ورزشی 
به ویژه در رشته فوتبال منتقدان متعددی دارد اما به گفته 
مسئوالن، امروز )شنبه( تصمیم نهایی در مورد فعالیت مجدد 

رشته های ورزشی گروهی از جمله فوتبال گرفته می شود.
در گام اول ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش ۱۵ 
اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ بود که پس از تعطیلی دو ماهه ورزش 
و  جوانان  و  ورزش  وزارت  ارشد  مسئوالن  حضور  با  ایران 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت باشگاه های 
بودند در  انفرادی و غیر گروهی و  ورزشی که دارای رشته 
۱۷ رشته ورزشی و در ۱۳۲ شهر سفید با رعایت دستورالعمل 
از مجاز شمرده شد و در گام بعدی نیز ۲۵  های بهداشتی 
تازه ترین تصمیم خود، فعالیت در  این ستاد در  اردیبهشت 
۳۰ رشته ورزشی انفرادی و غیرگروهی در سراسر را بالمانع 
های  رشته  در خصوص  تکلیف  تعیین  صرفا  تا  کرد  اعالم 
ورزشی گروهی از جمله فوتبال به آینده نزدیک موکول شود.
صفحه۵

با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان البرز انجام شد

انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت گاز استان البرز 
و اداره کل منابع طبیعی استان البرز
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نحوه پوشش و ویژگی ظاهری مذاکره کننده

صفحه 3پوشش مناسب؛ جذب مخاطب
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
 تئاتر در بالتكلیفي 
به سر مي برند و به 

زودي تصمیمي قاطع 
براي آن خواهیم 

گرفت

5ورزش
با عقد قراردادی

 دو ساله؛
کوالکوویچ سرمربی 

تیم دهم لهستان شد

هنگ 7فر

مدیر اداره کل هنرهای نمایشی در جلسه ستاد ملی مبارزه 
با کرونا که آخر هفته گذشته برگزار شد، حضور پيدا کرد و 
با تشریح موارد مطرح شده در این جلسه، تاکيد کرد تا پایان 
برگزاری جشنواره های  برای  تصميمات مشخصی  اردیبهشت 
احتمال  و  می شود  گرفته  تئاتر  سالن های  بازگشایی  و  تئاتر 
داد اجرای تئاتر در استان هایی که در منطقه سفيد هستند، 

رسمی  صورت  به  ایران  واليبال  ملی  تيم  سابق  سرمربی 
قرارداد خود را با باشگاه زاویرچه لهستان امضا کرد.

ایگور کوالکوویچ که بعد از تعویق المپيک با توافق دوطرفه از 
تيم ملی واليبال ایران جدا شد، امروز قرارداد رسمی خود را 

با یک باشگاه لهستانی امضا کرد.

 برنامه رادیویی صبح و گفتگو در گفتگو با محمود آموزگار 
نایب رئيس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و حميدرضا 
حاجی بابایی مدیر انتشارات هزاره ققنوس با محوریت بررسی 
وضعيت ایران در برخورد با قانون کپی رایت، از آنتن رادیو 

گفتگو پخش شد.

محمود آموزگار: 
قانون کپی رایت 
را به صورت ملی 

بپذیریم

طرح رایگان گازسوز کردن یک میلیون و ۴۶۰ هزار خودرو عمومی
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مجید سلیمی بروجنی
از  یکــی  کرونــا  ویــروس  شــیوع 
ــال ۲۰۲۰  ــات س ــن اتفاق غافلگیرکننده تری
میــالدی اســت؛ ســالی کــه بــا یــک پدیده 
عجیــب و غریــب شــروع شــد کــه بــه مرور 
زمــان بــر دنیــا مســلط شــد و اکنــون یــک 
امپراطــوری را بــرای خــود بــه راه انداختــه 
ــوان  ــا ت ــچ کشــوری در دنی اســت کــه هی

مقابلــه بــا آن را نداشــته اســت.
ــا سیســتم  ــه تنه ــه ن ــن اســت ک ــد ۱۹ ای ــاره کویی ــه مهــم درب نکت
ســالمت و بهداشــت کشــورها را درگیــر خــود کــرده، بلکــه روی 
ــه  ــز ب ــت نی ــازار نف ــت. ب ــته اس ــادی گذاش ــرات زی ــز اث ــب وکارها نی کس
تبــع ســایر بازارهــا در طــی یکــی دو مــاه گذشــته ســقوط غیرمنتظــره ای را 
تجربــه کــرده اســت و براســاس آخریــن بــرآورد صــدوق بین المللــی پــول، 
اقتصــاد جهانــی طــی ســال جــاری رشــد اقتصــادی در حــدود منفــی ســه 
درصــد را تجربــه می کنــد و بــا برآوردهــای فعلــی در ســال ۲۰۲۱ اقتصــاد 
جهــان بــه ســال ۲۰۱۹ بــاز می گــردد، امــا چشــم انداز بــازار نفــت مقــداری 
بحرانی تــر اســت و بــه احتمــال زیــاد بازگشــت بــازار نفــت بــه میانگیــن 

ســال ۲۰۱۹ در ۲۰۲۲ رقــم خواهــد خــورد.
تردیــدی نیســت کــه تحــوالت جدیــدی در اقتصــاد جهانــی در حــال 
ــر اســت  ــای تجدیدناپذی ــه انرژی ه ــت زیرمجموع شــکل گیری اســت. نف
ــز  ــب آن نی ــورهای صاح ــید و کش ــد رس ــان خواه ــه پای ــا روزی ب و حتم
ــده  ــای آین ــال ها و دهه ه ــان در س ــه ذخایرش ــد ک ــی می دانن ــه خوب ب
تمــام خواهــد شــد. ســاختار انــرژی جهــان چنــد ســالی اســت کــه دچــار 

دگرگونــی شــده اســت.
افزایــش شــدید قیمــت جهانــی نفــت در ســال های ۲۰۰۷ تــا ۲۰۱۴ 
کــه قیمــت نفــت در محــدوده ۱۰۰ تــا بیــش از ۱۴۰ دالر در بشــکه قــرار 
گرفــت، تاثیــر قابــل توجهــی در ایــن تغییــر ســاختار داشــته اســت. در آن 
ــوخت های  ــواع س ــد ان ــت تولی ــای نف ــودن قیمت ه ــاال ب ــی ب دوره طوالن
رقیــق را اقتصــادی و بــه صرفــه کــرد و ایــن ســوخت ها مجــال عرضــه 
انــدام پیــدا کردنــد. در واقــع توســعه فنــاوری و مشــخص شــدن آســتانه 
اقتصــادی انرژی هــای رقیــب نفت خــام مســتقیم، نقشــه جهــان را بســیار 

منعتــف تــر از گذشــته کــرده اســت.
ــاالت متحــده  ــد نفــت و گاز شــیلی در ای ــل توجــه تولی افزایــش قاب
عــالوه بــر اینکــه ایــن کشــور را بــه یــک صادرکنــدده گاز طبیعــی و بعضی 
فراوردهــای نفتــی تبدیــل کــرد، قــدرت مانــور ایــن کشــور را در آزاد کــردن 
و بــه کارگیــری بخشــی از ذخایــر اســتراتژیک نفتــی خــود افزایــش داد و 

ایــن بــه کنتــرل تالطم هــای بــازار کمــک کــرد.
در شــرایط فعلــی ویــروس کرونــا و تبعــات اقتصــادی گســترش ایــن 
ویــروس موجــب کاهــش شــدید تقاضــا در بــازار جهانــی نفــت شــده اســت 
ــا هــم نبــود، رونــد قیمــت  کــه البتــه بایــد توجــه داشــت کــه اگــر کرون
جهانــی نفــت روبــه کاهــش بــود و کرونــا ایــن رونــد را تشــدید کــرد. ایــن 
بــرای مــا و دیگــر کشــورهای نفتــی و اقتصادهــای وابســته بــه نفــت یــک 
هشــدار اســت. ایــن کاهــش بــر ســابقه تقاضــای جهانــی نفــت کــه ایــن 
روزهــا بــه واســطه کرونــا اتفــاق افتــاده اســت، فــردا می توانــد بــه واســطه 
یــک تحــول فناورانــه مثــل اقتصــادی شــدن و رایــج شــدن خودروهــای 

برقــی یــا هیدروژنــی تکــرار شــود.
ترتیبــات جدیــد حاکــم بــر بــازار نفــت دارای آثــار جدیــدی در بــازار 
ــش  ــدت و افزای ــت در بلندم ــای نف ــش قیمت ه ــار کاه ــه انتظ ــت ک اس
ــی  ــای نفت ــدن رانت ه ــر ش ــا محدودت ــراه ب ــازار، هم ــت در ب ــه رقاب درج
بــرای کشــورهای صادرکننــده نفــت از بهتریــن آن هــا اســت، امــا کاهــش 
ــه دارای وابســتگی  ــرای کشــورهایی ک ــدت ب ــت در بلندم ــای نف قیمت ه

زیــادی بــه درآمدهــای نفتــی در بودجــه دولــت و ترازهای خارجی هســتند، 
می توانــد چالش برانگیــز باشــد و پایــداری اقتصــادی آن هــا را در بلندمــدت 

بــا مخاطــرات جدیــدی روبــه رو کنــد.
در عیــن حــال بســیاری از صادرکننــدگان نفــت جهــان دارای ذخایــر 
ــرداری  نفــت قابــل توجهــی هســتند کــه می تواننــد ســال ها مــورد بهره ب
قــرار گیرنــد و فــروش آن هــا مســتلزم یافتــن راهکارهایــی بــرای تضمیــن 
امنیــت تقاضــای نفت خــام در آینــده و برخــورداری از ســهم بــازار مناســب 
اســت. بنابرایــن کشــورهای صادرکننــده نفــت بــا ویژگی هــای یــاد شــده 
بــا یــک دوگانــه میــان اهــداف کوتاه مــدت حداکثرســازی درآمــد نفتــی از 
ــر و اهــداف بلندمــدت امنیــت  طریــق حمایــت از قیمت هــای نفــت باالت

تقاضــا نفــت از طریــق حفــظ ســهم مــازاد روبــه رو هســتند.
ــی،  ــل و م چشــم انداز بــازار نشــان می دهــد کــه ماه هــای اوری
رکــوردار کاهــش تقاضــا هســتند؛ چراکــه اوج بیمــاری کرونــا در ایــاالت 
متحــده پایــان ایــن مــاه و مــاه آینــده اســت و از آن جــا کــه ایــاالت متحده 
ــه  ــت، در نتیج ــا اس ــزرگ دنی ــده ب ــم مصرف کنن ــده و ه ــم صادرکنن ه
تحــوالت در ایــن کشــور و کاهــش تقاضــا از ســوی آن مســتقیما بــر بــازار 
نفــت اثرگــذار اســت، بنابرایــن قیمــت نفــت در ایــن ایــام پایین خواهــد بود.

ــه نظــر نمی رســد کــه اعضــای اوپــک پــالس و  از ســوی دیگــر، ب
حتــی عربســتان ســعودی انتظــار ایــن افــت قیمــت در اوایــل مــاه مــارس 
را پیــش از ایــن داشــتند و تصــور نمی کردنــد کــه کوییــد ۱۹ ایــن فشــار 

باورنکردنــی را بــه اقتصــاد جهانــی وارد کنــد.
بــا شــرایط اتفــاق افتــاده قیمــت نفــت پاییــن بســیاری از کشــورهای 
ــه  ــان ب ــه دولت هایش ــده اند؛ چراک ــدید ش ــکالت ش ــار مش ــه دچ خاورمیان
شــدت وابســته بــه دالرهــای نفتــی هســتند. بــا وجــود ایــن، اگرچــه ایــران 
ــی متضــرر شــده و تولیــد آن کاهــش یافتــه اســت،  از تحریم هــای اعمال
امــا بــه شــکل کنایــه آمیــزی نســبت بــه ســایر کشــورهای منطقــه از ایــن 
ــه واســطه تحریم هــای  ــده، چراکــه ب آســیب و شــوک نفتــی مصــون مان
تحمیلــی غــرب از وابســتگی آن بــه دالرهــای نفتــی کاســته شــده و ایــران 
از ایــن شــوک نفتــی نســبت به شــوک های نفتــی ســال های ۲۰۰۸، ۲۰۰۹ 
ــازار  ــکا در ب ــده است.سیاســت های ســلطه طلبانه آمری ــری دی آســیب کمت
نفــت در طــول ســه ســال گذشــته باعــث شــد تــا میــان دو کشــور بــزرگ 
نفتــی یعنــی عربســتان و روســیه نوعــی از تقابــل یــا جنــگ قیمتــی ایجــاد 
شــود کــه قیمت هــای نفــت را بــه کمتــر از ۲۰ دالر در هــر بشــکه رســانده 
اســت. البتــه بــه دلیــل بحــران کرونــا، روســیه بــه فکــر مذاکــره بازگشــت 
و توافــق جدیــدی بــر روی کاهــش تولیــد نفــت میــان کشــورهای عضــو 

اوپک پــالس شــکل گرفــت.
امــا بــه هــر ترتیــب بــه نظــر می رســد مســکو بــا درک تهدیدهایش از 
کاهــش ســهم بــازار اســتراتژی بلندمــدت پاییــن نگــه داشــتن قیمــت نفت 
بــا هــدف بــاز پــس گرفتــن بخشــی از بــازار آمریــکا را دنبــال و تــالش 
ــود را در  ــیب پذیری خ ــادی، آس ــات اقتص ــام اصالح ــا انج ــا ب ــد ت می کن
ــان  ــن می ــد. در ای ــر کن ــت محدودت ــای کاهــش قیمــت نف ــر تکانه ه براب
ــدت  ــردی کوتاه م ــا رویک ــواره ب ــر  هم ــال های اخی ــل در س ــران، حداق ای
بــه دنبــال سیاســت هایش در ســازمان اوپــک بــوده کــه قیمت هــای نفــت 
ــی نزدیــک افزایــش  ــازه زمان و درآمدهــای صادراتــی ایــن کشــور را در ب
ــای  ــر بازاره ــم ب ــد حاک ــات جدی ــد در ترتیب ــر می رس ــه نظ ــا ب ــد، ام ده
نفــت جهــان پیگیــری ایــن سیاســت در بلندمــدت زیان بــار خواهــد بــود.

ــی از  ــران و برخ ــرای ای ــام را ب ــن پی ــت ای ــت نف ــر قیم ــقوط اخی س
کشــورهای عربــی بــه همــراه داشــت کــه رویــای نگــه داشــتن نفــت در 
زیــر زمیــن و فــروش آن در  آینــده بــا قیمت هــای ســه رقمــی بــه احتمــال 
ــا  ــه ب ــن باشــد ک ــر ای ــن رو شــاید بهت ــود. از ای ــاد ناممکــن خواهــد ب زی
ــه در  ــا دالرهــای حاصل ــروش آن و ســرمایه گذاری ب اســتخراج نفــت و ف

ــا عقــب  صنایعــی همچــون پتروشــیمی و گاز از رقب

سرمقاله

پیام نفت ارزان به اقتصاد ایران
معــاون توســعه پیشــگیری و درمــان اعتیــاد 
ابتــالی  ســازمان بهزیســتی کشــور دربــاره 
ــی داد. ــا توضیحات ــروس کرون ــه وی ــادان ب معت

ــالی  ــال ابت ــاره احتم ــد رضا زاده، درب مجی
معتــادان بــه ویــروس کرونــا، اظهــار کــرد: هنــوز 
ــه  ــر ب ــادان کمت ــرا معت ــه چ ــوص اینک در خص
ویــروس کرونــا مبتــال می شــوند، تحقیقــات 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــی ص علم
وی بیــان کــرد: یکــی از دالیلــی کــه معتــادان ســاکن در مراکــز کاهــش 
آســیب بهزیســتی کمتــر بــه ویــروس کرونــا مبتــال شــدند آن اســت کــه از همان 
ــه تمامــی مراکــز ســرپایی،  ــا ب ابتــدا پروتکل هــای پیشــگیری از ویــروس کرون
شــبانه روزی و ... کاهــش آســیب ابــالغ شــده و آموزش هــای فــوری بــه تمــام 

پرســنلی کــه در ایــن مراکــز مشــغول بــه کار هســتند داده شــده اســت.
رضــا زاده گفــت: بــه منظــور کاهــش ابتــالی معتــادان بــه ویــروس کرونــا 
در مراکــز کاهــش آســیب اتاق هــای ایزولــه  تعبیــه شــده اســت، بــه همیــن دلیــل 
مــا در بیــن معتادانــی کــه در مراکــز کاهــش آســیب مــا حضــور دارنــد و در آنجــا 
نگهــداری می شــوند حتــی یــک مــورد مبتــال بــه ویــروس کرونــا نداشــتیم، چــرا 

کــه بــه صــورت دقیــق تمــام اصــول بهداشــتی را رعایــت کردیــم.
ــور  ــتی کش ــازمان بهزیس ــاد س ــان اعتی ــگیری و درم ــعه پیش ــاون توس مع
ــه  ــادان متجاهــر ب ــح کــرد: یکــی دیگــر از علت هــای عــدم ابتــالی معت تصری
ویــروس کرونــا آن اســت کــه بــا شــیوع ایــن ویــروس مــا اقــالم بهداشــتی را 
در بیــن معتــادان خیابانــی توزیــع کردیــم و آن هــا بــه طــور دائــم تحــت معاینــه 
بودنــد و اگــر فــردی مشــکوک بــه کرونــا بــود بــا اورژانــس تمــاس گرفته شــده و 
تــا زمانــی کــه افــراد مشــکوک بــه ویــروس کرونــا بــه عوامــل اورژانــس تحویــل 

ــم. ــان نمی کردی ــدند، رهایش داده نمی ش
وی افــزود: ســازمان بهزیســتی در ایــن مــدت توانســته اقدامــات خوبــی را 
بــرای حمایــت از معتــادان متجاهــر و یــا معتادانــی کــه در مراکــز مــاده ۱۵ و ۱۶ 
ــن ســازمان از  ــات ای ــه طــوری کــه اقدام نگهــداری می شــوند، انجــام دهــد، ب

طــرف ســازمان ملــل متحــد تأییــد و مــورد تشــویق قــرار گرفتــه اســت.
رضــا زاده تصریــح کــرد: یکــی دیگــر از دالیلــی کــه می تــوان بــه عنــوان 
ــا  ــه کرون ــال ب ــر مبت ــادان متجاهــر کمت یــک حــدس در نظــر گرفــت کــه معت
می شــوند آن اســت کــه ایــن افــراد در پاتوق هــا بــه صورتــی ایزولــه هســتند و 

تعامــالت کمتــری بــا یکدیگــر دارنــد.
ــور  ــتی کش ــازمان بهزیس ــاد س ــان اعتی ــگیری و درم ــعه پیش ــاون توس مع
ــا  ــا یکدیگــر هســتند بــه ویــروس کرون اضافــه کــرد: افــرادی کــه در تعامــل ب
مبتــال می شــوند، امــا معتــادان متجاهــر بــا یکدیگــر تعاملــی ندارنــد، بــه همیــن 
دلیــل می تــوان ایــن موضــوع را از دیگــر علت هــای عــدم ابتــالی معتــادان بــه 
کرونــا دانســت.وی گفــت: از دیگــر دالیــل عــدم ابتــالی معتــادان بــه ویــروس 
ــا  ــواد مخــدر در آن ه ــدم مصــرف م ــاری و ع ــم خم ــه عالئ ــوان ب ــا می ت کرون
اشــاره کــرد کــه تقریبــًا شــبیه عالئــم کروناســت، بــه همیــن دلیــل معتــادان فکر 
می کننــد کــه بــه دلیــل عــدم مصــرف موادمخــدر بــدن درد و یــا ســایر عالئــم 
ــه  ــا زمانــی کــه افــراد ب ــه مراکــز درمانــی مراجعــه نمی کننــد و ت ــد و  ب را دارن
مراکــز درمانــی مراجعــه نکننــد و تســت کرونــای آن هــا مثبــت اعــالم نشــود، 

ــد. ــرار نمی گیرن ــار ق ــزء آم ج
رضــا زاده خاطرنشــان کــرد: ســازمان بهزیســتی هیــچ یــک از اطالعــات 
مربــوط بــه ابتــالی معتــادان متجاهــر و یــا ســایر معتــادان بــه ویــروس کرونــا 
را مخفــی نکــرده اســت و نخواهــد کــرد و آمــاری کــه اعــالم می کنیــم بــدون 

هیــچ گونــه پنهــان کاری اســت.

دیدگاه

معتادان کمتر به کرونا مبتال می شوند؟

وحید نصیری*

دوبــاره همــه چیــز بــرای پرســتاری کشــور 
ــروه  ــال ۹۷ کارگ ــز س ــد. پایی ــروع ش ــدا ش از ابت
ــژه پرســتاری در کمیســیون بهداشــت،  هــای وی
ــدد  ــات متع ــس از جلس ــی و اصــل ۹۰ پ اجتماع
بــا نماینــدگان دولت از وزارت بهداشــت، ســازمان 
مدیریــت، شــورای عالــی بیمــه و ســازمان 
اموراســتخدامی کشــور و ... اهــم مشــکالت در حــوزه پرســتاری را بررســی و بــه 

ــد. ــم کردن ــی خت ــات خوب مصوب
ــه  ــی ب ــتی و درمان ــز بهداش ــرم مراک ــاز مب ــتاری و نی ــروی پرس ــود نی کمب
اســتخدام ایــن گــروه ، پیــش از ایــن و از دوران معاونــت میرزابیگــی در وزارت 
ــات ارشــد وزارت  ــش مقام ــد مطــرح و باعــث واکن ــه طــور ج ــز ب بهداشــت نی
ــد  ــد می کردن ــش  تاکی ــاب میرزابیگــی و همکاران ــگام جن ــود. در آن هن شــده ب
کــه هیــچ ظرفیتــی کــم نشــده و همــه پرســتاران شــاغل هســتند و پرســتار بیکار 
نداریــم و بــا ارائــه طــرح تمدیــد طــرح و حمایــت قاطــع از شــرکت آوا ســالمت، 
ســعی کردند وضعیــت اســتخدام و امنیــت شــغلی پرســتاری را باالتــر از ظرفیــت 

رایــج جلــوه دهنــد.
نــه فقــط میرزابیگــی کــه دکتر_حضرتــی جایگزیــن مــورد وثوق ایشــان  در 
معاونــت پرســتاری، هــم این بــار در پاییــز۹۷ در جلســات کارگــروه منکــر وجــود 

پرســتار بیــکار و کمبــود نیــروی پرســتاری بودنــد بــه میــدان آمدنــد .
باالخــره طــی مذاکــرات و جلســات متعــدد مجــوز اســتخدام یکصــد هــزار 
ــج ســاله مصــوب شــد و در الیحــه  نیروهــای پرســتاری طــی یــک برنامــه پن
ــی  ــش بین ــتاری پی ــای پرس ــروه ه ــر از گ ــزار نف ــتخدام ۱۸ ه ــه ۹۸ اس بودج

ــده بود.  ش

ــری  ــت پیگی ــه در اولوی ــز ک ــات پرســتاری نی ــذاری خدم ــه گ ــون تعرف قان
هــای دوره چهــارم نظــام پرســتاری بــود در جلســات مختلــف کمیســیون هــای 
ــی  ــه مدع ــی بیم ــورای عال ــت و ش ــدگان دول ــد که نماین ــرح ش ــس مط مجل
پرداخــت ســاالنه۳۷۰۰ میلیــارد تومــان کارانــه بــه پرســتاران بودنــد و ســازمان 
وقــت متقاضــی حــذف مبلــغ مــورد ادعــای دولــت و تخصیــص ردیــف بودجــه 
ای در قانــون بودجــه بــه عنــوان تعرفــه خدمــات پرســتاری بودنــد، امــا نمایندگان 
معاونــت پرســتاری بــه ظاهــر موافــق پیشــنهاد ســازمان، در اظهــارات متعــدد بــر 

ــد . ــد می کردن ــه شــیوه قاصــدک تاکی پرداخــت ب
ــی ســازمان چهــارم، در کارگــروه اصــالح الیحــه  ــت پارلمان حضــور معاون
دائمــی شــدن قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری کمیســیون بهداشــت مجلــس 
فرصــت مغتنمــی بــود تــا مطالبــات پرســتاران در خصــوص مشــاغل ســخت و 
زیــان آور، ضریــب ســختی کار ۳۰۰۰ و همچنیــن تخصیــص فوق العــاده ویــژه 
تحقــق یابــد . در همیــن راســتا کارگــروه مذکــور بــا هــر۶ بنــد پیشــنهاد ســازمان 

در ایــن خصــوص موافقــت و مصــوب کــرد.
بــا ایــن حــال گمــان مــی رود کــه نــه مصوبــات مجلــس، نــه وعــده هــای 
ــات  ــه مطالب ــاًل ب ــون و قب ــه اکن ــی ک ــا و واکنش های ــه اعتراض ه ــت، ن دول
پرســتاران و یــا معطــل شــدن سرنوشــت حقــوق حقــه ایــن گــروه انجــام شــده 
ــد از راز  ــک نتوانن ــچ ی ــود هی ــس انجــام ش ــن پ ــه از ای ــی ک ــه پیگیری های و ن

تحقــق نیافتــن مطالبــات پرســتاران رمزگشــایی کننــد. 
ــر فشــار افــکار عمومــی  احتمــااًل همــه دســت اندرکاران و مطلعــان در براب
همچنــان رویــه فرافکنــی و وعــده هــای پــوچ را در پیــش می گیرنــد و در محافــل 
پشــت پــرده و طبقه بنــدی شــده ؛ سیاســی کاری هایــی کــه بــه وقــوع ایــن ظلــم 

بــزرگ در حــق پرســتاران انجامیــده را بــه رخ یکدیگــر خواهنــد کشــید.

*عضو پیشین سازمان نظام پرستاری

نگاه و نظر
یک نفر راز تحقق نیافتن مطالبات پرستاران را رمزگشایی کند

صفحه۳

رفع موانع تولید و اشتغال 
با همكاری مجلس دنبال می شود

سخنگوی دولت گفت: رفع موانع قانونی و حقوقی تولید و اشتغال و بهبود فضای 
کسب وکار را با همکاری مجلس شورای اسالمی و به صورت صمیمانه و جدی دنبال 

می کنیم.
علی ربیعی سخنگوی دولت درباره نحوه همکاری دولت و مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که باید به صورت صمیمانه و جدی با مجلس شورای 
اسالمی همکاری مشترک داشته باشیم رفع موانع قانونی و حقوقی تولید و افزایش امنیت 
سرمایه گذاری است.وی با اشاره بر ضرورت همکاری مشترک و تعامل دولت و مجلس 
در بهبود فضای کار در سال »جهش تولید« و در شرایط تحریم گفت: در شرایط تداوم 
تحریم ها و عبور جهش وار از فشار اقتصادی ناشی از کرونا، برای بودجه سالیانه و همچنین 

قوانین خاص، نیاز داریم که برخی تصمیمات را به صورت مشترک با مجلس بگیریم.
صفحه ۳

برای توسعه اشتغال سیاست تشویقی الزم  است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای توسعه اشتغال و جذب نیروهایی که 

به دلیل کرونا بیکار شده اند، باید سیاست های تشویقی در نظر گرفته شود. 
حاال  همین  از  پساکرونا  دوران  برای  باید  اینکه  بر  تاکید  با  کریمی  اکبر  علی 
سیاست های الزم اتخاذ شود، گفت: هر اقتصادی شرایط خاص خودش را دارد و اقتصاد 
ما هم شرایط ویژه ای دارد و مسئوالن در تدوین سیاست های اقتصادی پساکرونا باید 

این موضوع را لحاظ کنند.
وی متذکر شد: شیوع ویروس کرونا در کشورمان باعث تعطیلی و یا نیمه تعطیل 
شدن بسیاری از کسب و کارها و واحدهای تولیدی و خدماتی شده است و حتی برخی 

از کارفرماها اقدام به تعدیل نیرو کرده اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: این مساله باعث 
شده است به جمعیت چند میلیونی بیکاران کشور افزوده شود و یکی از اقدامات فوری 
که باید در برنامه اقتصادی کشور قرار گیرد آن است که سیاست های تشویقی برای 

توسعه اشتغال و جذب نیروهایی که در این ایام بیکار شده اند، در نظر گرفته شوند.
صفحه ۳
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تكلیف امتحانات پایان سال تحصیلی در ایستگاه آخر

آزاده سهرابی
با نزدیک شدن به روزهای خردادماه 
معروف  امتحانات  ایام  به  دیرباز  از  که 
است، حاال دل نگرانی های دانش آموزان 
نیز کم کم آغاز می شود. خصوصاً اینکه 
قرار است از ۲۷ اردیبهشت ماه مدارس 
برای رفع اشکال دانش آموزان بازگشایی 
شوند و وزیر آموزش و پرورش نیز آب 
دانش  و  معلمان  دست  روی  را  پاکی 
صد  در  صد  باید  که  ریخت  آموزان 
و  همین شکل  با  ی  آموزش  محتوای 
شمایل آموزش مجازی تدریس شود و 
برای  فرصتی  آینده  تحصیلی  سال  در 
این  با  احتمااًل  آنچه  و جبران  بازگشت 
نیست.  است،  نشده  گرفته  یاد  شیوه 
رسیدن  از  پیش  روزهای  همین  گرچه 
۲۷ اردیبهشت پویش »به مدرسه نمی 
آموزان  دانش  از  جمعی  توسط  رویم« 
در فضای مجازی به راه افتاده است، اما 
آموزش و پرورش با اصرار این فرصت 
بازگشایی مدارس را فراهم کرده است تا 
دیگر برای سال تحصیلی بعد بهانه ای 
نماند و علیرغم تعطیالت گسترده سال 
تحصیلی ۹۸-۹۹، برگی از درس ها برای 
شاید  نماند.   ۱۴۰۰-۹۹ تحصیلی  سال 
یکی از دالیل این اصرار این باشد که 
از همان روزهای آغاز آموزش و پرورش 
امکان آموزش مجازی را مهیا کرد و دیگر 
دلیل این باشد که با شرایط شیوع کرونا و 
هشدارها بابت ترکیب این شیوع با شیوع 
انفلوآنزا در کشور، سال تحصیلی آتی به 
قدر کافی تحت فشار تعطیالت پیش بینی 
می شود و نمی تواند باری از سال قبل را 

نیز به دوش بکشد.
وزیر آموزش و پرورش اعالم کرده 
زودتر  بازگشایی  برای  تصمیمی  است 

مدارس قبل از مهر گرفته نشده است.
دانش  برای  خالص  ارزشیابی   *

آموزان ابتدایی
سال  پایان  امتحانات  باب  از  اما 
مقطع  آموزان  دانش  خیال  تحصیلی 
حاال  که  باشد  راحت  می تواند  ابتدایی 
چند سالی است روش ارزشیابی جایگزین 
امتحانات شده است و پایه ششم که تا 
برایش  هماهنگ  امتحانات  پیش  سال 
برگزار می شود امسال امتحاناتش حذف 
شد و خیلی زود اعالم شد که آنها نیز 

ارزشیابی دریافت می کنند.
در دوره ابتدایی برای ارزیابی دقیق 
کالس اولی ها که شاید بیشترین نگرانی 
برای یادگیری مجازی و جایگزینی اش 
است  قرار  دارد،  را  حضوری  روش  با 
اطمینان حاصل شود که دانش آموزان 
تمام حروف الفبا را به خوبی فرا گرفته 
اند و مهارت های پایه خواندن و نوشتن 
ارزشیابی شفاهی و  اند.  را کسب کرده 
مربوط  معلم  توسط  موضوع  این  کتبی 
با  آن  تأیید  و  نظارت  و  می شود  انجام 
مدیر مدرسه خواهد بود. قرار است اگر به 
هر دلیل دانش آموز پایه اول در یادگیری 
حروف و مهارت های مورد نظر خواندن 
و نوشتن شایستگی الزم را کسب نکرده 
باشد، باید برنامه مشخصی برای تحقق 
مدت  همین  در  معلم  توسط  امر  این 

بازگشایی مدارس ارائه شود.
برای  ارزشیابی  در خصوص نحوه 
است  قرار  تحصیلی  پایه های  سایر 
شورای مدرسه تصمیم گیری کند که نیاز 
به آموزش حضوری در فرصت باقیمانده 

هست یا نه.
بدون شک ارزشیابی آسانی در پیش 
برای معلمانی که  نخواهد بود خصوصاً 
تعداد دانش آموزانشان از سقف ۳۵ دانش 
آموز هم باال می زند. ارزیابی اینکه دانش 
آموزان توانسته اند از فرصت های آموزش 
مجازی بهره ببرند در یک سمت ماجرا 
و ارزیابی میزان بهره مندی و یادگیری 
آنها سوی دیگر ماجراست. اینها در حالی 
جز  به  مجازی  آموزش های  که  است 
آموزش تلویزیونی که در اختیار اکثریت 
دانش آموزان بوده است، توسط معلمان 
پیگیری  یکسانی  طور  به  ابتدایی  دوره 
شده باشد. در این روزها مدام درباره ایثار 
کتمان  نمی توان  اما  معلمان می خوانیم 
کرد که شماری از دانش آموزان نیز به 
جز  ایام  این  در  است  ممکن  دلیل  هر 
آموزش  تلویزیونی،  آموزش های  همان 
باشند و بخشی  دیگری دریافت نکرده 
از تقصیر نه به گردن نبود امکانات الزم 
برای استفاده از آموزش مجازی که به 
گردن عدم پیگیری های آموزگاران باشد.

در پایه اول دبستان ۵ کتاب درسی، 
در پایه دوم دبستان ۷ کتاب درسی، در 
پایه سوم، چهارم و پنجم دبستان هر کدام 
۸ کتاب درسی و در پایه ششم دبستان 
حضوری  آموزش  در  درسی  کتاب   ۱۰

تدریس می شد.
کتاب های  مهم  عناوین  بیشتر 
درسی در شش پایه اول دروس ریاضی، 
ادبیات فارسی و نگارش و علوم تجربی 
و هدیه های آسمانی و مطالعات اجتماعی 
است که در برنامه تلویزیونی نیز بر آن ها 
تمرکز شده است. شاید مشکل ارزیابی را 
تنها بتوان در دروس پایه ششم دانست 
و  کار  و  پژوهش  و  تفکر  دو درس  که 
در  نمره هایی  باید  قاعدتًا  که  فناوری 
ارزشیابی پایان سال داشته باشند، با اما و 
اگر همراه خواهند بود چرا که جایی نیز 

میان آموزش ها نداشتند.
در هر صورت به دلیل آنکه تا پایه 
به  آموزشی  مسئولیت  بار  بیشتر  ششم 
دوش یک معلم سر کالس است، شاید 
بتوان امیدوار بود سال تحصیلی آتی اگر 
ضعفی در عملکرد تحصیلی دانش آموزی 
وجود داشته باشد، توسط معلمان دوره بعد 
رفع شوند و البته گزینه معلم خصوصی 

نیز احتمااًل سال آینده بازار داغ تری به 
خود خواهد گرفت تا جبران مافات شود.

