
شرایط دشوار اقتصادی در حال بهبود است

تاکید  به  اشاره  با  شوراها  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  سخنگوی 
مقام معظم رهبری بر جایگاه آزاداندیشی و مطالبه گری جوانان تاکید کرد 
که جوانان باید با جدی گرفتن توصیه های رهبری و شناخت معرفت ها و 

کسب علم پا به عرصه بگذارند.
اصغر سلیمی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در گفت وگوی ویدئو 
کنفرانسی با دانشجویان و توصیه هایی که ایشان به دانشجویان داشتند بیان 
کرد: مقام معظم رهبری همواره بر روی بحث جوانان و کرسی های آزاداندیشی 

در دانشگاه ها و تالش برای خودسازی جوانان تاکید داشته اند. با توجه به 
شرایطی که این روزها کشور و جهان در حال تجربه کردن است تکیه بر 

ظرفیت جوانان از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وی در ادامه اظهار کرد: این روزها با گسترش ارتباطات و ظهور وسایل 
ارتباط جمعی متفاوت شاهد هستیم که ارتباط تنگاتنگی بین مجامع مختلف 
در دنیا ایجاد شده است، جوانان ما نیز با خودساختگی و معرفت دینی باید 
پا به عرصه گذاشته و پاسخ قانع کننده ای به شبهاتی که از سوی دشمنان 

به دین اسالم و اهداف و سیاست های جمهوری اسالمی وارد می شود پاسخ 
دهند.نماینده مردم سمیرم در مجلس تصریح کرد: جوانان ما با شناخت خود 
و معرفت های انسانی و کسب علم و دانش در فضای مجازی و حقیقی و در 
مجامع دانشگاهی باید حضور یافته و در برابر دسیسه ها و شبهات بیگانگان 
بایستند. برای بالندگی و رشد کشور باید با تکیه بر جوانان از ظرفیت های 

کشور بهره برد.
صفحه 3

تمامی دستگاه ها از ظرفیت جوانان 
استفاده کنند

لزوم  بر  تاکید  با  یک عضو هیات رئیسه فراکسیون جوانان مجلس شورای اسالمی 
توجه به جوانان در عرصه های مختلف گفت: بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره دادن 
فرصت به جوانان باید تلنگری به همه دستگاه های حاکمیتی و حکومتی باشد تا فرصت را 

برای جوانان باز کند.
شهروز برزگر با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در نشست تصویری با مجموعه ای 
از جوانان دانشجو و تشکل های دانشگاهی گفت: مقام معظم رهبری تاکید داشتند که دولت 
فعلی یا دولت بعدی برای آنکه بتواند کار را پیش ببرد باید از جوانان انقالبی و همگام با گام 
دوم استفاده کند چون بهره گیری از جوانان نیاز اساسی کشور است. جوانان دارای انرژی و 

شادابی هستند که می توانند موتور محرکه ای برای کشور باشند.
وی افزود: هر کجا و در هر عرصه ای که از جوانان استفاده کرده و به آنها میدان داده ایم 
شاهد خالقیت، کارآیی، بهره وری و مدیریت به نحو احسن بوده ایم. امروز هم کشور از یک 
پتانسیل و نیروی جوان فوق العاده ای برخوردار است که می تواند با استفاده از آن کارهای 

زیادی انجام دهد منوط بر آنکه به آنها فرصت و میدان داده شود.
صفحه 3

اهتمام در کاِر گروهی قانونگذاری را 
از مجلس یازدهم انتظار داریم

یک حقوقدان گفت: از مجلس یازدهم با بررسی نواقص دوره های قبل انتظار می رود در 
خصوص کاِر گروهی قانونگذاری اهتمام بیشتری به خرج دهد.

تصویب  برای  یازدهم  مجلس  به  پیشنهادی  چهارچوب  با  رابطه  در  نقاشان  مریم 
گرایش  کمیسیون ها،  خبره  کارشناسان  از  استفاده  گرایی،  تخصص  کرد:  اظهار  قوانین، 
به کار گروهی در امر قانونگذاری از جمله پیشنهادات به نمایندگان دور یازدهم مجلس 

شورای اسالمی می باشد.
وی با بیان این که نمایندگان مجلس معتمدین مردم هستند، گفت: مردم آن ها را به صرف 
این اعتماد انتخاب کردند که مشکالت و تقاضاهای مردم را به مجلس منعکس می کنند و 
برای رفع معضالت آن ها و تالش برای تصویب قوانین کارگشا می کوشند، اما این افراد معتمد 

در همه زمینه ها متخصص نیستند.
صفحه 3

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش:

تشریح پروتکل های بهداشتی 
برای بازگشایی مدارس و برگزاری امتحانات

 دانش آموزان برای ارزیابی در مدرسه حاضر شوند
آموزان  دانش  ارزیابی  درباره  زاده  حکیم  رضوان 
در  آموزان  دانش  که  است  این  ما  تاکید  گفت:  ابتدایی 
قالب دو یا سه نفر با حفظ پروتکل های بهداشتی بتوانند 

در مدارس جهت ارزیابی حضور پیدا کنند.
ابتدایی  دوره  در  اینکه  بیان  با  زاده  رضون حکیم 
یادگیری دانش آموزان بسیار مهم است، گفت: برای ما 
دسترسی  آموزش  به  آموزان  دانش  همه  که  است  مهم 
همین  به  شود  جبران  اشکاالتشان  و  باشند  داشته 
ارسال  ابتدایی  مدارس  برای  که  دستورالعملی  در  خاطر 
عهده  بر  را  ابتدایی  دوره  بازگشایی  مسئولیت  کردیم، 
آموزگاران و مدیران گذاشته ایم مبنی بر اینکه تک تک 
آیا  که  دهند  اطالع  و  کنند  ارزیابی  دانش آموزانشان را 
از آموزش های تلویزیونی استفاده کرده اند یا عضو  اینها 

شبکه های مجازی عضو بوده اند؟
صفحه 2

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد اعالم کرد؛

انجام بیش از 480 هزار نوبت ضدعفونی 
ناوگان حمل ونقل عمومی طی 65 روز گذشته
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تکنیک هایی برای مذاکره تجاری
صفحه 3اهدافی که موفقیت را تضمین می کند
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مهران غفوریان: 
مردم این روزها 

نیاز به شادي و 
روحیه دارند

5ورزش
نبی: تالش می کنیم

 تا رای پرونده 
ویلموتس به ضرر

 ما نباشد!

هنگ 7فر

در سال هاي اخير حضور ستارگان سينما و تلويزيون در قامت مجري در 
برنامه هاي مختلف تلويزيون به شدت افزايش پيدا كرده و حتي برخي 
انتقادات سفت و سخت از سوي مديران هم نتوانسته جلوي اين اتفاق 
را بگيرد و درنهايت استقبال مخاطب از اين ستارگان و شكست مجريان 
قديمي صداوسيما باعث شده تا برنامه سازان هم تمايل بيشتري براي 
حضور ستاره هاي محبوب سينما در برنامه هاي تلويزيوني داشته باشد.

»مهدی محمدنبی« روز گذشته)دوشنبه( در سالروز افتتاح 
مورد  در  همچنين  خبرنگاران  جمع  در  ورزش  ملی  موزه 
نتيجه شكايت »مارک ويلتموس« اظهار داشت: در اين مورد 
نمی توان پيش داوری كرد. بايد تالش كنيم تا رای به ضرر 

فوتبال ما نباشد.

نويسنده  و  داستانی  ادبيات  پژوهشگر  رجبعلی  باقر 
راديو، از آماده شدن كتاب جديد خود با عنوان »صد 
نصيحت  از  كه  جوانی  داستان نويسان  به  توصيه 

متنفرند!« خبر داد.

صد توصیه به 
داستان نویسان 
جوانی که از 

نصیحت متنفرند!

برای بالندگی کشور باید از ظرفیت جوانان بهره برد
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نـوروزی  _ حامـد  مرکـزی 
: طـی مراسـمی بـا حضـور آیـت 
نماینـده  آبـادی  نجـف  دری  اهلل 
مرکـزی  اسـتان  در  فقیـه  ولـی 
مهـدی  اراک،  جمعـه  امـام  و 
ن  ما ز سـا ئیـس  ر د  ا لی نـژ جما
معـاون  و  شـهرداری ها  همیـاری 
کمـال  کشـور،  وزیـر  عمرانـی 
شـهرداران  مجمـع  دبیـر  مـرادی 
علـی  سـید  ایـران،  کالنشـهرهای 
مرکـزی،  ر  ندا سـتا ا ده  زا آقـا
بختیـاری فرمانـدار اراک، محمـد 
اراک،  شـهردار  شـفیعی  کریـم 
رییس و اعضای شـورای اسـالمی 

شـهر و سـایر مدیـران اسـتانی و شـهری، فـاز 
یـک تقاطـع غیرهمسـطح سـردار شـهید کاوه 
نبیـری شـهر اراک افتتـاح و مـورد بهره برداری 

گرفـت. قـرار 
رئیـس سـازمان شـهرداری هـا و دهیـاری 
حـل  و  شـهرها  توسـعه  گفـت:  کشـور  هـای 
برخی مشـکالت شـهری نیازمند نگاه حکیمانه 
و تجویـز نسـخه شـفابخش از سـوی حکیمـان 

شـهری اسـت.
مهـدی جمالـی نژاداظهار کـرد: در تقویم 
از 21  بیـش  در کشـور  بحـران سـال گذشـته 
بحـران کوچـک و بـزرگ رخ داده و سـال 98 
بـا سـیل در 25 اسـتان آغـاز شـد و بـا قرنطینه و 
کرونـا بـه اتمـام رسـید و شـاید کمتر کشـوری 
باشـد کـه در طـول یکسـال ایـن بحـران هـا را 

تجربـه کرده باشـد.
وی بـا اشـاره بـه شـیوع ویـروس کرونـا 
در اواخـر سـال گذشـته افـزود: شـیوع ویروس 
کرونا در سراسـر جهان، بسـیاری از کشورهای 
پیشـرفته و صاحـب نـام را بـه زانـو درآورد، اما 
ایـران علیرغـم درگیری با تحریم هـای ظالمانه 

بواسـطه صبـوری مـردم و دلسـوزی مسـئوالن 
و مدیـران شـرایط بهتـری را نسـبت بـه سـایر 

کشـورها داشـته است.
جمالـی نـژاد درخصـوص توسـعه شـهری 
اضافـه کرد: علیرغـم انجام پروژه های بزرگ و 
کوچک خوب و حل برخی مشـکالت شـهرها 
بواسـطه ایـن پروژه هـا، امـا توسـعه واقعـی در 
شـهرها وجـود نـدارد و هنوز تمامی مشـکالت 
در شـهرها مرتفع نشـده که علت این مهم شـفا 

بخـش نبـودن این نسـخه ها برای شهرهاسـت.
نماینده ولی فقیه در اسـتان مرکزی گفت: 
توسـعه شـهرها و کاهش چالش ها و مشـکالت 
در این راسـتا، نیازمند اتخـاذ برنامه های متوازن 
و حکیمانـه بـا یـک دیـد جامـع نگی بر اسـاس 

نقشـه بلندمدت است.
آیـت اهلل دری نجـف آبـادی اظهـار کرد: 
دیگـر  ارزشـمند  قـدم  یـک  پـل  ایـن  افتتـاح 
بهبـود  اسـتانی،  در راسـتای توسـعه شـهری و 
فضاهـای عمومی و محیط زیسـت و یک اقدام 
عمرانـی ارزشـمند اسـت کـه بایـد در ادامه نیز 
ایـن اقدامـات ماندگار در سـطح شـهر اراک و 

اسـتان مرکـزی صـورت گیـرد.

وی افزود:در سـال های گذشـته، 
شـهر  در  پل هـا  و  از طرح هـا  برخـی 
اراک بـدون توجـه بـه آینـده نگـری 
ایجـاد شـد و بـرای کاهـش خطـا در 
بلندمـدت  نقشـه های  بایـد  پروژه هـا 
ترسـیم شـود چـرا کـه بـا یـک جامـع 
نگـری و بـر اسـاس نقشـه بلندمـدت، 
می تـوان درصـد خطـا در پـروژه هـا 

را کاهـش داد.
اسـتاندار  آقـازاده  علـی  سـید 
تقاطـع  افتتـاح  آییـن  در  مرکـزی 
نبیـری  وه  کا شـهید  غیرهمسـطح 
گفـت: همـه تالش هـا بـرای دسـتیابی 
در  قبـل  سـال  از  بهتـر  عملکـرد  بـه 
سـال پایانـی دولـت دوازدهـم بـه کار گرفتـه 

اسـت. شـده 
در  ویـژه ای  برنامه هـای  افـزود:  آقـازاده 
ویـژه  بـه  و  مرکـزی  اسـتان  شـهرداری های 
شـهرداری اراک بـرای اتمـام طرح هـای نیمـه 
اثرگـذار  تمـام و آغـاز چنـد طـرح جدیـد و 

اسـت. دیـده شـده 
پایـان  در  اسـت  امیـد  کـرد:  بیـان  وی 
سـال دولـت دوازدهـم و شـوراهای اسـالمی، 
تالش هـای  و  عملکـرد  از  خوبـی  خاطـرات 
مدیـران و مسـووالن امـر در ذهـن مـردم ایـن 

شـود. مانـدگار  اسـتان 
در ادامـه این مراسـم محمد کریم شـفیعی 
شـهردار اراک گفت:ایـن تقاطـع بـا اعتبـاری 
بالـغ بـر 350 میلیـارد ریال توسـط شـهرداری و 
پیمانـکاری شـرکت جهـاد نصر اسـتان مرکزی 

احـداث و تکمیل شـد.
همسـطح  غیـر  تقاطـع  : فزود ا شـفیعی 
در  متـر   198 طـول  بـه  نبیـری  کاوه  شـهید 
رینگ هـای  اتصـال  راسـتای  در  الیـن،  هـر 
شـهری اراک،کاهـش آلودگـی، خروج شـهر 
بزرگـراه  بـه  اتصـال  و  بسـت  بـن  از  صنعتـی 
اراک  شـهر  بـه  ورودی  افـزودن  و  جهان پنـاه 
از کمربنـدی جنوبـی بـه اجـرا در آمـده اسـت 
محیـط  مدیـر کل  گفتـه  طبـق  اینکـه  ودیگـر 
زیسـت اسـتان، افتتـاح این پـروژه باعث اجرای 
طـرح جامـع کاهـش آلودگـی هوا می شـود.ر 
ویـژه  بـه  و  مرکـزی  اسـتان  شـهرداری های 
شـهرداری اراک بـرای اتمـام طرح هـای نیمـه 
اثرگـذار  تمـام و آغـاز چنـد طـرح جدیـد و 

دیـده شـده اسـت.
پایـان  در  اسـت  امیـد  کـرد:  بیـان  وی 
سـال دولـت دوازدهـم و شـوراهای اسـالمی، 
تالش هـای  و  عملکـرد  از  خوبـی  خاطـرات 
مدیـران و مسـووالن امـر در ذهـن مـردم ایـن 

شـود. مانـدگار  اسـتان 

افتتاح فاز یک تقاطع غیرهمسطح شهید کاوه نبیری اراک

آغاز عملیات اجرایی فاز ۲ پروژه
مرکزی-حامد نوروزی: رئیس سازمان فنی و 
حرفه ای کشور بر ضرورت ایجاد شورای صالحیت 
حرفه ای و سنجش مهارت در استان مرکزی با 
مربیان حوزه  و  اساتید  نخبگان،  بر ظرفیت  تکیه 
های مختلف تاکید کرد و گفت: این شورا می تواند 
توان مهارتی تمام مراکز تولیدی استان را ارزیابی و 
شناسنامه مهارتی الزم را برای هر بخش صادر کند.

استان  مهارت  شورای  جلسه  در  اوسط  علی 
سازمان  این  اصلی  هدف  اینکه  بیان  با  مرکزی، 
اشتغالزایی با تکیه بر توانایی های فردی هر شخص 
است، اظهار کرد: بیشترین توجه ما در حوزه مشاغل 
بر روی  باید  اقتصادی  بنگاه های کوچک  و  خرد 
مهارت افراد متمرکز باشد و بر همین اساس در مدت 

دو سال گذشته در حدود یک و نیم 
میلیارد دالر از سوی این سازمان 
راستای  در  کشور  روستاهای  به 
مهارت افزایی و اشتغالزایی کمک 

شده است.
ینکه  ا بر  کید  تا با  وی 
بهترین  روستائیان  و  روستاها 
مولد و تولیدکننده هستند، افزود: 
در شش ماهه دوم سال گذشته 
سوی  از  استاندارد   250 حدود 
به منظور  این سازمان تدوین و 
عرصه  در  متفاوت  حضوری 
عدالت  رعایت  با  و  اشتغالزایی 
های  استان  همه  به  مهارتی 
بخش  است.  شده  ابالغ  کشور 
عمده ای از مسائل پیشگیرانه ای 

که می توان در سطح مختلف جامعه آن را اجرایی 
کرد به طور مستقیم با موضوع مهارت افزایی در 
ارتباط است و در همین معضل کرونا اگر دقیق تر 
بندیشیم، متوجه می شویم دلیل بروز بسیاری از 
مشکالت حوزه کسب و کار، عدم آشنایی کسبه با 
اصول مدیریت بحران و فقدان مهارت الزم برای 

مواجهه با حوادث پیش بینی نشده است.
هیچ  قانون  اساس  بر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اجازه  آموزی  مهارت  گواهی  اخذ  بدون  صنفی 
فعالیت ندارد تاکید کرد: در صورتی که به مشاغل 
خرد و اصناف مختلف کشور به چشم یک ظرفیت 
ملی نگاه شود، می توان با روی آوری به ظرفیت 
های مهارتی کشور و ایجاد درک درست از مفهوم و 
ارزش مهارت، خسارات کشور را به حداقل رساند و 
کیفیت محصوالت را آنچنان باال برد که اغلب جامعه 
به سوی استفاده از کاالی تولید داخل روی بیاورند.

وی با طرح این سوال که چرا تا کنون نتوانسته 
ایم در تولید برخی از محصوالت داخلی به سطحی 
به  مشابه  خارجی  کاالهای  که  برسیم  کیفیت  از 
در  آموزی  مهارت  بحث  داد:  ادامه  نیایند،  چشم 

همه عرصه های اجتماعی باید جدی گرفته شود 
و نباید آن را تنها از حیث اصول فنی تحلیل کرد، 
بلکه باید به مهارت در همه مسائل مانند مهارت 
های حل مسئله، کنترل خشونت و نحوه بیان و... 
توجه شود. دامنه مهارت بسیار گسترده است و از 
آنجاکه عصر کنونی نیز، عصر مهارت و کارآفرینی 
به عصر سلطنت  آینده که  در سالیان  باید  است، 
مهارآموزان و تضعیف مدارک دانشگاهی در برابر 
مهارت نزدیک می شویم، بیش از پیش به مفهوم 

مهارت توجه داشته باشیم.
رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور گفت: 
در عصری که با مرگ زودهنگام تکنولوژی مواجه 
چندان  دو  اهمیتی  آموزی  مهارت  بحث  هستیم، 

پیدا می کند و فقدان چنین ارزشی در بین استان 
هایی که پایلوت صنعت کشور محسوب می شوند، 
آید. کشور  از سایر استان ها به چشم می  بیشتر 
بدون بهره مندی از مهارت، نمی تواند از نیروی 
کار خود در سالیان آینده حمایت کند و مطمئنا با 
رشد تکنولوژی و فناوری، سرمایه های کشور در 

نبود مهارت کافی ریزش خواهند کرد.
و  تکنولوژی  روز  مباحث  با  آشنایی  هاشمی 
مهارت های نوین را یک ضرورت اجتناب ناپذیر 
عنوان کرد و افزود: یمت کسی که مهارت باالیی 
داشته باشد، توسط همه کارآفرینان تعیین می شود 
ناپذیر  اجتناب  امری  جهان  همه  در  مهم  این  و 
است. مهارت به نوعی یک ویزا و گواهینامه است 
که سازمان فنی و حرفه ای کشور صادر می کند، 
متاثر از استانداردهای بین المللی است و به زبان 
های دیگر قابلیت ترجمه دارد. هر کسی که امروز به 
دنبال مهاجرت است در ابتدا درصدد کسب گواهی 
مهارت خود بر می آید و می داند که در آن سوی 

مرزها این مهارت بیشتر مقبولیت دارد.
وی با بیان اینکه عصر جاری، عصر استقبال 

از تغییرات است، خاطر نشان کرد: سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور همواره سعی داشته است بر 
اساس نیازهای جامعه اهداف خود را دنبال کند و 
بر همین اساس سند مهارت آموزی استان باید از 
جهات مختلف مورد بازنگری قرار بگیرد و در آن 
توجه شود. سند  جامعه  مهارتی  نیازهای  به همه 
راهبری مهارت هر استانی در حوزه های بازرگانی، 
باید سند مهارتی  خدمات، صنعت، کشاورزی و... 
باالدستی آن استان باشد و این موقع است که می 
توانیم اطمینان داشته باشیم این سند از جامعیت 

الزم برخوردار است.
هاشمی بر ضرورت ایجاد شورای صالحیت 
حرفه ای و سنجش مهارت در استان مرکزی با 
تکیه بر ظرفیت نخبگان، اساتید 
مختلف  های  حوزه  مربیان  و 
تاکید کرد و ادامه داد: این شورا 
تمام  مهارتی  توان  تواند  می 
مراکز تولیدی استان را ارزیابی و 
برای  را  مهارتی الزم  شناسنامه 
هرگاه  کند.  صادر  بخش  هر 
این  توسط  فرد  یک  صالحیت 
شورا به تایید برسد، باید گواهی 
مهارت او بدون نیاز به حضور در 
سازمان صادر  این  های  کالس 
به طی کردن  نیاز  دیگر  و  شود 
سوی  از  آموزشی  های  دوره 
این فرد نیست. با توجه به اینکه 
صنعت  پایتخت  مرکزی  استان 
شورا  این  دستاورد  است،  کشور 
تراوشات ذهنی  باشد و  برد ملی داشته  تواند  می 
آموزی  مهارت  در حوزه  مرکزی  استان  مجموعه 

می تواند بر همه کشور اثرگذار باشد.
رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور با بیان 
اینکه سرریز نیاز مهارتی استان می تواند زمینه ساز 
نیازهای ملی و صادرات آموزش های حوزه  رفع 
مهارت آموزی برای همه کشور باشد، تاکید کرد: 
این مهم باید سرلوحه کار همه استان هایی باشد 
که نرخ بیکاریشان پایین است و از طرفی از ظرفیت 
های تولیدی و صنعتی خوبی برخوردار هستند. این 
استان ها از جمله استان مرکزی باید نقش مرجعیت 
و توانمندسازی کشور در همه ابعاد مهارتی را به 
عهده بگیرند؛ چراکه از اسباب و عناصر الزم برای 

تحقق این امر برخوردار هستند.
با تاکید بر اینکه هر مرکز تولیدی می  وی 
تواند یک کارگاه مهارت آموزی باشد، تصریح کرد: 
ارائه آموزش های مهارتی نباید صرفا به کارگاه ها و 
آموزشگاه های فنی و حرفه ای هر استان محدود 
شود، بلکه هر مرکز تولیدی می تواند در این زمینه 
نقش مولد و یک گارگاه تولید مهارت را داشته باشد.

رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور تاکید کرد:
ضرورت ایجاد شورای صالحیت حرفه ای در استان مرکزی

سرمایه های کشور در نبود مهارت کافی ریزش می کند
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1462- سه شنبه 30 اردیبهشت 21399 معه جا
تشریح پروتکل های بهداشتی 

برای بازگشایی مدارس و برگزاری امتحانات
سالمت  و  تربیت بدنی  معاون 
تب  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش 
به  نیست  اجباری  مدارس  در  سنجی 
پروتکل های  اجرای  تشریح چگونگی 
بهداشتی بازگشایی مدارس و برگزاری 

امتحانات پرداخت.
خصوص  ر  د حمیدی  د  ا ز مهر
شده  ابالغ  که  بهداشتی  پروتکل های 
این  می رسد  نظر  به  اینکه  و  است 
پروتکل برای شرایط بازگشایی کامل و 
اجباری مدارس است و دستورالعمل های 
شرایط  به  نسبت  دارد  سختگیرانه تری 
حضور  که  مدارس  بازگشایی  فعلی 
به  و  است  اختیاری  آموزان  دانش 
گفته وزیر آموزش و پرورش ۱0 تا ۱5 
درصد دانش آموزان در مدارس حضور 
ابالغ  بخشنامه  دو  بله  گفت:  دارند، 
جدید  شرایط  به  توجه  با  و  است  شده 
و بازگشایی با مدل جدید هفته گذشته 
با امضای خود من به  ابالغیه دیگری 
درباره  که  است  شده  ارسال  مدارس 
بحث  و  مدارس  بازگشایی  موضوع  دو 
امتحانات  و  نهایی  امتحانات  برگزاری 
مثل  دیگری  آزمون  هر  و  نهم  پایه 
می شود،  برگزار  آزمون های سمپاد که 

پروتکل ها اعالم شده است.
پروتکل  بیشتر  توضیح  در  وی 
ویرایش  ما  گفت:  مدارس  بازگشایی 
جدید  شرایط  به  توجه  با  را  جدیدی 
به  چون  نوشتیم  مدارس  بازگشایی 
فاصله  طبیعی  شکل  به  می رسد  نظر 
شکل  این  در  و…  اجتماعی  گذاری 
رعایت می شود. در این بخشنامه بحث 
دسترس  در  بحث  ضدعفونی ها و 
و  گذاری  فاصله  و  شوینده  مواد  بودن 
آموزان  دانش  و  آموزشی  کادر  اینکه 
مدرسه  در  زمینه ای  بیماری های  با 
شده  تاکیداتی  باشند،  نداشته  حضور 
پیش  برای  استثنائاتی  همچنین  است. 

مدارس  استثنایی،  مدارس  دبستانی ها، 
روزی  شبانه  مدارس  روستا-مرکزی، 

ذکر شده است.
پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
توسط  دستکش  و  ماسک  آوردن  که 
صورت  معلمان  و  آموزان  دانش  خود 
می گیرد و ممکن است رعایت نشود و یا 
تب سنجی اجباری نیست، بیان کرد: در 
پروتکل ما تب سنجی قید نشده است. 
ما در این موارد تماماً با وزارت بهداشت 
در ارتباط هستیم و چون در شکل جدید 
بازگشایی مدارس اختیاری است و حدس 
ما این است که فاصله گذاری خود به خود 
انجام شود یا بچه هایی که کسالت دارند 
قید  اما  نیاوردیم  تب سنجی را  نیایند، 
کرده ایم اگر تعداد حضور دانش آموزان 
به کثرت رسید، یک روز درمیان دانش 
تقسیم  حضورشان  مدرسه  در  آموزان 
بهداشت  وزارت  پروتکل های  اگر  شود. 
جدید ابالغ شود و مثاًل تب سنجی در آن 
قید شود، آموزش و پرورش از هر طریقی 
آن را مهیا می کند و از دولت هم حتمًا 
اینکه دولت سرانه  کمک می گیرد کما 
بهداشتی ۱00 میلیارد تومانی را در دور 

اول به مدارس اختصاص داد.
به  توجه  با  کرد:  تاکید  حمیدی 
مطالعات جدید یا عملکرد بیماری کرونا، 

هر چه به ما تکلیف شود، همان را ملزم 
هستیم انجام دهیم.

که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
آزمون ها  برگزاری  برای  پروتکل ها 
چیست،  نهایی  امتحانات  خصوصًا  و 
مرکز  مسئوالن  حضور  با  کرد:  اظهار 
وزارت  در  پرورش  و  آموزش  سنجش 
را  داشتیم و شرایط  بهداشت جلسه ای 
کامل تشریح کردیم. قرار است فاصله 
امتحانات اضافه شود و سال گذشته همه 
امتحانات در یک روز بود و امسال این 
هر  همچنین  و  می شود  رعایت  فاصله 
صندلی داوطلب از هر طرف دو متر با 
دیگری فاصله خواهد داشت. حوزه های 

امتحانی نیز افزایش پیدا کرده است.
سالمت  و  تربیت بدنی  معاون 
این  به  پاسخ  در  پرورش  و  آموزش 
پرسش که االن در چند استان وضعیت 
نیز  استان  چند  و  شده  اعالم  قرمز 
قرمز  وضعیت  به  ورود  وضعیت  در 
هشدارهایی دریافت کرده اند، از آنجایی 
است،  سراسری  نهایی  امتحانات  که 
پیک  درگیر  استان   5 فرض  به  اگر 
بیماری باشند، برای رعایت پروتکل ها 
این  ما در  بیان کرد:  چه خواهید کرد، 
صورت و در این استان ها پروتکل ها را 
امتحانات  می کنیم.  سخت گیرانه تر 

برگزار  باید  و  است  سراسری  نهایی 
چون  مدارس  بازگشایی  درباره  شود. 
اختیاری بود ستادهای استانی تصمیماتی 
یک  با  استانی  در  اینکه  مثل  گرفتند 
هفته تأخیر مدارس بازگشایی شود. در 
است  سراسری  چون  نهایی  امتحانات 
نمی توان به خاطر یک بخش خاص کل 
آن را ملغی کنند و ممکن است کسی 
تصمیم بگیرد از شانس خودش بگذرد 

و سر جلسه امتحان نیاید.
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
االن سوال برخی از دانش آموزان این 
تعویق  به  خرداد  کنکورهای  که  است 
نیز  نهایی  امتحانات  نمی شود  آیا  افتاد 
تا  ما  آنچه  گفت:  افتد،  بی  تعویق  به 
رعایت  با  ایم  کرده  بینی  پیش  کنون 
کامل پروتکل هاست و وزیر آموزش و 
پرورش هم اعالم کردند امتحانات در 
خرداد برگزار می شود و مسئول برگزاری 
امتحانات نیز مرکز سنجش است اما ما 
به عنوان مجموعه ای که باید پروتکل ها 
را ابالغ و بر آنها نظارت کنیم در آمادگی 

کامل هستیم.
حمیدی در پاسخ به پرسش دیگری 
بهداشت  مراقبین  کمبود  خصوص  در 
رعایت  برای  گفت:  نیز  مدارس  در 
پروتکل ها حتماً نباید در مدارس مراقبان 
دانشگاه  باشند.  داشته  بهداشت حضور 
علوم پزشکی و وزارت بهداشت نیز در 
مراقبتی  بحث های  در  ما  به  استان ها 
مسئول  و  می کنند  کمک  نظارتی  و 
مدرسه  مدیر  نیز  موارد  این  اجرای 
است. در واقع نظارت بر این پروتکل ها 
یک فرد متخصص نمی خواهد. اگر هم 
الزم باشد پروتکل های سختگیرانه تری 
جدیدتری  بخشنامه  حتمًا  کنیم،  لحاظ 
را  اطمینان  این  اما  می کنیم.  اعالم 
سالمت  که  می دهیم  خانواده ها  به 

فرزندانشان در اولویت است.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

بیانات رهبری نقشه راه تشکلهای دانشجویی
و  بیانات  گفت:  دانشجویان  اسالمی  انجمن  اتحادیه  سیاسی  دبیر 
راه مشخص  نقشه  دانشجویان،  با  دیدار  در  انقالب  رهنمودهای رهبر معظم 

و مبین تشکل ها است.
با مقام معظم رهبری  رضا قلعه نویی درباره دیدار تصویری دانشجویان 
اظهار داشت: نکاتی که در این دیدار مطرح شد، بیشتر موارد و موضوعاتی بود 
که در دانشگاه با آن روبرو هستیم و با آن ها دست و پنجه نرم می کنیم. مثاًل در 
چند سال اخیر متأسفانه متولیان فرهنگی ما غفلت کردند و یا سیاستگزاری های 
نامطلوب در حوزه حجاب و عفاف صورت گرفته و به نظر چرخ فرهنگی شورای 

عالی انقالب فرهنگی پنچر شده!
وی افزود: بحث بعدی، دغدغه های مردم بود؛ مثل عدالت آموزشی، بحث 
انتخابات پیش رو و بحث دولت جوان حزب الهی که برای رفع مشکالت کشور 
نیاز است. چه امسال و چه سالهای گذشته، تشکلهای دانشجویی به واسطه 
ارتباط نزدیکی که با جامعه نخبگان، جامعه دانشجویی و همچنین مردم دارند، 

عمدتًا مشکالت مردم را نیز در حضور مقام معظم رهبری مطرح می کنند.
قلعه نویی با بیان اینکه یکی از نکات ویژه ای که حضرت اقا بر آن تاکید 
داشتند، بحث مطالبه گری و آرمانخواهی بود، اظهار کرد: تشکلهای دانشجویی 
در این یک سال اخیر، پرچم مطالبه گری خود را بر زمین نگذاشته اند، عمده 

مطالبی که حضرت آقا به آن اشاره داشتند همین موضوع مطالبه گری بود.
وی افزود: البته یکی از رهنمودهایی که مقام معظم رهبری بیان فرمودند، 
انتقاد به بعضی از دوستان ما در خصوص پرهیز از پرخاشگری است. متأسفانه 
یکی از عواملی که باعث می شود جلسات پرسش و پاسخ با مسئولین، پخته نباشد، 
این پرخاشگری است که همواره با انتقاد روبرو ست. این باعث می شود چنین 
جلساتی از لحاظ علمی و از لحاظ ارتباط اصولی با مسئولین اگر با پرخاشگری 
و خشونت همراه باشد، مانع ایجاد گفتمان سازی و تعامل دوجانبه خواهد شد. 
حضرت آقا به همین موضوع هم اشاره کردند و فرمودند که باید از پرخاشگری 
که متأسفانه در میان برخی اعضای بعضی از تشکل ها وجود دارد باید پرهیز شود.

از مباحثی که مطرح شد، بحث عالج  ادامه داد: یکی دیگر  قلعه نویی 
فرمودند  آقا  حضرت  بود؛  الهی  حزب  جوان  دولت  توسط  کشور  مشکالت 
مقصود از جوانگرایی، فرد جوان مثاًل 20- 22 ساله نیست. بلکه وقتی صحبت 
از جوانگرایی می کنیم، مقصود و هدف ما دولت چابک جوان است که برای 
رفع مشکالت کشور قدم بردارد و مسائل کشور را با شور و نشاط حل کند. این 
تعبیر حضرت آقا، بخشی از ابهامات، سواالت و سو برداشتهایی را که متأسفانه 

در جامعه ایجاد شده است، بصورت درست و کامل برطرف کرد.
وی با بیان این مطلب که یکی از موضوعات دیگری هم که مطرح شد، 
بحث گسترش جبهه انقالب و پرهیز از افراطی گری بود، گفت: متأسفانه یکی 
از خصوصیات اخالقی که برخی از آقایان و بعضی از دوستان دارند، این است 
که دامنه ارتباط خودشان را با جامعه، تنگ و کوچک می کنند. یعنی اگر کسی 
یک درصد با مالک های برخی از دوستان در تطابق نباشد، او را از دایره انقالب 

خارج می کنند و البته اصاًل درست نیست.
دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان اظهار کرد: حضرت آقا 
در این خصوص فرمودند که گسترش جبهه انقالب همین بود. یعنی اگر بعضًا 
فردی در بخش کوچکی با ما اختالف سلیقه و اختالف نظری دارد، نباید طرد 

بشود و باید او را در جبهه انقالب حفظ کرد.
وی افزود: مورد دیگر، بحث پیشرفت علمی بود. یکی از نکاتی که خیلی 
مهم است، بحث پیشرفت علمی ما است که باعث قدرتمند شدن ایران گاِم 
دوم انقالب خواهد شد. پیشرفت علمی را در بحث کرونا بخوبی شاهد بودیم 
که جوانان ما با اتکا به دانش بومی، هم خوب مبارزه و هم حتی با ساخت کیت 

تشخیص، امکان صادرات آن را نیز ایجاد کردند.
قلعه نویی ضمن اشاره به اینکه پیشرفت علمی همواره یکی از مؤلفه های 
قدرت است، گفت: حضرت آقا اشاره داشتند برای این باید در حوزه علم پیشرفت 
کنیم که چند سال آینده اگر کسی خواست کتابی را و یا دانش را مورد مطالعه 
قرار بدهد، مجبور باشد زبان فارسی یاد بگیرد و این خیلی با اهمیت است و 
انشا اهلل که مسئولین بتوانند موانع پیش روی شرکت های دانش بنیان را بردارند 

تا این مهم تحقق یابد.
مردم،  میان  واسط  پل  بعنوان  دانشگاهی  تشکلهای  اینکه  بیان  با  وی 
تشکل های  دغدغه  گفت:  می کنند،  نقش  ایفای  دانشجویان  و  مسئولین 
دانشجویی، دغدغه مردم است و می توان ادعا کرد که اگر این تشکل ها بخواهند 
در جامعه اثر گذار باشند، باید خودشان را در کنار مردم ببینند، نه اینکه صرفًا به 

موضوعات درون دانشگاه مشغول باشند.
دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان افزود: در چندسال اخیر 
شاهد تأثیر مستقیم همراهی تشکلهای دانشجویی با مردم بوده ایم؛ مثاًل در 
اراک تشکیالت ما در کنار کارگران  به عینه دیدیم که دفتر  موضوع هپکو، 
هپکو بود، خود را از مردم جدا نکرد و با انعکاس و مطالبه دغدغه های آن ها 
در رفع مشکل پیش امده مؤثر عمل کردیم. عمده فرمایشات حضرت آقا هم 
در همین راستا بود که از مردم فاصله نگیریم، به دغدغه های آن ها توجه ویژه 

داشته و در میان آنها باشیم.
این فعال دانشجویی ادامه گفت: همچنین مقام معظم رهبری توصیه های 
اکیدی در خصوص خودسازی، مبانی معرفتی و نیز آرمانخواهی و مطالبه گری 
به دانشجویان داشتند. در این سال ها، همواره بیانات و رهنمودهای حضرت آقا 
در دیدار با دانشجویان، نقشه راه مشخص و مبین تشکل ها در سال پیش رو 

بوده و امسال نیز قطعًا همین گونه است.

جذب بورسیه های جایابی نشده در واحدهای غیر استان تهران
رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: 4۹ بورسیه 
اولویت بندی  با  تهران  استان  غیر  واحدهای  در  تهران  استان  نشده  جایابی 

شهرهای مورد نظر خود جذب می شوند.
جلسه 24۷ هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز 
آموزشی شورای عالی انقالب فرهنگی به ریاست محمدعلی کی نژاد در محل 

دبیرخانه این شورا برگزار شد.
در ابتدای جلسه کی نژاد با اشاره به موضوع جذب 4۹ بورسیه جایابی نشده 
در استان تهران به ارائه توضیحاتی در خصوص جذب آنها در واحدهای غیر 
استان تهران با اولویت بندی شهرهای مورد نظر خود و انتقال تعهد بورسیه های 

وزارت علوم به دانشگاه آزاد پرداخت.
همچنین در ادامه جلسه گزارش آئین نامه کمیته انتخاب اعضای هیأت های 
این  آتی در  تا هفته  ارائه و مقرر شد اعضای جلسه  اجرایی جذب در جلسه 

خصوص اظهار نظر کنند.
یک ساله  پیمانی  علمی  هیأت  اعضای  انتقال  موضوع  جلسه  ادامه  در 
به دانشگاه دیگر مورد بررسی قرار گرفت که مقرر شد هیأت مرکزی جذب 
افرادی که  لیست  زمانی ۶ ماهه  بازه  فناوری طی  و  وزارت علوم، تحقیقات 
لغو قرارداد شدند را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعالم کند تا 
این سازمان درمورد تخصیص مجوزها به اعضای هیأت علمی تصمیم گیری 

مجدد داشته باشد.
وزارت  جذب  مرکزی  هیأت  دبیر  طلب،  رضوان  محمدرضا  ادامه  در 
 ۷ هیأت  یک  قالب  در  یکبار  سالی  جذب  عالی  هیأت  داد:  پیشنهاد  علوم 
مرکزی جذب  هیأت  نماینده  عالی جذب،  هیأت  نماینده  ترکیب  با  و  نفره 
نمایندگی  نهاد  نماینده  مجلس،  آموزش  کمیسیون  نماینده  علوم،  وزارت 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، رئیس واحد دانشگاه آزاد اسالمی، نماینده 
دبیر شورا و نماینده سازمان امور استخدامی گزارشی از عملکرد هیأت های 

ارائه دهند. مرکزی 
تعیین  از  گزارشی  ماه  شهریور  تا  دانشگاه ها  شد  مقرر  جلسه  ادامه  در 

صالحیت علمی و عمومی مدرسین حق التدریسی ارائه دهند.
درپایان جلسه تعدادی از اعضای هیأت های اجرایی جذب و کارگروه های 
صالحیت عمومی دانشگاه های هنر اصفهان، پژوهشگاه علوم انسانی و فرهنگ 
زنجان،  پایه  علوم  و  تکمیلی  تحصیالت  اصفهان،  هنر  باقرالعلوم،  اسالمی 
پژوهشگاه  اردبیلی،  محقق  اردکان،  قم،  صنعتی  شریف،  صنعتی  گلستان، 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، صنعتی اصفهان، زابل، صنعتی امیرکبیر، 
علوم  کرمان،  پزشکی  علوم  قزوین،  پزشکی  علوم  سینا،  بوعلی  مازندران، 
پزشکی مشهد، انستیتو پاستور، البرز، علوم پزشکی گلستان و علوم پزشکی 

همدان تأیید صالحیت شدند.

سرکرده باند قاچاق دختران ایرانی بازداشت شد
کشور  از  خارج  به  ایرانی  دختران  قاچاق  باند  بزرگترین 

توسط پلیس امنیت عمومی ناجا منهدم شد.
این گروه تبهکار به سرکردگی فردی با نام مستعار الکس، 
به مدت 3 سال و با توجه به ارتباطات گسترده خود در کشورهای 
مختلف، دختران ایرانی را به منظور بهره کشی جنسی از آنان به 

خارج از کشور قاچاق می کرد و به فروش می رساند.
فعالیت های مجرمانه و ضد ملی این گروه تبهکار مدت 
سه سال تحت رصد اطالعاتی نیروی انتظامی قرار داشت و این 
نهاد پس از انجام اقدامات پیچیده اطالعاتی و هماهنگی های 
الزم با پلیس اینترپل، الکس، سرکرده این باند جنایتکار را در 

مالزی دستگیر و به کشور منتقل کرد.
ایرانی،  عالوه بر دستگیری نفر اول باند قاچاق دختران 
تمام افراد این باند در داخل و خارج کشور نیز طی یک عملیات 
اطالعاتی توسط پلیس امنیت عمومی ناجا دستگیر و تحویل 

مراجع قضائی شده اند.

جزئیات مرگ مرد میانسال در تهران
اوایل تابستان سال ۹۶ پیکر نیمه جان یک مرد میانسال 
در حالی که آثار ضرب و شتم روی سر و صورتش نمایان بود به 
بیمارستان منتقل شد و در حالی که بریده بریده صحبت می کرد 
به مأموران گفت: دو پسر جوان سوار ماشینم شدند، مرا کتک 

زدند و پس از سرقت خودرو گریختند.
این مرد ساعتی بعد به کما رفت و فوت شد. با مرگ مرد 

میانسال پلیس به بازجویی از خانواده اش پرداخت.
پسر وی گفت: پدرم نظامی بازنشسته بود. او با ماشین 
مسافرکشی نمی کرد و فقط چند نفر مسافر آشنا داشت که آن ها 
را به مقصد هایشان می رساند. او مرد محتاطی بود و نمی تواند 
نمی دانم چه  باشد. من  ماشینش کرده  را سوار  ناشناس  افراد 

کسی او را کشته است.
یک ماه از این ماجرا گذشته بود که خودرو قربانی در حالی 

که هیچ وسیله ای از داخل آن سرقت نشده بود مقابل کالنتری 
یا  اما تحقیقات پلیس برای ردیابی عامل  پیدا شد.  آباد  خانی 

عامالن جنایت به نتیجه نرسید.
در حالی که راز کشته شدن مرد راننده فاش نشده بود 
را  المال  بیت  صندوق  از  دیه  دریافت  درخواست  دم  اولیای 

مطرح کردند.
پسر قربانی دیروز در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان 
تهران حاضر شد و به قضات گفت:پدرم مرد محتاطی بود. او فقط 
تعداد خاصی مسافر داشت که آن ها را می شناخت و دنبالشان 
می رفت تا آن ها را به مقصد شان برسانند. ما نمی دانیم دو پسری 
که پدرم قبل از مرگش از آن ها نام برده چه کسانی بوده اند. 

پدرم با هیچ کسی مشکل مالی و اختالف و درگیری نداشت.
وی ادامه داد: من و خواهر و برادرم حاال امیدی به پیدا 
شدن قاتالن پدر مان نداریم. به همین خاطر درخواست می کنیم 

تا دیه از صندوق بیت المال به ما پرداخت شود.
این  درباره  تا  شدند  شور  وارد  قضات  جلسه  پایان  در 

درخواست اظهار نظر کنند.

پنج کشته و یک زخمی در سانحه رانندگی
 ۶ شدن  زخمی  و  کشته  از  کشور  اورژانس  سخنگوی 
در  پژو 405  با یک دستگاه خودرو  کامیون  برخورد  براثر  نفر 

زاهدان خبر داد.
مجتبی خالدی گفت: یک مورد حادثه تصادف در ساعت 
0۶:2۷ بین یک دستگاه کامیون و یک دستگاه خودرو پژو 405 
در محور زاهدان - نهبندان بعد از مسجد ابوالفضل به سامانه 

اورژانس کشور اطالع داده می شود.
وی با بیان اینکه بالفاصله 3 دستگاه آمبوالنس به محل 
حادثه اعزام شد، ادامه داد: براثر این حادثه یک نفر مصدوم شده 

که به مرکز درمانی منتقل شد.
سخنگوی اورژانس کشور خاطرنشان کرد: متاسفانه براثر 

این حادثه 5 نفر نیز جان خود را از دست داده اند.
دو پسر بچه دوقلو در استخر غرق شدند

دو برادر دوقلوی 2 و نیم ساله عصر یکشنبه در یک استخر 
شهرستان  توابع  از  ورزنه  شهر  روستایابوالخیر  در  کشاورزی 

اصفهان غرق شدند.
استان اصفهان در  مدیر حوادث و فوریت های پزشکی 
این باره گفت: پس از اعالم این حادثه در ساعت ۱۷ و پنج 

دقیقه امروز به اتاق فرمان اورژانس، 2 واحد امدادی به محل 
اعزام شدند.

رسیدن  از  پیش  کودک  دو  این  افزود:  راستین  غفور 
واحدهای امدادی جان خود را از دست داده بودند.

