
گام بزرگ دولت برای خصوصی سازی واقعی 

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان این که رونق 
بورس به ایجاد گشایش در اقتصاد کشور می انجامد، هشدار داد که با تمهیداتی 

باید جلوی تبدیل این فرصت به تهدید را گرفت.
سید فرید موسوی اظهار کرد: یکی از چالش های اصلی اقتصاد ما که 
به  که  است  نقدینگی  رشد  است  آن  درگیر  اقتصادمان  است  سال های سال 
مساله ی آزاردهنده ای برای اقتصاد تبدیل شده و اقدامات ناگواری را رقم زده است.

وی ادامه داد: نقدینگی یک روز به سمت بازار مسکن حرکت می کند و 

این بازار را بهم می ریزد، یک روز به سمت بازار دالر و یک روز به سمت سکه 
و طال می رود یکی از راه ها برای مدیریت نقدینگی بازار سرمایه است که اخیرا 
هم از سوی مردم مورد اقبال واقع شده و هم از سوی دولت حمایت هایی از آن 
به عمل آمده است.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در 
این وضعیت عده ای هم ظهور کردند و با احساسی کردن سهام، ورود به خرید 
و فروش ها و هیجانی کردن موضوع از طریق انتشار اخبار، یکسری سهامی که 
بنیه ای ندارند و نباید مورد اقبال واقع می شدند را به مردم معرفی کردند و مردم 

را بعضا به صورت هیجانی وارد خرید و فروش شدند.موسوی یادآور شد: در بازار 
سرمایه سهام های مختلفی وجود دارد که یکسری از آنها واقعا ارزنده هستند این 
طور نیست که همه بازار حباب باشد بخشی از رشد سهام ها قابل توجیه است 
به هرحال در بازار سرمایه ارزش و ارزندگی آتی نیز در نظر گرفته می شود، ولی 
بخشی گرفتار خرید و فروش روزانه شدند و این وسط یکسری کارشناس هر روز 

می گویند این شرایط واقعی نیست و حباب است.
صفحه 3

علت عدم نوسازی بافت های فرسوده تهران، 
اعتبار مالی است

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به زلزله اخیر تهران گفت: ۴۰ درصد 
مردم تهران در بافت فرسوده زندگی می کنند و این وضعیت باعث تخریب حداکثری 

می شود.
محمدرضا بادامچی با اشاره به زلزله اخیر شهر تهران گفت: اگر در تهران زلزله 
با ریشتر باال اتفاق بیفتد، میزان تخریب هولناک خواهد بود. ۴۰ درصد مردم تهران 
در بافت فرسوده زندگی می کنند و این وضعیت باعث تخریب حداکثری می شود. 
ساختمان ها غیر استاندارد و جمعیت در این مناطق بسیار زیاد است.نماینده مردم 
تهران در مجلس با بیان اینکه عدم تأمین اعتبار نوسازی بافت های فرسوده، باعث 
وضعیت فعلی است، گفت: در برنامه ششم توسعه دولت موظف شده است که هر 

ساله ۲۷۰ محله را بازسازی کند که این اتفاق نیفتاده است.
صفحه 3

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی عنوان کرد:

بازگشایی مدارس استثنایی با نظر شورای مدرسه 
برای رفع اشکال

تاثیر مخرب کرونا بر صنعت بیمه
سندیکای بیمه گران ایران با تشریح آثار و پیامدهای 
شیوع بیماری کرونا بر صنعت بیمه، اعالم کرد: کرونا ضمن 
کاهش توانگری مالی بیمه ها، باعث گسترده شدن تاثیر رکود 

تورمی بر صنعت بیمه خواهد شد.
به گزارش سندیکای بیمه گران ایران، این گزارش از 
بیمه های زندگی،  تجمیع گزارش های کارگروه های توسعه 
های  بیمه   اتکائی،  بیمه های  بازاریابی،  و  فروش  شبکه 
مهندسی و انرژی و بیمه های باربری سندیکای بیمه گران 
رشته های  بر  کرونا  بیماری  شیوع  و  آثار  درباره  ایران 

تخصصی آنها است.
و  مختصر  طور  به  تا  شده  تالش  گزارش  این  در 
کرونا  بیماری  گسترده  شیوع  آثار  مختلف  ابعاد  کاربردی، 
بر صنعت بیمه را تشریح و به اتخاذ استراتژی  های مناسب 
شرکت  های بیمه کمک کرده و نقشه راهی برای این امر 

مشخص کند.
صفحه ۴

رئیس تعمیرات اساسی و نوسازی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد

تعمیرات اساسی سال 99 
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد آغاز شد
6

آنچه که در زندگی می خواهید را می دانید؟

فقط آرزو کافسیت یا تالش هم الزم است؟
صفحه 3

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1461- دوشنبه 29  اردیبهشت 1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
سینمایي ها به جان 

یکدیگر مي افتند!
وقتي همه به فکر 
صندلي و جایگاه 

هستند

5ورزش
مارک ویلموتس: 

پیگیر شکایتم از ایران 
در فیفا هستم!

هنگ 7فر

در هفته ای كه گذشت سينماي كشور وارد يك حاشيه جديد 
شد، حاشيه اي كه در آن بسياري از سينمايي ها خصوصا كساني 
و  گاليه  به  بودند،  جايگاه  و  اين صاحب صندلي  از  كه پيش 

شكايت و بيانيه پرداختند و ديگران هم به آنها تاختند و...

مارک ويلموتس به طور معمول عالقه ای به مصاحبه با رسانه ها ندارد از 
اين رو مصاحبه هايش به عنوان سرمربی سابق تيم ملی بلژيك همواره 

مورد توجه عالقمندان به فوتبال است.
سرمربی سابق تيم ملی ايران كه به واسطه دوره ضعيف كاری اش در ايران 
از چهره های نه چندان خوشايند هواداران فوتبال در ايران است فعال گفت 
و گوهای خود را بر محور شكايت ازفدراسيون فوتبال ايران پيش می برد. 

افسر موم وندی، درباره ثبت اطالعات صاحبان كسب و كارهای 
فرهنگ، هنر و رسانه متضرر از كرونا بيان كرد: طی 9 روز 
با دو بار تمديد، اطالعات متقاضيان تسهيالت كسب و كار های 
زيان  ديده از كرونا دريافت شده است. تاكنون حدود 34 هزار  
تقاضا در سه رسته فرهنگی، هنری و رسانه ای به ثبت رسيد.

ناشران و 
کتاب فروشان 

زیان دیده وام 
دریافت می کنند

رونق بورس موجب ایجاد گشایش در اقتصاد کشور می شود

WWW.YOUTHWORLD.IR

شركت ملي گاز ايران
)S.G.P.C( شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد

تجديد مرتبه اول فراخوان ارزيابی كيفی مناقصه عمومي )يك مرحله اي(
نوبت دوم - شماره مجوز؛ 1399.874

فراخوان  شماره  سال(-با  دو  مدت  به  پاالیشگاه  استیجاري  سبک  خودروهاي  مدیریت  و  )تامین   98۰63۴ شماره  مناقصه  مناقصه:  موضوع  و  شماره   -1
۲۰99۰9۲13۴۰۰۰۰۰6 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

۲- نام و نشاني مناقصه گزار: استان خراسان رضوي-کیلومتر 165 جاده مشهد/سرخس-شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد.
3- شرایط مناقصه گر: کلیه شرکتهاي داراي گواهینامه صالحیت اداره کار و اموراجتماعي درکد فعالیت حمل و نقل که در ارزیابي کیفي مرتبط، امتیاز الزم را وفق 

معیارهاي اعالم شده کسب نمایند.
۴- مهلت و آدرس دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 1۴ مورخ 99/۰3/1۰ ، متقاضیان می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)سامانه ستاد( به آدرس 
https://www.setadiran.ir اسناد استعالم ارزیابی  کیفی را دریافت و در مناقصه شرکت نمایند، الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از جمله ارزیابی 
کیفی )از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه( و سایر مراحل مناقصه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)سامانه ستاد( انجام خواهد شد، بدیهی است اسناد مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی به مناقصه گران تایید شده از طریق سامانه ستاد ارسال خواهد شد. 
متقاضیان بعد از دریافت استعالم ارزیابي مي بایست حداکثر تا ساعت 1۴  مورخ 99/۰3/۲۴ استعالم ارزیابي تکمیل شده را به همراه مدارک مورد نیاز در سامانه 

مذکور بارگزاری و ارسال نمایند.
5 - میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه:  مبلغ 3.868.۰۰۰.۰۰۰ ریال )سه میلیارد و هشتصد و شصت و هشت میلیون ریال( از انواع تضامین مجاز اعالم شده 

در آیین نامه تضمین معامالت دولتي مي باشد.
6- زمان گشایش پاکت ها: پاکت هاي مناقصه راس ساعت 1۰ مورخ 99/۰۴/11 در حضور پیشنهاد دهندگان و با حداقل ۲ پیشنهاد قیمت گشایش خواهد یافت.

روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد

آگهی مناقصه عمومی يك مرحله ای
  نوبت دوم 

شماره گ 99/6/35
شماره مجوز :  1399/771 

 دستگاه مناقصه گزار : شرکت گاز استان ایالم
موضوع مناقصه : پروژه گاز رسانی به حفرات خالی شبکه و علمک پراکنده در شهرستان ایوان و روستاهای تابعه 

 مبلغ کل بر آورد ) اجرا + کاالی عهده پیمانکار ( 11/۰19/83۷/161 ریال 
مبلغ تضمین : 551/۰۰۰/۰۰۰ 

 نوع تضمین : ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه یا فیش واریزی به حساب ۰11۲۷66916۰۰۴ بانک ملی شعبه میدان امام حسن)ع( ایالم و یا سایر ضمانتنامه های 
معتبر و یا ترکیبی از آنها در جدول شماره ۴ آیین نامه تضمین معامالت دولتی شماره 1۲3۴۰۲/ت 5۰659 ه مورخه 9۴/9/۲۲ قید گردیده اند. 

 مدت زمان اجرای پروژه : 36۰ روز تقویمی 
 محل تامین اعتبار : عوارض گازبها 

آخرین مهلت فروش اسناد : 1399/۰3/1۰ تا پایان وقت اداری 
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات : 1399/۰3/۲5 تا ساعت  8:۴5 دقیقه صبح 

 زمان گشایش پاکات : 1399/۰3/۲5 ساعت 9  صبح 
 محل گشایش پاکات: سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم 

 *از بخشنامه شماره  9۴/158۷6۴ مورخ 139۴/۷/13 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تعیین برنده مناقصه استفاده می گردد. 
شرایط متقاضیان :

داشتن شخصیت حقوقی 
کپی برابر اصل اساسنامه  و آگهی آخرین تغییرات 

ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی براساس  85 و 91 قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب 89/3/5 وزیر کار و امور اجتماعی 
داشتن امکانات، ماشین آالت و نیروی متخصص 

داشتن گواهی صالحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه  ریزی کشور در رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز با حداقل رتبه 5 
 داشتن تجربه کافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه

قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد. 
 فروش اسناد به واجدین شراسط ، تکمیل و شرکت در فرآیند مناقصه از طریق سامانه ستاد دولت به آدرسsetadiran.ir    سامانه ستاد صورت می پذیرد.

محل گشایش پاکات: سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم 
 محل تحویل ضمانتنامه : دبیر خانه شرکت گاز استان ایالم 

 هزینه دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
 هزینه چاپ و تکثیر کتابچه های پیمان به مبلغ ۲/5۰۰/۰۰۰ ریال به عهده برنده مناقصه می باشد و می بایست به حساب شماره ۰11۲۷66916۰۰۴ به نام شرکت گاز 

استان ایالم واریز گردد. 
 آدرس : ایالم چهار راه پیام نور – بلوار تعمیر کاری نبش خیابان استاد شهریار 

 شرکت گاز استان ایالم سایت www.sHANA.IR  وhttp://iets.mporg.ir   و WWW.ilam-nigc.ir شماره تلفن ۰8۴3-۲۲358۲۴  
کد فراخوان جهت آگهی مذکور 3.۲8۷.55۲ می باشد. 

نوبت چاپ اول : 99/۲/۲3 روزنامه جهان
نوبت  چاپ دوم : 99/۲/۲9 روزنامه دنیای جوانان

صفحه ۴

الگوی کسب وکار پژوهشگاه صنعت نفت
 توسعه می یابد

معاون فناوری و روابط بین الملل پژوهشگاه صنعت نفت گفت: پروژه ای در زمینه 
توسعه مدل کسب وکار پژوهشگاه تعریف و مقرر شده است از یک سو، مدل فعلی 
کسب وکار مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و از سوی دیگر مدل بهینه استخراج شود.

به گزارش پژوهشگاه صنعت نفت، منصور بزمی با بیان این مطلب افزود: یکی از 
فعالیت های مهم پژوهشگاه در زمینه نوآوری در کسب وکار در سال 99، تجاری سازی 
دستاوردهاست. همواره در مراکز تحقیق و توسعه، کار ایجاد دانش و فناوری به خوبی 
انجام می شود، در حالی  که تجاری سازی یکی از مباحثی است که کمتر به آن توجه 
شده است. از این رو قصد داریم در سال جدید دستاوردهای پژوهشگاه را تجاری سازی 
کنیم، اگرچه این کار در سال های قبل نیز انجام شده است، اما درصدد هستیم این 

فعالیت را با قوت بیشتری در دستور کار قرار دهیم.
صفحه ۴

سرمقاله
آموزش مجازی نمره قبولی نمی گیرد

فریبرز ناطقی الهی*
سال هاست معلمان مدارس و اساتید دانشگاه از سقوط علمی دانش آموزان و 
دانشجویان از نظر علمی و بی انگیزه شدن آنها در مکتوبات خود سخن گفته و از این 

درد می نالند.
در ماه های اخیر به دلیل ویروس کرونا و بیماری خطرناک ریوی حاصله تقریبا 
تمام کشور ها ناچار به انتخاب کالس های مجازی و دنبال کردن دروس از این طریق 
 شدند. صد البته چاره ای نبود و می بایستی گزینه تدرس مجازی انتخاب و عمل می شد.

آنچه مسلم است در کالس های حضوری نقش استاد بسیار پر رنگتر  و درگیری بچه 
ها برای یادگیری بسیار زیادتر از آموزش مجازی آنهم برای دروس اصلی است. آموزش 
مجازی بدون شک جایگاهی در آموزش های کوتاه مدت، سمینارهای کوتاه و آموزش 
های حین خدمت و تدریس یک نرم افزار یا ... نقش خوبی از خود نشان داده است ولی 
بدون شک باید عرض کنم آموزش بلند مدت و آنچه برای دانش آموزان و دانشجویان 
گذشت و یا در حال برگزاری است به هیج وجه کارایی الزم را نداشته و عمال این زمان 

از دست رفته باید فرض شود.
نتیجه بازخورد این ناتوانی در انتقال کالمی و بیانی از سوی مدرس و جذب ناقص 
آن از طرف محصل در سال آینده و همینطور در سالهای آینده بطور وضوح مشاهده 
خواهد شد. باید توجه داشت که دانش آموزان این یک ساعت را هم مثل دیدن یک فیلم 
یا یک ویدیو یا کلیپی در سایت های مجازی قلمداد کرده و خیلی سریع مغز آنها نسبت 

به حذف آن در حافظه خود اقدام می نماید.
در این دوران بنده از نزدیک شاهد هر دو قشر دانش آموز و دانشجو در این فرایند 
بودم. به عنوان یک مدرس با سی و اندی سال سابقه تحت هیچ عنوان این دوران را در 
آماده سازی علمی جوانان کشور کارامد و صحیح نمی دانم و از نظر حقیر متاسفانه این 

دوران را از دست رفته یا با کارایی بسیار پایین می دانم.
شرایط یادگیری مستقیم عجب نعمتی بوده که فعال از دست رفت. بی خود نیست 
بسیاری از بزرگان علم و ادب همیشه در خدمت و مالزم استاد و حتی در مراتب باالتر 
خدمتگزار استاد هم می بودند. نحوه صحبت، تون صدا، اخم استاد، مزاح ها و مثل های 
استاد در میان درس و ... حتما تاثیر بسیاری در امر آموزش کالسیک دارد، البته امیدوارم 
اساتید فن بعد از این مرقومه کوتاه حقیر، به بسط زوایای مختلف ان و نیازی های اصالح 

و پر کردن این نقیصه ها بپردازند.
جایگزینی مادر یا پدر در آموزش مجازی به موازات و بجای معلم و استاد تداوم 
همان تفکر خانه است و فاقد تاثیر استاد در نواوری و ایجاد انگیزه در دانش آموز می باشد. 
در خاتمه امیدوارم تحت هر شرایطی حتی شده برای یک ماه در تابستان بصورت فشرده 
معلمان و اساتید در کالس های حضوری با شاگران خود مطالب را به صورت کامل از 
نزدیک مرور بفرمایند و گرنه سال تحصیلی و این ترم دانشجویان بنظر حقیر عمال از دست 
رفته باید قلمداد شود که جای خالی آن در سالهای آتی بیشتر در کشور نمایان خواهد شد.

* استاد نمونه کشور

جعفرآبادی علی 
خبر کوتاه بود: حسن ملکی رسما رییس سازمان پژوهش شد. آقای ذوعلم پس از 
یک سال و اندی خدمت در سازمان پژوهش بازنشسته و حسن ملکی جانشین او شد.

بازگردیم. قبل  به  کمی 
الدین  محی  استعفای  بر  مبنی  شد  منتشر  خبری   1396 اسفند  هفت  و  بیست 

آموزشی. ریزی  برنامه  و  پژوهش  سازمان  ریاست  از  محمدیان  بهرام 
او یک دهه ریاست این سازمان را عهده دار بود و نهایتا در متن استعفایش آورده 
غریبی  پژوهش حس  سازمان  مسئولیت  تداوم  به  نسبت  اخیر  های  ماه  این  »در  بود: 
آموزش  محترم  وزیر  بطحایی  آقای  جناب  عزیزم  برادر  کردم  می  احساس  و  داشتم 
انجام آن می شود.« از  فیمابین مانع  انجام کاری است که رفاقت  و پرورش در صدد 

بود. این سازمان  برای سه سال رییس  ادهم  نوید  ایشان، مهدی  از  پیش 
پس از آقای محمدیان، حیدر تورانی سرپرست این سازمان شد و از ابتدای سال 
139۷ کار خود را آغاز کرد و تا اواخر دی ماه همان سال سرپرست بود. اقتضای واژه 

پایان رسید. به  او  ماه سرپرستی  ده  بود.  و کم همین  بیش  سرپرستی هم 
سازمان  ریاست  و  مدیریت  دار  عهده  ذوعلم  آقای   139۷ بهمن  بتدای  ا از 
مدیریت  ماه   15 از  پس   1399 اردیبهشت  سوم  چهارشنبه  روز  اینکه  تا  شد؛  پژوهش 
و  »قانونمندی  گفت:  خود  کاری  جلسه  آخرین  در  و  داد  خبر  خود  بازنشستگی  از 
سرزمین  این  آینده  فرزندان  به  عملی  صورت  به  باید  که  است  چیزی  قانون مداری 
برای  را  قانون  رابطه و دور زدن  از  استفاده  این عبارت هرگونه  با  و  آموزش دهیم.« 
کم  و  بیش  جمله ای  در  ایشان  هرچند  دانست؛  منتفی  سازمان  ریاست  به  دادن  ادامه 
مبهم گفته است که » سازمان را رها نمی کنم چرا که تعلیم و تربیت دغدغه ام است.«

در این نوشته بنای به نقد کشیدن کارنامه آقای ذوعلم را نداریم و نقد و بررسی 
نگاهی  در  شیراز  خواجه  که  هرچند  می کنیم؛  واگذار  نظر  اهل  به  را  مدیران  کارنامه 

کنند.« آشنا  با  معامله  نظر  »اهل  است  گفته  آسیب شناسانه 
  آقای ذوعلم هم مثل مدیران و سرپرستان پیش از خود آمد و رفت و کارنامه 

تماشا گذاشت. به  ما  نظر  پیش  را  خود 
کلیدی هستیم: پرسش  پی یک  در  این مجال صرفا  در 

بالیای  عداد  از  یا  است؟  نشده  پیش بینی  رخدادهای  سنخ  از  بازنشستگی  آیا 
فرو می آید؟ آدمی  بر سر  ناگاه  است که  طبیعی 

انسان  یک  عمر  اتفاق های  ترین  پذیر  پیش بینی  از  بازنشستگی  لقاعده  علی ا
آن  برای  و  رفت  آن  استقبال  به  می توان  جلوتر  سال  سی  حدود  از  که  است  شاغل 

کرد. برنامه ریزی 
و  شد  خواهند  بازنشسته  تاریخ  این  در  اند  می دانسته  باید  ذوعلم  آقای  طبیعتا 

کنند. واگذار  به دیگری  را  کار  باید 
یک  از  بیش  اندکی  برای  پژوهش  سازمان  مدیریت  قبول  آیا  است:  این  پرسش 

است؟ بوده  شایسته  و  بسزا  تصمیمی  سال، 

دیدگاه
حکایت قلب آموزش و پرورش

ارجاع  رهبر_انقالب  از  جمله ای  به  افتخار  با   1398 اردیبهشت  در  ذوعلم  آقای 
آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  پرورش،  و  آموزش  »در  فرموده اند:  که  داده  
قلب آموزش و پرورش است، این قلب را گرامی بدارید، اهّمّیت بدهید و حفظ کنید« 

دانسته اند. بر سینه سازمان  مدالی  به سان  را  این جمله  و 
نیازمند  زمان  ساعت   5 به  قلب  عمل  که  بداند  پزشکی  اگر  است:  این  پرسش 
با  و  باشد؛  حاضر  اتاق عمل  در  نمی تواند  دقیقه   ۴5 از  بیش  که  بداند  قضا  از  و  است 
علم به این دو موضوع، لباس اتاق عمل بپوشد و سینه بیمار را بشکافد؛ چه باید کرد؟

و  تدبر  اهل  باید  انقالبی  فعال  یک  گفتند   1398 اردیبهشت  در  ذوعلم  آقای 
آینده نگر باشد؛ و در همان روزها از هشت کالن پروژه در سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
کالن پروژه ها  برای  الزم  زمان  می دانستند  باید  آن که  حال  کردند؛  رونمایی  آموزشی 
از  با استقرای حاصل  از زمان حضور ایشان است و به احتمال قریب به یقین و  بیش 
هرچند  داد؛  نخواهد  ادامه  را  ایشان  راه  بعدی  نفر  کشور،  در  مدیریتی  تغییرات  اکثر 
ادامه  را  راه  این  ملکی  آقای  »انشاهلل  است:  گفته   تودیع  در سخنرانی  و  امروز  ایشان 

داد.« خواهند 
می کردند؟ دقت  نباید  هم  مافوق  مقامات  قبول.  نمی دانستند؟  ذوعلم  آقای 

حال  در  فعالیتش  گواهی  که  دکتری  دست  دادید  را  پرورش  و  آموزش  قلب 
بود. انقضا 

به هیچ کس نسپردم را  تو قلب خودم  به جز 
رفتی و  اضافه کردی  به جهانم  تو هم غمی 

جزئیات و شرایط واردات بدون انتقال ارز اعالم شد
بانک مرکزی توضیحاتی را درباره جزئیات و شرایط طرح مجدد رویه واردات بدون 

انتقال ارز اعالم کرد.
بانک مرکزی به دنبال طرح مجدد رویه واردات بدون انتقال ارز توضیحات ضروری 

زیر را اعالم کرد:
این بانک طی دو سال اخیر در راستای ساماندهی جریان ارز حاصل از تجارت خارجی 
کشور و ایجاد شفافیت و توجه جدی به تولید داخل، اقدام به ایجاد بستر و زیرساخت های 
شفاف در کنار سامانه جامع تجارت کشور کرده است و بر اساس آن، رویه های مشخص 

برای عرضه ارز حاصل از صادرات با توجه به شرایط تحریم تعریف و عملیاتی کرده است.
لذا صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به روش های زیر به چرخه 

اقتصاد کشور برگردانند:
بانک ها و صرافی های مجاز  به  واسطه  نیما  را در سامانه  از صادرات  ارز حاصل   -1

عرضه کنند.
۲- صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تامین نیازهای واردات 

خود اقدام کنند.
3-صادرکنندگان می توانند بخشی از ارز صادراتی خود را به واردکنندگان دیگر واگذار 

کرده و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند.
۴- صادرکنندگان می توانند بخشی از درآمد صادراتی خود را به  صورت اسکناس به 

کشور وارد کرده و به صرافی های مجاز و بانک ها بفروشند.
این گزارش خاطر نشان می کند در تمام روش های یادشده نرخ ارز بر اساس مکانیزم 
عرضه و تقاضا و به  صورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین و با ثبت در سامانه تعهد 

صادرکننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی ایفا می شود.



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1460- یکشنبه 28 اردیبهشت 21399 معه جا
سناریوی شروع سال جدید تحصیلی مشخص نیست

وزیر آموزش و پرورش گفت: صدور 
دولت  مصوبه  نیازمند  فرهنگیان  احکام 
است و به محض دریافت مصوبه این کار 

انجام می شود.
اولین  در  میرزایی  حاجی  محسن 
نشست خبری خود بعد از شیوع کرونا با 
خبرنگاران، گفت: شرایط کرونا مجموعه 
بخش های اقتصادی فرهنگی آموزشی را 
متأثر کرد و با تعطیلی طوالنی واحدهای 
تالش های  و  بودیم  رو  به  رو  آموزشی 
مجموعه  و  گرفتیم  کار  به  را  متنوعی 
تدابیری که امکان پذیر بود به کار گرفته 
پایان  تا  و  نشود  تعطیل  آموزش  تا  شد 
ما  درسی  محتوای  مجموعه  اردیبهشت 
از تلویزیون پخش می شود و بیش از ۲۷ 
شده  دانلود  دروس  محتوای  بار  میلیون 
تعامل یکسویه است  تلویزیون  اما  است. 
تکالیف  کنترل  و  تکالیف  انجام  برای  و 
و  کردیم  اندازی  راه  سامانه شاد را  ما 
دانش آموز به  هزار   5۰۰ و  میلیون   1۲

آن پیوستند.
سال  انتهای  به  داد:  ادامه  وی 
تحصیلی نزدیک می شدیم و با توجه به 
اینکه ممکن بود کسانی به این آموزش ها 
بسته های  توزیع  ما  نداشتند  دسترسی 
یادگیری را داشتیم و در مناطق روستایی 
حتی زودتر آموزش های حضوری برگزار 
شد و در نهایت از دیروز مدارس سراسر 
آموزانی  دانش  تا  شد  بازگشایی  کشور 
مدرسه  در  دارند  راهنمایی  به  نیاز  که 

حضور یابند.
به گفته وی بین 95 تا صد در صد 
 15 تا   1۰ بین  آموزان  دانش  و  معلمان 
درصد روز گذشته در مدرسه حضور داشتند 
که  گزارشی  و  مدارس ضدعفونی شد  و 

دیروز گرفتیم امید بخش است.
ادامه  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
معلمان  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در 
گفت:  غیردولتی  حق التدریس مدارس 
معلمان در مدارس غیردولتی تحت حمایت 
ما هستند و اگر تأخیری در پرداخت حقوق 
ازای  در  ما  می شود.  رسیدگی  باشد  آنها 
خدماتی که موسسین مدارس غیردولتی 
را در نظر  ارائه دهند خدماتی  قرار است 
پرداخت  را  پرسنل  حقوق  اگر  و  گرفتیم 
کنند از وام کم بهره می توانند بهره ببرند.

درصد   15 از  کمتر  داد:  ادامه  وی 
به  قطعًا  و  است  غیردولتی  ما  مدارس 
مدارس  که  نبود  مدارس  این  خاطر 

بازگشایی شدند.
درباره  پرورش  و  آموزش  وزیر 
زیرساخت های آموزش مجازی در کشور 
دانش  حضور  درباره  فتا  پلیس  هشدار  و 
داد:  توضیح  مجازی  فضای  در  آموزان 
مأموریت  که  مواجه شدیم  بحرانی  با  ما 
قرار  معرض خطر  در  پرورش  و  آموزش 
نداریم.  مناقشه  بدون  روش های  گرفت. 
ما باید تالش می کردیم برای مخاطرات 
کنند.  کمک  باید  خانواده ها  مساله.  این 
و  آموزش  برای  شبکه شاد انحصاری 

پرورش است.
روش هایی  گفت:  میرزایی  حاجی 
دیگر  کشورهای  در  کردیم  استفاده  که 
را  مأموریت  این  ما  می شود.  برده  بهره 
داشتیم به سمت آموزش های الکترونیکی 
برویم. طبیعی است جایگزین آموزش های 
بازگشایی  از  پس  نمی شود.  حضوری 
استفاده  این ظرفیت های مکمل  مدارس 
شبکه  از  شبکه شاد گسترده تر  می شود. 
تعاملی سیناست و امکانات بیشتری دارد.

پاسخ  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
جدید  شرایط  گفت:  دیگری  پرسش  به 
با مشکل  را  تعادل های موجود  مجموعه 
تحصیلی  هدایت  بحث  در  کرد.  مواجه 
مطابق  و  شده  رغبت سنجی اخذ  آزمون 

سال های گذشته پیگیری می شود.
وی بیان کرد: درباره ثبت نام دانش 
و  شده  تشکیل  نام  ثبت  ستاد  آموزان 

انجام  الزم  توصیه های  و  راهنمایی ها 
شده است. معاون آموزش ابتدایی مسئول 

ثبت نام هستند.
که  مدرسه ای  هر  وی  گفته  به 
داشته  آموزان  دانش  اولیای  از  دریافتی 
بخشیش به خاطر خدمات آموزشی است 
برنامه  فوق  برای  که  بخش هایی  آن  و 
ادارات  تمام  و  شود  برگردانده  باید  بوده 
به  هستند  موظف  کشور  سراسر  در  ما 
هزینه  همچنین  و  دهند  پاسخ  ابهامات 
در خصوص سرویس مدارس باید پولش 

برگردانده شود.
اینترنت  شدن  رایگان  افزود:  وی 
وزارت  است،  شده  محقق  شاد  شبکه 
ارتباطات در کنار ما بود و کمک کرده و 

همراه ما خواهد بود.
حاجی میرزایی در پاسخ به پرسشی 
برخی  سوی  از  شکایت  طرح  درباره 
همچنان  ما  سیاست  گفت:  نه ها  رسا
شکایت  از  پرهیز  و  رسانه ها  از  حمایت 
از رسانه هاست اما در مواردی که اقدامی 
به  که  است  دلیل  این  به  گرفته  صورت 
جای انتقاد، کار استهزا و خارج از چارچوب 
رسانه ای انجام شده و ممکن است حتی از 
سوی نهادهایی بیرون از آموزش و پرورش 

پیگیری و برخورد شده باشد.
وی درباره حمایت از معلمان زندانی 
پیگیر  و  گرفته  صورت  مکاتباتی  گفت: 
هستیم.  فرهنگی  همکاران  از  حمایت 
فراهم  برای  مرکز وکال  با  نیز  قراردادی 
منعقد  حقوقی  مشاوره های  امکان  شدن 
شده است. شخصًا هم مکاتباتی با رئیس 
قوه قضاییه در این خصوص انجام داده ام.

درباره  پرورش  و  آموزش  وزیر 
مشکالت شبکه شاد و بازگشایی اختیاری 
مدارس گفت: هرتصمیمی در ستاد کرونا 
اتخاذ می شود، متناسب با وضعیتی است 
کند.  می  اعالم  بهداشت  وزارت  که 
هیچ  یابد.  استمرار  باید  آموزش  جریان 
کدام از روش ها نمی تواند اطمینان کامل 
بدهد که پوشش آموزشی 1۰۰ درصدی 
محقق شده است. شواهد نشان می دهد 
تلویزیونی، درست  آموزش  استراتژی  که 
بوده است. منکر اشکاالت شبکه شاد هم 
انجام  حال  در  اشکاالت  رفع  و  نیستیم 
است، روزانه دو مرتبه جلسه در ستاد این 
باره تشکیل می شود.. بیش از سه میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون پیام در این شبکه مبادله 

شده است.
وی افزود: ظرفیت شبکه شاد برای 
معلمان و دانش آموزان باالست و شبکه 
است.  تبدیل شده  موثری  به شبکه  شاد 
باید ضرورت پیوستن به این زیست بوم 
جدید را در این شرایط بپذیریم. ما هیچ 
روش دیگری در هیچ کشور دنیا جز همین 
روش الکترونیکی سراغ نداریم و بسیاری 
کشورهای دنیا همینگونه خدمات آموزشی 
ارائه دادند. تفاوت بارز ما این است که از 

شبکه بومی استفاده کردیم.
حاجی میرزایی سناریوهای آموزش و 
پرورش برای وضعیت مدارس در مهرماه 
سال آینده گفت: تجربیات اخیر را مدون و 

اشکاالت را احصاء می کنیم تا در صورت 
وقوع تعطیالت احتمالی سریعاً عمل کنیم. 
تعطیلی  درباره  که  است  این  درخواستم 
ملی  ستاد  مصوبات  به  منحصراً  مدارس 
کرونا توجه کنید و به شایعات توجه نکنید. 
در فاصله بین ۲۷ اردیبهشت تا ۲۷ خرداد 
دانش  به  رسانی  خدمات  آماده  مدارس 

آموزان برای رفع اشکال درسی هستیم.
وزیر آموزش و پرورش درباره اینکه 
آینده  سال  دارند  قصد  ها  خانواده  برخی 
معلم خصوصی بگیرند و فرزندشان را به 
مدرسه نفرستند گفت: خانواده ها مطمئن 
باشند که سالمت دانش آموزان برای ما 
و  پروتکل ها  تمام  به  و  است  مهم  اصل 
پایبند  بهداشت  وزارت  بهداشتی  نکات 

هستیم.
بیان  با  ادامه  در  میرزایی  حاجی 
اینکه تاکید ویژه داشتیم معلمان در این 
دوره بازگشایی مدارس حتمًا اطمینان پیدا 
کنند که مهارت پایه خواندن و نوشتن و 
حساب کردن در دوره ابتدایی کسب شده 
است گفت: آماری که دیروز گرفتیم نشان 
آموزان  دانش  تعداد  گذشته  روز  می داد 
ابتدایی که به مدرسه رفته بودند بیشتر از 

دانش آموزان متوسطه بود.
وی درباره اوقات فراغت نیز گفت: 
همین  به  شاد  شبکه  روی  ظرفیت هایی 
منظور ایجاد شده است و بعد از امتحانات 

فعال می شود.
ترمیم  ه  ر با ر د یی  ا ز میر حاجی 
رتبه بندی معلمان گفت: برای اجرای یک 
فوق العاده شغل برای معلمان رایزنی هایی 
صورت گرفته و امید است ظرف یکی دو 
هفته آینده نتایج را اعالم کنیم. این امر 

نیازمند مصوبه هیئت وزیران است.
احکام  صدور  زمان  درباره  وی 
فرهنگیان گفت: این امر نیازمند مصوبه 
دولت است و به محض دریافت مصوبه 
این کار انجام می شود. قباًل در سازمان 
که  داشت  وجود  برداشت  این  برنامه 
این کار بدون مصوبه دولت قابل انجام 
وزیران  هیئت  مصوبه  باید  اما  است، 

دریافت شود.
حضوری  برگزاری  بر  تاکید   *

امتحانات پایه نهمی ها و دوازدهمی ها
درباره  پرورش  و  آموزش  وزیر 
امتحانات حضوری کالس نهمی ها گفت: 
آزمون های  که  است  این  ما  سیاست 
برگزار شود  باید حضوری  سرنوشت ساز 
جمله  این  از  دوازدهم  و  نهم  پایه  که 
است. ترجیح ما این است که آزمون را با 
رعایت پروتکل های بهداشتی انجام دهیم.