آنچه با حذف آزمون پایه ششم و 
سپردن ارزیابی به معلمان احتمااًل مشکل 
آفرین خواهد شد، ثبت نام دانش آموزان 
در پایه هفتم است که برای بسیاری از 
مدارس همچنان مالک نمره یک جدا 
و  بود  آموزان  دانش  برای  اولیه  کننده 
از آنجایی که هنوز ارزیابی در پایه های 
دبستان از اعتبار و روایی باالیی برخوردار 
نیست و حتی گاه نظر مدیران مدرسه 
می تواند تعیین کننده این ارزیابی باشد، 
می توان گفت این دردسر که بدون رفتن 
نمی توان  عماًل  باالتر  پایه  کالس  سر 
یادگیری سال  میزان  از  دقیقی  ارزیابی 
تحصیلی قبلی به دست آورد، همچنان 

همراه دبستانی ها خواهد بود.
* ارزیابی های دوره متوسطه اول و 

اما و اگرهای آزمون حضوری پایه نهم
دوران  به  آموزان  دانش  حکایت 
متوسطه که می رسند دیگر حکایت یک 
معلم و چند عنوان محدود کتاب درسی 
طور  به  درسی  کتاب  عنوان  نیست.۱۴ 
مجزا در پایه هفتم و هشتم )کتاب زبان 
انگلیسی و کتاب کار زبان انگلیسی یک 
عنوان محسوب شده اند( و ۱۳ عنوان کتاب 
است.  طراحی شده  نهم  پایه  در  درسی 
هرچند باز هم در میان عناوین دروس در 
آموزش مجازی علوم و ریاضی و نگارش 
و فارسی و در مرتبه بعد زبان انگلیسی 
و عربی و مطالعات اجتماعی تقریباً ۹۰ 
درصد توجه ها را به خود معطوف کرده 
اند و دروسی مثل فرهنگ و هنر، کار و 
فناوری، تفکر و سبک زندگی و…سهم 
بسیار ناچیزی در این آموزش ها داشتند، اما 
واقعیت این است که در زمان آموزش های 
به  دروس  اهمیت  ترتیب  نیز  حضوری 
همین شکل است و در حالت عادی نیز 
درسی مانند تفکر و سبک زندگی سهم 
خود را به تدریس باقی دروس می داد یا 
عماًل از موارد تدریس در مدارس حذف 
می شد و فقط به چند سوال و جواب ساده 

بسنده می شود.
و  آموزش  وزیر  اول  متوسطه  در 
پرورش پیشتر اعالم کرده است به دلیل 
اهمیت برگزاری آزمون حضوری در پایه 
پایه بر هدایت  تأثیر نمرات این  نهم و 
تحصیلی، تصمیم گرفته شده است در این 
پایه امتحانات به صورت حضوری برگزار 
شود، و در دو پایه دیگر ارزشیابی ها به 

عهده معلمان گذاشته شده است.
پایه  در  امتحانات  برگزاری  ظاهراً 

نهم به صورت حضوری تصمیمی درون 
سازمانی است و مشخص نیست آیا ستاد 
نظری  آن  درباره  کرونا  با  مبارزه  ملی 
خواهد داد و در صورت نظر دادن آیا آن 
اینکه در  را تأیید خواهد کرد؟ خصوصاً 
مدارس صرفًا  بازگشایی  با  حاضر  حال 
به صورت اختیاری و برای رفع اشکاالت 
موافقت شده است. آیا این ستاد با اجبار 
برای  مدارس  در  آموزان  دانش  حضور 
که  درس  چندین  امتحانات  در  شرکت 
دانش  اجباری  به حضور  منجر  احتمااًل 
آموزان در مدرسه به مدت حداقل ۱۰ روز 
خواهد شد، موافقت خواهد کرد؟ هر چند 
طبق بخشنامه وزارت آموزش و پرورش 
»با توجه به تأثیر نمرات دروس پایه نهم 
در فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزان، 
ارزشیابی پایانی نوبت دوم )خردادماه( به 
شیوه حضوری در سطح مدرسه برگزار 
امتحانات  است  ذکر  به  الزم  می شود. 
پایه نهم در خردادماه ۱۳۹۹ به صورت 

هماهنگ استانی برگزار نخواهد شد.«
آنطور که آموزش و پرورش اعالم 
)تراکمی(  پایانی  »ارزشیابی  است  کرده 
نوبت دوم )خردادماه( در پایه های هفتم و 
هشتم دوره اول متوسطه و پایه های دهم 
و یازدهم دوره دوم متوسطه شاخه نظری 
و  می شود  برگزار  غیرحضوری  شیوه  به 
تحصیلی  پیشرفت  ارزشیابی  مسؤولیت 
معلمان  عهده  به  دانش آموزان  تربیتی 
معلمان  بود.  خواهد  مدارس  مدیران  و 
می توانند برای اطمینان از تحقق اهداف 
شواهد  و  مستندات  اساس  بر  دروس، 
دانش آموز  مشارکت  از  جمع آوری شده 
داخل  تربیتی  آموزشی  فعالیت های  در 
مدرسه،  و  درس  کالس  از  خارج  و 
ارزشیابی  نتایج  مجازی،  آموزش های 
و  غیرحضوری  ارزشیابی  حضوری، 
 ، )آنالین(  برخط  و  )آفالین(  برون خط 
موقت های  در  خالقیت ها  و  ابتکارات 
دانش آموزی  پژوهش های  یادگیری، 
نتایج  دروس، خالصه نویسی،  با  مرتبط 
ارزشیابی های تکوینی )مستمر( نوبت اول 
و دوم و پایانی )تراکمی( نوبت اول و سایر 
را  دانش آموز  نمره  ارزشیابی،  شیوه های 
تعیین و به مدیر مدرسه ارائه نماید. این 
نمره در ستون ارزشیابی تکوینی مستمر 
و پایانی )تراکمی( نوبت دوم )خردادماه( 
نتیجه  اعالم  مقررات،  رعایت  با  و  ثبت 

خواهد شد.«
هنوز آنچه در ابهام است این است که 
آیا امتحانات پایه نهم به صورت منطقه ای 
برگزار خواهد شد یا به صورت مدرسه ای. 
اگر امتحانات به صورت مدرسه ای برگزار 
شود به نظر نمی رسد میزان دخالت معلم 
در نمره ها فرقی با ارزیابی مدلی که در 
است،  شده  منظور  هشتم  و  هفتم  پایه 
داشته باشد و در نهایت نمی توان آنطور 
که آموزش و پرورش می گوید بر نمرات 
حاصل شده اطمینانی را داشت که گفت 
نمرات  آن  مبنای  بر  تحصیلی  هدایت 
می تواند مالک قابل اطمینان تری نسبت 
به وقتی باشد که اجازه دهیم در پایه نهم 
نیز به همان شیوه ارزیابی دو پایه دیگر 

متوسطه نمرات منظور شود. 

ث
واد
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زیر نظر: علی هوشمند

دانشجویان کدام دانشگاه ها مجاز به ثبت نام نیستند
معـاون آموزشـی دانشـگاه تهران با اشـاره بـه ظرفیت این دانشـگاه 
برای پذیرش اسـتعداد درخشـان گفت: با توجه به سـختگیری در پذیرش 

این دانشـجویان، سـال گذشـته کمتر از ظرفیت، دانشـجو پذیرفتیم.
سید حسـین حسـینی با اشـاره به اینکه دانشـگاه تهران سـال گذشته 
امکان جذب ۳۰۰ دانشـجو را در مقطع دکترا داشـت اما در مجموع حداکثر 
حـدود ۱۵۰ نفـر پذیـرش کرد، گفـت: همانگونه که عنوان کـردم، به علت 
ویژگی هـای خـاص آییـن نامـه اسـتعداد درخشـان و نبـود داوطلـب واجد 
شـرایط، معمـواًل ایـن ظرفیـت ۳۰۰ نفـری تکمیل نمی شـود. امسـال نیز 

ظرفیـت پذیـرش در مقطع دکتری ۳۰۰ نفر اسـت.
حسـینی ضمن بیان این مطلب که در کارشناسـی ارشـد اما ظرفیت 
پذیرش دانشـگاه تهران از طریق آیین نامه اسـتعداد درخشان بیشتر است، 
خاطرنشـان کـرد: چـرا کـه طبق مقـررات می توانیـم به میـزان ۴۰ درصد 
ظرفیـت روزانـه، از این طریق پذیرش دانشـجو داشـته باشـیم کـه حدوداً 
یـک هـزار نفـر اسـت و سـال گذشـته از این طریـق حدود ۷۵۰ دانشـجو 
را پذیـرش کردیـم و امسـال نیـز در کلیه رشـته های دارای پذیرش مقطع 
دکتـری از طریـق آزمـون نیمـه متمرکـز؛ بـه صـورت مـازاد بـر ظرفیـت 

روزانـه، همیـن حدود پذیرش دانشـجو خواهیم داشـت.
معاون آموزشـی دانشـگاه تهران ادامه داد: دانشـجویان واحد شـرایط 
بارگـذاری اطالعـات  نـام و  ثبـت  بـه  می تواننـد ۱۳ خردادمـاه  نسـبت 
در سـامانه جامـع آموزشـی دانشـگاه تهـران قسـمت داوطلبـان اسـتعداد 

درخشـان اقـدام کنند.
وی داشـتن میانگیـن کل حداقـل ۱۶ در مقطـع کارشناسـی، دارا 
بـودن میانگیـن کل حداقـل ۱۷ بدون احتسـاب نمره پایـان نامه در مقطع 
کارشناسـی ارشـد و سـپری نشـدن بیـش از دو سـال از فارغ التحصیلـی 
نـام  ثبـت  بـرای  الزم  شـرایط  جملـه  از  را  ارشـد  مقطـع  در  دانشـجو 

دانشـجویان دانسـت.
وی تاکید کرد که دانشـجویان و دانش آموختگان دوره های مجازی، 
نیمـه حضـوری یا غیرحضـوری، آموزش محـور، پردیس هـای خودگردان 
دانشـگاه  های دولتی، دانشـگاه های غیر انتفاعی، دانشـگاه آزاد اسـالمی، 
دانشـگاه  پیام نور، دانشـگاه جامع علمی کاربردی، دانشـگاه های وابسـته 
بـه دسـتگاه های اجرایـی، دانشـگاه های غیـر دولتـی، دانشـگاه های خارج 
از ایـران و حوزه هـای علمیـه مقطـع کارشناسـی ارشـد مجـاز به شـرکت 

در فراخوان دانشـگاه نیستند.

زمان آزمون های کشوری تغییر نمی کند 
سـخنگوی سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور تاکیـد کـرد: زمـان 
آزمـون های ملی کشـوری از جمله کارشناسـی ارشـد، دکتـری تخصصی 
و کنکـور سراسـری سـال ۹۹ مصـوب سـتاد ملـی مقابله با کرونا اسـت و 

تغییـری نمـی کند. 
فاطمـه زریـن آمیـزی افـزود: پیـش از ایـن در پـی درخواسـت های 
داوطلبـان مبنـی بـر تعویـق زمـان آزمون هـای ملـی بـه دلیـل شـیوع 
کروناویـروس، زمـان جدید آزمون هـای ملی کنکور سراسـری ۹۹، آزمون 
کارشناسـی ارشـد سـال ۹۹ و آزمون دکتری تخصصی سـال ۹۹ به سـتاد 
ملـی مقابلـه بـا کنکور پیشـنهاد شـده بود و در نهایت سـتاد در جلسـه ۱۴ 
اردیبهشـت مـاه ۹۹ سـتاد ملـی مدیریـت بیمـاری کرونا، تاریـخ برگزاری 

آزمونهـای سراسـری سـال ۱۳۹۹ را مصـوب کرد.
وی افـزود: بـر اسـاس مصوبـه نهایـی سـتاد ملـی مدیریـت بیماری 
کرونـا، زمـان کنکـور سراسـری سـال ۹۹ از ۱۲ و ۱۳ تیرماه بـه ۳۰ و ۳۱ 
مردادمـاه ۹۹ منتقـل شـد و آزمـون در روزهـای پنجشـنبه و جمعـه ۳۰ و 

۳۱ مـرداد برگـزار می شـود.
سـخنگوی سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور تاکید کـرد: همچنین 
آزمـون دکتـری تخصصـی سـال ۹۹ که قـرار بود در ۹ خرداد برگزار شـود 

در ۲۶ تیـر برگـزار خواهد شـد.
وی خاطرنشـان کـرد: بـه همیـن ترتیـب آزمـون کارشناسـی ارشـد 
سـال ۹۹ نیـز کـه پیـش از ایـن قـرار بـود در روزهـای ۲۲ و ۲۳ خردادماه 
برگـزار شـود بـه روزهـای ۲ و ۳ مـرداد موکـول شـده و در ایـن زمـان 

برگـزار خواهد شـد.

دستورالعمل حضور دانشجویان دکتری
 در دانشگاه خوارزمی تدوین شد

دانشـگاه خوارزمـی  در  دانشـجویان دکتـری  دسـتورالعمل حضـور 
تدویـن شـد و براسـاس آن دانشـگاه تا زمان صـدور مجوز از طرف سـتاد 
ملـی مبـارزه بـا کرونـا قـادر بـه ارایـه خوابـگاه و دیگـر امـور رفاهـی به 

نیست. دانشـجویان 
 فعالیتهای پژوهشـی تیم های تحقیقاتی دانشـگاه شـامل پروژه های 
دکتـری کـه موضـوع رسـاله آنهـا بـه تصویب رسـیده و برای پیشـرفت و 
ادامـه کار نیـاز بـه امکانات و تجهیزات آزمایشـگاهی، کارگاهی و سـخت 
افزارهـای کامپیوتـری دارند، شـامل این دسـتورالعمل می شـوند و نظارت 

بر حسـن انجام آن بر عهده هیات رئیسـه دانشـکده اسـت.
۱. درخواسـت دانشـجو: برای ورود به دانشگاه به منظور انجام بخش 
تجربـی پروژ ه، دانشـجو درخواسـت خود را بصورت کتبی بـه همراه تایید 
اسـتاد راهنمـا بـه دانشـکده تحویـل می دهد. بـه منظور تسـهیل در رفت 
و آمـد دانشـجو به دانشـگاه، روسـای دانشـکده ها فهرسـت دانشـجویان 

متقاضـی را به حراسـت دانشـگاه اعـالم می کند.
۲. دانشـجویان دکتری: دانشـجویان دکترای مذکور )دارای پروپوزال 
مصـوب( صرفنظـر از ماهیـت رسـاله)تجربی یـا نظری( با رعایـت پرتکل 
هـای بهداشـتی تحـت نظـارت اسـتاد راهنمـا و دانشـکده مـی تواننـد در 

دانشـگاه حضـور یابند.
۳. ارایه گواهی سـالمت: دانشـجویان برای اسـتقرار در آزمایشـگاه 
نیـاز بـه تاییـد و اخـذ گواهی سـالمت از طرف مرکز بهداشـت دانشـگاه 
در تهـران )واقـع در طبقـه همکـف سـاختمان سـمیه( و در کـرج )واقـع 
در سـاختمان مرکـزی( هسـتند. الزمـه حضـوردر دانشـگاه و اسـتفاده از 
آزمایشـگاه، ارایـه گواهـی صـادر شـده از مرکـز بـه مسـوولین مربوطـه 
اسـت. همچنین رونوشـت این گواهی بایسـتی به حراسـت و مسـوولین 

دانشـکده ارایه شـود.
۴  اسـکان و امـور رفاهـی: دانشـگاه تـا زمـان صدور مجـوز از طرف 
سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا قـادر بـه ارایـه خوابـگاه و دیگرامـور رفاهی 

ماننـد اسـتفاده از غذاخـوری به دانشـجویان نیسـت.
۵. نظـارت: نظـارت بر آزمایشـگاه و یا کارگاه مورد اسـتفاده دانشـجو 
توسـط اسـتاد راهنما و معاون پژوهشـی دانشکده اسـت. در آزمایشگاهای 
مشـترک تحقیقاتـی حضور مسـتمر کارشـناس برای نظارت ضروریسـت. 
اسـتفاده مسـتمر دانشـجو ازماسـک و دسـتکش و همینطور رعایت دقیق 

نـکات بهداشـتی در محل های اسـتقرار ضروری اسـت.
۶. تراکم انسـانی: تعداد دانشـجویان فعال در هر آزمایشـگاه بصورت 
هـم زمـان بـا در نظـر گرفتـن پروتـکل بهداشـتی و برنامـه زمانبنـدی 

آزمایشـگاه تنظیـم مـی گردد.
۷. مدیریـت امـور عمومـی: آزمایشـگاه ها و مکانهایی که قرار اسـت 
دانشـجویان در آن مسـتقر شـوند با درخواسـت دانشـکده بایسـتی توسـط 
نیروهـای امـور عمومـی بصـورت مـداوم ضدعفونـی شـوند. لیسـت ایـن 

مکانهـا توسـط هـر دانشـکده به ایـن مدیریت ارسـال می شـود.
۸. سـتاد کرونای دانشـگاه: لوازم ضروری بهداشتی )همچون ماسک 
و دسـتکش و ...( بایسـتی از طـرف سـتاد کرونـای دانشـگاه بـا حمایـت 

معاونـت  پشـتیانی دانشـگاه در اختیار دانشـکده ها قـرار گیرد.

درگیری مرگبار خانوادگی در شوش 
گفت:  شوش  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
زخمی  و  نفر  یک  شدن  کشته  باعث  خانوادگی  دعوای 
شدن سه نفر در روستای بیت حمدان در بخش فتح المبین 

شهرستان شوش شد. 
مصطفی نظری افزود: این درگیری خانوادگی ساعت 
۱۷ روز پنجشنبه بدلیل اختالف شخصی بر سر ملک رخ داد 
و متاسفانه در این درگیری مسلحانه یک نفر کشته و سه نفر 
زخمی شدند که مقتول متولد ۶۷ و زخمی ها پسرعمو بودند.

اینکه  بیان  با  شوش  انقالب  و  عمومی  دادستان 
شدند،  منتقل  شوش  مافی  نظام  بیمارستان  به  مجروحان 
مستقر  منطقه  در  پلیس  ماموران  حادثه  این  پی  در  افزود: 
نیروی  تعقیب  تحت  درگیری  طرفین  از  تعدادی  و  شدند 

انتظامی هستند.

رسیدگی ویژه به پرونده فروش نوزاد در گلستان 
دستور  گلستان،  استان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
رسیدگی ویژه به پرونده خرید و فروش نوزاد را صادر کرد. 
با  کرد:  اظهار  سیدحسینی  سیدرضا  حجت االسالم 
گزارش حراست یکی از بیمارستان های مرکز استان، دستور 
این  عامالن  یا  عامل  دستگیری  و  شناسایی  برای  قضایی 
اقدام مجرمانه صادر و در نتیجه آن، پنج نفر دستگیر شدند 

که یکی از آنها مادر نوزاد است.
وی افزود: هیچ یک از کسانی که دستگیر شده اند از کادر 
درمانی بیمارستان های استان نیستند و به جز مادر کودک، 

بقیه دستگیرشدگان از خارج از استان هستند.
دادستان عمومی و انقالب گلستان گفت: بررسی های 
به  حمل  وضع  برای  نوزاد  مادر  می دهد  نشان  ابتدایی 
بیمارستان مراجعه کرده و بقیه با اقداماتی مانند جعل مدارک 
و دست بردن در شناسنامه و دریافت گواهی والدت، کار نقل 

و انتقال نوزاد را انجام می دادند.
وی خاطرنشان کرد: برای این افراد پرونده تشکیل و 
بررسی این موضوع که آیا این افراد پیش از این هم اقدام 
به خرید و فروش نوزاد می کردند یا افرادی داخل استان هم 
با آنها همکاری داشته اند، در شعبه بازپرسی دادسرای گرگان 

در حال انجام است.

متهم تعرض به ۳ زن در انتظار محاکمه 
مردی که متهم است به سه زن تعرض کرده، یک بار 

دیگر برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران منتقل 
شد، اما جلسه دادگاه او برگزار نشد. 

این پرونده  سال  ۹۴ و هم زمان با شکایت زنی به نام 
الدن علیه مردی ۳۷ ساله به نام فیروز به جریان افتاد.

الدن به مأموران پلیس تهران گفت: چند روز قبل یکی 
از دوستانم به نام ملیسا به من خبر داد مردی به نام فیروز، 
او را به زور به ویالیی حوالی سرخه حصار برده و بعد از اذیت 

و آزار از او فیلم گرفته  است.
فیلم  تا  گذاشتم  قرار  فیروز  با  ملیسا  به  کمک  برای 
را پس بگیرم. وقتی او را دیدم، مدعی شد قصد ازدواج با 
ملیسا را دارد. داخل ماشینش در حال حرف زدن بودیم که 
حرکت کرد و بعد با تهدید چاقو مرا به همان ویال برد و به 

من تعرض کرد و فیلم گرفت.
ملیسا وقتی دراین باره مورد پرسش قرار گرفت، راز یک 
تجاوز دیگر را هم فاش کرد و گفت: فیروز از مدتی قبل 
مزاحم من می شد. او با مزاحمت هایش باعث جدایی من و 
شوهرم شد، به همین دلیل تصمیم گرفتم با او صحبت کنم، 
اما وقتی سوار ماشینش شدم، به زور مرا به ویالیش برد. سپس 
به من تعرض کرد و فیلم گرفت. چند روز بعد با دوستم به 
نام آیدا که مطلقه بود به دیدن فیروز رفتم تا عکس هایم را 

بگیرم، اما به او هم تعرض کرد.
آیدا نیز احضار شد و با تأیید توضیحات دوستش گفت: 
او  اما  کردم،  مقاومت  داشت،  مرا  اذیت  قصد  فیروز  وقتی 
فرزند کوچکم را که همراهم بود لبه پنجره برد و گفت او 
را به داخل خیابان پرت می کند. آنجا بود که تسلیم شدم. با 
اظهارات سه زن جوان، فیروز شناسایی و دستگیر شد، اما 

اتهامش را رد کرد.
دادگاه  هشتم  شعبه  به  بیشتر  تحقیقات  برای  پرونده 
کیفری یک استان تهران فرستاده شد و متهم بنا بر مدارک 
موجود به اتهام زنای به عنف و آدم ربایی سه زن جوان در 

همان شعبه به صورت غیرعلنی محاکمه شد.
در پایان هیئت قضائی متهم را از اتهام تجاوز به عنف 
تبرئه و سپس وی را به ۱۰۰ ضربه شالق، ۱۰ ماه زندان، 
یک سال تبعید و ۱۸۰  ساعت خدمات رایگان در شهرداری 
محکوم کرد. حکم صادره به دیوان فرستاده شد، اما قضات 
شعبه هفتم دیوان اعالم کردند متهم هرچند زنا را انکار کرده، 
ارسال  از طرفی  است.  کرده  اقرار  غیراخالقی  رفتار  به  اما 
شاکی ها  از  یکی  به  تهدیدآمیز  و  غیراخالقی  پیامک های 
و ارسال تصاویر غیر اخالقی حکایت از رفتار مجرمانه دارد.

همچنین با تحقیق زندگی یکی از شاکیان که دارای 
است،  خوبی  اجتماعی  و  شغلی  موقعیت  و  فرزند  و  شوهر 
متهم  ویالی  به  خودش  میل  به  وی  که  نیست  منطقی 
رفته باشد. به این ترتیب رأی صادره نقض و پرونده به شعبه 

هم عرض فرستاده شد.
متهم این بار در شعبه۹ دادگاه کیفری استان تهران پای 

میز محاکمه رفت. قرار بود روز سه شنبه هفته گذشته متهم 
عدم حضور  به دلیل  که  شوند  مواجهه حضوری  شاکیان  و 

شکات، جلسه به وقت دیگری موکول شد.

 آتش  زدن خانه عمه برای انتقام 
پسر جوان به خاطر اختالفات خانوادگی، خانه عمه خود 
را به آتش کشید و سه  نفر را به کشتن داد. عامل این حریق 
انتظامی و بازپرس ویژه قتل در  عمدی با تالش مأموران 

کمتر از پنج  ساعت در کرمان دستگیر شد. 
دادخدا ساالری، دادستان عمومی و انقالب کرمان از 
دستگیری عامل حریق عمدی یک واحد مسکونی در کمتر 
از پنج ساعت خبرداد و گفت: در این حادثه سه نفر جان خود 
را از دست داده اند و یک تن نیز به شدت مجروح شده است.

او افزود: پس از اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
مبنی بر آتش سوزی یک واحد مسکونی در کرمان، مأموران 
دایره مبارزه با قتل و جنایی پلیس آگاهی و بازپرس شعبه ۸ 
دادسرای کرمان در محل حادثه حضور یافتند. تحقیقات در 
این رابطه شروع شد و مأموران براساس شواهد موجود نسبت 
به شناسایی عامل این حادثه اقدام کردند. پس از شناسایی 

متهم دستورات قضائی الزم برای دستگیری او صادر شد.
در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد که عامل این 
از  ناشی  اقدامی  در  که  بود  خانواده  این  برادرزاده  حادثه 
اقدام به آتش زدن خانه عمه خود  بی اطالعی و خشم آنی 
کرده است.متهم پس از تفهیم اتهام با قرار در بازداشت به 

سر می برد و تحقیقات از او ادامه دارد.

دستگیری زنی که کاله ۱۴۰ نفر را برداشته 
 ۱۴۰ از  خودرو  اقساطی  فروش  پوشش  در  که  زنی 

شهروند کالهبرداری کرده است، دستگیر شد. 
چندی پیش پرونده ای با موضوع کالهبرداری از طریق 
سوی  از  تخصصی  رسیدگی  برای  اقساطی  خودرو  فروش 
مرجع قضایی به پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد که با 
توجه به شگرد کالهبرداری و نیز تعداد باالی شکات تیمی 
در  را  موضوع  به  رسیدگی  آگاهی  پلیس  ماموران  از  ویژه 
دستور کار قرار دادند و در همین راستا نیز ماموران با انجام 
تحقیقات میدانی و پایش های اطالعاتی مخفیگاه متهم را 

شناسایی کردند.
با شناسایی مخفیگاه متهم این فرد که زنی ۳۵ ساله 
با هویت معلوم بود، در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه 
بررسی  همچنین  شد.  منتقل  انتظامی  مقر  به  و  دستگیر 
به  نیز  پیش  سال  یک  حدود  وی  که  داد  نشان  سوابقش 

همین جرم در زندان بوده است.
این زن که خود را به عنوان مدیرعامل شرکت فروش 
اقساطی خودرو معرفی کرده بود، تحت بازجویی قرار گرفته 
و در جریان اعترافات خود به ماموران گفت: از طریق درج 

فروش  وعده  با  را  افراد  اینترنتی  سایت های  در  آگاهی 
را  مشتریان  اعتماد  و  داده  فریب  اقساطی  خودروی  فوری 
از آن بسته به نوع و مدل خودروی  جلب می کردم. پس 
سفارشی مالباختگان مبالغی بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان از 
آنان گرفته و به آنان اعالم می کردم که مثال دوماه دیگر 
خودروی خود را تحویل بگیرند. چندین بار هم زمان تحویل 
را به تعویق انداخته و سپس دفتر شرکت را تحویل داده و 

آنجا را تخلیه کردم.
مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت با تایید این خبر اعالم 
کرد که متهم تا کنون بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال از حدود ۱۴۰ 
تن از شاکیانی که شناسایی شده اند، کالهبرداری کرده است 
و پرونده اش همچنان برای شناسایی دیگر موارد احتمالی در 

دست بررسی است.

دستگیری سارق جان سخت با شلیک پلیس 
رییس کالنتری ستارخان از دستگیری سارق خودروی 

پراید با شلیک پلیس خبر داد. 
 ۲۳ روز  شامگاه  گفت:  لشینی  سعیدی  سرهنگ 
اردیبهشت ماموران گشت کالنتری در خیابان ستارخان به 
خودروی پراید سفید رنگی که در حال پرسه زنی در این خیابان 
بود، مشکوک و با استعالم شماره پالک خودرو متوجه شدند 
که این خودرو دو شب پیش به سرقت رفته است بنابراین 
ماموران کنار خودروی پراید رفتند و دستور توقف آن را صادر 
کردند اما راننده و سرنشین خودرو بدون توجه به فرمان پلیس 

بر سرعت خودرو افزودند و متواری شدند.
وی با بیان اینکه تعقیب و گریز میان ماموران و دو متهم 
آغاز شد، اظهارکرد: ماموران پس از حدود ۱۵ دقیقه تعقیب و 
گریز با خودروی سارقان با رعایت قانون به کارگیری سالح 
اقدام به شلیک تیرهوایی کردند اما متهمان بازهم متوقف 
نشدند. در ادامه الستیک خودرو را هدف گلوله قرار دادند و 

در نهایت خودروی دزدان متوقف شد.
خودرو  توقف  با  داد:  ادامه  ستارخان  کالنتری  رییس 
به  پا  و  پیاده شد  از خودرو  به سرعت  راننده  کنار  سرنشین 
فرار گذاشت و راننده خودرو نیز که جوانی قوی هیکل بود 
با یک قمه به سمت ماموران حمله ور شد. به همین دلیل 
نیز یکی از پاهای سارق قوی هیکل هدف گلوله قرار گرفت 
اما این دزد خشن قصد تسلیم شدن نداشت و با پای زخمی 
به حمله کردن به سمت ماموران ادامه داد که پای دیگرش 
نیز هدف گلوله قرار گرفت. متهم پس از زمینگیر شدن به 
بیمارستان منتقل شد و بررسی سوابقش نشان داد که این 
از  از دزدان سابقه دار در غرب تهران است که پس  سارق 
آزادی دوباره دست به سرقت زده است بنابراین پرونده در این 
زمینه تشکیل و متهم پس از درمان برای سیر مراحل قانونی 
به مرجع قضایی معرفی خواهد شد. تالش برای دستگیری 

همدست این سارق نیز ادامه دارد.
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وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد
به  مجازی  آموزش  ظرفیت  ارائه  برای  ایران  آمادگی 

کشورهای مسلمان
وزیر آموزش و پرورش گفت: 
تبادل  ضمن  تا  داریم  آمادگی  ما 
تجربیات و کمک فنی به کشورهای 
در  شده  فراهم  ظرفیت  مسلمان، 
آموزش مجازی را به صورت رایگان 
در اختیار کشورهای متقاضی عضو 

فرار دهیم.
محسن حاجی میرزایی در کنفرانس مجازی فوق العاده وزرای آموزش 
و پرورش کشورهای عضو آیسسکو اظهار کرد: نقش آیسسکو به عنوان 
یک نهاد هماهنگ کننده برای به اشتراک گذاری تجارب و اجرای اقدامات 

هماهنگ بین المللی برای مقابله با بحران کرونا بسیار قابل توجه است.
وی افزود: جمهوری اسالمی در نخستین اقدام خود برای جلوگیری 
برنامه های  پخش  مدارس  تعطیلی  از  پس  بی درنگ  آموزش،  توقف  از 
آموزشی زنده تلویزیونی را به عنوان در دسترس ترین ابزار رسانه ای برای 
همه دوره ها و پایه های تحصیلی به مدت ۱۳ ساعت در روز آغاز کرد، 
آموزش های تلویزیونی در حال حاضر با پوشش ۹۷و ۳ دهم درصدی از ۴ 

شبکه تلویزیونی و در قالب ۴۱ برنامه در حال ارائه است.
وی ادامه داد: به موازات این اقدام زیرساخت الزم را برای ایجاد پلتفرم 
ملی آموزشی به نام شاد ایجاد کردیم. مالکیت اختصاصی این اپلیکیشن 
در اختیار آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران قرار دارد. این پلتفرم 
تعاملی هم اکنون به صورت رایگان در حال ارائه خدمات است و از نظر 
که  طوری  به  می رود  شمار  به  کشورمان  اپلیکیشن  بزرگترین  فراگیری 
بیش از ۱۷ میلیون بار نصب شده و تمام مدارس کشور با بیش از ۱۱و 
نیم میلیون نفر دانش آموز و یک میلیون نفر عوامل آموزشی در چهار 
میلیون و چهارصد هزار کالس درس تشکیل شده در حال فعالیت در این 
اپلیکیشن هستند، این اپلیکیشن امکانات گسترده ای دارد که در فرصتی 

در آینده به شما ارائه خواهیم داد.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: خوشبختانه به خاطر ضریب 
باالی نفوذ اینترنت در ایران، اکثر دانش آموزان به خصوص پناهندگان 
و اتباع خارجی به این پلتفرم دسترسی پیدا کرده اند با این وجود همانند 
سایر کشورها به دالیل مختلفی مانند عدم دسترسی به اینترنت یا ابزارهای 
ارتباطی، بخشی از دانش آموزان امکانات الزم را برای بهره مندی از آموزش 
از راه دور را ندارند لذا برای این دسته برنامه های آموزشی تلویزیونی به 
موازات آموزش مجازی ادامه دارد و عالوه بر آن، بسته های آموزشی برای 

ارسال به درب منازل تدارک دیده شده است.
وی اضافه کرد: مدارس نیز از روز شنبه آینده بازگشایی و دانش آموزان 
خصوصاً این دسته از دانش آموزان که در بسترهای الکترونیکی نتوانسته اند 
آموزش خود را به صورت کامل دریافت کنند به صورت اختیاری برای رفع 

اشکال می توانند به مدرسه مراجعه کنند.
تبادل  دارد ضمن  آمادگی  ایران  اسالمی  جمهوری  داد:  ادامه  وی 
در  شده  فراهم  ظرفیت  مسلمان،  کشورهای  به  فنی  و کمک  تجربیات 
آموزش مجازی را به صورت رایگان در اختیار کشورهای متقاضی عضو 
سازمان آیسسکو قرار دهد تا بتواند برای همه دانش آموزان خود این امکان 
را فراهم آورد، جمهوری اسالمی ایران همواره عضو فعال آیسسکو بوده 

و متعهدانه این ارتباط را ادامه خواهد داد.
و  به خاطر تحریم های ظالمانه  متأسفانه  اظهار کرد:  ادامه  در  وی 
غیرانسانی، امکانات دولت ایران برای تأمین ابزارهای ارتباطی نظیر تبلت 
و تلفن همراه هوشمند بسیار کاهش یافته است. همچنین پرداخت هزینه 
عضویت در نهادهای بین المللی آموزشی به همین دلیل با مشکل رو به 

رو شده است.
به  آیسسکو  که  است  این  ما  خواسته  کرد:  تاکید  میرزایی  حاجی 
عنوان نهاد بین المللی آموزشی و فرهنگی کشورهای مسلمان در مقابل 
این تحریم های ظالمانه موضع گیری کرده و اجازه ندهد امر آموزش که 
از حقوق مسلم بشری است در جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی 
از اعضای بنیانگذار سازمان همکاری های اسالمی با اختالل مواجه شود.