خارج کردن میل گرد از گردن بیمار تصادفی
جراح گوش و حلق و بینی بیمارستان سراوان در جنوب 
از  ساله ای   40 جوان  مرد  گفت:  بلوچستان  و  سیستان  شرق 
اهالی این شهرستان که در حادثه تصادف میلگردی در گلوی 
مرگ  از  درمان  و  بهداشت  کادر  تالش  با  بود  رفته  فرو  وی 

حتمی نجات یافت.
دکتر سید مجتبی میرزاده ع اظهار داشت: بیمار 40 ساله 
که عصر روز شنبهه بر اثر تصادف دچار فرو رفتگی میلگرد به 

داخل گردن شده بود به بیمارستان انتقال یافت.
وی گفت: در این حادثه تصادف یک عدد میلگرد از ناحیه 
جناغ سینه وارد بدن بیمار شده و کف دهان او را سوراخ کرده و 
موجب خونریزی شدید شده بود در یک عمل جراحی که یکی از 
پیچیده ترین اعمال جراحی بود با موفقیت از مرگ نجات یافت.

این پزشک متخصص بیان کرد: بیمار یادشده بر اثر شدت 
صدمات وارده توانایی حرف زدن و به خوبی نفس کشیدن را 
نداشت که به سرعت پس از اقدامات اورژانسی به اتاق عمل 
منتقل شد و در یک عمل جراحی پنج ساعته نجات یافت و 

اکنون در هوشیاری کامل است.

قاتل برای دلداری به خانه مقتول برگشت
مرد جوانی که اقدام به قتل یکی از اقوام دورشان کرده 

بود، پس از بازگشت به محل جنایت دستگیر شد.
پنجشنبه هفته گذشته که مصادف با شب 2۱ ماه رمضان 
پلیسی  از طریق مرکز فوریت های  پیرزن  بود خبر قتل یک 
۱۱0 به ماموران کالنتری شهرک ولیعصر اطالع داده شد که 
درپی آن ماموران کالنتری به خانه این پیرزن رفته و تحقیقات 

خود را آغاز کردند.
با حضور ماموران در محل و انجام تحقیقات اولیه ، پسر 
مقتول در اظهارات خود به ماموران پلیس گفت: چند ساعتی 
بود از مادرم که تنها زندگی می کرد، خبر نداشتم، برای همین 
نگران شدم و با او تماس گرفتم. اما او پاسخگو نبود و به همین 
دلیل به خانه مادرم رفتم و وقتی به آنجا رسیدم، با جسد او در 

حالی که گلویش بریده شده بود، روبه رو شدم. همچنین حدود 
50 میلیون تومان از طالهای مادرم نیز به سرقت رفته است.

با کسب این اطالعات بالفاصله کارآگاهان پلیس آگاهی و 
بازپرس کشیک قتل سر صحنه جرم رفته و در حالیکه تحقیقات 
ادامه داشت، ماموران کالنتری به یکی از بستگان مقتول که به 
محل حادثه آمده بود، مشکوک شدند. پسر مقتول به ماموران 
کالنتری گفت که این پسر، نوه دایی اش است و برای تسکین 
دادن به اینجا آمده است، اما دقایقی بعد ماموران کالنتری به 
چهره و رفتار این پسر جوان مشکوک شدند چرا که او مرتب 

عرق می ریخت و به شدت سراسیمه بود.
با توجه به وضعیت مردجوان که 28 سال سن داشت ، 
ماموران با هماهنگی مقام قضایی او را دستگیر کرده و تحت 
بازجویی قرار دادند، اما وی منکر هرگونه قتل و جنایت شد، اما با 
توجه به اظهارات متناقض، این فرد 28 ساله تحت بازجویی های 
تکمیلی قرار گرفت اما همچنان منکر ماجرا شد. بررسی سوابق 
این فرد نیز نشان داد که مرد جوان قبال به دلیل سرقت لوازم 

خودرو بازداشت شده است.
تحقیقات ادامه داشت تا اینکه دوست متهم با حضور در 
پیرزن کشته شد،  این  به ماموران گفت: روزی که  کالنتری، 
من با متهم بودم وبا هم بیرون رفتیم. او به من گفت که برویم 
آبمیوه و بستنی بخوریم و در این حین هنگامی که موبایلش را 
از جیبش درآورد ناگهان انگشتر طالیی از جیبش افتاد. او هیچ 
حرفی نزد و انگشتر را دوباره داخل جیبش گذاشت. وقتی می 
خواست پول آبمیوه را حساب کند، این بار یک النگوی طال از 
جیبش افتاد. تا اینکه او به من گفت خبری شنیده که افرادی به 
بهانه دادن بسته حمایتی وارد خانه پیرزنی تنها شده و او را کشته 
اند. وقتی ماجرای این جنایت را شنیدم تصمیم گرفتم این حرف 

ها را به پلیس بگویم شاید سرنخی برای کشف جنایت شود.
با کسب این اطالعات متهم بار دیگر مورد بازجویی قرار 
گرفت و این بار به جرم خود اعتراف کرد و گفت: مقتول عمه 
پدرم بود و تنها زندگی می کرد. ما به خانه اش رفت و آمد 
داشتیم. هر بار که به آنجا می رفتم، طالهایش را می دیدم و 
وسوسه می شدم. تا اینکه باالخره تصمیم گرفتم آن طالها را 
سرقت کنم. آن زن طب سنتی انجام می داد. من هم به همین 
بهانه به خانه اش رفتم. وارد خانه شدم و با چاقوی میوه خوری 
او را کشتم. طالهایش را برداشتم و دستگاه دوربین مداربسته 

را هم با خودم بردم.
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اعالم شهریه مدارس غیردولتی تهران
 تا پایان هفته اول خردادماه

رئیس مدارس و مراکز غیردولتی گفت: تا پایان هفته اول خردادماه 
شهریه شهر تهران مانند سال قبل اعالم می شود و برای سایر استان ها 

نیز به دنبال این اعالم، شهریه ها تعیین و اعالم می شود.
مجتبی زینی وند در خصوص این موضوع که برخی مدارس غیردولتی 
به دلیل اینکه می خواهند جریان حضوری آموزش را به دلیل مشکالت 
اقتصادی که این روزها گریبان گیرشان است، به جریان بیندازند و از سوی 
دیگر بسیاری از موارد از جمله برگزاری امتحانات به صورت حضوری به 
شورای مدارس سپرده شده است، می خواهند امتحانات را حضوری برگزار 
کنند، نظر این مرکز چیست، گفت: اصل در برگزاری امتحانات رعایت 
پروتکل های بهداشتی و ضوابط و مقرراتی است که وزارتخانه اعالم می کند. 
وزارتخانه روی حضوری برگزار شدن امتحانات دو پایه تاکید دارد. یکی 
پایه نهم به خاطر تاثیرش بر هدایت تحصیلی و دیگری برای پایه دوازدهم 

که سراسری برگزار می شود.
تصمیم  اساس  بر  متوسطه  پایه های  مابقی  درباره  داد:  ادامه  وی 
وزارتخانه نحوه ارزشیابی یا برگزاری امتحانات به عهده شورای مدارس 
است اما ما توصیه نمی کنیم امتحانی حضوری در این مقاطع برگزار شود 

چون به هر حال تبعاتی خواهد داشت.
وی درباره تعیین شهریه های مدارس غیردولتی نیز بیان کرد: تا پایان 
هفته اول خردادماه شهریه شهر تهران مانند سال قبل اعالم می شود و برای 
سایر استان ها نیز به دنبال این اعالم، شهریه ها تعیین و اعالم می شود. 
در حال حاضر اطالعات وارد سیستم شده است و این اطالعات در حال 
پایش توسط کارگروه شهریه مناطق انجام شده و در حال بررسی صحت 
و سقم اطالعات وارد شده توسط موسسین در کارگروه استان هستیم. 
هفته آینده در کارگروه تخصصی ذیل شورای سیاستگذاری این شهریه ها 

مشخص و اعالم می شود.
زینی وند درباره این مساله که همچنان برخی معلمان حق التدریسی 
گالیه دارند که حقوق آنها پرداخت نشده است، گفت: در اسفند به مؤسسان 
به طور رسمی اعالم شده است که موظف هستند  حقوق  پرسنل  خود  را  
کامل  پرداخت  کنند. حتی به ادارات کل مصوبه ای ابالغ شده که حتمًا 
دارند  گالیه  همکاران  همچنان  اگر  بدهند.  قرار  مدنظر  را  موضوع  این 
می توانند به سامانه 43۱۷ شکایت خود را مطرح کنند که اختصاصی برای 
همین منظور طراحی شده است. مصرانه پیگیر هستیم و حتی پرداخت 
تسهیالت به موسسین در قبال این است که به پرسنل خود حقوق و مزایا 

را پرداخت کرده باشند.

نحوه برگزاری امتحانات پایه نهم اعالم شد
رئیس مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش نحوه برگزاری 

امتحانات پایه نهم متوسطه را تشریح کرد.
خسرو ساکی ، درباره برگزاری امتحانات پایه نهم اظهار کرد: برگزاری 
امتحانات پایه نهم در اختیار مدرسه است. مدرسه خودش آزمون را طراحی 

و اجرا و سپس اعالم نتیجه می کند.
وی افزود: قبال امتحانات پایه نهم به جهت تاثیر سوابق در هدایت 
تحصیلی و ورود به مدارس نمونه دولتی در آیین نامه، هماهنگ استانی 
برگزار می شد اما با توجه به شرایطی که اکنون وجود دارد بحث طراحی 
به  نسبت  ترتیب شرایط  این  به  و  واگذار شده  مدارس  به  اجرا  و  سوال 

سال های قبل اندکی تعدیل می شود.
رئیس مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
نتایج امتحان حضوری از نتایج غیرحضوری قابل استنادتر است و به جهت 
تاثیر در هدایت تحصیلی و پذیرش در نمونه دولتی، امتحانات این پایه 
به صورت حضوری انجام می شود، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا 
تصحیح اوراق به صورت الکترونیکی انجام می شود؟ اظهار کرد: تصحیح 
الکترونیکی اوراق را هیچ زمانی کامل اجرا نکردیم. این طرح بهمن ۹۷ به 
صورت پایلوت اجرا شده اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها متوقف شد.

دستورکار  در  اکنون  الکترونیکی  تصحیح  گفت:  هم  را  این  ساکی 
است و روی آن کار می کنیم. با تامین اعتبار و تکمیل زیرساخت ها این 

طرح را اجرا می کنیم.

رضوان حکیم زاده درباره ارزیابی دانش آموزان 
ابتدایی گفت: تاکید ما این است که دانش آموزان در 
قالب دو یا سه نفر با حفظ پروتکل های بهداشتی بتوانند 

در مدارس جهت ارزیابی حضور پیدا کنند.
رضون حکیم زاده با بیان اینکه در دوره ابتدایی 
یادگیری دانش آموزان بسیار مهم است، گفت: برای ما 
مهم است که همه دانش آموزان به آموزش دسترسی 
همین  به  شود  جبران  اشکاالتشان  و  باشند  داشته 
خاطر در دستورالعملی که برای مدارس ابتدایی ارسال 
کردیم، مسئولیت بازگشایی دوره ابتدایی را بر عهده 
آموزگاران و مدیران گذاشته ایم مبنی بر اینکه تک تک 
دانش آموزانشان را ارزیابی کنند و اطالع دهند که آیا 
اینها از آموزش های تلویزیونی استفاده کرده اند یا عضو 

شبکه های مجازی عضو بوده اند؟
اگر  معلم  تشخیص  به  بنا  اینکه  بیان  با  وی 
دانش آموزی در یادگیری اش اشکاالتی وجود داشته 
برای  مشخص  برنامه  یک  است  موظف  معلم  باشد 
مشکالت  آن  اساس  بر  تا  کند  دانش آموز طراحی 
گزارش  معلم  افزود:  شود،  طرف  بر  یادگیری اش 
اساس  بر  و  می دهد  مدرسه  شورای  به  را  خود 
شورای  آموزان،  دانش  یادگیری  ارزیابی  همان 
محتوا  اتمام  و  امتحانات  برگزاری  به  راجع  مدرسه 

تصمیم گیری می کند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
در رابطه با ارزیابی دانش آموزان اظهار کرد: برای ما 
دو نکته خیلی مهم است؛ یکی اینکه همه دانش آموزان 
باید همه محتوا را دریافت کنند و هیچ قسمتی از محتوا 
نباید نادیده گرفته یا حذف شود و دیگر اینکه دانش 

آموزان یاد بگیرند.
وی به کالس اولی ها اشاره کرد و گفت: ما در 
خصوص کالس اولی ها حساسیت خاصی داریم و در 

دستورالعمل ارسالی هم اعالم کردیم که برای کالس 
یادگیری  بوده،  تحصیلی شان  دوره  آغاز  که  اولی ها 
خیلی  الفبا  حروف  و  نوشتن  و  خواندن  مهارت های 
مهم است و برای همین تاکید کردیم هم به صورت 
شفاهی و هم به صورت کتبی آموزگاران باید ارزیابی 
داشته باشند که همه حروف الفبا را یاد گرفته باشند و 

این را باید مدرسه هم تائید کند.
اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  مدیر  این 
نیست،  حضوری  لزومًا  ابتدایی  مقطع  در  آزمون ها 
اظهار کرد: تاکید ما این است که دانش آموزان در 
بهداشتی  پروتکل های  حفظ  با  نفر  سه  یا  دو  قالب 
کنند.  پیدا  حضور  ارزیابی  جهت  مدارس  در  بتوانند 
اما اگر معلم بتواند به روش دیگری به این اطمینان 
هم  و  نوشتاری  جهت  از  دانش آموز هم  که  برسد 
کرده  کسب  را  الزم  مهارت های  خواندن،  جهت  از 

اجباری برای حضور نداریم.

وی با اعالم این خبر که در تابستان مدرسه ها 
شبکه  عوامل  با  که  مذاکراتی  با  گفت:  نیست،  باز 
برای  تابستانی  برنامه های  یکسری  داشتیم  آموزش 
اما  است  مهارت ها  تقویت  که  داریم  آموزان  دانش 
باز هم به صورت خاص تقاضای ما این بود که برای 
کالس اولی ها و نوآموزان پیش دبستانی که باید زبان 
فارسی را یاد می گرفتند و آمادگی کسب می کردند تا 
وارد مدرسه شوند، بتوانیم یکسری برنامه های تقویتی 
در جهت یادگیری زبان و تقویت مهارت های خواندن 

و نوشتن داشته باشیم.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
کرد:  بیان  و  اشاره  ابتدایی  دوره  در  نتایج  اعالم  به 
با  داریم  توصیفی  کیفی  ارزشیابی  ابتدایی  دوره  در 
دانش  دهد  تشخیص  که  زمانی  هر  معلم  محوریت 
نتایج  اتمام رسیده می تواند  یادگیری شأن به  آموزان 

ارزشیابی را در کارنامه دانش آموز ثبت کند.

 دانش آموزان برای ارزیابی در مدرسه حاضر شوند

ها
ده 

گزی

صمد جعفری
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تکنیک هایی برای مذاکره تجاری

اهدافی که موفقیت را تضمین می کند
علی بهرام پور
نویسنده و مدرس

بخش  تجاری  مذاکره 
جدایی ناپذیر زندگی امروزی 
محسوب می شود و در واقع 
نیت هرکسی از مذاکره دست 
یابی به اهداف مورد نظرش 

است.
یک  یا  شخص  یک  موفقیت  تواند  می  که  اهدافی 

گروه را تضمین کند.
پس داشتن اطالعات کافی از تکنیک های این سبِک 
مذاکره، نیاز تمام انسان ها است که در ادامه به ۱5 مورد از 

این تکنیک ها اشاره خواهیم کرد.
مخصوص  مقاله  این  که  کنید  تصور  اینگونه  شاید 
مدیران و صاحبان کسب و کار است. اما در اصل اینگونه 
نیست چراکه همه ما در زندگی روزمره خود درگیر مذاکره 

هستیم.
مذاکره  های  شاخه  زیر  از  یکی  تجاری  مذاکره 
و  موجر  میان  مذاکره  توان  می  که  شود  می  محسوب 
و  خریدار  میان  مذاکره  حقوق،  برای  مذاکره  مستاجر، 

فروشنده و… را مثال زد.

مذاکره تجاری چیست؟
تعریف دقیق و مشخصی برای مذاکره تجاری وجود 
ندارد اما می توان اینگونه تعریف کرد که: هر مذاکره ای که 
به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تبعات مالی و اقتصادی 

داشته باشد، مذاکره تجاری محسوب می شود.
ها،  شرکت  میان  تجاری  قراردادهای  برای  مذاکره 
استعفا،  یا  استخدام  برای  مذاکره  موسسات،  و  ها  سازمان 
دو  یا  واحد  دو  میان  مذاکره  بیمار،  و  پزشک  میان  مذاکره 

صنف و… از انواع مذاکرات تجاری هستند.

تکنیک های دست یابی به مذاکره تجاری موفق 
چیست!

مذاکره ی تجاری نقطه عطفی در موفقیت یک شخص 
و یا یک گروه محسوب می شود و هرکسی برای داشتن 
یک مذاکره موفق به تکنیک هایی نیاز دارد که رسیدن به 

هدف را آسان کند.
در ادامه به چند تکنیک برای دست یابی بهتر و سریع 

تر به اهداف مورد نظرتان را معرفی کردیم؛

1/ به حریف گوش دهید و هدف و دیدگاهش 
را بفهمید

شاید بدترین مذاکره کنندگان کسانی باشند که مدام 
صحبت می کنند

و می خواهند کنترل تمام مکالمه را به دست بگیرند.
آن ها برای این کار جزییات موقعیت و جایگاهشان را 

بیش از اندازه توضیح می دهند.
به  که  هستند  کسانی  کنندگان  مذاکره  بهترین  اما 
حرف های حریف گوش می دهند تا هدف های کلیدی و 
محدودیت های آن ها را بفهمند، سپس یک پاسخ مناسب 

و فرموله را آماده می کنند.
باید سعی کنید به درکی از مواردی که برای حریف 
مهم است و محدودیت هایی که ممکن است داشته باشد 
برسید و بفهمید کجا انعطاف به خرج می دهد و در این مسیر 

از زیاد حرف زدن اجتناب کنید.

۲/ آماده باشید!
آماده بودن شامل چندین نکته متفاوت است؛

مطالب  وبسایت،  کردن  چک  با  را  حریف  تجارت 
چاپ شده و مقاالت نوشته شده در مورد شرکتشان به طور 

کامل بفهمید
می توانید از طریق روش های زیر سابقه حریف خود 
 linkedin را بررسی کنید: بررسی بیوگرافی او در پروفایل

و تحقیقات وبسایتی و گوگلی
معامله های دیگری که حریف تان انجام داده را به 

همراه شرایطی که داشته اند مورد بررسی قرار دهید
را  به حریف داده شده  پیشنهادها و قیمت هایی که 

بررسی کنید.
 

3/ مذاکره ها را رسمی و مودبانه حفظ کنید
هم  نباشیم”  “عوضی  قانون  عنوان  به  مورد  این 

شناخته می شود.
دهان  بد  و  سختگیر  انسان  با  خواهد  نمی  کسی 
با  مذاکرات  این  از  بعد  است  ممکن  چراکه  کند  معامله 
باشد  ای  گونه  به  معامله  یا  کنید  همکاری  این شخص 
حریف  طرف  از  هایی  سخنرانی  و  جلسات  به  نیاز  که 

باشد. داشته 
ایجاد و حفظ یک رابطه بلندمدت باید یکی از اهداف 

مذاکره باشد.
لحنی که نشان دهنده همکاری و انرژی مثبت باشد 

بیشتر احتمال دارد مذاکره را به انتهای خوبی ختم کند.

4/ دینامیک معامله را بفهمید
درک دینامیک و پویایی معامله در مذاکرات خیلی مهم 

است. پس باید آماده تعیین موارد زیر باشید:
برگ برنده در مذاکره دست چه کسی است؟ چه کسی 

معامله را بیشتر می خواهد؟
حریف در چه محدودیت زمانی ای گیر کرده است؟

انتخاب های نهایی حریف چیست؟
آیا قرار است حریف هزینه خوبی از شما بگیرد؟ اگر 

این چنین است، برگر برنده دست شماست.
 

5/ همیشه اولین ورژن توافق را آماده کنید
این است که  برای هر مذاکره ای  قانون  مهم ترین 
شما یا یک وکیل خوب باید اولین قرارداد پیشنهاد شده را 

آماده کنید.

این کار اجازه می دهد چارچوب بندی مناسبی در زمینه 
چگونگی ساختار معامله و نقاط کلیدی ای که راجع به آن ها 

بحث نشده، داشته باشید.
حریف برای تغییرات بزرگ در مدارک ما بی میل است 
)مگر اینکه به شکل ناخوشایندی یک طرفه باشد( بنابراین 

از همان ابتدا با شرایط منتخب خودتان بازی را برده اید.
با شنیدن این حرف شاید بخواهید از مذاکره ای که 
شرایطی  چنین  در  کنید.  اجتناب  پذیرد  نمی  هرگز  حریف 

تعادل بسیار اهمیت دارد.

 6/ هر لحظه آماده ترک مذاکره باشید
بتوانید مذاکره  باید  نبود  بر وفق مرادتان  اگر شرایط 

را ترک کنید
البته گفتنش ساده تر از عمل کردن به آن است اما 

گاهی اوقات مهم است که به انتهای بازی برسید.
باید از قبل مذاکره بدانید قیمت نهایی و قیمت ترک 

مذاکره چیست؟!
باشید چون می  داشته  آگاهی  بازار  اطالعات  از  باید 
توانید از قیمت خود حمایت کنید و آن را منطقی نشان دهید.

همچنین اگر با اولتیماتومی رو به رو شدید که واقعا 
قابل تحمل نبود، آماده ترک مذاکره باشید.

۷/ باید از استراتژی “توافق پی در پی” دوری 
کنید

ده سال پیش، با شرکتی درگیر بودم که می خواستند 
با مشقت آن را بفروشند.

مدیر شرکت متقاعد شده بود که یک خریدار مطمئن 
می تواند ایده آل باشد و او می خواهد با آن خریدار معامله کند.

اما خریدار مدام درخواست های غیرمنطقی می کرد و 
مدیر هم مدام به او امیدواری می داد که به خواسته هایش 

می رسد. بنابراین خریدار فهمید که؛
می تواند درخواست های بی منطق خود را ادامه دهد و 
مدیر هم همیشه در آخر می پذیرد و باالخره تسلیم می شود.

سپس من مسئولیت مذاکره را به عهده گرفتم و به 
خریدار گفتم ما دیگر به شرایطی که او می گذارد عالقه ای 
نداریم و می خواهیم از معامله کنار بکشیم مگر اینکه قیمت 

و شرایط کمی هم به نفع ما تغییر کند.
آن زمان خریدار قیمت معامله و پرداخت ها را باال برده 
بود و می خواستند وارد معامله شوند اما تازه به این دیدگاه 

رسیدند که دارند معامله را می بازند.
خواستم  می  من  چه  هر  به  شدند  مجبور  بنابراین 

 45 در  را  معامله  سپس  باالتر!  قیمت  یعنی  دهند،  تن 
بستیم. روز 

درسی که در این مثال بود این است: موافقت های 
بی جا و پی در پی درحالیکه هیچ امتیازی در مقابل دریافت 
خواهید  می  آنچه  برعکس  ای  نتیجه  به  دقیقا  کنید  نمی 

ختم می شود.

8/ به یاد داشته باشید که زمان، دشمن بسیاری 
از معامالت است

باید بدانید که هرچه یک مذاکره در زمان طوالنی تری 
اتفاقی  یا  بیشتر است که نکته ای  احتمالش  تکمیل شود، 
وسط راه آن را از مسیر اصلی منحرف کند. بنابراین باید در 

پاسخگویی سریع باشید.
وکیلی بگیرید که مدارک را به سرعت جمع آوری کند 

و معامله را به جلو پیش ببرد.
اگرچه این بدان معنی نیست که در حین مذاکره باید 
سریع عمل کنید و توافق هایی انجام دهید که جایز نیست.