وزیر آموزش و پرورش درباره انتشار 
مدارس  بازگشایی  بر  مبنی  اخبار  برخی 
برای سال تحصیلی جدید از 15 شهریور 
نبود و منبع  این خبر، خبر دقیقی  گفت: 
رسمی آن را اعالم نکرده و شایعه بوده 
گیری  تصمیم  باره  این  در  هنوز  است. 
تصمیم  شرایط  با  متناسب  و  نکردیم 
می گیریم. فعاًل تغییری در زمان بازگشایی 

مدارس در سال جدید نداریم.
واریز  خصوص  در  میرزایی  حاجی 

نوبت دوم و سوم سرانه بهداشتی مدارس 
سرانه  مرحله  یک  در  کرد:  بیان  نیز 
کنترل  اول،  نوبت  در  و  یافت  تخصیص 
صورت  مدارس  ضدعفونی  و  بهداشتی 
گرفت. اگر الزم باشد تخصیص دیگری 
هم دریافت می شود و در اختیار استان ها 

قرار می گیرد.
درباره  پرورش  و  آموزش  وزیر 
در  آموزان  دانش  حضور  کردن  اختیاری 
اینکه به  مدرسه در این یک ماه اخیر و 
پروتکل  رعایت  از  اطمینان  عدم  دلیل 
ها بوده یا خیر گفت: طبق پروتکل های 
وزارت بهداشت، باید از تراکم زیاد جمعیت 
دانش آموزی جلوگیری می کردیم. در این 
موازین  رعایت  و  کنترل  امکان  صورت 
سوی  از  البته  داشت.  وجود  بهداشتی 
بود  این  شدن  اجباری  عدم  دلیل  دیگر 
که معلمان می گفتند آموزش های کامل 
نیازی به  در فضای مجازی داده شده و 

آموزش حضوری نیست.
اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
متوسط دریافتی معلمان با سایر کارکنان 
یکسان است افزود: تفاوت این است که در 
دستگاه های دیگر دریافتی های غیرمستمر 
بیشتر است. بنابراین این گزاره که حقوق 
معلمان نیمی از حقوق یک کارمند است 

درست نیست.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 
تالش کردیم مطالبات معوق فرهنگیان از 
سال های گذشته را علیرغم مضایق مالی 
تاکید  کنیم  تسویه   98 سال  در  دولت 
کاری  شرایط  بهبود  ما  تمام تالش  کرد 

معلمان است.
به گفته حاجی میرزایی تاخیری در 
پرداخت حقوق معلمان حق التدریس نیز 

ایجاد نشده است.
وی درباره بهای خریداری اپلیکیشن 
شاد گفت: ما قرارداد پولی منعقد نکردیم 
صلح  قرارداد  است.  نشده  تبادل  پولی  و 
نوشتیم و اپلیکیشن شاد، هبه بوده است.

وزیر آموزش و پرورش درباره اینکه 
موجود  پیام رسان  اپلیکیشن های  از  چرا 
داد:  پاسخ  نشد؟  استفاده  آموزش  برای 
در  باید  و  است  حاکمیتی  امری  آموزش 
اینترنت  هزینه  شود.  محقق  بومی  بستر 
شبکه شاد هم رایگان شده است. ارزیابی 
ما این است که دستاوردهای شبکه شاد 

قابل ارائه است.
پاسخ  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
به سوالی درباره دوگانگی ایجاد شده در 
پی بازگشایی مدارس مبنی بر نرفتن به 
مدرسه برای پیشگیری از ابتال و نرفتن 
گفت:  آموزش  از  جاماندن  و  مدرسه  به 
با  متناسب  گذشته  هفته  چند  طول  در 
مهار ویروس کرونا، تصمیماتی که ستاد 
بوده  کار  در دستور  کرونا  با  مقابله  ملی 
لحاظ شده و تقریبًا هر هفته تصمیم ها 
بازنگری می شود. تا االن اشاعه بیماری 
نداشتیم و از نظر سالمت اطمینان داریم. 
وزارت  نظر  اساس  بر  االن  تصمیمات 
بهداشت است و مشکلی ایجاد نمی کند. 
باید بدانیم که زندگی با این روند ادامه 
داشته و وزارت بهداشت کنترل این روند 
را در دست دارد و بر اساس تصمیمات آن 

جلو خواهیم رفت.
نشان  پروتکل ها  داد:  ادامه  وی 
بیماری  اشاعه  روی  منفی  تاثیر  می دهد 
معرض  در  خطری  اگر  قطعًا  و  نداشته 
مورد  باشد  دیگر  گروه  یا  آموزان  دانش 
توجه قرار خواهد گرفت اما قطعًا مشکلی 

ایجاد نخواهد کرد.
وزیر آموزش و پرورش گفت: درباره 
اصل  جهت  به  دوازدهم  پایه  حذفیات 
از  که  کردیم  اعالم  آزمون ها  در  برابری 
سواالت  آموزشی  محتوای  درصد   8۰
طرح می شود و آن ۲۰ درصد باقی مانده 
از محتوایی است که در بسترهای مجازی 

و تلویزیون آموزش داده شده است.

ث
واد
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زیر نظر: علی هوشمند

برنامه وزارت علوم برای بازگشايی دانشگاه ها از 17خرداد
وزیر علوم با تشریح برنامه های این وزارتخانه برای بازگشایی دانشگاهها 
از 1۷ خردادماه گفت: دانشگاهها برحسب شرایط خود اختیار برنامه ریزی را 

دارند اما اولویت با تحصیالت تکمیلی است.
منصور غالمی درباره جزئیات بازگشایی دانشگاه ها از 1۷ خردادماه گفت: 
مجوز ستاد مدیریت کرونا کلی است و در هیچ موردی اجبار نمی کند. این مجوز 
تا زمانی قابل انجام است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شرایط 

را برای ادامه کار مناسب بداند.
وی ادامه داد: دانشگاه ها برحسب شرایط خود، اختیار برنامه ریزی برای 
با دوره های  دارند که ترجیحًا  را  ارائه خدمات  اولویت شروع  و  ترتیب  تعیین 

تحصیالت تکمیلی خواهد بود.
وزیر علوم افزود: هر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی، برنامه خاص خود 
را خواهد داشت. برنامه ریزی ها باید در جهت تکمیل و اتمام نیمسال تحصیلی 

باشد.
وی درباره ادامه روند آموزش مجازی نیز به مهر گفت: آموزش مجازی 

همچنان در اولویت است و تا حدامکان و تا پایان ترم باید ادامه داشته باشد.
شدن  طوالنی تر  و  برنامه ها  زمانبندی  در  تغییر  کرد:  تصریح  غالمی 
حضور  تراکم  کاهش  راهکارهای  از  یکی  جاری،  دوره نیمسال تحصیلی 

دانشجویان در محیط های آموزشی است.
وی خاطرنشان کرد: معاونت آموزشی وزارت علوم دیدگاه ها و راهبردهای 

کلی خود را در این زمینه به دانشگاه ها ابالغ خواهد کرد.
وزیر علوم افزود: در بخش رفاهی هم تاکید قطعی بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی است که در مدت باقی مانده تا روز آغاز فعالیت ها، هماهنگ با بخش 

آموزشی برنامه ریزی خواهد شد.

خوابگاه های تربيت مدرس يك يا دو نفره می شود
هیچ کالس  اینکه  به  اشاره  با  مدرس  تربیت  دانشگاه  آموزشی  معاون 
حضوری تا پایان ترم برگزار نمی شود، گفت:پس از بازگشایی دانشگاه، اتاق 

های خوابگاهی تک یا دونفره می شوند.
از  بازگشایی  برای  دانشگاه  این  برنامه  درباره  محمدرضا کلباسی  
 1۷ از  دانشگاه  بازگشایی  خصوص  در  جلسه ای  امروز  گفت:  خردادماه،   1۷
خردادماه برگزار و تصمیم بر این شد که آموزش مجازی تا پایان ترم برگزار 

شود؛ بنابراین هیچ کالس حضوری در این نیمسال نخواهیم داشت.
حال  در  اینکه  به  اشاره  با  مدرس  تربیت  دانشگاه  آموزشی  معاون 
برنامه ریزی برای برگزاری دروس عملی دانشجویان هستیم، گفت: در نظر 
داریم خوابگاه ها را برای این دسته از دانشجویان آماده کنیم تا این دروس به 

صورت فشرده در یک ماه )از 1۷ خرداد تا ۲۰ تیرماه( به پایان برسد.
کلباسی درباره نحوه برگزاری امتحانات، گفت: هنوز در خصوص نحوه 
جمع  هفته  پایان  تا  نرسیده ایم اما  مشخصی  روش  به  امتحانات  برگزاری 
بندی خواهد شد. به نظر ما امتحانات می تواند حضوری و یا ترکیبی )مجازی 
و حضوری( باشد؛ یعنی می خواهیم برای آن دسته از اساتیدی که می توانند 
امتحان را به صورت مجازی برگزار کنند، شرایط را مهیا کنیم. از آن سو آن 
دروسی که پیچیدگی های خاصی دارد، امتحان به صورت حضوری برگزار شود.

دانشگاه،  در  دانشجویان  تراکم  از  جلوگیری  برای  منتها  داد:  ادامه  وی 
در حال بررسی هستیم تا به طور مثال دانشجویان به صورت مقطعی امتحان 
دهند؛ به این صورت که ابتدا دانشجویان ارشد و پس از آن دانشجویان دکتری 

در دانشگاه حضور یابند.
است  ممکن  یا  کرد:  اظهار  مدرس  تربیت  دانشگاه  آموزشی  معاون 
دانشکده ها را تقسیم کنیم و دانشجویان دانشکده ها در بازه های زمانی مختلف 
امتحان دهند. دانشگاه تربیت مدرس 1۷ دانشکده دارد و می توان آنها را به 

دو یا سه گروه تقسیم کرد.
کلباسی با اعالم اینکه نحوه برگزاری امتحانات حداکثر تا اواسط هفته 
آینده ابالغ خواهد شد، گفت: از طرفی در حال بررسی نحوه حضور دانشجویان 
در خوابگاه ها هستیم و نظر ما این است که در یک اتاق حداکثر دو نفر حضور 
یابد؛ البته ایده آل این است که به صورت تک نفره اتاق در اختیار دانشجویان 

قرار دهیم.

جزئيات بازگشايی دانشگاههای علوم پزشکی
معاون آموزشی وزارت بهداشت از جزئیات بازگشایی دانشگاه های علوم 
پزشکی خبر داد و گفت: بیشترین اختیار به دانشگاه ها داده شده است که با 

برنامه ای منعطف با دانشجویان همراهی کنند.
علوم  دانشگاه های  بازگشایی  داشت:  اظهار  حق دوست  علی اکبر  دکتر 
پزشکی مرحله به مرحله و با رعایت پروتکل ها و ایجاد شرایطی که به دانشجویان 

کمتر فشار بیاید، اجرا می شود.
وی افزود: به عنوان مثال اگر دانشجویی بخواهد درسش را حذف کند، 
ترمش را ناتمام اعالم کند و درسش را ترم آینده ادامه دهد حتماً همراهی خواهد 

شد. سقف غیبت ها که در هر ترم وجود دارد را بر می داریم.
معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: در مرحله اول دانشجویان 
مقاطع تحصیالت تکمیلی شروع به کار می کنند. استاد و گروه آموزشی تصمیم 
می گیرند که چند درصد دروس به صورت تئوری و آموزش مجازی ادامه پیدا 
کنند و باقیمانده دروس چقدر به صورت حضوری باشد. کالس ها عمدتًا برای 

رفع اشکال خواهد بود.
وقتی  که  باشد  شکلی  به  باید  دانشکده ها  برنامه ریزی  شد:  یادآور  وی 
دانشجویان را به دانشگاه فرا می خوانند تنها 5۰ درصد ظرفیت خوابگاه ها پر 

شود و در آن واحد همه دانشجویان حضور پیدا نکنند.
حق دوست با اشاره به شرایط خاص برخی از رشته ها از جمله دندانپزشکی 
گفت: برخی رشته ها مانند دندانپزشکی شرایط سخت تری دارند و کار عملی آنها 
بسیار اندک خواهد بود چون نیاز به تمهیدات خاص دارد بنابراین این ترم بیشتر 
تئوری خواهد بود تا دانشجویان در ترم آینده کارهای عملی را بیشتر انجام دهند.

وی گفت: بیشترین اختیار به دانشگاه ها داده شده است که بتوانند بر اساس 
شرایط و با رعایت نکاتی که گفته شد بتوانند مدیریت کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: به دانشگاه ها گفته ایم 
که برای میهمان شدن دانشجویان همراهی الزم را بکنند اما با توجه به اینکه 
فراهم  آموزش مجازی  برای  را  زیرساخت های خود  و  دانشگاهی شرایط  هر 
کرده اند اینکه دانشجویان بتوانند از دانشگاه محل زندگی خود برای اتمام دوره 

استفاده کنند چندان کارساز نیست.
دانشجویان  با  دانشگاه ها توصیه کردیم که حتی االمکان  به  وی گفت: 

همراهی کنند.
حق دوست یادآور شد: با معاونت های دانشجویی و بهداشتی وزارت بهداشت 
نیز هماهنگی شده است که با توجه به شرایطی که وجود دارد و به صورت 

واقع بینانه پروتکل ها را اجرا کنند.

691 هزار نفر در كنکوركارشناسی ارشد 99 ثبت نام كردند
نام و  پایان فرصت مجدد ثبت  به  اشاره  با  سخنگوی سازمان سنجش 
ویرایش اطالعات برای داوطلبان آزمون  کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1399 

گفت: بیش از 691 هزار نفر در کنکور ارشد 99 ثبت نام کردند.
فاطمه زرین آمیزی اظهار داشت: آزمون کارشناسی ارشد سال 99 به منظور 
پذیرش در رشته های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و 
همچنین دانشگاه آزاد اسالمی در روزهای ۲ و 3 مردادماه 99 برگزار می شود.

وی گفت: با توجه به اعالم تاریخ جدید برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 
ناپیوسته سال 1399 )در روزهای ۲ و 3 مردادماه 99(، تسهیالتی برای داوطلبان 
ثبت نام کننده و جامانده در نظر گرفته شده بود که داوطلبان می توانستند در 
روزهای ۲3 تا ۲۷ اردیبهشت ماه در این آزمون ثبت نام و یا اطالعات خود 

را ویرایش کنند.
مجموع  در  شد:  یادآور  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سخنگوی 
فرصت های داده شده برای داوطلبان 691 هزار و 968 نفر در آزمون کارشناسی 

ارشد سال 99 ثبت نام کرده اند.
آزمون کارشناسی ارشد سال 99 به منظور پذیرش دانشجو در رشته های 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسالمی 

در روزهای ۲ و 3 مردادماه 99 برگزار می شود.

آدم ربايی برای ۲ ميليون تومان!
سه آدم ربا که در ازای مبلغ دو میلیون تومان، جوان ۲1 ساله 

ای را ربوده بودند با تالش کارآگاهان پلیس دامغان دستگیر شدند.
اظهار  سمنان  استان  انتظامی  فرمانده  حسنی  عبداله  سردار 
داشت: ساعت ۰۴:۴8 روز دوشنبه هفته9 گذشته ربایش پسری ۲1 
ساله دردامغان به مرکز فوریت های پلیسی11۰ اعالم و با توجه به 
اهمیت موضوع، دستورات الزم به فرماندهی انتظامی شهرستان دامغان 
داده شد و کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی بی درنگ تحقیقات در این 
خصوص را  آغاز کردند و مشخص شد جوان ربوده شده در تماسی از 
مادرش تقاضای واریز دو میلیون تومان وجه نقد را برای گروگانگیران 
در قبال آزادی خودش داشته است.به گفته سردار حسنی، در کم ترین 
زمان ممکن، یکی از دوستان گروگان که همان روز با وی مشاهده 
شده بود شناسایی و در برایارایه توضیحات به پلیس آگاهی منتقل شد. 
متهم در بازجویی ها از انجام گروگانگیری و انتقال گروگان به یکی از 
روستاهای اطراف شهرستان دامغان با همدستی دو نفر دیگر خبر داد.

این مقام انتظامی از رهایی گروگان از چنگال آدم ربایان و بازگشت 
وی به آغوش خانواده خبرداد و گفت: این عملیات از زمان شروع یعنی 
به محض دریافت خبر گروگانگیری تا لحظه نجات گروگان کمتر از 

پنج ساعت به طول انجامید.

كشف جسد نوجوان افغان در جنوب تهران
جسد نیک وجوان 13 ساله از داخل کانال آبی در جنوب تهران 

کشف شد.
بعدازظهر روز جمعه ۲6 اردیبهشت خبر سقوط یک نوجوان 13 
ساله افغان داخل کانال آب در منطقه خاورشهر به پلیس اعالم شد و 
تیمی از مأموران انتظامی و آتش نشانی برای بررسی موضوع به محل 

حادثه عزیمت کردند.
پس از حضور پلیس و بررسی های اولیه مشخص شد احتمااًل پسر 
نوجوان حین عبور از روی یک لوله در کانال آب، به داخل آن سقوط 

کرده، اما اثری از وی هویدا نبود.
عوامل آتش نشانی و امدادی، برای یافتن نوجوان دست به کار 
شده و پس از ساعت ها جست وجو ، جسد وی را روز گذشته، حوالی 

روستای توتک کشف کردند.

ريزش مرگبار ساختمان 3 طبقه در تهران
سخنگوی آتش نشانی تهران از ریزش مرگبار ساختمانی سه طبقه 

در خیابان اسکندری شمالی خبر داد.
سید جالل ملکی، با اعالم خبر اظهارداشت: ساعت ۲۰:15 شنبه 
شب یک مورد حادثه آوار در خیابان اسکندری شمالی، خیابان امیرلو 
به سامانه 1۲5 اعالم شد . محل حادثه قطعه زمینی به مساحت حدود 
3۰۰ متر بود که حدود سه تا چهار متر در آن گودبرداری صورت گرفته 
و در ضلع غربی آن یک ساختمان سه طبقه قدیمی مسکونی وجود 
داشت. ظاهراً و بنابر اطالعات اولیه فقط در یک طبقه ساختمان مذکور، 
ساکن حضور داشت که به یک باره بخشی از جنوب شرقی ساختمان 
در تمام طبقات تخریب شده و به آتش نشانان اعالم شد دو نفر زیر 

آوار گرفتار هستند.
ملکی افزود: آتش نشانان به سرعت عملیات آواربرداری را آغاز 
کردند و در حالی که احتمال ریزش مابقی ساختمان نیز وجود داشت 
موفق شدند هر دو نفر را  که زن ومردی با بیش از 6۰ سال سنبودند، 

از زیر آوار خارج کنند.
سخنگوی آتش نشانی تهران خاطرنشان کرد: متأسفانه در این 

حادثه، مرد جان باخته، اما زن با وجود مصدومیت شدید زنده بود.

قاتل مادر زن پس از 9 سال كير قانون افتاد
فرمانده انتظامی شهرستان مالیر گفت: فردی که پس از قتل 
مادر زن خود متواری شده بود پس از گذش 9 سال توسط تیم پلیس 

مالیر در تهران دستگیر شد.
سرهنگ محمد باقر سلگی افزود: اوایل سال 9۰ خبر یک مورد 
قتل در شهر مالیر به مرکز فوریت های پلیسی 11۰ اطالع رسانی شد 
و تیم های پلیس پس از حضور در محل با جسد یک زن مواجه شدند که 
طبق بررسی اولیه، مشخص شد  با چند ضربه چاقو به قتل رسیده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مالیر افزود: تحقیقات تکمیلی پلیس 
گویای این بود که داماد این زن با وی اختالف هایی داشته بنابراین نقشه 
قتل وی را کشیده و پس از ارتکاب به قتل از محل متواری شده است.

سرهنگ سلگی ادامه داد: پس از دریافت اخبار و گزارش هایی در 
زمینه محل اختفای قاتل در تهران، با دریافت نیابت قضایی و دریک 
عملیات پلیسی قاتل پس از 9 سال فرار از چنگال قانون دستگیر شد.

شليك دزدان فراری به پليس تهران
دو سارق حرفه ای که در چهار استان تحت تعقیب بودند در 
یک عملیات پلیسی دستگیر شدند و یکی از سارقان برای فرار پلیس 

را هدف گلوله قرار داد.
سرهنگ کارآگاه علی گودرزی معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس 
آگاهی پایتخت گفت: ساعت 1۰ شب 8 اردیبهشت ماه سال جاری وقوع 
تیراندازی منجر به مصدومیت در محدوده ستارخان خیابان فرزانه از 
طریق مرکز فرماندهی و کنترل پلیس آگاهی به اداره یکم مبارزه با 

سرقت مسلحانه پلیس آگاهی اعالم شد.
وی اظهار داشت : با حضور کارآگاهان اداره یکم در محل و 
بررسی های میدانی مشخص شد، واحد گشت کالنتری 13۷ نصر 
هنگام گشت زنی به یک دستگاه موتورسیکلت بنلی پارک شده در 
مقابل یک ساختمان 5 طبقه مظنون شده که با استعالم صورت گرفته 
مشخص شد پالک نصب شده سرقتی بوده و متعلق به یک دستگاه 
موتورسیکلت هندا 1۲5 می باشد که دو روز قبل در همان محدوده 

سرقت شده است.
سرهنگ گودرزی افزود: ماموران کالنتری مشاهده کردند ۲ 
مرد ۲5 ساله از همان ساختمان خارج و سوار بر موتورسیکلت شدند که 

بالفاصله ماموران دستور توقف موتورسیکلت را اعالم کردند.
وی با اشاره به اینکه متهمان با ایجاد جو سازی موتورسیکلت 
را رها و از محل متواری شدند، گفت: یکی از ماموران به تعقیب آنان 
پرداخته که ناگهان یکی از مظنونان با کشیدن اسلحه کمری پای 
مامور را مورد هدف قرار می دهد و به صورت پیاده موفق از محل 

فرار می کند.
به  مراجعه  با  و  میدانی خود  تحقیقات  ادامه  در  کارآگاهان 
با  که  باشند  می  منزل  سارق  متهمان،  یافتند  آنان  خروج  محل 
تخریب در ورودی آپارتمان طبقه سوم شده و تعدادی اموال با 
ارزش طالجات و وجه نقد مال باخته را به ارزش 3۰۰ میلیون 

ریال سرقت کرده اند.
گودرزی ابراز کرد: کارآگاهان در گام بعدی از تحقیقات جنایی 
مالک موتورسیکلت بجا مانده در صحنه درگیری را به هویت اصغر 
شناسایی کردند و در ادامه مشخص شد وی صاحب یک فروشگاه 

موتورسیکلت در محدوده میدان گمرک است.
وی بیان داشت: در تحقیقات صورت گرفته از اصغر اظهار داشت: 
موتورسیکلت را در اواخر بهمن ماه سال گذشته به صورت قولنامه ای 

به شخصی بنام حمید ۲6 ساله  فروخته ام.
این مقام انتظامی تصریح کرد: با بدست آمدن این سرنخ کارآگاهان 
با انجام اقدامات پلیسی یافتند حمید یکی از مجرمان حرفه ای و ۲۴ 

فقره سابقه کیفری در زمینه سرقت منزل در سال های گذشته دارد.
این مقام انتظامی پلیس پایتخت عنوان کرد : با بدست آمدن این 
اطالعات مخفیگاه حمید در محدوده جنوب تهران شناسایی شد و در 
ادامه تحقیقات همدست دیگر وی بنام فرید ۲5 ساله دارای 3۰ فقره 

سابقه سرقت منزل نیز شناسایی شد.
کارآگاهان با در اختیار گذاشتن اطالعات به بازپرس شعبه هشتم 
دادسرای ناحیه 3۴ تهران دستور دستگیری سارقان صادر شد. در 19 
اردیبهشت ماه سال جاری در یک عملیات پلیسی هر ۲ سارق دستگیر 
شدند و در بازرسی بدنی از فرید تعداد 9 فشنگ جنگی و از مخفیگاه 
وی یک دستگاه خودوری مزدا3 کشف و متهمان به اداره یکم پلیس 

آگاهی انتقال یافتند.
وی تصریح کرد: در تحقیقات صورت گرفته از فرید ضمن قبولی 
تیراندازی منجر به مصدومیت مامور کالنتری به سرقت منزل به اتفاق 
همدستش معترف و اظهار داشت: ما با پرسه زنی در سطح شهر با 
انتخاب سوژه ها در ساعات سر شب با تخریب درب ورودی منازل 
وارد ساختمان شده و با سرقت گاوصندوق و اموال با ارزش وجه نقد 
و طالجات را سرقت و در صورت لزوم از اسلحه استفاده می کردیم. 

سپس اموال را به مالخر می فروختیم 
سرهنگ گودرزی تصریح کرد: کارآگاهان در ادامه تحقیقات 
پلیسی خود با بررسی های سیستمی یافتند فرید و حمید به اتهام سرقت 
منزل از شهرهای تبریز، همدان و قم تحت تعقیب پلیس می باشند که 
در با انجام تحقیقات تکمیلی به ده ها فقره سرقت منزل در شهرهای 
اعالمی معترف شدند و در بررسی های بیشتر مشخص شد سارقان از 
خودروهای بی ام دبلیو - مزدا3- فولکس واگن-پژو۴۰5 و پراید111 

در سرقت منازل شهر های دیگر استفاده می کردند.
معاون جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان گفت: با توجه 
به تالش های بی وقفه همکارانم در اداره یکم که منجر به دستگیری 
عامل ایراد جراحت به مامور کالنتری و انهدام باند سرقت منزل در 
تهران و شهرهای مختلف شد. متهمان با صدور قرار قانونی از سوی 
بازپرس پرونده برای تحقیقات تکمیلی، کشف کلت کمری ، دستگیری 
خریداران اموال مسروقه و شناسایی شاکیان در اختیار کارآگاهان اداره 

یکم پلیس آگاهی قرار دارند.

سقوط مرگبار مرد جوان از طبقه چهارم ساختمان
فردی که قصد داشت به وسیله طناب از پشت بام خانه اش پایین 

بیاید، از طبقه چهارم ساختمان سقوط کرده و جان باخت.
سرهنگ سید مجید فیض جعفری معاون هماهنگ کننده فرمانده 
انتظامی استان البرز با اعالم این خبر گفت: این حادثه در منطقه گرمدره 
شهرستان کرج اتفاق افتاد و با حضور ماموران کالنتری 3۴ در محل 
حادثه، مشخص شد فردی 31 ساله به پشت بام منزلش رفته بود که 
به علت بسته شدن در، قصد پایین آمدن با طناب از طریق بالکن را 
داشته که طناب پاره شده و از طبقه چهارم ساختمان به پایین سقوط 

کرده و  به علت شدت صدمه وارده در دم جان باخته است.
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بازگشايی مدارس استثنايی با نظر شورای مدرسه برای رفع اشکال

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: با توجه به نیاز دانش آموزان 
آموزش و پرورش استثنایی به آموزش تکمیلی و رفع اشکال، بازگشایی مدارس 

استثنایی به شورای مدرسه واگذار شده است.
سید جواد حسینی در نشست شورای راهبری آموزش و پرورش استثنایی با 
اعالم تدوین شیوه نامه بازگشایی مدارس استثنایی اظهار داشت: با توجه به عدم 
دسترسی 3۲ هزار از دانش آموزان با نیاز های ویژه به امکانات شبکه ای و ارتباطی 
این شیوه نامه با رویکرد پاسخگویی و رفع اشکاالت دانش آموزان به صورت انفرادی 

تدوین شده است.
وی افزود: حضور دانش آموزان با نیاز های ویژه در مدارس اختیاری است و 
آموزش به صورت انفرادی، با همراهی ولی دانش آموز صورت می گیرد و رعایت 

همه نکات بهداشتی در مدارس با نظارت شورای مدرسه خواهد بود.
حسینی تصریح کرد: مراکز راهنمایی و مشاوره و مراکز ویژه اختالالت یادگیری 

مطابق با بخشنامه وزارتی بازگشایی خواهند شد.
معاون وزیر با بیان اینکه جهان با پدیده ناخواسته کرونا مواجه شده است و این 
پدیده همه ابعاد زندگی را تحت تاثیر خود قرار داده است، اظهار داشت: این پدیده 
سالمت، اقتصاد و اشتغال، روابط اجتماعی و آموزش و پرورش را تحت تاثیر قرار 
داده است و دولت ها در این شرایط در مربعی دنبال تعادل بین حوزه سالمت، روابط 

اجتماعی، اقتصاد و آموزش هستند.
وی افزود: در کشور ما هم تعادل بخشی بین حوزه سالمت و آموزش و پرورش 

توسط وزارت آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه باید به گونه ای آموزش و پرورش تنظیم می شد که سالمت 
آسیب نبیند و به همین منظور طوالنی ترین تعطیالت ناخواسته فیزیکی آموزش و 
پرورش در دنیا شکل گرفت اظهار داشت: فضای مجازی تعادل بخشی بین آموزش 

و سالمت را رقم زد.
وزارت  آموزش،  و  حوزه سالمت  بین  بخشی  تعادل  راستای  در  گفت:  وی 
آموزش و پرورش سریع ترین واکنش را نشان داد و علیرغم تعطیلی فضای فیزیکی 
مدارس آموزش تعطیل نشد و صدا و سیما و فضای مجازی به کمک آموزش آمدند.

حسینی افزود: حضور خالقانه معلمان در بستر فضای مجازی و ادامه آموزش 
از این طریق دستاوردهای بزرگی را به همراه داشت و فقط در آموزش و پرورش 

استثنایی 5 میلیون ساعت آموزش در بستر فضای مجازی تولید و ارائه شده است.
معاون وزیر با بیان اینکه فضای مجازی مکان جدیدی برای عمق بخشی به 
تعلیم و تربیت است اظهار داشت: بستر مجازی و دنیای دیجیتال در عصر کرونا کارکرد 
بزرگی در آموزش داشت و این کارکرد می تواند در بقیه ایام سال بویژه زمان تعطیلی 

مدارس بدلیل آلودگی هوا یا بالیای طبیعی ادامه داشته باشد.
امن،  دنبال شبکه ای مستقل،  به  پرورش  و  آموزش  اینکه  بیان  با  حسینی 
گرفت  شبکه شاد شکل  این هدف  با  و  بود  اختصاصی  و  ظرفیت  پر  انعطاف،  با 
افزود: ۴8 درصد دانش آموزان آموزش و پرورش استثنایی، ۷3 درصد معلمان، 85 
درصد کالس ها و صد درصد مدارس و مدیران مدارس استثنایی به این شبکه 
با نیازهای ویژه  آموزان  دانش  درصد   ۴۰ اینکه  بیان  با  حسینی  شده اند.  متصل 
ارسال  داشت:  اظهار  ندارند  شبکه ای دسترسی  و  ارتباطی  به هیچگونه امکانات 
بسته های آموزشی و افزایش کمی و کیفی آموزشهای منزل محور ازجمله فعالیت 

ویژه برای این دانش آموزان می باشد.
معاون وزیر با بیان اینکه راه اندازی پایگاه جامع محتوی آموزشی با هدف 
تحقق آموزش همه دانش آموزان در دستور کار قرار دارد اظهار داشت: در راستای 
راه اندازی بانک جامع آموزش، بیش از هزار اثر آموزشی همکاران در سراسر کشور 
جمع آوری شده است که پس ارزیابی، محتواهای مفید در اختیار دانش آموزان هدف 
قرار خواهد گرفت.وی افزود: تولید محتوای استاندارد نیازمند استودیوی مناسب این 
کار است و با این هدف دو استودیوی تخصصی ویژه تولید محتوای آموزشی نابینایان 

و ناشنوایان در استان تهران راه اندازی شده است.
ناتوانان ذهنی،  با رویکرد  وی تصریح کرد: یک استودیو در استان سمنان 
استودیوی دیگری با رویکرد طیف اتیسم در استان خراسان رضوی و یک استودیو 
هم در سازمان با هدف پوشش نیاز های آموزشی تمامی گروه ها راه اندازی خواهد شد.

معاون وزیر با اشاره به محتوای آموزشی دانش آموزان با نیازهای ویژه گفت: در 
آموزش و پرورش استثنایی تاکنون 556 عنوان کتاب از دوره پیش دبستان تا پایان 
متوسطه دوم وجود دارد که از این تعداد ۲۴۷ کتاب بریل، 8۴ کتاب درشت خط و 

کتاب 1۴۴ برای دانش آموزان با کم توانی ذهنی است.
وی افزود: قرار است محتوای همه این کتب در همه پایه ها در پایگاه جامع 
آموزش و با استفاده از ظرفیت استان ها و 5 استودیوی تخصصی تهیه و در اختیار 

دانش آموزان قرار گیرد.
معاون وزیر در ادامه با اشاره به طرح ایجاد مجتمع های تفریحی آموزشی 
و پرورشی با هدف آموزش غیر مستقیم به کودکان با نیازهای ویژه اظهار داشت: 
اصل طرح که در راستای مناسب سازی فضاهای آموزشی نیز هست بسیار خوب 
تدوین شده است و باید مدل کار طراحی شده و به شورای شهر کالنشهر ها، سازمان 

نوسازی مدارس و مجمع خیرین مدرسه ساز ارائه شود.

ها
ده 

گزی

صمد جعفری
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آنچه که در زندگی می خواهید را می دانید؟

فقط آرزو 
کافسیت 
یا تالش هم الزم است؟

اگــر شــما هــم دوســت داریــد یــک فــرد 
ــا  ــا م ــد ب ــی توانی ــید م ــم باش ــق و مصم موف
ــه آن را  ــیدن ب ــای رس ــوده و راه ه ــراه ب هم

ــد. ــاد بگیری ــه ســادگی ی ب
در ایــن مقالــه مــا نــه روش ســاده بــرای 
رســیدن بــه اهدافتــان را بــه شــما مــی گوییــم:

1- در ابتــدا تصمیم بگیرید که از 
زندگی چه می خواهید؟

ایــن حــرف شــاید بــه نظــر خیلــی ســاده 
بیایــد امــا بزرگتریــن چالشــی اســت کــه همــه 
ــرو  ــا آن روب ــن ب ــای روی زمی ــان ه ی انس

هســتند.
ســردرگرمی فــرد را کالفــه خواهــد کــرد 
و مهــم تــر اینکــه خواســته ی اصلــی اش را از 

ذهنــش دور مــی کنــد.
پــس بــرای رهایــی از ایــن حــس منفــی 

بهتــر اســت،
ــداف  ــام اه ــت از تم ــک لیس ــدا ی در ابت
نوشــته و در نهایــت لحظــه ی رســیدن بــه آن 

هــا را تجســم کــرد.
ایــن کار باعــث شــده انگیــزه ی اصلــی را 

بــرای رســیدن بــه آن هــا پیــدا کنیــد.

از طــرف دیگــر تهیــه لیســت باعــث شــده 
تــا ذهنتــان نظــم یافتــه و بدانــد کــه چــه مــی 
خواهــد. بنابرایــن قــدم اول راه ایــن اســت کــه 

بدانیــد چــه چیــزی را واقعــا مــی خواهیــد؟

2-  هم نشــینان شما بسیار مهم 
هســتند. دوستانی را انتخاب کنید که به 

شما انگیزه می دهند
دوســتان و نزدیــکان بعضــی اوقــات مــی 
تواننــد کســانی باشــند کــه از روی عمــد و یــا 
فقــط از روی دلســوزی بیشــترین وقــت را برای 
نرســیدن بــه خواســته تــان صــرف مــی کننــد!