ها
ده 

گزی

صمد جعفری
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نحوه پوشش و ویژگی ظاهری مذاکره کننده

پوشش مناسب؛ جذب مخاطب
 علی بهرام پور

مدرس  و نویسنده

هـر  ظا و  شـش  پو
مذاکـره کننـده بـه انـداره 
مذاکـره  در  او  نایـی  توا
اهمیـت دارد. بـرای اینکه 
و  ای  حرفـه  ای  جلـوه 
جـذاب داشـته باشـید باید 
رعایـت  را  اصـول  چنـد 

. کنیـد
حتـی مـی توانیـد در زندگی شـخصی و در 

رفـت و آمدهـا نیـز بـه کار ببرید.

 دقـت کردیـد یک تیم فوتبـال برای رقابت 
یـک سـت لبـاس می پوشـند امـا بـرای تمرین 

سـت گرمکن جداگانـه دارند.
در مذاکـره و زندگـی روزمره هـم همینطور 
اسـت. بایـد پوشـش شـغل و بیزینس، با لباسـی 

کـه در طـول روز می پوشـید متفاوت باشـد.
ظاهرهـای رسـمی افـراد را متشـخص تر و 
حرفه ای تر نشـان می دهد و برداشـت ها از این 
اشـخاص، به عنوان فردی منظم و شـیک است.

نحـوه پوشـش و ویژگـی ظاهـری مذاکـره 
کننـده چگونـه باید باشـد؟

در فرهنـگ هـای مختلف، تعریف پوشـش 
متفاوت اسـت. اما ظاهر، یـک اصل پررنگ بوده 
کـه تا حدودی شـخصیت ما را معرفـی می کند.

ایـن قضیـه در کشـورمان ایـران اهمیـت 
بیشـتری داشـته و در مورد آن حرف های زیادی 

گفتـه می شـود.
بـرای مثـال اسـتیو جابـز اکثـر اوقـات در 
کنفرانـس و سـخنرانی هـای معرفی محصوالت 
اپـل، بـا یـک تیشـرت و شـلوار جیـن دیـده می 
شـد. در عـوض ایـن نوع پوشـش در مکان های 

رسـمی در ایـران تعریف نشـده اسـت.
امـا ناگفتـه نمانـد کـه در حـال حاضـر دنیا 
بـه سـمت پذیـرش سـالیق مختلف مـی رود و 
بـه افـراد اجازه انتخاب بیشـتری داده می شـود.

در اصـل پوشـش مناسـب می توانـد باعث 
دیگـران  نظـر  اول  نـگاه  در  و  پیشـرفت شـود 
را جلـب کنـد و مذاکـره را بـه سـمت بهتـری 

ببرد. پیـش 
امـا در عـوض پوشـش نامناسـب مـی تواند 

از پیشـرفت نیـز جلوگیـری کند.
بـرای مثـال فـرض کنیـد مـی خواهیـد به 
همـراه ماشـین برای خرید تا سـر کوچـه بروید. 
برخـی حتـی اگـر بخواهنـد مسـیر کوتاهـی را 
برونـد از کمربنـد ایمنـی اسـتفاده مـی کنند اما 
خیلـی هـا چون عـادت ندارند ایـن کار را انجام 

نمـی دهند.
ظاهـر هـم همینگونه عمل مـی کند، به هر 
شـکلی کـه بـه ذهـن خـود بفهمانید هر لباسـی 
زمـان و مکانـی دارد عـادت کـرده و ایـن را بـه 

عنـوان یـک موضوع مهـم جدی مـی گیرد.

نکات کلیدی مهم در مورد پوشش در 
مذاکره

*هـر روز مخصوصـا قبـل از مذاکـره حمام 
کـرده و از مـام یـا اسـپری اسـتفاده کنید

بزنیـد. بـه  بـو  * عطـر مالیـم و خـوش 
یـاد داشـته باشـید عطرهـای گـرم و تنـد برای 
جلسـات کاری و مذاکـره زیـاد از حـد و زننـده 

هسـتند
* پاچـه شـلوار خـود را چک کنید که سـایز 
بدنتـان باشـد. کوتـاه یا خیلـی بلند بودن شـلوار 

جلوه مناسـبی ندارد

* پکفـش یکی دیگر از مشـخصه های فرد 
منظـم و حرفـه ای اسـت. حتمـا کفش جلسـه و 
مذاکـره خـود را جـدا کرده و همیشـه واکس زده 

آماده نگـه دارید
* پبـرای شـرکت در جلسـه، فقـط بـه یک 
سـاعت زیبا و اگر متاهل هسـتید به یک انگشـتر 
احتیاج دارید. از زیورآالت اسـتفاده نکنید، جلسـه 

نیست مهمانی 
* پظاهـر زیبـا فقـط بـه لبـاس هایـی کـه 
مـی پوشـید نیسـت، مرتب بودن موهـا نیز نقش 

عمـده ای دارد
* پبهتـر اسـت کـه کفـش و کمربندتـان 

همرنـگ هـم باشـد
* پـاز انتخـاب لبـاس هـای بـراق اجتنـاب 

کنید
* پاتو را فراموش نکنید

زیبایـی، انسـان هـا را جذب مـی کند حتی 
در برخـی مـوارد باعـث شـده بـه نتایـج مثبتـی 

برسـند. هم 
زیبایـی جزئـی از زندگـی بـوده و در صورت 
رعایـت آن، بـا افزایـش اعتمـاد به نفـس مواجه 

خواهید شـد.
سـعی کنید به اندازه اسـتعدادتان در گفتگو ) 
فـن بیـان ( و مذاکـره، به ظاهر خود هم برسـید. 
لزومـی نـدارد حتمـا از لبـاس های برنـد و گران 
قیمـت اسـتفاده کنیـد. همیـن که مرتـب و یک 

رنگ باشـید کافی اسـت.

برای توسعه اشتغال سیاست تشویقی الزم  است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای توسعه اشتغال و جذب 
نیروهایی که به دلیل کرونا بیکار شده اند، باید سیاست های تشویقی در 

نظر گرفته شود. 
پساکرونا  دوران  برای  باید  اینکه  بر  تاکید  با  کریمی  اکبر  علی 
اقتصادی  هر  گفت:  شود،  اتخاذ  الزم  سیاست های  حاال  همین  از 
شرایط خاص خودش را دارد و اقتصاد ما هم شرایط ویژه ای دارد و 
مسئوالن در تدوین سیاست های اقتصادی پساکرونا باید این موضوع 

را لحاظ کنند.
وی متذکر شد: شیوع ویروس کرونا در کشورمان باعث تعطیلی و یا 
نیمه تعطیل شدن بسیاری از کسب و کارها و واحدهای تولیدی و خدماتی 

شده است و حتی برخی از کارفرماها اقدام به تعدیل نیرو کرده اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: این 
مساله باعث شده است به جمعیت چند میلیونی بیکاران کشور افزوده شود 
و یکی از اقدامات فوری که باید در برنامه اقتصادی کشور قرار گیرد آن 
است که سیاست های تشویقی برای توسعه اشتغال و جذب نیروهایی که 

در این ایام بیکار شده اند، در نظر گرفته شوند.
ماه  چند  این  در  تولیدی  واحدهای  دیگر  سوی  از  گفت:  کریمی 
درآمد چندانی کسب نکرده اند و هزینه های آنان بسیار زیاد است و نیاز 
به تأمین مالی دارند که دولت باید موانع تولید را بردارد و از واحدهای 

تولیدی حمایت کند.
و  تولیدی  واحدهای  مالی  تأمین  روند  بهبود  برای  تاکید کرد:  وی 
صنعتی باید تدبیر اساسی اتخاذ شود تا حجم نقدینگی کشور به سمت 
تولید سوق پیدا کند که از این طریق هم مشکالت واحدهای تولیدی و 
صنعتی حل می شود و هم شعار سال یعنی جهش تولید محقق می شود. 

 انقالبی گری باید خصیصه نمایندگان مجلس باشد
منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم گفت: ساختار مجلس باید قوی 

و کارآمد باشد تا بتوانیم ناکارآمدی های جامعه را رفع کنیم. 
ابراهیم عزیزی درباره اولویت های مجلس یازدهم، گفت: قطعًا یکی 
از مهمترین اولویت های مجلس آینده تحول ساختاری و همچنین تالش 

در جهت کارآمدسازی مجلس است.
وی افزود: بدون شک همه نمایندگان مجلس یازدهم باید تالش 
کنند تا ساختار مجلس قوی، کارآمد و هوشمند شود و نمایندگان هم باید 

در عرصه هایی که اولویت جدی مردم است، فعال باشند.
منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم تصریح کرد: قطعاً مجلس بدون 
یک ساختار هوشمند، فعال و کارآمد نمی تواند به مصاف عقب ماندگی ها و 
ناکارآمدی های موجود در برخی از بخش های جامعه برود و بر این اساس 

تحول ساختاری مجلس اهمیت زیادی دارد.
به طور  را  ویژگی  دو  باید  یازدهم  اینکه مجلس  بیان  با  عزیزی 
نمایندگان  اصلی  باید خصیصه  انقالبی گری  باشد، گفت:  داشته  کامل 
اسالمی  انقالب  ارزش های  مسیر  در  باید  نمایندگان  و  باشد  مجلس 
در  را  ویژگی  این  باید  مختلف  موضوعات  بررسی  در  و  بردارند  گام 

باشند. داشته  نظر 
وی با بیان اینکه از سوی دیگر مجلس باید کارآمد باشد، تاکید کرد: 
در صورتی که مجلس کارآمد نباشد، قطعًا مشکالت مردم پابرجا می ماند 
و بر این اساس باید اصالحاتی در جهت کارآمدسازی مجلس در دستور 

کار قرار گیرد.

نظام از فعالیت حزبی حمایت می کند 
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: برخالف ادعای 
برخی جریان های سیاسی واقعیت مطلب آن است که حاکمیت همواره به 

دنبال آن است که به احزاب و کارهای حزبی میدان داده شود. 
سهراب گیالنی درباره توسعه احزاب، گفت: در کمیسیون شوراها و 
امور داخلی کشور و همچنین صحن علنی مجلس تاکنون مباحث بسیار 
زیادی درباره فعالیت احزاب در کشور مطرح شده است و بنده به یاد ندارم 

که مسئولی مخالفت خود را با حزبی شدن کشور مطرح کند. 
وی با تاکید بر اینکه مجلس به شدت دنبال تقویت احزاب است، 
افزود: در این دوره بحث استانی شدن انتخابات در مجلس مطرح شد که 
یکی از دالیل اصلی برای طرح این مساله در مجلس آن بود که احزاب 

در انتخابات فعال شوند. 
کرد:  تصریح  کشور  داخلی  مور  ا و  ها  شورا کمیسیون  عضو 
است  آن  مطلب  واقعیت  سیاسی  های  جریان  برخی  ادعای  برخالف 
که حاکمیت همواره به دنبال آن است که به احزاب و کارهای حزبی 

میدان داده شود. 
گیالنی بیان کرد: سازوکارهای قانونی برای فعال تر شدن احزاب در 
کشور وجود دارد و مجلس از لحاظ قانونی شرایط الزم را برای این مساله 
فراهم کرده است و هیچ گونه خالء قانونی در این راستا وجود ندارد البته 
برای تقویت احزاب الزم است وزارت کشور هم در این زمینه با مجلس 
همکاری کند و فعالیت هایی را در راستای تقویت احزاب در دستور کار 

خود قرار دهد. 
وی تصریح کرد: قطعا ما در مجلس یازدهم نیز بحث تقویت تحزب 
در کشور را پیگیری خواهیم کرد چرا که این مساله اهمیت بسیار زیادی 

دارد و احزاب باید در چارچوب قانون اساسی فعال شوند. 
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: البته برخی 
از احزاب کشورمان صرفا در زمان انتخابات روی کار می آیند که نباید 
فعالیت احزاب فقط محدود به ایام انتخابات باشد و باید همیشه و در هر 

همه عرصه ها حضور فعال داشته باشند. 

رکود صنعت گردشگری به دلیل »کرونا« 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: صنعت 
گردشگری به دلیل کرونا در شرایط بحرانی قرار گرفته و »مونسان« باید 

تصمیمات ویژه ای را در این زمینه اتخاذ کند.
حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به رکود صنعت گردشگری به دلیل 
شیوع ویروس کرونا، گفت: با همه گیری ویروس کرونا در جهان بسیاری از 
صنایع تولیدی، خدماتی و صنعتی به دلیل ترس از شیوع ویروس کرونا در 
سطح بین الملل تحت تأثیر اثرات کاهش تعامالت اجتماعی قرار گرفته اند 
و در این میان نیز کسب و کارهای حوزه گردشگری که عماًل ۹ درصد 
تولید ناخالص ملی در جهان و ۶ درصد صادرات دنیا را تشکیل می دهند، 

با رکود دو چندانی مواجه شده اند.
هتل ها،  تفریحی،  مراکز  از  بسیاری  هم  ایران  در  افزود:  وی 
مجموعه های تاریخی و فرهنگی و کارگاه های صنایع دستی در تعطیلی 

کامل قرار گرفته اند و در شرایط کاماًل بحرانی هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: با 
توجه به تعطیلی بسیاری از مراکز تفریحی و گردشگری، عالوه بر هتل ها، 
سایر صنایع وابسته به صنعت گردشگری هم به دلیل محدودیت های در 

نظر گرفته شده در شرایط رکود کامل قرار گرفته اند
حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه حفظ سالمت جامعه اهمیت بسیار 
زیادی دارد، تاکید کرد: با وجود این شرایط کنونی نیازمند تصمیمات جدی 
از هتل ها، دفاتر  اکنون بسیاری  در حوزه گردشگری است، چرا که هم 
خدمات مسافرتی، کسب و کارهای وابسته به گردشگری از جمله صنایع 
دستی، کارگاه های تولیدی صنعت گردشگری و مجموعه های تاریخی در 
آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند و عماًل آثار اقتصادی ناشی از ویروس 

کرونا و محدودیت ها به وضوح قابل مشاهده است.

برگزاری نماز عید فطر امروز بررسی می شود
ــد  ــاز عی ــزاری نم ــه اهمیت برگ ــه ب ــا توج ــت: ب ــور گف رئیس جمه
ــا مســئوالن مربوطه انجــام شــده و پیشــنهادهای  ــی ب فطــر، رایزنی های
ارائــه شــده در ایــن زمینــه در جلســه روز شــنبه ســتاد مقابلــه بــا کرونــا 

ــود. ــی می ش ــث و بررس بح
ــی  ــای تخصص ــه کمیته ه ــی در جلس ــن روحان ــالم حس حجت االس
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، بــا اســتناد بــه گــزارش وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی و ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، از همــکاری 
ــه مــردم در رعایــت تمــام دســتورالعمل های بهداشــتی  خــوب و صمیمان
و مراقبتــی قدردانــی کــرد و گفــت: گروه هــای ناظــر از جملــه مســؤوالن 
مســاجد و بســیج بــرای راهنمایــی مــردم و اجــرای ایــن دســتورالعمل ها 

ــد. ــایانی کردن ــای ش کمک ه
وی افــزود: بارهــا تاکیــد کــرده ام که انســجام و وحدت مســؤوالن در 
ســطوح مختلــف و در سراســر کشــور و همراهــی خوب مــردم، از مهمترین 
عوامــل اصلــی موفقیــت در مدیریــت و کنتــرل ویــروس مرگبــار کرونــا 

بــوده اســت و بایــد آن را پــاس داشــت و قــدردان بــود.
رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه اختــالف نظــر موجــود بیــن مســئوالن 
برخــی کشــورهای توســعه یافتــه کــه همــواره در مدیریــت به عنــوان الگو 
ــار توســعه یافتگــی شــناخته می شــدند، اظهارداشــت: شــاهدیم در  و معی
برخــی از کشــورها مســئوالن دچــار ســردرگمی شــده و فضــای دو قطبــی 

در ایــن کشــورها پدیــد آمــده اســت.
روحانــی افــزود: ایــن اختــالف و دودســتگی از جملــه در بازگشــایی و 
بازفعالیــت مشــاغل و کســب و کارهــا ســبب شــده کــه مدیریــت ویــروس 

کرونــا را بــا مشــکل مواجــه نمایــد.
وی بــا قدردانــی از انســجام و وحــدت موجــود در کشــور تاکیــد کــرد: 
همــگان بــا رعایــت وحــدت و انســجام بیشــتر بــرای عبــور از این شــرایط 

ســخت موظــف و مکلف هســتیم.
رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه نامشــخص بــودن زمــان بــرای پایــان 
کرونــا و پیش بینــی و اظهارنظــر متخصصــان جهــان مبنــی بــر آمــوزش 
و آمادگــی مــردم بــرای زندگــی بــا ایــن ویــروس گفــت: بایــد از تمامــی 
ــرار دادن  ــترس ق ــی و در دس ــوزش دائم ــرای آم ــات ب ــا و امکان راه ه
اطالعــات دقیــق در ایــن زمینــه بــه مــردم اســتفاده شــود کــه یکــی از 

ــت. ــانه ها اس ــت و رس ــانی وزارت بهداش ــگاه اطالع رس ــا پای ــن راه ه ای
روحانــی افــزود: بایــد زمینــه دریافــت اطالعــات از عالئــم بــروز ایــن 
بیمــاری و حــاالت گوناگــون مبتالیــان و چگونگــی مقابلــه با ایــن ویروس 

در مراحــل مختلــف فراهــم و آگاهی هــای الزم بــه مــردم داده شــود.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت و ضــرورت زنــده نگــه داشــتن روز جهانی 
ــای  ــئوالن کمیته ه ــط مس ــده توس ــام ش ــی های انج ــه بررس ــدس ب ق
امنیتــی و اجتماعــی اشــاره کــرد و گفــت: در عیــن حــال کــه ایــن روز در 
محکومیــت رژیــم اشــغالگر قــدس و حمایــت از فلســطین مظلــوم اهمیــت 
دارد، رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی و مراقبتــی نیــز ضــروری اســت 
کــه البتــه ایــن موضــوع نیــز بــه وضعیــت شــهرهای مختلــف و نســبت 

بــه میــزان کنتــرل بیمــاری کرونــا بســتگی دارد.
رئیــس جمهــور وظیفــه رســانه ها و دســتگاه های تبلیغــی را در 
ــد نســبت  ــرد: بای ــح ک ــد و تصری ــنگین تر خوان ــتر و س ــه بیش ــن زمین ای
ــر  ــوع و تاثیرگذارت ــا اســتفاده از شــیوه های متن ــه ســال های گذشــته ب ب
ــم اشــغالگر صهیونیســتی و حمایــت از مــردم  در مســیر محکومیــت رژی

ــت. ــطین گام برداش ــوم فلس مظل
روحانــی همچنیــن بــه بررســی چگونگــی و شــرایط برگــزاری نمــاز 
عیــد ســعید فطــر در کمیته هــای امنیتــی و اجتماعــی اشــاره کــرد و گفــت: 
بــا توجــه بــه اهمیــت بســیار زیــاد ایــن مراســم باشــکوه معنوی، مشــورت 
و رایزنی هایــی بــا مســؤوالن مربوطــه انجــام شــده و پیشــنهادهای ارائــه 
شــده در ایــن زمینــه در جلســه روز شــنبه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا 
بحــث و بررســی خواهــد شــد تــا بتوانیــم در شــهرهای ســفید و زرد و بــا 

حفــظ شــرایط و دســتورالعمل های بهداشــتی نمــاز عیــد برگــزار شــود

مشارکت آمریکایی ها
 در قطعنامه شورای امنیت به پایان رسیده است

وزیــر امــور خارجــه نوشــت: آنهایــی کــه مدعــی شــریک بــودن در 
قطعنامــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل هســتند، پیــش از ایــن شــراکت 

خــود در آن را پایــان داده انــد.
محمدجــواد ظریــف در توئیتــی نوشــت: آنهایــی کــه بــه دنبــال حــل 
موضــوع کرونــا بــه طریــق تزریــق مــواد ضدعفونــی کننــده هســتند، بــه 
ــان عضــو مشــارکت کننده در  ــن اســتدالل هســتند کــه همچن ــال ای دنب
قطعنامــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد هســتند و ایــن در حالــی 
ــه  ــه ب ــد ک ــود گفته ان ــش در ســخنان خ ــا پی ــا از مدت ه ــه آنه اســت ک

مشــارکت خــود در آن پایــان داده انــد.

رفع موانع تولید و اشتغال 
با همکاری مجلس دنبال می شود

ــد و  ــی تولی ــی و حقوق ــع قانون ــع موان ــت گفــت: رف ســخنگوی دول
اشــتغال و بهبــود فضــای کســب وکار را بــا همــکاری مجلــس شــورای 

ــم. ــال می کنی ــدی دنب ــه و ج ــه صــورت صمیمان اســالمی و ب
ــت و  ــاره نحــوه همــکاری دول ــت درب ــی ربیعــی ســخنگوی دول عل
مجلــس شــورای اســالمی اظهــار داشــت: یکــی از موضوعاتــی کــه بایــد 
بــه صــورت صمیمانــه و جــدی بــا مجلــس شــورای اســالمی همــکاری 
مشــترک داشــته باشــیم رفــع موانــع قانونــی و حقوقــی تولیــد و افزایــش 

ــت. ــرمایه گذاری اس ــت س امنی
وی بــا اشــاره بــر ضــرورت همــکاری مشــترک و تعامــل دولــت و 
ــد« و در شــرایط  ــود فضــای کار در ســال »جهــش تولی ــس در بهب مجل
تحریــم گفــت: در شــرایط تــداوم تحریم هــا و عبــور جهــش وار از فشــار 
ــن  ــن قوانی ــرای بودجــه ســالیانه و همچنی ــا، ب اقتصــادی ناشــی از کرون
خــاص، نیــاز داریــم کــه برخــی تصمیمــات را بــه صــورت مشــترک بــا 
ــه  ــرات در بودج ــاد تغیی ــرای ایج ــه ب ــور ک ــان ط ــم. هم ــس بگیری مجل
ســال ۹۹ نیازمنــد همــکاری بــا مجلــس دهــم بودیــم، بــرای ایــن گونــه 
کارهــا نیازمنــد همراهــی مجلــس آینــده نیــز هســتیم تــا بتوانیــم بــا یــک 
ــی را  ــای عمران ــت و طرح ه ــای دول ــک دارایی ه ــادل، تمل ــه متع بودج
نیــز پیگیــری کنیم.ربیعــی بــه اقدامــات هماهنــگ همــه ارکان کشــور در 
مقابلــه بــا کرونــا نیــز اشــاره کــرد و گفــت: برنامه ریــزی بــرای افزایــش 
اشــتغال و جهــش تولیــد یکــی از کارهایــی مهمــی اســت کــه دولــت بایــد 
بــه گونــه ای انجــام دهــد کــه کشــور در پســا کرونــا و درازمــدت در ایــن 

حــوزه آســیب زیــادی نخــورد.

آمریکا باید به تروریسم دولتی پایان دهد
ــه ادعــای مضحــک  ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در واکنــش ب
آمریکایی هــا در عــدم همــکاری ایــران بــا آمریــکا در مبــارزه بــا 
تروریسم،نوشــت: آمریــکا بایــد بــه تروریســم دولتــی خــود پایــان دهــد.

ســید عبــاس موســوی در صفحــه توئیتــر خــود بــه ادعــای مضحــک 
آمریکایی هــا در عــدم همــکاری ایــران بــا آمریــکا در مبــارزه بــا تروریســم 

ــان داد. واکنش نش
وی نوشــت: ایــاالت متحــده بــا آن ســابقه ایجــاد، تأمیــن مالــی و 
تســلیحاتی گروه هــای تروریســتی مختلــف، اِعمــال تروریســم دولتــی و 
نیــز حمایــت آشــکار از یــک رژیــم تروریســتی دیگــر، ســنجه خوبــی برای 

ــای ضدتروریســتی نیســت. ــی تالش ه ارزیاب
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اداره کل میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی
 استان کرمانشاه

اداره کل میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی استان کرمانشاه در نظرداردتجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات ساماندهی و نرده گذاری 
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مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از مناقصه گذار : ساعت ۰۸ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۲/۳۰ می باشد . 
مهلت زمانی ارسال و تحویل پیشنهادات به مناقصه گذار : راس ساعت  ۱۲ ظهر روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۳ می باشد . 

زمان گشایش پیشنهادات مناقصه گران : راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ در محل اداره کل می باشد . 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت واریز به حساب سپرده اداره کل میراث فرهنگی 
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واریز 976113756200004056026207595224 نزد بانک مرکزی ایران و با ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به تاریخ اعتبار سه ماهه 
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اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص بازدید محل اجرای کار و موضوع مناقصه به اداره کل میراث فرهنگی 
، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه به نشانی : کرمانشاه بلوار شهید بهشتی جنب پارک شاهد خیابان میراث فرهنگی مراجعه و یا با شماره تلفن 

۰۸۳۳۸۳۸۰۰۴۵  آقای مهندس داود حسنی  حوزه دفتر فنی تماس حاصل فرمایید . 
اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه 



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1459- شنبه 27 اردیبهشت 41399 انرژی اقتصاد- 

بیش از دو هفته از آزادسازی سهام عدالت 
گذشته است و مشموالن فرصت دارند تا هشتم 
خردادماه در مورد نحوه مدیریت خود، تصمیم 
بگیرند. بر این اساس در این گزارش سعی شده 
است به سواالت سهام داران درمورد آزادسازی 

سهام عدالت پاسخ داده شود.
معظم  مقام  که  بود  اردیبهشت  نهم 
رهبری ابالغیه »آزادسازی« سهام عدالت را 
صادر کردند. در این راستا از دهم اردیبهشت 
ماه به مشموالن سهام عدالت فرصت داده شده 
تا چنانچه قصد دارند سهام خود را به صورت 
مستقیم مدیریت کنند، با مراجعه به سامانه سهام 
عدالت به نشانی SAMANESE.IR، مدیریت 

مستقیم را انتخاب کنند.
بر این اساس مهم ترین سوال سهام 
دارن این است که مزایای روش مستقیم و 

غیر مستقیم چیست؟
معرفی روش مستقیم

باشند که  داشته  توجه  باید  مشموالن 
درصورت انتخاب آزاد سازی به روش مستقیم، 
مالکیت و مدیریت سهام عدالت به صورت 
به سهامدار سهام  بدون واسطه   و  مستقیم 
انتقال خواهد یافت. به  عدالت، تخصیص و 
عبارت دیگر، به میزان سهام تخصیص یافته به 
هر فرد در شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت 
و به تناسب ارزش مقطع واگذاری، تعدادی از 
سهام ۳۶ شرکت بورسی تخصیص  خواهد 
یافت. عالوه بر آن این دسته از مشمولین سهام 
عدالت، به ازای سهام شرکت های غیربورسی 
سرمایه پذیر سهام عدالت، سهام شرکت های 
سرمایه گذاری استانی را نیز دریافت خواهند کرد.

در این حالت مسئولیت حفظ، نگهداری 
عهده  به  یافته  اختصاص  سهام  مدیریت  و 
سهامداربوده و در راستای حفظ ارزش سهام 
تخصیص یافته، قابلیت نقل و انتقال سهام  
مزبور به غیر و فروش آن بر  اساس محدودیت 
های زمانی و مقداری تعیین شده توسط شورای 
عالی بورس صورت خواهد گرفت. همچنین 
مطابق قانون تجارت افراد سهامدار محسوب 
شده و از مزایای سهام تخصیص یافته از جمله 

سود و ... بهره مند خواهند شد.
سهام داران می توانند دو ماه پس از تاریخ 
انتخاب روش مذکور با  مراجعه به سامانه جامع 
sejam. اطالعات مشتریان )سجام( به نشانی

ir از تعداد سهام تخصیص یافته نزد شرکتهای 
سرمایه پذیر سهام عدالت مطلع شوند. بهره 
ایجاد  جمله  از  ارائه  قابل  خدمات  از  مندی 
امکان معامله پذیری سهام تخصیص یافته 
آینده منوط به مراجعه به سامانه سجام،  در 
ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری در مراکز 

تعیین شده است.
  همچنین افرادی که روش مستقیم 
انتخاب کرده اند، سهام شرکتهای بورسی  را 
تخصیص یافته روی کد بورسی خودشان منتقل 
می شود. این افراد از بابت سهام شرکتهای 
غیربورسی، سهامدار شرکتهای سرمایه گذاری 

استانی هم خواهند بود.

معرفی روش غیرمستقیم
درصورت انتخاب آزاد سازی به روش 
غیر مستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت، 
استانی  گذاری  سرمایه  شرکتهای  طریق  از 
ساماندهی خواهد شد و سهامدار حق انتقال به 
غیر و دخل و تصرف در آن را نخواهد داشت. 
در این روش سود یا زیان قابل تخصیص به 
شرکتهای  عملکرد  نحوه  براساس  سهامدار 
تخصیص  و  تعیین  استانی  گذاری  سرمایه 
پیدا خواهد کرد. با این تفویض اختیار، سهام 
شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت متعلق 
به سهامدار توسط شرکت های سرمایه گذاری 

استانی ساماندهی خواهد شد.
افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب 
کرده اند، سهامدار شرکتهای سرمایه گذاری 
شرکتهای  است  قرار  بود.  خواهند  استانی 
سرمایه گذاری استانی در بازار سرمایه پذیرش 
شوند و سهام این شرکتها خرید و فروش واقع 
شود. بنابراین این افراد می توانند نسبت به 
فروش سهام خود در شرکتهای سرمایه گذاری 

استانی اقدام کنند.
درمورد اینکه  چه تضمینی وجود دارد که 
در روش غیرمستقیم شرکت های استانی دارایی 
سهامدار را حفظ و افزایش دهند، باید گفت این 
موضوع به نحوه عملکرد و میزان موفقیت یا 
سرمایه  شرکت های  مدیران  موفقیت  عدم 
تخصیص  های  دارایی  مدیریت  در  گذاری 

یافته بستگی دارد.
امکان  روش،  هر  انتخاب  در صورت   

اصالح آن وجود دارد؟
برای افرادی که از ۱۰ تا ۱۵ اردیبهشت 
به دنبال تغییر رویه و انتخاب روش دیگر بودند 
اما اشتباها انتخاب کردند یک بار امکان ویرایش 

گذاشته شده تا روش مدنظر را انتخاب کنند.
در غیر این صورت امکان ویرایش وجود 
ندارد و چنانچه فردی روش مستقیم را انتخاب 
کرده بود اما تصمیم دارد روش غیرمستقیم را 
انتقال سهام  جایگرین کند، مشمول مالیات 
خواهد شد زیرا نقل و انتقال سهام برای یک 

بار از مالیات معاف است.
در کدام روش سهامدار امکان فروش 

سهام خود را دارد؟
سهامداران باید توجه داشته باشند که 
واگذاری  و  فروش  امکان  روش  دو  هر  در 
معامالتی  بازار  در  مشمولین  توسط  سهام 
بورس و فرابورس میسر است. کل ارزش روز 

رقم  اردیبهشت،  تاریخ ۱۷  در  عدالت  سهام 
۴.۹۱۱.۹۷۴ میلیارد ریال است.

تکلیف سود سالیانه سهام در هر یک از 
روش ها چه می شود؟

افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده 
اند، سود عایدی از سهام ۳۶ شرکت بورسی 
تخصیص یافته وسود سهام شرکتهای سرمایه 
گذاری استانی از بابت ۱۳ شرکت غیربورسی 

را مستقیما دریافت خواهند کرد.
را  غیرمستقیم  روش  که  هم  افرادی   
انتخاب کرده اند، صرفا سود سهام شرکتهای 
سرمایه گذاری استانی را دریافت خواهند کرد.

 چرا نمی توان وارد سامانه شد؟
نهایی  مشمولین  کلیه  حاضر  حال  در 
سهام عدالت مقیم داخل کشور می توانند بدون 
هیچ محدودیتی وارد سامانه شوند. اما امکان 
ورود به سامانه برای افرادی که  مقیم خارج از 

ایران هستند  میسر نیست.
افرادی که از طریق موبایل  همچنین 
شخصی به سامانه وارد می شوند باید توجه 
کنند که گوشی همراه آن ها نباید به فیلتر 

شکن متصل باشد.
مشوالن سهام عدالت و کدبورسی

مشموالن سهام عدالت باید توجه داشته 
کد  اخذ  به  نیازی  مرحله  این  در  که  باشند 
بورسی برای سهامداران وجود ندارد. افرادی 
که کد بورسی دارند نیز نیازی نیست که در 
حال حاضر اقدام خاصی انجام دهند. بعد از 
اتمام مهلت اعالم شده برای انتخاب روش 
خاص،  اقدام  به  نیاز  در صورت  سازی،  آزاد 
از سوی مراجع ذیربط به سهام داران اطالع 
داده خواهد شد.بنابراین در حال حاضر نیازی 
به مراجعه جهت دریافت کد بورسی نیست. بنا 
بر دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی برای 
کلیه سهامداران سهام عدالت کد بورسی صادر 

می شود و جزییات آن اعالم خواهد شد.
برای اعضا  تواند  سرپرست خانوار می 

روش مستقیم را انتخاب کند؟
به  باید شخصا  از مشمولین   هر یک 
به  انتخاب روش مدنظر  برای  صورت مجزا 
سامانه اینترنتی سهام عدالت مراجعه کرده و 
شماره موبایل متعلق به شخص مشمول را 
ثبت کنند. البته سرپرست مشمولینی که به 
سن قانونی نرسیده اند، باید این اقدام را برای 

آن ها انجام دهند.
 در صورت فقدان شماره موبایل برای 

اعضاء خانوار، سرپرست خانوار می تواند برای 
تک تک اعضا به صورت مجزا وارد سامانه 
شده و روش مدنظر را انتخاب کند. یعنی صرفا 
انتخاب روش توسط سرپرست خانوار برای خود، 

شامل سایر اعضای خانواده نیست.
 نقل و انتقال سهام عدالت به صورت 

وکالتی قانونی است؟
 برابر اطالعیه های مکرر نقل و انتقال 
سهام عدالت حتی به صورت وکالتی نزد دفاتر 
به  موضوع  این  و  غیرقانونی   رسمی  اسناد 
اطالع دفاتر اسناد رسمی رسیده است. سهام 
عدالت تخصیصی صرفا در سامانه معامالتی 
بازار سرمایه در ماه های آتی قابلیت خرید و 

فروش خواهد داشت.
رغم  علی  برخی،  سهام  ارزش  چرا    
مبلغ درج شده در برگه، کمتر از یک میلیون 

تومان است؟
سهام  توزیع  طرح  آغاز  ابتدای  در   
عدالت مقرر شده بود به هر یک از مشمولین 
تا سقف یک میلیون تومان و به هر خانوار ۵ 
نفره یا بیشتر تا سقف ۵ میلیون تومان سهام 
عدالت تخصیص داده شود و ثمن آن از سود 
شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت در طول 

ده سال مستهلک شود.
 اما میزان سود عایدی در طول ۱۰ سال 
جوابگوی میزان بدهی مشمولین نبوده است 
به طوری که ارزش سهام تخصیص یافته به 
هر یک از سهامداران متناسب با میزان اقساط 
وصول شده از بابت ثمن سهام واگذار شده از 
محل سودده سال شرکتهای سرمایه پذیر در 
مقاطع گذشته تعیین شده و در صورتحساب 
مشمولین در سامانه اینترنتی سهام عدالت درج 
و قابل مشاهده است که عمدتا ارزشی معادل 

۵ میلیون و ۳۲۰ هزار ریال داشته اند.
ممکن است ارزش سهام برخی از افرادی 
که از طریق انتقال و تسهیم ارث سهام عدالت 
به آنها رسیده  بیشتر از یک میلیون تومان باشد. 
یا افرادی که قبل از سال ۱۳۹۵ سود سهام 
عدالت دریافت کرده اند به میزان سود دریافتی 
از ارزش سهام تخصیصی آنها کاسته شده است 
و یا تعدادی از مشمولینی که به تایید نهادهای 
حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی )ره( و 
سازمان بهزیستی کشور  از ۵۰ درصد تخفیف 
در بهای واگذاری بهرمند شده اند ارزش سهام 
آنها حداکثر معادل ۱۰ میلیون ریال بوده است.