باید بدانید چه وقت، زمان به نفع شماست و چه وقت 
بدترین دشمن شما!

9/ روی معامله ای که جلویتان است تمرکز 
نکنید و گزینه های نهایی را در نظر بگیرید

در بسیاری از شرایط شما تالش می کنید انتخاب های 
رقابتی داشته باشید.

این اتفاق می تواند موقعیت مذاکره را باال ببرد و موجب 
می شود بهترین تصمیم را بگیرید و همزمان بدانید چطور 

باید راه را طی کنید.
هستید،  خود  شرکت  فروش  فرآیند  درگیر  اگر  مثال 
بهترین کار این است که چند پیشنهاد روی میز داشته باشید.

نباید در شرایطی گیر کنید که فقط یک پیشنهاد برای 
مذاکره هست و باید صبر کنیم تا ایده مشترک، قیمت خوب 

یا شرایط مناسبی در دسترس باشد.
مذاکره همزمان با دو یا چند حریف می تواند شما را 

به قیمت بهتر یا شرایط بهتری برساند.

10/ نگذارید یک مشکل وقت شما را هدر دهد!
که  مشکلی  دهید  پیشنهاد  است  بهتر  اوقات  گاهی 
وجود دارد کمی کنار گذاشته شود و دو حریف به موضوعات 

مهم تر رسیدگی کنند.
وقتی به اواسط مذاکره رسیدید، ممکن است یک راه 

حل خالقانه هم برای آن مشکل پیدا شود.

11/ تشخیص دهید چه کسی تصمیم گیرنده 
اصلی است

همیشه باید بدانید مقام و سمت حریفی که با او مذاکره 
می کنید چیست. آیا او واقعا تصمیم گیرنده نهایی است؟

و  مدت  مذاکرات طوالنی  وارد یک سری  اخیرا  من 
بی نتیجه با شخصی شدم که مدام به من می گفت اجازه 
موافقت با بسیاری از موضوعاتی که بر سر آن ها مذاکره 

می کردیم را ندارد.
او می توانست به درخواست من “نه” بگوید اما اجازه 

ی “بله” گفتن نداشت.
راه حل من )چون برگ برنده دست من بود( این شد 
که مکالمه را تمام کردم و گفتم برای اینکه حرف هایمان 
نتیجه ای داشته باشد باید با شخصی حرف بزنم که اجازه 

تصمیم گیری و توافق دارد.

1۲/ هیچوقت اولین پیشنهاد را نپذیرید
معموال اشتباه است که اولین پیشنهاد از طرف حریف 

را بپذیرید.
مثال اگر می خواهید خانه خود را بفروشید و پیشنهادی 

دریافت کرده اید،
باید قیمت های باالتر و شرایط بهتر را هم در نظر 
تان  روی  جلوی  دیگری  پیشنهاد  هیچ  اگر  )حتی  بگیرید 

نیست(
اگر چنین نکاتی را حساب نکنید، حریف تصور می کند 
قیمت خوبی پیشنهاد داده و در آخر ممکن است پشیمان شود 

و بخواهد مذاکره را ترک کند.
خریدارها همانطور که انتظار دارند اولین پیشنهادشان 

رد شود، انتظار هم دارند مقابله به مثل کنند.
اتاق خارج  از  اولین پیشنهاد  از  بعد  معموال خریدارها 
می شوند تا با 5 الی ۱5% افزایش قیمت بسته به شرایط، 

دوباره به مذاکره برگردند.
به مثل و مذاکراتی که مدام در  مقابله  پیشنهادهای 
اینگونه ختم می شوند  روند،  فرآیند خود جلو و عقب می 
که دو حریف راضی هستند و به بهترین معامله ای که می 

خواهند می رسند.
بنابراین باید به نتیجه مذاکره بیشتر پایبند باشیم.

13/ سوال های مناسب بپرسیم
نباید برای سوال پرسیدن از حریف بترسیم. جواب ها 
می توانند اطالعات خوبی برای مذاکره باشند. بسته به نوع 

معامله می توان گفت:
می  ارائه  که  است  پیشنهادی  یا  قیمت  بهترین  این 

دهید؟
چه ضمانتی هست که بدانیم کاال یا خدمات شما برای 

من نتیجه خواهد داشت؟
رقیب های شما چه کسانی هستند و چطور کاالی آن 

ها را با خود مقایسه می کنید؟
چه امتیاز دیگری می توانید به معامله اضافه کنید بدون 
اینکه برای ما هزینه ای داشته باشد؟ )یک سوال مفید برای 

دالل های ماشین(
زمان بندی مطلوب شما برای معامله چیست؟

معامله ما چه سودی برای شما دارد؟
وکالی  یا  غیرمنطقی  قراردادهای  خواهیم  نمی  ما 
غیرمنطقی را از طرف شما داشته باشیم. چطور چنین چیزی 

را ضمانت می کنید؟
 

14/ برگه هدف یا شرایط، درست کنید تا به 
معامله خود بیندیشید

می توانید در زمان مناسب یک برگه ای از هدف و 
شرایط معامله درست کنید که بعدا شرایط کلیدی معامله را 

بهتر آنالیز کنید.
این کار می تواند کمک کند زودتر به توافق برسید، 
کمی هزینه های قانونی را ذخیره کنید و معامله را در حال 

پیشرفت نگه دارید.
مثال برگه های هدفمند معموال آماده می شوند و در 
رابطه با ادغام ها و مالکیت های حقوقی موجب توافق هستند.

15/ از بهترین مشاورها و وکیلها کمک بگیرید
اگر معامله خیلی بزرگ و پیچیده ای است، حتما به 
یک متخصص واقعی نیاز دارید که در مذاکرات کمک کرده 

و قرارداد را طراحی کند.
مثال اگر می خواهید شرکت خود را بفروشید، بهتر 
را  گذاری  سرمایه  شخص  پول  آن  از  بخشی  با  است 
خریدارها  با  رابطه  و  صنعت  مورد  در  که  کنید  استخدام 

اطالعات دارد.
اگر می خواهید یک معامله ملکی واقعی انجام دهید، 
می توانید از یک وکیل ملکی استفاده کنید که معامالت این 

چنینی را انجام داده است )نه از یک وکیل عمومی(
می  اگر  اما  آیند  نمی  گیر  ارزان  مشاورهایی  چنین 
خواهید معامله خوبی داشته باشید، می ارزد که چنین شخصی 

را پید کرده و استخدام کنید.

برای بالندگی کشور باید از ظرفیت جوانان بهره برد
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به تاکید 
مقام معظم رهبری بر جایگاه آزاداندیشی و مطالبه گری جوانان تاکید کرد 
که جوانان باید با جدی گرفتن توصیه های رهبری و شناخت معرفت ها و 

کسب علم پا به عرصه بگذارند.
اصغر سلیمی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در گفت وگوی ویدئو 
کنفرانسی با دانشجویان و توصیه هایی که ایشان به دانشجویان داشتند 
بیان کرد: مقام معظم رهبری همواره بر روی بحث جوانان و کرسی های 
آزاداندیشی در دانشگاه ها و تالش برای خودسازی جوانان تاکید داشته اند. 
با توجه به شرایطی که این روزها کشور و جهان در حال تجربه کردن 

است تکیه بر ظرفیت جوانان از اهمیت بیشتری برخوردار است.
ارتباطات و ظهور  با گسترش  این روزها  اظهار کرد:  ادامه  وی در 
بین  تنگاتنگی  ارتباط  که  هستیم  شاهد  متفاوت  جمعی  ارتباط  وسایل 
مجامع مختلف در دنیا ایجاد شده است، جوانان ما نیز با خودساختگی و 
معرفت دینی باید پا به عرصه گذاشته و پاسخ قانع کننده ای به شبهاتی 
و سیاست های جمهوری  اهداف  و  اسالم  دین  به  از سوی دشمنان  که 
اسالمی وارد می شود پاسخ دهند.نماینده مردم سمیرم در مجلس تصریح 
کرد: جوانان ما با شناخت خود و معرفت های انسانی و کسب علم و دانش 
در فضای مجازی و حقیقی و در مجامع دانشگاهی باید حضور یافته و در 
برابر دسیسه ها و شبهات بیگانگان بایستند. برای بالندگی و رشد کشور 

باید با تکیه بر جوانان از ظرفیت های کشور بهره برد.
وی در ادامه تاکید کرد: دیدار مقام معظم رهبری در این شرایط با 
دانشجویان به صورت ویدئوکنفرانس نقطه امیدی است و نشان می دهد 
که ایشان در هر شرایطی برای قشر جوان اهمیت قائل هستند. جوانان 
نیز باید توصیه های رهبری را جدی گرفته و با الگو قرار دادن توصیه های 
به  و  تولید کمک کرده  و تحقق جهش  توسعه کشور  و  به رشد  ایشان 
عنوان یک بازو در کنار دولت و مجلس برای عبور از بحران گام بردارد.

تمامی دستگاه ها از ظرفیت جوانان استفاده کنند
یک عضو هیات رئیسه فراکسیون جوانان مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر لزوم توجه به جوانان در عرصه های مختلف گفت: بیانات اخیر 
مقام معظم رهبری درباره دادن فرصت به جوانان باید تلنگری به همه 
دستگاه های حاکمیتی و حکومتی باشد تا فرصت را برای جوانان باز کند.

نشست  در  رهبری  معظم  مقام  بیانات  به  اشاره  با  برزگر  شهروز 
تصویری با مجموعه ای از جوانان دانشجو و تشکل های دانشگاهی گفت: 
مقام معظم رهبری تاکید داشتند که دولت فعلی یا دولت بعدی برای آنکه 
بتواند کار را پیش ببرد باید از جوانان انقالبی و همگام با گام دوم استفاده 
نیاز اساسی کشور است. جوانان دارای  کند چون بهره گیری از جوانان 
انرژی و شادابی هستند که می توانند موتور محرکه ای برای کشور باشند.

وی افزود: هر کجا و در هر عرصه ای که از جوانان استفاده کرده و 
به آنها میدان داده ایم شاهد خالقیت، کارآیی، بهره وری و مدیریت به نحو 
احسن بوده ایم. امروز هم کشور از یک پتانسیل و نیروی جوان فوق العاده ای 
برخوردار است که می تواند با استفاده از آن کارهای زیادی انجام دهد منوط 

بر آنکه به آنها فرصت و میدان داده شود.
این نماینده مجلس با تاکید مجدد بر لزوم استفاده از پتانسیل جوانان 
افزود: جوانان سرمایه ملی هستند که باید برای استفاده از آنها در کشور 
برنامه ریزی دقیق و علمی داشت. نه اینکه آنها به ادامه تحصیل و کار 
در کشورهای بیگانه ترغیب شوند. ما در کشورمان جوانان را در مدارس و 
دانشگاه ها پرورش می دهیم اما زمانی که وقت بهره برداری از آنها برای 
خدمت به کشور است جوانان به کشورهای بیگانه رفته و شاهد فرار مغزها 
می شویم. اگر بتوان از این سرمایه ها در داخل کشور استفاده کرد مطمئنا 

می توان مشکالت را حل کرد.
برزگر با انتقاد از مدیران با سن زیاد و دارای چند شغل گفت: مدیران 
باالی ۷0 سال با شغل های متعدد وجود دارند که حاضر نیستند صندلی 
مدیریت را ترک کنند. از آن طرف جوانان بیکار داریم که فرصتی برای 
نشان دادن خود پیدا نمی کنند. با توجه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری 
باید همه دستگاه های حاکمیتی و حکومتی فرصت را برای جوانان باز کرده 

و این موضوع را به عنوان قانون قلمداد کنند.

بزرگراه زابل - زاهدان به جاده مرگ شهرت پیدا کرده است
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسالمی خطاب به پنج وزیر 

کابینه خواستار رسیدگی سریع تر به مشکالت حوزه انتخابیه شد.
حبیب اهلل دهمرده در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی مجلس 
شورای اسالمی بیان کرد: آقای وزیر کشاورزی طرح هزار هکتاری در 
سیستان یک نقطه امید است با پیش گرفتن روش های غیر کارشناسی 
این امید را به تهدید تبدیل نکنید.وی در تذکری دیگر به وزیر نفت، اظهار 
کرد: پروژه لوله گاز زابل کار بزرگی است ان شاءاهلل در روند آن تسریع 
شود. آقای دکتر نمکی تجهیزات بیمارستان سیستان باید تکمیل شده و 

حق و حقوق پرستاران باید پرداخت شود.
نماینده مردم زابل در تذکری به وزیر کشور بیان کرد: مشکالت مرز 
سیستان را حل کنید. وزیر نیرو  به مشکالت حاد فاضالب سیستان طبق 
قول داده شده عمل کنید. وزیر راه بزرگراه زابل زاهدان به جاده مرگ 

شهرت پیدا کرده تا کی شاهد این همه گرفتاری باشیم.
وی در تذکری دیگر به رئیس جمهور بیان کرد: قرار بود در نقاط فاقد 
گاز در قیمت بنزین و سهمیه ها تجدید نظر شود. وزیر آموزش و پروش به 

حق و حقوق فرهنگیان رسیدگی کنید.

چرا برای کنترل قیمت  کاالها اقدامی قاطع صورت نمی گیرد؟
از  انتقاد  با  یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گرانی کاالهای اساسی گفت که چرا برای کنترل قیمت ها اقدامی قاطع 

صورت نمی گیرد؟
تقی کبیری در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسالمی در 
تذکری به رییس جمهور گفت: گرانی کاالهای اساسی کمر مردم را شکسته 

است چرا برای کنترل قیمت ها اقدامی عاجل و قاطع صورت نمی گیرد؟
وی در تذکر دیگری به هیات رییسه، اظهار کرد: طرح سه فوریتی 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری به امضای تعدادی 
ما  نداد.  قرار  کار  در دستور  را  آن  رییسه  اما هیات  نمایندگان رسیده  از 
نسبت به این کار انتقاد داریم. آیا بازنشستگان اینقدر ارزش نداشتند که 
در روزهای پایانی مجلس شورای اسالمی هدیه ای به آنها بدهید؟ می توان 
از دو روز باقی مانده تا پایان کار مجلس دهم استفاده کرد تا مرهمی بر 

زخم بازنشستگان بود.

افزایش قیمت ها اجازه جهش تولید را نمی دهد
نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسالمی گفت که افزایش 

قیمت ها اجازه جهش تولید را نمی دهد.
شهروز برزگر در تذکری در جلسه علنی صبح روز دوشنبه مجلس 
شورای اسالمی اظهار کرد: افزایش سرسام آور قیمت ها اجازه جهش تولید 
رخ می دهد که  زمانی  تولید  است که جهش  حالی  در  این  نمی دهد.  را 
چرخش مالی در بین عموم مردم و نیازهای اساسی مردم به چرخ در آید.

وی ادامه داد: گرانی عامل عمده تورم، بیکاری، رکود، ورشکستگی و 
اخراج نیروهایی است که امنیت شغلی مناسب ندارند. دولت در زمان باقی مانده 
وضعیت جوانان را در یابد و از فرصت باقی مانده برای استفاده از پتانسیل 
جوانان استفاده کند.نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسالمی با بیان 
این که در روزهای اخیر قیمت نهاده های دامی، انواع سموم کشاورزی و 
باغداری دو برابر شده، خواستار ورود وزیر جهاد کشاورزی به این موضوع شد.

صالحیت حرفه ای و مهارت آموزی باید به موضوع جدی کشور 
تبدیل شود

دومین جلسه شورای عالی فنی و حرفه ای و مهارتی صبح امروز )دوشنبه( 
به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری با تأکید بر اینکه مسأله صالحیت حرفه ای و مهارت 
آموزی باید به موضوع جدی در کشور تبدیل شود، گفت: ایران به عنوان کشوری 
بزرگ و در حال توسعه نیازمند اهتمام بیشتر به تربیت نیروی انسانی ماهر و واجد 

صالحیت به منظور پیشبرد برنامه های خود است.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه برای افزایش بهره وری از نیروی انسانی 
و منابع سرمایه ای کشور نیازمند افزایش مهارت ها هستیم، تصریح کرد: در دوران 
شیوع کرونا و وضعیت اقتصاد پساکرونایی موضوعی که توجه سیاستگذاران کشور را 
جذب می کند بهره مندی از فناوری های پیشرفته و استفاده از ظرفیت های نوینی 
است که منجر به آموزش، خرید و فروش و سایر فعالیت های مجازی شده است 
که باید در این زمینه به عنوان نیاز جهان امروز بیش از گذشته برنامه ریزی کنیم.

جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده در این جلسه در خصوص وضعیت 
نیروهای فعال در بخش های مختلف صنعتی، عمرانی و خدماتی کشور به لحاظ 
دارا بودن مهارت و صالحیت حرفه ای، این گزارش را قابل تأمل توصیف و اظهار 
امیدواری کرد؛ با توجه به کاهش روند پرشتاب ورودی های به مدارس و دانشگاه 
ها، شاهد اهتمام و تمرکز بیشتر وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم تحقیقات 
و فناوری بر روی موضوعات با محتوای افزایش مهارت و کسب صالحیت های 

حرفه ای فارغ التحصیالن باشیم.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: دانشگاه ها مراکز تولید علم در کشور 
هستند اما نمی توانند نسبت به وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن خود بی تفاوت 
باشند. همچنین نباید وضعیت نظام آموزش و پرورش به گونه ای باشد که فرزندان 
کشور پس از پایان تحصیالت در مدارس تنها انتخابشان ورود به دانشگاه از مسیر 

کنکور باشد.
جهانگیری افزود: کاهش تقاضا در بازار کار که از یک میلیون به ۷00 هزار نفر 
رسیده و نیاز کشور به نوسازی صنایع موجب می شود که موضوع افزایش صالحیت 
حرفه ای و مهارت را در دستور کار دولت، اصناف و بخش خصوصی قرار دهیم.

معاون اول رییس جمهور ضرورت نشست و هماهنگی بیشتر دبیران شورای 
عالی فنی و حرفه ای، شورای عالی اشتغال، شورای عالی کار، شورای عالی آموزش 
و پرورش و شورای عالی عطف به منظور تمرکز بر موضوع آموزش حرفه ای را 
یادآور شد و گفت: شورای عالی فنی و حرفه ای باید سیاست هایی را تصویب 
کند که بر اساس آن در سال های آتی دستگاه ها، اصناف و پیمانکاران فعال در 
هر حوزه موظف به استفاده از خدمات نیروی کاری باشند که گواهینامه صالحیت 

حرفه ای و مهارت را کسب کنند.
جهانگیری همچنین بر ضرورت لحاظ شدن مهارت های فنی و حرفه ای 

در موضوع حقوق و دستمزد و طبقه بندی مشاغل تأکید کرد.

اهتمام در کاِر گروهی قانونگذاری را از مجلس یازدهم انتظار 
داریم

قبل  دوره های  نواقص  بررسی  با  یازدهم  از مجلس  یک حقوقدان گفت: 
انتظار می رود در خصوص کاِر گروهی قانونگذاری اهتمام بیشتری به خرج دهد.

مریم نقاشان در رابطه با چهارچوب پیشنهادی به مجلس یازدهم برای تصویب 
قوانین، اظهار کرد: تخصص گرایی، استفاده از کارشناسان خبره کمیسیون ها، گرایش 
به کار گروهی در امر قانونگذاری از جمله پیشنهادات به نمایندگان دور یازدهم 

مجلس شورای اسالمی می باشد.
وی با بیان این که نمایندگان مجلس معتمدین مردم هستند، گفت: مردم 
آن ها را به صرف این اعتماد انتخاب کردند که مشکالت و تقاضاهای مردم را 
به مجلس منعکس می کنند و برای رفع معضالت آن ها و تالش برای تصویب 
قوانین کارگشا می کوشند، اما این افراد معتمد در همه زمینه ها متخصص نیستند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: با توجه به دنیای امروز که اگر به 
تخصص گرایی احترام نگذاریم اقدام به ضرر خود کرده ایم، مجلسی که از کارشناسان 
خبره در امر قانونگذاری بهره نگیرد نیز، ناخواسته به جامعه ضررهای غیرقابل جبرانی 

وارد می کند و این موضوع نقش کمیسیون های مجلس را پر رنگ تر می کند. 
نقاشان با تاکید بر این که انتظار می رود که مجلس یازدهم با توجه به نیاز جامعه 
در بخش های مختلف، از متخصصین بیشتری در امر تبیین نیازها، اولویت های جامعه 
و مصالح کشور بهره ببرد، عنوان کرد: ممکن است نماینده شهری تمام دغدغه اش 
مرتفع شدن مشکالت شهر خود باشد و دیگری نیز همین طور و بعضا این منافع در 
تضاد قرار می گیرند، پس ما به کمیسیونی که مربوط به مدیریت تعارض می باشد 
نیازمندیم که متخصصین در این امر با لحاظ اولویت منافع کل کشور، معضالت 

بخش های کوچک را نیز با ارایه راهکارهای تخصصی مرتفع نمایند.
وی ادامه داد: در واقع ضرورت حضور Moderator که وظیفه برطرف 
کردن و مدیریت تعارض ها را دارند بیش از پیش به چشم می خورد؛ زیرا در دنیای 
پیچیده امروز، افراد مشترک المنافع نیز گاها با تصویب قوانین متزاحم دچار تعارض 
منافع می شوند و شاهد آن هستیم که بخش هایی از اقتصاد و صنعت با کشاورزی 

و نیرو یا محیط زیست مقابل یکدیگر قرار می گیرند!
این حقوقدان با اذعان بر این که آنچه به مجلس کارآمد کمک می کند فقط 
نمایندگان امین و دلسوز نیست بلکه استفاده از دانش و آگاهی سهم موثری در 
نیل به این مقصود دارد، گفت: مسلما کسی توقع ندارد نمایندگان به همه علوم 
روز دنیا مجهز باشند، اما بهتر است با حسن نیت در جذب نیروهای متخصص، 
دوری از خودمحوری و خود رایی، احترام به تخصص گرایی در امر قانونگذاری و 

گرایش به کار گروهی، پاسخی شایسته به اعتماد مردم دهند.
قبل  نواقص دوره های  بررسی  با  یازدهم  از مجلس  نقاشان تصریح کرد: 

انتظار می رود در خصوص کار گروهی قانونگذاری اهتمام بیشتری به خرج دهد.

پیشنهاد استفاده از فضای مجازی برای بزرگداشت روز قدس
رییس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسالمی پیشنهاد کرد که از فضای 
مجازی برای بزرگداشت روز قدس و اعالم انزجار از رژیم صهیونسیتی استفاده شود.

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی اظهار داشت: روز قدس جزو وصایای امام )ره( 
و میراث انقالب و نظام است. علیرغم اینکه رژیم صهیونیستی خود را به بی تفاوتی 
می زند ولی بسیاری از این روز وحشت دارد. شاید گفته شود وجود چنین روزی در 
تاریخ ایران و برخی کشورهای اسالمی چه فایده ای دارد؟ اما این یک اقدام بدون 
خونریزی است که روی اعصاب رژیم صهیونیستی می رود و متوجه می شود یک 

حرکت مدنی در دنیا وجود دارد که هر لحظه به این رژیم تلنگر می زند.
این  تا  افزود: رژیم صهیونیستی حاضر است هر گونه هزینه ای کند  وی 
حرکت های مردمی شکل نگیرد و خصوصاً در خاورمیانه و کشورهای اسالمی 
تعطیل شود چراکه اینها افشاگری جنایت های کودک کشی رژیم صهیونیستی است.

نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به شیوع ویروس کرونا و احتمال 
تعطیلی برخی اجتماعات از جمله راهپیمایی ها گفت: ما امروز با ویروس منحوسی 
مواجه شدیم که امکان دارد به تجمعات مربوطه به راهپیمایی روز قدس آسیب 
بزند. البته پیشنهاداتی را مطرح کردیم و معتقدیم این حرکت نباید تعطیل شود. 
ابتکارات خوبی هم پیش بینی شده، هر اقدامی که بشود خصوصاً در فضای باز 
با ماشین، موتور یا با فاصله فیزیکی انجام شود اقدام خوبی است و تعطیلی این 

روز به صالح نیست.
جعفرزاده یادآور شد: ما برای اینکه بزرگداشت روز قدس تعطیل نشود می توانیم 
به سمت فضای مجازی برویم. البته در فضای فیزیکی با رعایت فاصله اجتماعی 
هم اقداماتی می تواند انجام شود اما من پیشنهاد می کنم از فضای مجازی نهایت 
استفاده صورت گیرد و با انتشار اعالمیه و ایجاد کانال های مختلف از این فضا 
علیه رژیم کودک کش برای اعالم انزجار و نفرت از این رژیم غاصب استفاده شود.

۱۶ هزار زندانی که مرخصی رفتند به زندان بر نمی گردند
رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: ۱۶ هزار 

زندانی با مرخصی پایان حبس به زندان برنمی گردند.
اصغر جهانگیر در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به پایان مهلت 
مرخصی بخشی از زندانیان مشمول بخشنامه ریاست قوه قضاییه به ارایه گزارشی 
از تمهیدات در نظر گرفته شده برای قرنطینه این افراد پیش از ورود به فضای 

عمومی زندان پرداخت.
وی افزود: ۱۶ هزار نفر از زندانیانی که به مرخصی رفته بودند با مرخصی 

پایان حبس دیگر به زندان باز نخواهند گشت.
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زیر نظر: ناظم رام



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1462- سه شنبه 30 اردیبهشت 41399 انرژی اقتصاد- 

رییس کل بانک مرکزی گفت: این 
حداکثری،  فشار  تداوم  علت  به  روزها 
شیوع کرونا و تعطیلی سه ماهه بسیاری 
از فعالیت ها و کاهش قیمت نفت و سایر 
جدید  تهدیدات  نفتی،  فرآورده های 
آمریکا و... انتظارات تورمی را باال برده 
است اما وضعیت امروز بازارها سخت تر 
از تابستان ۱3۹۷ نیست و ثبات الزم به 

بازار بر می گردد.
پست  طی  همتی  صر  لنا ا عبد
اینستاگرامی اظهار کرد: وضعیت امروز 
حتمًا  کشورمان  اقتصاد  در  بازارها 
 ۱3۹۷ شهریور  و  مرداد  از  سخت تر 
نیست. در آن روزها با شروع و تشدید 
تحریم های آمریکا، بازارهای ارز، سکه 
و سایر دارایی ها به شدت به هم ریخت 
و نرخ دالر در بازار به رقم های بسیار باال 
رسید. ولی با مدیریت بازارها و تدابیری 

تمامی  علیرغم  شد،  کارگرفته  به  که 
مشکالت در مدت دو سال گذشته، ثبات 
نسبی بازارها در نرخ های بسیار پایین تر 
ارز، برقرار و رشد اقتصاد غیر نفتی در 

اواخر سال ۱3۹8 مثبت شد.
به  نیز  روزها  این  افزود:  وی 
شیوع  حداکثری،  فشار  تداوم  علت 
بسیاری  ماهه  سه  تعطیلی  و  کرونا 
و  نفت  قیمت  کاهش  و  فعالیت ها  از 

تهدیدات  نفتی،  فرآورده های  سایر 
تورمی  انتظارات   . . و. آمریکا  جدید 
آتی،  روزهای  در  است.  برده  باال  را 
تورم  از  مرکزی  بانک  پیش بینی های 
اعالم  هدف«،  »تورم  و  آتی  یکسال 
برآوردهای  و  محاسبات  شد.  خواهد 
اداره بررسی های اقتصادی بانک بسیار 
کمتر از آن چیزی است که در فضای 
که  همانطور  می شود.  مطرح  تبلیغاتی 

قبال گفتم شرایط دشوار است. اما روند 
قابل مدیریت و  بوده و  بهبود  در حال 

ثبات نیز قابل اعاده است.
اول  روزهای  در  گفت:  همتی 
اعالم کردم  بانک مرکزی  حضورم در 
خود  تجربی  و  علمی  داشته های  همه 
خواهم  کار  به  اوضاع  کنترل  برای  را 
بست. امروز نیز با تجربیاتی به مراتب 
بیشتر از آن روز است، اعالم می کنم با 
تالش جدی همکارانم در بانک مرکزی، 
بخش های  سایر  نیز  و  بانکی  سیستم 
الهی،  قوه  حول  به  اقتصادی،  مختلف 
ثبات الزم در بازارها برقرار خواهد شد.

وی همچنین یادآور شد: همراهی 
مردم و فعاالن اقتصادی دربخش های 
تولید و صادرات  این بار نیز، پشتیبان 
اصلی تالش خدمت گزاران شان خواهد 

بود.

با ابالغ بیمه مرکزی؛
سقف پرداخت خسارت بدون کروکی ۱۱ میلیون تومان شد

ــرد: شــرکت های  ــالغ بخشــنامه ای اعــالم ک ــا اب بیمــه مرکــزی ب
ــا ســقف ۱۱ میلیــون  ــدون دریافــت کروکــی ت بیمــه موظــف هســتند ب

ــد. ــه شــخص ثالث را پرداخــت کنن ــه بیم ــوط ب ــان خســارت مرب توم
ــرای  براســاس بخشــنامه ای کــه معــاون نظــارت بیمــه مرکــزی ب
مدیــران عامــل شــرکت های بیمــه ارســال کــرده، طبــق مــاده 4 
ــث  ــخص ثال ــاری ش ــه اجب ــون بیم ــاده 30 قان ــی م ــه اجرای آیین نام
ســقف پرداخــت خســارت رانندگــی بــدون کروکــی ۱۱ میلیــون تومــان 

شــده اســت.
در ایــن بخشــنامه آمــده اســت: نظــر بــه اطــالع واصلــه مبنــی بــر 
عــدم رعایــت دقیــق مفــاد مــاده 40 قانــون بیمــه اجبــاری شــخص ثالــث 
)مصــوب ۱3۹5( – موضــوع پرداخــت خســارت مالــی وارده بــه اشــخاص 
ثالــث زیان دیــده بــدون نیــاز بــه گــزارش مقامــات انتظامــی- در برخــی 
ــدون وســیله اعــالم مــی شــود  ــه خســارت، ب از واحدهــای رســیدگی ب
کــه بیمه گــر مکلــف اســت در صــورت وجــود شــرایط الزم بــا دریافــت 
مــدارک، بــدون اخــذ گــزارش مقامــات انتظامــی، خســارت زیــان دیــده 

را پرداخــت کنــد.
بــر اســاس ایــن بخشــنامه، وســیله نقلیــه طرفیــن در زمــان وقــوع 

حادثــه بایــد دارای بیمه نامــه شــخص ثالــث معتبــر باشــند.
همچنیــن، از طریــق روش هــای مطمئــن از جملــه مراجعــه همزمان 
مقصــر و زیان دیــده بــه همــراه وســیله نقلیــه مربــوط یــا مراجعه مســتقیم 
کارشــناس ارزیــاب احــراز شــود کــه بیــن طرفیــن در خصــوص راننــده 

مســبب حادثــه، اختالفی نباشــد.
ــد  ــده بای ــه شــده از ســوی زیان دی ــا مطالب ــی وارده ی خســارت مال
حداکثــر تــا ســقف تعهــد مالــی اجبــاری منــدرج در مــاده 40 قانون باشــد.

برایــن اســاس در ســال جــاری بــه منظــور پرداخــت خســارت مالــی 
ــودن  ــده )در صــورت فراهــم ب ــه شــده از ســوی زیان دی ــا مطالب وارده ی
شــرایط مذکــور( تــا ســقف ۱۱0 میلیــون ریــال نیــاز بــه گــزارش مقامــات 

انتظامــی وجــود نــدارد.
بــا انجــام بازرســی از واحدهــای رســیدگی و پرداخــت خســارت، در 
صــورت مشــاهده مــوارد تخطــی از مقــررات مذکــور، برخــورد جــدی بــا 

متخلفیــن انجــام مــی شــود.

مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت تعاون:
درخواست ۶۸۹ هزار نفر برای بیمه بیکاری کرونا پذیرفته شد

مدیــرکل حمایــت از مشــاغل و بیمــه بیــکاری وزارت تعــاون،کار و 
ــامانه  ــر در س ــزار و 8۶8 نف ــت درخواســت 822 ه ــی از ثب ــاه اجتماع رف
ــر  ــزار و ۹2 نف ــداد ۶8۹ ه ــن تع ــت: از ای ــر داد و گف ــکاری خب ــه بی بیم

ــا شــناخته شــدند. مشــمول دریافــت بیمــه بیــکاری کرون
ــه  ــموالن بیم ــه مش ــت بیم ــال لیس ــاره ارس ــی، درب ــعود بابای مس
ــی  ــن اجتماع ــه تامی ــن ۹۹ ب ــفند ۹8 و فروردی ــای اس ــکاری ماه ه بی
ــان ۹۹.۱.3۱ در  ــا پای اظهــار کــرد: مشــخصات کامــل مشــمولین کــه ت
ــن  ــس از پاالیــش توســط ســازمان تامی ــد، پ ــام کرده ان ــت ن ســامانه ثب
اجتماعــی بــه ادارات کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ارســال و از طریــق 
ــه ادارات کل تامیــن اجتماعــی اســتان ارســال شــده  ــز ب ــن ادارات نی ای
اســت؛ ضمنــا بــرای مشــمولین و غیرمشــمولین کــه تــا پایــان ۹۹.۱.3۱ 
ثبــت نــام کرده انــد پیامــک مبنــی بــر مشــمول یــا عــدم مشــمول بــودن 

ارســال شــده اســت.
تصمیــم گیــری درخصــوص متقاضیــان اردیبهشــت در کارگروهــی 

جداگانــه
ــموالن  ــرای مش ــه ب ــورت گرفت ــای ص ــش بینی ه ــاره پی وی درب
بیمــه بیــکاری اردیبهشــت مــاه ۹۹ نیــز گفــت: در ارتبــاط بــا مشــمولین 
ــدگان وزارت  ــرار اســت در کارگروهــی مرکــب از نماین اردیبهشــت ماه ق
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، ســازمان برنامــه و بودجــه، وزارت کشــور 

ــود. ــری ش ــی تصمیم گی ــن اجتماع ــازمان تامی و س
شرط پرداخت بیمه بیکاری ایام کرونا

مدیــرکل حمایــت از مشــاغل و بیمــه بیــکاری وزارت کار در عیــن 
حــال شــرط پرداخــت مقــرری بیمــه بیــکاری را مشــمول بــودن قانــون 
کار، قانــون تامیــن اجتماعــی و قانــون بیمــه بیــکاری دانســت و گفــت: 
کل مشــمولین قانــون کار کــه تابــع قانــون تامیــن اجتماعــی و مشــمول 
ــتفاده  ــکاری اس ــه بی ــد از بیم ــی توانن ــکاری هســتند م ــه بی ــون بیم قان
کننــد و صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد، اتبــاع خارجــی، خویــش فرمایان، 

بازنشســتگان و از کارافتــادگان کلــی مشــمول بیمــه بیــکاری نیســتند.
درخواست ۶8۹ هزار نفر پذیرفته شد

بابایــی دربــاره آخریــن آمــار متقاضیــان بیمــه بیــکاری نیــز گفــت: 
ــا روز گذشــته 822 هــزار و 8۶8 نفــر  ــام کننــدگان ت تعــداد کل ثبــت ن
بــوده کــه از ایــن تعــداد، ۶8۹ هــزار و ۹2 نفــر مشــمول دریافــت  بیمــه 

بیــکاری کرونــا شــناخته شــدند.
وی  در پایــان در خصــوص اعتبــار تخصیــص یافتــه بــرای کمــک 
بــه صنــدوق بیمــه بیکاری گفــت: در تاریــخ ۹۹.۱.23 مبلــغ ۱28۶ میلیارد 
تومــان اعتبــار از طــرف ســازمان برنامــه و بودجــه بــه ســازمان تامیــن 
اجتماعــی تخصیــص داده شــده اســت کــه در حــال حاضر احتماال اســفند 
و فروردیــن  مــاه پرداخــت شــود ولــی اعــالم شــده کــه بخــش دیگــری 

از اعتبــارات در ماه هــای آتــی پرداخــت خواهــد شــد.
پیــش از ایــن بــا ابــالغ  نوبخــت معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس 
ســازمان برنامــه و بودجــه، ۱28۶ میلیــارد تومــان اعتبــار از محــل بخشــی 
از منابــع یــک میلیــارد یورویــی صنــدوق توســعه ملــی بابت تامیــن هزینه 
ــه  ــا ب هــای مدیریــت تبعــات اقتصــادی ناشــی از شــیوع ویــروس کرون
صنــدوق بیمــه بیــکاری ســازمان تامیــن اجتماعــی تخصیــص پیــدا کــرد.

کارشناسان نفتی: قیمت نفت به بیش از ۴۰ دالر می رسد
بهای معامالت نفت در چند روز گذشته که سرمایه گذاران توجه خود را به کاهش 
تولید از سوی تولیدکنندگان بزرگ معطوف کردند و نشانه های اولیه از بهبود تقاضا پس 
از رفع تدریجی محدودیت های قرنطینه مشاهده شد، افزایش پیدا کرد و طبق گفته 

کارشناسان احتمال افزایش قیمت از مرز 40 دالر نیز وجود دارد.
توجه بازار به میزان فزاینده ای به عرضه معطوف شده زیرا بسیاری از اعضای 
اوپک پالس از هدف تعیین شده برای کاهش تولید فراتر رفته اند. عربستان سعودی 
در ماه ژوئن یک میلیون بشکه در روز دیگر به کاهش تولید خود اضافه خواهد کرد و 
امارات متحده عربی و کویت هم مجموعا ۱80 هزار بشکه در روز به کاهش تولیدشان 
اضافه می کنند و تولید روسیه تقریبا به هدف تعیین شده نزدیک شده است. بر این 
اساس کاهش چشمگیر تولید اوپک پالس تا پایان ژوئن ادامه دارد اما ممکن است این 

گروه در دیدار ۱0 ژوئن با تمدید این میزان کاهش موافقت کند.
اما کاهش تولید نفت آمریکا هم به حمایت از قیمتهای نفت کمک کرده است. 
آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماهانه خود که پنج شنبه گذشته منتشر شد، اعالم 
کرد آمریکا عامل کلیدی در کاهش ۱2 میلیون بشکه در روز عرضه جهانی نفت در ماه 
مه خواهد بود. طبق پیش بینی اداره اطالعات انرژی آمریکا، تولید نفت خام این کشور 
از رکورد ۱2.2 میلیون بشکه در روز در سال 20۱۹ به ۱۱.۷ میلیون بشکه در روز در 

سال 2020 کاهش پیدا خواهد کرد.
بازار نفت بهبود نسبی یافته است

در این راستا محمد خطیبی - کارشناس حوزه انرژی گفت: با توجه به اینکه توافق 
کاهش تولید آغاز شده، شاهد افزایش مالیم قیمت ها هستیم به گونه ای که روند نزولی 

قیمت ها متوقف شده و یک روند مالیم صعودی آغاز شده است.
به گفته وی پیش بینی می شود که با ادامه این روند می توان به قیمت حدود 
40 دالر امیدوار بود و اگر چنانچه تعهدات به خوبی اجرا شود، حتی قیمت های باالتر 

هم می توانیم شاهد باشیم البته این موضوع بستگی زیادی به عملکرد کشورها دارد.
این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه در پایان این ماه می توان عملکرد 
شرکت ها و نتیجه حاصل را بازبینی کرد، تصریح کرد: اگر حدود 80 درصد تعهدات 
اجرایی شده باشد، بازار نفت به این مساله واکنش مثبت نشان خواهد داد اما اگر تعهدات 

در حد 50 تا ۶0 درصد یا کمتر عملی شود، خیلی واکنش بازار مثبت نخواهد بود.
خطیبی با بیان اینکه شیب مالیم افزایش قیمت که آغاز شده نشان دهنده 
واکنش مثبت بازار است اما اینکه انتظار داشته باشیم در فاصله کم به قیمت های ۶0 
تا ۷0 دالر برسیم، انتظار غیر واقع بینانه است، گفت: باتوجه به اینکه هنوز دنیا بحران 
کرونا را پشت سر نگذاشته است، نمی توان انتظار تحول بزرگ در این صنعت را داشت.

وی با بیان اینکه علت اصلی کاهش تقاضا نفت در دنیا ویروس کرونا بوده و 
تا زمانی که این ویروس ریشه کن نشود، شرایط به حالت گذشته بازنمی گردد، اظهار 
کرد: در حال حاضر بسیاری از کشورها درگیر این یروس هستند و شرایط عادی نیست.

کاهش فعالیت دکل های نفتی
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به وضعیت تولید نفت در آمریکا، اظهار کرد: 
برنامه های توسعه ای شل آمریکا زیر سوال رفته است و با قیمت های زیر 30 دالر 
نمی توان برنامه توسعه ای خاصی را اجرا کرد اما اگر قیمت ها به باالی 40 دالر برسد، 

سرمایه گذاران می توانند امیدوار باشند تا مجددا سرمایه گذاری ها رونق بگیرد.

در 50 روز نخست امسال محقق شد؛
جهش ۶ درصدی تولید محصوالت پتروشیمی ایران

مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: مجتمع های پتروشیمی 
کشور از ابتدای امسال تا بیستم اردیبهشت ماه رشد ۶ درصدی تولید را نسبت به مدت 

مشابه پارسال محقق کردند.
به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سیدجالل میرهاشمی 
با اشاره به اینکه محصوالت پتروشیمی با ظرفیت مطلوبی در کشور در حال تولید 
است و بسیاری از مجتمع ها رشد تولید را رقم زده اند، اظهار کرد: در مجموع با تالش  
صنعتگران پتروشیمی کشور از ابتدای امسال تا بیستم اردیبهشت ماه جهش تولید ۶ 

درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی ایران امسال با توجه به ظرفیت های موجود 
و اقدام های در حال انجام آمادگی دارد جهش تولید را محقق کند، گفت: تمامی شرایط 
و زیرساخت ها برای تحقق جهش تولید در صنعت پتروشیمی ایران فراهم شده است و 
افزون بر راه اندازی و  بهره برداری از طرح های جدید، با اقدام های انجام شده از ظرفیت های 

خالی تولید برخی مجتمع های موجود نیز استفاده خواهد شد.
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: صنعت پتروشیمی 
به عنوان یکی از صنایع مادر از مهم ترین ارکان توسعه و موتور محرک بخش های 
گوناگون اقتصاد کشور است و رویکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی تکمیل زنجیره 
تولید، ایجاد تنوع در محصوالت و ارتقای ارزش سبد محصوالت تولیدی در این صنعت 

ارزش آفرین است.

تولید نفت الندین انرژی کاهش می یابد
شرکت الندین انرژی هدف تولید نفت خام خود برای سال 2020 را کاهش و 

هدف بلندمدتش را افزایش داد.
روز  انرژی  الندین  سوئدی  اوسلو، شرکت  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
گذشته، )دوشنبه 2۹ اردیبهشت ماه( اعالم کرد این شرکت به دنبال تصمیم نروژ 
مبنی بر کاهش تولید به همراه تولیدکنندگان نفت عضو سازمان کشورهای صادر 
کننده نفت )اوپک( و متحدانش موسوم به اوپک پالس، هدف تولید خود برای سال 

2020 را کاهش داده است.
هدف تولید نفت امسال الندین از ۱۶0 تا ۱۷0 هزار بشکه در روز، به ۱5۷ هزار 

بشکه در روز کاهش یافته است.
این در حالی است که هدف تولید نفت این شرکت از سال 202۱، از ۱۶0 تا ۱۷0 
هزار بشکه در روز، به دلیل افزایش ظرفیت میدان نفتی یوهان سوردراپ نروژ، به ۱۷0 

تا ۱80 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
شرکت نروژی اکینور نیز روز پنجشنبه گذشته اعالم کرده بود این شرکت برنامه 
تولید نفت و گاز سال 2020 خود را در پی محدودیت های تولید تحمیل شده از سوی 
دولت و مازاد عرضه، به حالت تعلیق درآورده و ممکن است اقدام های بیشتری را برای 

کاهش فعالیت امسال انجام دهد.

ثبات به بازار بر می گردد؛

همتی: شرایط اقتصادی کشور دشوار، اما در حال بهبود است
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
از  صادره   ۱3۹8/0۱۱/2۷ مورخه   ۱3۹8۶032۹۱2۶00۱۹۶0 شماره  رأی  برابر 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آرادان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای احمد شاه حسینی فرزند صفرعلی به شماره شناسنامه 2 صادره از گرمسار 
در یک باب دامداری به مساحت ۶8۱ مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 345 فرعی از 80 اصلی قطعه واقع در روستای فروان آرادان خریداری از 
مالک رسمی آقای نباتعلی ابولی، محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م الف ۱۷4
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/02/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/03/۱۷

علی اکبر شاه حسینی
رئیس ثبت اسناد و امالک

رنگ  به   ۱3۹۶ AT+مدل   ۹0 تندر  رنو  سواری  خورو  سبز  وبرگ  مالکیت  اسناد 
شماره  شاسیNAALSRBYWHA۶0۹۷2۹و  شماره  به  روغنی  شیری  سفید 

موتور۱000۱۷82۷RR0۹۹54۹وشماره پالک ۱0-435 ل ۷8وشناسه
IRFC۹۶۱V3RM۶0۹۷2۹ مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است. مریوان

آقای محمد رمضانی به شماره ملی 35۹۱8۱453۹ به شرح دادخواست به کالسه ۹۹/5 
از این دادگاه درخواست نموده چنین توضیح داده که شادروان سمیرا بامری به شماره ملی 
3580440403 در تاریخ ۱3۹8/05/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی

مصیب رمضانی خواه به شماره ملی ۷3۷004۱8۷5 فرزند ذکور متوفی
هدیه رمضانی خواه به شماره ملی 35۹۱۹۱8334 فرزند اناث متوفی

عبداهلل بامری به شماره ملی 35۹۱83۱4۹2 پدر متوفی

زینب بامری به شماره ملی 35۹۱0348۹4 مادر متوفی
مرحوم ورثه دیگری ندارد.

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

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف ۱0
امیرارسالن خادمی

قاضی شورای حل اختالف شهرستان دلگان

آقای غریب لک زائی فاقد شناسنامه به شرح دادخواست به کالسه ۹۹/۹۹ از این 
دادگاه درخواست نموده چنین توضیح داده که شادروان انور لک زائی به شماره شناسنامه 
۱۷24 در تاریخ ۱3۹4/۱2/۱2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
متقاضی با مشخصات فوق

احمد لک زائی فاقد شناسنامه
شاه حسین لک زائی فاقد شناسنامه

غالم لک زائی فاقد شناسنامه
عزیز لک زائی فاقد شناسنامه فرزندان ذکور متوفی

معصومه لک زائی فاقد شناسنامه
نازگل لک زائی فاقد شناسنامه فرزندان اناث متوفی

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

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م/الف ۹

خانم زرخاتون فوالدی به شماره شناسنامه 35۹0۹2۷453 به شرح دادخواست به کالسه 
۹۹/۱0۷ از این دادگاه درخواست نموده چنین توضیح داده که شادروان قادر بامری به شماره 
شناسنامه 25۱0۶8۶232 در تاریخ ۱3۹0/۱۱/۱2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی

یوسف فوالدی به شماره شناسنامه 35۹۱823۶۱۹ فرزند ذکور متوفی
هاجره بامری به شماره شناسنامه 3580۹043۶۱ 

کبرا بامری به شماره شناسنامه 3580۹04353 
صغرا بامری به شماره شناسنامه 3580۹04345 فرزندان اناث متوفی

زرخاتون فوالدی فرزند کرکعلی به شماره شناسنامه 35۹0۹2۷453 همسر متوفی
مرحوم ورثه دیگری ندارد.