ــه  ــا ن ــد ی ــه باش ــا خیرخواهان ــت آن ه نی
ــما  ــا ش ــان ب ــداف ش ــا اه ــم نیســت.آن ه مه
متفــاوت بــوده و ایــن امــر باعــث مخالفتشــان 

مــی شــود.
از طرفــی دیگــر مخالفــت هــای آن هــا 
باعــث ایجــاد تــرس و شــبهه در شــما شــده 
ــزه  ــا انگی ــر باعــث مــی شــود ت ــن ام ــه ای ک
ی اصلــی را بــرای انجــام اهدافتــان از دســت 
بدهیــد، ایــن جملــه بــدان معنــی نیســت کــه 
ــان را  ــده و ارتباطت ــدا ش ــا ج ــد از آن ه بای

ــد، قطــع کنی
بلکــه بایــد از کســانی بــرای ایجــاد انگیزه 
ــا شــما هــم  ــد کــه اهدافشــان ب اســتفاده کنی
ســو باشــد و از افــراد منفــی گــرا کــه دائــم ناله 

و شــکایت مــی کننــد، دوری کنیــد.

 3-  تمرکزتــان را حفظ کنید
وقتــی در حــال تــالش بــرای رســیدن بــه 
خواســته تــان هســتید داشــتن تمرکــز از نــکات 

الزم و اجبــاری اســت.
بــرای موفقیــت حتمــا بایــد بــر روی 
خواســته هایتــان متمرکــز شــوید و تمــام وقــت 
ــد. ــام آن کنی ــوف انج ــود را معط ــرژی خ و ان

بــرای ایــن کار کافــی اســت کــه اهدافتان 
را نوشــته و در جایــی نصــب کنیــد تــا هــر روز 

بتوانیــد آن هــا را ببینیــد و مســیری را کــه در 
آن قــرار داریــد بررســی کنیــد. ایــن کار باعــث 
ــان  ــه شــما را از اهدافت ــی ک ــا راه های شــده ت
ــا  ــرده و ازآن ه ــد را شناســایی ک ــی کن دور م

عبــور کنیــد.

۴- به دنبال جایگاهی باشــید که آن را 
دوست دارید

ــد؟  ــان را دوســت داری ــا شــما جایگاهت آی
از خودتــان راضــی هســتید؟ شــیوه ی زندگــی 
تــان را مــی پســندید؟ بعضــی از مــردم، شــیوه 
ــت  ــا آن راح ــه و ب ــود را پذیرفت ــی خ ی زندگ

هســتند.
ــی  ــوه ی زندگ ــه از نح ــراد اگرچ ــن اف ای
ــم  ــر آن ه ــی از تغیی ــود راضــی نیســتند ول خ

ــند. ــی ترس م
ــا  ــا ســال هــا ب ــر باعــث شــده ت ــن ام ای
ــزه  ــد و انگی ــدم بردارن ــردگی ق ــوت و افس رخ
ی کافــی بــرای برداشــتن قــدم هــای بزرگتــر 

ــند. ــته باش ــادتر را نداش و ش
ــئله  ــل مس ــای ح ــه ج ــا ب ــع آن ه درواق
ترجیــح مــی دهنــد آن هــا را پذیرفتــه و گامــی 

ــد. ــرای حلشــان برندارن ب

اگــر شــما ایــن جاییــد و در حــال خوانــدن 
ایــن مقالــه، پــس بــه دنبــال کســب خواســته 
هایتــان از زندگــی هســتید و شــجاعت الزم را 
بــرای رســیدن بــه خواســته هایتــان هــم دارید.

 ۵- ارزش خــود و وقتتان را بدانید
شــما در ۲۴ ســاعت شــبانه روز خــود چــه 
مــی کنیــد؟ آیــا در جهــت رســیدن به خواســته 
ــا از آن هــا  ــد و ی ــر مــی داری ــدم ب ــان ق هایت

دور شــده ایــد؟
صداهایــی در ســر همــه ی مــا وجــود دارد 
کــه مــدام مــی خواهــد کــه مــا را از اهدافمــان 

دور کننــد.
ــار  ــمندانه رفت ــا هوش ــا آن ه ــد ب ــا بای ام

ــید. ــت رس ــه موفقی ــه قل ــا ب ــرد ت ک
ــن  ــه، اولی ــن مرحل ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب

ــت. ــان اس ــتن ارزش خودم ــدم دانس ق
خــود را دوســت بداریــم و بــه خاطــر 
ــم و  ــرزنش نکنی ــود را س ــان خ ــتباه هایم اش
ــان  ــته م ــود و گذش ــا خ ــر ب ــان ت ــی مهرب کم
ــتباه  ــار اش ــانی دچ ــر انس ــم ه ــیم و بدانی باش

ــود. ــی ش م
ــای  ــی از کلیده ــود یک ــتن ارزش خ دانس
بســیار مهــم و الزم بــرای رســیدن بــه اهــداف 

زندگــی اســت.
ــه  ــپس ب ــناخته و س ــدا آن را ش ــس ابت پ
دنبــال راه هــای رســیدن بــه اهدافتــان در ۲۴ 

ســاعت باشــید.

 ۶- کاری را انجام دهید که عاشــقش 
هستید

بــه دالیــل مختلــف افــراد کاری کــه 
ــد و ســال  ــد را دوســت ندارن انجــام مــی دهن
هــا بــدون انگیــزه در آن شــغل باقــی خواهنــد 

ــد. ــده ان مان
امــا عــده ای هســتند کــه جــرات الزم را 
ــوی  ــه مــادی و معن ــد و از پرداخــت هزین دارن

آن نمــی ترســند و ایــن جســارت را بــه خــود 
مــی دهنــد تــا بــه ســراغ کاری کــه دوســتش 

دارنــد، برونــد.
ــدی ســازی  ــراد وارد ســفر توانمن ــن اف ای
ــری  ــذت یادگی ــفر ل ــن س ــده و در ای ــود ش خ
ــزرگ را  ــای ب ــند و گام ه ــی چش ــداوم را م م
در جهــت رضایــت از خــود و مفیــد بــودن بــر 

ــد. مــی دارن

۷- آیا شــما در رویاهایتان زندگی می 
کنیــد یا فقط تالش می کنید آن را با 
کنترل کردن، به آینده حواله دهید؟

شــما بــرای رســیدن بــه خواســته هایتــان 
وقــت گذاشــته ایــد و بایــد بدانیــد کــه از چــه 

چیزهایــی عبــور کــرده ایــد؟
ــی  ــه م ــه چ ــد ک ــی دانی ــوز نم ــر هن اگ
ــه دوران کودکــی  ــر اســت کــه ب ــد بهت خواهی
خــود ســری بزنیــد و خواســته هایتــان را 

ــد. ــرور کنی م
مــرور گذشــته کمــک مــی کنــد تــا ببینیــد 
بــه خواســته هــای کودکــی تــان اهمیــت داده 
ایــد و پیگیــر آن هــا بــوده ایــد یــا نــه! معمــوال 
زندگــی مــدرن امــروزی فرصــت آن را نــداده 
اســت کــه بــه عالیــق خــود توجــه کنیــم و بــه 

تدریــج آن هــا را فرامــوش کــرده ایــم،
ــند  ــورد پس ــان م ــق م ــم عالی ــاید ه ش
معیارهــای اجتماعــی جامعــه مــا نبــوده اســت.

ــه هرحــال اگــر احســاس شــادی نمــی  ب
کنیــد وقــت آن اســت کــه بــه کودکــی خــود 

ســر بزنیــد.

۸- اشــتیاق را چاشنی رویاهایتان کنید
ــیر  ــردن مس ــی ک ــرای ط ــانی ب ــر انس ه
نیــاز بــه یــک محــرک پرانــرژی دارد، اشــتیاق 
یکــی از همیــن محــرک هــای بســیار الزم و 
ضــروری اســت کــه بــه شــما کمــک خواهــد 
کــرد تــا بــه ســوی تحقــق رویاهایتــان برویــد.

ایــن احســاس پرشــور ســوخت احساســی 
ــد  ــن خواه ــدن تامی ــق ش ــرای موف ــما را ب ش

کــرد.
متاســفانه بیشــتر افــراد بــه دلیــل نداشــتن 
ــن  تبحــر و مهــارت در اســتفاده مناســب از ای
بمــب انــرژی را اســتفاده نکــرده و بــه اصطالح 

آن را در نطفــه خفــه مــی کننــد.
ــه  ــه و ب اشــتیاق از درون سرچشــمه گرفت
شــما قــدرت الزم بــرای رســیدن بــه اهدافتــان 

را مــی دهــد.
ــت و  ــروی بســیار مثب ــن نی ــدر ای ــس ق پ
ــتفاده  ــت اس ــد و از آن درس ــد را بدانی قدرتمن

ــد. کنی

 9- خصوصیات افراد موفق را بررســی 
کنید

ــادی  ــردم ع ــد م ــه مانن ــق ب ــراد موف اف
ــد  ــی دارن ــات خاص ــا خصوصی ــتند. آن ه نیس

ــد. ــی کن ــان م ــران متمایزش ــه از دیگ ک
بــه طــور مثــال افــراد موفــق مــی داننــد 
کــه از زندگــی دقیقــا چــه چیــزی مــی خواهنــد 
ــزاری  ــه اب ــی و چ ــه کس ــه چ ــد ب ــی دانن و م

بــرای رســیدن بــه آن نیــاز دارنــد.
ــه  ــیدن ب ــوه رس ــد نح ــی دانن ــا م آن ه
احقــاق  راه  در  و  چیســت  شــان  خواســته 
خواســته شــان بایــد چــه قــدم هایــی بردارنــد 
ــرای ایــن کار کامــال برنامــه ریــزی مــی  و ب

ــد. کنن
آن هــا یــک نیــروی عظیــم درونــی دارنــد 
ــی  ــن م ــی کند”م ــزد م ــا گوش ــه آن ه ــه ب ک
ــادی  ــیار زی ــدرت بس ــراد، ق ــن اف ــم” ای توان
بــرای حــل مشــکالت پیــش رو داشــته و 
ــش  ــان از چال ــته ش ــه خواس ــیدن ب ــرای رس ب
هــا نمــی ترســیده و قــدر فرصــت هــای پیــش 

ــد. ــی دانن رو را م
ــق  ــید موف ــته باش ــاد داش ــه ی ــه ب همیش
ــن  ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــم ب ــراد ه ــن اف تری
مرحلــه نیــاز بــه آموزش و کســب مهــارت های 
خــاص داشــته انــد کــه بــا تعهــد و مســئولیت 
پذیــری توانســته انــد آن هــا را تــا رســیدن بــه 

ــد. اهدافشــان کســب کنن

رونق بورس موجب ايجاد گشايش در اقتصاد كشور می شود
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
رونق بورس به ایجاد گشایش در اقتصاد کشور می انجامد، هشدار داد که با 

تمهیداتی باید جلوی تبدیل این فرصت به تهدید را گرفت.
سید فرید موسوی اظهار کرد: یکی از چالش های اصلی اقتصاد ما که 
اقتصادمان درگیر آن است رشد نقدینگی است که به  سال های سال است 
رقم  را  ناگواری  اقدامات  و  شده  تبدیل  اقتصاد  برای  آزاردهنده ای  مساله ی 

زده است.
وی ادامه داد: نقدینگی یک روز به سمت بازار مسکن حرکت می کند 
و این بازار را بهم می ریزد، یک روز به سمت بازار دالر و یک روز به سمت 
سکه و طال می رود یکی از راه ها برای مدیریت نقدینگی بازار سرمایه است که 
اخیرا هم از سوی مردم مورد اقبال واقع شده و هم از سوی دولت حمایت هایی 

از آن به عمل آمده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در این وضعیت 
عده ای هم ظهور کردند و با احساسی کردن سهام، ورود به خرید و فروش ها و 
هیجانی کردن موضوع از طریق انتشار اخبار، یکسری سهامی که بنیه ای ندارند 
و نباید مورد اقبال واقع می شدند را به مردم معرفی کردند و مردم را بعضا به 
صورت هیجانی وارد خرید و فروش شدند.موسوی یادآور شد: در بازار سرمایه 
سهام های مختلفی وجود دارد که یکسری از آنها واقعا ارزنده هستند این طور 
نیست که همه بازار حباب باشد بخشی از رشد سهام ها قابل توجیه است به 
هرحال در بازار سرمایه ارزش و ارزندگی آتی نیز در نظر گرفته می شود، ولی 
بخشی گرفتار خرید و فروش روزانه شدند و این وسط یکسری کارشناس هر 

روز می گویند این شرایط واقعی نیست و حباب است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به مردم توصیه 
ورود  جای  به  اول  قدم  در  و  نکنند  هیجانی عمل  فروش  و  خرید  که  کرد 
مستقیم به بازار از طریق صندوق ها وارد شوند و پس از آشنایی اولیه خرید و 

فروش خود را انجام دهند.
بورس  بازار  این که رونق  بیان  با  نماینده مجلس شورای اسالمی  این 
موجب ایجاد گشایش در اقتصاد کشور خواهد شد، اظهار داشت: سئوال این 
بازار تولید حرکت می کند؟  بازار سرمایه به سمت  است که آیا این رشد در 
واقعیت این است که در بخش تولید یکسری محدودیت هایی داریم که این 
اتفاق به زودی رخ نمی دهد مثال تامین مالی تولید از بازار پول بسیار جذاب تر 
نسبت به تامین مالی از طریق بازار سرمایه است که البته باید تمهیدات قانونی 
در این خصوص اندیشیده شود. همچنین سرکوب نرخ های دستوری در بازار 
پول باعث می شود تامین مالی از بازار پول به صرفه تر باشد. یک بخشی هم 
مشکل فرهنگی است وقتی طرح و ایده ای سودده باشد فرد کمتر راغب است 
که افراد دیگری را هم در منافع آن سهیم کند. این هم به نظرم با قوانین و 
دستورالعمل هایی قابل اصالح است. در حال حاضر نظام تامین مالی بارش به 
دوش بانک هاست در حالی که در اقتصادهای سالم بازار سرمایه و بانک ها به 

یک نسبت در این موضوع نقش دارند.

مجلس يازدهم رفع مشکالت اقتصادی را دنبال كند
یک نماینده مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که مجلس یازدهم 
باید نظارت بر اجرای قوانین را به درستی اجرایی کند، گفت که اولویت های 
مجلس یازدهم را نیازهای جامعه تعیین می کند که اولویت اول این روزها 

رفع مشکالت اقتصادی است.
گفت:  یازدهم  مجلس  اولویت های  توضیح  در  پوربافرانی  عباسعلی 
اولویت های مجلس را نیاز جامعه مشخص می کند امروز رفع مشکالت اقتصادی 
اولویت اول کشور است که موضوع اشتغال، بهبود فضای کسب و کار، حمایت 
از واحدهای تولیدی، کنترل نقدیندگی و ارتقای وضعیت رفاهی مردم در آن 
می گنجد.این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر این که 
نمایندگان مجلس یازدهم باید موضوع اصالح حقوق و دستمزد کارگران را در 
دستور کار قرار دهند، افزود: همسان سازی و متناسب سازی حقوق شاغالن و 

بازنشستگان و مشکالت پیش آمده یکی دیگر از اولویت ها است.
این نماینده مجلس شورای اسالمی لزوم توجه بر حل مشکالت مسکن، 
تامین مسکن و قیمت گذاری آن را از دیگر اولویت های مجلس برشمرد و 
گفت: انتظار می رود مجلس یازدهم درباره موضوع خودرو هم ورود پیدا کنند 

تا مشکالت پیش آمده در این حوزه هم رفع شود.
یعنی  نمایندگان  اصلی  وظیفه  دو  به  اشاره  با  پایان  در  پوربافرانی 
قانونگذاری و نظارت گفت: نمایندگان مجلس باید موضوع نظارت بر اجرای 
درست قوانین را مورد توجه قرار دهند چون به نظر می رسد قانون به اندازه 

کافی وجود دارد و باید بر اجرای درست آن نظارت بهتری شود.

علت عدم نوسازی بافت های فرسوده تهران، اعتبار مالی است
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به زلزله اخیر تهران گفت: ۴۰ 
باعث  این وضعیت  و  زندگی می کنند  فرسوده  بافت  در  تهران  مردم  درصد 

تخریب حداکثری می شود.
محمدرضا بادامچی با اشاره به زلزله اخیر شهر تهران گفت: اگر در تهران 
زلزله با ریشتر باال اتفاق بیفتد، میزان تخریب هولناک خواهد بود. ۴۰ درصد 
مردم تهران در بافت فرسوده زندگی می کنند و این وضعیت باعث تخریب 
حداکثری می شود. ساختمان ها غیر استاندارد و جمعیت در این مناطق بسیار 
اعتبار  تأمین  عدم  اینکه  بیان  با  مجلس  در  تهران  مردم  است.نماینده  زیاد 
نوسازی بافت های فرسوده، باعث وضعیت فعلی است، گفت: در برنامه ششم 
توسعه دولت موظف شده است که هر ساله ۲۷۰ محله را بازسازی کند که 

این اتفاق نیفتاده است.
بادامچی با بیان اینکه کمبود ایستگاه های هشداردهنده زلزله به علت 
تحریم است، تصریح کرد: در تهران تنها یک دستگاه هشدار دهنده در اطراف 
فیروزکوه وجود دارد. این دستگاه ها تکنولوژی بسیار پیشرفته ای دارد و ما امکان 
ساخت آنها را نداریم. سازمان نقشه برداری کشوری علت کمبود ایستگاه های 
هشدار را تحریم دانسته است.این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره 
به تمرکز جمعیت در تهران گفت: شهرک های اقماری زیادی طی سالهای 
اخیر در تهران تشکیل شده است که ما نتوانسته ایم امکانات الزم در مواجهه 
با بحران را برای این شهرک ها فراهم کنیم. البته اساسا این حجم از جمعیت 
در تهران لزومی ندارد. ما هم در مسائل امنیتی و هم در اشتغال به مشکل 

خورده ایم. پشتیبانی این شهرها از نظر انرژی هم مشکل زا است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در دوره قبل این وضعیت را 
پیگیری کردیم اما دولت برنامه های مناسبی نداشته است. سرازیر شدن جمعیت 
به تهران بحران های خود را می آفریند. ما نتوانسته ایم امکانات بازدارنده ای 

برای جلوگیری از مهاجرت به تهران را فراهم کنیم.
بادامچی در پایان با بیان  اینکه »استان ها و مرزهای ما ظرفیت های زیادی 
دارند،« گفت: بازارچه های مرزی ما می تواند اشتغال سنتی در شرایط تحریم را 

زنده کند که ما برنامه ریزی برای این ظرفیت ها نداشته ایم.

چيزی از توافق باقی نمانده است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: »برجام« 
فقط از سوی ایران اجرا شد و در حال حاضر هم چیزی از برجام باقی نمانده 

است.
حجت االسالم مجتبی ذوالنور با اشاره به سرنوشت برجام، گفت: چیزی 
از برجام باقی نمانده است تا بتوان آن را در کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی مورد بحث و بررسی قرار داد.وی افزود: یکی 
از مهمترین مسائل برجام، تعهدات ما و تعهدات طرف مقابل بود و مسئله حائز 
اهمیت دیگر آن بود که تحریم هایی که علیه ایران اعمال می شود، رفع شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه تحریم ها علیه ایران همچنان پابرجاست، تصریح کرد: این در 
حالی است که ایران به تمامی تعهدات خود پایبند بوده است و در حال حاضر 
نیز ما به دلیل اینکه طرف مقابل اقدامات خود را انجام نمی دهد، تعهدات خود 

را کاهش داده و برخی را کنار گذاشته ایم.
ذوالنور گفت: بنابراین دیگر طرفین برجام، تعهدی به مفاد این قرارداد 
ندارند و برجام تنها از سوی جمهوری اسالمی ایران اجرا شد و چیز دیگری 

از برجام اجرایی نشده است.

روز قدس در هيچ  نقطه ای از كشور برگزار نمی شود 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با صدور اطالعیه ای با اعالم اینکه 
رهبر معظم انقالب اسالمی در روز جهانی قدس به صورت زنده و تلویزیونی با 
مردم سخن خواهند گفت، یادآورشد: به منظور کسب فیض حداکثری از بیانات 
ولی امر مسلمین هیچ برنامه ای دیگری تحت عنوان روز قدس در هیچ  نقطه از 

کشور برگزار نخواهد شد.
متن اطالعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی به شرح زیر است:

روز جهانی قدس یکی از برجسته ترین و ماندگارترین یادگاران احیاگر اسالم 
ناب محمدی )ص(  حضرت امام خمینی )ره(  و نماد صف بندی حق در مقابل 

باطل و مظهر حمایت جهانی از مردم رنج کشیده فلسطین است.
روز قدس نمایش وحدت و یکپارچگی جهان اسالم به ویژه ملت مسلمان 
ایران در موضوع فلسطین و حمایت از آرمان قدس شریف به مثابه مسأله اول جهان 
است. آرمانی که متعلق به همه ابناء آزادی خواه بشر و درد مشترک همه انسان های 
عدالت طلب به عنوان حادثه ای برای موحدین و مؤمنان در اعصار گذشته، حال و 

آینده از روزی که مسجداالقصی پایه گذاری شد تا همیشه تاریخ است.
یوم اهلل قدس روز دمیدن خون تازه در رگ های امت اسالمی و برافراشته 
تر کردن پرچم مبارزه با رژیم صهیونیستی و مقاومت توأم با امید و معنویت تا 
آزادی فلسطین و محو کامل غاصب قبله اول مسلمین و جرثومه فساد یعنی رژیم 
جعلی، کودک کش و نژادپرست صهیونیستی است. بی شک پاس داشت موضوع 
فلسطین به عنوان مسئله اول جهان اسالم و دفاع از مظلوم، واجب شرعی و در 
هر شرایطی تعطیل ناپذیر است، لذا در پی محدودیت های ناشی از شیوع ویروس 
کرونا و عدم امکان برگزاری شایسته و گسترده راهپیمایی سراسری، امسال روز 
جهانی قدس با ویژه برنامه ای بس گرانبها و استثنایی پاسداشته خواهد شد و 
آن عبارت است از: سخنرانی مقتدای مقتدر و عظیم الشأن امت اسالمی بر این 
اساس در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان )دوم خرداد 1399( رهبر معظم 
انقالب اسالمی ساعت 1۲:۰۰  به صورت زنده با امت اسالمی سخن خواهند 
گفت. این سخنرانی به صورت زنده از شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی 
داخلی و بین المللی پخش خواهد شد.به همین مناسبت و به منظور کسب فیض 
حداکثری از بیانات حکیمانه و راهگشای ولی امر مسلمین، حضرت آیت اهلل العظمی 
امام خامنه ای هیچ گونه برنامه ای تحت عنوان مراسم روز قدس در هیچ نقطه ای 

از کشور برگزار نخواهد شد.

عوام فريبی آمريکا در زمينه تبادل زندانيان
یک کارشناس روابط بین الملل گفت: باید منتظر ماند و دید که آمریکا در 

این مرحله برای اقدام در زمینه تبادل زندانیان چقدر جدی است.
محمود اکبری، کارشناس روابط بین الملل در یادداشتی با عنوان »عوامفریبی 
آمریکا در زمینه تبادل زندانیان« نوشت: پس از اظهارات اخیر محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه کشورمان در مورد آمادگی ایران برای تبادل زندانیان با آمریکا، شاهد 

واکنشهای گوناگونی در واشنگتن و تهران بودیم که درخور توجه است.
بحث مربوط به تبادل زندانیان از سالها پیش مطرح بوده، ولی در مهر ماه 
139۷ دکتر ظریف در جریان سفر به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل، آن را جدی تر از همیشه مطرح نمود. او با بیان اینکه شش 
ماه پیش پیشنهاد تبادل زندانیان، ارایه شده است، گفت: »جمهوری اسالمی ایران 
این آمادگی را دارد که کلیه زندانیان ایرانی که در آمریکا و یا در سایر کشورها با 
فشارهای آمریکا زندانی هستند، با کلیه زندانیان آمریکایی مبادله شوند«. ظریف 
حتی در نیویورک گفت: »من آماده این کار )تبادل زندانیان( هستم و اختیار 
کافی برای انجام آن را دارم.« هر چند اظهارات دکتر ظریف مبنی بر داشتن 
»اختیار کافی« مهم ارزیابی شد و این انتظار به وجود آمد که آمریکا گامی در 
 این زمینه بردارد، ولی تا به امروز آمریکا این پیشنهاد را بی پاسخ گذاشته است.

البته طبق موضع رسمی ایران، شهروندان ایرانی زندانی در آمریکا بیشتر گروگان 
هستند و اتهامات آنها کامال ساختگی است. آمریکا در راستای سیاست فشار 
حداکثری دست به هر اقدام غیر قانونی و غیر اخالقی می زند که یکی از آنها 
گروگان گیری شهروندان ایرانی است که سفری به آمریکا داشته یا در آنجا اقامت 
دارند.حال با گذشت دو سال از سکوت رژیم آمریکا و اهمیت جان شهروندان 
ایرانی که بخاطر شیوع کرونا و بی مباالتی رژیم آمریکا، در معرض خطر مضاعف 
قرار گرفته است، بار دیگر این پیشنهاد از سوی وزیر امور خارجه کشورمان تجدید 

شده و مورد تاکید ربیعی سخنگوی دولت هم قرار گرفته است.
ربیعی طی اظهاراتی گفت: »از مدت ها پیش اعالم کردیم که بدون هیچ 
پیش شرطی برای تبادل همه زندانیان ایرانی و آمریکایی آمادگی داریم، ولی 
آمریکا از پاسخ خودداری کرده است.« او ضمن بیان اینکه زندانیان ایرانی در 
شرایط مطلوبی قرار ندارند، دولت آمریکا را مسئول جان و سالمت همه شهروندان 
ایرانی دانسته و تاکید کرد که در این زمینه نیازی به میانجی وجود ندارد و »در 
صورت موافقت طرف آمریکایی، دفتر حفاظت از منافع ایران نقطه نظرات ما را  

به واشنگتن اعالم خواهد کرد.«
آنچه موجب سکوت آمریکا و بی پاسخ گذاشتن پیشنهاد ایران از سوی آن 
رژیم می شود، بی اهمیتی جان انسانها و نتیجتا اقدامات انسان دوستانه است. 
آنها نه تنها اهمیتی به جان شهروندان ایرانی نمی دهند، بلکه جان شهروندان 
آمریکایی نیز برایشان بی اهمیت است. برخورد رژیم آمریکا با پاندمی کرونا و 

رفتار آن با ایران و شهروندان خود، گویای این امر است.
آمریکا نه تنها در مقابل درخواست جهانی برای لغو یا تعلیق تحریمهای 
ظالمانه علیه ایران برای مبارزه موثر با کرونا در کشورمان مقاومت کرد، بلکه 
برای رسیدن به اهداف ضد انسانی و سیاسی خود، به تشدید تحریمها روی آورد 
و مانع از تامین اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی و ارسال کمکهای بشردوستانه 
به ایران شد. از سوی دیگر بواسطه ی بی مباالتی رژیم آمریکا، این کشور در 
آمار مربوط به ابتال و تلفات ناشی از شیوع کرونا، در صدر کشورهای جهان قرار 
گرفت. ترامپ رئیس رژیم تروریستی آمریکا بجای اقدام برای مبارزه با کرونا و 
نجات شهروندان آمریکایی، در پیامی خنده دار، تزریق ماده گندزدا یا همان سفید 

کننده را به بدن تجویز کرد.
ظاهرا تمامی مقامات آمریکایی از صدر تا ذیل، عوامفریب و پوپولیست هستند 
و اگر ترامپ نسخه ی فوق الذکر را برای مبارزه با کرونا تجویز می کند، باید 
انتظار سخنان عوامفریبانه ای از جانب »کوچینلی«، معاون وزارت امنیت داخلی 
در مقابل پیشنهاد تبادل زندانیان بود. او خطاب به دکتر ظریف با این ادعا که »11 
شهروند شما به عنوان مهاجر غیرقانونی در آمریکا هستند که ما تالش کردیم 
آنها را بازگردانیم، ولی شما اقدامی نکردید«، عنوان می کند: »واقعا می خواهید 
شهروندانتان بازگردند؟ طفره نروید، یک هواپیما بفرستید. دنیا دارد نگاه می کند... 
و منتظر همان نتایج همیشگی هستند، که شما جز حرف زدن کاری نمی کنید«.

این اظهار نظر از سوی یک مقام رسمی کشوری که ابرقدرتی جهان را یدک می 
کشد، بسیار خنده دار است، چرا که حتی ناآشناترین افراد جوامع با الفبای دیپلماسی و 
پروتکلهای پروازهای بین المللی، بخوبی آگاهند که برای چنین اقدامی باید با واسطه 
یا بدون واسطه توافقی صورت گیرد، مجوز برای پرواز صادر شود و پس از تعیین زمان 
و مسیر پرواز و مکان مقتضی فرود، هواپیمایی برای انتقال شهروندان اعزام گردد.

ظاهرا این مقام آمریکایی فراموش کرده است که کشورش بزرگترین 
ناقض تعهدات و توافقات بین المللی و چندجانبه و دوجانبه از سویی و بزرگترین 
راهزن جهانی از سوی دیگر است. آمریکا با خروج از برجام و نقض قطعنامه 
۲۲31 همراه با نقض پیمانهای بین المللی دیگر و راهزنی و توقیف غیرقانونی 
اموال دیگر کشورها از ایران، به مردم جهان نشان داده است که به هیچ اصولی 
پایبند نبوده و هرگز نمی توان به آن در هیچ زمینه ای اعتماد کرد. حال با چنین 
شرایطی و درخواست شفاهی برای اعزام هواپیما به منظور انتقال شهروندان ایرانی، 
رژیم آمریکا نباید از افکار عمومی انتظار داشته باشد که ادعای فوق را باور کنند.

در هر حال ایران در پیشنهاد خود جدی بوده و این پیشنهاد بطور رسمی هم 
از طریق سفارت سوئیس در ایران به عنوان حافظ منافع آمریکا، انتقال یافته است. 
طبق گزارش رادیو بین المللی فرانسه وزارت امور خارجۀ آمریکا تائید کرده که ایران 
»بدون پیش شرط« خواستار تبادل زندانیان با این کشور شده است. باید منتظر 

ماند و دید که آمریکا در این مرحله برای اقدام در این زمینه چقدر جدی است.
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زیر نظر: ناظم رام

علی بهرام پور
نویسنده و مدس

آنچه که در زندگی می خواهید 
را می دانید؟

آیا شما می دانید از زندگی چه 
می خواهید و هدفتان چیست؟

آیا مطمئن هستید که راه های 
رسیدن به آن را می دانید؟

استفاده  بیان  و فن  زبان بدن  از  به درستی  آیا در مذاکره 
می کنید؟

در تحقیات انجام شده مشخص شده است که انسان ها به 
دو دسته تقسیم می شوند.

افرادی که فقط آرزو می کنند و کاری برای رسیدن به آنها 
انجام نداده و یا کسانی که برای رسیدن به خواسته هایشان بسیار 

تالش می کنند. شما در کدام گروه هستید؟
نرفته زندگی، چیزی است  یا  و  رفته  راهای  سردرگمی در 
که همه ی ما انسان ها با آن درگیر هستیم و اگر به موقع آن را 
بررسی نکرده و برخورد نکنیم، در میان سالی ما را دچار بحران 

های مختلف می کند.



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1461- دوشنبه 29 اردیبهشت 41399 انرژی اقتصاد- 

در  دولتی  واگذاری های  نحوه 
سال های گذشته همواره مورد انتقاد بود، 
خصوصی سازی،  جای  به  معموال  زیرا 
می گرفت،  صورت  سازی«  »خصولتی 
صندوق   عرضه  با  دوازدهم  دولت  اما 
بزرگی  گام   )ETF ( سرمایه گذاری 
اقتصاد  برای مشارکت واقعی مردم در 

برداشته است.
پذیره نویسی صندوق  سرمایه گذاری 
)ETF( که گام بزرگ دولت برای مردمی 
کردن اقتصاد به شمار می رود تا دو روز 
های  یونیت  رسد؛  می  پایان  به  دیگر 
تخفیف  با  ها  صندوق  این  )واحدها( 
۲۰ درصدی به مردم فروخته می شود، 
پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه 
گذاری »واسطه گری مالی یکم« نیز از 
1۴ اردیبهشت تا 31 اردیبهشت انجام 
می شود که طی آن سهام برخی بانک 

ها و بیمه ها به مردم واگذار می شود.
بر اساس این طرح، سهام باقیمانده 
دولت در بانک های تجارت، صادرات و 
امین  اتکایی  و  البرز  بیمه های  و  ملت 
مالی  واسطه گری  صندوق  طریق  از 

یکم)ETF( به مردم عرضه می شود.
واگذاری مستقیم به مردم به جای 

فروش بلوکی
دولت می  توانست به راحتی سهام 
خود در سه بانک و دو شرکت بیمه را از 
طریق بورس به فروش رساند؛ اما عرضه 
سهام به  صورت ETF، با هدف مردمی 
نفوذ  ضریب  )افزایش  اقتصاد  کردن 
بازار سرمایه( و انتفاع عامه مردم )حتی 
افرادی که تاکنون در بازار سرمایه فعال 
نبوده اند( از رشد بازار سرمایه صورت 

گرفته است.
ارزش کل سهام این صندوق 3۲ 
هزار میلیارد تومان است که با تخفیف 
ارایه شده 1۷هزارمیلیارد تومان از مردم 

دریافت خواهد شد.
با  دولت  که  ادعا  این  بنابراین، 
فروش واحدهای این صندوق به دنبال 
پوشش کسری بودجه خود است، اشتباه 
بودجه  کسری  جبران  برای  زیرا  است 
بهتر بود که به دنبال عرضه سهام به 

شکل بلوکی می رفت.
این  در  دولت  مدیریت  همچنین 
صندوق تا سال 1۴۰۰ است؛ پس از آن، 
هر شخص حقیقی و حقوقی که بیش از 
یک دهم درصد از واحدهای این صندوق 
مجامع  در  تواند  می  باشد،  داشته  را 
تصمیم گیری ها  برای  صندوق  این 

شرکت کند.
مهلت  یان  پا تا  نده  ما روز   ۲

پذیره نویسی
روز  بامداد  از  پذیره نویسی  شروع 
 ۲۴ ساعت  تا  اردیبهشت   1۴ یکشنبه 
انجام  اردیبهشت(   31( چهارشنبه  روز 
می شود. گفته می شود که این زمان 

تمدید نخواهد نشد.
عرضه  دیگر  مرحله  دو  همچنن 
انجام  صندوق  قالب  در  دولتی  سهام 
سایر  به  مربوط  البته  که  شد  خواهد 

شرکت های دولتی است.
شیوه های پذیره نویسی واحدهای 

صندوق
پذیره نویسی واحدهای این صندوق 
از طریق کارگزاری  های بورس، سامانه 
درگاه  های  و  معامالتی  آنالین   های 
بانک   )شعب(  و حضوری  غیرحضوری 

های منتخب صورت می  پذیرد.
و  ری  غیرحضو ی  ه  ها گا ر د
حضوری بانک  های منتخب به  منظور 
پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه 
به  یکم«  مالی  »واسطه گری  گذاری 

ارایه خدمات می پردازند.
درگاه  های  افزایش  درصورت 

فوق  جدول  در  مندرج  غیرحضوری 
توسط بانک ها یا اضافه  شدن بانک های 
منتخب  بانک های  لیست  به  دیگری 
جهت انجام فرآیند پذیره نویسی، مراتب 
امور  وزارت  عمومی  روابط  ازطریق 
اقتصادی و دارایی اطالع  رسانی خواهد 

شد.
برای  نیاز  مورد  پول  کمترین 

پذیره نویسی صندوق
حداقل مبلغ پذیره نویسی برای هر 
دارای  ایرانی  حقیقی  اشخاص  از  یک 
کد ملی 1۰ هزار تومان و حداکثر مبلغ 
تومان  میلیون   ۲ معادل  پذیره نویسی 
است که بر اساس مضربی از 1۰ هزار 

تومان تعیین می شود.
اشخاص  توسط  خرید  ممنوعیت 

حقوقی
سرمایه  واحدهای  پذیره نویسی 
لعمل  ا دستور ین  ا موضوع  ری   گذا
ایرانی  حقیقی  اشخاص  شامل  صرفًا 
در  نمی توانند  حقوقی  اشخاص  و  بوده 
استفاده  و  کنند  شرکت  پذیره نویسی 
وجوه  پرداخت  برای  آن ها  حساب  از 

امکان پذیر نیست.
امکان خرید توسط ایرانیان خارج 

کشور
هر  برای  پذیره نویسی  امکان 
ایرانی دارای کد ملی بدون وجود  فرد 
تفاوتی  و  دارد  وجود  سنی  محدودیت 
کشور  خارج  یا  و  داخل  در  اقامت  در 

وجود ندارد.
ایرانی  غیر  اتباع  اساس،  این  بر 

قادر به خرید یونیت های این صندوق 
نخواهند بود.