 مشموالن باید توجه داشته باشند که 
درحال حاضر افزایش سهام به یک میلیون 

تومان وجود ندارد.
تکلیف سهام افراد متوفی چه می شود؟

وراث کلیه متوفیان مشمول سهام عدالت 
می توانستند از مردادماه سال ۱۳۹۷، جهت 
تسهیم و انتقال سهام و سود عایدی به وراث 
با ارائه گواهی حصر وراثت به دفاتر پیشخوان 
دولت الکترونیک مراجعه کنند. اما در حال حاضر  
به دلیل اجرای فرآیند آزاد سازی سهام عدالت 
این موضوع متوقف شده است و در روزهای 

آینده مجددا از سرگرفته خواهد شد.

بانک مرکزی از عملکرد بانک توسعه صادرات در همراهی و هدایت 
موثر در بازار بین بانکی تقدیر کرد

قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از همراهی بانک 
توسعه صادرات ایران جهت مدیریت و هدایت فعاالنه و موثر در بازار بین 

بانکی ریالی در سال های گذشته تقدیر و تشکر کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر اکبر 
کمیجانی طی نامه ای به دکتر علی صالح آبادی مراتب قدردانی خود را از 

همراهی شبکه بانکی در به ثمر نشستن سیاستگذاری های پولی بانک مرکزی اعالم کرد.
در مشروح این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر صالح آبادی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران
با سالم و احترام

با اشاره به اینکه بالندگی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران مرهون تالش های 
مدیران کارآمد و الیق است و در سالی که از سوی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
به نام سال » جهش تولید » نامگذاری شده تحقق سیاست های دولت تدبیر و امید و 
توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور با همکاری هماهنگی کلیه نهادها، 

سازمان ها و دستگاه ها میسرخواهد بود.
باعنایت به نقش با اهمیت عملیات بازار بین بانکی ریالی در سیاست گذاری پولی 
بانک مرکزی و مدیریت مطلوب نرخ سود در بازار مزبور طی سالهای اخیر )از سال ۱۳۹۴ 

تا پایان سال ۱۳۹۸( قطعا بدون همیاری و همراهی شبکه بانکی میسر نمی گردید.
اکنون با توجه به معرفی عملیات بازار باز و تغییر رویکرد بانک مرکزی برای مدیریت 
بازار، بدینوسیله از جنابعالی و همکاران گرامیتان در آن بانک، بابت همراهی این بانک 
جهت مدیریت و هدایت فعاالنه و موثر در بازار بین بانکی ریالی در سالهای گذشته، تقدیر 
و تشکر نموده و از خداوند متعال توفیق روز افزون شما را در جهت نیل به اهداف عالیه 

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران مسئلت می نمایم
اکبر کمیجانی

پیام تسلیت مدیرعامل ملل به وزیر محترم امور اقتصاد و دارایي 
برادر ارجمند جناب آقاي دکتر دژپسند 

وزیر محترم امور اقتصادي و دارایي 
 خبر درگذشت برادر گرامیتان که انساني متدین، سختکوش و 
پیرو والیت فقیه بودند و در لیالي قدر به دیدار حق شتافتند موجب تاثر و 

تالم فراوان گردید اینجانب این ضایعه غم انگیز را خدمت جنابعالي و خاندان معزز دژپسند 
صمیمانه تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان در این شب هاي عزیز قدر رحمت 

و غفران واسعه الهي براي آن مرحوم و صبر و اجر براي بازماندگان مسالت می نمایم.
 سید امین جوادي

مدیر عامل موسسه اعتباري ملل

سهم ۳۰ درصدی صنعت و معدن از تسهیالت بانکی
رییس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق تهران گفت: میزان تسهیالت تخصیص 

یافته در سالهای گذشته به بخش صنعت و معدن بالغ بر ۳۰ درصد کل است.
فریال مستوفی افزود: بررسی ها نشان می دهد که ساالنه به بخش های مختلف 
اقتصادی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی نظام بانکی تسهیالت پرداخت می شود.

وی افزود: تداوم فعالیت های تولیدی به ویژه با مشکالت پدید آمده دشوار شده و 
نامگذاری سال ها به عناوین اقتصادی در سال های گذشته، مرسوم شده، اما این عناوین 

و شعارها محقق نمی شود یا درصد کمی از آن تحقق می یابد.
مستوفی ضمن انتقاد از نبود یک راهبرد کالن در کشور افزود: تولیدکنندگان و فعاالن 
اقتصادی با مشکالتی نظیر بی ثباتی اقتصاد کالن، نبود  شفافیت، تصمیمات خلق الساعه 
و قیمت گذاری روبرو هستند و کمک هایی که در سال های گذشته به بنگاه های تولیدی 

صورت گرفته، به بیراهه رفته است.
وی تصریح کرد: پرسش قابل طرحی که پس از نامگذاری امسال وجود دارد، آن 
است که جهش تولید به معنای افزایش تیراژ است یا ارتقا کیفیت؟ این پرسش از آن 
جهت حائز اهمیت است که چنانچه هدف افزایش ارقام کمی تولید باشد، در مقابل این 

سیاست باید تقاضا هم ایجاد شود.
رییس کمیسیون پول وبازار سرمایه اتاق تهران گفت: الزم است تا مشخص شود 

که سرمایه گذاری روی کدام صنایع مزیت دارد و یا به چه میزان نقدینگی نیاز است.
وی ضمن یادآوری مطالعه مرکز خدمات سرمایه گذاری برای شناسایی بخش های 
اولویت دار صنعتی بر اساس روش »میک مک« گفت: براساس این مطالعه توانستیم 
بخش های پیوندی، مستقل، خودمختار و وابسته را نیز شناسایی کنیم و این مطالعه در 

مقطع کنونی برای سیاستگذار قابل استناد است.
»تحلیل میک مک یکی از مباحث مدلسازی ساختاری-تفسیری است. بر اساس 
قدرت وابستگی و نفوذ متغیرها، می توان دستگاه مختصاتی تعریف کرد و آن را به چهار 
قسمت مساوی تقسیم کرد. تجزیه و تحلیل MICMAC بر پایه قدرت نفوذ )تاثیرگذاری( 
و میزان وابستگی )تاثیرپذیری( هر متغیر شکل گرفته و امکان بررسی بیشتر محدوده هر 

یک از متغیرها را فراهم می  سازد.«
مستوفی اضافه کرد: جهش تولید، بدون تامین مالی رخ نخواهد داد و آنچه در بازار 

سرمایه حاکم شده، نوعی جابه جایی سرمایه است.
آیت اهلل »قربانعلی دری نجف آبادی« نماینده ولی فقیه در استان مرکزی که در 
دوره چهارم و پنجم مجلس شورای اسالمی ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را برعهده 
داشت، فروردین ماه امسال گفته بود: نقدینگی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومانی کشور باید 
در مسیر قطع وابستگی، توسعه صادرات، تقویت زنجیره های تولید، خوداتکایی و تاب آوری 

ملی و در نهایت »جهش تولید« به کار گرفته شود.  
وی افزود: بخش عمده ای از نقدینگی کشور در خرید سکه و ارز هزینه می شود 
که این مهم نه تنها اقتصاد کشور را تضعیف می کند، بلکه شرایط معیشتی اقشار متوسط 
و پایین جامعه را با مشکل روبرو می سازد، بنابراین دولتمردان و نمایندگان مردم در 
مجلس جدید باید برای هدایت نقدینگی کشور در مسیر رونق و جهش تولید برنامه های 

کاربردی تدوین کنند.

تمدید کارت های منقضی شده مشتریان بانک سینا 
حسب اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و به منظور 
کاهش مراجعات به شعب بانک با توجه به شرایط خاص بهداشتی کشور، 
تاریخ انقضای کارت نقدی منقضی شده مشتریان بانک سینا در اردیبهشت 

ماه به مدت یک سال تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، در راستای کمک به مدیریت، 

کنترل و پیشگیری از شیوع کرونا در بین مشتریان و کارکنان بانک و به منظور ایجاد 
شرایط استفاده هموطنان از خدمات بانکداری الکترونیک و غیرحضوری، تاریخ انقضای 
کارت نقدی منقضی شده در اردیبهشت ماه سال جاری برای دارندگان شماره موبایل معتبر 

در سیستم بانک، به مدت یکسال دیگر تمدید و تاریخ انقضای این کارتها ۰۰/۰۲ شد.
در همین راستا تعداد مجاز ورود رمز اشتباه دوم کارت مشتریان از ۳ مرتبه در 
هر شبانه روز به ۵ مرتبه افزایش یافته و در صورت مسدودی سرویس رمز دوم کارت، 
مشتریان عزیز می توانند جهت فعال سازی مجدد آن از طریق تماس با مرکز ۲۴ ساعته 
ارتباط مشتریان به شماره ۰۲۱۴۱۷۳۱ اقدام نمایند.همچنین حسب اعالم بانک مرکزی، 
سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی و درون بانکی از طریق درگاه های اینترنت، وب 
کیوسک و خودپرداز در بانک سینا از مبلغ ۵۰ میلیون ریال در هر شبانه روز از مبدا هر 
کارت به ۱۰۰ میلیون ریال و نیز سقف برداشت وجه نقدی درون بانکی از ۲ میلیون ریال 

به ۵ میلیون ریال در دستگاه های خودپرداز افزایش یافته است.

معاون وزیر اقتصاد:
کاهش سود بانکی به کمتر از ۱۵ درصد در دستور کار نیست

معاون وزیر اقتصاد گفت: در شورای پول و اعتبار هیچ بحثی برای برای کاهش 
سود سپرده های بانکی به کمتر از ۱۵ درصد وجود ندارد.

عباس معمارنژاد درباره شایعات مربوط به برنامه کاهش سود بانکی، اظهار داشت: 
آنچه که تاکنون در شورای پول و اعتبار درباره سود بانکی به تصویب رسیده مربوط به 

کاهش سود به ۱۵ درصد است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: هیچ 

پیشنهادی برای کاهش بیشتر سود بانکی به زیر ۱۵ درصد مطرح نشده است.
در روزهای اخیر شایعه شده که گام دوم کاهش سود بانکی بزودی برداشته می 

شود که بر اساس آن، سقف سود بانکی از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش می یابد.
در این میان، کاهش سود در بازار بین بانکی )معامالت بانک ها با یکدیگر( به حدود 
۱۲ درصد گمانه زنی ها را درباره احتمال کاهش بیشتر سود سپرده های بانکی افزایش 
داده بود.مصوبه سال ۹۵ شورای و اعتبار مبنی بر کاهش سقف سود بانکی به ۱۵ درصد 
توسط بانک ها از اواخر فروردین امسال اجرایی شد؛ اما به تازگی شایعه کاهش بیشتر 
سود بانکی مطرح شده است.بانک ها در اواخر فروردین ۹۹ توافق کردند مصوبه شورای 
پول و اعتبار برای رعایت سقف ۱۵ درصد )برای سپرده های بلندمدت(  در پرداخت سود 
بانکی را رعایت کنند. سابقه تصویب این موضوع در شورای پول و اعتبار به تیر سال 

۱۳۹۵ باز می گردد که تاکنون بالتکلیف باقی مانده بود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران خبرداد؛
طرح رایگان گازسوز کردن یک میلیون و ۴۶۰ هزار خودرو عمومی

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از جایگزینی روزانه ۱۲ 
میلیون مترمکعب سی ان جی با بنزین در کشور با اجرای طرح رایگان تبدیل یک 

میلیون و ۴۶۰ هزار خودرو عمومی در کشور خبر داد.
کرامت ویس کرمی در نشستی که به منظور رونمایی از سامانه جدید طرح رایگان 
گازسوز کردن خودروهای عمومی در محل ساختمان شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی با حضور حمید قاسمی ده چشمه، قائم مقام شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی و محمدحسین باقری، سرپرست طرح سی ان جی برگزار 
شد، گفت: هدف نهایی از انجام این پروژه طبق مصوبه شورای اقتصاد، تبدیل یک 
میلیون و ۴۶۰ هزار خودرو عمومی اعم از وانت و تاکسی از طریق اعطای تسهیالت 

رایگان است که نقش مهمی در صرفه جویی در مصرف سوخت کشور دارد.
وی با تأکید بر صرفه اقتصادی باالی این طرح برای کشور افزود: با ثبت نام 
متقاضیان در سامانه جدید و اجرای کامل این طرح، روزانه ۱۲ میلیون مترمکعب 
سی ان جی به سبد سوخت کشور افزوده خواهد شد که به همین میزان از مصرف 

روزانه بنزین کشور کاسته می شود.
ویس کرمی درباره مزایای تبدیل خودروهای عمومی به گازسوز گفت: این 
طرح افزون بر صرفه اقتصادی، آثار زیست محیطی و افزایش ارزش نقدی خودروها 

را به همراه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: هم اکنون حدود 
۲ هزار و ۴۰۰ جایگاه سی ان جی در کشور احداث شده است و روزانه ۲۱ میلیون 
مترمکعب گاز سی ان جی در کشور توزیع می شود که با توجه به زیرساخت های موجود 

امکان افزایش این رقم تا روزانه ۴۰ هزار مترمکعب نیز وجود دارد.
تسهیل فرآیند ثبت نام در سامانه جدید گازسوز کردن خودروهای عمومی

پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  فناوری  و  پژوهش  مدیر  رضایی،  محمد 
فرآورده های نفتی نیز در این نشست با اشاره به مشکالت فراوان سامانه پیشین ثبت نام 
متقاضیان دوگانه سوز کردن خودروها گفت: روزانه پرسش ها، ابهام ها و شکایت های 
نفتی  تلفنی شرکت ملی پخش فرآورده های  این سامانه به سامانه  زیادی درباره 
بازتاب داده می شد که ابهام در زمان و محل مراجعه به کارگاه ها و ثبت اطالعات 

نادرست از آن جمله بود.
وی افزود: با شیوع بیماری کرونا در سراسر کشور در روند فعالیت کارگاه های 
تبدیل وقفه ای به وجود آمد که همین فرصت منجر شد تا با رفع نواقص سامانه 
پیشین، سامانه جدید را با هماهنگی وزارت صمت )صنعت، معدن و تجارت( طراحی 

کنیم که امروز این سامانه به صورت رسمی رونمایی شد و آغاز به کار کرد.
وی با اشاره به اینکه در سامانه جدید به نحو چشمگیری از سردرگمی کاربران 
کاسته خواهد شد، تأکید کرد: در این سامانه به هیچ عنوان اطالعات نادرست ثبت 
نشده، نوبت گیری به صورت شفاف انجام می شود و افزون بر آن، کارگاه تبدیل کننده 

مشخص شده و به کاربران اعالم می شود.
رضایی تصریح کرد: از یک هفته گذشته عملیات آزمایشی این سامانه آغاز و 
از روز گذشته تاکنون حدود ۶ الی ۷ هزار درخواست در سامانه دریافت شده است که 
تنها ۲۰۰ مورد از این تعداد مشمول طرح شناخته شده و ثبت نام نهایی و نوبت گیری 

انجام شده است. از هفته آینده فرآیند تبدیل آنها در کارگاه ها آغاز خواهد شد.
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی حذف 
خودکار خودروهایی را که مشمول طرح اعطای تسهیالت رایگان تبدیل نیستند از 
دیگر مزایای این سامانه معرفی کرد و گفت: با اجرایی شدن این طرح هزینه های 

حمل ونقل کاال و مسافر در کشور به نحو قابل مالحظه ای کاهش می یابد.
تاکسی و وانت بارها در اولویت تبدیل رایگان قرار گرفته اند

حمید قاسمی ده چشمه، قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
نیز در این نشست با اشاره به اینکه اولویت اجرای این طرح با تاکسی و وانت بارهاست، 
گفت: ظرفیت اولیه کارگاه ها برای گازسوزکردن این دسته از خودروها در نظر گرفته 
خواهد شد، اما در مراحل بعدی مسافربرهای شخصی از جمله تاکسی های اینترنتی 
)اسنپ و تپسی و...( و نیز مسافربرهای بین شهرها و روستاها نیز مشمول طرح 
خواهند شد.وی افزود: تاکسی های اینترنتی و مسافربرهای بین شهری و روستایی از 
طریق فهرستی که وزارت کشور به وزارت نفت ارائه خواهد کرد، به مرور در نوبت 

تبدیل قرار خواهند گرفت.
ده چشمه با اشاره به بارگذاری فهرست کارگاه های مجاز تبدیل در سامانه جدید 
تأکید کرد: پس از ثبت نام کاربران، پیامکی به آنها ارسال می شود که از این طریق 
کارگاه و زمان مراجعه به متقاضیان اعالم خواهد شد، البته این کار در سامانه قبلی 

طراحی نشده بود و کاربر هیچ بازخوردی را دریافت نمی کرد.
قاسمی با اشاره به دریافت بیش از ۴۰۰ هزار تقاضا در سامانه پیشین گفت: این 
در حالی است که تعداد زیادی از این درخواست ها اطالعات درستی نداشتند یا شامل 
طرح نمی شدند که این موضوع منجر به هدررفت زمان زیادی برای پاالیش این 
اطالعات شده بود و افزون بر آن، برنامه ریزی های منطقه ای ما بر اساس اطالعات 

دریافتی با توجه به نادرست بودن آن، ممکن نبود.

مشموالن سهام عدالت بخوانند؛

آشنایی با روش های مختلف مدیریت سهام 
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

ابالغ اجرائیه قرار داد بانکی
بدین وسیله به آقای وحید شریفی چروری فرزند حسین شناسنامه شماره۰۴۸۰۵۶۲۱۷۲ 
ساکن شهریار خیابان طالقانی کوچه شهید نوروزی پ۱۱ واحد ۴ ابالغ می شود که بانک سپه 
به استناد قرارداد بانکی شماره ۱۰۹۷۵۳۳۴۲ مورخ ۹۷/۹/۶جهت وصول مبلغ موضوع الزم 
االجراء ۱۶/۹۰۷/۹۹۷ ریال تا تاریخ ۹۸/۷/۳۰ به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ 
مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی 
به کالسه ۹۸۰۱۰۵۹ در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ ۹۸/۷/۳۰ مامور محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده۱۸ آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.م.الف:۷۸۶۳

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهریار
ابالغ اجرائیه مهریه ۹۹۰۰۰۷۷

بدین وسیله به آقای حمید ملوک نژاد نام پدر:رضا تاریخ تولد:۱۳۶۳/۷/۲۶ شماره 
ملی:۴۹۱۱۴۹۵۹۹۵ شماره شناسنامه:۹۲۹ به نشانی:شهریارشهرک وائین میدان امام خمینی 
خیابان مخابرات کوچه رجاء پ ۱۶۵ ابالغ می شود که خانم فریبا شانقی جهت وصول 
۵۵عدد سکه طالی تمام بهار آزادی و۱۱۴ شاخه گل رز به استناد مهریه مندرج در سند 
ازدواج شماره ۱۲۴۹۳ دفترازدواج ۱۷ شهریار علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی 
به کالسه ۹۹۰۰۰۷۷ در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ۹۹/۲/۰۴ مامور محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده۱۸ آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.م.الف:۷۸۶۴

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهریار-بشیر نعیم زاده

آگهی فقدان سندمالکیت
آقای محمد مهدی محمدخانی باستناد دو برگ استشهادیه مصدق شده که امضا 
شهود آن ذیل شناسه یکتا به شماره ۱۳۹۸۰۲۱۵۴۴۲۰۰۰۰۵۷۶ رمز تصدیق ۷۳۶۸۵۱ 
دفترخانه ۱۵شهریار مدعی فقدان ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شماره پالک 
۴۵۰۳۲ فرعی از ۱ اصلی قطعه ۱۵ تفکیکی بلوک ۵ مفروز و مجزی شده از پالک ۳۵۶۳۵ 
فرعی از اصلی مذکور بمساحت ۸۱/۹۵ مترمربع در سمت جنوب غربی طبقه سوم بنام آقای 
محمد مهدی محمدخانی ذیل دفتر الکترونیکی ۱۳۹۸۲۰۳۰۱۰۵۷۰۰۴۲۵۷ ثبت و سند 
مالکیت به شماره چاپی ۸۰۷۷۹۰ ج /۹۷ صادر و تسلیم شده است سپس طبق سند شماره 
۲۰۶۹۴ مورخ۸۷/۷/۱۶ دفترخانه ۱۵شهریار در رهن بانک مسکن می باشد بعلت سهل 
انگاری مفقودگردیده است لذا مراتب به استناد تبصره ذیل ماده۱۲۰قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی میگردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق و یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم ورسید دریافت نماید در غیر اینصورت این 
اداره پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند المثنی طبق 

مقررات اقدام خواهد نمود.م.الف:۷۸۶۵
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-بشیرنعیم زاده

آگهی مزایده مال منقول در مرحله اول
علی  شهریارله  اختالف  حل  شورای  از  صادره  اجراییه  کالسه۹۹۰۰۲۱۳و  پرونده 
اکبرقیاسوند و محکوم علیه یونس سرحدی بخواسته ۳۳/۸۳۸/۰۰۰ تومان بعنوان اصل خواسته 
در پرونده فوق الذکرومبلغ ۱/۶۹۱/۰۰۰تومان بابت نیم عشر دولتی که پس از طی مراحل 
قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری قیمت مال توقیفی به مبلغ ۳۸/۰۰۰/۰۰۰تومان 
ارزیابی گردیده که سپس مقرر گردید در تاریخ ۹۹/۳/۱۲از ساعت ۸ الی ۹ محل اجرای 
احکام شورای حل اختالف دادگستری شهریارواقع در شهریارشهرک اداری که مال توقیفی 
از طریق مزایده به فروش برسد لذا طالبین می توانند پنج روز جلوتر ازتاریخ مزایده با اطالع 

و هماهنگی این اجرا از اموال بازدید نموده و درصورت تمایل درتاریخ مذکوردرمراسم مزایده 
شرکت نمایند مزایده از قیمت پایه کارشناس شروع و هرشخصی باالترین قیمت پیشنهاد 
نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و۱۰%از کل مبلغ فروش فی المجلس از وی اخذ و 
مابقی پس از گذشت یک هفته می بایست در صندوق دادگستری تودیع گردد و درصورت 
عدم وصول هرگونه اعتراض کلیه اموال به وی تحویل خواهد شد.اموال توقیفی به شرح ذیل 
می باشد.نوع ومشخصات مال مورد مزایده پژو پارس مشکی مدل ۸۲شماره پالک ۹۷۸ ج ۵۳ 
ایران ۳۸ شماره شاسی ۸۱۸۰۶۲۰۲شماره موتور۱۲۴۸۵۰۹۸۴۴۵ازنظرکیفیت الستیک باالی 
۵۰اتاق در اثرتصادف بازسازی ورنگ آمیزی شده موتورتعویض شده و در سوابق شماره گذاری 
ثبت شده است قیمت صرف نظرازهزینه های پارکینگ وجرائم وبیمه ۳۸/۰۰۰/۰۰۰تومان می 
باشد چنانچه روزمزایده مصادف با روز تعطیل گردید مزایده در فردای همان روز ودرهمان 

ساعت انجام خواهد شد.م.الف:۷۸۶۲
                                  شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان شهریار

دادنامه
پرونده کالسه ۸۹۰۹۹۸۲۶۴۳۱۰۱۸۴۰شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران تصمیم 

نهایی شماره۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۱۹۷ 
تهران  ندامتگاه  نشانی  به  محسن  فرزند  انوری  نور  احمد  دادرسی:آقای  اعاده  خواهان 

بزرگ-اندرزگاه ۶-زندان شماره۲
خوانده اعاده دادرسی:آقای احمد سپهری به نشانی تهران-میدان فردوسی-خ شهید موسی 

فرصت-جنب هتل اسکان-ک ارایه-پ۱۲-ط۲-واحد۱۳
۳۲دادگاه  ازشعبه  ۹۳/۸صادره  ۱۰۰۱مورخ۲۰/ دادرسی:ازدادنامه  اعاده  خواسته 

تجدیدنظراستان تهران
رای دادگاه

دراین پرونده آقای احمد نورانوری از دادنامه شماره۱۰۰۱مورخ ۹۳/۸/۲۰صادره ازشعبه 
دادنامه  موجب  به  است  کرده  دادرسی  اعاده  درخواست  تجدیدنظرتهران  ۳۲دادگاه  محترم 
صدرالذکرحکم به محکومیت فرجام خواه به اتهام جعل استفاده ازسند مجعول به تحمل هریک 
شش ماه حبس تعزیری صادر واعالم شده است به جهت قطعیت دادنامه مذکورمحکوم علیه 
ازطریق اعمال ماده۴۷۴قانون آئین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است که شعبه 
محترم سی وسوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره۷۱۵ مورخ ۹۶/۶/۲۹با استناد تبصره از 
ماده ۴۷۴قانون مرقوم وانطباق درخواست با مدارک جدید حکم دادگاه محترم تجدیدنظررا نقض 
وجهت رسیدگی به این مرجع ارسال کرده است.دادگاه با توجه به محتویات پرونده مالحظه 
محتویات پرونده واظهارات طرفیت پرونده نظربه اینکه اوال:ازبررسی محتویات پرونده خصوصا 
گزارش اولیه واظهارات آقای سید محمد موسوی پور کارمند دادگستری شهرستان شهریاردلیل 
برارائه فیش ازناحیه متهم این پرونده ارائه نشده است حسب اظهارنامبرده فیش ازناحیه شخص 
راننده آژانس درخصوص پرونده آقای عبداله میرزالو به دادگاه ارائه شده است.ثانیا:اظهارات شهود 
که اسامی خانم ها سانازمیرزالو وسودابه داوری که فرزند و همسرآقای میرزالو هستند بر این امر 
داللت دارد که ازطرف آقای احد نورانوری سپهری اعالم شده پنج میلیون تومان پرداخت کنند 
بابت تمبرهزینه دادرسی پرداخت نمایند لیکن خانواده پرداخت نکرده اند.حسب اظهار شهود 
متهم ادعا کرده قادربه کم کردن فیش بوده وسپس ادعا کرده فیش را پرداخت کرده است 
ولیکن وجهی به ایشان پرداخت نشده است.ثالثا:براساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به 
نام آقای پرویزرجبی که درشعبه ۳۵۶شورای حل اختالف منطقه۸ تهران صورت پذیرفته اعالم 
شده امضاءخطوط دست نویس دریک فقره قبض ارائه شده در پرونده کالسه۹۳/۱۴۰۶/۲شعبه 
ومتعارف مسلم  استکتابی  امضائات  و  با خطوط  مقایسه  احکام کیفری شهریاردر  اجرای  دوم 
الصدورآقای احد نورانوری سپهری دارای اختالف زیادی بوده ومطابقت ندارد.رابعا:درخصوص 
جرم استفاده از سند مجعول رکن اساسی احرازارائه واستفاده ازسند جعلی ازطرف متهم می 
باشد دراین پرونده حسب مستندات واظهارات کارمند دادگستری شهریار قبض و توسط شخص 
با توجه به نظریه کارشناس  ارائه شده است.خامسا:درخصوص بزه جعل  دیگری غیراز متهم 
رسمی دادگستری دلیلی برانتساب امضائات به متهم ارائه نشده است و در جعل قابلیت انتساب 
سند به متهم شرط است.دلیلی وجود ندارد که سند ازناحیه متهم صادر شده است اصل بربرائت 
است.با توجه به اینکه دلیلی جهت انتساب جعل واستفاده ازسند مجعول به متهم اقامه نشده 
به  دادنامه مستندا  آئین دادرسی کیفری ضمن نقض  به ماده۴۵۰قانون  با توجه  است دادگاه 
اصل ۳۷ قانون اساسی وتوجه به اصل برائت حکم بربرائت متهم صادرواعالم می نماید.پرونده 

درخصوص جعل براستفاده ازسند مجعول تا شناسایی متهم یا متهمین مفتوح است.رای صادره 
قطعی است.م.الف:۷۸۶۱

                                                  دفترشعبه۱۰۲دادگستری شهرستان شهریار

کارت ماشین – برگ سبز
نوع خودرو سواری هاچ بک سیستم پراید مدل ۱۳۹۱ 

تیپ ۱۱۱ رنگ بنفش – متالیک
شماره موتور ۴۵۴۸۲۶۳
شماره شاسی ۰۸۳۴۷۳

پالک ایران ۹۹-۲۲۱ ل ۷۸
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز
پژو آردی مدل ۱۳۸۳

شماره موتور ۱۱۷۸۳۰۰۴۶۰۰
شماره شاسی ۸۳۱۰۴۵۹۴

پالک ایران ۷۲-۹۹۷ ل ۷۹
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز
نوع وانت سیستم سایپا مدل ۱۳۹۵

تیپ ۱۵۱ رنگ سفید – روغنی 
M۱۳/۵۵۶۲۳۱۵ شماره موتور
NAS۴۵۱۱۰۰G۴۹۱۳۸۵۶
پالک ایران ۸۲-۷۵۵ ن ۱۶

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فاطمه کریمی قادی فرزند کریم شماره شناسنامه 
۲۲۵۰۰۶۲۳۰۷ صادره از سوادکوه در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی  از 
دانشگاه قائم شهر به شماره ۴۶۶۳۸ می باشد. از یابنده تقاضا می شود به آدرس دانشگاه 

آزاد واحد قائم شهر نشانی جاده نظامی دانشگاه آزاد قائم شهر ارسال نماید.

فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۶۴۵۹ هیأت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرشته محسنی فرزند علی اکبر به شماره 
شناسنامه ۹ صادره از در یک باب خانه/ یک قطعه زمین با بنا به مساحت ۲۹.۰۶ مترمربع 
پالک ۳ فرعی از ۱۲ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳ فرعی از ۱۲ اصلی واقع در گرمسار 
خریداری از مالک رسمی آقای سیروس باقری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

رییس کنفدراسیون صادرات می گوید بعد از شوک ابتدایی 
کرونا به تجارت ایران و بسیاری از کشورهای جهان، از ابتدای 
اردیبهشت بهبود نسبی در عملکرد صادراتی به ثبت رسیده است.

نیز  قبل  از  که  همانطور  کرد:  اظهار  الهوتی،  محمد 
پیش بینی می شد، شیوع گسترده کرونا به ایجاد محدودیت 
در تردد و به دنبال آن دشوار شدن صادرات منجر شد که این 
مسئله تنها مختص ایران نیست و اکثر کشورهای جهان با آن 
مواجه شده اند.به گفته وی، از ابتدای اسفند و با شیوع کرونا در 
ایران و سپس در فروردین همزمان با همه گیری این ویروس 
در بسیاری از کشورهای جهان، بسیاری از مرزهای زمینی میان 

کشورها بسته شدند و همین موضوع میزان صادرات را کاهش 
داد که در آمار فروردین نیز به وضوح دیده می شود.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه از روزهای 
پایانی فروردین و ابتدایی اردیبهشت، گشایش نسبی در ترددها به 
وجود آمد، توضیح داد: با توجه به طوالنی شدن روند شیوع این 
ویروس، بسیاری از کشورها برای تامین نیازهای اولیه و حفظ 
اقتصادشان برخی محدودیت ها را کنار زدند که همین امر به 
افزایش صادرات کمک کرد. از این رو همچنان زیرسایه کرونا، 
محدودیت های صادراتی وجود دارد و آمار قطعا نسبت به روزهای 
پیش از این ویروس پایین تر خواهد بود، اما به نظر می رسد از 

ابتدای اردیبهشت بهبود نسبی در این حوزه رخ داده و آمار کاهش 
صادرات فروردین قدری بهبود یافته است.

الهوتی با اشاره به شیوه های جدیدی که برای صادرات 
میان کشورهای منطقه اجرایی شده است گفت: ما خوشبختانه 
از ابتدای کرونا در مرزهای آبی خود محدودیت جدی نداشتیم و 
تردد برای جابجایی کاالهای ضروری و تجاری ادامه یافت. در 
هفته های گذشته نیز ظرفیت حمل و نقل ریلی به کمک ما آمده 
و در مرزهای مشترک با کشورهایی مانند ترکیه یا ترکمنستان 
جابجایی کاالهای صادراتی با قطار انجام شده که نشان دهنده 

لزوم توجه جدی به ظرفیت این حوزه است.

رییس کنفدراسیون صادرات خبر داد؛

بهبود اوضاع صادرات ایران در شرایط کرونایی 
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ضرر ۸۰۰ میلیون دالری IOC به خاطر تعویق المپیک
بینی  المپیک پیش  المللی  بین  کمیته 
میلیون   ۸۰۰ توکیو  های  بازی  تعویق  کرد 

دالر برای این سازمان هزینه داشته باشد.
 )IOC ( المپیک  المللی  بین  کمیته 
المپیک  های  بازی  تعویق  که  دارد  انتظار 
دالر  میلیون   ۸۰۰ سازمان  این  برای  توکیو 
توماس  توسط  رقم  این  باشد.  داشته  هزینه 
باخ رئیس IOC به دنبال کنفرانس ویدئویی 

هیات اجرایی اعالم شد.
این اولین بار است که IOC میزان هزینه های اضافی مورد انتظار خود را 

برای برنامه ریزی مجدد المپیک اعالم می کند.
کمیته بین المللی المپیک مبلغ ۱۵۰ میلیون دالر برای فدراسیون های بین 
المللی )IFS( و کمیته های ملی )NOC( اختصاص داده اما مشخص نیست چگونه 
می توانند این بودجه را درخواست کنند. به دلیل شیوع ویروس کرونا فدراسیون های 
بین المللی با چالش مالی مواجه شده اند.توماس باخ تأیید کرد که IOC بازپرداختهای 

مربوط به فدراسیون های بین المللی را در نظر خواهد گرفت.
وی گفت: بحث و گفت وگو با برخی فدراسیون ها در مورد پشتیبانی مالی در 
مرحله خوبی پیش رفته است. فدراسیون هایی که در سوئیس واقع شده اند، از وام 

های دولت فدرال و IOC استفاده خواهند کرد.