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

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف ۱2
عظیم بامری

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

آگهي حصروراثت
خانم معصومه قربانی زاده شیرازی به شماره شناسنامه 222۷ فرزند عباس از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید حمید میرنیکان 
فرزند میرعبدالحسین در تاریخ ۹8/۱2/۷ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان 
مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-سید رضا میرنیکان به ش ش 2580۶0۶432 فرزند 
سیدحمید نسبت پسر2-معصومه قربانی زاده شیرازی به ش ش 222۷ فرزند عباس نسبت 
زوجه 3-سیده جهان حاجی پور نصیرمحله به ش ش ۶ فرزند سید رحمت نسبت مادر به 
غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات 
قانوني و ثبت ان به شماره 88۱ سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید 
چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 
ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي 

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

آگهي حصروراثت
خانم معصومه قربانی زاده شیرازی به شماره شناسنامه 222۷ فرزند عباس از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا قلی زاده  فرزند 
حسین در تاریخ ۹8/۱۱/2 در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح 
ذیل تعرفه شده اند:۱-معصومه قربانی زاده شیرازی به ش ش 222۷ فرزند عباس نسبت 
دختر2-فاطمه قربانی زاده شیرازی به ش ش 335 فرزند عباس نسبت دختر به غیر از وراث 
نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت 
ان به شماره882 سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر 
شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر 

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

کرونا  معیشتی  حمایت  بسته  از  دیگری  مرحله 
امشب )سه شنبه( به حساب سرپرستان خانوار مشمول 

واریز می شود.
در جریان تدوین بسته حمایتی کرونا برای اقشار 
آسیب پذیر بسته نقدی برای سه میلیون نفر در نظر 
گرفته شد که طبق آن برای مدت چهار ماه از اسفند 
برای  تومان  هزار  تا ۶00  بین 200  مبلغی  تیرماه  تا 

خانوارهای فاقد درآمد پرداخت شود. 
بر این اساس دو مرحله در اسفند و فروردین و 
یک مرحله نیز برای ماه رمضان اضافه بر مراحل پیش 
بینی شده پرداخت شد.  این در حالی است که طبق 

اعالم سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت اردیبهشت 
حساب  به  ماه  این  ام  سی  روز   24 ساعت  نیز  ماه 
یارانه مشموالن پرداخت خواهد شد.  بر این اساس با 

اردیبهشت چهار مرحله پرداخت انجام می شود و دو 
مرحله دیگر در خرداد و تیرماه نیز واریز خواهد شد.

هزار   ۶00 تا   200 بین  مبلغی  بسته  این  در 
آنها  حساب  به  خانوار  اعضای  با  متناسب  تومان 
200 هزار  نفره  برای خانوار تک  واریز می شود که 
تومان، دو نفره 300 هزار تومان، سه نفره 400 هزار 
باالتر  و  نفره  پنج  و  هزار   500 نفره  چهار  تومان، 

۶00 هزار تومان است. 
پرداخت بسته حمایتی 200 تا ۶00 هزار تومانی 
حدود 330 میلیارد تومان در هر ماه برای دولت هزینه 

به همراه دارد.

بسته ۲00 تا 600 هزار تومانی کرونا امشب واریز می شود

معاون مهندسی سازمان و سیستم 
احراز  سامانه  گفت:  ایران خودرو  های 
)امتا(  الکترونیکی  تجارت  مشتریان 
م  ثبت نا یند  آ فر ر  د ثر  مو می  ا قد ا
منظور  به  خودرو  فروش  طرح های 
افزایش رضایتمندی مشتریان و مقابله 

با سودجویان و دالالن است.
به گزارش دنیای جوانان از ایران 
در  رویکردهای جدید  از  یکی  خودرو،  
هویت  احراز  خودرو،  نام  ثبت  فرآیند 
نه  ما سا طریق  ز  ا متقاضیان  قطعی 
متقاضیان  طرح  این  در  است.  امتا 
از  پس  خودروسازان  از  خودرو  خرید 
شرکت های  نام  ثبت  سامانه  به  ورود 
هدایت  متا  ا سامانه  به  خودروساز، 
احراز اطالعات، مجدد  از  شده و پس 
ارجاع  موردنظر  خودروساز  سایت  به 
شده و ثبت نام در آن سایت را تکمیل 

می کنند.
حق پناه«  »اصغر  زمینه  این  در 
سیستم  و  سازمان  مهندسی  معاون 

به  توجه  با  گفت:  ایران خودرو  های 
متقاضیان  باالی  بسیار  تعداد  مراجعه 
طرح های  ز  ا مشتریان  ستقبال  ا و 
اخیر،  یک ماه  در  خودرو  پیش فروش 
هر  برای  متقاضی  نفر  ده  چند  وجود 
به سامانه  تعداد  این  مراجعه  و  خودرو 
فروش اینترنتی ایران خودرو که سبب 
کندی  جمله  از  مشکالت  برخی  بروز 
شد،  مشتریان  نارضایتی  و  نه  ما سا
وزارت صنعت با همکاری شرکت های 

در  را  نوینی  راهکارهای  خودروساز، 
راستای افزایش رضایتمندی مشتریان 
از  دالالن  و  سودجویان  با  مقابله  و 
جدید  رویکردهای  به کارگیری  طریق 

ثبت نام به کار خواهد گرفت.
وی افزود: سامانه احراز مشتریان 
»امتا«،  نام  با  لکترونیکی  ا تجارت 
اعتباری  تماسی،  هویتی،  اطالعات 
درخواست  به  ا  ر ربران  کا غیره  و 
ی  ه ها یگا پا یق  طر ز  ا ن  شا د خو

اطالعاتی حاکمیتی به  صورت آنالین 
و اختصاصی برای سایر کسب  و کارها 

احراز  و راستی آزمایی می کند.
حق پناه، هدف از اجرای این طرح 
را کاهش دالالن، جلوگیری از استفاده 
از روش های غیر متعارف و اقدامی در 
بازار برشمرد  جهت کنترل قیمت های 
طرح  این  اجرای  با  خاطرنشان کرد:  و 
می توان امیدوار بود عدالت در رسیدن 
برقرار  واقعی  مصرف کننده  به  خودرو 
شده و در آینده نزدیک شاهد کاهش 

بیشتر قیمت ها در بازار باشیم.
خودرو  ایران  مشتریان  به  وی 
توصیه کرد که در زمان ثبت نام برای 
شرکت در طرح های فروش فوق العاده 
و مراجعه به سایت فروش اینترنتی این 
شرکت برای خرید خودروی مورد نظر، 
اطالعات هویتی خود را پس از ارجاع 
به سامانه امتا از طریق سایت اینترنتی 
به  سامانه  این  به  وسیله  ایران خودرو، 

اثبات برسانند.

امتا، اقدامی موثر در فرآیند ثبت نام طرح های فروش خودرو

بابت تسهیالت  وزارت کار میزان وثیقه هایی که 
حمایتی کرونا از متقاضیان دریافت خواهد شد را اعالم کرد.

پرداخت تسهیالت حمایتی به کسب و کارهای آسیب 
دیده از کرونا از جمله سیاستهای وزارت کار در راستای حفظ 
اشتغال بنگاهها و صیانت از نیروهای کار است و براین 
اساس امکان بهره مندی از تسهیالت حمایتی کرونا برای 
۱3 رسته شغلی شناسایی شده که بیشترین آسیب از شیوع 
ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب 

کارفرمایی یا خویش فرمایی هستند، فراهم شده است.
kara. این ۱3 گروه شغلی در سامانه کارا به نشانی

mcls.gov.ir بارگذاری شده و صاحبان این کسب و 
کارها می توانند با مراجعه به سامانه کارا ضمن ثبت نام 

مراحل دریافت وام کرونا را دنبال کنند.
وزارت کار اعالم کرده که وثیقه های تسهیالت 
مبالغ  با  متناسب  و  نیست  سختگیرانه  کرونا  حمایتی 

دریافتی متفاوت است.
تا  از ۱2 میلیون تومان  تسهیالت حمایتی کرونا 
۱80 میلیون تومان است و میزان وثایق مورد نیاز آن به 

این شرح است:

برای تسهیالت ۱2 میلیون تومانی و ۱۶ میلیون 
متقاضیان  توسط  شده  امضا  سفته  ارائه  تنها  تومانی 

کافی است.
برای دریافت تسهیالت ۱2 تا 48 میلیون تومانی 
ضمن ارائه سفته به معرفی یک ضامن و برای تسهیالت 
48 تا ۱20 میلیون تومانی ارائه سفته و دو ضامن نیاز است.

اما برای مبالغ ۱20 میلیون تومان تا ۱80 میلیون 
تومان صرفنظر از ارائه سفته، باید سه ضامن به بانک 

معرفی شود.
در خصوص تسهیالت باالی ۱80 میلیون تومان به 
جای ضامن باید تضمین های صندوق های ضمانت به 

بانک ارائه شود.
تسهیالت  کننده  دریافت  که  هایی  سفته  مبلغ 
باید به بانک ارائه بدهد، معادل ۱.5 برابر اصل و سود 

تسهیالت است.
۱3 گروه شغلی که می توانند وام کرونا را دریافت 
کنند شامل مراکز تولید و توزیع صنایع دستی، مراکز تولید 
و عرضه پوشاک، مراکز تولید و توزیع کیف و کفش، 
آژانسهای خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی، مراکز 

باشگاهها و مجتمع های ورزشی و تفریحی، مراکز و 
موسسات فرهنگی، هنری، رسانه ای و آموزشی، مراکز 
قنادی ها،  و  آبمیوه  و  بستنی  آجیل و خشکبار،  توزیع 
رانندگان مسافر برون شهری جاده ای، هوایی، ریلی و 
دریایی، آموزشگاههای رانندگی، گرمابه ها، آرایشگاهها و 
سالنهای زیبایی، مراکز تولید و فروش غذاهای آماده اعم 
از رستورانها و بوفه ها، طباخی ها، تاالرهای پذیرایی، قهوه 
خانه ها و اغذیه فروشی ها، مراکز مربوط به گردشگری، 
ها،  مهمانپذیرها، مسافرخانه  آپارتمانها،  ها، هتل  هتل 
زائرسراها، موزه ها و مراکز اقامتی و گردشگری و بوم 
گردی و موسسات خصوصی دارای پروانه بهره برداری از 
وزارت بهداشت که در حوزه های درمانی و تشخیصی و 

آزمایشگاهی و پارکلینیکی فعالند.
 24 چهارشنبه  روز  از  »کارا«  سامانه  در  ثبت نام 
اردیبهشت ماه آغاز شده و اطالعات دریافتی از دستگاههای 
اجرایی تا هفته آینده تکمیل می شود. برابر اعالم وزارت کار، 
50 هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی بانک مرکزی برای 
حمایت از بنگاه های آسیب دیده از کرونا اختصاص یافته و 
تاکنون بیش از ۱8هزار بنگاه در سامانه کارا ثبت نام کردند.

از سوی وزارت کار اعالم شد؛
وثیقه های وام کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا
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واکنش بوکسور کولبر به بدقولی های اسپانسر حاشیه ساز
بوکسور رده سنی امید تیم ملی ایران 
که قرارداد شخصی را با اسپانسر حاشیه ساز 
فدراسیون بوکس امضا کرده بود، نسبت 
به بدقولی های حامی مالی خود در تامین 

هزینه ها واکنش نشان داد.
مهدی خسروی، بوکسور رده سنی 
اواخر  که  است  ایران  ملی  تیم  امیدهای 
کولبری هایش  واسطه  به  گذشته  سال 
در ارتفاعات مرزی کشور خبر ساز شد. تا 
جایی که اسپانسر حاشیه ساز این روزهای 
فدراسیون بوکس با عقد قراردادی جداگانه 
تصمیم گرفت هزینه های فعالیت حرفه ای 
بر  آینده  سال  یک  طی  را  بوکسور  این 

عهده بگیرد. 
با این حال طولی نکشید که پس از 

پاس نشدن چک اول این اسپانسر )500 میلیون تومان( که به فدراسیون بوکس 
داده بود،  مشخص شد وعده های این موسسه بوی عملی شدن را نمی دهد و باید 
منتظر حواشی در ادامه همکاری اش با فدراسیون بوکس بود. اتفاقی که اآلن هم 
باعث شده تا فدراسیون بوکس ایران از طریق مراجع قضایی پیگیر به دست آوردن 

حق و حقوق خود باشد. 
مهدی خسروی در این مورد گفت: طبق اخباری که به من رسیده گویا آقای 
داداشیان مدیر عامل این موسسه را بخاطر مشکالتی که ایجاد شده گرفته اند. با این 
حال من هیچ شکایتی از او ندارم، اما بهتر بود که می توانستم ورزش خود را بدون 
دغدغه مالی ادامه دهم. با این حال چه پولی به من بدهند چه ندهند،  من تمرینات 
خودم را پیگیری می کنم تا به هدف بزرگ خود برسم،  ناراحتی از این اسپانسر ندارم. 
او در مورد کل مبلغ دریافتی خود از این اسپانسر گفت: طی چند ماهی که 
حمایت بنده را بر عهده گرفته بودند، یک بار مبلغ ۷50 هزارتومان و یک بار هم 
بابت آن  بنده واریز شد که  به حساب  اسپانسر  از طرف  تومان  مبلغ یک میلیون 
تشکر می کنم. به جز این دو مورد دریافتی نداشته ام و باید به دنبال کاری باشم تا 
هزینه های خود را تامین کنم. تا اآلن دیگر خبری از عوامل این موسسه نبوده است. 
این بوکسور رده سنی امید تیم ملی،  با تشکر از زحمات حسین ثوری، رییس 
فدراسیون بوکس، گفت:  پس از آن که در چند روز اخیر خبرهای بد قولی های این 
بنده تماس گرفته و گفتند که در هر صورت  با  آقای ثوری  اسپانسر منتشر شد، 
حامی من هستند و اگر اسپانسر هم حقوقی ندهد،  فدراسیون در کنار من خواهد 
بود. خوشبختانه تا اآلن تمرینات خوبی را داشته ام و از آمادگی بدنی خودم نیز راضی 
هستم، من به دور از این حواشی تالش خود را ادامه می دهم. به هیچ عنوان شاکی 

این اسپانسر نیستم و شکایتی ندارم.

فرهادی زاد: انتظار حداقل ۹ سهمیه المپیک برای بانوان داریم
معاون بانوان وزارت ورزش و جوانان 
گفت: در بخش بانوان برای المپیک 2020 
اما  کرده ایم  کسب  سهمیه   ۶ تاکنون 
بوده که حداقل ۹ سهمیه  این  نگاهمان 

دوره قبل را تکرار کنیم.
 ۶ تاکنون  ایران  ورزشکار  بانوان 
المپیک توکیو را در تیراندازی و  سهمیه 
کاراته کسب کرده اند. با توجه به تعویق 

یک ساله المپیک و لغو مسابقات انتخابی به دلیل شیوع کرونا، انتظار این است که 
با از سرگیری رویدادهای بین المللی تعداد سهمیه های بانوان نیز افزایش پیدا کند.

مهین فرهادی زاد، معاون بانوان وزارت ورزش و جوانان در مورد تعویق المپیک 
به ایسنا گفت: قرار بود بازی های المپیک و پارالمپیک مرداد و شهریور امسال برگزار 
شود اما به دلیل شیوع کرونا بازی ها به تعویق افتاد. امیدوار هستیم که با فروکش 
کردن این ویروس شرایط الزم برای برگزاری بازی ها فراهم شود اما اگر ویروس 
باید منتظر تصمیم IOC باشیم. در هر صورت به  کرونا همچنان ادامه پیدا کند 
تعویق افتادن المپیک برای ما فرصت ها و تهدیدهایی همانند همه کشورهای دنیا 
به همراه دارد. برخی از ورزشکارانمان از جمله حمیده عباسعلی به دلیل مصدومیت، 
زمان بیشتری برای ریکاوری نیاز دارند تا به حالت اول و توانایی های جسمانی خود 

برگردند و در مسابقات حضور چشمگیری داشته باشند.
او در مورد تهدیدهای به تعویق افتادن المپیک بیان کرد: در پی شیوع کرونا 
ورزشکاران سراسر جهان باید در فضایی محدودتر تمرینات آمادگی جسمانی خود را 
انجام بدهند و از تمرینات گروهی و کار با حریف تمرینی دور باشند. در هر صورت 
ورزشکاران و مربیان باید با لحاظ کردن این شرایط، بهترین فرصت ها را برای خود 
مهیا کنند، یعنی آمادگی جسمانی خود را نگه دارند، مربیان تمرینات الزم را ارائه 
دهند و تمامی رفتارهای ورزشکاران خود را دنبال و پیگیری کنند. در نهایت امیدوارم 

که به زودی فضای مناسب تمرینات گروهی همچون قبل فراهم شود.
انتظار کسب حداقل ۹ سهمیه المپیک را داریم

تعداد  افزایش  المپیک در  تعویق  تاثیر  بانوان وزارت ورزش در مورد  معاون 
سهمیه    ۶ بر  عالوه  کرد:  اظهار  ایران  بانوان  پارالمپیک  و  المپیک  های  سهمیه 
المپیک و ۷ سهمیه پارالمپیک امیدوار هستیم که بانوان ایران در رشته های دیگر 
نیز مجوز حضور در این بازی ها را به دست آورند. با توجه به شیوع کرونا در جهان، 
مسابقات انتخابی المپیک در رشته های مختلف به تعویق افتاده است، بنابراین شرایط 
به همین دلیل کسانی که شانس  نیست،  فراهم  برای ورزشکاران  کسب سهمیه 
کسب سهمیه المپیک و پارالمپیک را به ویژه در رشته هایی چون تنیس روی میز، 
قایقرانی، تکواندو و دوومیدانی دارند باید با کمک مربیان و انجام تمرینات شخصی 
از توانایی خود مراقبت کنند. حفظ آمادگی جسمانی جزو ضروریات کار آنها است تا 
زمانی که فدراسیون های جهانی زمان مسابقات را اعالم و ورزشکاران بر اساس آن 

در مسابقات انتخابی حضور پیدا کنند.
او در پاسخ به این سوال که پیش بینی چند سهمیه دیگر برای بانوان دارید؟ 
گفت: بانوان ایران در دوره قبل المپیک ۹ سهمیه گرفتند که ارزش بسیار باالیی 
داشت، برای المپیک 2020 نیز تاکنون ۶ سهمیه کسب کرده ایم اما فعال فضای 
موثر برای کسب سهمیه وجود ندارد با این حال نگاهمان این بوده که حداقل ۹ 
سهمیه را تکرار کنیم. موضوع مشخص این است که هنوز تعدادی سهمیه وجود 
دارد که برای کشورهاست و در زمان برقراری آرامش و کنترل ویروس کرونا بر 
اساس توانمندی و رنکینگ بین کشورها توزیع  می شود. امیدوارم این شرایط بهتر 
شود و تعداد سهمیه های دریافتی بازیکنان ما هم قابل توجه باشد. ما هم از آنها 

انتظار درخشش بهتری را داریم.
فرهادی زاد در پاسخ به این سوال که انتظار دارید تعداد سهمیه های دریافتی 
بانوان از ۹ سهمیه بیشتر باشد؟ بیان کرد: انتظار داریم در صورت شروع مسابقات 
انتخابی المپیک، سهمیه های بیشتری برای بانوان به دست بیاید. با بهبود شرایط و 
آغاز فعالیت های تمرینی ورزشکاران تعداد سهمیه ها هم افزایش پیدا می کند. اکنون 
نمی توانیم عدد ثابتی را اعالم کنیم اما تعدادی سهمیه توزیع نشده موجود است که 
ما هم به عنوان کشوری فعال، تمام کوشش خود را برای کسب سهمیه بیشتر و 

حضور درخشان در المپیک انجام می دهیم.

پنجمی شطرنج بازان ایران در مسابقات اینترنتی لیگ جهانی
طی  یران  ا آنالین  شطرنج  تیم 
دیداری در لیگ جهانی موفق شد با نتیجه 
3 بر صفر مقابل فرانسه به پیروز برسد و 
با این نتایج در جایگاه پنجم قرار بگیرد.

لیگ  پیکارهای  از  دور  هشتمین 
تیم  پیروزی  با  آنالین  شطرنج  جهانی 
و  بلیتس  بولت،  بخش  هر سه  در  ایران 
رسید.  پایان  به  فرانسه  تیم  برابر  سریع 

تیم ایران با نتایج۱42 بر 38 در بولت، ۱54 بر42 در بلیتس و با نتیجه 8۱ بر 45 
در رقابت سریع به پیروزی دست یافت.

در این رقابت ها هشت تیم در دو مرحله به مصاف هم  رفتند. پس از رقابت 
در مرحله مقدماتی، چهار تیم موفق به صعود به گروه قهرمانان شندند و چهار تیم 

باقی مانده با هم جنگید تا به دسته پایین تر سقوط نکنند.
بعد از رقابت بین چهار تیم پایین جدول، دو تیم که کمترین امتیاز را به دست 
آوردند به لیگ دسته پایین تر سقوط کردند و جای آنها را تیم هایی که موفق شده اند 

در دسته پایین تر بیشترین امتیاز را کسب کنند گرفتند. 
نتایج دور قبل نگرانی  با  باز ماند  ایران که از صعود به لیگ قهرمانان  تیم 
بابت سقوط به دسته پایین تر نداشت و برای تثبیت جایگاه پنجم روز گذشته)یک 
شنبه( مقابل تیم فرانسه قرار گرفت. ایران با این پیروزی و با توجه به کارنامه خود 
در این مسابقات موفق شد جایگاه پنجم لیگ جهانی شطرنج آنالین  را کسب کند.

کاپلو: لیگ برتر، بهترین مقصد برای هالند است
فابیو کاپلو معتقد است مهاجم نروژی 
می تواند در لیگ برتر انگلیس بهترین سطح 

خود را به نمایش بگذارد.
به گزارش آس، ارلینگ هالند ۱۹ سال 
دارد اما مدتی است که نشان داده می تواند 
به یک ستاره تبدیل شود. مهاجم نروژی که 
چند ماهی است به دورتموند پیوسته یکی 
به حساب  فوتبال  مستعد جهان  جوانان  از 
می آید. او با وجود این که تیم خود را تغییر 
داد توانست عملکرد درخشانی در دورتموند 

داشته باشد. اکنون تیم های بزرگی به دنبال امضای قرارداد با این بازیکن هستند. 
باشگاهی که بیش از همه خواستار این جابجایی است رئال مادرید است. تیم 
مادریدی در رویای داشتن ترکیب هالند، ادن هازارد و کیلیان ام باپه در خط حمله خود 
برای سال 202۱ است. مادرید امیدوار است با دورتموند برای این انتقال به توافق برسد. 
با این حال، فابیو کاپلو که سابقه هدایت رئال مادرید را داشته بهترین مقصد 
هالند را اسپانیا نمی داند. سرمربی ایتالیایی در این رابطه به اسکای گفت: هالند بازیکن 
ایده آلی برای تیم تحت هدایت یورگن کلوپ یعنی لیورپول است. او می تواند زیر نظر 

سرمربی آلمانی بهترین سطح خود را به نمایش بگذارد. 
هالند در این فصل در 34 بازی 4۱ گل به ثمر رسانده و ۱0 پاس گل داده است. 
این آمار نشان می دهد چرا تیم های بزرگ اروپایی خواهان مهاجم نروژی هستند.