زمان مجاز شدن معامالت یونیت 
ها

پایان  از  ماه   ۲ گذشت  از  پس 
پذیره نویسی، امکان معامله کل یونیت 
فراهم  گذاری  سرمایه  صندوق   های 

می  شود.
این زمان احتماال در اوایل تیرماه 
خواهد بود. مهلت دو ماهه در نظر گرفته 
آزادسازی فروش واحدهای  برای  شده 
صندوق سرمایه گذاری برای این است 
که خریداران زمان کافی برای دریافت 

کدهای بورسی داشته باشند.
راه های تداوم سودآوری صندوق

ین  ا در  موجود  سهام  رزش  ا
کاهش  یا  افزایش  به  منجر  صندوق 
می  شود.  صندوق  واحدهای  ارزش 
از طریق  این که تالش می شود  ضمن 
سرمایه  گذاری مبالغ نزد صندوق برای 
بازارگردانی، حداکثر سود ممکن حاصل 
شود. بدین ترتیب، سود تضمینی برای 
واحدهای سرمایه  گذاری صندوق وجود 
نداشته و صرفًا سود احتمالی از طریق 
راهکارهایی مانند افزایش قیمت سهام 

موجود در صندوق قابل تحقق است.
واریز سود ساالنه ناشی از عملکرد 
سهام شرکت  های موجود در صندوق 
و سود حاصل از سرمایه  گذاری منابع 
صندوق به  صورت سپرده  گذاری و خرید 
اوراق نیز از شیوه های دیگر سودآوری 

این صندوق است.
از  پذیری صندوق  آسیب  کاهش 

افت احتمالی شاخص بورس
از  شاخص  افت  درصورت  حتی 
آن جا که در حال حاضر مردم سهام را 
با تخفیف ۲۰ درصدی نسبت به قیمت  
های  31 اردیبهشت می خرند، با فرض 
کاهش شاخص بورس در این حدود نیز 

متضرر نخواهند شد.
همچنین حدود یک هزار میلیارد 
نزد  بازارگردانی  انجام  برای  تومان 
یکم«  مالی  »واسطه  گری  صندوق 

نگهداری می  شود.

روابط عمومی و توسعه اقتصادی
تاثیر  امروزه به واسطه رشد و توسعه جوامع و 
آن بر ارکان تشکیل دهنده جامعه نظیر سازمان ها 
و ارگان ها، شاهد نقش روابط عمومی ها به عنوان 
تسهیل گران فرایند توسعه و ارتقاء بخشی آگاهی به 
تعاریف  نگاه و  مخاطبان و جامعه هستیم. برخالف 
قدیمی از روابط عمومی، درحال حاضر روابط عمومی 

یکی از ارکان مهم درتصمیم سازی و ترسیم استراتژی های سازمان و به عنوان 
عنصری توانمند در پیشبرد اهداف سازمان محسوب می شود.

از آنجایی که توسعه اقتصادی و رشد تقویت آن در شرایط کنونی جامعه 
را که  روابط عمومی  تواند نقش  برخوردار است می  اهمیت دو چندانی  از 
همواه در خدمت و زمینه ساز توسعه و آگاهی بخشی به جامعه بوده، پر رنگ 
تر جلوه نماید. چرا که همراه ساختن مردم و جلب مشارکت آنان در فرایند 
توسعه اعم از توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از وظایف و ارزش های 
کاری پنهان روابط عمومی است و به تعبیری جزو قلمرو وسیع کاری روابط 

عمومی محسوب می شود.
از طرفی با توجه به شتابی که به سمت پیشرفت و توسعه در جامعه 
ایجاد شده، مقوله فرهنگ سازی به عنوان ضرورت امروز جامعه احساس 
می شود. لذا برای رسیدن به اهداف متعالی، ایجاد مشارکت واقعی و انسجام 
اجتماعی در امر توسعه و رشد اقتصادی نیاز به ارتقاء و فرهنگ سازی در این 
باب است و روابط عمومی به عنوان وظیفه ذاتی خود بیش از سایر واحدها 
در رشد و اعتالی فرهنگ، توسعه آگاهی، اقناع و ترغیب افکار عمومی و 

مخاطبین خود نقش دارد.
چرا که روابط عمومی به عنوان بخشی از نظام رسانه ای با در اختیار 
داشتن ابزار و امکانات، با جمع آوری و رصد اطالعات مورد نیاز، تجزیه و 
تحلیل داده ها، ضمن بهره گیری از شیوه ها و تکنیک های ارتباطی و اطالع 
رسانی به اشاعه و ترویج فرهنگ و فرهنگ سازی می پردازد و به عنوان اهرم 
و نهاد ارتباطی عالوه بر تسریع فرایند فرهنگ سازی؛ مدیریت، روشنگری و 
شکل گیری افکار عمومی را در رشد و تقویت توسعه اقتصادی عهده دار است.

بنابراین روابط عمومی ها به سه شیوه ی اطالع یابی، اطالع شناسی، 
اطالع رسانی می توانند به جریان فرهنگ سازی کمک نمایند. همچنین با 
ایفای نقش های متفاوتی چون خبرسازی در مقام پاسخگویی، مطالعه و شناخت 
افکار عمومی و تحلیل و سنجش رفتارهای مخاطبان در نقش متقاعد سازی 
افکار عمومی، بهره گیری از روش ها و راهبردهای علمی در نقش زمینه 
سازی و فضا سازی، نشر و توسعه آگاهی در نقش هدایتگری و جلب مشارکت 

مردمی، در زمینه فرایند توسعه و ترویج فرهنگ آن نقش آفرینی می کنند.
لذا روابط عمومی ها به عنوان پرچم داران هزاره سوم، با ارائه ساز و کارها، 
تغییر نگرش ها و تاثیر گذاری بر اندیشه ها، می توانند مسیر رشد و توسعه را 
کوتاه تر و ضمن ایجاد هم افزایی و همگرایی، زمینه مشارکت جمعی را برای 
تحقق اهداف فراهم نمایند و موجبات موفقیت در سازمان و جامعه را رقم بزنند.
منصور شیخ االسالمی

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی مطرح کرد؛

هراس آمریکا از مبادله طالی ونزوئال
 و فرآورده های نفتی ایران

و  نفتی  خدمات  با  ونزوئال  طالی  تهاتر  خبر  اخیر  هفته های  در 
رژیم  آمریکا،  و  شد  منتشر  خارجی  های  رسانه  در  ایران  فرآورده های 
و  کرده  نگرانی  ابراز  همکاری  این  از  عربستان سعودی  و  صهیونیستی 
اقدام به ردیابی کشتی حامل بنزین مورد ادعای خود کردند که طبق گفته 
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ترس 

آن ها یک افتخار برای ما است.
این کشورها مدعی شده اند که ونزوئال 9 تن طال را از طریق یکی 
از شرکتهای هواپیمایی تحویل ایران داده و ایران متعهد شده که در مقابل 
راه اندازی  بنزین و گازوییل و  تامین  آن به صنعت نفت ونزوئال خصوصا 

پاالیشگاه های ونزوئال کمک کند.
پس از آن رویترز مدعی شد که ایران کشتی فورچون حامل محموله 
بنزین را به سمت ونزوئال ارسال کرده که از جبل الطارق عبور کرده است. 
سپس آمریکا نیز اعالم کرد پنج کشتی حامل بنزین و گازوئیل ایران در راه 
این کشور قرار دارد و حتما اقداماتی در جهت مقابله با آن انجام می دهد، 
زیرا کشورهایی که هر دو تحت تحریم آمریکا هستند به آنها دهن کجی 
کرده و با هم معامله کرده اند.حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی در رابطه با جزییات این موضوع گفت: 
در اخبار رویترز گفته شده یک کشتی اما وزارت خارجه آمریکا اعالم کرده 

است که پنج کشتی با بار بنزین و گازویئل به ونزوئال رفته است.
وی با تاکید بر اینکه ریسک انجام این کار و در واقع عبور از جبل الطارق 
با پرچم ایران و تحویل محموله بنزین در نزدیکی ایاالت متحده نشان از 
نقطه قوت و شجاعت ایران است، تصریح کرد: حدود یک سال و نیم است 
که آمریکا به دنبال سرنگونی ونزوئال بوده و در این شرایط حرکت وزارت 

نفت و شرکت ملی نفتکش بسیار شجاعانه بوده است.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
با اشاره به موضوع دریافت طال از ونزوئال در مقابل فرآورده نفتی، اظهار 
کرد: تا کنون این موضوع تکذیب نشده است.حسینی با بیان اینکه کشور 
ونزوئال اکنون به دلیل تحریم ها و مشکالت دیگر گرفتار شده و نیازمند 
دریافت فرآورده های نفتی است، اظهار کرد: تداوم این همکاری بی شک 

برای هر دو کشور می تواند اثرات مثبتی را به دنبال داشته باشد.

الگوی كسب وكار پژوهشگاه صنعت نفت توسعه می يابد
پروژه ای  گفت:  نفت  پژوهشگاه صنعت  بین الملل  روابط  و  فناوری  معاون 
در زمینه توسعه مدل کسب وکار پژوهشگاه تعریف و مقرر شده است از یک سو، 
مدل  دیگر  از سوی  و  گیرد  قرار  ارزیابی  و  بررسی  مورد  فعلی کسب وکار  مدل 

بهینه استخراج شود.
به گزارش پژوهشگاه صنعت نفت، منصور بزمی با بیان این مطلب افزود: 
یکی از فعالیت های مهم پژوهشگاه در زمینه نوآوری در کسب وکار در سال 99، 
تجاری سازی دستاوردهاست. همواره در مراکز تحقیق و توسعه، کار ایجاد دانش 
و فناوری به خوبی انجام می شود، در حالی  که تجاری سازی یکی از مباحثی است 
که کمتر به آن توجه شده است. از این رو قصد داریم در سال جدید دستاوردهای 
پژوهشگاه را تجاری سازی کنیم، اگرچه این کار در سال های قبل نیز انجام شده 
است، اما درصدد هستیم این فعالیت را با قوت بیشتری در دستور کار قرار دهیم.

توسعه مرکز نوآوری
وی به فعال کردن مرکز نوآوری پژوهشگاه صنعت نفت نیز اشاره کرد و 
گفت: این مرکز اواخر سال گذشته با حضور وزیر نفت راه اندازی شد و امسال با 
استقرار شرکت های نوپا و استارت آپی در این مرکز و همچنین با مذاکراتی که با 
شرکت های شتاب دهنده انجام شده است، تصمیم به فعال تر کردن آن داریم و 

این قسمتی از توسعه کسب وکار پژوهشگاه محسوب می شود.
حمایت از پروژه های دانشجویی

بزمی طرح میزبانی از دانشجویان کشور را از دیگر اقدام های این مجموعه 
و  فوق لیسانس  دانشجوی   1۰۰ میزبان  ساالنه  داریم  تصمیم  افزود:  و  برشمرد 
دکترا در پژوهشگاه باشیم و بر همین اساس مقرر شده است این افراد پروژه های 
فوق لیسانس و رساله دکترای خود را در چارچوب نیاز صنعت نفت تعریف کنند تا 
بتوانیم در آینده، دانشجوها و تزهای برتر را برای تشکیل شرکت های استارت آپی 

به مرکز نوآوری پژوهشگاه معرفی کنیم.
همکاری با شرکت های بروکر

وی به طرح بروکری فناوری در این مجموعه نیز اشاره کرد و افزود: اواخر 
سال گذشته، مصوبه هیئت امنای پژوهشگاه را در این زمینه دریافت کردیم و قصد 
داریم از شرکت های بروکر از یک سو برای فروش و تجاری سازی دانش های فنی 
در خارج از کشور نظیر عراق، سوریه و کشورهای شمالی استفاده کنیم و از سوی 
دیگر از امکانات و توانمندی های این شرکت ها به منظور فروش دانش های فنی 
پژوهشگاه در خارج از ایران بهره مند شویم. در طرح بروکری، پژوهشگاه صنعت 
نفت بازاریابی دانش های فنی خود را در اختیار شرکت های بروکر قرار خواهد داد 
و این روشی جدید است که در سال 99 پیگیری خواهد شد تا از طریق آن به 

کسب وکار این مجموعه رونق بیشتری ببخشیم.
معاون فناوری و روابط بین الملل پژوهشگاه صنعت نفت به دیگر فعالیت های 
این مجموعه اشاره کرد و گفت: ایجاد و توسعه مشارکت های مدنی و کنسرسیوم با 
شرکت های E&P، EPC و GC از دیگر برنامه های پژوهشگاه در سال جدید است 
و امیدواریم در چارچوب این کنسرسیوم ها و مشارکت های مدنی بتوانیم دانش های 

فنی و تجربیات پژوهشگاه را در کنار این شرکت ها به منصه ظهور رسانیم.
لزوم به کارگیری شرکای راهبردی

وی انتخاب شرکای راهبردی را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: برای 
اینکه بتوانیم چرخه تولید فناوری و دستیابی به محصول را کامل کنیم همواره 
حضور شرکای راهبردی احساس می شود، از این رو در سال جدید این شرکا انتخاب 
می شوند و قرارداد مشارکت با آنها را منعقد خواهیم کرد تا بتوانیم خدمات بیشتری 
 RTO را به صنعت نفت و دیگر صنایع ارائه دهیم. هم اکنون بسیاری از شرکت های
بین المللی، این استرانژی را در دستور کار خود قرار داده اند. امسال درصدد هستیم، 
با وجود تحریم های گسترده در کشور، از ظرفیت های همکاری با شرکای خارجی 
با  و  بیشتری دهیم  باشند وسعت  با پژوهشگاه همکاری داشته  دارند  تمایل  که 
بهره گیری از توانمندی های طرفین، توسعه فناوری و تجاری سازی دستاوردهای 

پژوهشگاه را در دستور کار قرار دهیم.
رصد فناوری های نوظهور

رصد  باید  همواره  فناوری  و  پژوهش  سازمان های  اینکه  بیان  با  بزمی 
فناوری های نوظهور و آینده محور را مدنظر خود قرار دهند، تصریح کرد: پژوهشگاه 
قصد دارد با تشکیل رصدخانه فناوری در سال جدید با شدت بیشتری فناوری های 
نوظهور و فناوری هایی را که آینده صنعت نفت را تحت تاثیر قرار می دهند شناسایی 
و ارزیابی کند تا در نهایت بتوان فعالیت های این مجموعه را بر این فناوری های 

مشخص شده متمرکز ساخت.
ارتقای برند سازمانی

وی برندسازی پژوهشگاه صنعت نفت را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: 
برند خود را  انجام می دهد  اقدام هایی که  باید در تمامی فعالیت ها و  پژوهشگاه 
ارتقا بخشد و این موضوع از طریق ارائه خدمات مناسب به مشتریان، زمان بندی 
مناسب فعالیت ها و ارائه خدمات با کیفیت و قیمت مناسب مهیا خواهد شد. برای 
تقویت برند سازمانی باید در مذاکرات با صنایع مختلف از افراد حرفه ای استفاده 
کنیم، زیرا این موضوع کمک می کند که پژوهشگاه به یک برند معتبر در سطح 

صنعت نفت تبدیل شود.
ارتباط  افزود:  و  کرد  تأکید  نیز  برون سازمانی  ارتباطات  گسترش  بر  بزمی 
با هلدینگ های موجود در کشور و حضور در پروژه ها و مگاپروژه هایی  وسیع تر 
که این هلدینگ ها انجام می دهند، یکی از اهداف پژوهشگاه در سال 99 است و 
امیدواریم بتوانیم اینگونه برنامه ریزی ها را با قوت بیشتری در سال جدید دنبال کنیم.

رئيس اوپك: بازار نفت به سرعت بهبود می يابد
الجزایر ضمن تأکید بر پایبندی کامل این کشور به  وزیر انرژی و معادن 
توافق کاهش تولید اوپک پالس گفت: به لطف آغاز رشد اقتصادی و اقدام های 

کشورهای عضو اوپک پالس، شرایط بازار به سرعت بهبود می یابد.
به گزارش دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، الجزایر تأیید 
کرده است که تولید نفت خود را به عنوان بخشی از تعهدش به ثبات بازار نفت، 
مطابق با توافق حاصل شده در نشست فوق العاده سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( و متحدانش، موسوم به »اوپک پالس« در ماه آوریل، کاهش داده است. 
محمد عرقاب، وزیر انرژی و معادن الجزایر و رئیس دوره ای اوپک در بیانیه ای 
اعالم کرد که الجزایر تولید نفت خود را مطابق با توافق 1۲ آوریل ۲۰۲۰، کاهش 
داده است و ابراز اطمینان کرد که همه کشورهای امضاکننده توافق، به تعهدهای 
داوطلبانه خود احترام خواهند گذاشت. وی تأکید کرد که شرایط و چشم انداز بازار 
همه  کامل  پایبندی  نیازمند  و  است  نگران کننده  تولیدکنندگان  همه  برای  نفت 

اعضای اوپک پالس به این توافق کاهش تولید داوطلبانه است.
وزیر انرژی و معادن الجزایر افزود: دشوارترین زمان را پشت سر گذاشته ایم، 
به لطف آغاز رشد اقتصادی و اقدام های کشورهای عضو اوپک پالس، شرایط 

بازار به سرعت بهبود خواهد یافت.
کشورهای  سازمان  عضو  غیر  و  عضو  کشورهای  انرژی  و  نفت  وزیران 
در  وبینار  طریق  از  خود  فوق العاده  نشست  دهمین  در  )اوپک(  نفت  صادرکننده 
1۲ آوریل )۲۴ فروردین ماه( متعهد شدند تولید روزانه خود را از اول ماه مه )1۲ 
اردیبهشت ماه( 9 میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه  در ماه های مه و ژوئن کاهش دهند.

همچنین کشورهای تولیدکننده نفت اوپک و غیراوپک حاضر در توافقنامه 
همکاری )Declaration of Cooperation( در این نشست توافق کردند 
پس از پایان دو ماه، به مدت 6 ماه از یکم ژوئیه تا 31 دسامبر سال ۲۰۲۰ روزانه 
بازه زمانی یکم  باشند و در  ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه کاهش عرضه داشته 
ژانویه ۲۰۲1 تا 3۰ آوریل ۲۰۲۲ به مدت 16 ماه نیز روزانه 5 میلیون و 8۰۰ هزار 

بشکه تولید خود را کاهش دهند.
خط پایه و مبنای محاسبه تولید برای همه کشورهای حاضر در این توافق 
به جز عربستان و روسیه ماه اکتبر سال ۲۰18 میالدی و مبنای محاسبه تولید 

برای روسیه و عربستان روزانه 11 میلیون بشکه تعیین شده است.

نيجريه حدود يك چهارم توليد نفت خود را كاهش داد
وزیر نفت نیجریه اعالم کرد که این کشو حدود یک چهارم از مجموع تولید 

نفت خام خود کاسته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز از ابوجا، تیمیپره سیلوا اعالم کرد که نیجریه 
تولید نفت خود را مهار کرده است تا بتواند به توافق کاهش تولید سازمان کشورهای 

صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش، موسوم به »اوپک پالس« پایبند باشد.
وی افزود: سهمیه کاهش تولید نیجریه حدود ۴1۷ هزار بشکه در روز است که 
حدود ۲3 درصد تولیدمان می شود و البته از اواخر ماه آوریل به آن پایبند بوده ایم.

کشورهای  سازمان  عضو  غیر  و  عضو  کشورهای  انرژی  و  نفت  وزیران 
در  وبینار  طریق  از  خود  فوق العاده  نشست  دهمین  در  )اوپک(  نفت  صادرکننده 
1۲ آوریل )۲۴ فروردین ماه( متعهد شدند تولید روزانه خود را از اول ماه مه )1۲ 
اردیبهشت ماه( 9 میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه  در ماه های مه و ژوئن کاهش دهند.

براساس این توافق، نیجریه باید در ماه های مه و ژوئن، روزانه یک میلیون 
و ۴1۰ هزار بشکه از تولید خود بکاهد.

با عرضه صندوق  سرمایه گذاری )ETF( صورت می گیرد؛
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

با  یران  ا بیمه گران  سندیکای 
آثار و پیامدهای شیوع بیماری  تشریح 
کرونا بر صنعت بیمه، اعالم کرد: کرونا 
بیمه ها،  مالی  توانگری  کاهش  ضمن 
باعث گسترده شدن تاثیر رکود تورمی 

بر صنعت بیمه خواهد شد.
بیمه گران  سندیکای  گزارش  به 
تجمیع  ز  ا ش  ر ا گز ین  ا  ، ن ا یر ا
توسعه  رگروه های  کا رش های  گزا
و  فروش  شبکه  زندگی،  بیمه های 
بازاریابی، بیمه های اتکائی، بیمه  های 
باربری  انرژی و بیمه های  مهندسی و 
آثار  درباره  ایران  بیمه گران  سندیکای 
رشته های  بر  کرونا  بیماری  شیوع  و 

تخصصی آنها است.
در این گزارش تالش شده تا به 
طور مختصر و کاربردی، ابعاد مختلف 
بر  کرونا  بیماری  گسترده  شیوع  آثار 
اتخاذ  به  و  تشریح  را  بیمه  صنعت 
های  شرکت   مناسب  های  استراتژی  
برای  راهی  نقشه  و  کرده  کمک  بیمه 

این امر مشخص کند.
لی  حتما ا پیامدهای  بخش  در 
شیوع بیماری کووید 19 بر بخش پولی 
و اسمی اقتصاد ایران )مرتبط با صنعت 
بیمه( بر افزایش حجم نقدینگی و نرخ 
تورم، افزایش کسری بودجه به دالیلی از 
قبیل کاهش شدید قیمت نفت، افزایش 
به  تسهیالت  و  انتقالی  پرداخت  های 
کسب وکارها، کاهش درآمدهای مالیاتی، 
افزایش احتمالی نرخ ارز و بهبود نسبی 

بازار سرمایه اشاره شده است.
پیامدهای شیوع  آثار و  همچنین، 
بیمه ای  رشته های  بر  کرونا  ویروس 
شامل باربری، هواپیما و کشتی، اتومبیل، 

مهندسی،  مسئولیت،  سوزی،  آتش 
و  درمان  بیمه های  زندگی،  بیمه های 

شبکه فروش بررسی شده است.
بر اساس این گزارش، منفی شدن 
رشد اقتصادی همگام با اغلب کشورهای 
درگیر با شیوع بیماری کرونا با بیکاری 

گسترده همراه است.
رشد  شدن  منفی  حالی که  در   
های  )سال   اخیر  دهه   در  اقتصادی 
1391، 139۲ و 139۷( عمدتًا به علت 
نفتی  صادرات  شدید  افت  و  تحریم ها 
اما به دلیل بیکاری گسترده )چه  بوده 
تجاری  طرف  کشورهای  چه  و  ایران 
سال  تورمی  رکود  اثرگذاری  ایران( 
1399 بر وضعیت اقتصادی کشور فراتر 

از سال های فوق خواهد بود.
تورمی  رکود  تاثیر  شدن  گسترده 

بر صنعت بیمه

بر اساس این گزارش، صنعت بیمه 
ایران،  اقتصاد  های  بخش  تمامی  از 
زمانی  وقفه  با  یا  و  همزمان  طور  به 
ارتباط  بیشترین  که  است  تاثیرپذیر 
با بخش خدمات، صنعت  بیمه  صنعت 
و ساختمان است. لذا نرخ بیکاری باال 
اثرگذاری رکود تورمی بر صنعت بیمه 

را گسترده تر می کند.
از  اغلب  گسترده  بیکاری  نرخ 
سوی مشاغل موقتی خواهد بود )مرکز 
پژوهش  های مجلس، گزارش 1۷۰11(. 
این مشاغل اغلب جزء بیمه شدگان بیمه  
بیمه های  )نظیر  ُخرد  بازرگانی  های 
عمر اندوخته دار و بیمه بدنه اتومبیل( و 
بیمه های گروهی )نظیر بیمه درمان یا 

عمر و حوادث گروهی( نیستند.
ارز،  نرخ  و  تورم  نرخ  افزایش  با 
ارزش سرمایه مورد تعهد بیمه و به تبع 

افزایش  بیمه نامه ها  اسمی  قیمت  آن 
می یابد و لذا این امر موجب رشد حق 
بیمه تولیدی سرانه هر بیمه نامه می شود 
اموال و  )به خصوص در بیمه نامه های 
نرخ  افزایش  دلیل  به  اما  مسئولیت(، 
بیکاری و فقر در کشور، افزایش نرخ های 

حق بیمه محدود می شود.
متوسط حق  بیمه عایدشده به ازای 
احتمالی  افزایش  به علت  بیمه نامه  هر 
مالیم تر  شیب  با  ارز  نرخ  و  تورم  نرخ 
از سال  های قبل افزایش خواهد یافت 
بیمه نامه فروخته  تعداد  به همین دلیل 
شده به علت افت شدید رشد اقتصادی 
و نرخ بیکاری باال، به ویژه در بخش های 
کاهش  با  احتمااًل  صنعت،  و  خدمات 

همراه خواهد بود.
حق  بیمه عایدشده کل صنعت بیمه 
نیز نسبت به سال های گذشته با شیب 
مالیم افزایش خواهد یافت و پیش بینی 
می شود نرخ رشد حق  بیمه عاید شده 
کل به کمترین مقدار خود در سال های 

گذشته برسد.
کاهش توانگری مالی بیمه ها

به  خالص  بازده  نسبت  متوسط 
 )ROA( بیمه  شرکت های  دارایی های 
به دلیل افزایش نسبی ضرایب خسارت، 
خواهد  روبرو  نسبی  کاهش  با  احتمااًل 

بود.
به  ت  لبا مطا نسبت  نگین  میا
دلیل  به  بیمه  شرکت های  دارایی های 
بیمه نامه ها،  اقساطی  فروش  افزایش 
خواهد  روبرو  نسبی  کاهش  با  احتمااًل 
توانگری  نسبت  متوسط  همچنین  بود 
مالی شرکت های بیمه با کاهش نسبی 

روبرو خواهد بود.

تاثیر مخرب کرونا بر صنعت بیمه

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 13996۰3۲۴۰۰1۰۰۰۰89 مورخ 99/۰1/۲۷ هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قاسم باغبانی فرزند 
علی به شماره شناسنامه 353۰۰8۷۷18 کد ملی 353۰۰8۷۷18 صادره از گناوه را نسبت 
به شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۲1۴/8۴ مترمربع در قسمتی از پالک 91۷ اصلی 
و شرکاء محرز  زاده  احمد صادق  آقای  از  الواسطه  مع  گناوه خریداری  امامزاده  در  واقع 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 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 صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد.
م/الف ۷۰

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۰۲/1۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۰۲/۲9

محمد چهابدار 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 13986۰3۲۴۰۰1۰۰3896 مورخ 98/1۲/۲۰ هیأت موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالحسین نامدار 
فرزند مرتضی به شماره شناسنامه 1 کد ملی 3539۷86651 صادره از گناوه را نسبت به 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۲6۴ مترمربع در قسمتی از پالک 91۷ اصلی واقع 
در امامزاده گناوه خریداری مع الواسطه از آقای مصطفی نظامی و شرکاء محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 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 صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه 

ذیصالح قضایی نمی باشد.
م/الف ۷1

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۰۲/1۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۰۲/۲9

محمد چهابدار 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه

فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  آگهی 
سند رسمی ، نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره 13986۰3۰1۰۲۲۰۰5۴۲6 مورخ  
98/1۲/15 هیات رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم 
بر حسب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی خداویردی جمالی فرزند عزیز به 
شماره شناسنامه 5۷6 صادره از بستان آباد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 89/5۷ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 56/۴ فرعی مفروز از 
قطعه __ تفکیکی از 111 اصلی در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی 
سید حسن ناجیان محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی میشود در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی: 99/۲/13

تاریخ انتشار دومین آگهی: 99/۲/۲8
احمد رحیمی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم

برگه اجرائیه
مشخصات محکوم له  سید محمود شاه چراغی، نشانی: رباط کریم خیابان آبرسانی 
ک ایثار 1۲، پ۲36، محکوم به بموجب دادنامه شماره  83۲/98 مورخ 98/1۰/3 شورای 
حل اختالف رباط کریم شعبه دهم، محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 5/9۰۰/۰۰۰ 
تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 1/81۰/۰۰۰ ریال بابت هزیته دادرسی در حق خواهان می 
باشد. مشخصات محکوم علیه :سید عباس موسوی به نشانی : رباط کریم _بلوار امام_خ 
اجرائیه:   ابالغ  تاریخ  از  ، محکوم علیه مکلف است  _ط دوم  _گلهای 19_پ۲6  ملکی 
1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد ۲- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم  و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندادباید ظرف مهلت ده روز صورت جمع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند ، اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف 
سه سال بعد از انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم 
به بوده اید . لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از 
دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات 
حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. ۴- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 3۴ 
قانون اجرای احکام مدنی میباشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی 
مدنی مصوب ۷9/1/۲1 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 
1۰ آبان 13۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نماید.

شعبه 1۰ شورای حل اختالف شهرستان رباط کریم
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نوروزی: برای ليگ بسکتبال هيچ برنامه ای نداريم
بسکتبال  فدراسیون  مسابقات  کمیته  رییس 
برای  برنامه ای  به خاطر شرایط کشور هیچ  گفت: 
لیگ برتر نداریم و فعال همه نگران وضعیت پیش 

آمده به خاطر ویروس کرونا هستیم.
کمیته  تصمیمات  درباره  نوروزی،  احمد 
فصل  شروع  برای  بسکتبال  فدراسیون  مسابقات 
جدید سوپر لیگ آقایان توضیح داد: فعال نمی توانیم 
هیچ اقدامی را انجام دهیم و تنها منتظر تصمیمات 
با ویروس کرونا هستیم تا نظر  ستاد ملی مبارزه 

خود را اعالم کند. او در پاسخ به این سوال که آیا تعداد تیم های شرکت کننده 
هم مشخص نیست؟ توضیح داد: در این مورد فدراسیون تصمیم گیرنده است 
و اگر قرار باشد تیمی از ایران به مسابقات آسیایی اعزام شود،  لیگ را برگزار 

می کنیم. با این حال فعال تیم های شرکت کننده هم اعالم آمادگی نکرده اند.
سرپرست کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال، در پاسخ به این سوال که 
مگر زمانی از سوی فدراسیون به باشگاه ها اعالم شده است تا در آن تاریخ اعالم 
آمادگی کنند؟ اظهار کرد: خیر،  همان طور که گفتم فعال همه منتظر تصمیم 
ستاد مبارزه با کرونا بوده و نگران این وضعیت هستیم. بعد از اعالم نظر نهایی 

در مورد شرایط کشور، فدراسیون برنامه های خود را تدوین و اعالم می کند. 
او هم چنین در پاسخ به این سوال که آیا تیم شهرداری گرگان به تهدید 
خود مبنی بر کناره گیری از سوپر لیگ در صورت تغییر نکردن نظر فدراسیون 
آسیا  در  ایران  نماینده  و  قهرمان  معرفی  بدون  لیگ  ماندن  تمام  نیمه  درباره 
عمل کرد یا نه؟ گفت: خیر، تا کنون هیچ نامه ای برای فدراسیون نیامده است 

و شخصا هم هیچ نامه ای را ندیده ام. 
تاکید کرد: تصمیم گرفته شده هم تغییر نمی کند. به  پایان  نوروزی در 
هر حال فدرسیون پس از یک نظر خواهی جمعی این موضوع را اعالم کرد و 

بهترین تصمیم هم همین بود چون اکثر تیم ها با آن موافق هستند.

چرخه انتخابی كشتی تصويب شد
چرخه انتخابی تیم های ملی کشتی برای اجرا 
در سال فنی جاری، با رأی قاطع رییسان هیأت های 
کشتی استان های سراسر کشور به تصویب رسید.

کشتی  هیأت های  عمومی  سمینار  سومین 
و  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با  کشور  سراسر 
روز  صبح  بهداشتی،  و  ایمنی  موارد  رعایت  لزوم 
گذشته)یک شنبه( و از طریق فضای مجازی و به 
صورت »وبینار« )کنفرانس ویدیویی اینترنتی( در 

محل فدارسیون کشتی، برگزار شد.
مهم ترین موضوع در دستور کار این جلسه بررسی و تصویب طرح چرخه 
انتخابی تیم های ملی کشتی برای حضور در المپیک ۲۰۲1 توکیو بود که پس از 
بحث و بررسی و اعالم نظر، با رأی تمامی رییسان هیأت های کشتی استان های 

سراسر کشور این طرح برای اجرا توسط فدراسیون کشتی، به تصویب رسید.
هم چنین یکی دیگر از مصوبات این جلسه تغییر لوگوی رسمی فدراسیون 
کشتی که در سربرگ ها، پرچم و نشان فدراسیون استفاده می شد بود که با نظر 
رییسان هیات های کشتی لوگوی جدید مورد تأیید قرار گرفت و از این پس 

در مکاتبات، کارها و برنامه های رسمی فدراسیون از آن استفاده خواهد شد.

وزيری: المپيك لغو نمی شود
ورزشکار المپیکی تیر و کمان گفت: با توجه 
به تغییر زمان برگزاری زمان المپیک توکیو بعید 
می دانم این بازی ها لغو شود چون در این صورت 
امکان دارد همه ورزشکاران در رشته های مختلف 

دچار آسیب شوند.
میالد وزیری، در پاسخ به این پرسش که در 
صورت لغو بازی های المپیک توکیو فکر می کنید 
این مسئله چه تاثیری بر ورزشکاران المپیکی داشته 

باشد، اظهار کرد: فکر نمی کنم چنین اتفاقی رخ دهد چون اگر المپیک توکیو لغو 
شود ورزشکاران رشته های مختلف امکان دارد دچار آسیب  شوند.

وی گفت: تا المپیک توکیو یک سال زمان داریم و قطعا این مسئله به 
نفع ورزشکاران است. که در طی این مدت خود را برای المپیک آماده کنند. 
بنابراین تصور نمی کنم با توجه به مشکالت پیش آمده المپیک توکیو لغو شود.