با عقد قراردادی دو ساله؛
کوالکوویچ سرمربی تیم دهم لهستان شد

سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران 
باشگاه  با  را  خود  قرارداد  رسمی  به صورت 

زاویرچه لهستان امضا کرد.
تعویق  از  بعد  که  کوالکوویچ  ایگور 
المپیک با توافق دوطرفه از تیم ملی والیبال 
ایران جدا شد، امروز قرارداد رسمی خود را با 

یک باشگاه لهستانی امضا کرد.
سال  از  که  نگرویی  مونته  مربی  این 
برعهده  را  ایران  ملی  تیم  هدایت   ۲۰۱۷
بازی  قهرمانی  افتخاراتی همچون  و  داشت 

های آسیایی و کسب مقام سومی جام قهرمانان قاره ها را در کارنامه داشت، به 
صورت رسمی هدایت تیم زاویرچه را برعهده گرفت.

قرارداد کوالکوویچ با این باشگاه لهستانی به مدت دو ساله امضا شده و او تا 
سال ۲۰۲۲ در پالس لیگا فعالیت می کند.

زاویرچه در فصل نیمه تمام پالس لیگا در رده دهم جدول ایستاده بود.
بدون شک رویارویی کوالکوویچ با شاگردان سابقش همچون میالد عبادی پور 
و محمد موسوی در فصل آینده پالس لیگا از جذابیت باالیی برخوردار خواهد بود.

سعید معروف در مسیر بازگشت به سری آ
کاپیتان تیم ملی والیبال ایران که هنوز 
برای باشگاه چینی خود بازی نکرده، در مسیر 

بازگشت به سری آ قراردارد.
با توجه به پایان اکثر لیگ های والیبال 
این  کرونا،  ویروس  شیوع  دلیل  به  دنیا  در 
اروپایی هم برای حضور  روزها باشگاههای 

در فصل آینده دست به کار شدند.
سعید معروف، کاپیتان تیم ملی ایران 
چین  موتور  بایک  تیم  با  گذشته  سال  که 
قرارداد امضا کرد، اما به دلیل شیوع ویروس 

کرونا یک بازی هم برای این تیم انجام نداد و در کل سوپرلیگ والیبال چین برگزار 
نشد، حاال یک مشتری پروپاقرص از سری آ دارد.پاسور ایرانی که قبل از پیوستن به 
بایک موتور یک فصل را در ترکیب تیم سیه نا ایتالیا بازی می کرد، حاال بار دیگر 
از سری آ پیشنهاد دریافت کرده. طی روزهای اخیر برخی از رسانه های ایتالیایی 
خبر از مذاکرات باشگاه سیسترنا و کاپیتان تیم ملی ایران دادند.با اینکه هنوز تکلیف 
قرارداد معروف و باشگاه چینی مشخص نیست و پاسور ایرانی یک سالی است که 
در مسابقات باشگاهی حاضر نشده، اما او در مسیر بازگشت به ایتالیا در سال قبل 
از المپیک قرار گرفته است.تیم سیسترنا در فصل اخیر سری آ در حالی که در خطر 

سقوط قرار داشت، با قرار گرفتن در رده یازدهم در سری آ ماندنی شد.

عضو کمیته فنی دوچرخه سواری:
 برخی تا از فدراسیون می روند ایراد می گیرند

سواری:  دوچرخه  فنی  کمیته  عضو 
برخی تا از فدراسیون می روند ایراد می گیرند

دوچرخه  فدراسیون  فنی  کمیته  عضو 
به  فنی  کمیته  در  تصمیمات  گفت:  سواری 
برخی ها  و  می شود  گرفته  جمعی  صورت 
همین که به هر دلیلی از فدراسیون می روند 

شروع به ایراد گرفتن می کنند.
انتقاداتی  درباره ی  پور  روشن  منوچهر 
که به کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری 
از  ندارم  قصد  من  کرد:  بیان  است،  شده 

کسی دفاع کنم اما واقعیت هایی نیز وجود دارد که باید گفته شود. آقایان تا وقتی 
در فدراسیون کار می کنند اعتراضی ندارند اما وقتی به دالیلی، دیگر نمی توانند کار 
کنند یا خود را با شرایط فدراسیون وقف بدهند و یا مشکلی پیدا می شود می گذارند 

و می روند، شروع به ایراد گرفتن از فدراسیون می کنند.
او ادامه داد: من نمی گویم ۱۰۰ درصد کار کمیته فنی درست بوده است اما 

در بیشترین شرایط تصمیم گیری خوب بوده و کار مثبت بوده است.
معتقدند  فنی  به کمیته  افراد دعوت شده  برخی  اینکه   در مورد  پور  روشن 
فدراسیون تصمیمات خودش را اجرا می کند نه نظرات کارشناسان، تصریح کرد: نظر 
در کمیته فنی نظر جمع است. خیلی مواقع شده من نظرم را می گویم یا مورد قبول 
واقع می شود یا نه. مثال من اعتقاد به استفاده از مربی خارجی دارم اما می گویند پول 

ندارند و امکانش نیست. در کمیته فنی تصمیم جمعی گرفته می شود.
مشاور رییس فدراسیون در مورد اینکه گفته می شود بیشتر اعضای کمیته 
فنی را کارمندان و حقوق بگیران فدراسیون تشکیل می دهند، تاکید کرد: کارمند 
یعنی کسی که صبح تا شب حضور دارد و برایش بیمه رد می شود من که حقوقی 
از فدراسیون نمی گیرم و فقط حق ایاب و ذهاب دریافت می کنم کارمند محسوب 
فدراسیون  نیست چون همه که کارمند  لفظ کارمند قشنگ  از  استفاده  نمی شوم. 
نیستند. به نظر من رییس، نایب رییس و نایب رییس بانوان و دبیر فدراسیون باید 
در کمیته فنی باشند به فراخور موضوع سرمربی تیم های ملی هم حضور دارند من 
و آقای صفرزاده هم که از پیشکسوتان دوچرخه سواری است، هستیم. افراد دیگر 
هم دعوت شده اند اما خودشان نیامدند خب چه کسانی دیگر باید باشند؟ نمی شود 

که در کمیته فنی ۲۰ نفر حضور داشته باشند.

تکلیف لیگ های کاراته اواخر خرداد مشخص می شود
و  سوپرلیگ  مسابقات  ادامه  تکلیف 
مشخص  خردادماه  اواخر  کاراته،  برتر  لیگ 

خواهد شد.
سازمان  رییسه  هیات  جلسه  نخستین 
لیگ و مسابقات با حضور »محسن خمارلو« 
امینی«  »اشرف  فدراسیون،  رییس  نایب 
نایب رییس زنان، »وحید مومنی« سرپرست 
مدیران  و  رییسه  هیات  اعضای  دبیری، 
کاراته  فدراسیون  محل  در  لیگ  سازمان 

برگزار شد.
در پایان این جلسه »ابوالقاسم پایدار« رییس سازمان لیگ اظهار داشت: در 
این جلسه مقرر شد که اعضای هیات رییسه در اولین فرصت نسبت به تدوین کلیه 
بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل برگزاری مسابقات و لیگ ها در دو بخش 
کاراته آزاد و کنترلی مردان و زنان اقدام نمایند. همچنین اعضا به توافق رسیدند که 
برای جلسه بعدی، نقطه نظرات خود را در خصوص چارت سازمان لیگ و مسابقات 
لغو مسابقات  یا  ادامه  اعالم کنند.وی خاطرنشان کرد: تصمیم گیری در خصوص 
رقابت های سوپر لیگ و لیگ برتر کاراته سال ۹۸ دیگر موضوعی بود که در این 
جلسه مطرح شد و مقرر گردید اواخر خردادماه پس از اخذ نظرات ستاد کرونا درباره 

این موضوع تصمیم نهایی اتخاذ شود.

فابرگاس: همیشه آرسنالی خواهم ماند
لندن  توپچی های  اسپانیایی  هافبک 
با وجود موفقیت با چلسی خود را طرفدار 

آرسنال خواند.
به گزارش ساکرنت، سسک فابرگاس، 
و  چلسی  تیم های  با  اسپانیایی  هافبک 
و  رفت  میدان  به  جزیره  لیگ  در  آرسنال 
با چلسی رقم خورد که  او  بیشتر  موفقیت 
توانست دو بار قهرمان لیگ برتر انگلیس 
تیم  به  خود  عالقه  درباره  شود.فابرگاس 

آرسنال گفت: هیچ وقت فکر نمی کردم بین این دو تیم باشم و برای هر دو بازی 
کنم ولی خیلی ها وقتی یاد من می افتند من را با پیراهن قرمز تصور می کنند و 
در واقع همین است و من خودم را یک آرسنالی می دانم.این بازیکن که در حال 
حاضر در تیم موناکو فرانسه بازی می کند اضافه کرد: من گذشته خودم را فراموش 
نمی کنم. من از آکادمی بارسلونا آمدم و وقتی به تیم اصلی آرسنال رسیدن بازیکنان 
بزرگی مثل اشلی کول و پاتریک ویرا حضور داشتند و خوشبختانه مربی به من 
زمان داد و توانستم خودم را در ترکیب اصلی جا بیندازم. من هیچوقت این حقیقت 

را کتمان نمی کنم که تا پایان عمرم آرسنالی خواهم ماند.

مخالفت بازیکنان و باشگاه های ایتالیایی با پروتکل جدید سری آ
باشگاه ها و بازیکنان حاضر در سری 
کالچو  جدید  پروتکل  به  نسبت  ایتالیا  آ 
خواستار  و  کردند  ابراز  را  خود  مخالفت 

تغییر آن شدند.
فوتبال  جلسه های  آس،  گزارش  به 
رقابت های  سرگیری  از  آستانه  در  ایتالیا 
این بازی ها  ادامه دارد. قرار است  آ  سری 
از سیزدهم جوالی )۲۴ خرداد( شروع شود 
و همچنان افت و خیز هایی وجود دارد. در 

حالی که جووانی ماالگو )رییس کمیته المپیک ایتالیا( پنج شنبه صبح اعالم کرد 
۹۹ درصد سری آ از سر گرفته می شود دوباره یک مخالفت دیده شد. اتحادیه 
بازیکنان ایتالیا با اغلب باشگاه ها جلسه گذاشت تا پروتکل دولت برای بازگشت 

فوتبال که به فدراسیون تحویل داده شده است را بررسی کنند. 
اتحادیه نگران برخی از دستورات اجباری است به خصوص در بخش ابتالی 
بازیکنان به کووید ۱۹. در پروتکل جدید آمده است اگر یکی از اعضای تیم به کرونا 
مبتال شود تمام تیم باید قرنطینه شوند. با این دستور ریسک ناتمام ماندن سری آ 
باال می رود. این موضوع نگرانی باشگاه ها را هم به همراه آورده است. اینتر این 
پروتکل را غیرقابل اجرا عنوان و اعالم کرد اگر در قوانین تغییراتی ایجاد نشود 
دوشنبه تمریناتش را از سر نخواهد گرفت. تیم های دیگری نیز به این اعتراض 

پیوستند و خواستار مذاکره دوباره فدراسیون و دولت شدند.

لواندوفسکی: بهتر است هالند فعال در دورتموند بماند
ستاره جوان  به  لواندوفسکی  روبرت 
تیم رقیب توصیه کرد فعال به رفتن به تیم 

دیگر فکر نکند.
هالند  ارلینگ   ،SID گزارش   به 
مهاجم نروژی به شدت مورد توجه چند تیم 
بزرگ از جمله رئال مادرید قرار گرفته است. 
روبرت لواندوفسکی که خود بعد از سال ها 
درخشش در بوروسیادورتموند راهی بایرن 
مونیخ شد گفت: او پتانسیل بسیار خوبی دارد 
اما هنوز هم وقت دارد. من نمی خواهم با 

اظهاراتم به او فشار بیاورم. مهاجم لهستانی بایرن مونیخ در ادامه گفت: او اگر سخت 
کار کند، می تواند بازیکن بهتری شود و در نهایت به سطح عالی برسد. بنابراین 
برای او خوب خواهد بود که قبل از اینکه قدم بعدی را بردارد، در بوندسلیگا بیشتر 
بماند.هالند در ژانویه سال ۲۰۲۰ با ۲۰ میلیون یورو از سالزبورگ به بوروسیا نقل 
مکان کرد. در این فصل، این مهاجم نروژی ۱۱ مسابقه برای دورتموند در همه 

مسابقات انجام داد و ۱۲ گل به ثمر رساند و دو پاس گل نیز ثبت کرد.

اعتراف داور انگلیسی به اشتباه بزرگش در فینال لیگ قهرمانان ۲۰۱۶
مارک کالتنبرگ که داور فینال لیگ قهرمانان ۲۰۱۶ بود اعتراف کرد گل 

سرخیو راموس باید آفساید اعالم می شد.
به گزارش آس، مارک کالتنبرگ داور فینال لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۱۶ بود. 
سیمون بک، جیک کالین، ویکتور کسی و استوارت بورت نیز او را همراهی می 
کردند. آن فینال داربی مادرید بود و تکرار دیدار نهایی لیگ قهرمانان ۲۰۱۴. دو 
تیم رئال مادرید و اتلتیکو مادرید در حالی به مصاف هم رفتند که ضربات پنالتی 
قهرمان را تعیین کرد و سفیدپوشان جام را باالی سر بردند. گل سرخیو راموس در 
آن دیدار از نظر افراد زیادی آفساید بود و کالتنبرگ چند سال بعد به این موضوع 
اعتراف کرد. داور انگلیسی اعالم کرد یکی از پنج بازیکنی که کنترلش در زمین 
سخت بود  په په، بازیکن سابق رئال مادرید بود. او یکی از بازی های مدافع پرتغالی 
را به یادآورد که تیمش به لطف گل راموس در فینال لیگ قهرمانان ۲۰۱۶ پیش 
افتاد. کالتنبرگ درباره این دیدار اظهار کرد: در آن فینال رئال مادرید در نیمه اول 
یک بر صفر پیش افتاد  اما گل آفساید بود. ما بین نیمه متوجه اشتباهمان شدیم. 

صحنه دشواری بود و کمک داورم اشتباه کرد. 
داور انگلیسی تالش کرد این اشتباه را جبران کند و زمانی که په په روی فرناندو 
تورس خطا کرد آن را پنالتی دانست. کالتنبرگ درباره این صحنه گفت: په په روی 
تورس خطا کرد و در حالی که به شدت از من عصبانی بود به انگلیسی گفت که این 
صحنه هرگز پنالتی نبود. من پاسخ دادم گل نخست شما نباید قبول می شد. سپس 
په په سکوت کرد. مردم شاید فکر کنند عجیب باشد چون دو اشتباه نمی تواند چیزی 
را درست کرد. ما داوران این چنین فکر نمی کنیم اما بازیکنان چرا. می دانستم اگر 
این جمله را به په په بگویم شرایط را می پذیرد. داوری نکته سرگرم کننده ای ندارد. 
باید همیشه مراقب بود. کالتنبرگ در مورد آن فینال و رفتارهای په په اظهار کرد: 
او برایم خیلی دردسر ساز شد و پس از برخورد با یانیک کاراسکو زبانش را در آورد. 
زمانی که این کار را کرد با خودم فکر کردم می خواهد به این شکل نشان دهد خیلی 
بزرگ است؟ او دوبار تالش کرد تا ببیند من بازیکن اتلتیکو را اخراج می کنم یا نه. 

داور دیگر تحت تاثیر قرار گرفته بود اما من وظایفم را می دانستم.

تمرینات  سرگیری  از  که  درحالی 
رشته  در  ویژه  به  ورزشی  مسابقات  و 
فوتبال منتقدان متعددی دارد اما به گفته 
نهایی  تصمیم  )شنبه(  امروز  مسئوالن، 
در مورد فعالیت مجدد رشته های ورزشی 
گروهی از جمله فوتبال گرفته می شود.

در گام اول ستاد مقابله با گسترش 
کرونا در ورزش ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ 
بود که پس از تعطیلی دو ماهه ورزش 
وزارت  ارشد  مسئوالن  حضور  با  ایران 
بهداشت،  وزارت  و  جوانان  و  ورزش 
درمان و آموزش پزشکی فعالیت باشگاه 
های ورزشی که دارای رشته انفرادی و 
غیر گروهی و بودند در ۱۷ رشته ورزشی و 
در ۱۳۲ شهر سفید با رعایت دستورالعمل 
های بهداشتی از مجاز شمرده شد و در 
گام بعدی نیز ۲۵ اردیبهشت این ستاد 
در  فعالیت  خود،  تصمیم  ترین  تازه  در 
۳۰ رشته ورزشی انفرادی و غیرگروهی 
در سراسر را بالمانع اعالم کرد تا صرفا 
های  رشته  در خصوص  تکلیف  تعیین 
ورزشی گروهی از جمله فوتبال به آینده 

نزدیک موکول شود.
وزیر  معاون  حریرچی،  ایرج   
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲۴ 
ستاد  مصوبات  مورد  در  ماه  اردیبهشت 
مقابله با کرونا در زمینه برگزاری لیگ های 
»فقط  که  داد  توضیح  اینگونه  ورزشی 
بازی های لیگ برتر و لیگ یک فوتبال 
باقی مانده و در سایر رشته های ورزشی، 
طی  و  شده اند  تکلیف  تعیین  لیگ ها 
تصمیم گیری اولیه که امروز شنبه نهایی 
می شود، با حضور مهدی علی نژاد، معاون 
توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت 
ورزش و جوانان و رییس فدراسیون های 
بهداشت  وزارت  کارشناسان  و  ورزشی 
صورت  در  و  گرفتیم  خوبی  تصمیمات 
تصویب نهایی این تصمیمات، از روزهای 
تیم ها  تمرینات  هفته  مدت سه  به  بعد 
شروع می شود و ۹ هفته  از لیگ باقی 
مانده که با پنج روز فاصله، لیگ برتر در 
۴۵ روز برگزار خواهد شد و برای مسابقات 
آسیایی و مسابقات مقدماتی جام جهانی 

تیم هایمان آماده خواهد شد.
ورزشی  رقابت های  سرگیری  از 

انفرادی در ۲ مرحله
با  مقابله  ستاد  گذشته،  پنجشنبه 
کرونا در ورزش در اطالعیه شماره ۱۳ 
خود که به عنوان دومین گام در مورد 
رشته های ورزشی انفرادی و غیر گروهی 
تلقی می شد، از سرگیری فعالیت در این 
رشته ها را در سراسر کشور مجاز دانست 
وزارت  ابالغیه  پیرو  که  کرد  اعالم  و 
پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
فعالیت باشگاه های ورزشی رشته های 
انفرادی و غیر گروهی که ارتباط فردی 
با  ندارد  وجود  ها  ورزش  آن  در  زیادی 
در  بهداشتی  های  دستورالعمل  رعایت 

سراسر کشور مجاز است.
بود: تنیس،  این اطالعیه آمده  در 
تنیس روی میز، وزنه برداری، بدمینتون، 
اسکیت،  دوومیدانی،  انفرادی،  قایقرانی 
بولینگ، تیراندازی، تیراندازی با کمان، 
سوار کاری، اتومبیلرانی و موتورسواری، 
گلف،  کوهنوردی،  سواری،  دوچرخه 
بازی  روی،  پیاده  اسکی،  یابی،  جهت 
های  ورزش  زنی،  طناب  فکری،  های 
فریزبی،  ورزشی،  ماهیگیری  طبیعی، 
فردی،  مهارت  تفریحی  ورزش  یوگا، 
ورزش آمادگی جسمانی فدراسیون ورزش 
های همگانی، غواصی، دارت، پتانگ و 
شطرنج رشته های ورزشی هستند که 

فعالیت آن ها مجاز است و تمام باشگاه 
ها موظف هستند پیش از آغاز فعالیت، 
در سامانه سالمت وزارت بهداشت ثبت 
نام کنند و همچنین با توجه به اهمیت 
رعایت نکات بهداشتی تمام باشگاه ها به 
طور دقیق نظارت خواهند شد و هرگونه 
بررسی شرایط  به  منوط  بعدی  تصمیم 
روز در نقاط مختلف کشور و ابالغ وزارت 

بهداشت است.
در  برتر  لیگ  ادامه  سرنخ های 

سخنان معاون وزیر بهداشت
نکته قابل تامل اما سخنان معاون 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  کل 
پزشکی است، اینکه حریرچی در صحبت 
بعد  روزهای  اعالم می کند »از  هایش 
به مدت سه هفته تمرینات تیم ها شروع 
می شود و۹هفته  از لیگ باقی مانده که 
با پنج روز فاصله، لیگ برتر در ۴۵ روز 
برگزار خواهد شد و برای مسابقات آسیایی 
و مسابقات مقدماتی جام جهانی تیم هایمان 
آماده خواهد شد« به خوبی نشان می دهد 
که لیگ برتر فوتبال ایران به عنوان مهم 
ترین دغدغه و چالش ورزش کشور در 
کار  به  به طور حتم  کرونا،  زمان شیوع 
خود ادامه خواهد داد و پرونده آن ۹ هفته 

مانده به ایستگاه پایانی بسته نمی شود.
دید  و  ند  ما منتظر  ید  با حال 

از  دقیق  زمان  مورد  در  امروز)شنبه( 
ورزشی  های  رشته  فعالیت  سرگیری 
گروهی و به ویژه لیگ های فوتبال ایران 
چه تصمیمی گرفته می شود و علی رغم 
فضای سنگین مربوط به ادامه لیگ برتر 
فوتبال از سوی بسیاری از مدیران، مربیان 
چه  امر  متولی  مسئوالن  بازیکنان،  و 
تصمیمی در این خصوص خواهند گرفت 
و چه تمهیداتی برای برگزاری رقابت های 
ورزشی گروهی به ویژه در رشته فوتبال 
به منظور جلوگیری از ابتالی بازیکنان، 
مربیان، عوامل باشگاه ها و سایر دست 
اندرکاران برگزاری رقابت ها به ویروس 
کرونا اندیشیده شده است و آیا تصمیم 
گیرندگان می توانند در پایان، سربلند از 
این آزمون سخت که در قیاس با سایر 
مسائل و تصمیمات از سوی رسانه ها و 
مردم به طور ویژه تری دنبال می شود 

سربلند بیرون آیند یا خیر؟
خلیلیان  د  مهرزا ین  ا ز  ا پیش 
گسترش  با  بله  مقا ستاد  سخنگوی 
کرونا در ورزش اعالم کرده بود که در 
لیگ  های  رقابت  سرگیری  از  صورت 
هفته های  در  ایران »قطعا  فوتبال  برتر 
اول بازی ها بدون تماشاگر برگزار خواهد 
شد اما وضعیت به صورت پلکانی بهبود 

خواهد یافت.«

تصمیم نهایی برای شروع ورزش های گروهی؛

دوباره فوتبال دوباره هیجان!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهي حصروراثت
خام رقیه صالحی شکاراسطلخی به شماره شناسنامه ۳۷۶  فرزند  گداعلی از این 
شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گداعلی 
صالحی شکاراسطلخی  فرزند شعبانعلی در تاریخ  ۹۵/۵/۹ در شهرستان رشت فوت نموده 
است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-اسماعیل صالحی شکاراسطلخی 
به ش ش ۵۶۲ فرزند گداعلی نسبت پسر۲-مجید صالحی شکاراسطلخی به ش ش 
۳۱۹۴۱ فرزند گداعلی نسبت پسر۳-مهرداد صالحی شکاراسطلخی به ش ش ۲۷۸۷ 
فرزند گداعلی نسبت پسر۴-رقیه صالحی شکاراسطلخی به ش ش ۳۷۶ فرزند گداعلی 
نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست 
و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۴۳۹ 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 محمدرضا فاضل تملی به شماره شناسنامه ۳۸۰۰۰  فرزند محمد از این 
شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد فاضل 
پور  فرزند محمد  در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۸  در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه 
ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱- محمدرضا فاضل تملی به ش ش ۳۸۰۰۰ 
فرزند محمد نسبت برادر ۲-خدیجه فاضل تملی به ش ش ۱۸ فرزند محمد نسبت 
خواهر ۳-ام البنین فاضل تملی به ش ش ۷ فرزند محمد نسبت خواهر به غیر از وراث 
نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني 
و ثبت ان به شماره ۴۱۵سیار 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

کنفدراسیون فوتبال آسیا، نام پنج 
دروازه بان را برای دریافت جایزه بهترین 
واکنش تاریخ لیگ قهرمانان آسیا اعالم 
کرد که در این بین »علیرضا بیرانوند« و 
»سیدحسین حسینی« نیز حضور دارند.

در  آسیا  فوتبال  سیون  کنفدرا
گزارشی به معرفی پنج واکنش دیدنی 
آسیا  قهرمانان  لیگ  در  دروازه بانان 
نام  بین  این  در  که  است  پرداخته 
بیرانوند و سیدحسین حسینی،  علیرضا 
استقالل  و  پرسپولیس  دروازه بانان 

قرار دارد.
خواسته  خود  کاربران  از   AFC
ین  ا توسط  توپ  ر  مها بهترین  تا 

دروازه بان ها را انتخاب کنند.
کنفدراسیون  سایت  گزارش  در 
علیرضا  واکنش  درباره  آسیا  فوتبال 
بیرانوند در بازی پرسپولیس و السد در 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان آمده است: 
»زمانی که تیم های پرسپولیس و السد 
نیمه نهایی  از مرحله  برگشت  بازی  در 

حضور  در   ۲۰۱۸ آسیا  قهرمانان  لیگ 
۱۰۰ هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی 
رفتند، جو ورزشگاه در  به مصاف هم 
بود،  پرفشار  بازی  پایانی  دقیقه  پنج 
جایی که تیم میهمان )السد( در صورت 
به ثمر رساندن یک گل می توانست به 
دور بعد رقابت ها صعود کند. وو یونگ 
برای  دقیق  به طوری  را  توپ  جونگ 

ژاوی هرناندس که کسی مراقبش نبود، 
اسپانیایی  هافبک  این  و  کرد  ارسال 
بالفاصله ضربه  سری را به توپ زد که 
بیرانوند با واکنشی فوق العاده آن را از 
باالی تیر افقی دروازه به بیرون فرستاد. 
آرامش  احساس  باعث  حرکت  همین 
جمعیت حاضر در ورزشگاه آزادی شد 
و لحظاتی بعد هم پرسپولیس به فینال 

راه یافت«.
سایت AFC همچنین در خصوص 
بازی  در  حسینی  سیدحسین  واکنش 
»با شروع  نوشت:  الدحیل،  و  استقالل 
حال  در  حسینی  حسین   ۲۰۱۹ سال 
محکم کردن جای پای خود به عنوان 
دروازه بان شماره یک استقالل با وجود 
مهدی رحمتی بود و با مهار توپ یوسف 
العربی، بازیکن الدحیل در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا، به سادگی می شود 
یک  شماره  دروازه بان  او  چرا  که  دید 
می رسید  نظر  به  است.  شده  استقالل 
که مهاجم مراکشی الدحیل می تواند با 
یک ضربه ساده به توپ، آن را تبدیل 
به گل کند، اما به لطف حضور حسینی 
بدنی کشیده  با  او  استقالل،  در دروازه 
خیره کننده  مهاری  با  را  العربی  ضربه 
صحنه  این  بازبینی  با  که  کرد  مهار 
حرکت او جالب توجه تر به نظر می رسد«.

ادامه  اردیبهشت  تا ۲۹  این رأی گیری 
خواهد داشت.

رقابت بیرانوند و حسینی برای کسب جایزه بهترین واکنش تاریخ لیگ قهرمانان

با وجود بحرانی که به طور کلی 
فوتبال جهان و بخصوص آسیا را احاطه  
کرده ؛ همه نشانه ها تأیید می کنند که 
کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه تازه ای 
برای لیگ قهرمانان در نظر گرفته است. 
 AFC اسپورت،   رای  به گزارش 
در برنامه خود برای افزایش تعداد تیم 
ها برای نسخه بعدی لیگ قهرمانان ، 
که برای اولین بار به ۴۰ تیم می رسد 
مصمم است. در تاریخ ۲۷ اکتبر گذشته 
آسیا  فدراسیون  اجرایی  دفتر  جلسه  در 
سلمان  شیخ  سرپرستی  به  ویتنام  در 
سعود  با حضور  و  رئیس   ، ابراهیم  بن 
کنفدراسیون  رئیس  نایب   ، المهندی 

فوتبال  آسیا برگزار شد.
اختصاص  های  صندلی  تعداد 
در  کننده  شرکت  لیگ  هر  به  یافته 
نخواهد   ۴ دیگر  آسیا  قهرمانان  لیگ 
سهمیه   ۳ حداکثر  کشور  هر  و  بود  
ثابت در مرحله گروهی و یک تیم در 
مرحله پلی آف دارد که البته  فقط قطر 

چین ، ژاپن و عربستان سعودی از این 
امتیاز برخوردارند. همچنین اخیراً تعداد 
 ، آسیا  غرب  در  کشورها  سایر  سهمیه 
یعنی ایران و امارات )۲ + ۲( ، عراق )۱ 
+ ۲( ، ازبکستان )۱ + ۱( ، اردن ، هند 
، تاجیکستان ، ترکمنستان )یک سهمیه( 
، لبنان و سوریه )فقط یک تیم در مرحله 

مقدماتی(  نیز مشخص شده است.
باشگاه  آسیایی  سهمیه  افزایش 
که  افتاد  اتفاق  آن  از  پس  قطر  های 
ارزیابی  آخرین  در  کشور  این  فوتبال 

امتیاز(   ۹۷.۶۴۴( امتیاز  با  آسیا  غرب 
در رده اول قرار گرفت و پس از چین 
در قاره )۱۰۰ هزار امتیاز( در رده دوم 
از  ارزیابی پس  ایستاد. قطر در آخرین 
امارات و عربستان سعودی سوم غرب 
رده  در  قاره  رتبه ششم  در  و  بود  آسیا 

سوم در غرب آسیا قرار داشت.
در  کننده  شرکت  های  تیم  تعداد 
لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ برای نخستین 
بار به حدنصاب ۲۷ تیم در غرب و همین 
تعداد در شرق  به ۵۴ تیم خواهد رسید 

مقدماتی  آفهای  پلی  انجام  با  و سپس 
شرکت کننده های دور مقدماتی به  ۴۰ 
تیم در دو منطقه خواهد رسید.در حال 
حاضر لیگ قهرمانان آسیا مثل همتای 
اروپایی  امروز با حضور ۳۲ تیم و در ۸ 
گروه برگزار می شود که ۱۶ تیم از آنها 
گروه  و یک  غربی  قاره  در  گروه  در ۴ 
در شرق تقسیم می شوند که با حضور 
تیمهای جدید این گروه بندی تبدیل به 

۵ گروه در هر منظقه خواهد شد.
فوتبال  کنفدراسیون  اعالم  طبق 
مسابقات  شود  می  بینی  پیش   ، آسیا 
مرحله پلی آف لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ از 
۱۲ تا ۲۵ ژانویه برگزار شود. در مرحله 
بعد که مرحله گروهی تیمها از  ۸ فوریه 
۲۸ تا آوریل با هم به قابت می پردازند.

می  تا ۲۶   ۱۷ از  شانزدهم  دور  سپس 
۲۰۲۱ و مرحله یک چهارم ۲۵ آگست 
و ۱۵ سپتامبر ، مرحله نیمه نهایی ۲۸ 
سپتامبر و ۲۷ اکتبر و فینال ۲۱ و ۲۷ 

نوامبر برگزار می شود.

تغییرات بزرگ در راه است؛ 

لیگ قهرمانان آسیا 40 تیمی می شود!

پرسـپولیس  باشـگاه  مدیـره  هیـات  عضـو   
می گویـد »ایـن باشـگاه ضمانت هـای الزم بـرای 
تحقـق درآمدهایـش را از کارگـزار طـرف قـرارداد 
دریافت کرده اسـت«. موضوعی که باشـگاه تاکنون 

هیـچ سـندی دربـاره آن ارائـه نکـرده اسـت.
علـی رغبتـی دربـاره حواشـی امضـای الحاقیه 
بـا کارگـزار باشـگاه پرسـپولیس اظهـار کـرد: مـا در 
ایـن الحاقیـه کاری کردیـم که قـراداد قبلی را کامل 
درآمـدی  فضـای  همـه  می گوینـد  برخـی  کنیـم. 
پرسـپولیس  را واگـذار کردیـم درحالـی کـه این طور 
بازیکـن،  ترانسـفر  مثـل  درآمـدی  منابـع  نیسـت. 
درآمدهـای سـازمان لیـگ و همینطـور حـق پخـش 

تلویزیونـی در اختیار باشـگاه اسـت. ضمـن اینکه در 
بخـش مدیریـت فضـای مجـازی هـم بندهایـی به 

اضافـه کردیم. قـرارداد 
وی در پاسـخ به این سـوال که آیا باشـگاه برای 
تحقـق درآمـد ۱۱۰میلیـارد تومانـی کـه در نشسـت 
خبـری بـا کارگـزار عنـوان شـده بـود، ضمانت هـای 
الزم را اخـذ کـرده یـا خیر؟، گفت: بحـث درآمد ۱۱۰ 
میلیـارد از سـوی خبرنگاران مطرح شـد و مـا نگفتیم 
قـرار اسـت ۱۱۰ میلیـارد درآمـد داشـته باشـیم. یک 
همکاری مشـترک با کارگزار داریم که به واسـطه آن 
باشـگاه بـه درآمـد پایدار می رسـد. فعال قرار اسـت تا 
پایـان خـرداد ۳۰میلیـارد تومان پرداخت شـود و برای 

ایـن موضـوع و درآمدهـای آینـده ضمانت هـای الزم 
اخـذ کرده ایم. را 

اظهـارت عضـو هیـات مدیـره باشـگاه دربـاره 
اخـذ ضمانت هـای الزم درحالـی مطرح می شـود که 
بـر اسـاس اسـنادی کـه در اختیـار برخی رسـانه ها 
اسـت، در الحاقیـه جدید پرسـپولیس و شـرکت داده 
آتیـه پـرداز هیـچ تعهـد و الزامـی از سـوی کارگـزار 
بـرای پرداخـت مبلـغ قـرارداد وجـود ندارد. بـه بیان 
سـاده تـر کارگـزار درآمـدی کـه از برند پرسـپولیس 
بـه دسـت مـی آورد را بر اسـاس جدولی کـه طراحی 
کـرده، پـس از کسـر درصـد خـود، بـه پرسـپولیس 

پرداخـت می کنـد.