تنفر کاسیاس از رویارویی با مسی
دروازه بان اسپانیایی دوست نداشت با 

مهاجم بارسلونا روبرو شود.
به گزارش بی ساکر، ایکر کاسیاس در 
دوران طوالنی و موفق خود با بازیکنان زیادی 
روبرو شده است. دروازه بان اسپانیایی که از 
کمتر حریفی می ترسید به یک فرد مقدس 
درون دروازه رئال مادرید و اسپانیا تبدیل شد. 
او سه نفر را انتخاب کرد که دوست نداشت 

با آنها روبرو شود.
کاسیاس در گفت وگو با شبکه رسمی 

لیگ قهرمانان اروپا به این سه بازیکن اشاره کرد و گفت: یک مهاجم که از رویایی اش 
متنفر بودم؟ خیلی زیاد بودند. به عنوان مثال البر، بازیکن بایرن مونیخ. جونینو، هر 
چند که مهاجم نبود اما هر بار که می خواست ضربه آزاد بزند ترس وجود مرا فرا می 
گرفت و همچنین لیونل مسی.البر که شش فصل و نیم در بایرن حضور داشت در 
2۶4 بازی توانست ۱3۹ گل به ثمر برساند و 34 پاس گل دهد. این در حالی است که 
دوران ورزشی مسی با البر فاصله دارد و به سال های اخیر برمی گردد. او برترین گلزن 
تاریخ ال کالسیکو محسوب می شود. از طرفی جونینیو پرنامبوکانو، بازیکن بازنشسته 
برزیلی به خاطر توانایی باالیش در ضربات آزاد همه دروازه بان ها را به وحشت می 

انداخت. تقریبا نیمی از گل هایش را در لیون از طریق ضربه آزاد به ثمر رساند.

رونالدو آماده بازگشت به تمرینات
۱4 روز قرنطینه مهاجم یوونتوس به 
پایان رسید و ستاره پرتغالی می تواند تمرینات 

خود را شروع کند.
به گزارش بی ساکر، کریستیانو رونالدو 
برمی گردد. مهاجم  روال عادی  به  کم کم 
پرتغالی در نخستین روزهای ماه مارس باید 
به مادیرا می رفت تا از مادرش مراقبت کند 
و کنارش باشد. مادر بازیکن یوونتوس که در 

بیمارستان بستری بود بهبود یافت. 
بحران کرونا موجب شد این بازیکن در 

سرزمین مادری اش ماندگار شود و تا وقتی که شرایط بهتر نشود به همراه خانواده 
اش به ایتالیا برنگردد. رونالدو در آن جا به خاطر پیاده روی، شرکت در مهمانی و 

تمرین کردن در ورزشگاه ملی مادیرا با انتقادهای زیادی روبرو شد. 
او در نهایت چهارم می به ایتالیا برگشت و بالفاصله به قرنطینه اجباری رفت. 
روز گذشته )دوشنبه( این ۱4 روز به پایان رسید و ستاره پرتغالی می تواند از سه شنبه 
تمرینات خود را در کمپ باشگاه یوونتوس آغاز کند.البته رونالدو تست کرونا خواهد داد 
و در صورت منفی بودن تمرینات انفرادی خود را مانند دیگر هم تیمی هایش شروع 
خواهد کرد. او منتظر می ماند تا تمرین گروهی آغاز شود. دولت ایتالیا یکشنبه شب 
اعالم کرد هنوز زمان مناسب برای از سرگیری تمرینات گروهی فرا نرسیده است. 

به همین خاطر زمان بازگشت به تمرینات گروهی به تعویق افتاد.

برنامه بزرگ رئال برای تابستان ۲0۲1؛
امباپه و هالند در کنار هازارد

می گوید  اس  آ  اسپانیایی  روزنامه 
ارلینگ هالند و کیلیان امباپه سال 202۱ به 
رئال مادرید ملحق می شوند تا در کنار هازارد 

»مثلث برنابئوی جدید« را بسازند.
روزنامه اسپانیایی آ اس می گوید باشگاه 
و  امباپه  کیلیان  جذب  برای  مادرید  رئال 
ارلینگ هالند در سال 202۱ برنامه ریزی کرده 
و هدف باشگاه اسپانیایی این است که این 
دو ستاره بزرگ تهاجمی در کنار ادن هازارد 

خط حمله ای رویایی تشکیل دهند. خط حمله ای که آ اس در تیتر  صفحه اول خود 
از آن با عنوان مثلث برنابئوی جدید یاد کرده است. آ اس معتقد است زین الدین 
زیدان و مدیریت رئال مصمم هستند با خرید دو ستاره بزرگ، یکی از ترسناک ترین 
خط حمله های دنیا را بسازند. بر این اساس، در باشگاه رئال انتظار می رود که ارلینگ 
هالند ستاره جوان دورتموند و کیلیان امباپه ستاره بزرگ PSG تابستان سال آینده 
راهی برنابئو شوند.رئالی ها اولین قطعه این پازل را تکمیل کرده و سال گذشته با خرید 
۱00 میلیون یورویی ادن هازارد از چلسی، اولین راس این مثلث را در اختیار گرفته اند.

هالند در حال حاضر یکی از زهردارترین مهاجمین فوتبال دنیا شناخته می شود و 
چه در باشگاه قبلی اش سالزبورگ اتریش و چه در باشگاه فعلی اش دورتموند پدیده ای 
فوق العاده بوده. آ اس می گوید برنامه زیدان این است که از امباپه در سمت راست 
خط حمله، از هازارد در سمت چپ و از هالند در مرکز خط حمله تیمش استفاده کند.

قرارداد امباپه با PSG در تابستان 2022 به پایان می رسد ولی اگر او از تمدید 
قرارداد با باشگاه فرانسوی خودداری کند، احتمال دارد فرانسوی ها تابستان سال آینده 

برای دریافت پول نقد قابل توجه در ازای واگذاری او وسوسه شوند.
هالند اما در قراردادش با دورتموند یک بند آزادسازی 80 میلیون یورویی دارد 

که فعال کردنش برای رئال بسیار صرفه خواهد بود.

دبیر کل فدراسیون فوتبال گفت: 
کی روش«  »کارلوس  پرونده  مورد  در 
اقدامات حقوقی در حال انجام است و 
در تالشیم با تفاهم، پرونده بسته شود.

ز  و ر  » نبی محمد ی  مهد «
فتتاح  ا لروز  سا در  گذشته)دوشنبه( 
خبرنگاران  جمع  در  ورزش  ملی  موزه 
یت  شکا نتیجه  د  مور ر  د همچنین 
در  داشت:  اظهار  ویلتموس«  »مارک 
داوری کرد.  نمی توان پیش  این مورد 
باید تالش کنیم تا رای به ضرر فوتبال 

ما نباشد.
غرامت های  خصوص  در  وی 
ایجاد  مشکالت  و  فدراسیون  مالی 
را  امور  فدراسیون  وکالی  گفت:  شده 
پیگیری می کنند. مراحل قانونی انجام 
کمیته  نظر  دقت  با  امیدوارم  و  شده 
به  نتیجه  مستندات،  و  وضعیت  تعیین 

هیات  در  گذشته  سال  باشد.  ما  نفع 
رییسه مصوب شد که وکیل بگیریم و 
یک وکیل خارجی و 2 ایرانی استخدام 
هستند.  هماهنگ  هم   با  که  کردیم 
مشورت ها انجام شده و لوایح را برای 

هم ارسال می کنند.
نبی در مورد اساسنامه فدراسیون 

به  توجه  با  فیفا  شد:  یادآور  فوتبال 
تاخیر  به  را  انتخابات  الزامات،  برخی 
از ضروریات  انداخت. بحث اساسنامه 
ا  ر خود  نونی  قا حل  مرا که  است 
که  است  این  برآوردم  می کند.  طی 
برگزار  سال  دوم  ماه   ۶ در  انتخابات 

می شود.

ل  تبا فو سیون  ا ر فد کل  بیر  د
همچنین در خصوص غیر دولتی بودن 
از  بودجه  دریافت  و  فوتبال  فدراسیون 
در  فیفا  مقر  کرد:  نشان  خاطر  دولت، 
سوییس است و با ضوابط آنان قوانین 
برای  داخلی  قوانین  است.  شده  ثبت 
ما مهم است و طبق آن نهاد عمومی 
غیردولتی هستیم و فیفا به این موضوع 

ایرادی ندارد.
برتر  لیگ  مجدد  آغاز  درباره  وی 
فوتبال گفت: ستاد ملی مبارزه با کرونا 
در این خصوص تصمیم می گیرد و در 
سازمان لیگ بر اساس آن تصمیم گیری 

می شود.
هر  تاریخ  موزه  شد:  یادآور  نبی 
کشور در صنعت ورزش اهمیت دارد و 
باعث می شود که حضور الگوهای ورزش 

در روحیه ورزشکاران تاثیر بگذارد.

پرونده کی روش با تفاهم بسته خواهد شد؛
نبی: تالش می کنیم تا رای پرونده ویلموتس به ضرر ما نباشد!

پر  ر  روزگا جمشیدی،  پژمان 
است  گذرانده  فوتبال  در  فرازونشیبی 
و این ماجرا وقتی جالب تر می شود که 
نابودشده  ابومسلِم  بدانند  مشهدی ها 
فوتبال  از  ستاره  این  تغییرمسیر  محل 

به سینما بود.
پیش از شروع فصل 8۹-88 لیگ 
ندای  قاسمی  حسین  که  جایی  برتر 
تیگانا«،  »ژان  آوردن  عجیب وغریب 
کاپیتان سابق تیم ملی فرانسه، به مشهد 
به یک بمب دیگر  داد، کنارش  را سر 
هم فکر کرد؛ پژمان جمشیدی، ستاره 
سال های قبل پرسپولیس. جمشیدی را 
کشاورزی  جهاد  تمرین  زمین  در  همه 
لباس  با  درحالی که  دیدند،  مشهد 
منتظر  و  ایستاده  زمین  کنار  شخصی 

مشخص شدن سرمربی تیم بود.
قع  ن مو هما جمشیدی  ن  ما پژ
تیم های  در  بازی کردن  می گفت  
پس  حاال  و  دارد  دوست  را  ریشه دار 
از پاس و پرسپولیس و فوالد و سایپا، 
مثل  تیمی  در  حضور  دارد  دوست 
ابومسلم را تجربه کند. قرارداد او منعقد 
شد و مدافع محبوب پرسپولیسی ها در 
مشهد ماندگار شد؛ غافل از اینکه کسانی 
که به جای تیگانا و استویچکوف روی 
نشست،  خواهند  مشهدی  تیم  نیمکت 
و  داشت  نخواهند  او  با  خوبی  رابطه 
ترسیم  را  فوتبالش  پایان  روز های 

خواهند کرد.
نبود  حاشیه  اهل  زیاد  جمشیدی 
و سرش به کار خودش بود. او پذیرفته 
بود که سعید خانی کاپیتان ابومسلم است 
و پشت سرش رضا ناصحی و مجتبی 
سرآسیایی ایستاده اند. برای همین فقط 
تمرین می کرد تا در ترکیب قرار گیرد. 
اما  با آمدن پرویز مظلومی، همان طور 
که خودش هم پیش بینی کرده بود که با 
روی کارآمدن یک مربی استقاللی، جایی 
برای او نیست، کم کم راه ترک تیم را 
دوران  در  جمشیدی  گرفت.  پیش  در 

حضور مظلومی حق حضور در تمرینات 
ملت  بوستان  در  تنهایی  و  نداشت  را 

مشهد برای خودش می دوید .
طاقت  دلش  باالخره  جمشیدی 
در  نامه ای   88 بهمن ماه  در  و  نیاورد 
هواداران  و  ابومسلم  با  خداحافظی 
عنوان  و  نوشت  دوست داشتنی اش 
از پشت  روزی  ماه  بودم  امیدوار  کرد: 
اینکه قرص  از  بیاید، غافل  بیرون  ابر 
کسی  اما  بوده،  بیرون  همیشه  ماه 
نبوده که سرش را باال کند و ببیند.او 
نامه خداحافظی اش هم شمه هایی  در 
از عالقه اش به هنر را به رخ کشید و 
این گفت که دوست داشته در  درباره 
کنار قبر فردوسی و اخوان ثالث زندگی 
بوده  دنبالش  به  را که  کند و مسیری 

است، در مشهد پیدا کند.
 88 سال  پایان  در  جمشیدی 
رفت  مشهد  از  و  بست  را  باروبندیلش 
او  از مشهد،  از رفتنش  بعد  ماه  و چند 
برای یک قسمت در سریال »ساختمان 
حاضر  خودش  نقش  در  پزشکان« 
از  ناشی  افسردگی  درمان  برای  و  شد 
بازی نکردنش به مطب دکتر نیما افشار 
مراجعه کرد؛ چیزی که استعاره جالبی 
و  ابومسلم  از  رفتنش  شکل  از  بود 
بیکارشدنش از فوتبال! او در همان یک 
قسمت نقش کسی را بازی می کرد که 

دوست نداشت شناخته شود، دقیقا مثل 
ایامی که در مشهد با سؤاالت بی شمار 
مردمی رو به رو بود که می پرسیدند »چرا 

بازی نمی کنی؟«
همان سال او به عنوان سردسته 
سینما  هنرمندان  ز  ا متشکل  تیمی 
سام  دیرباز،  کامبیز  یزدانی،  رضا  مثل 
درخشانی و پژمان بازغی به مشهد آمد و 
در یک دیدار خیریه مقابل تیم علم وادب 
مشهد در سالن بهشتی بازی کرد. او در 
سینمایی  ستارگان  از  بیش  بازی  آن 
مشکی  هواداران  چون  شد،  تشویق 
معتقد بودند جمشیدی می توانست مانع 
ابومسلمی شود که آن زمان  از سقوط 
در دعوای مالکیتی برای حضور در لیگ 

دسته اول بود!
جمشیدی سپس درست سالی که 
فوتبال  سازمان  رئیس  عزیزی  خداداد 
تیم  سرمربی  مهاجری  محمدرضا  و 
از  را  تیم  این  تا  بودند  سیاه جامگان 
برسانند،  دسته اول  به  دوم  دسته  لیگ 
اما  شد؛  حاضر  تیم  این  تمرینات  در 
مهاجری اجازه نداد او با تیمش تمرین 
کند. استدالل مهاجری و عزیزی این بود 
که جمشیدی به عنوان یک ستاره شاید 
باالنس تیمی اش را در حضور بازیکنان 
تازه کار و بومی به هم بزند و درحالی که 
این  تمرینات  به  جمشیدی یک جلسه 

و  نکرد  تمرین  آن ها  با  اما  رفت،  تیم 
دیگری  چالش  تا  برگشت  تهران  به 

تجربه کند.
فقای  ر برخی  ز  ا ل  آن سا و  ا
نگذاشتند  که  شد  دلخور  مشهدی اش 
در سیاه جامگان حضور داشته باشد، اما 
شاید نمی دانست مسیر روشن دیگری 
غیر از فوتبال در انتظارش است؛ مسیری 
که هنوز هم روی آن درحال قدم زدن 
است و شاید دعای خیرش را به جان 

فوتبال مشهد می کند.
بمبی که باالخره ترکید

او به تهران رفت و مدتی خبری 
در  او  حضور  خبر  اینکه  تا  نبود  او  از 
رسید  به گوش  تلویزیونی  یک سریال 
زندگی  سریال  بار  این  شد؛  منتشر  و 
حضورش  زمان  از  جمشیدی  خودش. 
در پرسپولیس رابطه خوبی با هنرمندان 
داشت. مربع بازغی، جمشیدی، درخشانی 
و دیرباز بار ها در مصاحبه های مختلف 
همه  حاال  و  شدند  حاضر  هم  کنار 
می دانستند که این ها رفقای نابی در کنار 
هم هستند. در این سریال هم 2 ضلع 
این مربع کنار هم قرار گرفتند و سریال 
جذابی به نام »پژمان« روی آنتن رفت؛ 
جایی که محبوبیت جمشیدی دوچندان 
شد و خیلی از فوتبالیست ها گفتند که او 
در بازیگری، استعداد بیشتری تا فوتبال 
و  کمدی  بار  تنهایی   به  دارد!پژمان 
جذابیت این سریال را به دوش کشید 
کسی  برود  یادشان  حتی  خیلی ها  تا 
یک  می بینند،  جادویی  قاب  روی  که 
فوتبالیست بتمام عیار و ملی پوشی است 
که در یکی از مهمترین نسلهای تاریخ 

عضو تیم ملی بوده است.
شب ها  این  که  اتفاقی  با  البته 
رقم خوردن  حال  در  »زیرخاکی«  با 
است حتی برای خود پژمان هم خیلی 
خیلی  فوتبالش  دوره  که  نیست  مهم 
او  هست  که  نباشد.هرچه  توجه  مورد 

پولسازترین بازیگر فعلی ماست!
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

    برابر آراء هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان سرعین تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح ذیل 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین نوبت 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند.:بخش  سرعین:ردیف ۱- آقای/خانم  فاطمه رنجبر قیه قشالقي به شناسنامه شماره 
۱5۹2۶ کدملي 003۶3۹۷024 صادره تهران فرزند کاظم و رضاعلی رنجبر فرزند کاظم 
بشماره 2۶23 کد ملی 03205۱۶3۶۹ صادره کرج  و آقا کرم رنجبر قیه قشالقی فرزند 
کاظم بشماره 552کدملی ۶03۹444۷4۶ صادره اردبیل و علی رنجبر قیه قشالقی فرزند 
کاظم بشماره ۱۷803 کدملی 04۹0۱۷4۹0۶ صادره تهران و اقدس رنجبر قیه قشالقی 
بشماره ۶0۶کدملی ۶03۹44528۹ صادره اردبیل و سلطانعلی رنجبر قیه قشالقی فرزند 
کاظم بشماره ۱5۹25 کد ملی 003۶3۹۷0۱۶ صادره تهران  و جانعلی رنجبر قیه قشالقی 
فرزند کاظم بشماره ۷۱۶کد ملی ۶03۹44۶3۹0 صادره اردبیل بالسویه نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به پالک ثبتی 8۷۹۱فرعی از 3۱0  اصلی بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین 

به مساحت ۶8 .884 مترمربع  از مالکیت روح اله آقازاده
                               ۹۹  .  ۱.  ۱8  : دوم  انتشارنوبت  تاریخ       ۹8.  ۱2.  ۱5 اول:  نوبت  انتشار  تاریخ 

بهبود محمدی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان سرعین

درخشش پژمان جمشیدی در دنیای هنر؛

یک فوتبالیست؛ پولسازترین بازیگر این روزهای سینما

و  تمرینات  برگزاری  مجوز  صدور  با 
مسابقات ورزشی در خرداد ماه، انتظارها به 
سر رسید و همه تکلیف خود را برای شروع 

فوتبال می دانند.
اعالم تاریخ دقیق برگزاری تمرینات و 
مسابقات ورزشی از سود ستاد مقابله با کرونا، 
مهم ترین خبر برای تیم های فوتبال است 
برای  اقدامات  آخرین  می توانند  امروز  از  و 
برگزاری تمرینات خود را به صورت گروهی 

انجام دهند.
به گفته ستاد مقابله با کرونا، تمرینات 
برگزاری  و  خرداد  اول  از  ورزشی  تیم های 
مانع  و  است  مجاز  خرداد   22 از  مسابقات 
بر  ندارد.  وجود  اتفاق  این  برابر  قانونی 
همین اساس تیم های فوتبال به خصوص 
لیگ برتری ها می توانند طی دو روز آینده 
را  بهداشتی  های  پروتکل  اجرای  مقدمات 
فراهم کنند تا در شروع رقابت ها از رقبای 

خود عقب نمانند.
با توجه به بازه زمانی برگزاری تمرینات 
هفته  سه  دقیقا  ها  تیم  مسابقات،  انجام  تا 
مهلت دارند تا آماده برگزاری مسابقات شوند 
و بدون حرف و حدیث، برای سرنوشت خود 

در ادامه فصل جاری تالش کنند.
تنها کمبود فوتبال در شروع مسابقات، 
غیبت تماشاگران است که به ناچار باید در 

های  تیم  بازی  خانه  از  رو  پیش  های  ماه 
محبوب خود را تماشا کنند.

* وضعیت لیگ برتر و لیگ دسته یک 
در شروع مسابقات

هفته  در  برتر  لیگ  حاضر  حال  در 
های  تیم  فقط  و  دارد  قرار  بیست ویکم 
استقالل و فوالد 20 بازی برگزار کرده اند. 
در جدول، پرسپولیس با ۱0 امتیاز اختالف 
های  تیم  و  دارد  قرار  جدول  صدر  در 
شهرخودرو،  استقالل،  تراکتور،  سپاهان، 
داشتن شانس  نفت ضمن  و صنعت  فوالد 
قهرمانی، رقابت نزدیکی برای کسب سهمیه 

آسیا دارند.

مبهم  وضعیت  نیز  جدول  انتهای  در 
است. تیم های پیکان، شاهین، سایپا، گل 
و  آهن  ذوب  حتی  و  جنوبی  پارس  گهر، 

نساجی برای بقا در لیگ برتر می جنگند.
از لیگ دسته یک، هشت هفته باقی 
مانده و بیشتر تیم ها 2۶ بازی انجام داده اند. 
مس رفسنجان بعد از چندین فصل تالش 
برتر  لیگ  به  صعود  آستانه  در  نافرجام، 
اختالف  امتیاز  هفت  با  تیم  این  دارد.  قرار 
را  خود  کرمانی  هم نام  و  است  صدرنشین 
در رده دوم می بیند و شاید برای اولین بار 

دو تیم از یک شهر راهی لیگ برتر شوند.
خوشه طالیی ساوه، آلومینیوم اراک، 

نود ارومیه، بادران و گل ریحان هم رقابت 
نزدیکی با مس کرمان برای کسب دومین 
سهمیه لیگ برتر دارند. در انتهای جدول نیز، 
شهرداری تبریز تقریبا سقوطش را مسجل 
نیروی  رایکا،  سپیدرود،  ملوان،  اما  کرده 
زمینی، آرمان گهر و قشقایی برای فرار از 

سقوط تالش می کنند.
هیجان  بازگشت  تا  مرحله  یک   *

به فوتبال
وزیر ورزش در جلسه هیات دولت گفت 
که اگر از 20 تا 25 خرداد مشکلی به وجود 
می  تعویق  به  هم  باز  فوتبال  شروع  بیاید، 
افتد. در رابطه با این موضوع سازمان لیگ 
تضمین های الزم را برای رعایت پروتکل 
داده شده  است. وعده  داده  بهداشتی  های 
که در طول برگزاری تمرینات دو بار از همه 
بازیکنان و مربیان تست گرفته می شود تا از 

سالمتی آنها اطمینان حاصل شود.
ایرج حناچی، معاون وزیر بهداشت نیز 
اعالم کرده به اندازه کافی کیت تست کرونا 
وجود دارد و به هر تیمی که درخواست بدهد، 

تحویل داده می شود.
اگر در فاصله 20 روزه تا شروع فوتبال، 
کرونا  همه گیری  و  نیاید  پیش  مورد جدی 
دوباره اوج نگیرد، باید در انتظار داغ شدن 

تنور فوتبال باشیم.

شروع تمرینات تیم ها با رعایت پروتکل های بهداشتی؛

یک مرحله تا بازگشت هیجان به فوتبال!