این ورزشکار المپیکی تیر و کمان خاطرنشان کرد: مسئوالن باید تدابیری 
بیندیشند تا آسیب های که از بیماری ویروس کرونا به ورزش و به ویژه ورزشکاران 
وارد شده به حداقل برسد. ما در حال حاضر طی شش ماه اول سال هیچ رقابتی 
نداریم و قطعا اردوهای مقطعی پاسخگوی کمانداران نخواهد بود. برای این که 
بتوانیم با تیم کامل در المپیک توکیو شرکت کنیم باید اردوها به صورت پی 
درپی و برنامه ریزی ها دقیق باشد تا بتوانیم سهمیه کامل را برای حضور در 
المپیک توکیو کسب کنیم و این تنها در شرایطی امکان پذیر است که مسووالن 

حمایت ویژه ای از ورزشکاران داشته باشند.
اردوها  تعطیلی  به خاطر  اضافه کرد: در حال حاضر ورزشکاران  وزیری 
و انجام تمرینات در منزل قطعا دچار آسیب های زیادی به ویژه از نظر روانی 
خواهند بود که نیاز است با شروع اردوها مسئوالن به این مسئله توجه ویژه 

داشته باشند تا آسیب ها کمتر شود.
وی درباره تمرینات  خود  طی مدت حضورش در منزل به خاطر شیوع 
ویروس کرونا اضافه کرد: در طی ۴ ماهی که اردوهای تیم ملی تعطیل شده 
از نظر  تا  انجام دهم  سعی کردم تمرینات خود را در منزل به صورت مداوم 
بدنی دچار افت نشوم قطعا انجام تمرینات حرفه ای در منزل امکان پذیر نیست 
و تا زمانی که اردوها برگزار شود و در مسابقات شرکت نکنیم ارزیابی دقیقی 
نمی توانیم از وضعیت رکوردهای خود داشته باشیم. من سعی کردم در طی این 

مدت از نظر بدنی خود را حفظ کنم تا کمتر دچار آسیب شوم.
وی افزود: بیشتر کشورها تمرینات حرفه ای خود را چه به صورت قرنطینه 
چه  در فضای بیرونی ادامه می دهند و به خاطر این ویروس تمرینات حرفه ای 
خود را ترک نکردند اما ما طی این مدت تنها تمرینات آمادگی در منزل حفظ 
کردیم و از تمرینات حرفه ای عقب هستیم امیدوارم که اردوهای تیم ملی زودتر 

برگزار شود تا بیشتر از این دچار آسیب نشویم.
وزیری در پایان گفت: بعد از این که اردوهای تیم ملی آغاز شد، باید 
در  داریم.  قرار  شرایطی  چه  در  ببینیم  تا  دهیم  افزایش  را  تمرینات  فشار 
ارزیابی  نداشتیم،  حرفه ای  تمرین  هیچ  که  این  به  توجه  با  کنونی  شرایط 
و  اردوها  شروع  با  ببینیم  منتظرم  و  ندارم  رکوردهایم  وضعیت  از  دقیقی 
انجام تمرینات حرفه ای وضعیتم چگونه است. بدون شک ادامه این روند و 
تعطیلی طوالنی مدت اردوها به نفع ورزشکار نیست و امکان دارد ورزشکار 

را دچار آسیب های زیادی کند.

لیگ بسکتبال NBA؛
تمام بازيکنان كرونايی بهبود يافتند

تمام بازیکنانی که در 
به   NBA بسکتبال  لیگ 
بودند،  شده  مبتال  کرونا 

بهبود یافتند.
حداقل 1۰ بازیکن که 
 NBA بسکتبال  لیگ  در 
ویروس  به  دارند  حضور 
بودند.  شده  مبتال  کرونا 
نخستین مورد رودی گابرت، 

ستاره یوتا جاز بود که همین موضوع باعث شد مسابقات با تعطیلی روبرو شود.
در  دیگر  بازیکن  چند  و  دورانت  کوین  و  وود  کریستین  میشل،  داناوان 
ادامه به کرونا مبتال شدند. حاال پس از گذشت دو ماه تمام این بازیکنان بهبود 

یافته اند و مشکلی ندارند.
در حال حاضر هنوز تاریخ خاصی برای برگزاری ادامه رقابت ها مشخص 

نشده و مدیران NBA برای ادامه یا لغو مسابقات مردد هستند.

بالی آسيب ديدگی در روز بازگشت بوندسليگا
در روز نخست بازگشت بوندسلیگا بازیکنان 

زیادی آسیب دیدند.
به گزارش آس، وضعیت جسمانی بازیکنان 
پس از توقف مسابقات به خاطر بحران کرونا یکی 
از بزرگترین مشکالت بوندسلیگا برای بازگشت 
بود. در نهایت مشخص شد فیوزیوتراپ ها برای 
ترس خود دلیل دارند. دو ماه در قرنطینه بودن 
و تمرین نکردن به صورت روال برای برخی از 
بازیکنان حاضر در لیگ آلمان گران تمام شد و 

در شش دیدار نخست هشت بازیکن آسیب دیدند. این آمار خیلی زیاد است 
اما این اتفاق در حالی رخ داد که تنها یک هفته تمرین تیمی انجام شده بود.

نخستین بازیکن رینا بود که آسیب دید. هافبک آمریکایی در حالی که 
قرار بود در ترکیب دورتموند برای دیدار برابر شالکه قرار بگیرد در جریان گرم 
کردن آسیب دید. این اتفاق برای تورگان هازارد نیز رخ داد. او بازی کرد و 
حتی در پیروزی ۴ بر صفر تیمش هم گلزنی کرد اما در دقایق پایانی مشکل 

زانو پیدا کرد. اکنون دورتموند هفت بازیکن مصدوم دارد.
اسکیلبرد  )هوفنهایم(،  رودی  )شالکه(،  تودیبو  همچون  بازیکنانی 
)هرتابرلین(، ببو )هوفنهایم(، جیاسوال )پادربورن( و تورام )گالدباخ( نتوانستند 

بازی خود را به پایان برسانند.

انتقاد فالکائو از شادی گل جديد در بوندسليگا
مهاجم کلمبیایی گاالتاسرای ترکیه از این 
ویروس  خاطر  به  که  تواند  نمی  بازیکنان  که 
کرونا بعد از گلزنی همدیگر را در آغوش بگیرند 

ناراحت است.
به گزارش اسپورت ۲۴، ویروس کرونا باعث 
شده است تا تغییراتی در فوتبال به وجود آید و 
قوانین جدیدی به این رشته محبوب افزود شود. 
فوتبال بعد از سه ماه تعطیلی دوباره آغاز شد و 
استارت  این  قدم  پیش  بوندسلیگا  های  رقابت 

دوباره شد. یکی از قوانین جدیدی که کرونا به فوتبال اضافه کرد این است 
که بازیکنان بعد از گلزنی نمی توانند که همدیگر را در آغوش کشند و باید 

شادی گل آنها بدون در آغوش کشیدن و به صورت انفرادی باشد.
رادامل فالکائو، مهاجم کلمبیایی گاالتاسرای به انتقاد از این گونه شادی 
گل پرداخت و گفت: از خودم می پرسم که چرا بازیکنان بعد از گلزنی نمی 
بازیکنان بسیار به هم  توانند همدیگر را در آغوش بکشند؟ در داخل زمین 
نزدیک هستند و به هنگام ضربات آزاد همدیگر را کامال در آغوش می گیرند 
اما نمی توانند شادی گل داشته باشند؟ این واقعا عجیب است و من چنین 

شادی گلی را دوست ندارم.
فالکائو تمرینات گروهی خود را با گاالتاسرای آغاز کرده است و خود 
را آماده ادامه لیگ با این تیم می کند. قرار است که لیگ ترکیه هم از 1۲ 

ژوئن جاری از سرگرفته شود.

كلوپ: بايد به بازی بدون تماشاگر عادت كنيم
تا  می گوید  لیورپول  فوتبال  تیم  سرمربی 
تماشاگر  بدون  فوتبال  بازی های  ماه  چندین 

برگزار می شود.
به گزارش ساکرنت، رقابت های بوندسلیگا با 
برگزاری چند دیدار ادامه یافت و به نظر می رسد 
در سایر کشورها نیز بازی ها بدون حضور تماشاگر 

برگزار خواهد شد. 
یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول که تیمش 
در آستانه قهرمانی زودهنگام در لیگ برتر انگلیس 

قرار دارد گفت: همه ما فوتبال را بدون تماشاگر در تیم های جوانان شروع 
کردیم، بنابراین یاد گرفتیم که این بازی را نه فقط به دلیل جو موجود در 
ورزشگاه ها بلکه به خاطر خود فوتبال دوست داشته باشیم. ما باید به خالی 
بودن ورزشگاه ها عادت کنیم. ما می دانیم که این اتفاق برای چندین ماه اتفاق 
می افتد، اما این بدان معنی نیست که فوتبال از یک بازی فوق العاده نزول 
خواهد داشت. فوتبال جذاب خواهد ماند و با حضور تماشاگران پرشورتر می شود.

او در بخش دیگری از سخنانش گفت: همه تیم ها به یک اندازه فرصت 
داشتند و تیمی در این مدت سود نکرده است و جایگاه ها برابر است. ما وقتی 
بازی های لیگ برتر انگلیس از سر گرفته شود، در بهترین شکل خواهیم بود 

و هواداران نگران وضعیت تیم نباشند.

روزنامه الوطن قطر خبر داد؛
ليگ قهرمانان آسيا به صورت تك بازی در مرحله حذفی

آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  که  داد  گزارش  قطر  الدوحه  استاد  روزنامه 
به شیوه رفت  برگزاری لیگ قهرمانان آسیا  درحال بررسی روش جایگزین 

و برگشت است.
این  تا  است  راهی  دنبال  به  آسیا  کنفدراسیون  این گزارش،  اساس  بر 
فصل از لیگ قهرمانان را به پایان برساند. این مسابقات از ماه مارس )اسفند( 

به دلیل گسترش ویروس کرونا متوقف شد.
داتو ویندزور جان دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا به تازگی گفته بود 
که تاریخ و ساز و کار تکمیل لیگ قهرمانان آسیا هنوز مشخص نشده است 
که همین اظهارات گمانه زنی درباره جستجوی شیوه جدید برگزاری مسابقات 

را تقویت کرد.
به  آسیا  کنفدراسیون  که  است  داده  گزارش  هم  قطر  الوطن  روزنامه 
صورت  به  مسابقات  که  داده  پیشنهاد  قهرمانان  لیگ  در  حاضر  کشورهای 
متمرکز برگزار شود ولی به نظر می رسد این پیشنهاد با پاسخ مثبت مواجه 
نشود. به این ترتیب شاید رقابت ها در مرحله گروهی به صورت رفت و برگشت 

و در مرحله حذفی به صورت تک بازی برگزار شود.
برگزاری مسابقات در زمین بی طرف هم دیگر گزینه ای است که از سوی 

کنفدراسیون آسیا بررسی می شود.

ركوردی خاص برای هالند
توانست  بوروسیادورتموند  نروژی  مهاجم 

یک رکورد خاص را به نام خود به ثبت رساند.
رقابت  سرانجام  اسپورت،  گزارش  به 
از وقفه ای طوالنی مدت  بعد  بوندسلیگا  های 
و  استارت خورد  ویروس کرونا  به خاطر شیوع 
بوروسیادورتموند در داربی روهر توانست با چهار 
گل شالکه را در هم کوبد و به یک قدمی بایرن 

مونیخ در صدر جدول رده بندی برسد.
ارلینگ هالند، مهاجم نروژی جوان و آینده دار دورتموند توانست در این 
بازی بعد از گذشت ۲9 دقیقه دروازه شالکه را باز کند و باز هم توانایی های 
انتقاالت  و  نقل  در فصل  هالند  بکشد.  بزرگ خود  مشتریان  رخ  به  را  خود 
زمستانی راهی دورتموند شد و خیلی زود در این تیم جا افتاده است و توانسته 
که چندین رکورد را به نام خود به ثبت رساند. این مهاجم نروژی در 1۲ بازی 

با پیراهن بوروسیا دورتموند توانسته که 13 گل به ثمر برساند.
هالند توانسته که یک رکورد خاص را به نام خود به ثبت برساند و آن 
با پیراهن دورتموند در بوندسلیگا، لیگ  هم این که در نخستین بازی خود 
قهرمانان اروپا، جام حذفی آلمان و داربی روهر گلزنی کند که این یک رکورد 

در تاریخ دورتموند و فوتبال آلمان به شمار می آید.
این مهاجم نروژی که تنها 19 سال سن دارد مورد توجه رئال مادرید قرار 
گرفته است و خبرهای زیادی درباره پیوستن او به کهکشانی ها در تابستان به 

گوش می رسد و باید دید که آیا این انتقال صورت می گیرد یا نه.
دورتموند با بردی که در این دیدار به دست  آورد نه تنها جایگاهش 
را در رده دوم جدول رده بندی مستحکم تر کرد بلکه اختالفش را با بایرن 

مونیخ صدرنشین به یک امتیاز کاهش داد.

یک  روز   9 میانگین  که  درحالی 
مسابقه برای نوزدهمین دوره لیگ برتر 
فوتبال ایران از هفته ابتدایی تا هفته ۲1 
ثبت شده، قرار است 9 هفته پایانی طی 
بازه های زمانی پنج روزه در طول ۴5 

روز به انجام برسد.
بر غیر حرفه ای بودن فوتبال ایران 
نمی توان  به هیچ وجه  و  نیست  شکی 
آمادگی  تجهیزات،  و  ساختار  نظر  از 
جسمانی بازیکنان، سطح دانش علمی 
و فنی و سایر پارامترهایی که یک لیگ 
حرفه ای فوتبال را شکل می دهد فوتبال 
کشور را حتی در سطح لیگ برتر با لیگ 

های درجه دوم دنیا هم مقایسه کرد.
معتبر  لیگ های  در  فاصله  این 
فوتبال دنیا با لیگ ایران عوامل متعددی 
دارد، اما بر کسی پوشیده نیست که از 
پیش  تمرینات  دوندگی،  میزان  حیث 
فصل، تجهیزات آماده سازی، امکانات 
باشگاه ها، دانش مربیان، برنامه غذایی، 
رعایت اصول حرفه ای از سوی بازیکنان 
نقطه  به  رسیدن  تا  ایران  فوتبال  و... 
و  داشته  بسیاری  کار  جای  مطلوب 
نمی توان با عبارات شعارگونه و دور از 
واقعیت لیگ برتر فوتبال ایران را حتی 
با لیگ های معتبر آسیایی نظیر جی لیگ 

یک یا سوپر لیگ چین مقایسه کرد.
نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال 

ایران هفته ۲1؛ 9 روز یک دیدار!
که  گذشته  سال  مرداد   31 از 
فوتبال  برتر  لیگ  دوره  نوزدهمین 
اسفند  نهم  تا  است  شده  شروع  ایران 
به عنوان آخرین روز از برگزاری لیگ 
برتر فوتبال ایران در هفته ۲1 که پس 
از آن رقابت های ورزشی کشور به دلیل 
شیوع ویروس کرونا تعطیل شد، حدود 
حساب  یک  با  که  شود  می  روز   19۰
نی  ما ز فاصله  نگین  میا نگشتی  ا سر
است؛  روز   9 حدود  لیگ  های  رقابت 

هرچند در این بین صرفا در دوهفته آن 
هم نه برای همه دیدارها، فاصله زمانی 
به حداقل ممکن یعنی چهار روز رسیده 
است و در بعضی موارد نیز شاهد فاصله 

زمانی ۲9 روزه بین مسابقات بوده ایم.
فاصله  لحاظ  با  کلی  صورت  به 
لیگ  آغاز  برای  هفته ای  یک  زمانی 
رقابت  اول  هفته  از  ترتیب  به  نوزدهم 
ها تا هفته بیست و یکم، فاصله زمانی 
برگزاری مسابقات ۷، ۷، 15، ۷، 5، 9، 
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1۴، 5، 9 و 1۴ روز بوده است.
15 اسفند سال گذشته بود که برای 
اولین بار ستاد مقابله با کرونا در ورزش 
تمام  تعطیلی  از  اطالعیه ای  صدور  با 
اماکن و باشگاه های ورزشی و مسابقات 
و لیگ های مختلف و تمرینات ورزشی 
و  داد  خبر  کشور  سراسر  در  باشگاه ها 
اعالم کرد که با توجه به گزارش های 
ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر ادامه 
این  شیوع  در خصوص  موجود  شرایط 
پیشگیرانه،  اقدامات  لزوم  و  بیماری 
تمام رویدادهای ورزشی سراسر کشور 
از جمله لیگ های فوتبال، تمام اماکن 
باشگاهی  تیم های  تمرینات  و  ورزشی 
است  بدیهی  و  بود  خواهد  تعطیل 
فعالیت های  درباره  مقتضی  تصمیمات 

ورزشی پس از بررسی شرایط روز اعالم 
می شود؛ اتفاقی که باعث شد هفته ۲۲ 
لیگ برتر فوتبال ایران با تاخیر طوالنی 
تصمیمات  با  درنهایت  و  مواجه  مدت 
اتخاذ شده برگزاری آن به اواخر خرداد 

سال جاری موکول شود.
فوتبال  برای  ِدی  “باکسینگ 
پایانی؛ 5 روز یک  ایران« در 9 هفته 

مسابقه
در تعطیالت کریسمس و سال نو 
انگلیس  در  فوتبال  مسابقات  میالدی، 
به اوج می رسد و در حالی که تیم های 
باشگاهی سایر کشورها در تعطیالت به 
سر می برند اما لیگ جزیره فعالیت خود 
به فشرده ترین حالت ممکن تحت  را 
عنوان »باکسینگ دی« تغییر می دهد.

انگلیس در  برتر  لیگ  باشگاه  هر 
باکسینگ دی این فصل جزیره از ۲5 
آذرماه به عنوان روز پایانی هفته هفدهم، 
تا 11 دی ماه به عنوان روز پایانی هفته 
بیست و یکم، چهار دیدار در طول 16 
روز انجام داده است که میانگین فاصله 
می  روز  چهار  مسابقه  هر  برای  زمانی 
شود؛ این در حالی است که به طور کلی 
فاصله زمانی برگزاری مسابقات در لیگ 
برتر انگلیس با لحاظ فاصله زمانی یک 
هفته ای قبل از آغاز این لیگ در سال 

تا هفته ۲9 )19  جاری )18 مردادماه( 
اسفند( حدود ۲19 روز گذشته است که 
به خوبی نشان می دهند به طور متوسط 
هر ۷.5 روز یک دیدار انجام شده است.

برتر   لیگ  یقه  پاره  رباط های 
فوتبال ایران را می گیرد؟

این است که  حال پرسش اصلی 
ایران  فوتبال  برتر  لیگ  منطقی  چه  با 
فشرده  زمانی  مقاطع  در  همواره  که 
بازیکنان  برای  فراوان  های  آسیب  با 
پایانی  هفته   9 است  قرار  بوده  همراه 
خود را در ۴5 روز برگزار کند؟ فوتبالی 
که همواره حتی در کوران رقابت های 
با دیدارهای  لیگ برتر و همزمانی آن 
ملی به دلیل جلوگیری از آسیب بازیکنان 
با تعطیالت طوالنی مدت مواجه شده و 
نه تنها مسئوالن خارج از زمین مسابقه 
بلکه بازیکنان و عوامل فنی و پزشکی 
باشگاه ها نیز به خوبی می دانند که لیگ 
برتر فوتبال ایران از این منظر به هیچ وجه 
شرایط مناسبی ندارد و نباید بازیکنان آن 
را با بازیکنان لیگ های معتبر فوتبال دنیا 
از نظر فیزیکی و توان جسمانی مقایسه 
کرد، بازیکنانی که حتی در شرایط عادی 
را  برای 9۰ دقیقه دویدن  کیفیت الزم 
روز  ماه   ۲.5 حدود  از  پس  حال  ندارند 
قرنطینه خانگی باید تمرینات خود را در 
از سرگیرند و  زمانی سه هفته ای  بازه 

منتظر شروع لیگ برتر باشند. 
کیفیت  به  باید  حتی  بین  این  در 
مسابقه  و  تمرین  زمین های  نامناسب 
در صورت خستگی  که  اشاره کرد  نیز 
جسمی بازیکنان احتمال آسیب دیدگی و 
مصدومیت های طوالنی مدت را تشدید 
می کنند و به نظر می رسد متولیان امر 
اتخاذ  را  تصمیمی  چنین  آنکه  از  قبل 
برتر  لیگ  امکانات  و  بازیکنان  کنند، 
فوتبال ایران را همسان لیگ های معتبر 

اروپایی دیده اند!

هر ۴ روز یک مسابقه؛

آسیب دیدگی، سوغاتی کرونا برای فوتبال غیر حرفه ای ایران!

در  پرسپولیس  قهرمانی  گل  زننده 
به  جواب عشقم  خدا  گفت:  فصل 86-8۷ 
پرسپولیس را با به ثمر رساندن گل قهرمانی 

در دیدار خاطره انگیز با سپاهان داد.
 ۲8 تاریخ  در  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
اردیبهشت ماه سال 138۷ در آخرین دیدار 
هفتمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های 
کشور، خاطرانگیزترین قهرمانی خود را با گل 
»سپهر حیدری« در دقیقه 96 بازی مقابل 

سپاهان رقم زد.
پرسپولیس و سپاهان آن فصل رقابت 
نزدیکی با یکدیگر داشتند؛ کسر 6 امتیاز از 
پرسپولیس و 5 امتیاز از سپاهان در اواسط 
فصل موجب شد تا تعیین قهرمان به هفته 

آخر کشیده شود.
سپاهان تا هفته سی وسوم یک امتیاز 
اما  بود  صدرنشین  و  بیشتر  پرسپولیس  از 
و  خلیلی«  »محسن  گل  با  سرخپوشان 
»سپهر حیدری« موفق شدند قهرمانی لیگ 

را از چنگ سپاهان درآورند.
دومین  و  تاریخی  دیدار  این  سالروز 
قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر موضوعی 
بود که منجر شد تا با »سپهر حیدری« زننده 
گل قهرمانی پرسپولیس گفت وگویی داشته 

باشیم که در زیر می خوانید.
از اول شروع کنیم؛ چه اتفاقی افتاد که 

به پرسپولیس پیوستید؟
فصل موفقی را با ذوب آهن پشت سر 
گذاشته و ملی پوش بودم. بعد از موفقیت با 
آرزویی  به  تا  بود  آن  دیگر وقت  ذوب آهن 
تیم  لباس  و  برسم  داشتم  کودکی  از  که 
از  دلیل  همین  به  کنم.  تن  بر  را  محبوبم 
پوشی  چشم  داشتم  که  پیشنهاداتی  همه 

کردم و به پرسپولیس آمدم.
آیا از استقالل هم پیشنهاد داشتید؟

بله. خیلی »ناصر حجازی« را دوست 
مدیر  با   16 ساعت  روز  یک  او  داشتم. 
برنامه های من قرار داشت. بعد از آن هم 
پرسپولیس  وقت  مسووالن  با   18 ساعت 
گفتم  برنامه هایم  مدیر  به  اما  داشتم  قرار 
که با تمام احترامی که برای حجازی قائل 
تیمی  به  است  رسیده  وقتش  دیگر  هستم 
که از کودکی به آن عالقه داشتم، بروم. به 

همین خاطر قرار با استقالل را کنسل کردم.
یا  بود  بهتر  استقالل  مالی  پیشنهاد 

پرسپولیس؟
با  کردم.  امضا  سفید  پرسپولیس  با 
استقالل که اصال سر قرار حاضر نشدم اما 
بهترین پیشنهاد را از سپاهان دریافت کردم. 
با ۲  تن از مسووالن وقت سپاهان در خیابان 
شریعتی اصفهان قرار داشتم که آنها گفتند 
می دهیم«  تو  به  بخواهی  پول  چقدر  »هر 
اما از آنها عذرخواهی کردم و گفتم که من 
 ۲ پرسپولیس  با  هستم.  پرسپولیس  عاشق 
ساله سفید امضا کردم اما مبلغی که برای ۲ 
سال گرفتم نصف پیشنهاد ذوب آهن برای 

تمدید قرارداد بود.
در  پرسپولیس  موفقیت  اصلی  عامل 

آن فصل چه بود؟
از  همه  کنید  باور  بازیکنان.  یکدلی 
مثل  هم  با  تدارکات  تا  گرفته  عامل  مدیر 
برادر  مانند  باشگاه  مدیرعامل  بودیم.  برادر 
بزرگ ما بود و سرمربی هم شوک های به 
موقعی به ما می داد. در مجموع پازل موفقیت 

پرسپولیس در آن فصل تکمیل بود.
هنگامی که »افشین قطبی« به عنوان 
انتقادات  شد،  انتخاب  پرسپولیس  سرمربی 

زیادی را به همراه داشت. درست است؟
مانند  کاربلدی  مدیر  سال  آن  تیم 
طرفی  از  داشت.  را  کاشانی«  »حبیب 
چیده  را  خوبی  تیم  هم  استیلی«  »حمید 
بود و قطبی این مثلث خوب را تکمیل کرد. 

بود و خودش  را بسته  تیم  استیلی خودش 
به  را  »افشین قطبی«  پیشنهاد حضور  هم 
هم  آن  کنار  در  بود.  داده  باشگاه  مدیریت 
برای  یکدل  کامال  که  بودند  بازیکنانی 
تیم می جنگیدند و همین موضوع  موفقیت 
اصلی  مدعی  اول  همان  از  تا  شد  باعث 

قهرمانی باشیم.
فکر  برسیم.  معروف  دیدار  آن  به 

می کردی گل قهرمانی را بزنی؟
ابتدا یک خاطره را تعریف کنم. یک 
در  بروم  پرسپولیس  به  آنکه  از  قبل  سال 
المپیک  ملی  آکادمی  در  ملی  تیم  اردوی 
حضور داشتم. در همان مقطع پرسپولیس در 
فینال جام حذفی از سپاهان شکست خورد. 
من هواداران را دیدم که با اشک ورزشگاه 
ناراحت شدم و در  را ترک می کنند. خیلی 
دلم گفتم که می شود روزی بتوانم دل این 
هواداران را شاد کنم. یک ماه بعد از آن ماجرا 

به پرسپولیس پیوستم.
منتظر  شدت  به  هم  آن  ز  ا پس 
با  بازی  ببینم  تا  بودم  لیگ  قرعه کشی 
سپاهان چه زمانی برگزار می شود. هنگامی 
که در قرعه کشی دیدم این بازی قرار است 
هفته آخر برگزار شود فهمیدم که قرار است 
بگیریم.  جشن  را  قهرمانی  سپاهان  مقابل 
دقیقا یک سال بعد هم من توانستم برای آن 
هواداران گل قهرمانی بزنم و آنها را شاد کنم. 
به نظرم خدا پاداش عشقم به پرسپولیس را 

با گل قهرمانی داد.

برویم سراغ بازی ...
صبح بازی دوستانم که در ورزشگاه 
ظرفیت  که  گفتند   1۰ ساعت  از  بودند 
ورزشگاه پر شده است. ما یک ساعت بعد 
ده  چند  هنوز  دیدیم  و  رفتیم  ورزشگاه  به 
هزار هوادار در محوطه ورزشگاه هستند. در 
اتوبوس کنار »فرزاد آشوبی« نشسته بودم و 
به او گفتم که امروز قهرمانی دست خودمان 
است و باید آن را حفظ کنیم. در طول بازی 

حتی یک لحظه هم ناامید نشدیم.
فکرش را می کردی که گل قهرمانی 

پرسپولیس را به ثمر برسانی؟
در طول بازی مدام تالش می کردیم. از 
دقیقه 9۰ به بعد بیش از یکصد هزار هوادار 
یکصدا »یا زهرا« می گفتند و من هم در دلم 
با آنها تکرار می کردم. در دقیقه 93 یک توپ 
به اوت رفت. من هنگامی که هواداران را 
دیدم که آه می کشند به شدت ناراحت شدم 
و انگیزه ام دو برابر شد. چند ثانیه پس از آن 
اعالم  پرسپولیس  نفع  به  اوت  پرتاب  یک 
کنم. صدای  پرتاب  را  آن  تا  رفتم  که  شد 
هواداران موجب شد بلندترین پرتاب زندگی ام 
را انجام دهم. بعد از آن هم همان توپ به 
ادامه  در  و  اعالم شد  پرسپولیس خطا  نفع 
هم آن گل به ثمر رسید. هنگامی که ضربه 
ایستگاهی اعالم شد من به فرزاد آشوبی و 
محسن خلیلی که پشت توپ ایستادند گفتم 
بزنید.  چارچوب شوت  در  فقط  را  توپ  که 
همه جا گیری کردیم و سپس آن گل را زدم.

کریم باقری هم پاس خوبی را ارسال 
کرد

آن قهرمانی فقط معجزه خدا بود. پاس 
بچگی  از  که  داد  من  به  کسی  را  گل  آن 
لباس هایش را جمع می کردم و عکس هایش را 
به اتاقم می زدم. خواست خدا بود که آن اتفاقات 
افتاد و خوشحالم که توانستم گریه فصل قبل 
هواداران پرسپولیس را به خنده تبدیل کنم و 

آنها خوشحال ورزشگاه را ترک کنند.
پس از آن، چرا پرسپولیس چند سال 

قهرمان نشد؟
آن سال واقعا تیم خوبی داشتیم. البته 
پس از آن، قهرمانی در جام حذفی را تجربه 

کردیم اما مزه آن قهرمانی را نداشت.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

با پرسپولیس سفید امضا کردم؛ 

حیدری: خدا جواب عشقم به پرسپولیس را با گل قهرمانی داد

مـارک ویلموتـس بـه طـور معمـول عالقـه ای بـه 
مصاحبـه بـا رسـانه ها نـدارد از ایـن رو مصاحبـه هایش به 
عنوان سـرمربی سـابق تیم ملی بلژیک همـواره مورد توجه 

عالقمنـدان به فوتبال اسـت.
سـرمربی سـابق تیـم ملـی ایـران کـه بـه واسـطه 
نـه  از چهـره هـای  ایـران  در  اش  کاری  دوره ضعیـف 
چنـدان خوشـایند هـواداران فوتبـال در ایران اسـت فعال 
گفـت و گوهـای خـود را بـر محور شـکایت ازفدراسـیون 
فوتبـال ایـران پیـش مـی بـرد. جایـی کـه او در صـدد 
دریافـت ایـن غرامـت تاریخـی و سـنگین )1۰۰ میلیـارد 
البتـه کارفرمـای  تومانـی( از فوتبـال ایـران اسـت کـه 
سـابق او قصـد نـدارد بـه هیچ عنـوان یک سـنت اضافه 

بـه او پرداخـت کنـد.
ویلموتـس در گفـت و گویـی با rtbf درباره شـرایط 
خـود بعـد از جدایـی از تیـم ملـی ایـران گفت: قـرارداد من 
بـا ایـران 15 نوامبـر گذشـته بـه پایان رسـید و من بـه فیفا 
شـکایت کـرده ام. پرونـده مـا در حـال بررسـی اسـت ومن 

منتظـر حکـم نهایی فیفا هسـتم.
البتـه این بخشـی کوتاه از مصاحبـه مفصل ویلموتس 
اسـت و او درادامـه صحبـت هایـش دربـاره شـغل احتمالی 
بعـدی اش، درگیـری فوتبـال بـا ویـروس کرونـا ، آغـاز 
مسـابقات بوندسـلیگا و آینـده تیـم ملی بلژیک بـه تفصیل 

صحبـت کرده اسـت.
سـرمربی سـابق ایـران در بخشـی از ایـن گفـت و 
گـو مـی گویـد:« فوتبـال بـدون تماشـاگر فوتبال نیسـت. 
مـا بـه آدرنالیـن و احساسـات نیـاز داریـم و ایـن هـواداران 
هسـتند کـه در ورزشـگاه بـه بازیکنـان کمـک مـی کننـد. 

وقتـی هشتادهزارتماشـاگر در ورزشـگاه دورتمونـد هسـتند 
و شـما در زمیـن هسـتید حـس وصـف ناپذیـری برایتـان 

بـه وجـود مـی آید.
حضـور  بـدون  مسـابقات  برگـزاری  جـز  بـه  امـا 
بدهیـم؟ انجـام  توانیـم  مـی  کاری  چـه  تماشـاگران 

فکـر می کنم امروز پرکردن سـکوهای تماشـاچی ها 
امـکان پذیـر نیسـت و بایـد دنبـال راه حـل هـای حداقلی 
باشـیم. مـن دوسـت دارم به ورزشـگاه بـروم اما فعـال باید 
بـازی هـا را از تلویزیـون نـگاه کنـم. امـا ایـن محدودیتـی 
اسـت کـه بـرای همه تیـم هـا وجـود دارد به هرحـال باید 
مسـابقات ادامـه پیـدا کنـد و  شـاید در آینده بـه طرح های 

جدیـدی در زمینـه برگـزاری فوتبال برسـیم.
ویلموتـس بـا اشـاره بـه از سـرگیری رقابـت هـای 
فوتبال در بوندسـلیگا گفت:« فرانسـه لیگش را متوقف کرد 
امـا ایتالیایـی ها و اسـپانیایی ها می خواهند بازی هایشـان 
را برگـزار کننـد و بسـیاری از بازیکنان بـه تدریج به تمرین 
بازگشـته انـد. شـخصا فکـر مـی کنم اگـر همه چیـز ادامه 
پیـدا کنـد اتفـاق خوبی رخ خواهـد داد اگر چه بـرای امنیت 
بازیکنـان و مربیـان مسـایلی وجـود دارد. در آلمـان تیم ها 
قرنطینـه شـده انـد و از بازیکنـان تسـت گرفتـه انـد. البتـه 
آنهـا ابـزار ایـن کار را دارند و در این زمینه پیشـتاز هسـتند. 
البتـه مـن در مصاحبـه ای خوانـدم که کمتـر از یک درصد 
احتمـال  وجـود دارد کـه یـک بازیکـن فوتبـال در زمین از 
طریـق تمـاس بـا بازیکنـان دیگر بـه ویروس کرونـا مبتال 
شـود و بـا توجـه بـه حضور آن هـا در گروه سـنی 18 تا 35 
سـال احتمـال ابتـالی آن هـا بـاال نیسـت و ریسـک کمی 
دربـاره فوتبـال وجـود دارد. اگر غیر از این بـود آلمان هرگز 

دسـت بـه ایـن کار نمی زد.
بخـش دیگـری از صحبـت هـای ویلموتـس هـم به 
آینـده حرفـه ای او بـر مـی گـردد و او با کلماتـی پرهیجان 
درباره باشـگاه اسـتاندارد لیـژ بلژیک صحبت کـرده و گفته 
کـه ایجنـت ها برایـش در حـال کارپردازی هسـتند. درباره 
ویلموتـس شـایعاتی از حضـور او در فنرباغچـه و آنتـورپ 
بلژیـک بـه گوش می رسـید که هنـوز هیچ اتفاقـی در این 
زمینه نیفتاده اسـت وهنوز معلوم نیسـت بعد از دو شکسـت 
بـزرگ در کارنامـه مربیگـری ایـن مربـی در سـاحل عاج و 
ایـران چـه کسـی حاضر اسـت روی شـغل جدیـدی با این 

کند. ریسـک  مربی 

فوتبال بدون تماشاگر فوتبال نیست؛ 

مارک ویلموتس: پیگیر شکایتم از ایران در فیفا هستم!
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شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
تعمیرات  باقرزاده:رئیس  سمیه  مشهد 
اساسی و نوسازی شرکت پاالیش گاز 
رعایت  با  گفت:  نژاد  هاشمي  شهید 
العمل  دستور  بهداشتی،  های  پروتکل 
های ایمنی و فاصله گذاری اجتماعی، 
این مجتمع  اساسی سال 99  تعمیرات 

گازی آغاز گردید.
مطلب  بیان  با  نوذری  ناصر   
سی   سا ا ت  ا تعمیر  : د و فز ا ق  فو
ه  یشگا ال پا تی  عملیا ی  ها حد ا و
اساس  بر   99 سال  در  نگیران  خا
ت  ر ا ز و شتی  ا بهد ی  ها تکل  و پر
ایمنی  های  العمل  دستور  بهداشت، 
ز  گا ملی  شرکت   - نفت  رت  ا ز و
کمیته  تصمیمات  همچنین  و  یران  ا
کنترل  رویکرد  با  پاالیشگاه  سالمت 
و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و 
گردید. آغاز  کارکنان  سالمت  حفظ 

وی اظهارداشت: تعمیرات اساسی 
سال جاری در 13 واحد عملیاتی برنامه 

ریزی گردیده و انجام خواهد شد.
رئیس تعمیرات اساسی و نوسازی 

شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد 
در خصوص دستور العمل های ایمنی و 
پاالیشگاه  تعمیرات  زمان  در  بهداشتی 
تصریح کرد: استقرار 1۰ گروه بهداشتی 
و کنترل کارکنان از لحظه سوار شدن 
به اتوبوس، توزیع ماسک، الزام کاهش 
و  سنجی  تب  ها،  اتوبوس  سرنشینان 
از  قبل  خون  اکسیژن  سطح  سنجش 
کردن  ضدعفونی  پاالیشگاه،  به  ورود 
کردن  ضدعفونی  ارتباطی،  مسیرهای 
تجهیزات و ابزار آالت تعمیرات، فاصله 

گذاری اجتماعی بین افراد و تیم های 
تعمیراتی و توزیع خوراکی در بسته بندی 
های بهداشتی قبل و بعد از ماه مبارک 
رمضان از مهمترین اقدامات پیش بینی 

شده است.
نوذری با اشاره به اینکه با توجه 
به شرایط حساس کرونا، آموزش های 
ی  اداره  همکاری  با  پیمانکار  نفرات 
سرخس  شهرستان  ای  حرفه  و  فنی 
و  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  و 
پاالیشگاه  در  هوشمند  گذاری  فاصله 

توجه  با  کرد:  تاکید  است  شده  انجام 
به رهنمودهای مقام معظم رهبری در 
اکثر  داخل،  تولید  از  حمایت  راستای 
پشتیبانی  در  استفاده  مورد  تجهیزات 
سطح  از  پاالیشگاه  اساسی  تعمیرات 
و  شود  می  تامین  سرخس  شهرستان 
از  استفاده  با  تعمیراتی  کارهای  اکثر 
حال  در  منطقه  بومي  نیروهاي  توان 

انجام است.
زمینه  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از  تامین تجهیزات مکانیکی  و  ساخت 
با پشتیبانی و حمایت  داخل کشور که 
این شرکت انجام می شود به 95 درصد 
خودکفایی رسیده ایم اضافه کرد: درصدد 
هستیم تا ساخت و تامین 1۰۰ درصدی 
تجهیزات مکانیکی با شرایط استاندارد 
منویات رهبر  برویم و در تحقق  پیش 
اقدام  تولید  جهش  و  انقالب  معظم 

نمائیم.
نظر  از  کرد:  بیان  همچنین  وی 
بینی  پیش  مصرفی  تجهیزات  و  منابع 
صرفه جویی 1۰ درصدی در تعمیرات 

اساسی امسال را خواهیم داشت.