عضو هیات مدیره پرسپولیس:

بحث درآمد 110 میلیارد از سوی خبرنگاران مطرح شد!



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1459- شنبه 27 اردیبهشت 61399 زمین ایران 

شهرستان  جوانان-گروه  دنیای 
شرکت  مازندران-درخشنده:مدیرعامل 
مقاوم  از  مازندران  برق  نیروی  توزیع 
سازی ۳۸۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط 
مازندران با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد  
گذشته  سال  در  ریال  میلیون   ۷۲ و 

خبر داد .
امروزه   : گفت  غفاری  مهندس 
بحران  وقوع  و  تهدیدات  افزایش  با 
ها ، انجام اقدامات پیشگیرانه و مقاوم 
برق  توزیع  تاسیسات  و  شبکه  سازی 
جمله  از  عامل  غیر  پدافند  راستای  در 
اقدامات مناسب این شرکت می باشد .

در  تسریع  منظور  به   : افزود  وی 
مانورهای  بازنگری  با  تعمیرات  امر 
معین  امورهای  حضور  با  که  جهادی 
برگزار  استانی  و  به صورت همجواری 
می شود ، شاهد کاهش میزان آسیب 
پذیری فیدرهای فشار متوسط در شرایط 

نامساعد جوی می باشیم .
نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
به   : کرد  خاطرنشان  مازندران  برق 
همین منظور در سال گذشته  ۹۹  مانور 
مازندران  شهرستان   ۱۸ در  عملیاتی 

برگزار شد .
وی تمرین و آمادگی مدیریتی و 

عملیاتی برای مدیران و پرسنل عملیاتی 
و اجرایی ، افزایش ارائه خدمات عمومی 
به مشترکین از طریق تسریع در فرآیند 
زمان  کوتاهترین  در  شبکه  تعمیرات 
ممکن که در واقع موجب کاهش تعداد 
رضایتمندی  و  خاموشی  زمان  مدت  و 
در  الزم  اقدام   ، گردد  می  مشترکین 
جهت افزایش پایداری و کاهش آسیب 
، شبیه  برق  توزیع  پذیری شبکه های 
اعمال  و  ریزی  برنامه  تمرین  سازی 
کاری  شرایط  در  واحدها  فرماندهی 
متفاوت )مدیریت بحران ( صرفه جویی 
اجرایی  عملیات  به  توجه  با  اقتصادی 

توسط همکاران شرکت ) با هدف اقتصاد 
عملکرد  میزان  سنجش   ،  ) مقاومتی 
استفاده  برای  پیمانکاران  و  همکاران 
از شرایط اضطراری را از جمله اهداف 

انجام این عملیات برشمرد.
وی تصریح کرد : مجموع فعالیت 
ها در مانورهای مذکور شامل : سرویس  
ترانس ها ، تعویض مقره ها ، اصالح 
جمپرها ، تعویض برقگیرها و کات اوت 
معیوب ، تغییر آرایش شبکه ، نصب کابل 
خود نگهدار ، نصب اسپیسر و جلوبر ، 
اندازی دیزل ژنراتور های  راه  تست و 

مرکز در منطقه و .... می باشد .

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران

380 کیلومتر شبکه فشار متوسط برق استان مقاوم سازی شد
مدیر برق منطقه یک اصفهان:

اصالح بیش از ده کیلومتر ساختارشبکه با هزینه بالغ بر یک 
میلیارد تومان

دنیای جوانان گروه شهرستان – اصفهان : مدیر برق منطقه یک اصفهان 
گفت: در محدوده منطقه یک ،با کابل های روغنی ۵۰ ساله خدا حافظی می کنیم 
و بیش از ده  کیلومتر  اصالح ساختار شبکه و به عبارتی بهینه سازی شبکه فشار 
ضعیف هوایی با تبدیل شبکه هاي مسي به کابل خود نگهدار در مرکز اصفهان 

صورت گرفته است. .
با اعالم  ااصفهان،مهندس سید علیرضا عریضی   از  ما  به گزارش خبرنگار 
این خبر گفت : متعادل سازی و پایداری فیدرهای فشار ضعیف ،ایمن سازي شبکه 
،حفظ مبلمان شهري ،رفع ضعف برق ،کاهش تلفات شبکه ،جمع آوري انشعابات غیر 
مجازي و همچنین رفع مشکل نقاط پر خطر از اهداف اصلي این پروژه بوده است
وی تصریح کرد : هزینه پروژه بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۹۳۳ میلیون ریال مي باشد .

مهندس عریضی در ادامه به کابل های روغنی ۵۰ ساله اشاره کرد و گفت 
:تعویض کابل های روغنی ۵۰ ساله  فرسوده  اصفهان در خیابان طالقانی به منظور 

کاهش انرژی توزیع نشده که اهم آن کاهش خاموشی ها می باشد انجام شد
وی  گفت :کابل های روغنی قدیمی در زمان اجرای پروژه های دهه گذشته 
از تجهیزات به روز به حساب مي آمده است ولي برش هاي خواسته و ناخواسته که 
در طول زمان اتفاق افتاده ازیک سو و قطع شریان روغني آن به طور عملي این 
کابل ها را از مدار خارج نموده است و افزون بر آن کابل هاي کراسلینگ جدید 
،تجهیزات به روز است که در مدیریت هوشمند شبکه کارایي زیادي دارد و کاهش 
تلفات را همزمان با افزایش اطمینان شبکه در اختیار شرکت قرار مي دهد حساسیت 
اجرایي این پروژه ها در بافت سنتي اصفهان به لحاظ تغییرات پیاپي مهندسي شهر 

سازي از اهمیت بیشتري برخوردار است .
از یک کیلومتر کابل کراسلینگ جایگزین  :بیش  ادامه تصریح کرد  وی در 

کابل هاي روغني قدیمي شد.
گفتنی است : هزینه پروژه بالغ بر ۲ میلیارد و ۹۷۴ میلیون ریال بوده است.

اهدای تجهیزات مقابله با کرونا به مردم توسط فوالدخراسان
مجتمع فوالدخراسان، در ادامه حمایت خود از کادر درمان شهرستان 
نیشابور، دو هزار دست دیگر »گان حفاظت فردی« به دانشگاه علوم پزشکی 

نیشابور اهدا کرد
دنیای جوانان گروه شهرستان- نیشابور- سید موسی الرضا حسینی 
:شهرام بقراط، »مدیر روابط عمومی« فوالدخراسان با اشاره به دستور مدیر 
عامل این شرکت درخصوص »همیاری با متولیان نظام سالمت نیشابور« 
در مقابله با شیوع »ویروس کرونا« گفت: در این راستا مجتمع فوالد، پیش 
از این ۱۵۰۰ لیتر »مایع ضدعفونی کننده سطوح«، ۱۶۰۰ لیتر »مایع ضد 
عفونی کننده دست با پایه نانو«، ۱۰۰۰ عدد »ماسک استاندارد« به همراه 
درمان،  پرسنل  تعدادی »عینک محافظ«، ۱۵۰۰ دست »گان حفاظتی« 
۲۹۰ دست کیت )لباس یکسره حفاظتی( برای کارکنان فداکار بیمارستان، 

به دانشگاه علوم پزشکی نیشابور اهدا کرده بود

و  نکاء  راه و شهرسازی شهرستانهای بهشهر،  اداره  رئیس 
گلوگاه خبر داد :

استان  شرق  روستایی  راههای  آسفالت  و  بهسازی  عملیات 
مازندران با سرعت در حال انجام است

اداره  دنیای جوانان-گروه شهرستان مازندران-درخشنده: به گزارش 
ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران، مهندس 
ناصحی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستانهای بهشهر، نکاء و گلوگاه از 
اجرای تکمیل عملیات بهسازی راه امام زاده یوسف خلیل شهر در بخش 
مرکزی شهرستان بهشهر خبر داد و افزود : احداث دیوار گابیونی راه روستایی 
االرز و بهسازی راه روستایی فتکش در بخش یانه سر شهرستان بهشهر و 
بهسازی راه روستایی برما شهرستان گلوگاه توسط اداره کل راه و شهرسازی 

استان مازندران در حال انجام می باشد.
وی افزود : شهرستانهای بهشهر، نکاء و گلوگاه بدلیل موقعیت و شرایط 
جاذبه های گردشگری و منابع طبیعی و قطب کشاورزی در شرق استان از 

شهرستانهای پر ترافیک و پرتردد محسوب می گردد.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستانهای بهشهر، نکاء و گلوگاه ضمن 
اشاره به تکمیل عملیات بهسازی راه روستایی امام زاده یوسف خلیل شهر 
به طول ۲/۱ کیلومتر افزود: بهسازی راه روستایی فتکش به طول ۵۰۰ متر 
و احداث دیوار گابیونی به طول ۵۰ متر راه روستایی االرز در شهرستان 
بهشهر و بهسازی و اجرای پریمکت به طول ۱ کیلومتر در محور روستایی 

برما شهرستان نکاء هم اکنون در حال اجرا می باشند.
گفتنی است راه روستایی تیلو نو- نظام محله شهرستان گلوگاه عملیات اجرایی 
 بهسازی و آسفالت انشااهلل در چند روز آینده در این شهرستان انجام خواهد شد.

از ۷۸۶۳ کیلومتر راه روستایی موجود در مازندران، مقدار ۵۵۵ کیلومتر در 
شهرستان بهشهر، نکاء و گلوگاه واقع شده است

مهلت شرکت در مسابقه ساخت المان نوروزی تمدید شد
شهردار   : نژاد  ساوری  -محدثه  گرگان  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
گرگان از تمدید مهلت شرکت در مسابقه ساخت المان نوروزی با مواد بازیافتی 
و ضایعات خبر داد. به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی و امور بین الملل 
شهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود گفت: با هدف حفظ محیط زیست و مشارکت 
شهروندان در ساخت المان های نوروزی و ایجاد شادی و نشاط بین افراد جامعه، 
مسابقه ساخت المان نوروزی با مواد بازیافتی و ضایعات طراحی و فراخوان آن 
اعالم شد. وی ادامه داد: با توجه به استقبال شهروندان و درخواست عالقمندان 
مهلت شرکت در این جشنواره و ارسال آثار تا ۱۰ خردادماه سال جاری تمدید 
شد. شهردار گرگان تصریح کرد: عالقمندان می توانند آثار خود را به دفتر خانه 
طبیعت واقع در بلوار ناهارخوران تحویل دهند. دادبود با بیان اینکه آثار باید 
مرتبط با موضوع نوروز و حداکثر با ارتفاع ۱/۸ متر باشد، تاکید کرد: آثار ارائه 
شده در اختیار شهرداری گرگان قرار خواهد گرفت و بازگردانده نخواهد شد. 
وی متذکر شد: جایزه نفر اول از نگاه داوران ۱۰۰ میلیون ریال، نفر اول ز تگاه 
شهروندان نیز ۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود. دادبود در پایان گفت: نتایج در 
تاریخ ۱۶ خردادماه سال جاری از طریق پایگاه اطالع رسانی شهرداری گرگان 

به نشانی www.gorgan.ir  اطالع رسان خواهد شد.

مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي :
اولین جلسه شورای راهبری خوشه صنعتی عایق رطوبتي 

دلیجان در سال ۱۳99تشکیل شد
روابط  گزارش  :به  نوروزی  حامد   - مرکزی  گروه شهرستان  جوانان  دنیای 
عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي در این جلسه  شوراي راهبري 
، گزارش عملکرد و تشریح وضعیت موجود خوشه صنعتی عایق رطوبتي دلیجان 

، همچنین تصویب برنامه های عملیاتی از سوي شبکه فراگیر توسعه مطرح شد. 
آمره مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي در جلسه شوراي 
راهبري خوشه صنعتي عایق رطوبتي دلیجان گزارشي از حمایتهاي صورت گرفته 
از خوشه عایق رطوبتي در سال ۱۳۹۸ ارائه و گفت : برگزاري ۹ دوره آموزش با 
حضور ۲۹۳ نفر ، تور بازدید از نمایشگاه داخلي ، برگزاري کلینیک سیار صنعت و 
همچنین خدمات فناورانه از جمله این حمایتها در سال گذشته بوده است. در ادامه 
نیز حاضران، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را مطرح و بر حمایت  همه جانبه از 
اقدامات خوشه عایق رطوبتي تاکید کردند. گفتنی است؛ فرایند توسعه خوشه صنعتي 
عایق رطوبتي دلیجان با حضور عامل توسعه در سال ۱۳۸۷ آغاز شده و پس از سال 
۱۳۹۱ انجمن عایق رطوبتي بعنوان شبکه فراگیر مسئولیت برنامه ریزي و اجراي 
برنامه هاي عمل براي ذینفعان خوشه عایق رطوبتي را بر عهده دارد و تعداد ۱۰۸ 

واحد تولیدي از ذینفعان خوشه عایق رطوبتي مي باشند.

تغییرات یکپارچه سازی در آبفای هرمزگان؛
معاونین و مدیران جدید آبفا منصوب شدند 

شاکری قائم مقام شد

سوی  از  احکامی  در   : هرمزگان   – شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان معاونین و مدیران جدید شرکت آب و 

فاضالب هرمزگان معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی آب و فاضالب هرمزگان، با یکپارچه سازی 
شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی و تغییر ساختار سازمانی، 
امین قصمی مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان در احکامی، معاونین جدید 

شرکت را منصوب کرد.
وی در این جلسه گفت: این احکام با یکپارچه سازی شرکت های آب 
و فاضالب شهری و روستایی و تغییر ساختار سازمانی صادر شده است که 
در انتصاب معاونین و مدیران مستقل نهایت دقت و بررسی صورت گرفت 

تا شرکت مسیر موفقی که از قبل داشت چابک تر به فعالیتش ادامه دهد.
انتصاب های جدید عملکرد  اینکه شاخص اصلی در  بیان  با  قصمی 
افراد بود، افزود: همه گزینه های مطرح از جمله افرادی بودند که انتخاب 
بین آنها سخت بود ولی در نهایت می بایست یکی از بین آنها به عنوان 

گزینه نهایی معرفی می شد. 
معاونین و مدیران جدید شرکت آب و فاضالب  نیز  پایان جلسه  در 

هرمزگان معرفی شدند.
در این احکام احمد شاکری به عنوان قائم مقام، جواد منصوری معاون 
منابع انسانی و تحقیقات، غالمحسین محبی معاون مالی و پشتیبانی، عالء 
امیریان نژاد معاون بهره برداری و توسعه فاضالب، سعید صادقی معاون 
بهره برداری و توسعه آب، علی رضایی سردره معاون خدمات مشترکین و 
درآمد و منصور توسلی« معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت 

آب و فاضالب منصوب شدند.
همچنین در احکامی دیگر غالمرضا دهقانی فورخوجی به عنوان مدیر 
دفتر روابط عمومی، شهریار بلوکی مدیر دفتر امور حقوقی و قراردادها و پریسا 

زارعی به عنوان مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب منصوب شدند.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان خبرداد
جذب بیش از ۱۸ هزار مشترک جدید گاز طی سال 9۸ در 

گلستان
دنیای جوانان گروه شهرستان گلستان - محدثه ساوری نژاد : مدیرعامل 
شرکت گاز گلستان گفت: باجذب بالغ بر ۱۸ هزار مشترک در سال ۹۸، شمار 
مشترکان گاز طبیعی گلستان از مرز ۵۸۶ هزار عبور کرده است. محمد رحیم 
رحیمی اظهارکرد: در راستای فرآیند جذب مشترکان گاز طبیعی، روند اشتراک 
پذیری در بخش های مختلف مصرف به قوت ادامه داشته تا هموطنان فاقد 
گاز بتوانند از این نعمت الهی بهره مند شوند. وی در ادامه ازجذب تعداد ۱۸ 
هزار و ۴۲۰ مشترک جدید گاز در سال ۹۸ خبرداد که از این تعداد حدود ۱۰ 
هزار و ۳۲۰ مشترک شهری و تعداد هشت هزار و ۱۰۰ مشترک هم روستایی 
بودند. رحیمی تصریح کرد: با همت و تالش مجموعه کارکنان گاز گلستان 
در مجموع تاکنون بالغ بر ۵۸۶ هزار و ۸۳۶ مشترک در سطح استان مصرف 
کنندگان گازطبیعی هستند که تعداد ۳۵۷ هزار و ۱۹۱ مشترک شهری و 
۲۲۹ هزارو ۶۴۵ مشترک هم روستایی هستند. مدیرعامل شرکت گاز استان 
گلستان تصریح کرد: در مجموع تاکنون شهرستان گرگان با جذب بیش 
از ۱۵۹ هزار و گنبد با بیش از ۱۰۵ هزارمشترک بیشترین حجم مشترکان 
جذب شده استان را دارد. وی با اشاره به اینکه تاکنون هزار و ۷۹۲ پروژه 
گازرسانی در بخش های مختلف شهری، روستایی، صنایع عمده و جایگاه 
CNG گازرسانی شده، اظهارکرد: این پروژه ها شامل ۳۳ شهر و ۸۸۰ روستا، 

تعداد ۸۱۵ واحد صنعتی عمده و همچنین ۶۴ جایگاه سی ان جی است. 
به  خطاب  ایمنی  نکات  گرفتن  جدی  بر  تاکید  با  خاتمه  در  رحیمی 
مشترکان شرکت گفت: با توجه به گرم شدن هوا تدریجی هوا، دقت شود 
جهت جمع آوری وسایل گاز سوز حتمًا شیرهای مصرف گاز بسته شده و 
محل خروج گاز با در پوش مناسب مسدود گردد تا از بروز حوادث مرتبط 

جلوگیری شود.

بزرگداشت روز ملی خیام در نیشابور
بزرگداشت روز ملي  حکیم عمر خیام نیشابوري ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت۹۹  توسط  
فرهنگ دوستان ، هنرمندان ،اندیشمندان و خیام شناسان در فضای مجازی برگزار مي شود .

دنیای جوانان گروه شهرستان نیشابور .سید موسی الرضا حسینی :معاون استاندار 
،فرماندار ورییس ستادبزرگداشت روز ملی حکیم خیام نیشابوری  اظهار کرد: ما در جهان 
با وجود فرهنگ ایراني واسالمي وشخصیت هایي همچون خیام، عطار ،فضل بن شاذان 
نیشابوري که شناسنامه فرهنگي ایران و جهان هستند شناخته مي شویم  چراکه بزرگ 
مردانی تاریخ تمدن ایران وجهان را ساخته اند و ما با عنایت به آرا و افکار این شخصیت 
وارسته » حکیم عمر خیام نیشابوري  » مي توانیم  تصویري روشن براي نسل هاي حاضر 
و آینده ا یجاد نماییم و امروز نیشابور مفتخر است گوهرهای دردانه ای را پرورش داده که 
موجب معرفی کشور به جهان شده اند  ولذا  احیای برنامه های فرهنگی به ویژه در حوزه 

تمدنی بسیار حائز اهمیت است
علیرضا قامتی  گفت : روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۹  ساعت ۱۱ صبح همزمان با 
بزرگداشت روز ملي  حکیم عمر خیام نیشابوري جلسه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان 
در باغ مصفای خیام با   رعایت فاصله گذاری هوشمند اجتماعی برگزار و سپس حاضرین 
به نمایندگی از تمام مشتاقان خیام در جهان ، ایران ونیشابور آرامگاه حکیم فرزانه ی 

نیشابور را  گلباران خواهند کرد.
نایب رییس شورای فرهنگ عمومی نیشابور خاطرنشان کرد:  روز یکشنبه ۲۸ 
اردیبهشت ۹۹  از ساعت ۲۱ الی ۲۳ شب به اهتمام اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی 
وگردشگری نیشابوربرنامه علمي تاریخي  خیام  ویژه معرفي آثار مکتوب مربوط به خیام 
توسط  استاد حسن نظریان وحمید خادمي ،معرفي آثار باستاني دوران سلجوقي همزمان 
با خیام مربوط به نیشابور توسط مرضیه خانلقي و بررسی سفالینه های دوران سلجوقی 

توسط مرجان موحددر فضای مجازی برگزار خواهدشد.
فرماندار ویژه نیشابور یادآورشد:  روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۹   ازساعت ۲۱ الی 
۲۳ شب به همت دانشگاه نیشابور همایش علمی بزرگداشت خیام نیشابوری با حضور 
اساتیدوخیام شناسان از جمله دکتر مجدالدین کیوانی استاد دانشگاه خوارزمی وسردبیر نشریه 
میراث مکتوب با مقاله مالحظاتی گذرا درباره حضور خیام در غرب،دکترمجید میرزا وزیری 
استاد دانشگاه مشهدبا مقاله آرایه های ادبی ومفاهیم ریاضی،دکترمحمد باقری از پژوهشکده 
تاریخ علم تهران با مقاله آشنایی با خیام ریاضیدان ودکتر حسن صادقی سمرجانی رییس 
دانشگاه نیشابوربا مقاله خیام در مقام اعتراض به سیاست های خرد ستیز عصرسلجوقی  

در فضای مجازی به آدرس:live.neyshabur.ac.ir برگزار می گردد.
مقا م عالی دولت در نیشابور همچنین عنوان کرد: اداره آموزش وپرورش نیشابور 
نیز مسابقه ادبی » چله چارانه « ویژه بزرگداشت روز ملي  حکیم عمر خیام نیشابوري در 
شبکه مجازی شاد برپا نموده وهمچنین جشنواره دیجیتالی هود) هنر، ورزش، دانش( را با 
همکاری پژوهش سرای دانش آموزی زنده یاد سینا مسیح آبادی، کارشناسی تکنولوژی 
و گروه های  آموزشی و مشارکت دانشگاه فرهنگیان بین معلمان، دانشجو معلمان و دانش 
آموزان )با مشارکت والدین( و با هدف ایجاد زمینه بروز و رشد خالقیت برگزار می نماید.

قامتی اذعان کرد: پویش خانواده کتابخوان  هم با رویکرد خیام شناسی  توسط 
اداره کتابخانه های عمومی نیشابور ویژه عموم عالقمندان در سطح شهرستان نیشابور 
برگزار خواهد شد.وی در ادامه  تاکیدکرد:همچنین هنرمندان ،فرهیختگان وانجمن 
با برپایی پویش های مختلف در فضای مجازی  های فرهنگی ،هنری وادبی نیز 
بزرگداشت روز ملي  حکیم عمر خیام نیشابوري را گرامی داشته و برغناي روزهاي 
ملي ابرشهر ایران» نیشابور « افزوده اند.رییس ستادبزرگداشت روز ملی حکیم خیام 
نیشابوری   در خاتمه گفت : با برنامه ریزی به عمل آمده امسال باعنایت  به مصوبات 
ستاد ملی مبارزه با کرونا و ضرورت اجرای دقیق دستورالعمل فاصله گذاری هوشمند 
اجتماعی و پرهیز از شکل گیری تجمعات پر خطر به منظور اطمینان از قطع زنجیره 
انتقال بیماری کرونا، بزرگداشت روزملی شیخ حکیم عمر خیام نیشابوری  از۲۸ تا 

۳۰ اردیبهشت۹۹  در فضای مجازی برگزار می شود.

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
تحقق  راستای  در  کبری:   کرج-ا
نام  در  رهبری  معظم  مقام  فرمایش 
تولید«  »جهش  نام  به  سال  گذاری 
توسعه  ساخت  زیر  روند  در  تسهیل  و 
استان، تفاهم نامه همکاری فی ما بین 
شرکت گاز استان البرز و اداره کل منابع 
طبیعی استان البرز منعقد شد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت گاز استان البرز، 
تفاهم نامه همکاری فی ما بین شرکت 
گاز استان البرز و اداره کل منابع طبیعی 

و آبخیزداری استان البرز منعقد شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان البرز 
نامه  تفاهم  این  در  کرد:  نشان  خاطر 
مقرر شد برای جبران بخشی از تخریب 
بوئین  اینچ   ۳۶ انتقال  های طرح خط 
همکاری  توسعه  باهدف   ، زهرا-کرج 
بهره  زمینه  در  و  بخشی  بین  های 
مسوولیت  و  ها  توانمندی  از  برداری 
های اجتماعی، شرکت گاز استان برای 
مشارکت در احیا و توسعه فضای سبز 

به ویژه در بخش  استان  منابع طبیعی 
بیابانزدایی،این شرکت نسبت به کاشت، 
هکتار   ۷۰ در سطح  آبیاری  و  مراقبت 
و  همکاری  ۲سال  بمدت  کاری  نهال 
مردم  مشارکت  جذب  زمینه  در  تعامل 

و ایجاد اشتغال  اقدام کند.
این  از  ما  هدف  گفت:  نژاد  تقی 
تولید،  چرخه  به  کمک  نامه  تفاهم 
و  سبز  فضای  و  درختکاری  توسعه 
کاهش خسارات وارده به طبیعت است.

وی  کمک به مردم استان از نظر تامین 
زیر ساخت ها را از دیگر دالیل انعقاد 
کرد.همچنین  عنوان  نامه  تفاهم  این 
طبیعی  منابع  کل  مدیر  فرضی  حامد 
نشان  خاطر  البرز  استان  آبخیزداری  و 
تامین  منظور  به  نامه  تفاهم  کرد:این 
برای  پاک  انرژی  وتامین  استان  گاز 
کشاورزی،  صنعتی،  کنندگان  مصرف 
زیرساخت  ایجاد  و  خانگی  خدماتی، 
است.فرضی  شده  منعقد  ای  توسعه 
افزود: در راستای تحقق فرمایش مقام 
به  سال  گذاری  نام  در  رهبری  معظم 
روند  در  تولید« و تسهیل  نام »جهش 
تفاهم  این  استان،  توسعه  ساخت  زیر 
این  داشت:  اظهار  شد.وی  منعقد  نامه 
تمام  گرفتن  نظر  در  با  تفاهمنامه  
به  بمنظور  و  طبیعی  منابع  مالحظات 
حداقل رساندن خسارات ناشی از پروژه 
به طبیعت، با برگزاری جلسات و بازدید 
های متعدد فنی بهترین مسیر با کمترین 

میزان خسارت در نظر گرفته شد.

با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان البرز انجام شد

انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت گاز استان البرز و اداره کل منابع طبیعی استان البرز

در راستای افزایش پایداری خطوط برق رسانی انجام شد؛
اجرای دو پروژه بهینه سازی شبکه و تاسیسات توزیع برق در شهرستان مهدیشهر

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
– سمنان . رضا تبیانیان : مدیر توزیع 
برق شهرستان مهدیشهر از اجرای دو 
و  هزار  یک  بهسازی  و  اصالح  پروژه 
هوایی،  فشـار ضعیف  متر شبکه   ۵۰۰
و  مهدیشهر  شهرهای  نقاط  برخی  در 

درجزین خبرداد. 
اجرای  با  گفت:  حافظی  حسین 

پروژه بهینه سازی خطوط برق رسانی در 
مناطق مختلف شهر درجزین، یک هزار 
و ۱۰۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی از 
میان اشجار جدا و استاندارد سازی شده 
برق  پایه  تعدادی  تعویض  عملیات  و 

فرسوده نیز در برخی نقاط انجام شد. 
های  پایه  جایگزینی  افزود:  وی 
جدید به جای تیرهای فرسوده در خیابان 

و  مهدیشهر  انقالب  شهرک  توحید 
همچنین بهسازی ۴۰۰ متر شبکه فشار 
ی  پروژه  خیابان،  این  هوایی  ضعیف 

دیگری است که به اجرا در آمد. 
یش  فزا ا  : کرد فه  اضا حافظی 
پایـداری شبکـه، جلب رضایت منـدی 
های  خامـوشی  کاهـش  مشتــرکین، 
انرژی  تلفات  تقلیل  گذرا،  و  ناخواسته 

الکتریکی و ایجاد ایمنی برای نیروهای 
بر روی شبکه  کار  در هنگام  عملیاتی 
اهداف  جمله  از  شده،  ذکر  مسیرهای 
اجرای این پروژه ها به شمار می رود. 

به  اظهارداشت:  همچنین   وی 
قید  پروژه  دو  نمودن  عملیاتی  منظور 
شده، مبلغ یک میلیارد و شش میلیون 

ریال سرمایه گذاری شده است.

دنیای جوانان گروه شهرستان – گلستان محدثه 
ساوری نژاد: درجلسه ای که با حضور کارکنان روابط 
برگزار شد  عمومی و مدیرمخابرات منطقه گلستان 
ابتدا مهندس شهمرادی با تسلیت فرا رسیدن شهادت 
مولی الموحدین امیرالمومنین علی )ع( و گرامیداشت 
ابراز امیدواری کرد از فیوضات شبهای  لیالی قدر ، 
. مدیر  بهره مندی الزم صورت گیرد  پربرکت قدر 
مخابرات منطقه گلستان همچنین با اشاره به نزدیک 
ارتباطات و روابط  اردیبهشت روز جهانی  شدن ۲۷ 
عمومی ، از تمامی کارکنان روابط عمومی و رابطین 

گفت:  و  کرد  تقدیر  استان  سطح  مخابرات  ادارات 
روابط عمومی جایگاه استراتژی در سازمان داشته و 
نقش بسزایی در نیل به اهداف سازمانی و موفقیت 
های آن دارد . وی با اشاره به اقدمات انجام شده در 
از اطالع   ، روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان 
رسانی دقیق و به موقع را به عنوان یکی از تکالیف 
روابط عمومی نام برد و افزود: اطالع رسانی درست 
و به موقع یکی از وظایفی است که موجب آگاهی 
بخشی مخاطبان شده ومشتریان ما د ر دو بخش برون 
و درون سازمان از آن بهره مند میگردند. وی گفت 

آگاهی حق مردم و مشتریان است که اطالعات مورد 
نیاز مخابراتی را درست و به موقع دریافت نمایند و 
روابط عمومی مکلف به این امر مهم میباشد. در این 
جلسه که رابطین روابط عمومی در ادارات مخابرات 
شهرستانها نیز بصورت ویدئو کنفرانسی حضور داشتند 
مدیر مخابرات منطقه گلستان همچنین پاسخگویی به 
انتفادات و مطالب مندرج در فضای رسانه ای را الزم 
دانست و گفت : پاسخ های قانع کننده باید انتشار 
اسرع وقت  در  و مشتریان  وابهامات مخاطبان  یابد 

با اطالع رسانی های مطلوب و مناسب رفع گردد.

مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی :

روابط عمومی نقش بسزایی در نیل به اهداف سازمانی و موفقیت های آن دارد

شهرستان  گروه  جوانان  دنیای   
ایالم-  آذر یعقوبیان:   مدیر عامل آب و 
فاضالب استان ایالم گفت: پارامترهای 
کیفی آب استان بیش از ۹۸ درصد می 
و  ها  مرهون تالش  امر  این  که  باشد 
شرکت  بین  که  است  خوبی  تعامالت 
آب و فاضالب و دانشگاه علوم پزشکی 
و مرکز بهداشت شهرستان ایالم شکل 

گرفته است. 
مدیر عامل آب و فاضالب استان 
ایالم گفت: پارامترهای کیفی آب استان 
بیش از ۹۸ درصد می باشد که این امر 
مرهون تالش ها و تعامالت خوبی است 
که بین شرکت آب و فاضالب و دانشگاه 
علوم پزشکی و مرکز بهداشت شهرستان 

ایالم شکل گرفته است.
مدیر  حضور  با  که  ای  جلسه  در 
شهرستان  آبفای  امور  مدیر  و  عامل 
ایالم با رئیس مرکز بهداشت شهرستان 
ایالم برگزار گردید بر لزوم هماهنگی و 
پیگیری بیشتر در خصوص حفظ کیفیت 

آب شرب تاکید شد.
خصوص  در  تیموری”  له  “نورا
آب  کیفیت  ارتقاء  و  نظارت  اهمیت 

شرکت  اصلی  رسالت  عنوان  به  شرب 
اظهار   ، نیرو  وزارت  قرمز  خط  و  آبفا 
از  بیش  همفکری  و  داشت: همکاری 

پیش مرکز بهداشت به عنوان دستگاه 
نقاط  کزدن  برطرف  راستای  در  ناظر 
و  گزارشات  موقع  به  ارائه  و  ضعف 
معضالت  بهداشتی شناسایی شده جهت 

تامین آب شرب سالم است.
ز  ا شرکت  ین  ا  : د و فز ا وی 
شده  مطرح  نتقادات  ا و  پیشنهادات 
ل  ستقبا ا شت  بهدا مرکز  سوی  ز  ا
دستگاه  دو  هر  هدف  که  چرا  نموده 
نهایتا به خدمت و سالمت مردم ختم 

می شود  .
رئیس  کریمی  دکتر  ادامه،  در 
ایالم ضمن  شهرستان  بهداشت  مرکز 
کیفی  های  شاخص  از  گزارشی  ارائه 
بحث  به  استان  سطح   در  شرب  آب 
تبادل نظر در خصوص چالش های  و 
و  ،راهکارها  استان  سطح   در  موجود 
ارائه پیشنهادات پرداختند و بیان داشتند 
با ایجاد سینرژی  تعامل و گفتگو و خود 
ارزیابی قطعا بسیاری از مشکالت مرتفع 

خواهد شد

پارامترهای کیفی آب بیش از 98 درصد است 

دنیــای جوانــان گــروه شهرســتان – ســمنان 
ــزاده  ــای امام ــو هیئت امن ــان : عض ــا تبیانی – رض
قاســم)ع( زینبیــه دامغــان گفــت: از نیمه شــعبان تا 
پایــان مــاه رمضــان حــدود ۱۰۰۰ بســته معیشــتی، 
بهداشــتی و دارویــی بــه همــت هیئت امنــای 
امامــزاده قاســم)ع( زینبیــه دامغــان بیــن نیازمندان 

توزیــع مــی شــود.
ــانی  ــردی اطالع رس ــتاد راهب ــزارش س ــه گ ب
وقــف در اســتان ســمنان، حمیــد حقیــری اظهــار 
ــه  کــرد: آســتان مقــدس امامــزاده قاســم)ع( محل
زینبیــه دامغــان به عنــوان یکــی از بقــاع شــاخص 
ــول  ــان، در ط ــهر دامغ ــی ش ــای فرهنگ و قطب ه
برگــزار  فرهنگــی  متنــوع  برنامه هــای  ســال 

می کنــد.
ــه تصمیمــات ســتاد  ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
ــا، در حــال حاضــر امــکان  ــا کرون ــه ب ــی مقابل مل
برگــزاری مراســمات بــا حضــور جمعیــت در 

ــدارد و از زمــان شــیوع  آســتان امامــزاده وجــود ن
کرونــا ویــروس اعضــای هیئــت امــا طــی چندیــن 
مرحلــه نســبت بــه تهیــه و بســته بندی ســبد کاال 

و بســته های بهداشــتی اقــدام نموده انــد.
قاســم)ع(  امامــزاده  هیئت امنــای  عضــو 
ــع  ــه و توزی ــرد: تهی ــح ک ــان تصری ــه دامغ زینبی
میــالد  شــب  در  غذایــی  مــواد  بســته های 
ــزاده  ــدان در امام ــن نیازمن ــت ع بی ــم اهل بی کری
ــن  ــا در ای ــه یکــی از اقدامــات م قاســم)ع( زینبی

ــود. ــام ب ای
وی عنــوان کــرد: عقیقــه گوســفند و تقســیم 
گوشــت بیــن ۴۰ خانــواده نیازمنــد، تقســیم 
۱۱۰ پــرس غــذای گــرم بیــن نیازمنــدان و 
ــاز برخــی از افــراد  تهــی اقــالم دارویــی موردنی
ــه در  ــی اســت ک ــر اقدامات ــم از دیگ ــد ه نیازمن
ــا  ــدگان کرون ــیب دی ــه آس ــک ب ــتای کم راس

ــده اســت. ــام ش انج

بیــن  نــان  بن هــای  توزیــع  از  حقیــری 
نیازمنــدان بــه مناســبت مــاه مبــارک رمضــان در 
امامــزاده قاســم)ع( خبــر داد و گفــت: در ایــن ایــام 
نســبت بــه تهیــه پوشــک و شــیر خشــک و توزیــع 

بیــن نیازمــان نیــز اقــدام شــده اســت.
وی عنــوان کــرد: بــر اســاس پیگیری هایــی 
کــه صــورت گرفــت، در ایــن ایــام چندیــن نوبــت 
نســبت بــه ضدعفونــی کلیــه قســمت های امامزاده 

اقــدام شــد.
قاســم)ع(  امامــزاده  هیئت امنــای  عضــو 
ــم  ــا داری ــرد: بن ــان ک ــان خاطرنش ــه دامغ زینبی
ــه و  ــد تهی ــان رون ــارک رمض ــاه مب ــان م ــا پای ت
توزیــع بســته های معیشــتی را ادامــه دهیــم و 
مــردم مؤمــن و والیتمــدار دامغــان می تواننــد 
کمک هــای نقــدی و غیــر نقــدی خــود را جهــت 
ایــن امــر خداپســندانه تحویــل دفتــر هیئت امنــای 

ــد. ــزاده دهن امام

عضو هیئت امنای امامزاده قاسم)ع( زینبیه دامغان:

1000 بسته ارزاق به همت هیئت امنای امامزاده قاسم)ع( زینبیه دامغان 
بین نیازمندان توزیع می شود
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از راست  عبدالحسین آذرنگ، علی دهباشی، جهانگیر منصور )مدیر انتشارات 
زمان( و محسن باقرزاده ) مدیر انتشارات توس( -  مرداد ۱۳۷۹  اختصاصی دنیای جوانان

غریب را دل محزون
سوی وطن باشد

امیر علیشیر نوایی

اگر به میکده ام یک شب انجمن باشد
چراغ انجمن آن به، که یار من باشد

چه میل باغ کنم با وجود قد و رخش
که صد فراغتم از سرو و یاسمن باشد

ز زلف پرشکنش صید دل چه سان برهی
که صد کمند بال زیر هر شکن باشد

ز روضه، دیر مغان آرزو کنم در حشر
غریب را دل محزون سوی وطن باشد

کجاست می که بشوید ز لوح خاطر پاک
گرت ز محنت دوران دو صد سخن باشد

اگر به دشت فنا خاک ره شود »فانی«
به باد، سوی »تو« اش میل آمدن باشد

از  سرشار  ایران،  ادبیات  عظمت  و  افتخار  سراسر  »آسمان 
ستارگان پرفروغی است که تاریخ بلند و پرشکوه ما را همواره روشن و 
تابنده نگاه داشته است. فرهنگ غنی این سرزمین به واسطه بزرگان و 
مفاخری زنده و پویاست که اندیشه و منش آن ها، برگ های زرینی در 
دفتر اوراق فرهنگ و ادب فارسی آراسته و صفحات درخشان فرهنگ 
و هنر ایرانیان را در جغرافیای پهناور و تاریخ کهن دامن این مرز و 

بوم به هم متصل کرده است.
از جمله قله های پرافتخار و مایه مباهات ایرانیان، بلکه رفیع ترین 
قله ادب پارسی اثر جاودان حکیم طوس ابوالقاسم فردوسی است که 
حد و غایتی برای آن نمی توان متصور شد. شاهکاری که اعتالی 
فرهنگ و هنر ایران زمین و دین مداری و وطن دوستی و اخالق 
محوری ایرانیان را به زیباترین وجه به تصویر کشید و از این منظر 
اثری بی نظیر خلق کرده است. او به افتخارات ایران کهن جان داد 
و مکارم ایرانیان را آشکار ساخت. شاهنامه فردوسی، بزرگترین اثر 
حماسی ایران، آیینه تمام نمای فرهنگ، زبان و ملت ایرانی و حکیم 
ابوالقاسم فردوسی مصدر نشین شعرای ایران زمین است. روایت ها 
و افسانه های پهلوانی این اثر، مناظر خیال انگیز و نقش های دلپذیری 
تاریخ دارد و هرگز رنگ زوال و  بلندای  به  خلق کرده که عمری 

کهنگی به خود نمی گیرد.
فردوسی احیاگر تاریخ گذشته ایران و برانگیزاننده آدمیان و الهام 
بخش هنرمندان مومن و معتقد برای آفرینش گری امروز و فردای 
سرزمین ماست و شاهنامه نقطه درخشان چکاد ادب فارسی، گنجی 
درخشش  و  و خالقیت  آفرینش  برای  ناپذیر  پایان  منبعی  و  پربها 
هنرمندان ایران زمین بوده و خواهد بود. هفت خان عشق و نزاع تن 
و نبرد روح، مسیری برای رسیدن به کمال و راهیابی به روشنایی 

فراروی ما می گشاید.
فارسی  زبان  پویایی  و  مانایی  در  اثر جاودانه،  این  هم چنین 
زبان  این  سرنوشت  شاهنامه  و  بی فردوسی  داشت،  بی مانند  نقشی 

مبهم و نامعلوم بود.
بیست و پنجم اردیبهشت، سال روز نکوداشت حکیم ابوالقاسم 
فردوسی و روز بزرگداشت زبان فارسی فرصت دوباره ای است تا با 
تعمق و تفکر در این اثر ژرف، راهی به کمال بیابیم. با گرامیداشت 
این روز بزرگ، تالش عالقه مندان و دوستداران فرهنگ این مرز و 
بوم را که در شرایط ویژه امسال هم، با تکاپوی بسیار برنامه هایی 
را در فضای مجازی برای ارج نهادن به مقام واالی حکیم توس 

تدارک دیدند، می ستایم. موفق و پیروز باشید«.

پیام وزیر ارشاد به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی

محمود آموزگار گفت: برخی نگران 
هستند.  برن  کنوانسیون  به  پیوستن 
برای این که مشکلی در زمینه پیوستن 
به قانون کپی رایت پیش نیاید، می توان 
به شکل ساده تر و در قالب قانونی ملی، 

کپی رایت را پذیرفت.
برنامه رادیویی صبح و گفتگو در 
رئیس  نایب  آموزگار  محمود  با  گفتگو 
تهران  کتابفروشان  و  ناشران  اتحادیه 
و حمیدرضا حاجی بابایی مدیر انتشارات 
بررسی  محوریت  با  ققنوس  ره  هزا
وضعیت ایران در برخورد با قانون کپی 

رایت، از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.
محمود آموزگار در این برنامه گفت: 
ایران در حال حاضر از قانونی که در سال 
۱۳۴۸ برای حفظ حقوق مولف تصویب 
در سال ۱۳۴۸  استفاده می کند.  کرده، 
کپی  از  حمایت  که  شد  وضع  قانونی 
بر می گیرد. وجه  را در  رایت و ترجمه 
که  است  این  هم  این قانون  مشخصه 
مرزهای  محدوده  در  آن  اجرای  حدود 
قانون  به عبارتی  است.  کشور  داخلی 

مذکور، حقوق مولفان داخل کشور را به 
رسمیت می شناسد و نسبت به صاحبان 

آثار در خارج از کشور الزامی ندارد.
وی افزود: برای پیوستن ایران به 
کنوانسیون برن، یک سری نگرانی هایی 
وجود دارد. برخی معتقد هستند که اگر 
قانون کپی رایت بپیوندیم، این می تواند 
برای کشور مشکل زا باشد چرا که باید 
از قوانین مصوب آن پیروی کنیم. برای 
به  پیوستن  زمینه  در  مشکلی  این که 
می توان  نیاید،  پیش  کپی رایت  قانون 
به شکل ساده تر و در قالب قانونی ملی، 

کپی رایت را بپذیریم. این، باعث می شود 
در  مشکلی  کردیم  احساس  زمان  هر 
زمینه پذیرش کپی رایت داریم، قانون را 
موضوعات  این ترتیب  به  بدهیم.  تغییر 
این زمینه  در  که  دوهوایی  و  یک بام 
وجود دارد، منتفی می شود و می توانیم 
جنبه  را  کپی  یا  مولف  حقوق  رعایت 

کامل تری بدهیم.
حاجی آبادی  این برنامه،  ادامه  در 
گفت: قانون سال ۴۸ که از آن با عنوان 
مصنفان  مولفان،  ز  ا حمایت  قانون 
به  تاحدی  می شود،  یاد  هنرمندان  و 

نویسندگان کتاب کمک می کند و هم 
اکنون بسیاری از مشکالت مطرح شده 
مرتفع  قانون  همین  با  این بخش  در 
کنیم،  نگاه  بیرون  از  اگر  می شود. 
وقتی کتابی را از خارج کشور می آوریم 
می کنیم،  منتشر  کپی رایت  بدون  و 
یت  ا کپی ر یت نشدن  عا ر مشکالت 

مشخص می شود.
از  برخی  هم اکنون  افزود:  وی 
هماهنگی  بدون  نشر  صنعت  فعاالن 
با سایر ناشران کتابی را از خارج کشور 
تهیه می کنند و اقدام به ترجمه می کنند. 
برن،  کنوانسیون  به  پیوستن  برای 
بگیرد،  صورت  داخل  از  اقداماتی  باید 
اگر  که  دارد  وجود  این تصور  هم اکنون 
به این کنوانسیون نپیوندیم، می توان با 
هزینه کمتر کتابی را چاپ و منتشر کرد. 
علمی،  و  کودک  کتاب های  بخش  در 
کتاب ها  از  متعددی  چاپ های  شاهد 
هستیم که به موضوع کپی رایت ارتباط 
پیدا می کند. در این بخش مساله کسب 

سود هم مطرح است.

قانون کپی رایت را به صورت ملی بپذیریم

رباتی که می خواست به آدم ها کمک کند
و  کوچولو  »ربات  کتاب 
توماس  نوشته  وراج«  فسقلی 
ترجمه  با  به تازگی  کریستوس 
انتشارات  توسط  رمضانی  الهه 
بازار  راهی  و  منتشر  آفرینگان 
نشر شده است. این کتاب دومین 
»ماجراهای  مجموعه  از  جلد 
کریستوس  که  است  اُربی« 
را  این ناشر ترجمه اش  نوشته و 

چاپ می کند.
محور قصه های مجموعه 

نامبرده، یک ربات کوچولو به نام اُربی است که در شبی طوفانی، کمی پیش 
از اعزامش به فضا، از کارخانه ربات سازی فرار می کند و به دنیای آدم ها 
عنوان  با   ۹۷ سال  در  اولین بار  برای  این مجموعه  اولین جلد  می گذارد.  پا 
اصلی  مخاطبان  شد.  چاپ  می کند«  فرار  ربات کوچولو  اربی،  »ماجراهای 

این مجموعه، کودکان گروه سنی »ج« هستند. 
در جلد دوم »ماجراهای اُربی«، ماجرای یک دوستی باحال و پرماجرا 
جلوی روی بچه ها گذاشته می شود. نسخه اصلی این کتاب در سال ۲۰۱۴ 
چاپ شده است. اربی باهوش ترین ربات جهان بود. به همین خاطر مخترعانش 
می خواستند او را به فضا بفرستند. آن جا باید سیاره های ناشناخته را کشف 
می کرد. اربی هم خیلی باهوش بود هم خیلی مهربان. دلش می خواست به جای 
این که تنها در فضا پرواز کند، کارهای خوب بکند. به همین خاطر هم بوده 

که در جلد اول از کارخانه ربات سازی فرار کرد.
اربی در ادامه ماجراهایش، دو دوست جدید پیدا می کند که قایمش 
می کنند: فردریکه و لینوس. و این سه با هم ماجراهایی را پشت سر می گذارند؛ 
مثال ۲ دزد به نام های ادی و کراله را گیر می اندازند. بعد از ماجراهای سه نفره 
اربی با فردریکه و لینوس، اربی دلش می خواهد جهان را بشناسد و به  آدم ها 
و حیوان ها کمک کند. به همین دلیل ضمن این که به دوستانش قول داد به 

دیدنشان برود، یک اربی کوپتر ساخت و به سفری دور و دراز رفت.
داستان »ربات کوچولو و فسقلی وراج« ۱۸ بخش دارد که به ترتیب 
عبارت است از:نجات دادن در دقیقه نود!، تولد لینوس، اُربی دوباره این جاست!، 
رکورد جهانِی پرش از روی تاب، در حال فرار، خیلی ببخشید ها! اسم من 
روبی است!، باالخره آزادی!، روبی دردسر درست می کند، قلعه گرافنوالد، 
آژیر بی موقع، لوال دلش کیک می خواهد، روبی فرار می کند، کلبه متروک، 
دوستان ناباب، اربی در جستجوی روبی، گیر افتادن در اتاق شکنجه، اربی 

مشکل را حل می کند!، شوالیه آیزن فاوست شوخی سرش نمی شود.
این کتاب با ۱۰۸ صفحه مصور، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت 

۱۱ هزار تومان منتشر شده است.
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فرناز میرزالو

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
)) آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (( 
در اجرای  مواد مذکور بدین وسیله  امالکی  که برابر آراء هیأت های  حل اختالف  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی  ناحیه یک  کرمان  تقاضای ثبت آن ها پذیرفته و ادامه عملیات ثبتی آن ها 
مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است، به ترتیب شماره پالک فرعی از اصلی  و بخش 
محل  وقوع  ملک و مشخصات مالک یا مالکین ) متقاضیان ثبت ( واقع در بخش های  
)۱-۴-۸(  ثبتی شهرستان کرمان  به شرح ذیل آگهی  می شود تا  در صورتی که  شخص  
یا اشخاصی  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند بتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. شایان ذکر است صدور و تسلیم سند مالکیت بر اساس قانون 

مذکور مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان
۲۷ فرعی از ۴۲۵۰ اصلی - آقای عباس سلیمانی پور فرزند حسین به شناسنامه 
شماره ۲۲۷ صادره از بم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۲۴/۹۰ متر مربع به آدرس 
کرمان خیابان شهدای خانوک کوچه ۲۱ منزل دهم خریداری از محل مالکیت کیخسرو 

کیانیان - ردیف  ۰۸۳۰
شناسه  به  االئمه  جواد  خیریه  درمانی  موسسه   - اصلی   ۴۲۵۴ از  فرعی   ۶۹
۱۰۶۳۰۰۰۶۷۰۹ به نمایندگی آقای سعید فغفوری در ششدانگ گاراژ ماشین آالت سنگین 
مشتمل بر ساختمان مسکونی و انبار و نگهبانی به مساحت ۳۳۱۹/۰۸ متر مربع به آدرس 
کرمان بلوار شهدای خانوک بین کوچه ۳۲ و ۳۴ خریداری از محل مالکیت موسسه خیریه 

جواد االئمه - ردیف  ۱۴۷۶
۱۶۶۲۳ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۱۴۹ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی - آقای روح 
اله درفشان فرزند حسین به شناسنامه شماره ۱۵۹۲۴ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت ۲۴۷/۷۵ متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه ۵ 

سمت چپ خریداری از محل مالکیت رستم کیانیان - ردیف  ۰۲۵۶
۱۶۶۳۱ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۸۸ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی - خانم زهرا 
گریکی پور فرزند محمد به شناسنامه شماره ۳۰۱ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت ۱۴۸/۲۳ متر مربع به آدرس کرمان خیابان فیروزآباد کمربندی آیت اله خامنه ای 

کوچه ۲۵ خریداری از محل مالکیت فردین سروشیان - ردیف  ۰۹۷۰
۱۶۶۴۹ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۸۷ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی - آقای فرهنگ 
فیوج اهلل وردی فرزند احمد به شناسنامه شماره ۲۴۴۶ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت ۱۹۲/۳۵ متر مربع به آدرس کرمان کمربندی آیت اله خامنه ای انتهای 

کوچه ۲۷ خریداری از محل مالکیت کامیار سروشیان - ردیف  ۰۱۳۹
۱۶۶۵۵ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۱۳۰ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی - آقای 
غالمرضا مظفری مقدم فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره ۲۵۰۶ صادره از کرمان در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۹۷/۴ متر مربع که موازی ۷/۸ متر مربع از ششدانگ 
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان ابتدای جاده 

کوهپایه بعد از پمپ گاز- خیابان امام سجاد کوچه ۳۵ خریداری از محل مالکیت اکبر رشید 
فرخی - ردیف  ۰۶۹۴

۱۶۶۶۸ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۲۰۳ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی - آقای حسین 
حاج علیزاده کوهپایه فرزند داود به شناسنامه شماره ۱۰۴۰۳ صادره از کرمان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۹۵۱/۳ متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه امام رضا کوچه ۹ خریداری 

از محل مالکیت رضا رشید فرخی - ردیف  ۱۲۶۹
۱۶۶۶۹ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۱۳۵ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی - آقای 
محمدعلی شیرانی فرزند احمد به شناسنامه شماره ۱۹۲۱ صادره از کرمان در ششدانگ 
یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت ۲۵۹/۳ متر مربع به آدرس کرمان بلوار آیت 
اله خامنه ای کوچه ۳۳ منزل دهم سمت راست خریداری از محل مالکیت سیروس جمشید 

و پروین و پوران دخت همگی کاویانی - ردیف  ۷۰۱
۱۶۶۷۵ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۱۲۵ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی - خانم مریم 
محمودی خورندی فرزند علی به شناسنامه شماره ۳۳ صادره از راور در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت ۱۹۹/۵۵ متر مربع به آدرس کرمان خیابان امام سجاد کوچه ۷ خریداری از 

محل مالکیت سید عباس عمرانی - ردیف  ۱۱۳۱
۱۶۸۶۸ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۳۴ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی - آقای وحید 
صالحی درختنجانی فرزند قاسم به شناسنامه شماره ۱۳ صادره از کرمان و خانم اعظم صادقی 
زاده سیمکی فرزند محمد به شناسنامه شماره ۲۹۸۰۲۶۱۴۸۳ صادره از کرمان بالمناصفه در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۳۱۵/۳۷ متر مربع به آدرس کرمان بلوار آیت اله خامنه 
ای جنب تکیه علی اصغر خریداری از محل مالکیت محمد رشید فرخی - ردیف های  

۱۲۰۰ و ۱۲۰۱
۱۶۸۷۷ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۱۱ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی - آقای حسین 
غالمحسین نژاد معصومی فرزند کرامت به شناسنامه شماره ۶۱ صادره از کرمان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۱۹۰ متر مربع به آدرس کرمان خیابان سجادیه حد فاصل کوچه ۱۳ 

و ۱۴ خریداری از محل مالکیت کیخسرو کیانیان فرزند رستم - ردیف  ۱۰۶۰
۴۴۵۰ فرعی از ۴۸۰۹ اصلی - آقای مهدی اسالمی کوهپایه فرزند محمد به شناسنامه 
شماره ۴۴۸ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۱۱/۸ متر مربع به آدرس 
کرمان خیابان مهدیه کوچه ۴۸ سمت راست خریداری از محل مالکیت کیاندخت کیانیان فرزند 

کیخسرو و گوهربانو سروشیان فرزند دینیار و بانو سروشیان فرزند فریدون - ردیف  ۰۹۶۷
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

۲۸۴ فرعی از ۱ اصلی - خانم پوران محمدی نژاد ابراهیم آبادی فرزند محمود به 
شناسنامه شماره ۴۲۱ صادره از رفسنجان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۵۴/۹۳ 
متر مربع که موازی ۱۱۲/۰۶ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در 
اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار قائم جاده شرف آباد کوچه ۳ خریداری از محل 

مالکیت مهدی و اکبر نصیری پور - ردیف  ۶۰۸۷
۳۹۳ فرعی از ۱ اصلی - خانم شایسته ساالری پور فرزند توکل به شناسنامه شماره 
۲۷۰۱ صادره از بندرعباس در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۹۲ متر مربع که موازی 
۳۹/۹۶ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد 
به آدرس کرمان شرف آباد خیابان پروین اعتصامی خریداری از محل مالکیت علی اکبر 

نصیری - ردیف  ۰۴۰۱
۶۰۹۳ فرعی از ۴ اصلی - آقای امیر احمدی نژاد فرزند احمد به شناسنامه شماره 
۱۸۲۴ صادره از کرمان در ششدانگ اتاق مشتمل بر زمین به مساحت ۲۴۰ متر مربع که 

موازی ۴۰/۴۷ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده 
قرار دارد به آدرس کرمان بلوار امام حسن مجتبی کوچه ۸ خریداری از محل مالکیت احمد 

آشورزاده - ردیف  ۸۶۰۳
۵۴۴۱ فرعی از ۵ اصلی - آقای مجتبی عقابیان فرزند محمدحسین به شناسنامه شماره 
۴۰۷ صادره از کرمان در ششدانگ انبار به مساحت ۱۷۰۰/۵ متر مربع به آدرس کرمان بلوار 
شهید صدوقی کوچه ۸ پالک ۲۰ خریداری از محل مالکیت اختر کرباسی - ردیف  ۱۲۸۳

۵۰۵۶ فرعی از ۶ اصلی - آقای محمدرضا قاسمی فرزند حسن به شناسنامه شماره ۳۴ 
صادره از رفسنجان در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت ۲۵۵/۳ متر 
مربع که موازی ۲۳۷/۴۳ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره 

نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان خیابان امام جمعه کوچه ۲۴ پالک ۲۰ - ردیف  ۰۵۶۶
۵۷۶۸ فرعی از ۱۰ اصلی - آقای ایرج عباس زاده فرزند علی به شناسنامه شماره ۹۸۸ 
صادره از فهرج در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت ۱۴۲/۲ متر مربع 
که موازی ۲۴/۵۵ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده 
قرار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری خیابان کمیل کوچه ۲۳ اولین کوچه خریداری از 

محل مالکیت برفعلی ایرانمنش - ردیف  ۱۰۰۲۳
۵۷۸۴ فرعی از ۱۰ اصلی - خانم طیبه ابراهیمی توتکی فرزند محمد به شناسنامه 
شماره ۱۹۳۸ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۴۸/۸۶ متر مربع که 
موازی ۲۵/۷۰ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده 
قرار دارد به آدرس کرمان بلوار امام حسن کوچه ۳۹ خریداری از محل مالکیت برزو زعیم 

فرزند رستم - ردیف  ۱۰۱۶
۳۹۸۴ فرعی از ۱۳ اصلی - آقای مهدی ایرانمنش فرزند رمضان به شناسنامه شماره 
۷۰۸۳ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۶۴/۷ متر مربع که موازی 
۴۱/۱۸ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد 
به آدرس کرمان بلوار جمهوری خیابان صادقیه انتهای کوچه ۱۷ خریداری از محل مالکیت 

فاطمه آیت اللهی موسوی - ردیف  ۱۳۲۸
۴۰۶ فرعی از ۱۷ اصلی - آقای حامد زندوکیلی فرزند محمود به شناسنامه شماره 
۱۶۷۶۹ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ۱۶۰۰/۷۳ متر مربع به 
آدرس کرمان بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی -  روستای سعادت آباد - تکیه ابوالفضل 

خریداری از محل مالکیت حاج عباس علی پور کرمانی - ردیف  ۰۷۴۳
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۸ کرمان

۹۸۰ فرعی از ۲۱ اصلی مجزی شده از ۱۹۴ فرعی از ۲۱ اصلی - آقای شهرام 
پارسامطلق فرزند جواد به شناسنامه شماره ۵۹۱ صادره از جیرفت در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت ۵۷۱/۷۰ متر مربع به آدرس کرمان روستای هوتک انتهای خیابان سجادیه 

خریداری از محل مالکیت حسن مالیی و سکینه میراحمدی - ردیف  ۰۲۸۵
۱۴ فرعی از ۱۶۷ اصلی - آقای علی نجاردرختنجانی فرزند ماشااله به شناسنامه 
شماره ۱ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه و باغ به مساحت ۶۸۲/۵۲ متر مربع 
محمدعلی  مالکیت  محل  از  خریداری  درختنجان  روستای  کوهپایه  کرمان  آدرس  به 

روحی - ردیف  ۱۰۷۹
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر

آگهی مرحله دوم سال ۱۳99) منطقه یک کرمان (
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان کرمان

سیاستمداری که حامی هنرمندان بود

امروز ۲۷ اردیبهشت، مصادف است با سالروز تولد امیر علیشیر نوایی، شاعر،  
ادیب و وزیر سلطان حسین بایقرای گورکانی در سال ۸۴۴ قمری.

و  سیاستمداران  نامدارترین  از  »نظام الدین«  به  ملقب  نوایی  علی شیر  امیر 
فرهنگ مردان روزگار فرمانروایی تیموریان، چنان که نوشته اند  مردی نیکوصفت، 
دانشمند و شاعر بود، که اشعار بسیاری به دو زبان فارسی و ترکی جغتایی( ازبکی) 
از وی بر جای مانده و به همین جهت مشهور به »ذواللسانین« بود. تخلص او در 

اشعار ترکی »نوائی« و در اشعار فارسی »فانی« بوده است. 
وی به سال ۸۴۴ قمری در هرات متولد شد و تحصیالت اولیه خود را نزد 
پدرش کیچکینه بخشی، که از جمله امرای دربار تیموریان بود، گذراند و سپس 

برای ادامه تحصیل به سمرقند رفت. 
علی شیر در خردسالی با سلطان حسین میرزا همدرس و هم مدرسه بود. از آن 
پس به منظور تحصیل معارف و کماالت خراسان و سمرقند و بسیاری از شهرهای 
دیگر را سیاحت کرد و در آن میان گرفتار فقر و فاقه  سختی شد. با به سلطنت 
رسیدن سلطان حسین میرزا، امیر علی شیر به حکم دوستی دیرینه نزد او رفت و به 
گرمی از سوی وی مورد استقبال واقع گردیشد. آنچه روشن است او در این هنگام 
از جمله مقام ها و  به شما می آمد.  توانمندترین چهره های سیاسی دربار  از جمله 
مناصبی که از سوی سلطان حسین میرزا به امیر علی شیر واگذار شد مقام مهرداری، 
امارت دیوان اعلی، حکومت هرات و حکومت استرآباد قابل اشاره داشت. با وجود 
این، امیر علی شیر بیشتر مایل بود تنها ندیم و مشاور سلطان باشد و بدین سبب از 

پذیرش مناصب سیاسی گریزان بود. 
نوایي به حافظ، سعدي، عّطار، جامي و بعضی از دیگر شاعران پارسي عشق 
مي ورزید، اّما به زبان ترکي جغتایي هم شعر مي گفت. پس از نوایي سرودن شعر 
به دو زبان ترکي ازبکي و فارسي به یک سّنت ادبي تبدیل شد و منطقۀ ماوراءالّنهر 

به صورت محّل خلق آثار به دو زبان فارسي و ترکي جغتایي در آمد.
امیر علي شیر که با وجود مشاغل سیاسی از مطالعات علمي و تألیفات مختلف 
دست برنمی داشت و مجلس او مجمع علما و فضالي آن روزگار بود، پس از مّدتي 
از امور دولتي کناره گرفت و با عبدالّرحمان جامي مصاحب شد و درویشي را بر 
همۀ امور ترجیح داد. او در عین دوري از کار دیواني نیز مورد توّجه سلطان حسین 

بود و شاهزادگان موّظف به استفاده از مجالس وي بودند. 
وي در صبح روز یکشنبه ۱۱ جمادي اآلخر سال ۹۰۶ در شهر هرات درگذشت 
و در اخالصیه که خودش ساخته بود، واقع در جوار آرامگاه گوهرشاد بیگم در منطقۀ 

خیابان هرات به خاک سپرده شد.
در  موسیقي  قطعات  از  است.  داشته  زیادي  آشنایي  موسیقي  علم  با  نوایي 
خراسان به سبک »یدي بحر« اشاره مي شود که امیرعلي شیر آن را براساس صداي 
پرندگان تصنیف کرده است. قطعات موسیقي نوایي در بین ترکمن هاي ایراني و 
ازبک هاي فرغانه و خوارزم و شمال قفقاز و استانبول رواج دارد. آهنگ گلزار که 
یکي از کامل ترین آهنگ هاي ترکمن هاست ساختۀ امیر علي شیر نوایي است که در 
آن ظهور طبیعت بهاري را استادانه بیان مي کنند. در دوتار ترکمن ها پرده اي به نام 
نوایي و سه گروه هفتگانه وجود دارد که در مجموع ۲۱ آهنگ به نام نوایي دارد. 

استاد وی در موسیقي خوجایوسف برهان )بورقان( بوده است. 
امیرعلي شیر حامي هنرمندان بود و موالنا کمال الدین شاه حسین کافي )شاعر(، 
خواجه میرک )نّقاش و خّطاط(، خواجه عمادالّدین معروف به موالنا زاده، خواجه آصفي، 

استاد کمال الّدین )نّقاش( و ... تحت حمایت وی بوده اند.
سعید خان کاشغري در ترکي خاوري و موالنا حکیم مال محمد فضولي در 
ترکي غرب و عراق عرب و آذربایجان تحت تأثیر سبک و زبان و وزن و قافیۀ 
نوایي بوده اند. کاظم سالک، نشاط، حّجت در آذربایجان و احمد پاشا، شیخ غالب، 
ندیم و میرعلي شیر ثاني )کاتبي( در آناتولي به لهجۀ جغتایي شعر سروده و تأثیر 
ادبي ترکي جغتایي در این مناطق مشهود است. بیشتر فرمانروایان آسیاي مرکزي 
عالوه بر حمایت مادي و معنوي شعرا، خود به زبان ترکي شعر گفته اند. نور محّمد 

عندلیب شاعر ترکمن، در لیلي مجنون خود از نوایي تأثیر پذیرفته است.
دولتشاه سمرقندي، خواند میر، واصفي، فخرالدین علي صفي، بنایي شاعر، 
شرف الدین علي یزدي، موالنا لطفي هروي شاعر ذواللسانین فارسي و ترکي از 

معاصران امیر علي شیر بوده و بر زندگي او تاثیر گذاشته اند.
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زهرا ثقفی الریجانی

بعد  کشور  عمومی  کتابخانه های 
با  اضطراری  تعطیلی  ماه   ۳ حدود  از 
به  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  موافقت 
مرحله  به  مرحله  و  پلکانی  صورت 

بازگشایی می شوند. 
بر اساس بخشنامه ای که در جلسه 
روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت دبیرکل و 
مسئوالن نهاد مصوب شد، کتابخانه های 
عمومی سراسر کشور بعد از حدود سه 
ماه تعطیل اضطراری با رعایت ضوابط 
به  آغاز  بهداشتی  های  دستورالعمل  و 

کار می کنند.
بر اساس این بخشنامه در مرحله 
تکلیف  استانی  کل  ادارات  به  نخست 
کتابداران  تعداد  تناسب  به  است  شده 
و کارکنان کتابخانه ها، اقالم بهداشتی 
ماسک  صورت،  محافظ  شیلد  شامل 
و  بارمصرف  دستکش یک  صورت، 
مایع ضدعفونی کننده دست، تهیه کنند 
جداسازی  برای  را  الزم  تمهیدات  و 
مراجعه  با  کتابداران  کاری  فضاهای 

کننده ها و اعضاء با استفاده از حائل های 
پالستیکی و شفاف پیش بینی کنند.

در این مرحله که از ۲۹ اردیبهشت 
یک  در  کتابخانه ها  می شود،  آغاز  ماه 
 ۱۲ تا  صبح   ۸ ساعت  از  کاری  نوبت 
هدف  با  و  اعضاء  حضور  ظهر بدون 
ارائه خدمات  امور کتابخانه ای و  انجام 
کتابداران به  و  می شوند  بازگشایی 
کتابخانه  در  میان  در  روز  صورت یک 

حضور خواهند یافت.
مه  بخشنا س  سا ا بر 
ماه  در  که  خانم  ابالغی، کتابداران 
دارای  کتابداران  هستند،  بارداری  آخر 
معلولیت خاص، نابینا، کم بینا و معلول 
جسمی و حرکتی از حضور در کتابخانه 

معاف هستند.
به دستورالعمل  با توجه  همچنین 
و خدمات  اداری  امور  در  کلی  الزامات 
دارای  افراد  بهداشت  وزارت  عمومی 
عروقی،  قلبی  ری های  بیما بقه  سا
تنفسی  بیماری های  دیابت،  فشارخون، 

زمینه ای و بیماران با نقص ایمنی، شیمی 
درمانی و پیوند اعضاء با ارائه مستندات 
معتبر پزشکی از حضور در محل کار در 

فاز نخست معاف خواهند بود.
در فاز نخست بازگشایی کتابخانه ها 
و  اعضا  نداشتن  حضور  به  توجه  با 
مراجعان و به منظور بهره گیری مناسب 
از زمان، کتابداران اقدام به اصالح ثبت 
و ساماندهی و ورود اطالعات منابع در 
کتابخانه ها،  تکمیل  مدیریت  سامانه 
مدیریت  سامانه  در  کتابخانه  پروفایل 
کتابخانه ها، شاداب سازی و سامان دهی 
تعویض   ، نه بخا کتا خلی  ا د ی  فضا
مخدوش،  برچسب های  و  بارکدها 
منظم کردن رده های کتاب های موجود 
جمله  از  داده ها  قفسه ها، اصالح  در 
و  بخش و...  فاقد  نادرست،  رده های 
محیط  و  فضا  همچنین آماده سازی 
خدمات  و  حضور  برای  نه  بخا کتا
رسانی به اعضاء مطابق با دستورالعمل 

ارسالی خواهند کرد.