رئیس تعمیرات اساسی و نوسازی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد

تعمیرات اساسی سال 99 شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد آغاز شد
شهروندان  آشاميدنی  آب  انشعابات  ساماندهی  هدف  با 
جمع  و  كشف  شهر  نصير  در  غيرمجاز  انشعاب  مشتركين  و 

آوری ميشود
طی دو ماه سالجاری مراتب تبدیل به مجاز ۲9 رشته انشعاب غیرمجاز 

در نصیر شهر انجام شد .
دنیای جوانان گروه شهرستان های - رباط کریم - احسان همتی: مدیر 
آبفای نصیر شهر با اعالم خبر مذکور اظهار داشت : در راستای ساماندهی و 
به روز رسانی خطوط و شبکه های آبرسانی و به منظور خارج سازی شبکه 
های قدیمی و فرسوده ، همزمان عملیات کشف و جمع آوری انشعابات 
غیر مجاز نیز انجام می پذیرد . که طی دو ماه سال جاری تعداد ۲9 رشته 
انشعاب غیر مجاز آب شرب کشف و شناسائی و پس از طی مراحل قانونی 

به مجاز تبدیل شده است  . 
حجت اله قربانی ضمن تاکید بر عدم بهره برداری از انشعابات غیر 
مجاز و ضرورت اجرای طرح شناسائی و جمع آوری این انشعابات گفت : با 
اجرای این طرح عالوه بر صیانت و مراقبت از خطوط و شبکه های آبرسانی 
و همچنین اموال شرکت ضمن ارتقاء درآمد و اجرای طرحها و پروژه های 
نیمه تمام و تعریف شده در شرکت ، در راستای کاهش محسوس آب به 
حساب نیامده و ساماندهی خطوط و شبکه ها نیز توفیقاتی خواهیم داشت . 

وی یادآور شد: این عملیات همچنان در حال انجام است و انتظار می 
قابل  تعداد  به مجاز  تبدیل  و  زمانبندی شده شناسائی  برنامه  رود مطابق 

توجهی از انشعاب غیرمجاز در سال جاری انجام گردد .

پيام تبريك مديرعامل شركت توزيع نيروی برق گلستان به 
مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی 

دنیای جوانان گروه شهرستان گلستان / محدثه ساوری نژاد: مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق گلستان با صدور پیامی فرا رسیدن ۲۷ اردیبشهت 
ماهروز ملی ارتباطات و روابط عمومیرا به تالشگران این عرصه تبریک گفت. 
اکبر نصیری مدیرعامل  پیام مهندس علی  ،در  به گزارش روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق گلستان آمده است: عصر حاضر، عصر ارتباطات 
و تعامالت گسترده جهانیان بوده و هر روزه شاهد بروز تحوالت بنیادین 
از ظرفیت ها،منابع و  استفاده  و اساسی در حوزه های گوناگون هستیم و 
ابزارهای اطالع رسانی در چنین فضایی شرط اولیه موفقیت و اثرگذاری 
است  و بی تردید توفیق یا عدم توفیق سیاست ها و برنامه های مدیران 
در فراهم کردن بسترمشارکت و همکاری مردم است که توجه به نقش و 
جایگاه روابط عمومی ها به عنوان یکی از بسترها و ظرفیت های اطالع 
رسانی و حلقه اتصال سازمان ها و نهادها با افکار عمومی می تواند تاثیر 
و  شهروندان  های  دغدغه  به  پاسخگویی  و  مشارکت  جلب  در  بسزایی 
تقویت اعتماد،امید واری ، همدلی و همفکری بیشتر بین مدیران و مردم 
داشته باشد.روابط عمومی هنر برقراری تعامل و ارتباط بین افکار عمومی و 
مدیران به منظور افزایش کارآیی در ادارات و سازمانها است و مدیرانی که 
با تقویت روابط عمومی خود در برقراری ارتباط سازنده با مخاطبین خود 
تالش می کنند به یقین از موفقیت بیشتر در نزد افکار عمومی برخوردارند.

درجهان امروز،روابط عمومی ها از ارکان مهم و تاثیرگذار اطالع رسانی و 
حلقه پیوند مردم و مسئولین هستند. اینجانب ضمن تبریک فرا رسیدن ۲۷ 
اردیبهشت ماه«روز ملی ارتباطات و روابط عمومی«و آغاز این هفته به تمامی 
فعالین این عرصه،تالش بی شائبه این عزیزان را ارج نهاده و امید آن دارم 
روابط عمومی شرکت  همواره با اطالع رساني خدمات انجام شده،ارتباط 
دو سویه و تعاملي با اصحاب رسانه،سنجش و جلب افکار عمومي،کسب 
تفاهم متقابل،قائل شدن جایگاهي ویژه براي مردم و خواسته ها و نظرات 
آنان،مخاطب محوري و پاسخگویي،ترویج اخالق حرفه اي اطالع رساني 

و ارتقاي فرهنگ مهارت آموزي موید و پیروز باشند.

جلسه كنترل پروژه با رعايت نکات بهداشتی در شركت گاز 
استان ايالم برگزار شد

دنیای جوانان گروه شهرستان /
ایالم -  آذر یعقوبیان:  عباس شمس 
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  اللهی 
ایالم گفت: علی رغم شیوع بیماری 
های  پروژه  استان،  سطح  در  کرونا 
شرکت گاز با کنترل و رعایت نکات 
بهداشتی و ایمنی با حداکثر ظرفیت 
در حال فعالیت می باشند. وی یادآور 
امر  بعنوان متولی   HSE واحد : شد 
سالمت کارکنان و پروژه ها، نظارت و کنترل بیشتری جهت رعایت پروتکل 
های بهداشتی در ادارات و پروژه ها را در دستورکار خود قرار داده است. شمس 
اللهی افزود : بخش زردالن در شهرستان هلیالن در استان ایالم بعلت شرایط 
توپوگرافی و صعب العبور بودن مسیر تا کنون گازرسانی نشده است لذا امکان 
سنجی گازرسانی به روستاهای بخش مذکور در اولویت و دستور کار شرکت قرار 
گرفته است و در حال مکاتبه، هماهنگی و پیگیری از طریق استانهای همجوار 
جهت اجرای خط گازرسانی به آن بخش می باشیم. محمد مالمیر رئیس امور 
برنامه ریزی و کنترل پروژه: پیگیری و ارائه صورت وضعیت قطعی پروژه هایی 
که به اتمام رسیده است از سوی پیمانکاران توسط مدیریت مهندسی، تحویل 
کاالها و اقالم پروژه ها به پیمانکاران با اخذ اسناد و تضامین بانکی، پیگیری 
خرید سامانه مکانیزه 19۴ مدیریت بهره برداری، رفع معارضین و تحصیل اراضی 
پروژه ها، تسریع در اتمام پروژه های جاری قبل از شروع فصل سرما از اقداماتی 
است که در دستور کار کمیته کنترل پروژه شرکت قرار گرفته و با جدیت در 

حال پیگیری و اجرا می باشد.

تامين پايدار آب شرب  7 روستا از توابع شهرستان شاهين 
شهر

دنیای جوانان گروه شهرستان /اصفهان : به گزارش روابط عمومی آبفا استان 
اصفهان، محمد خلیلی عنوان کرد:در سال جاری پروژه آبرسانی به روستای جهاد 
آباد به طول 15 کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۷6۰ میلیون تومان در دستور کار قرار 
دارد و با اجرای این پروژه ، بیش از ۷۰۰ انشعاب آب به مشترکین واگذار می شود.

مدیر آبفا شاهین شهر درخصوص آبرسانی به روستای مورچه خورت تصریح 
کرد:پروژه آبرسانی به شهرک صنعتی مورچه خورت به طول ۲3 کیلومتر با اعتباری 
به  ،آبرسانی  این پروژه  اجرای  بدنبال  بر ۲ میلیارد تومان  عملیاتی شده که  بالغ 

روستای مورچه خورت به طول 5 کیلومتر اجرایی گردید.
خلیلی اعالم کرد: با اجرای طرح آبرسانی به روستای مورچه خورت بیش از 

۷۲6 فقره انشعاب آب به مشترکین واگذار می شود.
مدیر آبفا شاهین شهر حفر وتجهیز چاهها و قنوات را یکی از منابع تامین پایدار 
آب شرب روستاها دانست و بیان داشت:در مابقی روستاهای تحت پوشش آبفا شاهین 
شهر ازجمله روستای ُسه، کلهرود،بیدشک،دهلر با تجهیز قنوات وچاههای موجود ودر 
صورت نیاز با حفر چاه درصدد تامین پایدار آب شرب مشترکین در این مناطق هستیم.

خلیلی کیفیت آب شرب روستاها را مورد تایید مراکز ذیصالح دانست و گفت: 
از لحاظ کیفی کامال سالم،  آبفا شاهین شهر  آب شرب روستاهای تحت پوشش 
بهداشتی و مورد تایید مراکز ذیصالح استو جمعیت بیش از3 هزار نفری روستاییان 

در این منطقه هیچ گونه نگرانی پیرامون کیفیت آب ندارند.
وی در ادامه به طرحهای توسعه شبکه آب در شاهین شهر اشاره کرد و افزود: 
در سال  99 طرح آبرسانی به شهرک نیایش به طول ۷ هزار و 5۰۰ متر در دستور 
کار قرار دارد و همچنین در این شهرک  اجرای شبکه فاضالب به طول 5 هزار و 
1۰۰ متر عملیاتی می شود.خلیلی عنوان کرد: ایجاد زیر ساختهای آب و فاضالب 

در شهرک نیایش با اعتباری بالغ بر1۲5 میلیارد ریال اجرایی می شود.
مدیر آبفا شاهین شهر تامین پایدار آب شرب شهرک میالد را از دیگر پروژه 
های تامین و توسعه پایدار آب شرب  برشمرد و گفت:با اصالح بیش از ۴۰۰ متر از 

شبکه فرسوده شهرک میالد ، مشکل افت فشار آب در این منطقه رفع می شود.
خلیلی با بیان اینکه دشت شاهین شهر بسیار خشک است و هیچ گونه سفره 
تحت  شهر  ساخت:شاهین  نشان  خاطر  ندارد،  قرار  منطقه  این  در  زیرزمینی  آب 
پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دارد این در حالیست که با افزایش روز 
افزون جمعیت در این منطقه نیاز به آب شرب نیز افزایش می یابد، بنابراین برای 
رفع کمبود آب شرب دو حلقه چاه در منطقه قلعه خواجه در 15 کیلومتری شاهین 

شهر  حفر شده است .
خلیلی با اشاره به اختالف ارتفاع در منطقه شاهین شهر،توزیع عادالنه آب را 
مهم خواند و بیان داشت: به منظور توزیع عادالنه آب شرب ۲1 ایستگاه فشار سنج 
در شاهین شهر نصب شده است و با استفاده از شیرهای کنترل فشار و رینگ کردن 

شبکه ، آب شرب عادالنه میان مشترکین توزیع می گردد.

اطالع رسانی و روابط عمومی كاری با ظرافت
 و پراهميت است

دنیــای جوانــان گــروه شهرســتان گلســتان / محدثــه ســاوری نــژاد: 
شــهردار گــرگان گفــت: اطالع رســانی و روابــط عمومــی کاری بــا ظرافــت 
و پراهمیــت اســت و موضــوع روابــط عمومــی بایــد جــدی گرفتــه شــود 
چــون بــرای جلــب مشــارکت مردمــی در رســیدن بــه اهــداف ســازمانی 
بایــد مــردم از فعالیت هــای ســازمانی مطلــع شــوند. بــه گــزارش مرکــز 
اطالع رســانی روابــط عمومــی شــهرداری گــرگان، دکتــر عبدالرضــا دادبود 
صبــح امــروز در مراســم روز روابــط عمومــی و تقدیــر از تالشــگران ایــن 
ــا  ــی از نامگذاری ه ــرد: بخش ــار ک ــرگان اظه ــهرداری گ ــه در ش عرص
نشــان دهنده اهمیــت آن موضــوع اســت و بایــد بــه آن توجــه ویژه داشــته 
ــانی و  ــش اطالع رس ــه دو  بخ ــی ب ــط عموم ــه داد: رواب ــیم. وی ادام باش
ــه تقسیم می شــود و مــردم  اخــذ بازخوردهــای فعالیــت ســازمان در  جامع
ــژه  ــه وی ــان ب ــای خدمت رس ــازمان ها و نهاده ــت س ــتن فعالی ــا دانس ب
توســط شــهرداری گــرگان احســاس خوبــی خواهنــد داشــت و نتیجــه این 
احســاس خــوب، توســعه مشــارکت مردمــی خواهــد بــود. شــهردار گــرگان 
ــا ظرافــت و پــر مســئله اســت و اگــر  بیــان کــرد: اطالع رســانی کاری ب
می خواهیــم اطــالع وســیعی را در همــه ابعــاد بــه همــه اقشــار بدهیــم باید 
حرفــه ای، هدفمنــد و هوشــمندانه در عرصــه اطالع رســانی وارد شــویم.

ــه انبــوه اطالعــات و اخبــار موجــود در فضــای  ــا اشــاره ب دادبــود ب
ــت و  ــی کار و فعالی ــروز حت ــت: ام ــی، گف ــبکه های اجتماع مجــازی و ش
ــت خاصــی اســت. وی  ــد ظراف اطالع رســانی در فضــای مجــازی نیازمن
بــا تاکیــد بــر اینکــه روابــط عمومــی یــک اقــدام جمعــی و تیمــی اســت، 
متذکــر شــد: موضــوع روابــط عمومــی بایــد جــدی گرفتــه شــود چــون 
بــرای جلــب مشــارکت مردمــی در رســیدن به اهداف ســازمانی بایــد مردم 
از فعالیت هــای ســازمانی مطلــع شــوند و ایــن اتفــاق باعــث همراهی مردم 
بــا ماموریت هــای ســازمانی خواهــد شــد. شــهردار گــرگان بــا اشــاره بــه 
راه انــدازی مرکــز فوریت هــای خدمــات شــهری شــهرداری گــرگان گفت: 
راه انــدازی ایــن مرکــز بــا شــماره تلفــن 13۷ و اپلیکیشــن تلفــن همــراه 
ــه  شــهریار فصــل جدیــدی را در حــوزه خدمت رســانی و اطالع رســانی ب

مــردم بــاز خواهــد کــرد.

هديه 5۰۰ هزار تومانی بنياد مستضعفان به ايتام ايالمی
بنیــاد مســتضعفان همزمــان بــا شــبهای قــدر، بــا هــدف حمایــت از 
کــودکان یتیــم و بــی سرپرســت کمیتــه امــداد کمــک نقــدی ویــژه ای  

را بــه حســاب آنهــا در صنــدوق امــداد والیــت واریــز کــرد.
دنیــای جوانــان گــروه شهرســتان ایــالم -  آذر یعقوبیــان:   مدیــرکل 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی اســتان ایــالم در خصــوص ایــن خبــر توضیح 
ــه امــداد کشــور،  ــاری رئیــس کمیت ــاب بختی ــری هــای جن ــا پیگی داد: ب
مبلــغ هفــت میلیــارد و 9۴5 میلیــون ریــال کمــک نقــدی توســط بنیــاد 
مســتضعفان بــرای کمــک بــه ایتــام تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان 

ایــالم اختصــاص داده شــد.
قنبــر موســی نــژاد افــزود: ایــن میــزان کمــک  بــه حســاب تعــداد 
هــزار و 589 کــودک یتیــم مــورد حمایــت کمیتــه امــداد در اســتان ایــالم  
همزمــان بــا شــب ضربــت خــوردن ابــو االیتــام حضــرت امــام علــی )ع( 

واریــز شــده اســت.
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان ایــالم تصریــح کــرد: بــر این اســاس 
بــه حســاب هــر یــک از کــودکان یتیــم و بــی سرپرســت تحــت حمایــت 
کمیتــه امــداد اســتان ایــالم نــزد صنــدوق قــرض الحســنه امــداد والیــت 

مبلــغ 5۰۰ هــزار تومــان کمــک نقــدی بالعــوض واریــز شــد.
بــه گفتــه موســی نــژاد هــم اکنــون ایــن تعــداد کــودک 
کمیتــه  حمایــت  از  اینکــه  بــر  عــالوه  ایــالم  اســتان  در  یتیــم  
امــداد برخــوردار هســتند و از ایــن نهــاد خدمــات دریافــت مــی 
هســتند.   برخــوردار  نیــز  نیکــوکار  حامیــان  حمایــت  از   کننــد 

ــت  ــده اس ــرر ش ــه داد: مق ــالم ادام ــتان ای ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت  مدی
بــرای خانــواده هایــی کــه سرپرســت آنهــا در اثــر بیمــاری کرونــا  فــوت 
ــه   ــی ک ــواده های ــرای خان ــال و ب ــون ری ــغ 1۰۰میلی ــت مبل ــوده اس نم
ــز  ــوت شــده اســت نی ــاری ف ــن بیم ــر ای ــر اث ــا  ب یکــی از اعضــای آنه
ــواده  ــاد مســتضعفان ه حســاب خان ــال از طــرف بنی ــغ 5۰میلیــون ری مبل

ــز شــود. هایشــان واری

مديرعامل فوالد مباركه :كيفيت و سرعت شاخص های مهم 
اجرای پروژۀ نورد گرم شمارۀ ۲ فوالد مباركه 

دنیــای جوانــان گــروه شهرســتان /اصفهــان : حمیدرضــا عظیمیــان 
ــورد  ــه در احــداث خــط ن ــوالد مبارک در جلســۀ تشــریح سیاســت های ف
گــرم شــمارۀ ۲ ایــن شــرکت، کــه بــا حضــور بخشــی از پیمانــکاران گفت: 
بــرای کشــور مــا کــه در حــال حاضــر بخــش قابل توجهــی از ورق هــای 
خــاص و باکیفیــت موردنیــاز خطــوط تولیــد صنایع مختلف خــود را از محل 
واردات تأمیــن می کنــد، بــه بهره بــرداری رســیدن هرچــه ســریع تر خــط 
نــورد گــرم شــمارۀ ۲ فــوالد مبارکــه از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت.

ــروژه تصریــح  ــر مزیت هــای اجــرای ایــن پ ــد ب ــا تأکی ــان ب عظیمی
کــرد: بــا اجــرای ایــن خــط جدیــد، ظرفیــت تولیــد انــواع ورق، به ویــژه 
ورق هــای فــوالدی خــاص، بــه 8 میلیــون تــن افزایــش خواهــد یافــت و 
در کنــار ایــن پــروژه، 5۲ پــروژۀ جنبــی دیگــر نیــز آغــاز خواهــد شــد کــه 
حجــم عظیمــی از فعالیت هــای مرتبــط، اشــتغال و رونــق اقتصــادی بــرای 

کشــور ایجــاد خواهــد کــرد.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در همیــن خصــوص افــزود: رویکــرد مــا 
ــه ای اســت کــه از تمامــی  ــروژه به گون در تقســیم فعالیت هــای ایــن اَبَرپ

ــویم. ــد ش ــوب بهره من ــو مطل ــه نح ــی ب ــای داخل ظرفیت ه
ــزات  ــد تجهی ــه 55 درص ــه این ک ــاره ب ــا اش ــان ب ــدس عظیمی مهن
مکانیکــی و برقــی ایــن پــروژه بــا اســتفاده از ظرفیت هــای داخلی ســاخته 
و نصــب خواهــد شــد، خاطرنشــان کــرد: مصمــم هســتیم با حمایــت دولت 
محتــرم و همــکاری و همدلــی شــرکت های ســازندۀ داخلــی و پیمانــکاران 

مربوطــه، ایــن اَبَرپــروژه را در مــدت 3۰ مــاه بــه ســرانجام برســانیم.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه خاطرنشــان کــرد: بودجــۀ ارزی و ریالــی 
ایــن طــرح از منابــع داخلــی و به صــورت کامــل توســط فــوالد مبارکــه 
ــن  ــت و ای ــی نیس ــای نگران ــوص ج ــن خص ــد. در ای ــد ش ــن خواه تأمی
ــه  ــوالد مبارک ــم. ف ــالم کرده ای ــز اع ــزی نی ــک مرک ــه بان ــوع را ب موض
بــرای ایــن پــروژه یــک ســازمان متناســب بــا هــدف اجــرای 3۰ماهــۀ آن 
درون خــود ایجــاد کــرده اســت کــه از فعالیت هــای تولیــد و فرایندهــای 
معمــول مجــزا خواهــد بــود. وی ادامــه داد: تدابیــری اتخــاذ کرده ایــم تــا 
بخشــی از مصالــح کــه مشــمول هیجانــات قیمــت خواهنــد بــود توســط 
فــوالد مبارکــه تأمیــن گــردد تــا از ایــن طریــق حاشــیۀ امــن شــرکت ها 
بیشــتر شــود. در همیــن خصــوص حضــور کمیتــۀ راهبــری نیــز به منظــور 
مدیریــت بهتــر و یکپارچــۀ کار، در چــارت پیش بینــی شــده اســت. انجمــن 
ــر  ــروژه در نظ ــن پ ــاور ای ــوان مش ــز به عن ــران را نی ــروژۀ ای ــت پ مدیری
گرفته ایــم تــا بــه ایــن ترتیــب عملیــات اجرایــی را در انحصــار مدیریتــی 
ــویم. ــد ش ــورت های الزم بهره من ــم و از مش ــرار ندهی ــری ق و تصمیم گی

عظیمیــان تصریــح کــرد: قطعــا انتظــار داریــم در ایــن پــروژه نیــز 
ــا چالش هایــی ازجملــه تحریم هــای  مثــل هــر پــروژۀ بــزرگ دیگــری ب
ــور  ــی کش ــئولین سیاس ــن رو از مس ــویم؛ ازای ــه ش ــکا مواج ــۀ آمری ثانوی
ــن  ــاس قوانی ــر اس ــروژه ب ــز ادارۀ پ ــورت نی ــن ص ــا در ای ــته ایم ت خواس
ثانویــه و مســئولیت پذیری ثانویــه صــورت گیــرد. ذکــر ایــن نکتــه نیــز 
ــدادی  ــاق تع ــده به اتف ــش بن ــاه پی ــد م ــه چن ــت ک ــف نیس ــی از لط خال
ــری  ــم رهب ــام معظ ــدار مق ــه دی ــی ب ــرکت های خصوص ــران ش از مدی
ــا در  ــد تحریم ه ــه حاضــران فرمودن مشــرف شــدیم و ایشــان خطــاب ب
آینــدۀ نزدیــک از بیــن نخواهنــد رفــت و چــاره ای جــز پیشــبرد کارهــا بــا 

ــدارد. اتخــاذ تدابیــر الزم وجــود ن
ــم  ــوری چش ــه ک ــرد ب ــدواری ک ــار امی ــان اظه ــدس عظیمی مهن
ــه مناســبت نهایــی  ــان تابســتان، جشــنی ب ــکای جهان خــوار در پای آمری
شــدن قراردادهــا برگــزار گــردد تــا بــه ایــن ترتیــب گام بلندی در راســتای 

ــورد گــرم ۲ برداشــته شــود. ــروژۀ ن اجرایــی شــدن پ

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی

مروری بر کتاب هایی که در شب قدرنوشته شدند
دنیای جوانا گروه شهرستان مشهد 
در  سبزیان  اکبر  باقرزاده:علی  سمیه 
قدر،  های  شب  به  اشاره  با  یادداشتی 
باره  این  در  که  کتابهایی  و  آن  معانی 

نوشته شده است؛ نوشت:
1- قدر« معانی متعددی همچون 
تنگ  گیری،  اندازه  و  تقدیر  قدرت، 
گرفتن، مساوی بودن یک چیز با چیز 
دیگر بدون کم و زیاد دارد اما در  اینکه 
چه شبی از شب های ماه رمضان، شب 

قدر است اختالف دیدگاه وجود دارد.
 آنچه موافق با سنت پیامبر گرامی 
اسالم)ص( و روایات امامان معصوم)ع( 
است، اینکه شب قدر در دهه آخر ماه 
رمضان قرار دارد و طبق نقل، یکی از 
شب های نوزدهم، بیست و یکم، و بیست 
و سوم است و در بین این سه شب نیز 
بیشتر  احتمالش  سوم  و  بیست  شب 
است. چنانکه امام صادق)ع( فرمود: شب 
نوزدهم شب تقدیر است و شب بیست 
و یکم شب بستن و تعین و اِحکام است 
و شب بیست و سوم شب حتمی شدن 

و امضای آن است.
در مورد فضایل شب قدر باید گفت 
و یک جای  دفعی  نازل شدن  که شب 
به  که  است  المعمور  بیت  در  قرآن 
قلب  بر  سال   ۲3 طی  تدریجی  طور 
اسالم)ص(نازل  گرامی  پیامبر  نازنین 
شده است. همچنین عبادت و کارهای 
نیک، در شب قدر، بهتر است از عبادت 
و کارهای نیک در هزار ماه که دارای 

شب قدر نباشد. 
آنکه  قدر  شب  دیگر  فضائل  از 
آمدن  پایین  و  نزول  شب  شب،  این 
بزرگ ترین  خصوصًا  خداوند  فرشتگان 
این  و  است  زمین  به  خداوند،  فرشته 
شب ، شب تقدیر و سرنوشت یک سال 
آن شب  در  تعالی  خدای  است.  انسان 
تا  آن شب  از  یعنی  سال  یک  حوادث 
شب قدر سال آینده را تقدیر می کند، 
زندگی، مرگ، رزق، سعادت، شقاوت و 
چیزهایی دیگر از این قبیل را مقدر می 
 سازد که فرشتگان به امر پروردگار، آن 
را انجام می دهند. در این شب، درهای 
جهنم بسته می شود و درهای بهشت، 

گشوده می شود و شیطان در این شب 
بیرون نمی آید تا صبح آن طلوع کند و 
درهای آسمان و رحمت الهی بر روی 
بندگانش گشوده می شود و شب قبولی 

اعمال است.
است  دینی  تنها  عزیز  ۲-اسالم 
نام  به  بزرگی  )کتاب(  اش  معجزه  که 
نزول  نیست  است.شکی  کریم  قرآن 
کتاب  قرآن حکیم تاکید براهمیت دین 
مبین اسالم بر کتاب و خواندن است چرا 
که در نخستین آیه ای که نازل گردید 
به پیامبر فرمان خواندن می دهد.) اقرا 
باسم ربک الذی خلق(ودر ادامه خداوند 
فقط  بی شمارش  نعمت های  میان  از 
به دو نعمت اشاره کرده است :آفرینش 

و آموزش
*-خلق االنسان)آفرینش انسان(

قلم  با  را  بالقلم)انسان  *-علم 
آموخت(

3-شاید دغدغه مهم همه ما این 
باشد این شب ها ی عزیز که سرنوشت 
یک ساله انسان در آن مقدر می شود 

چگونه بگذرانیم؟.
زنده  شب  و  احیا  که  مخصوصا 
مستحبات  از  ها  شب  این  در  داری 
است. تا به صبح چه کنیم و چه بگوییم؟

.بزرگان ما چه می کردند؟
 سیره عالمان دین ما در این شب 

ها چه بوده؟
و  نماز  و  خواند  دعا  فقط  باید  آیا 

قرآن؟کار دیگری هم می شود کرد؟
صرف نظر از اعمال وارده در این 

جالب  نورانی  و  عظمت  با  های  شب 
برجسته  عالمان  از  برخی  بدانیم  است 
دین ما در شب قدر مشغول علم بودند 
نکنیدهیچ  نوشتند.اشتباه  می  کتاب  و 
منافاتی میان علم و عبادت نیست.چه 
بسا همان عالمانی که در شب قدر به 
تالیف اشتغال داشتند وکتابت می کردند 
بخشی از شب را نیز به عبادت و دعا 

اختصاص می دادند.
دین  عالمان  اینکه  کوتاه  سخن  
برترین شب سال که  و  بهترین  در  ما 
مقدرات یکسال آینده عمر انسان رقم 
می خورد،عالوه بر عبادت و قرائت قرآن 
و تفکر،دستی به کتابت هم داشتند .از 
آسمان نور معرفت گرفته و زمینیان را  
با کتاب ها و نوشته جانشان را نورانی 

می کردند.
تاریخ  در  بسیاری  عالمان  هرچند 
و  نوشتند  کتاب  قدر  درشب  که  بودند 
تاریخ آن ها را  ثبت نکرد اما در خاتمه به 
کتابهایی اشاره می کنیم که نویسندگان 
تاکید  هایشان  کتاب  پایان  در  ها  آن 
۲1یا۲3ماه  19یا  شب  در  که  کردند 

مبارک رمضان به اتمام رسانده اند :
1-کشف الغمه فی معرفه الصحابه 
از بهاءالدین اربلی شب ۲1رمضان68۷

اوحدی  الدین  ازرکن  ۲-جام جم 
مراغی شب قدر ۷3۲

3-تفسیر القطب الشاهی از محمد 
شاه قاضی یزدی شب قدر1۰۲1

۴-بحاراالنوار ج۲۲از عالمه محمد 
باقر مجلسی شب ۲1رمان 1۰8۴

5-جواهر الکالم فی شرح شرائع 
االسالم از شیخ محمد حسن نجفی شب 

۲3رمضان 1۲5۴
6-عیون الوصول الی علم االصول 
از محمد مهدی کلباسی اصفهانی شب 

قدر 1۲56
ئل  فضا فی  لرحمان  ا ۷-نفس 
شب  نوری  حسین  میرزا  از  سلمان 

۲3رمضان 1۲83
ر  د ا نو فی  الحباب  ا 8-تحفه 
قمی  عباس  شیخ  از  االصحاب  آثار 

شب19رمضان1331
مواریث  فی  الشرعیه  9-االحکام 
شب  بیک  حسن  محمد  از  الجعفریه 

۲3رمضان13۴9
تواریخ  فی  اآلمال  1۰-منتهی 
النبی و اآلل از شیخ عباس قمی شب 

۲3رمضان135۰
و  ر  االسرا کشف  11-تصحیح 
عده االبرار از علی اصغر حکمت شب 

۲3رمضان138۰
1۲-معجم رجال الحدیث وتفصیل 
طبقات الرواه از آیت اهلل سید ابولقاسم 

خویی شب19رمضان1389
لوهاب  عبدا مانقه  13-تصحیح 
از  لمومنین  ا امیر  کلمات  شرح  فی 
رموی  ا حسینی  لدین  ا جالل  میر 

شب۲3رمضان1389
از  القرآن  تفسیر  فی  1۴-المیزان 
عالمه طباطبایی شب ۲3رمضان139۲

15-حدیث االفک آیت اهلل جعفر 
 99 ۲1رمضان شب  عاملی  مرتضی 

13ه.ق
احکامه  و  الحدیث  16-اصول 
فی علم الدرایه از آیت اهلل شیخ جعفر 

سبحانی شب ۲1رمضان1۴11
لمجید  ا ن  آ لقر ا تفسیر  -1 ۷
المفیداز  الشیخ  تراث  من  المستخرج 
ایازی  علی  محمد  سید  االسالم  حجه 

شب قدر 1۴13
18-ترجمه قرآن از استاد بهاءالدین 

خرمشاهی شب ۲3رمضان1۴15
وحکایت کتابت عالمان و  بزرگان 
باقی  همچنان  قدر  های  شب  در 

است……

کارکنان شرکت نفت اردبیل به پویش 
همدلی مومنانه پیوستند.

دنیای جوانان گروه شهرستان /اردبیل 
: به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان 
اهدای  با  اردبیل  نفت  شرکت  کارکنان   ،
غذایی همچون سنوات گذشته  بسته های 
بهزیستی  معلوالن  و  مددجویان  یاری  به 
مردمی  .معاون مشارکتهای  استان شتافتند 
دلسوز  کارکنان   : گفت  استان  بهزیستی 
با  گذشته  سالهای  در  اردبیل  نفت  شرکت 
هم  و  رمضان  ضیافت  برنامه  در  شرکت 
تحت  های  خانواده  از  تعدادی  با  نشینی 
آنان  نیازمندیهای  رفع  به  نسبت  پوشش 
شیوع  بدلیل  امسال  که  کردند  می  اقدام 

بیماری کرونا این امر میسر نشد .
نیک سرشت افزود : امسال این خیرین 
همزمان با والدت با سعادت کریم اهل بیت 
حضرت امام حسن مجتبی )ع( و با تحویل 
بسته های غذایی شامل ؛ برنج ، مرغ ، روغن 
، ماکارونی و .... هربسته به ارزش 3 میلیون 
ریال  میلیون   6۰ ارزش  به  مجموعًا  ریال 
کردند  مشارکت  مومنانه  همدلی  پویش  در 
های  خانواده  غذایی  نیازهای  از  بخشی  تا 

نیازمند را برآورده سازند .

مشارکت کارکنان شرکت نفت اردبیل در پویش همدلی

رضا   – سمنان  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
تبیانیان : به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی، 
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان با کارکنان 

دفتر روابط عمومی این شرکت دیدار کرد.
این  در  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
عمومی  روابط  روز  مناسبت  تبریک  ضمن  برنامه، 
از  ویژه  به  کنیم  می  زندگی  که  ای  دوره  در  گفت: 
ویروس  شیوع  دلیل  به  حال،  به  تا  گذشته  چندماه 
کرونا در جامعه، حساسیت امر ارتباطات به خصوص 
بهره گیری از فضای مجازی برای اطالع رسانی از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این  در  داشت:  بیان  زاده  موسوی  محمد  سید 
سازی  شفاف  بخشی،  آگاهی  موضوع  زمانی،  برهه 
و روشنگری  اذهان عمومی و نقش هایی که روابط 
عمومی در سازمان ایفا می کند، جلوه گیری بیشتری 

یافته است.
وی اظهارداشت: مجموعه روابط عمومی، حلقه 
اتصال بین مدیران، کارکنان و جامعه محسوب می شود 
و اهداف سازمان و همچنین نقش و مسئولیت هایی 

که مورد نیاز می باشد را تامین می کند.
روابط  این که جایگاه  به  اشاره  با  زاده  موسوی 
عمومی از هر جهت بسیار واال و با اهمیت است تصریح 

در سازمان  نیز  به عنوان مشاور  روابط عمومی  کرد: 
ایفای نقش می کند و در شرکت توزیع برق استان نیز 
این نقش و جایگاه وجود دارد و از این ظرفیت به نحو 
شایسته ای استفاده می شود و منافع آن برای شرکت 

مفید خواهد بود.
یاد آور می شود: در این دیدار، ابوالفضل همتی 
از  گزارشی  نیز  شرکت  این  عمومی  روابط  مدیردفتر 
اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در حوزه های 
شرکت  مدیرعامل  سوی  از  و  کرده  ارائه  را  مختلف 
توزیع برق استان، هدایایی به کارکنان روابط عمومی 

شرکت اعطا شد. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان:
روابط عمومی در سازمان دارای جایگاه بسیار با اهمیت و نقش مشاوره برای مدیریت را دارد
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نعره می زد
شب اخترشکن بارانی

نوذر پرنگ

الله در آتش دل چون دهن خوشخوانی
غنچه در پرده خون چون سخن انسانی

شعله ور همچو پر سبز ملک در ره عرش
خط ریحانی طرف چمن روحانی

باد لیالج قبا، سوخته، مجنون دستار
خاک چون پیرهن بولحسن عمرانی

سوختم در دهن خویش خرابات کجاست
تا زنم آب به سوز سخن پنهانی

دوش با یاد تو هنگامه محشر چون برق
گذری داشت ز دریای من توفانی

چون رگ پاره خورشید قیامت تا صبح
نعره می زد شب اخترشکن بارانی

»نوذر« این راه غم انگیز بگردد خوش باش
حافظ دهر نبندد دهن خوشخوانی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دو بخش دیگر و پایانی این برنامه بودند.

موالنا طریقت، شریعت و حقیقت را آشتی داد

مدیریت  و  توسعه   معاون  نماینده 
هنر  و  فرهنگ  اقتصاد  امور  در  منابع 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، با بیان 
اینکه ۴۰۰ تقاضای کتاب فروش برای 

دریافت تسهیالت کرونایی، 
ثبت  ره  با در موم وندی،  فسر  ا
کارهای  و  کسب  صاحبان  اطالعات 
ز  ا متضرر  نه  رسا و  هنر  فرهنگ، 
بار  دو  با  روز   9 طی  کرد:  بیان  کرونا 
تسهیالت  متقاضیان  اطالعات  تمدید، 
کرونا  از  زیان  دیده  کسب و کار های 
دریافت شده است. تاکنون حدود 3۴ هزار  
تقاضا در سه رسته فرهنگی، هنری و 

رسانه ای به ثبت رسید.
 وی با بیان این مطلب که گزارش 
جزئیات در حال تحلیل است، افزود: طبق 
گزارش اولیه، تا روز گذشته ۴۰۰ تقاضا از 
سوی کتاب فروش های سراسر کشور در 
سامانه ثبت شده بود. انتشارات، ناشران و 
ناشر کتاب فروشان نیز اطالعات خود را 

در سامانه ثبت کرده اند.
 موم وندی ادامه داد: براساس توافق 
با وزارت کار اطالعات با »سامانه کارا« 
تقاضای  پیش تر  می شود.  داده  پیوند 
مشاغل فرهنگی و هنری ثبت نمی شد 
روز  از  شده  انجام  رایزنی های  با  اما 
کسب و کار های  اطالعات  ثبت  گذشته 

فرهنگی نیز آغاز شده است.  

از  حمایت  شیوه  درباره  وی   
مشاغل اسیب دیده حوزه فرهنگ، هنر 
و رسانه، گفت: این حمایت ها شامل چند 
دسته است. برخی حمایت ها بیمه ای و 
صندوق  طریق  از  که  است  معیشتی 
محترم  وزیر  تالش  با  هنر  اعتباری 
همچنین  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه   معاون 
فرهنگ و ارشاد اسالمی پیگیری شده 

و در دست اقدام است. همچنین امحال 
کسب و کار های  بیمه   حق  ماه  سه 
مقرر  و  پیگیری هاست  این  نتایج  از 
هنر  اعتباری  صندوق  سوی  از  شده 

پرداخت شود.
پرداخت  ه  ر با در موم وندی،   
کمک های معیشتی نیز توضیح داد که 
با توجه به نشست مشترک هیات مدیره 
با معاون  نمایندگان اصناف  صندوق و 

اول ریاست جمهوری رایزنی ها در حال 
انجام است.  

 نماینده معاون توسعه  و مدیریت 
هنر  و  فرهنگ  اقتصاد  امور  در  منابع 
بیان  ارشاد اسالمی،  و  وزارت فرهنگ 
درصدی   1۲ تسهیالت  اعطای  کرد: 
مرحله  دو  در  نیز  کسب وکار ها  به 
انجام می شود؛ نخست ثبت درخواست 
کد  دارای  که  است  کسب و کار هایی 

این کسب  به  اجتماعی هستند.  تامین 
 1۲ شاغل،  نفر  هر  ازای  به  کار ها،  و 
درصد   1۲ سود  با  وام  تومان  میلیون 

پرداخت می شود.  
توجه  با  داد:  ادامه  موم وندی   
تسهیالت،  خت  پردا ر  د ینکه  ا به 
شده اند،  دیده  بنگاهی  کسب و کار ها، 
صاحبان بنگاه هایی که نیروی کارشان 
فرد  هر  ازای  به  کرده باشند  حفظ  را 
می توانند 1۲ میلیون تومان وام دریافت 
که  کسب و کار هایی  عالوه  براین  کنند. 
تعطیل  کرونا  با  مقابله  ستاد  دستور  با 
 16 سقف  تا  می توانند  نیز  شده بودند 

میلیون تومان وام دریافت کنند.
دریافت  موم وندی،  گفته  به   
ن  ما ز مدت  هه  ما  ۲۴ ن،  کنندگا
طبق  تنفس  ماه  چند  با  بازپرداخت 
اعالم وزارت کار از اول خرداد ماه این 

تسهیالت پرداخت خواهد شد.   
وی افزود: براساس دستور کمیته 
 ۷۰ حدود  کرونا  تسهیالت  ساماندهی 
درصد وام باید به حقوق کارکنان تعلق 
هزینه ها  دیگر  برای  مابقی  و  بگیرد 

مصرف شود.
مدیریت  و  توسعه   معاون  نماینده 
هنر  و  فرهنگ  اقتصاد  امور  در  منابع 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
مشاغل غیر رسمی که در تعریف ستاد 

ملی کرونا، دارای کد بیمه  تامین اجتماعی 
مجوز  و  اقتصادی  فعالیت  اما  نیستند 
تاییده اند،  وزارتخانه  سوی  از  یا  و 
سازوکار  شد.  خواهند  حمایت  مشمول 
و نحوه اعطای تسهیالت متعاقبا اعالم 
از  هیچ یک  داریم  تالش  شد.  خواهد 
کسب و کار ها از تسهیالت محروم نمانند.

پیش بینی  ه  ر با ر د ندی،  موم و
براساس  تسهیالت  تخصیص  راه های 
فرهنگی،  مشاغل  به  خسارت  میزان 
هنری و رسانه ای بیان کرد: در سامانه 
بخش اعالم میزان خسارت پیش بینی 
کسب و کار ها  صاحبان   از  و  بود  شده 
درخواست کرده  بودیم، میزان خسارت 
وارده طی سه ماه گذشته را اعالم کنند 
اعطای  برای  کار  وزارت  مالک  اما 
تسهیالت تعداد شاغالن در بنگاه  های 

اقتصادی است.
به  پیشنهاد  در  داد:  ادامه  وی   
اصناف  جلسه  همچنین  و  کار  وزارت 
تفاوت  به  جمهوری  رئیس  معاون  با 
فرهنگ،  اقتصادی  ینگا ه های  ماهیت 
به عبارت  کرده ایم؛  اشاره  رسانه  و  هنر 
با  کسب وکار ها  بزرگی  خواستیم  دیگر 
توجه به میزان سرمایه گذاری و میزان 
خسارت در نظر گرفته شود اما این موارد 
پذیرفته نشد. قاعدتا بنگاهی که بزرگتر 

باشد نیروی انسانی بیشتری دارند.

ناشران و کتاب فروشان زیان دیده وام دریافت می کنند

داستانی ايرانی با تم رئاليزم جادويی
از  چاپ  دومین  آموت  نشر 
رمان »طلسم دلداده« را روانه بازار 

کتاب کرد.
رمان »طلسم دلداده« داستانی 
از رویدادهای سال های سیاه جنگ 
رئالیسم  سبک  به  را  دوم  جهانی 
آن  قهرمان  می کند.  بازگو  جادویی 

نیز جوانی با اسم سیاووش است.
هی  د ر  د ش  و و سیا
دوردست شبیه به ماکوندوِی مارکز، 
نام سیالنگه با  به  ایران  جنوب  در 
پدرش  می کند.  زندگی  مادرش 

به دنیا آمدن  از  پیش  روزی  ِده،  کدخدای  توسط ایاز خان،  سیاووش 
چوپان ایاز خان  می رسد،  که  نوجوانی  سن  به  سیاوش  است.  کشته  او، 
نگار، دختر کوچک ایازخان و سیاوش شکل  بین  می شود و احساسی هم 
ولی در  همراه است  و خون هایی  فالکت ها  عشقی اما با  این  گرفته است. 

نهایت به اوج نیز می رسد.
این رمان که به بسیاری از بزرگان ادبیات داستانی دنیا همچون گابریل 
گارسیا مارکز، ژان پل سارتر و … تقدیم شده، بازتاب حیات عشق در یکی 

از سیاه ترین  سال های زیست تاریخی ایران به شمار می رود.
بنا بر اعالم ناشر این اثر، در داستان »طلسم دلداده« احساس، نفرت، 
اعجاز و تناسخ، در قالِب رئالیست جادویی، به هم در می آمیزد و از میان آن، 

طلسم دلداده سر بر می آورد که راوی عشقی مقدس است.
این رمان پیش از این در سال 1393 منتشر شده بود.

با  از رمان »طلسم دلداده« را نشر آموت در 51۲ صفحه  چاپ دوم 
قیمت 65 هزار تومان منتشر کرده است.

ان
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فرناز میرزالو

آگهی فقدان سندمالکیت 
خانم  وکالت  با  غالمحسین  فرزند  باغانی  محمدی  حسین  آقای  اینکه  نظربه 
معصومه نوری ششتمدباستناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت سندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است 
پالک۴فرعی  ششدانگ  از۷5۰۰۰سهم  از1۰۰۰سهم  مشاع  سهم   ۴۰۰ سندمالکیت 
جدادشده از6-اصلی واقع دربخش3-شهرستان سبزوار که متعلق به وی می باشد بعلت 
نقل مکان مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد مالکیت فوق الذکرذیل 
صفحه191دفتر۲6۰ثبت۴۷5۰۷بشماره چاپی65۰۷۲9 نام نامبرده ثبت و سندصادروتسلیم 
شده است ودفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.لذا باستنادماده1۲۰آئینامه قانون ثبت 
مراتب یکنوبت آگهی ومتذکر می گردد هرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای انجام 
داده یامدعی وجود سندمالکیت نزدخود باشدبایستی ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشار 
این آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوست اصل سندمالکیت یاسندمعامله رسمی به این 
اداره تسلیم نماید.بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سندمالکیت یاسندمعامله رسمی نسبت به صدور سندمالکیت المثنی 

و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.)م الف 99/196۰(
 تاریخ انتشار:1399/۰۲/۲9

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی مزایده اموال نوبت اول
 بدینوسیله اجرای احکام مدنی کامیاران در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی 
شماره  به  کامیاران  حقوقی  اول  شعبه  از  واصله  اجرائیه   96۰5۷6 بایگانی  شماره  به 
961۰۴۲8۷366۰۰۰98حسب مال توقیف شده محکوم علیه را با مشخصات ذیل در تاریخ 
99/3/۲6 در ساعت 1۰ صبح در محل اجرای احکام مدنی کامیاران به آدرس کامیاران 
خیابان مدرس با حضور نماینده دادسرا از طریق مزایده به فروش برساند متقاضیان شرکت 
در مزایده می توانند در مدت 5 روز قبل از روز مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال 
موضوع مزایده بازدید نمایند مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده شخصی است که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده بایستی فی المجلس ده درصد مبلغ پیشنهادی 
را به صندوق دادگستری تودیع و مابقی آن حداکثر ظرف 3۰ روز از تاریخ مزایده تودیع 

نماید الزم بذکر است در صورتی که برنده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد 
سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد .

مشخصات اموال و قیمت پایه آنها یک دستگاه شیر پر کن کیسه ای یک لیتری 
مدل c۰3  11 با ظرفیت تولید روزانه ۲۰۰۰ لیتر سال ساخت 1388 محصول شرکت 

تولیدی صنعتی عباسی تبریز بمبلغ 16۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی گردیده است 
مرتضی عدلی – دادورز شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری کامیاران   م الف3۷

اخطاریه دفترخانه
نام ونام خانوادگی مخاطب: شغل:آزاد اقامتگاه وآدرس:مجهول المکان

موضوع:آقای عطاء اله مرادی شماره شناسنامه 3839۲6۴۲86فرزند هادی متولد 
تهران   شعبه۲58   98۰99۷۲1653۰18۰۰ پیرودادنامه  سفید  سنگ  5۴/11/1صادره 
ازانتشاراین  پس  هفته  یک  اخطارمیگردد  جنابعالی  به  طالق  ثبت  اجرای  درخصوص 
اخطاریه فرصت دارید به دفترخانه طالق ۷ شهریارواقع درشهریارخ ولیصرروبروی بانک 

سپه کوچه گلپونه مراجعه نمائید.م.الف:۷8۷
سردفترطالق ۷ شهریار-شیخ احمد انصاری  

آگهی مزایده نوبت اول 
در اجرای مواد 11۴و11۷و118 قانون اجرای احکام مدنی و در راستای اجرای 
دادنامه شماره 9۷۰99۷8۷۲8۷۰1۰۷6 مورخه 8/۲۲/ 9۷ صادره از شعبه دوم حقوقی 
مریوان که قطعیت یافته و الزم االجرا می باشد محکوم علیه فواد الیاسی محکوم است 
بابت اصل خواسته هزینه دادرسی و خسارت  به پرداخت مبلغ ۷85/59۷/۲۲3 ریال 
تاخیر تادیه در حق محکوم له احمد صالح پور فرزند حامد و مبلغ ۲1/3۰6/5۰۰ ریال 
به  راستای وصول محکوم  نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت و در  بابت هزینه 
و هزینه های اجرایی آن یک باب منزل مسکونی به شماره پالک 1۴ فرعی از 16 
اصلی بخش ۲1 اورامان واقع در روستای تفلی با قیمت کارشناسی ۷۲3/۴5۰/۰۰۰/

ریال به فروش می رسد و مزایده درروز سه شنبه مورخ 99/3/۲۰ ساعت 9 صبح در 
دفتر اجرای احکام شعبه مدنی مریوان برگزار می گردد افرادی که تمایل به شرکت 
در مزایده فوق را دارند پنج روز قبل از مزایده پیشنهاد خود را به صورت کتبی تحویل 

دفتر اجرای احکام مدنی مریوان نمایند بدیهی است برنده مزایده کسی خواهد بود که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .

دادورز اجرای احکام مدنی مریوان – امانی   م الف ۲6 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)مرحله  دوم(
حسب دادنامه شماره 96۰99۷13۲۴8۰1۴91 شورای حل اختالف شعبه هشت احمد 
پورتحویلی است به پرداخت مطالبه وجه به مبلغ ۲11/968/۲۷5 ریال و هزینه اجرایی 
1۰/598/۴11 ریال در حق محکوم له نظر به توقیف و ارزیابی به عمل آمده از مال 
موصوف مشخصات مال مورد مزایده بشرح ذیل اعالم می گردد: مشخصات مال مورد 
مزایده: 1-دیوارپوش پی وی سی نقره ای آذران پالست از قرار هرعدد حدود ۷۰۰/۰۰۰ 
ریال تعداد ۷۰ تا دست دوم و کارکرده )قابل استفاده( ۴9/۰۰۰/۰۰۰ ریال -۲-الستیک 
دوم  دست  حلقه   13 ریال   ۴/۰۰۰/۰۰۰ حدود  هرحلقه  قرار  از  بلند  شاسی  خودروی 
کارکرده )قابل استفاده( ۴8/۰۰۰/۰۰۰ ریال.3- تلویزیون رنگی 3۰ اینچ ال جی فلترون 
با کنترل یک دستگاه دست دوم وکارکرده )قابل استفاده( 5/۰۰۰/۰۰۰ ریال کل مبلغ 
کارشناسی: 1۰۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال مال موصوف در روز سه شنبه به تاریخ 99/۰3/13 از 
ساعت 11 الی 1۲ در محل اجرای احکام مدنی شورا از طریق مزایده به فروش می رسد 
قیمت کارشناسی از مبلغ 1۰۲/۰۰۰/۰۰۰ شروع وبه کسانی که باالترین مبلغ پیشنهادی 
را اعالم نمایند فروخته خواهد شد وبرنده مزایده محسوب می گردد. ده درصد از مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ  ومابقی ثمن معامله ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ مزایده وصول خواهد شد در غیراینصورت ده درصد واریزی مستندا به ماده 1۲9 
قانون اجرای احکام مدنی به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد ضمنا کسانیکه 
تمایل به شرکت در مزایده  دارند می توانند ظرف مدت 5 روز قبل از شروع مزایده با 
هماهنگی اجرای احکام شورا از اموال مورد مز ایده بازدید نمایند هرگونه اعتراض به 
جریان مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش تحویل این مرجع گردد تا اقدامات قانونی 
بعمل آید . مکان مزایده  میدان انتظام روبروی نیروی انتظامی مجتمع شماره ۲ شورای 
حل اختالف شهرستان رشت واحد اجرای احکام  زمان مزایده روز سه شنبه به تاریخ 

1399/۰3/13 ساعت 11 الی 1۲.
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف رشت-افتخاری

گ
هن

 فر
یم

قو
ت

زهرا ثقفی الریجانی

سالروز تاسيس فرهنگستان
امروز ۲9 اردیبهشت مصادف است با سالروز  تاسیس »فرهنگستان ایران« موسوم 

به فرهنگستان اولدر سال  131۴.
در رابطه با تاسیس »فرهنگستان ایران« قابل ذکر است وزارت معارف و اوقاف 
و صنایع مستظرفه اساس نامٔه فرهنگستان را در شانزده ماّده تنظیم کرد که به تصویب 
هیئت وزرا رسید. در ۲9 اردیبهشت 131۴، فرمان تشکیل فرهنگستان ایران صادر شد. 
وظایف فرهنگستان، طبق اساس نامه، عبارت بود از »ترتیب فرهنگ به قصد رد و قبول 
لغات و اصطالحات در زبان فارسی، اختیار الفاظ و اصطالحات در هر رشته از رشته های 
زندگانی، پیراستن زبان فارسی از الفاظ نامتناسب خارجی، تهیٔه دستور زبان، جمع آوری 
اشعار و  و  الفاظ و اصطالحات قدیمی  و  پیشه وران و صنعت گران  لغات و اصطالحات 
امثال و قصص و نوادر و ترانه ها و آهنگ های والیتی، هدایت افکار به حقیقت ادبیات 
و چگونگی نظم و نثر، تشویق شعرا و نویسندگان در ایجاد شاهکارهای ادبی، تألیف و 

ترجمٔه کتب سودمند و مطالعه و اصالح خط فارسی«.
نخستین جلسٔه فرهنگستان روز دوشنبه 1۲ خرداد 131۴ در عمارت سابق دانشکده 
تا  و  شد  تشکیل  وقت  نخست وزیر  )ذکاءالملک(  فروغی  محمدعلی  ریاست  به  حقوق 
شهریور 13۲۰ به مدت شش سال به فعالیت پرداخت. در این مدت طرح های تازه ای در 
زمینٔه زبان و ادبیات ریخته شد و شماری اصطالحات فنی و علمی به وسیلٔه فرهنگستان 
برگزیده و رواج داده شد که مجموعه ای از آن به نام »واژه های نو« انتشار یافت. کتاب 
نخستین فرهنگستان ایران ازجواد مهدویان، روایتی مستند از چگونگی شکل گیری این 

تشکیالت می باشد.
وظایف فرهنگستان طبق اساسنامه عبارت بود از »ترتیب فرهنگ به قصد رد و قبول 
لغات و اصطالحات در زبان فارسی، اختیار الفاظ و اصطالحات در هر رشته از رشته های 
زندگانی، پیراستن زبان فارسی از الفاظ نامتناسب خارجی، تهیه دستور زبان، جمع آوری 
لغات و اصطالحات پیشه وران و صنعتگران و الفاظ و اصطالحات قدیمی و اشعار و امثال 
و قصص و نوادر و ترانه ها و آهنگهای والیتی، هدایت افکار به حقیقت ادبیات و چگونگی 
نظم و نثر، تشویق شعرا و نویسندگان در ایجاد شاهکارهای ادبی، تألیف و ترجمه کتب 

سودمند و مطالعه و اصالح خط فارسی«.
بیشتر کوشش فرهنگستان صرف انتخاب معادل برای اصطالح ها و واژگان خارجی 
شد. تأسیس انجمن ادبی فرهنگستان به ریاست ملک الشعرا بهار و تشکیل کمیسیون های 
زبان شناسی، باستان شناسی، قواعد و دستور زبان، تئاتر، موسیقی و ترانه ها نیز از جمله 
فعالیت های دیگر این دوره بوده است. از دیگر فعالیت های مهم فرهنگستان می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
فرهنگستان ایران، در بهمن 1315 نظام نامه ای برای »بازبینی در اصطالحات علمی« 
تصویب و در آن راه و روش و ضوابط معادل یابی را تعیین کرد. عملکرد فرهنگستان 
در این حوزه موفقیت آمیز و نتایج مصوبات آن از اقبال عمومی خوبی برخوردار شد. اما 
برخی اعضای برجسته آن، چون اعتقادی به واژه سازی نداشتند، نیازی به فعالیت پی گیر 
احساس نکردند. کمیسیون هایی نیز که برای تهیه فرهنگ و دستور زبان و مطالعه در 
اصطالح های جغرافیایی و نشر متون قدیم در آن تشکیل یافت، دستاورد قابل توجهی 
نداشت. رفته رفته فرهنگستان اول دچار رکود شد و موقتًا در 131۷ به مدت یک هفته 
منحل گردید، و پس از بازگشایی مجدد تا 13۲۰ به ریاست اسماعیل مرآت فعالیت داشت.

از 13۲۰ تا 133۲، کار زبان پیرایی و واژه سازی فرهنگستان متوقف شد و فعالیت 
آن سازمان بیشتر جنبه ادبی و تحقیقی داشت. فرهنگستان ایران در سال 1333 رسمًا 

تعطیل شد.
از عملکردهای این فرهنگستان، به تصویب رساندن ۲۰۰۰ واژه تا سال 13۲۰ بود.

 * نامه فرهنگستان
نامه فرهنگستان در سال 13۲۲ منتشر شد. از این نشریه، به سردبیری حبیب یغمایی، 
در سال اول چهار شماره، در سال دوم )13۲۴( دو شماره، در سال سوم دو شماره، در سال 

چهارم یک شماره و در سال پنجم )13۲6( یک شماره منتشر شد.
فروغی  محمدعلی  بود:  اشخاص  این  عهدٔه  بر  ترتیب،  به  فرهنگستان،  ریاست 
 ،)131۷ )اردیبهشت  حکمت  علی اصغر   ،)131۴ )آذر  وثوق  حسن   ،)131۴ )اردیبهشت 
اسماعیل مرآت )مرداد 131۷(، عیسی صدیق )مهر 13۲۰(، بار دیگر محمدعلی فروغی 

)آذر 13۲۰( و حسین سمیعی )ادیب السلطنه( )13۲1(.
اعضای پیوسته فرهنگستان عبارت بودند از: ملک الشعرای بهار، علی اکبر دهخدا، 
محمدعلی فروغی، ابوالحسن فروغی، سعید نفیسی، سید نصراهلل تقوی، صادق رضازاده 
شفق، بدیع الزمان فروزانفر، علی اصغر حکمت، عبدالعظیم قریب، حسین گل گالب، رشید 
یاسمی، غالمحسین رهنما، ادیب السلطنه سمیعی، عیسی صدیق، کاظم عصار، فاطمی، 
قاسم غنی، ابراهیم پورداوود، عباس اقبال آشتیانی، محمد حجازی، محمد قزوینی، محمد 
تدین، مسعود کیهان، جالل همایی، غالمعلی رعدی آذرخشی، احمد بهمنیار، حسنعلی 

مستشار، سرهنگ مقتدر، مصطفی عدل، علی اکبر سیاسی، محمود حسابی.
اعضای وابسته فرهنگستان نیز عبارت بودند از: محمدعلی جمال زاده، فخر ادهم، 
بیک  منصور  )چکسلواکی(،  ریپکا  یان  )فرانسه(،  ماسه  هانری  )دانمارک(،  کریستن سن 
اقبال  محمد  )آمریکا(،  پوپ  آرتر  )مصر(،  پاشا  رفعت  محمد  الجارم،  بیک  علی  فهمی، 
)پاکستان(، ربتس وپولووسکی )روسیه(، ر.ا.نیکلسون )انگلستان(، هادی حسن و محمد 
لغت، گروه  از: گروه  بودند  ایران عبارت  فرهنگستان  )مصر(. گروه های  حسنین هیکل 
دستور، گروه اصطالحات پیشه، گروه کتب قدیم، گروه اصطالحات والیتی، گروه راهنما، 
گروه خط. بعد از مدتی این گروه های هفت گانه به گروه های شش گانه زیر تغییر یافت: 
گروه فرهنگ فارسی و واژه گزینی و گردآوری واژه ها، گروه دستور زبان، گروه جغرافیا، 

گروه دستور، گروه لغت، گروه کتب قدیم.

شیوع بیماری های همه گیر در طول 
الهام نویسندگان و  از منابع  تاریخ یکی 
هنرمندان در خلق آثاری بوده که در برخی 
زمان  و  در عصر  اختالف  از  فارغ  موارد 
آفرینش، درون مایه های مشترکی دارند.   

یادداشتی  نشریه اکونومیست در 
همه گیر  بیماری های  شیوع  تاثیر  درباره 
میان  پیوند  نوشت:  هنر  و  فرهنگ  بر 
همه گیریها و فرهنگ قدمتی هزار ساله 
دارد. یکی از اولین همه گیری های تاریخ، 
به  بود که در سال 13۴۷  طاعون سیاه 
اروپا رسید. این بیماری جان یک سوم تا 
نصف جمعیت منطقه را گرفت اما همزمان 
با ایجاد تغییرات بزرگ در نظم اقتصادی 
برای ظهور رنسانس  را  راه  اجتماعی،  و 
هندرسون نویسنده  کرد. جان  فراهم 
کتاب فلورانس در محاصره که به تازگی 
در باب شیوع طاعون منتشر شده، معتقد 
است این همه گیری به طور مستقیم به 
رنسانس منتهی نشد اما به متمرکز شدن 
دو  افراد،  از  کوچکی  گروه  ثروت بین 
برابر شدن دستمزدها و ثروتمندتر شدن 
ثروتمندان منجر شد که در نتیجه به آن ها 

اجازه داد از هنر حمایت مالی کنند.
همه گیری طاعون ردپای خود را حتی 
در سبک های نقاشی برجای گذاشت. در 
اولین دهه از قرن چهاردهم میالدی، جوتو 
دی بوندونه نقاش ایتالیایی یک مجموعه 
اثر در سبک فرسکو را خلق کرد که به طور 
بی سابقه ای زنده بودند و احساسات انسانی 
را با واقع گرایی که بعدها به نماد رنسانس 
البته  به تصویر می کشیدند.  تبدیل شد، 
داوینچی می گوید،  که لئوناردو  همانطور 

هنر بعد جونو دی بوندونه به عقب برگشت. 
فرم های  مدتی،  برای  دست کم  نقاشان 
قدیمی و متعارف بازنمایی را به راندوهای 
فضایی و رسم های زنده ترجیح دادند. به 
تعبیر هندرسون، ترومای طاعون اشتیاق 
افراد را به پرداختن به آنچه برایشان آشنا 
بود، احیا کرد درست همانطور که بسیاری 
از ما در این روزهای قرنطینه به رمان های 
نام آشنا و فیلم های قدیمی روی آورده ایم.

سرچشمه  عون  طا همه گیری  
انواعی از خالقیت ها نیز بود. کتاب صد 
از  نمونه  بوکاچو بارزترین  قصه جووانی 
را  نفری  داستان 1۰  که  مدعاست  این 
روایت می کند که در فرار از طاعون در 
کاخی پنهان شده و برای هم قصه تعریف 

می کنند.
ویروسی که فلورانس را ویران کرد، 
بارها و بارها بازگشت. آخرین دوره از شیوع 
این ویروس در اروپا در سال 1۷۴3 میالدی 
در بندر مسینا واقع در شهر سیسیلی اتفاق 
افتاد، همان بندری که چهار قرن پیش 
این بیماری برای اولین بار از طریق آن 
وارد قاره اروپا شد. زندگی در سایه تهدید 
بروز اپیدمی، ژانری هنری را به وجود آورد 
که معموال از طرف جوامع یا انجمن های 
توابین حمایت می شد. هدف از خلق این 
نوع از آثار در اغلب موارد توسل به مریم 
مقدس و یا سباستین و روک قدیس بود 
برابر طاعون شناخته  به حافظان در  که 

می شدند.
در همین بین پزشکان و روحانیون 
از همان مراحل اولیه ظهور همه گیری، 
توافق  بر سر خاصیت درمانی موسیقی 

کردند. بر همین اساس، خواندن آوازهای 
مذهبی به صفوف مردم که برای فرار از 
طاعون با نیت توبه در خیابان های اروپا 
راه می افتاد، اضافه شد. بازتاب این جریان 
را در عصر معاصر نیز می توان دید. در 
روزهای اولیه قرنطینه خانگی، مردم ایتالیا 
برای خواندن آواز و نواختن موسیقی به 
می آمدند.  خانه هاشان  تراس  یا  بالکن 
آنها در این مورد بدون این که خودشان 
بدانند در واقع از نیاکان قرن شانزدهمی 
خود تقلید کردند.به استناد کتاب طاعون 
و موسیقی در دوره رنسانس اثر رمی چیو، 
اعظم  برومئو اسقف  دوره، کارلو  آن  در 
میالن با توجه به نگرانی ها درباره این 
خیابان ها  در  مردم  بندی های  که صف 
از  شود،  ویروس  انتشار  باعث  می تواند 
از  از داخل خانه و  ایتالیا خواست  مردم 
خواندن  آواز  به  باز  پنجره  و  در  طریق 
بپردازند تا ضمن رعایت قرنطینه خانگی، 
به طور دست جمعی این مراسم عمومی 

را برگزار کنند.
دیگر انواع هنر نیز همزمان با شیوع 
آن ها،  مهار  از  پس  یا  اپیدمی ها  دیگر 
سه  از  مورد  اولین  مهار  شدند.  شکوفا 
نوزدهم،  قرن  در  وبا  همه گیری بزرگ 
با  که در سال 181۷ در هند آغاز شد، 
انتشار نخستین رمان پساآخرزمانی تاریخ 
نفر اثر ماری  رمان آخرین  شد.  همراه 
ارائه  بشریت  آینده  از  شلی تصویری 
رمان جاده کورمک  از  که  می دهد 
است. تر  تاریک  کارتی هم  مک 

از  تابلویی  اتریشی  اگون شیله نقاش 
اعضای  خود گوستاو کلیمت از  استاد 

عمده جنبش نمادگرایی را در حالی که از 
آنفوالنزای اسپانیایی به بستر مرگ افتاده 
بود، کشید. خود شیله نیز پس از به پایان 
رساندن این نقاشی در اثر ابتال به آنفوالنزا 
وولف نویسنده  درآمد. ویرجینیا  پا  از 
این  به  ابتال  دلیل  به  که  نیز  انگلیسی 
آنفوالنزا مشکل قلبی پیدا کرده بود، این 
مشکل را در کالریسا، شخصیت اصلی 
رمان خانم دالووی که پنج سال پس از 

این دوران منتشر شد، تصویر کرد.  
ه  نشگا ا د د  ستا ا وتکا  ا بت  لیزا ا
تاثیرات  است ردپای  معتقد  ریچموند 
روانی آنفوالنزای اسپانیایی را می توان در 
آثار دیگر نجات یافتگان از این ویروس 
را  این ویروس  پیدا کرد. اوتکا سایه  نیز 
در شعر سرزمین هرز  تی اس الیوت نیز 
می بیند که مرگ در آن یک عنصر مسلط 

و همیشه حاضر است. 
* کالبدشکافی مضامین مشترک

و  کالسیک  هنری  آثار  این  اما 
دارند؟  هم  با  اشتراکی  وجه  چه  معاصر 
چند درون مایه هستند که در تمام آثار تحت 
پاندمی،  دوران  در  زندگی  روانی  تبعات 
تکرار می شوند. یکی از این درون مایه ها، 
کننده  مرتفع  نقش  در  پاندمی  نمایش 
است.  اجتماعی  طبقات  اختالف  بزرگ 
می دهد  نشان  کنونی  مطالعات  اگرچه 
بیشترین آسیب پاندمی ها، متوجه طبقه 
ارقام،  و  آمار  تحلیل  از  فقراست؛ پیش 
نمایش قدرت پاندمی در رفع این اختالف 
یکی از موتیف های رایج در ژانر هنری 

رقص مرگ در قرن پانزدهم بود.
نمود این امر را می توان در داستان 

نگاهی به درون مایه های آثار هنری و ادبی دوران همه گیری
الن  سرخ نوشته ادگار  مرگ  کوتاه نقاب 
پو یافت که در آن یک شاهزاده خود و 
هزاران نفر از دیگر نجیب زادگان ثروتمند 
را برای فرار از یک بیماری همه گیر، پنهان 
می کند اما در نهایت این بیماری مهلک در 
قالب مهمانی ناخوانده که ماسک به صورت 
دارد در مهمانی بالماسکه این گروه ظاهر 
شده و همه را به کام مرگ می کشاند. در 
برخی گزارشات و تفسیرهای اولیه پیرامون 
بیماری کووید-19، این درون مایه دگربار 

ظاهر شد.
ی  ی ها ر بیما که  ه  ید ا ین  ا
وجه انسان  بدترین  و  بهترین  مسری 
این  از  دیگر  یکی  می کنند،  آشکار  را 
این  است.  مشترک  درون مایه های 
مضمون یکی از تم های رمان محبوب 
رمان قرن نوزدهمی نامزدها اثر الساندرو 
در 16۲9  که  رمان  این  مانزونی است. 
در  طاعون  شیوع  با  همزمان   1631 تا 
ایتالیا در میالن اتفاق می افتد، به تضاد 
کریستوفورو یک  شخصیت فرا  میان 
راهب کاپوسن انسان دوست و قهرمان 
و  دنیادوست  ابوندیو کشیش  و دون 

که  آن  از  پس  مدتی  می پردازد.  ترسو 
قرنطینه  کرونا  شیوع  دلیل  به  ایتالیا 
شد، پاپ فرانسیس خطاب به کشیشان 
شما  پاندمی،  زمان  در  گفت:  کاتولیک 
باشید.  ابوندیوها  دون  امثال  مثل  نباید 
این  آخر  در  بدانید  است  جالب  البته 
داستان دون ابوندیو زنده می ماند اما فرا 
کریستوفورو در اثر ابتال به طاعون جان 

خود را از دست می دهد.
نقش  همه گیری در  کلی  موضوع 
مضامینی  دیگر  از  بشر  برای  مجازات 
فضا  این  از  برخاسته  آثار  در  که  است 
سال  هزاران  انسان ها  می شود.  تکرار 
بال  و  مصیبت  توجیه  دنبال  به  است 
بوده  و در این راه به ایده خشم خداوند یا 
خداوندگان روی آورده اند. درست همانطور 
که در ایلیاد هومر، آپولو یونانیان را به خاطر 
کشیشانش،  از  یکی  دختران  دزدیدن 
که  آثاری  در  می کند.  مبتال  طاعون  به 
هنرمندان و نویسندگان امروزی در دوره 
کرونا و پساکرونا خلق خواهند کرد، بدون 
شک شاهد پرداختن به این تم از دیدگاه 

ادیان و باورهای مختلف خواهیم بود.
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جشنواره های بی رونق تئاتر تعطیل شود

است  معتقد  نعیمی  حمیدرضا 
به  کرونا  خسارت  جبران  بحث  در 
هنرمندان تئاتر، باید سریع و ضربتی 
عمل کرد و مهمتر از همه هم فعاالن 
لبا  غا که  هستند  شهرستان  تر  تئا

مشکالتشان نادیده گرفته می شود.
این نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر 
درباره وضعیت تئاتر کشور  گفت: دولت سال هاست که چشمه حمایت از 
هرگونه تولید آثار هنری را بسته و به عبارتی فراموش کرده که باید برای 
راه اندازی  و  زیربنایی  کارهای  هزینه ها صرف  همه  و  کند  هزینه  تئاتر 
جشنواره  هایی  چون جشنواره تئاتر فجر، تئاتر عروسکی، کودک و نوجوان، 
آئینی و سنتی و ... می شود که این جشنواره ها مثل چاه ویل  بودجه تئاتر 
را می بلعند و در نهایت هم هیچ تأثیری در روند تئاتر ما ندارند چون این 

جشنواره ها برگزار بشوند یا نشوند اتفاقی نمی افتد. 