آن  خدمات  و  کتابخانه  معرفی 
فضای  در  کتابخانه  صفحات  ایجاد  و 
نی  خوا رف  طرح  اجرای  مجازی، 
با  مطابق  عمومی  کتابخانه های  در 
کتاب های  معرفی  ابالغی،  زمان بندی 
مجازی  فضای  در  رضوی  جشنواره 
و...  به منظور ترویج و تشویق کاربران 
ه  ر ا جشنو در  شرکت  به  ء  عضا ا و 
کتاب خوانی رضوی و ادامه فعالیت های 
فرهنگی و ترویجی در فضای مجازی 
و  فضا  تجهیزات،  ز  ا بهره گیری  با 
اقدامات  جمله  کتابخانه ای از  منابع 
برای حضور کتابداران  پیش بینی شده 
کتابخانه ها  بازگشایی  نخست  فاز  در 

خواهد بود.
به  اضطراری  به شرایط  توجه   با 
وجود آمده در استان خوزستان و با نظر 
ستاد ملی مبارزه با کرونا، کتابخانه های 
ثانوی  اطالع  تا  استان  این  عمومی 
بخشنامه  اجرای  از  و  تعطیل  همچنان 

ابالغی معاف هستند.

بازگشایی کتابخانه های عمومی از 29 اردیبهشت

فاطمه نظرمحمدی
نام  به  بیت هایی  مجازی  فضای  در 
فردوسی نسبت داده می شود که نه در شاهنامه 

جایی دارند و نه نسبتی با قلم این شاعر. 
پیدا کردن  شعرهای جعلی اصال کار 
دشواری نیست و گاه حتی از شعرهای حقیقی 
این شعرهای جعلی  در دسترس تر هستند، 
تنها حامل نام یک شاعر مشهور هستند تا در 
معرض نمایش و بازنشر قرار بگیرند و گاهی 
آن قدر در فضای مجازی حل می شوند که 
پا به دنیای واقعی می گذارند و در رسانه ها و 

برخی کتاب های نامعتبر منتشر می شوند.
است  دیگر شاعرانی  از  فردوسی هم 
که در سال های اخیر نامش پای شعرهای 
تا شاید اسباب شهرت  جعلی قرار می گیرد 
را برای شاعرنماها فراهم کند و یا کسانی 
دهان  در  را  خودشان  حرف های  بخواهند 

فردوسی بگذارند.
فرهنگ  زبان  فردوسی،  شاهنامه  اما 
ایران و پیشانی زبان فارسی است و شعرهای 
جعلی منسوب به او ممکن است به اشتباه 
به دست عالقه مندان زبان فارسی در جهان 
برسد و آن ها به خیال خواندن ذهن و زبان 
فردوسی، چیزی دور از شاهنامه را بخوانند. 
زدودن  شاید  روزها  این  روی  همین  از 
شعر فارسی از غبار جعلیات کاری مهم است.

در این جا نگاهی داریم به ابیاتی جعلی 
که به ابوالقاسم فردوسی نسبت داده شده ، 
که البته پس از تشخیص هویت جعلی شان 
که  کسانی  یا  نکرده اند  پیدا  صاحبی  یا 
کرده اند،  آشکار  را  این ها  جعلی  هویت  
چنین  از  جلوگیری  برای  می دهند  ترجیح 
شهرت  که برای ایجاد  سوء استفاده هایی 
انجام می شود، نام این افراد را  منتشر نکنند.

هر آن  کس که او شاد شد از خرد
جهان را به کردار بد نسپرد

رهاند خرد مرد را از بال
 مبادا کسی در بال، مبتال

یک مشت گدای عرب از راه رسیدند
در میهن جانانه  ما خانه گزیدند
در این خاک زرخیر ایران زمین

نبودند جز مردمی پاک دین
همه دین شان مردی و داد بود

وز آن، کشور آزاد و آباد بود
ز گیتی دو َکس را سپاس

یکی حق شناس و یکی حد شناس
یکی ابلهی شب چراغی بجست

که بی او نشد عقد پروین درست
تو ای دادگستر جهان آفرین

برازنده آسمان و زمین
فروزان بما فر شاهنشهی
بما بازگردان کاله مهی.

جعلیاتی به نام فردوسی 



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

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

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

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

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

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

رضا بهشتی،  خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

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

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

شنبه 27  اردیبهشت 1399  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1459

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 275، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 66562801-66917312 -66915268      
فکس:66126139

»ائو« به شبکه نمایش خانگی آمد

ولین  ا )خانه(  ئو«  »ا فیلم 
صغر  ا یی  سینما بلند  خته  سا
اردیبهشت  از روز ۲۵  یوسفی نژاد 

وارد شبکه نمایش خانگی شد.
از  روز  یک  داستان  »ائو« 

زندگی سایه است که به خاطر ازدواج، از 
شش سال پیش ارتباطش با خانواده  قطع 
شده و زمانی به خانه برمی گردد که طبق وصیت پدرش مأموران 
جسد او را به اتاق تشریح دانشگاه منتقل می کنند اما سایه نمی تواند 

با آن وصیت نامتعارف کنار بیاید.
بازیگران  از  باقری  ریاضی، غالمرضا  رامین  حیرت،  محدثه 

فیلم »ائو« )خانه( هستند.

سریال »نیوجرسی« به زودی کلید می خورد 

تهیه کننده  فرجی  مهدی 
درباره  تلویزیونی  سریال های 
دلیل  به  که  سریال هایی  شروع 
کرونا متوقف شده بود، خبر داد. 

سریال  تولید  گفت:  وی 
مشترک  کارگردانی  به  »نیوجرسی« 
جواد رضویان و سیامک انصاری که قرار 
بود پیش از این ها کلید بخورد، ساخت و ساز دکورهایش انجام شده 
و پیش تولید در مرحله آخر است تا سریال به زودی کلید بخورد.

فرجی افزود: عوامل خیلی از پروژه ها شرایط حقوقی باثباتی 
ندارند و نگران زندگی شان هستند بنابراین همان طور که گفته اند باید 
با کرونا کنار آمد، باید با رعایت شرایط بهداشتی کارها را جلو ببریم.

بازگشت موراکامی به رادیو در دوران قرنطینه 

 » می کا ا ر مو کی  و ر ها «
یک  ژاپنی  معروف  رمان نویس 
کاهش  برای  را  رادیویی  برنامه 
اعمال  ز  ا ناشی  افسردگی های 
قرنطینه در این کشور اجرا می کند. 

هدف  که  رادیویی  برنامه  این  در 
ژاپنی ها  روحیه  بردن  باال  آن  اصلی 
»هاروکی  کروناست،  ویروس  شیوع  به سبب  قرنطینه  دوران  در 
همچنین  و  عالقه اش  مورد  موسیقی های  به پخش  موراکامی« 

پاسخ به پرسش های شنوندگان خواهد پرداخت. 
این برنامه رادیویی با عنوان »در خانه بمانید« به مدت دو ساعت 

و نیم، امروز ۲۷ اردیبهشت در ژاپن پخش می شود. 
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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

تئاتر باید در شرایط بحرانی حرف برای گفتن 
داشته باشد

ی  ز مجا ه  ر ا جشنو بیر  د
»تئاتر+خانه« با اشاره به جزییات 
برگزاری این رویداد گفت باید در 
شرایط بحرانی حرفی برای گفتن 

داشته باشیم اما قرار نیست جشنواره ها 
بگیرند. را  تئاتر  اصلی  فرایند  جای 

محمودرضا رحیمی افزود: وقتی ایده برگزاری این جشنواره در انجمن 
تئاتر انقالب و دفاع مقدس شکل گرفت جلساتی با آقایان حمید نیلی، 
امیرحسین شفیعی و توحید معصومی داشتم و درباره برنامه ریزی برای 
منفعل نبودن در شرایط بحرانی صحبت کردیم و قرار شد از ظرفیتی 
که بحران کرونا در اختیار مان گذاشته در مسیر همدلی استفاده کنیم. 
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همراه با کارگردان شهروند و مافیا...

محمد رجایي: بازي مافیا عالوه بر سرگرمي، آموزشي هم هست

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 15

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: 26305824- فکس: 26305824 صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

ــاال بســیاري از شــما اســم  احتم
بــازي مافیــا را شــنیده اید و حتــي 
اگــر آن را تجربــه هــم نکــرده باشــید، 
حــدس مي زنیــد کــه بایــد بــازي 
مهیجــي باشــد و نــام آن بازگوکننــده 
اتفاقــات جذابــي در دل ایــن مســابقه 
اســت. ولــي حــاال نســخه تلویزیونــي 
ــه از  ــت ک ــي اس ــابقه مدت ــن مس ای
شــبکه ســالمت در حال پخش اســت. 
ــام ایــن مســابقه مهیــج خانوادگــي،  ن
کــه  مي باشــد  مافیــا  و  شــهروند 
کارگردانــی آن را محمــد رجایــی و 
تهیه کنندگــی آن را علیرضــا ســلطانی 
ایــن مســابقه  در  دارنــد.  برعهــده 
ــا،  ــون و خط ــا آزم ــرد ب ــی، ف خانوادگ
دیگــر  افــراد  در شناســایی  ســعی 
ــه  ــراد ب ــازی اف ــن ب ــد. در ای می کن
ــا و شــهروندان تقســیم  ــروه مافی ۲ گ
ــاآگاه  ــروه آگاه و ن ــان ۲ گ ــرد می و نب
یــن  ا در  می شــود.  شبیه ســازی 
مســابقه افــراد به صــورت پنهانــی 
ــت  ــوند و اکثری ــش می ش ــن نق تعیی
شــهروندان ایــن فرصــت را پیــدا 
می کننــد تــا افــراد مافیــا را شناســایی 
و بــرای حــذف آنهــا رأی دهنــد. ایــن 
مســابقه ایــن روزهــا بــا اجــرای علیرام 
نورایــی مخاطبــان زیــادي را بــه خــود 
جلــب کــرده اســت. بــا محمــد رجایي، 
کارگــردان ایــن مســابقه همراه شــدیم 
ــه  ــات و البت ــاره جزئی ــتر درب ــا بیش ت

ــم... ــدي آن بدانی ــول بع فص

-ایــن روزهــا فصــل چهــارم 
ــت... در  ــال پخــش اس ــابقه در ح مس
ایــن مــدت چــه بازخوردهایي داشــتید؟

ــل  ــا از فص ــب م ــد مخاط *رش
ــا رضایــت  ــود و تقریب اول تصاعــدی ب
مخاطــب در هــر فصــل رو بــه افزایــش 
ــه و  ــازی برنام اســت و از فضــای مج
ــور  ــرای حض ــه ب ــی ک ــد ثبت نام رش
در برنامــه وجــود دارد، شــاهد ایــن 
ــل اول  ــا در فص ــتیم. م ــتقبال هس اس
۴۰۰ نفــر را خودمــان انتخــاب کردیــم 
ــزی  ــا ۴ چی ــای ۲ ت ــرای فصل ه و ب
حــدود ۵ هــزار نفــر درخواســت حضــور 
داشــتند کــه ۳ هــزار نفــر بــرای مرحله 
نهایــی تســت دادند. ایــن افزایــش آمار 
در فصــل ۵ بــه ۱۳ هــزار نفــر رســید.

ینــش  گز ه  شــیو -
اســت؟ چطــور  شــرکت کنندگان 

*مــا یــک هیــات کارشناســی 
داریــم کــه بــه بــازی مافیا تســلط کامل 
دارنــد. قــوه تشــخیص، اســتدالل، زبان 
بــدن ازجملــه فاکتورهــای امتیــازی مــا 
در انتخــاب هســتند. اینکــه افــراد بتوانند 
ــند و  ــته باش ــناریو داش ــازی س ــرای ب ب
ــت  ــد، از اهمی ــتخراج کنن ــا را اس مافی
ــری  ــت. در یکس ــوردار اس ــی برخ باالی
ــازی  ــا حــدود ۳۰۰ ب ــی م ــازی انتخاب ب
انجــام دادیــم و افــراد را غربــال کردیــم 
ــا  ــر انجــام شــد ت ــز نفربه نف و داوری نی
ــد  ــه می بینی ــرادی ک ــن اف ــت ای درنهای

انتخــاب شــدند.

ــول  ــراي فص ــم ب ــي ه -تغییرات
ــد؟ ــده داری آین

ــا هــم و در  ــا ۴ ب *فصل هــاي ۲ت
۱۱۰ قســمت ضبــط شــده اســت که ۱۰ 
قســمت دیگــر آن باقــی مانــده اســت. 
ــه  ــل اول ب ــا از فص ــل ۵ م ــرای فص ب
فصل هــای بعــدی تغییــر نقش داشــتیم 
ــور  ــود. به ط ــر ش ــابقه جذاب ت ــا مس ت
مثــال دکتــر، پلیــس و... را به افراد شــهر 
ــم  ــل پنج ــا در فص ــم ام ــه کردی اضاف
تغییــری در نقش هــا نخواهیــم داشــت 
و تنهــا تغییــر مــا ســاختاری خواهــد بود 
تــا تنــوع بــرای مخاطــب ایجــاد شــود و 

قالــب برنامــه تغییــر می کنــد. دکوپاژهــا 
و آیتم هــای برنامــه تغییــر خواهــد 
داشــت و هنــوز ایــن اتفاقــات در مرحلــه 
اتــاق فکــر بــوده و نهایــی نشــده اســت. 
بــا شــبکه در حــال حاضر بــرای ۳ فصل 
جدیــد قــرارداد داریــم کــه هــر فصــل 
ــت.  ــده اس ــکیل ش ــمت تش از ۳۱ قس
پخــش فصــل جدیــد مســابقه از اواخــر 
ــان  ــا هم زم ــاز می شــود و م ــاه آغ تیرم
از اوایــل تیرمــاه ضبــط مســابقات را آغاز 

خواهیــم کــرد.

-چــرا شــبکه ســالمت دســت به 
تولیــد چنین مســابقه اي زده اســت!؟

*وقتــی مافیــا را بــه شــکل 
حرفــه ای آن دنبــال کنیــد متوجــه 
ســرگرمی،  بــر  عــالوه  می شــوید 
آورده هــم بــرای شــما به همــراه دارد. 
چــرا کــه ایــن مســابقه خــود زندگــی 
ــد زندگــی  اســت و شــما در آن همانن
ــد. از  ــا را داری ــا مافی ــر ی ــی دکت واقع
آنجــا کــه شــبکه ســالمت در حــوزه 
برنامه ســازی  نیــز  روان  ســالمت 
ــای  ــیار در ج ــابقه بس ــن مس دارد، ای
درســتی در حــال پخــش اســت. بــازی 
مافیــا بــه شــما در تشــخیص و تحلیل 
رفتــار آدم هــا کمــک می کنــد و شــما 
ــی  ــن توانای ــت آوردن ای ــه دس ــا ب ب
می توانیــد متوجــه شــوید کــه مافیــای 
زندگی تــان چــه کســانی هســتند، 
و  کیســت  تک تیرانــداز  و  پزشــک 

به طــور کلــی انتخــاب دکــور فضــای 
شــهری نیــز بــر همیــن اســاس بــوده 
ــه وارد  ــی ک ــن زمان ــود م ــت. خ اس
جریــان مســابقه شــدم محاســبات 
ــم  ــرد و دائ ــر ک ــم تغیی ــی برای زندگ
ــتم.  ــی هس ــل و بررس ــال تحلی در ح
ایــن خیلــی بــه زندگــی عــادی شــما 
می توانــد کمــک کنــد تــا بتوانیــد 
به درســتی  را  اطراف تــان  افــراد 
ــا  ــار آنه ــه رفت ــبت ب ــناخته و نس ش
واکنــش داشــته باشــید. در فــاز اول و 
در اتــاق فکــر بــه ایــن رســیدیم کــه 
آیــا بــرای مخاطــب جذابیــت دارد کــه 
ــد  ــون ببین ــابقه را در تلویزی ــن مس ای
ــه  ــه اینک ــیدیم ب ــد رس ــه!؟ بع ــا ن ی
جــذاب اســت و حتــی رصــد کردیــم و 
ــن  ــا ای ــه در کافه ه ــه شــدیم ک متوج
بــازی بســیار انجــام می شــود و حتــی 
ــارج  ــابقه خ ــه از دور مس ــرادی ک اف
ــد  ــرک نمی کنن ــل را ت ــوند مح می ش
و بــازی را تــا انتهــا دنبــال می کننــد. 
مــا ایــن رونــد را در بازخوردهایــی کــه 
داشــتیم نیــز دنبــال کردیــم و متوجــه 
شــدیم مخاطبــان نیــز بــازی را دنبــال 
می کنــد تــا ببینــد در انتهــا مافیــا 
کیســت و شــهروند کجاســت و حتــی 
ــرا  ــد چ ــز می بین ــابقه را نی ــرار مس تک
ــخصه  ــک مش ــا ی ــار ب ــر ب ــه در ه ک

ــود. ــنا می ش ــد آش جدی

-اگــر از یکــي از شــبکه هاي 

ــد،  ــش مي ش ــري پخ ــي و سراس اصل
ــود؟ ــر نب بهت

*قطعا اگــر شــبکه پرمخاطب تری 
بــود بیننــده بیشــتری داشــت، امــا تجربه 
ــب  ــوب مخاط ــه خ ــرد برنام ــت ک ثاب
خــودش را دارد و بــه نظــرم اتفاقــا جــای 
درســت پخــش ایــن مســابقه در همیــن 
ــه ســالمت  ــه ب ــرا ک ــبکه اســت، چ ش
ــه  ــن اینک ــد. ضم ــت می ده روان اهمی
ایــن مســابقه نســخه خارجــی نداشــت و 

بعــد آموزشــی آن بــاال بــود.

ــابقه  ــن مس ــي ای ــخه اصل -نس
ــت...  ــط اس ــیه مرتب ــور روس ــه کش ب
آیــا نســخه کشــورهاي دیگــر را هــم 

دیده ایــد؟
*بلــه، اصــل ایــن بــازی متعلــق 
ــورهای  ــت و در کش ــیه اس ــه روس ب
ــیوه های  ــبک ها و ش ــا س ــف ب مختل
ــا  ــا م ــود. ام ــام می ش ــی انج مختلف
پیــروی  آن  کالســیک  ســبک  از 
کردیــم کــه مخاطــب عــام آن را 
بیشــتر می شناســد. در جذاب تریــن 
ــا بیــش از ۱۰  ــن مســابقه ب ــت ای حال
ــل  ــا در فص ــود، م ــام می ش ــر انج نف
اول کــه  از بهترین هــای فصــل   ۲
خودشــان یــک کارشــناس خبــره 
شــده اند دعــوت کردیــم و تخصصــی 
بــه ایــن مســابقه نــگاه کردیــم و 
رســیدیم بــه اینکــه از چــه نقش هایــی 
ــی  ــت ترکیب ــم و درنهای ــتفاده کنی اس

ــتر  ــوازن بیش ــا ت ــم ت ــان کردی چیدم
در نقش هــا وجــود داشــته باشــد و 
ــا هــم  تعــداد مافیاهــا و شــهروندان ب
برابــر باشــند و وزنــه بــه ســمت گــروه 

ــد. ــنگین نباش ــی س خاص

ــه  ــابقه اي ک ــن مس ــد چنی -تولی
مخاطــب بــا آن آشــنایي نــدارد، خیلــي 
خطرنــاک اســت و ممکــن اســت کــه 

مخاطــب آن را پــس بزنــد...!
ــازی مافیــا چالــش  *در بحــث ب
شــاید وجــود داشــته باشــد، امــا آنچــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــد رفاقت ــاق می افت اتف
بعــد از بــازی شــکل می گیــرد و ایــن 
ــره  ــری دارد و دای ــدل دیگ ــت م رفاق
دوســتان را زیــاد می کنــد. خوشــبختانه 
مــا از ایــن بعــد در برنامــه بســیار زیــاد 
داشــتیم. امــا در ابعــاد دیگــر در تدوین 
ــذف  ــد ح ــک درص ــر از ی ــاید کمت ش
ــی کــه  داشــته باشــیم چــرا کــه زمان
ــه داخــل اســتودیو  شــرکت کنندگان ب
می آینــد مــا دربــاره تمامــی نــکات بــا 
آنهــا صحبــت کــرده و خــط قرمزهــا 
ــان  ــن دست ش ــند. بنابرای را می شناس
بــاز اســت و تنهــا جایــی کــه ممکــن 
اســت کمــی دست شــان بســته باشــد 
فارسی ســازی واژگان ایــن مســابقه 
اســت کــه در ابتــدا کمی کار را ســخت 
ــه  ــرای هم ــم ب ــد کم ک ــا بع ــرد، ام ک
ــاد. خوشــبختانه تاثیــر مثبتــی  جــا افت
هــم در جامعــه داشــته اســت و امــروز 
ــا ادبیــات مــا بــازی  خیلــی از افــراد ب
ــی در  ــخه فارس ــن نس ــد و ای می کنن
بخشــی از محافــل اســتفاده می شــود.

-در فصــل اول بهنــام تشــکر 
مجــری برنامــه بــود و پــس از آن 
ــری  ــوان مج ــی را به عن ــرام نورای علی
انتخــاب کردیــد... قــرار اســت در 
فصــول بعــدی نیــز او در مســابقه 

ــد؟ ــته باش ــور داش حض
ــاب  ــرای انتخ ــاخصه هایی ب *ش
راوی داشــتیم کــه او از آنهــا برخــوردار 
ــم  ــالش کردی ــا ت ــت. م ــود و پذیرف ب
شــخصیت  بــه  را  راوی  شــخصیت 
نورایــی نزدیــک کنیــم. بــه هــر حــال 
گردانندگــی ایــن بــازی کار بســیار 
باالیــی  تمرکــز  و  اســت  ســختی 
می خواهــد. خوشــبختانه هــوش بــازی 
ــود را  ــریع خ ــی س ــت و خیل او باالس
ــر شــد  ــا جذاب ت ــرد و اجراه ــراه ک هم
و تقریبــا رســیدیم بــه نقطــه ای که هم 
مــا و هــم او از اجــرا راضــی هســتیم و 
ــد مســابقه شــهروند و  ــه برن ــل ب تبدی
ــد  ــل جدی ــت. در فص ــده اس ــا ش مافی
نیــز آقــای نورایــی حضــور دارنــد و تنها 
چاشــنی ها در اجــرا بیشــتر خواهد شــد.

ــد  ــر بفرمایی ــوال آخ ــراي س -ب
کــه بــا توجــه بــه شــرایط پیش آمــده 
بــر اثــر شــیوع ویــروس کرونــا ضبــط 
مســابقات در فصــل جدیــد و انتخابــی 

چگونــه خواهــد بــود؟
* مــا یــک کافــه را انتخــاب 
کردیــم و در هــر روز ۱۵ نفــر بــا 
ــتی در  ــکات بهداش ــی ن ــت تمام رعای
ایــن مســابقه حضــور خواهنــد داشــت. 
در ضبــط هــم فاصلــه ضبــط گروه هــا 
را بیشــتر کردیــم. در فصــول قبلــی از 
ســنین بــاال و پاییــن همزمان اســتفاده 
کردیــم کــه تجربــه خوبــی را بــرای ما 
بــه همــراه نداشــت بــر همیــن اســاس 
تصمیــم گرفتیــم رده بنــدی ســنی را از 
ــا  ــم ام ــرار دهی ــاال ق ــه ب ــال ب ۱۸ س
ثبت نــام بــرای ســنین پاییــن هــم بــاز 
اســت و اگــر بشــود بــرای آنهــا نیــز به 
شــکل جداگانــه و در همــان محــدوده 
ســنی مســابقه ای خواهیــم داشــت. اما 
در حــال حاضــر در ایــن ۳ فصــل رده 
ســنی بــاالی ۱۸ ســال خواهــد بــود.
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مدیر اداره کل هنرهای نمایشــی در جلســه ســتاد 
ملــی مبــارزه بــا کرونــا کــه آخــر هفتــه گذشــته برگزار 
ــا تشــریح مــوارد مطــرح  شــد، حضــور پیــدا کــرد و ب
شــده در ایــن جلســه، تاکیــد کــرد تــا پایان اردیبهشــت 
تصمیمــات مشــخصی بــرای برگــزاری جشــنواره های 
تئاتــر و بازگشــایی ســالن های تئاتــر گرفتــه می شــود 
ــه در  ــتان هایی ک ــر در اس ــرای تئات ــال داد اج و احتم

منطقــه ســفید هســتند، آغــاز شــود.
قــادر آشــنا، مدیــر اداره کل هنرهــای نمایشــی که 
همــراه بــا تعــدادی دیگــر از مدیــران هنــری در ایــن 
جلســه حضــور داشــت، دربــاره مــوارد مطــرح شــده در 
آن بــه دنیــاي جوانــان گفــت: بســیار عالقمنــد بودیــم 
تــا از نزدیــک بــا دوســتان ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونا 
گفتگــو و دغدغه هــای خــود را دربــاره وضعیــت تئاتــر 
ــروز  ــن فرصــت ام ــه خوشــبختانه ای ــم ک مطــرح کنی
دســت داد. در ایــن جلســه کــه آقایــان ســعید اســدی 
ــادی  ــهرام گیل آب ــهر(، ش ــر ش ــه تئات ــر مجموع )مدی
ــاور  ــادی )مش ــای قب ــر( و آق ــه تئات ــل خان )مدیرعام
معاونــت هنــری( حضــور داشــتند، تمــام نگرانی هــای 
خــود را بــه اطــالع دوســتان رســاندیم و اعــالم 
ــالمت  ــان و س ــظ ج ــا حف ــه م ــن دغدغ ــم اولی کردی
هنرمنــدان اســت و در مرحلــه دوم وضعیــت اقتصــادی 
و معیشــت آنــان برایمــان اهمیــت دارد و ایــن پرســش 
ــظ  ــن حف ــم ضم ــه می توانی ــم چگون ــرح کردی را مط
ســالمت هنرمنــدان، شــرایطی ایجــاد کنیــم تــا چــرخ 
معیشــتی آنــان بچرخــد. در وهلــه بعــدی هــم مســئله 
جشــنواره های هنــری را بــه عنــوان دیگــر دل مشــغولی 
خــود تشــریح کردیــم. در ایــن جلســه صحبــت مــا این 
بــود کــه چگونــه می توانیــم بــا اشــراف بــه وضعیــت 
ــزی واقعــی داشــته باشــیم کــه  ــا یــک برنامه ری کرون
ــیوه نامه هایی را  ــری ش ــت هن ــه معاون ــن زمین در همی
ــرد  ــه ک ــود ارائ ــای خ ــت زیرمجموعه ه ــاره فعالی درب
ــا  ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــوارد در س ــن م ــد ای ــرر ش و مق
ــه  ــاز ب ــی آغ ــاره چگونگ ــا درب ــث و نهایت ــا بح کرون
ــیقی و  ــر، موس ــامل تئات ــری ش ــای هن کار فعالیت ه
تجســمی تصمیم گیــری شــود. بــا توجــه بــه ماهیــت 
تئاتــر و شــرایط اجــرای آثــار نمایشــی، مقــرر شــد بنده 
اختصاصــا دســتورالعملی را دربــاره شــرایط خــاص تئاتر 
ارســال کنــم کــه در جلســات آتــی ســتاد ملــی مبــارزه 
بــا کرونــا بررســی شــود. خوشــبختانه در ایــن جلســه 
ــراف  ــتاد، اش ــتان س ــد و دوس ــی ش ــای خوب بحث ه
بهتــری نســبت بــه فعالیت هــای نمایشــی پیــدا کردنــد. 
پیشــنهاد شــد اجــرای تئاتــر در اســتان هایی کــه جــزو 
ــتی و  ــات بهداش ــا مالحظ ــتند، ب ــفید هس ــق س مناط
رعایــت همــه پروتکل هــا انجــام شــود کــه البتــه ایــن 
موضــوع در حــد پیشــنهاد اســت و بایــد همــه جوانــب 
امــر ســنجیده شــود و شــرایط آن اســتان ها را بــه طــور 
ــر  ــد تئات ــالم ش ــن اع ــم. همچنی ــی کنی ــل ارزیاب کام
خیابانــی بتدریــج می توانــد اجــرای خــود را آغــاز کنــد 
ــی های  ــد بررس ــم نیازمن ــوع ه ــن موض ــه ای ــه البت ک
ــه  ــان هفت ــا پای ــن اســاس ت ــر همی بیشــتر اســت و ب
ــاره فعالیت هــای کــم خطــری کــه  نظرات مــان را درب

ــم. ــالغ می کنی ــکان اجــرا دارد، اب ــر ام در حــوزه تئات
ــزاری  ــی از برگ ــای نمایش ــر اداره کل هنره مدی
ــوع  ــر موض ــوان دیگ ــه عن ــری ب ــنواره های تئات جش
ــزود:  ــرد و اف ــاد ک ــه ی ــن جلس ــده در ای ــرح ش مط
برگــزاری  دربــاره  ســتاد  دوســتان  از  مشــخصا 
ــه  ــتم ک ــش را داش ــن پرس ــیدم و ای ــنواره ها پرس جش
ــرد  ــا ک ــی برپ ــن اجتماع ــاه چنی ــوان آبان م ــا می ت آی
کــه دوســتان به شــدت نگــران وضعیــت کرونــا در آن 
زمــان بودنــد و بــه صراحــت و بــا قطعیت اعــالم کردند 
چنیــن تصمیمــی محــل تردیــد اســت. بــه همیــن دلیل 
قــرار شــد تــا پایــان اردیبهشــت دربــاره جشــنواره های 
تئاتــر کــودک و نوجــوان همــدان و خیابانــی مریــوان 

تصمیم گیــری کنیــم.
قــادر آشــنا کــه پیــش از ایــن از برگــزاری قطعــی 
جشــنواره تئاتــر فجر ســخن گفتــه بود، دربــاره وضعیت 
برگــزاری ایــن جشــنواره نیــز تصریــح کــرد: پیــش از 
ایــن گفتــه ام سیاســت مــا بــه ســمت ادغــام و کوچــک 
کــردن و حتــی حــذف برخــی از جشنواره هاســت ولــی 
ــنواره های  ــزو جش ــا ج ــر طبیعت ــر فج ــنواره تئات جش
ــر  ــت و اگ ــر ماس ــار تئات ــه اعتب ــت چراک ــی نیس حذف
قــرار باشــد جشــنواره ای را کوچــک یــا حــذف و ادغــام 
کنیــم، ایــن تصمیــم قطعــا شــامل حــال جشــنواره فجر 
نخواهــد شــد و ایــن جشــنواره تعطیل ناپذیــر اســت امــا 
برگــزاری آن در شــرایط کرونــا، قطعــا مــورد ارزیابــی 
جــدی قــرار خواهــد گرفــت چراکــه هیــچ جشــنواره ای 
ــا  ــم. اصــل اول م ــزار نمی کنی ــی برگ ــه هــر قیمت را ب
بــر ایــن اســت کــه آســیبی متوجــه جــان و ســالمتی 

هنرمنــدان نشــود.
دربــاره  نمایشــی  هنرهــای  کل  اداره  مدیــر 
ــه  ــه گفت ــرایطی ک ــر در ش ــف تئات ــت بالتکلی وضعی
ــه  ــا ب ــت تنه ــنامه های وزارت بهداش ــود بخش می ش
ــه  ــخ ب ــی دارد و در پاس ــار اجرای ــه اعتب ــدت ۲ هفت م
ایــن پرســش کــه اگــر اجراهــا آغــاز شــود، بــا توجــه 
بــه اینکــه بعــد از ۲ هفتــه، امــکان تغییــر بخشــنامه و 
توقــف دوبــاره اجراهــا وجــود دارد، در این میــان تکلیف 
هنرمنــدان چیســت؟ توضیــح داد: دوســتان ســتاد ملــی 
مبــارزه بــا کرونــا تاکیــد داشــتند بــا توجــه بــه اینکــه 
ــان  ــا زم ــت و ت ــی نیس ــل پیش بین ــروس قاب ــن وی ای
ــی  ــت کامل ــه امنی ــم ب ــن آن نمی توانی ــف واکس کش
دســت یابیــم، فــراز و فرودهایــی در زمینــه کنتــرل آن 
ــه اگــر فاصله گــذاری اجتماعــی  ــم داشــت. البت خواهی
را رعایــت کنیــم، قابــل کنتــرل اســت ولــی فعــال در 
برخــورد بــا ایــن اپیدمــی چــاره ای نداریــم جــز اینکــه 
این بخش نامه هــا را تنهــا بــه مــدت دو هفتــه اجرایــی 
کنیــم. البتــه در همیــن وضعیــت کرونایــی با نیــاز جدی 
مــردم بــرای تامیــن خــوراک فرهنگــی  روبــرو هســتیم 
ضمــن اینکــه معیشــت هنرمنــدان هــم بــه خطــر افتاده 
اســت و در عیــن حــال پــای جــای افــراد هــم در میــان 
اســت. بنابرایــن بایــد همــه ایــن جوانــب را ارزیابــی و 
ــا  ــا مالحظــه ب ــه و ب ــودن، فعاالن ــل ب ــای منفع ــه ج ب
ــش  ــاره اجــرای نمای ــم. درب ــن شــرایط برخــورد کنی ای
گروه هــای تهرانــی در اســتان هایی کــه در منطقــه 
ســفید قــرار دارنــد نیــز ایــن هــم یــک پیشــنهاد اســت 
ــل  ــا تمای ــر گروه ه ــرد. اگ ــی ک ــوان آن را ارزیاب و می ت
ــوان  ــند، می ت ــته باش ــی داش ــم آمادگ ــتان ها ه و اس
بــا در نظــر گرفتــن همــه مالحظــات و بــا مشــورت از 
کارشناســان، ایــن موضــوع را ســنجش و ارزیابــی کــرد.

ــو در  ــن گفتگ ــی ای ــش پایان ــنا در بخ ــادر آش ق
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا بــا وجــود برگــزاری 
چنــد جلســه بــا مدیــران تماشــاخانه های خصوصــی و 
گفتگوهایــی دربــاره حمایــت از آنهــا هنــوز هیچ کمکی 
ــه ایــن تماشــاخانه ها انجــام نشــده اســت؟ توضیــح  ب
داد: منتظــر بســته حمایــت دولــت هســتیم. پیشــنهاد 
ــتان  ــالغ دوس ــر اب ــم و منتظ ــه کرده ای ــود را ارای خ
ــان  ــر و معاون ــای وزی ــم آق ــهادت می ده ــتیم. ش هس
ایشــان روزانــه پیگیر حل مشــکالت هنرمندان هســتند 
و امیــدوارم زودتــر بتوانیــم از تماشــاخانه های خصوصی 
ــان را درک می کنــم  حمایــت کنیــم چــون شــرایط آن
ــتان  ــه دوس ــده اند و ب ــرر ش ــدر متض ــم چق و می دان
وزارتخانــه هــم توضیــح داده ام ایــن تماشــاخانه ها 
ــد.  ــر بوده ان ــی و اشــتغال زایی موث ــه در کارآفرین چگون
البتــه مشــغول پیگیــری هســتم تــا شــاید از مجرایــی 
دیگــر بتوانــم اعتبــاری را صرفــا بــرای تماشــاخانه های 
ــه  ــدر ب ــد چق ــد دی ــی بای ــم ول ــذب کن ــی ج خصوص
ــا  ــه ب ــل همیش ــال مث ــر ح ــه ه ــد. ب ــه می رس نتیج

ــم. ــام می ده ــا را انج ــن پیگیری ه ــدواری ای امی
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