»خاک و عشق« روی آنتن آی فیلم

پخش سریال »خاک و عشق« 
محصول شبکه الکوثر در سال 138۷، 
از دوشنبه ۲9 اردیبهشت در آی فیلم 
آغاز می شود و در آن موضوع جنگ 
قرار  بررسی  مورد  لبنان   روزه   33

می گیرد.
بیطرفان  علی  و  انصاری  محمدتقی 
این سریال را کارگردانی کرده اند و فیلمنامه آن را محمدتقی انصاری با 
مشاوره علی مرشدشیرازی نوشته است.در خالصه داستان سریال آمده: 
سامر دانشجوی لبنانی مقیم فرانسه پس از کشته شدن دوستش در یک 
حادثه تروریستی، به لبنان می رود تا روزنامه ای تاسیس کند و سعی دارد 
با چاپ مقاالت و اخباری با جهت گیری های خاص، میان گروه های لبنانی 
تفرقه ایجاد کند. سامر با فعالیت خود در عرصه روزنامه نگاری مورد توجه 

سرویس های جاسوسی قرار می گیرد ...

کنسرت ها پس از فطر آغازمی شود؟

مدیرعامل  نوربخش  حمیدرضا 
بازگشایی  احتمال  از  موسیقی  خانه 
از  بعد  کنسرت  برگزاری  تاالرهای 

خردادماه سال جاری خبر داد.
طی هفته های گذشته با پیگیری ها 

و تالش هایی که از سوی نمایندگان صنف 
آموزشگاه داران موسیقی انجام گرفت، ماجرا 
به شکلی هدایت شد که تعدادی از آموزشگاه ها با تعهد به پروتکل های 
بهداشتی مربوطه فعالیت های نصفه و نیمه ای را آغاز کردند. شرایطی که 
هنوز به صورت کامل در بسیاری از آموزشگاه های موسیقی انجام نگرفته، 
خانواده  هم  و  موجود هستند  شرایط  نگران  معلمان  و  استادان  هم  زیرا 
هنرجویان در خانه ماندن را به فراگیری موسیقی در کارگاه ها و کالس های 
حضوری ترجیح می دهند. ایده هایی هم برگزاری کنسرت های آنالین تا امروز 

کارکردی  برای تلطیف فضای موجود اجراشده است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

ریحانه پارسا هم به »کوسه« پیوست

اولین  عنوان  به  پارسا  ریحانه 
»کوسه«  سینمایی  فیلم  زن  بازیگر 
و  نی  عطشا علی  نی  ا رگرد کا به 
حمدی  ا سیدمحمد  تهیه کنندگی 

معرفی شد.
اساس  بر  تولید »کوسه«  پیش 

فیلمنانه یی از پیمان عباسی  روز 15 بهمن 
ماه آغاز شد و قرار بود فیلمبرداری آن از اواسط فروردین ماه آغاز شود که 
با شیوع کرونا به تعویق افتاد و بر اساس برنامه ریزی ها اواخر خردادماه کلید 
زده خواهد شد.تاکنون حضور پژمان جمشیدی، مهران احمدی و مهدی 

هاشمی در »کوسه« قطعی شده و فیلمنامه ای این اثر را نوشته است.
یعضی از دیگر عوامل این فیلم عبارتند از: مجید علی اسالم، محمود 
عطشانی، محمد شاهوردی، امید گلزاده، فرزانه زردشت، وحید مهین دوست، 

سعید دالوری و...

ما
سین

 

سینمایي ها به جان یکدیگر مي افتند!

وقتي همه به فکر صندلي و جایگاه هستند
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محمد حسین زاده

در هفته ای که گذشـت سینماي 
کشـور وارد یـک حاشـیه جدیـد شـد، 
از  بسـیاري  آن  در  کـه  حاشـیه اي 
کـه  کسـاني  خصوصـا  سـینمایي ها 
و  صندلـي  صاحـب  ایـن  از  پیـش 
جایـگاه بودنـد، بـه گالیـه و شـکایت 
و بیانیـه پرداختنـد و دیگـران هـم به 

آنهـا تاختنـد و...
صنفـی  ای  شـور جلسـه  ر  د
نمایـش کـه هفتـه گذشـته بـا حضور 
د  ا یی نـژ طبا طبا مهدی  سـیدمحمد
)معـاون ارزشـیابی و نظارت سـازمان 
سـینمایی( و نمایندگان صنوف برگزار 
بـا  شایسـته  مرتضـی  شـد،  برگـزا 
اکثریـت آرا بـه عنـوان دبیر شـورا در 
دوره جدیـد انتخـاب شـد. مشـخص 
کـردن سـینماهای سـرگروه، دسـتور 
جلسـه اولیـن جلسـه شـورا بـود کـه 
سـینماهای آزادی، کـورش، مگامال، 
فرهنـگ  و  بهمـن  ایـران،  ماندانـا، 
بـه عنـوان سـرگروه معرفـی شـدند. 
غالمرضا فرجـی و محمدرضا صابری 
مرتضـی  سـینماداران،  انجمـن  از 
پخش کننـدگان،  کانـون  از  شایسـته 
حسـین فرح بخـش بـه نمایندگـی از 
تهیه کننـدگان و محسـن امیریوسـفی 
بـه نمایندگـی از کارگردانـان در ایـن 
جلسـه حاضـر بودنـد و طباطبایی نژاد 
در این جلسـه از اعضای قبلی شورای 

صنفـی نمایـش قدردانـی کـرد.

ینـده  نما نونـي  غیرقا حضـور 
نـان ا د رگر کا

اتفـاق عجیـب امـا بعـد از پایان 
چلسـه رخ داد که بسـیار کم نظیر بود. 
محسـن امیریوسـفي کـه بـه عنـوان 
نماینـده کارگردانـان در ایـن جلسـه 
حضـور داشـت و البتـه پیـش از ایـن 
هـم رئیـس شـوراي صنفـي نمایـش 
بـود، گویـا اصـال نماینـده کارگردانان 
نبـوده و حضـوري غیرقانونـي در این 
محمدمهـدی  اسـت!  داشـته  جلسـه 
طباطبایی نـژاد دربـاره آن جلسـه بـه 
دنیـاي جوانـان گفـت: جلسـه آن روز 
بـه منظـور تقدیـر و تشـکر از اعضای 
سـابق و شـروع بـه کار اعضای جدید 
ایـن شـورا برگـزار شـد. از قبـل هـم 
ایـن موضـوع را بـه صنـوف مختلـف 
هـم  صنـوف  بودیـم.  کـرده  اعـالم 
نماینـدگان خـود را کتبـا معرفی کرده 
بودنـد، بـه جز تهیه کننـدگان و کانون 
کارگردانـان. دربـاره تهیه کنندگان که 
مـا اصـال بـا آنهـا نامه نـگاری نکرده 
بودیـم چـون جامعیـت صنفـی ندارند 
تهیه کننـدگان،  شـورای عالی  مـا  و 
انجمـن تهیه کننـدگان مسـتقل و... را 
داریـم اما صنـف واحـد تهیه کنندگان 
نداریـم. از ایـن منظـر طبیعتـا انجمن 
صنفـی تهیه کننـدگان نیاز بـه معرفی 
نماینـده نداشـت و مـا هـم مکاتبه ای 
آقـای  مـن  خـود  بودیـم.  نکـرده 
محمدحسـین فرح بخـش را به عنـوان 
نماینـده انتخاب کـردم چون در قانون 
هـم عنوان شـده که معاون ارزشـیابی 
دربـاره  بکنـد.  را  کار  ایـن  می توانـد 
صنـف کارگردانـان هـم از قبـل بـه 
آقـای امیریوسـفی سـپرده بودیـم که 
نماینـده خـود را معرفی کنند. ایشـان 
معرفـی نکردنـد و خودشـان به عنوان 
نماینـده در جلسـه حاضـر شـدند تـا 
جایـی کـه آقـای محمدرضـا فرجـی 
امیریوسـفی  آقـای  کردنـد،  اعـالم 
نماینـده کانون کارگردانان اسـت. من 
هـم حکـم ایشـان را در کنـار احـکام 
اعضـای دیگـر که قرار بود در جلسـه 

حضـور داشـته باشـند، آمـاده کـردم. 
جلسـه کـه برگـزار شـد، از اعضـای 
سـابق تقدیر کردیـم، نظامنامه اکران 
را بررسـی کردیـم و مـورد تاییـد قرار 
هـم  را  اصالحـی  مـوارد  و  گرفـت 
برطـرف کردیـم و تـا اینجـا هم آقای 
امیریوسـفی در جلسـه حضور داشـتند 
می کردنـد.  مشـارکت  بحث هـا  در  و 
سـپس زمان رای گیـری برای انتخاب 
رئیـس شـد. در اینجـا سـوالم از آقای 
امیریوسـفی این اسـت که اگر ایشـان 
نماینـده کانـون کارگردانـان نبود چرا 
در رای گیری شـرکت کرد؟ چرا همان 
لحظـه نگفـت که من نماینـده کانون 
کارگردانان نیسـتم؟ ایشـان نشسـتند، 
شـرکت  رای گیـری  و  بحث هـا  در 
کردنـد و از خـود و جایگاه شـان دفـاع 
کردنـد تـا رای بیاوردنـد و در نهایـت 
رای گیـری انجـام شـد. در واقـع خود 
کـه  دادم  انجـام  را  رای گیـری  مـن 
رای گیـری پنهـان نبـود و علنـی بود. 
سـوال  جلسـه  اعضـای  تک تـک  از 
کـردم کـه چه کسـی مورد نظرشـان 
امیریوسـفی،  آقـای  مدنظـر  اسـت. 
گزینـه کانـون کارگردانان بود که رای 
نیـاورد، دوسـتان دیگر آقـای مرتضی 
شایسـته را انتخـاب کردنـد. در واقـع 
همـه بـه جـز آقـای امیریوسـفی بـه 
آقـای شایسـته رای دادنـد و مرتضـی 
شایسـته بـا اکثریـت قاطـع آرا به جز 
یـک رای محسـن امیریوسـفی، رای 
آورد. بـه مجـرد اینکـه آقای شایسـته 
رای آورد، یعنـی به فاصلـه چند ثانیه، 
آقای امیریوسـفی بلند شـد و پاکتی از 
جیبش دراورد و روی میز من گذاشت 
کـه در آن عنـوان شـده بـود ایشـان 
نیسـت  کانـون کارگردانـان  نماینـده 
و آقـای رضـا درمیشـیان اسـت. مـن 
تعجب کردم چون ایشـان در طول دو 
سـاعت و نیم جلسـه حدود دو ساعت 
و بیسـت دقیقـه حضـور داشـت. تمام 
و  کـرد  شـرکت  رای گیـری  مراحـل 
رای داد ولـی وقتـی رای نیاورد پاکت 
نامه از جیبش درآورد! در واقع ایشـان 
ایـن رنـدی را  کرد که اگـر رای آورد، 
بگویـد خـودم نماینده ام ولـی اگر رای 
نیـاورد، آقـای درمیشـیان را به عنوان 
نماینـده معرفـی کند و زیر میـز بزند. 
یعنـی ایـن اتفـاق در نهایت ناراسـتی 
و نفـاق رخ داد در حالـی کـه ایشـان 
می توانسـت  جلسـه  اول  همـان  در 
بگویـد مـن نماینـده نیسـتم و پاکـت 
نامـه را بـه مـن بدهد. اصال چـرا روز 
قبـل جلسـه ایـن نامـه را نـداد که ما 
کنیـم؟  دعـوت  را  درمیشـیان  آقـای 
ایشـان گفته انـد کـه نماینـده کانـون 
کارگردانـان بـه جلسـه دعوت نشـده 
اسـت، در حالـی کـه ایـن یـک دروغ 
آشـکار اسـت. 5دقیقه به پایان جلسـه 
نامـه آقای امیریوسـفی بـه دست ما 
رسـید. بـه نظرم آقای امیریوسـفی برای 
پنهـان کردن برخی حواشـی مالی خود، 
ایـن جنجال هـا را بـه پـا می کنـد! رفتار 
شورای صنفی نمایش صددرصد قانونی 
بوده اسـت، همه اعضا حضور داشـتند و 
آنهـا بر قانونی بودن جلسـه و رای گیری 
صحـه می گذارند. رای گیـری را خود من 
انجـام دادم و به آقای امیریوسـفی گفتم 
کـه آیا بـا انتخاب آقای شایسـته موافق 
اسـت یا خیر؟ کـه عنوان کـرد خیر! اگر 
ایشـان نماینده نیستند چرا در رای گیری 
شرکت کردند، مگر نمی دانستند نماینده 

بایـد در رای گیری شـرکت کند؟

نامه تهدیدآمیز خانه سینما
خانه سـینما روز شنبه در نامه ای 
خطـاب بـه رئیس سـازمان سـینمایی 

بـا بیـان اینکـه شـیوه غیرمرسـوم و 
شـورای  معرفـی  غیرطبیعـی  حتـی 
صنفـی جدیـد بـه هیـچ وجـه مـورد 
تاییـد خانـه سـینما، تهیه کننـدگان و 
کارگردانـان نیسـت، خواسـتار توقـف 
فـوری ایـن رونـد شـد و هشـدار داد 
کـه در غیـر اینصـورت دور جدیـدی 
بـه  می شـود!  آغـاز  کشـمکش ها  از 
نقـل از روابـط عمومـی خانه سـینما، 
جامعه اصناف سـینمایی طـی نامه ای 
به حسـین انتظامی، ریاسـت  سـازمان 
سـینمایی نسبت به حاشـیه های اخیر 
شـورای صنفی نمایش واکنش نشـان 
داد. در متـن نامـه خانـه سـینما آمـده 
اسـت: جنـاب آقـای دکتـر انتظامـی، 
ریاسـت محتـرم سـازمان سـینمایی، 
در شـرایطی کـه همه توان سـینمای 
ایـران می بایسـت در مسـیر عبـور از 
ناشـی  اقتصـادی  اجتماعـی  بحـران 
از دوران کرونـا تجمیـع شـود، وقایـع 
رخ داده پیرامـون دوره جدید شـورای 
صنفـی نمایـش بـه انباشـت افزون تر 
معضـالت منجـر می شـود. مجموعـه 
پیامدهـا در دوران تغییـرات پی درپـی، 
فن آوری هـای نویـن، کیفیـت بـازار، 
آموزشـی، فرصت هـای  سیسـتم ها ی 
کارکـرد  تغییـر  همـگان،  اختیـار  در 
ابـزار، سـرمایه و محـل عرضـه، همه 
مـا را وادار می کنـد در معنـای فعالیتی 
خـود تجدیـد نظـر کنیـم. در چنیـن 
شـرایطی کدام عقل سـلیمی تشـدید 
تقابـل بـا نهـاد صنفـی را جایگزیـن 
تعامـل سـازنده بـرای فـردای بهتـر 
سـینمای جمهـوری اسـالمی ایـران 
کـرده اسـت؟ مشـی صواب آن اسـت 
دولـت و سـازمان سـینمایی اگر توان 
رفـع کل مضایـق را ندارنـد، زخمـی 
بـر ایـن پیکـره گرفتـار وارد نسـازند. 
صنفـی  شـورای  کـه  اسـت  روشـن 

از  پـس  و  جـاری  در سـال  نمایـش 
بازگشـایی نیازمند حداکثـر عقالنیت، 
تدبیـر و تمشـیت امـور اسـت و ایـن 
میسـر نمی شـود مگـر آنکـه هـم از 
جهـت سـازوکار اجرایـی، ایـن شـورا 
اصنـاف  و  اصنـاف  منتخـب  واقعـا 
نمایندگانـی  معرفـی  بـه  مقیـد  نیـز 
باشـند که بـرای معضالت پسـاکرونا 
طـرح و برنامـه داشـته باشـند. شـیوه 
غیـر طبیعـی  و حتـی  مرسـوم  غیـر 
بـه  جدیـد  صنفـی  شـورای  معرفـی 
هیـچ وجـه مـورد تاییـد خانه سـینما، 
تهیه کننـدگان و کارگردانـان نیسـت. 
لـذا از جنابعالـی تقاضـا داریـم عاجال 
ایـن رونـد متوقف گـردد و نمایندگان 
مرسـوم و ذی مدخـل با نظـارت عالیه 
خانـه سـینما معرفـی شـوند. در غیـر 
اینصـورت هشـدار جـدی، روشـن و 
صریح خانه سـینما این اسـت که بیم 
آن مـی رود در شـرایطی کـه حداکثـر 
آرامـش در ایـن روزهـا و ماه های آتی 
نیـاز مبرم جامعه سـینمایی اسـت دور 
جدیـدی از کشـمکش های بی حاصل 
شـروع شـود کـه متضـرر اصلـی آن 
سـینمای کشـور اسـت. بدیهی اسـت 
و  ذاتـی  وظیفـه  بنابـر  سـینما  خانـه 
از  صیانـت  بـه  ملـزم  خـود  قانونـی 
اصنـاف ذینفـع )انجمن سـینماداران، 
ن،  پخش کننـدگا صنفـی  نجمـن  ا
شـورای عالی تهیه کننـدگان و انجمن 
صنفـی کارگردانـان( خواهـد بـود و از 
هـر اقدامی در تثبیت آرامش و دفاع از 
اصنـاف عضو خـود دریغ نخواهد کرد.

واکنش رئیس سازمان سینمایي
حسـین انتظامی سـاعاتی پس از 
انتشـار بیانیـه خانه سـینما کـه حاوی 
هشـدار در مورد شروع کشمکش های 
بی حاصـل بود، با منتشـر کـردن یک 

توئیـت نخسـتین واکنـش خـود را به 
این بیانیه نشـان داد. حسـین انتظامی 
تاکیـد کرد که شـورای صنفی نمایش 
در خانـه سـینما تشـکیل می شـود. او 
نوشـت: شـورای صنفی نمایـش قرار 
نیسـت در جایـی غیـر خانـه سـینما 
تشـکیل شـود. با یـک خبر نادرسـت 
و  صنفـی  نگرانـی   ایجـاد  به دنبـال 
دوقطبی سـازی  هسـتند. دولت متوجه 
اعتبـار نهادهـای مدنـی هسـت. مـن 
هـم کـه خاسـتگاه صنفـی دارم، در 
دولـت  سیاسـت  ایـن  از  پاسـداری 
جدی تـر هسـتم چرا که قـدر و قدرت 

نهادهـای  مدنـی را می دانـم.

تهدید رئیس اسبق شورا صنفي
پـس از نامـه آمیختـه بـا تهدید 
ریاسـت  بـه  خطـاب  سـینما  خانـه 
سـازمان سـینمایی، این بار ابوالحسن 
داوودی رسـما بیـان کـرد که حسـین 
انتظامـی بایـد توجـه کنـد کـه اگـر 
ایـن قائلـه هـر چـه زودتر ختم نشـود 
خیلـی  عواقـب  و  اتفاقـات  می توانـد 
ناگوارتری را داشـته باشد! روز گذشته 
ابوالحسـن داوودي در شـبکه رادیویی 
و برنامـه سـینما معیار گفـت: با توجه 
بـه سـابقه قبلـی که داشـتم بـه نظرم 
در شـکل برداشتی که مدیریت دولتی 
از مناسـبات سـینما داشـته اشـتباهی 
رخ داده اسـت. شـاید بعضـی از کـم  
تجربگی هـا باعـث شـده کـه متوجـه 
نشـوند خانواده سـینما با همه مسـائل 
و اختالف نظرهـا و سـلیقه ها شـیمی 
خاصـی دارنـد لذا بـه بعضـی از موارد 
نبایـد خیلـی نزدیـک شـد و روی آن 
زوم کـرد و کارهایـی را انجـام داد که 
حاصلـش بـرای دولت و صنف بسـیار 
ناگوار و خطرناک باشـد و یکسـری از 
منازعات را دامن بزند. شـورای صنفی 
بـه دلیـل اهمیتـی کـه دارد همیشـه 
یکـی از مراکـز اختالف نظر و سـلیقه 
بـوده ولـی در تمام طول این سـال ها 
کار خـودش را انجـام داده و انتقاداتی 
هـم بـه آن وارد شـده اسـت. وزارت 
ارشـاد از نظـر قانونـی حـق دارد بـر 
ایـن شـورا نظارت هایی داشـته باشـد 
اما همیشـه شـکل تعامل بـه گونه ای 
بـوده کـه هیچوقـت تبدیل به شـکل 
در  حداقـل  اسـت.  نشـده  دسـتوری 
دوره هایـی کـه من در شـورای صنفی 
بـا  مسـئولیت داشـتم هیچوقـت مـا 
دولـت شـکلی از دسـتور نداشـتیم و 
اگـر هـم مـوردی بـوده قبـل از اینکه 
اسـت.  رفتـه  بیـن  از  بیفتـد  اتفـاق 
اکنـون ایـن ماجرا برای اهالی سـینما 
حساسـیتی را بـه وجـود آورده و باعث 
شـده کـه بعضی از اختالفـات قدیمی 
و دعواهایـی کـه حاصلـی هـم بـرای 
سـینمای ایـران نداشـته دوبـاره زنده 
شـود. ایـن قضیـه نتیجـه اش بـازی 
می توانـد  کـه  می شـود  باخت باختـی 
بـرای صنـف ناگـوار و بـرای دولـت 
یـک زنگ خطـر باشـد. ماجـرا صرفا 
دربـاره نماینـده طیـف تهیه کننـدگان 

نیسـت و ایـن موضـوع ظاهـر قضیـه 
نیـز  فرح بخـش  آقـای  چـون  اسـت 
یکـی از اعضای قدیمی سینماسـت و 
فعالیت هـای زیـادی در زمینه مسـائل 
صنفی داشـته اسـت اما ممکن اسـت 
سـلیقه اش بـا بسـیاری از افـراد دیگر 
یکی نباشـد. یعنـی این اتفاق در طول 
سـال های گذشـته بـه کـرات انجـام 
شـده و افـراد هـم با یکدیگر دوسـت 
بودنـد و هم اختالفات نظر خودشـان را 
داشـتند. اینکه دولت بیایـد و خودش را 
یـک عامـل بزرگتـر بدانـد و بخواهد بر 
اسـاس قوانینـی کـه صرفـا روی کاغذ 
نوشـته شـده لحن آمرانه داشـته باشـد 
طبعـا چیزی اسـت کـه خانواده سـینما 
بـه هیـچ شـکل آن را نمی پذیرنـد. در 
دوره های گذشـته نیز شـاید نمونه های 
آن وجـود داشـته اسـت. در دوران آقای 
شـمقدری بـا وجـود اینکـه امکانـات و 
اختیـارات بیشـتری هـم در ایـن زمینه 
بـود امـا دیدیـم کـه حاصـل آن چـه 
خسـارتی را بـرای سـینما و مدیریـت 
دولـت به وجـود آورد. به عنـوان فردی 
کـه از ایـن ماجـرا هیـچ منفعتـی ندارم 
گوشـزد کـردم کـه بـر اسـاس تجربـه 
شـخصی ام آن را یک زنگ خطر بزرگ 
می دانـم. آقای انتظامـی باید توجه کند 
کـه اگـر ایـن قائله هـر چـه زودتر ختم 
نشـود می تواند اتفاقـات و عواقب خیلی 

ناگوارتری را داشـته باشـد.

آیا شوراي صنفي دولتي است!؟
داوودی  ابوالحسـن  ادعاهـای 
کـه زمانـی خـودش رئیـس شـورای 
صنفـی نمایـش بـود دربـاره دولتـی 
بـودن این شـورا با تعجب بسـیاری از 
سـینماگران مواجه شده چون داوودی 
تـا زمانـی کـه خـودش رئیـس شـورا 
بـود دربـاره دولتـی بودن شـورا حرف 
نمـی زد و حـاال کـه نـه خـودش و نه 
هم صنفـی اش )محسـن امیریوسـفی( 
ندارنـد  اختیـار  در  را  شـورا  ریاسـت 
نگران دولتی شـدن شـورا شده  است! 
حسـین فرح بخـش تهیه کننده سـینما 
و از اعضـای شـورای صنفـی نمایش 
در واکنـش بـه ادعاهـای ابوالحسـن 
داوودی یادداشـتی را منتشـر کـرد و 
در آن بـا برشـمردن سـوابق داوودی 
در شـورای صنفـی نمایـش، تناقـض 
ادعاهـای وی را زیـر سـوال بـرد. در 
متن یادداشـت فرح بخش آمده اسـت: 
ابوالحسن داوودی از دوستان صمیمی 
و قدیمـی مـن اسـت و به عنـوان یک 
کارگـردان خـوب، قابل احترام اسـت 
و بـرای همیـن اظهاراتـی مبنـی بـر 
شـورای دولتی خواندن شورای صنفی 
نمایش از سـوی ایشـان مرا واداشـت 
کـه پاسـخ ایشـان را بدهـم چـون به 
نظـر می رسـد ایشـان بـدون توجه به 
تاریخچـه شـورا و آنهایـی کـه شـورا 
را دولتـی کردنـد چنیـن حرف هایـی 
زده اسـت. اول اینکه سـابقه تاسـیس 
سـال  بـه  نمایـش  صنفـی  شـورای 
۷6 بازمی گـردد و پیشـنهادی کـه از 

سـوی اتحادیـه تهیه کننـدگان بـرای 
آن  در  شـد.  مطـرح  شـورا  تشـکیل 
زمـان مقـرر شـد شـورا بـا حضـور 5 
سـینمادار و 5 تهیه کننـده کـه ارکان 
اصلـی اکران بودنـد راه بیفتد. اتحادیه 
تهیه کنندگان پیشـنهاد کرد سـیف اهلل 
کانـون  از  را  کارگـردان  یـک  داد 
کارگردانـان بـه شـورا اضافـه کنـد و 
اینچنیـن شـد که حسـین زندبـاف از 
کانـون وارد شـورا شـد. در آن زمـان 
همـواره رئیس شـورای صنفی نمایش 
از صنـف تهیه کننـدگان بـود که رکن 
اساسـی تولید هسـتند و مالـک اثر در 
پخـش. ایـن روال ادامـه داشـت تـا 
زمان معاونت سـینمایی محمدحسـن 
کـه  زمـان  همـان  یعنـی  پزشـک 
منوچهـر محمـدی مدیرعامـل خانـه 
رئیـس  ابوالحسـن داوودی  و  سـینما 
زمـان  ایـن  در  شـد.  مدیـره  هیـات 
بـود کـه علیرغـم مخالفـت اتحادیـه، 
شـورای صنفـی نمایـش را بـه خانـه 
سـینما بردنـد و در ایـن انتقـال تیـم 
سـه نفره پزشـک، محمـدی، داوودی 
نقـش اصلـی را بـازی کردنـد. آنجـا 
تهیه کننـدگان،  اتحادیـه  کـه  بـود 
معرفـی  شـورا  بـرای  را  نماینـده ای 
نکـرد و ایـن شـد کـه خـود ارشـاد 
محمدرضـا تخت کشـیان را به عنـوان 
صنفـی  شـورای  وارد  تهیه کننـده 
نمایـش کـرد. عجبـا کـه آن زمـان 
ابوالحسـن داوودی کمتریـن انتقـادی 
از ارشـاد نکـرد؟ آیا آن زمـان نماینده 
انتصابـی  شـورا،  در  تهیه کننـدگان 
نبـود؟ آقـای داوودی! شـما بـا قدرت 
دولـت، شـورا را به خانه سـینما بردید 
و ریاسـت کارگردانان در شـورا را باب 
کردیـد که کامال غیرحرفـه ای و غلط 
بـود. دوم اینکـه در سـال 1393 و در 
زمـان ریاسـت ایوبی بر سـینما، اصغر 
و  پخش کننـدگان  کانـون  از  بانکـی 
بنـده از طـرف تهیه کننـدگان بـرای 
نمایـش  در شـورای صنفـی  حضـور 
به ارشـاد معرفی شـدیم و ابوالحسـن 
داوودی از جانـب کارگردانـان. بـا این 
حال ارشـاد من و بانکی را قبول نکرد 
و خودش از مرتضی شایسـته و محمد 
نیک بین دعوت کرد وارد شـورا شـوند 
و البتـه کـه داوودی رئیـس آن شـورا 
شـد و بـا روی بـاز از نمایندگان دولت 
اسـتقبال کرد. چطـور انتصابات دولتی 
در شـورایی که داوودی، رئیس  آن بود 
موجـب نگرانی ایشـان نشـد؟ چگونه 
۲ سـال رئیـس شـورایی بودیـد کـه 
حتـی جلسـاتش هم در وزارت ارشـاد 
تشـکیل می شـد؟ نشـان به آن نشان 
کـه در همان دوران در مراسـم ازدواج 
سـاعد فرزند سـعید سـهیلی در همین 
و  کـردم  گالیـه  داوودی  بـه  رابطـه 
هرچـه  دولـت  شـد  مدعـی  ایشـان 
بگویـد الزم االجراسـت! چطور اسـت 
کـه آن موقـع دولـت هرچـه می گفت 
الزم االجـرا بـود ولـی حـاال برعکس 
شـده!؟ سـوم اینکـه در 5مـاه ابتدایی 
سـال 98 شـورای عالی تهیه کننـدگان 

نداشـت  شـورا  در  نماینـده ای  هیـچ 
ابراهیـم  وقـت  نظـارت  معـاون  و 
بـود کـه حکـم حضـور  داروغـه زاده 
محمـد احمـدی و محمـود رضوی در 
شـورای صنفی نمایـش را صادر کرد. 
ایـن همان شـورایی اسـت کـه رئیس 
آن محسـن امیریوسفی بود. چطور در 
آن زمـان اعتـراض داوودی به دخالت 
دولتـی را ندیدیـم؟ چهار اینکه فارغ از 
آن که نماینده تهیه کنندگان کیسـت؟ 
تمـام  امسـال  شـورای  انتخابـات  در 
اعضـا بـه مرتضی شایسـته رای دادند 
فـرد  هـر  تهیه کننـدگان  نماینـده  و 
دیگـری هـم که بـود باز شایسـته بود 
کـه بـا قاطبـه آرا رئیس می شـد چون 
امیریوسـفی فقـط یک رای داشـت و 
آن هـم رای خـودش بـه خـودش بود! 
آقـای داوودی، باالغیرتـا اگـر امسـال 
شـورا  رئیـس  امیریوسـفی  بـاز  هـم 
می شـد از دولتـی شـدن شـورا حـرف 
می زدیـد؟ بـه نظـر می رسـد هرجـا به 
نفع شـما و دوسـتان شماسـت، دولتی 
بودن حالل اسـت و مشـکلی نـدارد و 
هرجـا دوسـتان شـما رئیـس نباشـند، 
آقـای  اسـت!؟  حـرام  بـودن  دولتـی 
امیریوسـفی در جلسـه  داوودی، چـرا 
اخیـر شـورا بـا صراحـت می گفت من 
بایـد رئیس شـوم؟ این ادبیـات کجای 
داوودی  آقـای  اسـت؟  دموکراسـی 
یادشـان نرود اگـر به جایی رسـیده ایم 
تهیه کننـدگان  نماینـده  دولـت  کـه 
از همـان  انتخـاب می کنـد ناشـی  را 
تشـتت میـان تهیه کنندگان اسـت که 
بارهـا و بارها همـکاران را از آن پرهیز 
دادیـم. همیـن حاال هـم جامعه صنفی 
شـرایطی  هـر  تحـت  تهیه کننـدگان 
پـای کار اتحـاد اسـت ولـی دیگـران 
پـای کار نیسـتند. چـرا؟ پنجـم اینکـه 
اتفاقـات اخیـر بار دیگر معلـوم کرد که 
تمامیت خواهـان به محـض آن کـه به 
منافع شـان ضربـه می خـورد از النه ها 
بیـرون می آیند، البته داوودی مبراسـت 
از تمامیت خواهـان ولـی آنهـا کـه بـه 
پشـت پرده کوچ می کننـد و به دیگران 
مشـخص  کامـال  می دهنـد  عالمـت 
هسـتند! اینها در سـینماداری یا پخش 
یـا تولیـد منافعـی دارند و حـاال واهمه 
پیـدا کرده انـد از اینکـه مبـادا جلـوی 
ویژه خواری هایشـان گرفتـه شـود ولی 
به همه سـینماگران حتـی ویژه خواران 
قول می دهم که شـورای صنفی جدید 
بـا دقـت و کامـال مطابـق بـا آئین نامه 
پیـش خواهد رفت و سـعی خواهد کرد 
عدالـت را معیـار مصوبـات نمایـد. اگر 
پاسـخ داوودی را دادم به خاطـر اینکـه 
ایشـان را کارگردانی ارزشـمند می دانم 
کمااینکـه خـودم هـم صرفـا به خاطـر 
حفاظـت از کیـان و منافع بدنه سـینما 
و نـه فقـط حمایت از یـک اقلیت، وارد 
شـورای صنفـی نمایش شـدم و الاقل 
از همـکاران شناخته شـده انتظـار دارم 
بـدون اطالعـات کافـی و بـدون عقبه 
خـود اظهاراتی را طرح نکنند که خیلی 

سـریع تناقضـات آن رو شـود.
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