یک  من  می گوید  جم  جنوبی  پارس  مهاجم 
تراکتوری ام و دوست دارم این تیم قهرمان شود اما 

نباید مردم را گول بزنیم.
محمد ابراهیمی درباره شرایط این روزهای خود 
اظهار کرد: اتفاقی که افتاده است اتفاق خوبی نیست 
و مشکالت زیادی برای فوتبالیست ها و جامعه به وجود 
آورده است. مجبوریم مشکالت را پشت سر بگذاریم. 
این روزها به صورت انفرادی در حال تمرین هستم تا 

آمادگی بدنی ام را حفظ کنم.
لیگ  ادامه  برای  شده  گرفته  تصمیم  درباره  او 
چرا  نشد  گرفته  درستی  تصمیم  من  نظر  به  گفت: 
و  برود  باال  مبتالیان  آمار  دوباره  است  ممکن  که 
شرایط بحرانی شود. قرار است پروتکل ها مثل دیگر 
لیگ ها رعایت شود اما ظرفیت های ما خیلی کمتر از 
دیگر کشورهاست. قطعا ما قوی تر از اللیگا نیستیم 
لیگمان تصمیم گیری کردیم. حتی  برای  که زودتر 
تمرین  که  چرا  نداریم  هم  را  تمرین  زمین  امکانات 

کردن در یک زمین با رعایت فاصله گذاری امکان 
پذیر نیست.

تیم   مثال  داد:  ادامه  جم  جنوبی  پارس  مهاجم 
نیست  مشخص  می کند،  تمرین  تهران  در  که  ما 
باید چه کاری انجام دهد چرا که مشکالت زیادی 
نیست.  حل  قابل  راحتی  به  مشکالت  این  و  داریم 
ما در جم فقط یک زمین داریم و نمی شود که هم 
در آن جا تمرین و هم بازی کرد. به نظر من اتفاق 
خوبی نیفتاده است و امیدوارم مسئوالن ما به جای 
این که به فکر صندلی و جایگاه خود باشند، سالمتی 

را در اولویت قرار دهند.
شروع  بازی ها  داریم  دوست  ما  کرد:  اضافه  او 
آغاز شود مهم است و حتی  این که چگونه  اما  شود 
از  باید  بیفتد.  ناگواری  اتفاق  نهایت ممکن است  در 
خودمان بپرسیم آیا در توان باشگاه هاست که در این 
شرایط متناسب با پروتکل ها عمل کنند؟ من مطمئنم 
به مشکل می خوریم اما با این حال هم امیدوارم چنین 

نیفتد. اتفاقی 
ابراهیمی با اشاره به انتخاب تیم قهرمان گفت: 
واقعیت این است که تیم ها به پرسپولیس نمی رسند. 
هرچند دیگر تیم ها هنوز روی کاغذ شانس دارند اما 
قهرمانی حق پرسپولیس است. من یک تراکتوری ام 
و دوست دارم این تیم قهرمان شود اما نباید مردم را 
گول بزنیم.حقیقت این است که پرسپولیس از دیگر 
تیم ها فاصله گرفته و مهم تر از این مساله هم باید 
بگویم سالمتی در اولویت است. نباید جانب داری کرد 

و همه باشگاه ها باید صادقانه صحبت کنند.
او در پایان عنوان کرد: با این که در ادامه لیگ 
احترام  پرسپولیس  به  باید  اما  نیست  معلوم  چیزی 
می زنند  خودشان حرف  نفع  به  همه  آنقدر  بگذاریم. 
که اگر بازی ها شروع شود شاید حال مان از این فوتبال 
بگذارند  احترام  به هم  امیدوارم همه  بخورد.  به هم 
و  به خیر شود  با تصمیمی درست ختم  لیگ هم  و 

سالمتی جامعه به خطر نیفتد.

مجبوریم مشکالت را پشت سر بگذاریم؛

ابراهیمی: مردم را گول نزنیم، هیچ تیمی به پرسپولیس نمی رسد
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شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
مطبوعات  باقرزاده:آرشیو  سمیه  مشهد 
روزهای  در  رضوی  قدس  آستان 
مجازی  نمایشگاه  برپایی  با  کرونایی، 
از  نفایسی  مطبوعات«  آینۀ  در  »قرآن 
نشریات آرشیوی را به نمایش گذاشت.

رئیس ادارۀ مطبوعات این سازمان 
با اعالم این که آرشیو مطبوعات کتابخانۀ 
از  یکی  رضوی  قدس  آستان  مرکزی 
ایران  مطبوعاتی  آرشیوهای  غنی ترین 
عنوان   430 از  بیش  تاکنون  که  است 
نشریۀ قرآنی را جذب این مجموعه کرده 
است، بیان کرد: در ماه نزول قرآن، ادارۀ 
مطبوعات رضوی اولین های نشریات و 
روزنامه های قرآنی را براساس موجودی 
نمایش  معرض  در  مرکز،  این  منابع 

مجازی قرار داد.
قدیمی ترین  به  حافظی  ابراهیم 

نشریۀ تخصصی قرآن پژوهی موجود در 
آرشیو اشاره کرد و گفت: مجلۀ »البالغ« 
به زبان اردو در سال ۱۹۱5 میالدی در 
کلکتۀ هندوستان چاپ و به دست مقام 

معظم رهبری)مدظله العالی( به کتابخانۀ 
رضوی اهدا شده است.

وی به نمایش یکی از مهم ترین 
تخصصی  مجله های  قدیمی ترین  و 

بعد  کرد:  اضافه  و  اشاره  قرآن پژوهی 
ولین  ا اسالمی  نقالب  ا پیروزی  ز  ا
ا  ر لت«  عدا »صدای  نام  با  مجله 
مؤسسۀ  در  هریسی  هاشم زاده  هاشم 
 ۱3۶4 سال  در  قم  قرآن  علوم  بنیاد 
از آن، در  بعد  خورشیدی چاپ کرد و 
سال ۱3۶۹ خورشیدی »رساله القرآن« 

در قم انتشار یافت.
 ۷0 دهۀ  این که  بیان  با  حافظی 
قرآنی  مطبوعات  دورۀ  پربرگ وبارترین 
در  قرآن  تشکیالت  ایجاد  افزود:  است 
دولتی  دانشگاه های  و  ارشاد  وزارت 
انتشار  زمینۀ  کشور،  در  غیردولتی  و 

نشریات قرآنی بیشتری را فراهم کرد.
وی ادامه داد: در دهۀ 80 نیز این 
رویه ادامه یافت و بسیاری از روزنامه ها 
و مجالت در روزهایی خاص صفحاتی 
را به تفسیروتبیین آیات الهی پرداختند.

رئیس اداره مطبوعات آستان قدس رضوی

اولین مطبوعات قرآنی در قالب نمایشگاه مجازی
ظرفیت ذخیره سازی ۸۰۰ هزار تن گندم در لرستان

و خدمات  غله  مدیرکل   : لرستان   – گروه شهرستان  جوانان  دنیای 
بازرگانی لرستان با اشاره به آغاز خرید تضمینی گندم از ابتدای خردادماه، 

گفت: ظرفیت ذخیره سازی 800 هزار ُتن گندم در لرستان وجود دارد.
 حجت بیرانوند در جمع خبرنگاران در سخنانی با بیان اینکه تأمین آرد 
استان بر عهده شرکت غله و خدمات بازرگانی است، اظهار داشت: مباحث 

صنفی و نظارتی بر عهده دستگاه های مختلف است.
وی با تاکید بر اینکه حوزه آرد و نان یک سیکل و فرآیند است، عنوان 
کرد: یکی دیگر از وظایف ما تأمین برخی کاالهای اساسی تعهدی شامل 
برنج، شکر و روغن نباتی است که سپس این کاالها در اختیار دستگاه های 

متولی توزیع قرار داده می شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با بیان اینکه لرستان حدود 
800 هزار تن ظرفیت استاندارد ذخیره سازی گندم شامل سیلوها و انبارهای 
مکانیزه را دارد، بیان داشت: در بهترین شرایط لرستان 5۱0 هزار تن گندم 
خرید می کند و این در حالیست که ما ظرفیت 800 هزار تن ذخیره سازی 

گندم را در استان داریم.
اگر  است  باال  لرستان  کشاورزی  ریسک  اینکه  به  اشاره  با  بیرانوند 
در  پیدا می کند، تصریح کرد:  تولید کاهش  میزان  باشیم  نداشته  بارندگی 
سال ۹۷، 3۶0 هزار تن گندم و سال ۹8، 300 هزار تن گندم در استان 
مشکل  گندم  حوزه  زیرساخت های  بحث  در  ما  لذا  است،  شده  خریداری 
خاصی در لرستان نداریم و استان یک انبار غله مناسب برای استان های 

دیگر محسوب می شود.
وی با بیان اینکه نیاز کشور به گندم در سال ۱۱ میلیون تن است، 
بیان داشت: لرستان در سال 250 هزار تن گندم نیاز دارد، در این راستا 

مازاد گندم استان به سایر استان ها ارسال می شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با بیان اینکه متأسفانه سال 
جهاد  وزیر  اعالم  اساس  بر  افزود:  کرد،  پیدا  کاهش  تولید  میزان  گذشته 

کشاورزی، امسال ۱4 میلیون تن گندم در کشور تولید می شود.
بیرانوند با اشاره به فعالیت ۱3 کارخانه آرد در لرستان، تصریح کرد: 
ظرفیت ذخیره سازی این کارخانه های آرد، ۷50 هزار تن است و این در 
حالیست که میزان مصرف گندم در استان 250 هزار تن در سال است و 

سه برابر ظرفیت خود در استان کارخانه آرد داریم.
وی با بیان اینکه متأسفانه ما در بحث توزیع جغرافیایی کارخانه های 
آرد در استان مشکل داریم، عنوان کرد: عمده کارخانه های آرد، در شرق 
و غرب استان قرار دارند، در یک شهر ما پنج کارخانه آرد داریم، مجبور 
هستیم که آرد را از الیگودرز حمل و به طور مثال به رومشکان منتقل کنیم، 
شرق استان مملو از کارخانه آرد است اما شهرستان هایی مانند رومشکان، 
سلسله و… کارخانه آرد نداریم در دلفان نیز یک کارخانه آرد کوچک داریم.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به بحث تأمین کاالهای اساسی، بیان داشت: سال گذشته که 
شاهد بحران شکر بودیم، تا فروردین ماه امسال حدود 20 هزار تن شکر را 
برای استان تأمین و در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت، واحدهای 

صنفی و… قرار دادیم.
بیرانوند با تاکید بر اینکه ما در بحث ذخیره سازی و انبارهای کاالهای 
اساسی در استان مشکل خاصی نداریم، تصریح کرد: همچنین از ابتدای 
امسال تا کنون سه هزار و ۹۹ تن برنج برای استان تأمین شده است و در 

اختیار سیستم تنظیم بازار استان قرار گرفته است.
وی، بیان داشت: همچنین هزار و ۱4۹ تن روغن نباتی برای استان 
تأمین شده، عالوه بر این، هزار و ۱4۹ تن شکر دیگر نیز طی اردیبهشت 

ماه برای لرستان تأمین شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با تاکید بر اینکه تأمین کاال 
بر عهده ما است و بحث توزیع بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت 

است، عنوان کرد: این میزان کاال برای استان بسیار عالی است.

معاون توسعه مدیریت راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی:

حاشیه جاده های استان مرکزی از زباله پاکسازی شد

دنیای جوانان گروه شهرستان مرکزی - حامد نوروزی : معاون توسعه 
استان مرکزی گفت:  ای  نقل جاده  و  راهداری و حمل  منابع  و  مدیریت 
کنار  مردم  پویش  اندازی  راه  طریق  از  مرکزی  استان  های  جاده  حاشیه 
مردم پاکسازی شد. به گزارش روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان مرکزی، عبداله عبیاوی با اشاره به راه اندازی پویش مردم کنار 
مردم، بیان کرد: با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مشاغل از جمله بیکاری 
پاکسازی  با محوریت  برای مردم  کارگران فصلی، پویش سراسری مردم 
حریم و حاشیه جاده های استان مرکزی اغاز شد. وی افزود: این پویش 
که با حمایت دفتر امور اجتماعی استان مرکزی، سازمان های مردم نهاد، 
خیرین و اداره کل راهداری و شرکت توزیع نیروی برق استان راه اندازی 
شد، کمک کرد حریم جاده ها از زباله و پسماندها پاکسازی شود و کار از 

ابتدای فروردین ماه آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.
عبیاوی با اشاره به اینکه تاکنون 380 هکتار از حریم جاده پاکسازی 
خمین-فراهان،  محور  شامل  را  شده  پاکسازی  مسیرهای  است،  شده 
اراک- بروجرد و اراک-سلفچگان، اراک-شازند دانست. وی اضافه کرد: 
از زمان آغاز این پویش تاکنون حدود ۱25 هزار کیلوگرم پسماند از حاشیه 
جاده های استان با کمک 525 کارگر جمع آوری شده است که این هزینه 

و دستمزد کارگران توسط خیرین پرداخت می شود.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی:
راه اندازی مراکز خدمت رسانی الکترونیکی در دستور کار 

بهزیستی استان مرکزی است
:مدیرکل  نوروزی  حامد   - مرکزی  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
الکترونیکی  بهزیستی استان مرکزی گفت: راه اندازی دفاتر خدمت رسانی 
موسوم به »مراکز مثبت زندگی« به استناد قانون و با هدف تسهیل و تسریع 
در خدمات بهزیستی و همچنین توزیع کامل و صحیح خدمات در دستور 

کار این اداره کل قرار گرفت.
»زهرا امینی«  افزود: این مراکز که بر پایه دولت الکترونیک فعالیت 
می کنند و قرار است سطح اولیه  22 خدمت در حیطه توانبخشی، اجتماعی 

و پیشگیری را ارائه کنند.
وی در خصوص اشتغالزایی  راه اندازی این مراکز اظهار داشت: با راه 
اندازی هر مرکز حداقل پنج فرصت شغلی جدید ایجاد می شود و جوانان 
تحصیلکرده در رشته های مددکاری اجتماعی و رشته های مرتبط درج شده 
در دستورالعمل که جویای کار هستند می توانند از این فرصت استفاده کنند.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: فراخوان ثبت درخواست افراد 
برای تاسیس این مراکز اعالم شده و متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط 
می توانند از امروز) چهارشنبه( به مدت ۱5 روز با مراجعه به سامانه صدور 
مجوز سازمان بهزیستی درخواست های خود را برای صدور مجوز ثبت کنند.

خدمات  مراکز  یا  زندگی  مثبت  مراکز  فعالیت  محور  افزود:  امینی 
به  خانوار  اجتماعی  مددکاری  پرونده های  و  ها هستند  خانواده  بهزیستی، 
صورت الکترونیکی برای تمام مددجویان مستمری بگیر اداره کل بهزیستی 
در این مراکز شکل خواهد گرفت تا دیگر نیاز نباشد که برای دریافت خدمات 

به ادارات بهزیستی مراجعه کنند.

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد اعالم کرد؛
انجام بیش از ۴۸۰ هزار نوبت ضدعفونی ناوگان حمل ونقل 

عمومی طی ۶5 روز گذشته

عمران،  باقرزاده:معاون  سمیه  مشهد  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
نوبت  از 480 هزار  انجام بیش  از  ترافیک شهرداری مشهد،  حمل ونقل و 

ضدعفونی ناوگان حمل ونقل عمومی طی ۶5 روز گذشته خبرداد.
خلیل اهلل کاظمی در خصوص اقدامات انجام شده درحوزه حمل ونقل 
 ۱۹ از  کرد:  اظهار  کرونا  ویروس  شیوع  از  پیشگیری  راستای  در  عمومی 
اسفند تا 24 اردیبهشت ماه 480 هزار نوبت ناوگان اتوبوسرانی، تاکسیرانی 

و خودروهای مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی خودروضد عفونی شده اند.
و  میلیون و۶۶0 هزار  از دو  بیش  این مدت  در  افزود: همچنین  وی 
۶88 مترمربع از اماکن مرتبط با این معاونت از جمله پایانه های مسافربری، 

ایستگاه های اتوبوس و مراکز معاینه فنی خودرو ضدعفونی شده است.
معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد به تعداد ماسک 
و دستکش توزیع شده در میان فعاالن حوزه عمران و حمل ونقل وترافیک 
شهرداری مشهد اشاره و بیان کرد: طی ۶5 روز گذشت بیش از 232 هزارو 
۹03 عدد ماسک و دستکش میان اتوبوسرانان، تاکسیرانان و سایر افراد فعال 

در این حوزه توزیع شده است.
مواد  لیتر   ۱25 و  هزار   8۹ مدت  این  در  کرد:  خاطرنشان  کاظمی 
ضدعفونی کننده نیز برای ضدعفونی اماکن و ناوگان حمل ونقل عمومی 

تامین و به کاربرده شده است.
وی اضافه کرد: همچنین طی ۶5 روز گذشته از شیوع ویروس کرونا 
مسافران،  میان  کننده دست  مایع ضدعفونی  عدد  و 3۹  هزار  تعداد ۱0۷ 

اتوبوسرانان و تاکسیرانان مشهدی از سوی این معاونت توزیع شده است.

مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان ایالم خبر داد:
با  مقابله  برای  ایالم  طبیعی  منابع  سوی  از  الزم  تمهیدات 

آتش سوزی
دنیای جوانان گروه شهرستان ایالم-   آذر یعقوبیان: مدیر کل منابع 
طبیعی  منابع  از سوی  تمهیدات الزم  از  ایالم  استان  وآبخیزداری  طبیعی 
ایالم برای مقابله با آتش سوزی در سطح جنگل های استان برای فصل 

تابستان خبر داد.
رضا احمدی اظهار کرد: اقدامات پیشگیرانه برای حریق احتمالی در 

جنگل ها و مراتع از سوی منابع طبیعی استان انجام شده است.
گیاهی  پوشش  در سال جاری موجب  ها  بارندگی  افزود: شدت  وی 
برای  را  بیشتر  و  بهتر  تمهیدات  اندیشدن  است که ضرورت  مناسب شده 

جلوگیری از هر گونه آتش سوزی احتمالی را می طلبد.
وی با بیان اینکه باید برای اطفای حریق و جلوگیری از آتش گرفتن 
جنگل ها در فصل گرم سال همواره در آماده باش باشیم، گفت: آموزش و 
فرهنگ سازی در کاهش حوادث آتش سوزی در جنگل ها و مراتع نیز نقش 

مهمی برای جلوگیری از این موضوع دارد.
وی در ادامه با ارائه راهکارهایی برای مقابله با آتش سوزی پرداخت و 
افزود: آموزش نیروهای محلی، استفاده از ظرفیت شوراها و دهیاران، اطالع 
رسانی به کشاورزان، استفاده از ظرفیت بسیج و … از مهمترین راهکارهای 

مقابله با حریق است.
وی همچنین از تمامی ادارات خواست با نیروهای منابع طبیعی همکاری 

های الزم را داشته باشند.

و  مددجویان  بین  کاال  سبد   ۱۱5۰۰ از  بیش  توزیع  مراسم 
توانخواهان بهزیستی گیالن

دنیای جوانان گروه شهرستان / گیالن : مدیرکل بهزیستی گیالن گفت: 
در اجرای رزمایش مواسات و پویش همدلی مومنانه بر اساس فرمایشات مقام 
معظم رهبری تاکنون افزون بر ۱۱ هزار و 500 سبد کاال بین مددجویان 
بهزیستی استان توزیع شده است.دکتر حسین نحوی نژاد افزود: این میزان 
سبد کاال به ارزش 2 میلیارد و 34۹ میلیون تومان بین اقشار تحت پوشش 
بهزیستی و نیازمندان توزیع شده است.وی اظهار داشت:این اقالم توسط 
نیکوکاران در موسسات خیریه، نهادها، انجمن  های نیکوکاری، تهیه و در 
قالب سبد کاال بین مددجویان در سطح گیالن توزیع گردید.وی خاطر نشان 
کرد: کمک های نقدی مردم به بهزیستی استان نیز در این راستا یک میلیارد 
و ۶00 میلیون ریال بود که البته جمع آوری کمک ها و مشارکت ها مردمی 
همچنان ادامه دارد.وی با قدردانی از کمک ها و مشارکت های مردمی، از 
خیران خواست تا کمک های نقدی خود به مددجویان بهزیستی را از طریق 
واریز به شماره کارت مجازی ۶3۶۷۹5۷08۷822۶3۶ و یا شماره حساب 
مشارکت های مردمی بهزیستی استان 4۱5203454۱52۹۹44 یا شماره شبا 
ir ۷۷0۱00004۱5203454۱52۹۹44 نزد بانک مرکزی به نام مشارکت های 
مردمی بهزیستی استان یا شماره گیری کد دستوری #500*۶۶55* از طریق 

تلفن همراه برای نیازمندان اهداء کنند

به همت نوسازی مدارس لرستان صورت گرفت؛
کلنگزنیمدرسه۹کالسه_شهرستان /الشتر 

کالسه   ۹ مدرسه  کلنگ   : /لرستان  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
شهرستان الشتر با زیربنای آموزشی یکهزار و 555 متر مربع در زمینی به 
مساحت 3 هزار متر و با اعتبار ۶ میلیارد و 200 میلیون تومان به زمین زده شد.

لرستان،  استان  نوسازی مدارس  اداره کل  روابط عمومی  به گزارش 
با حضور حجت االسالم والمسلمین موسوی امام جمعه شهرستان الشتر ، 
غفوری نژاد سرپرست نوسازی مدارس ، خرم آبادی معاونت مشارکتهای 
مردمی ، خسروی فرماندار و فرهادی مدیر آموزش و پرورش منطقه ، کلنگ 
مدرسه ۹ کالسه الشتر با اعتبار ۶ میلیارد و 200 میلیون تومان به زمین زده 
شد.مهندس غفوری سرپرست اداره کل نوسازی مدارس لرستان در این مراسم 
اظهار داشت: نوسازی مدارس استان ۹ فضای آموزشی با ۶۷ کالس درس و 
با اعتبار کلی 32 میلیارد تومان در شهرستان سلسله در دست ساخت دارد که 
از این میزان بیش از 20 درصد توسط خیرین مدرسه ساز تقبل شده است.

با هدف تعامل وهمکاری دوجانبه، 
با مدیرکل  گیالن  راه وشهرسازی  نشست مشترک مدیرکل 

تعاون کار ورفاه اجتماعی استان برگزار شد
دنیای جوانان گروه شهرستان  /گیالن : به گزارش اداره ارتباطات واطالع 
راه  دراداره کل  که  نشست صمیمانه  دراین  گیالن  وشهرسازی  راه  رسانی 
وشهرسازی برگزار شد، بر تعامالت بیش از پیش پیرامون واحدهای باقیمانده 
مسکن مهر استان در بخش تعاونی ها واتمام هر چه سریعتر واحدها تأکید شد.

مدیرکل راه وشهرسازی گیالن باتاکید برحل مشکالت تعاونی های مسکن مهر 
و اتمام هرچه سریعتر پروژه های باقیمانده در استان خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای 
طرح مسکن مهر تاکنون گامهای بزرگی در به ثمر رساندن این طرح عظیم برداشته 
 که حاصل آن خانه دار شدن تعداد زیادی از اقشار جامعه در سراسر کشور می باشد.

وی افزود:حل مشکالت واحدهای مربوط به تعاونی ها و تکمیل این واحدها مستلزم 
مساعدت، همراهی و نظارت ویژه اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان است

ممنوعیت  فروش بلیت در پایانه های مسافری  خراسان جنوبی
روابط  خبری  پایگاه  گزارش  به 
عمویم اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای خراسان جنوبی معاون حمل و 
ونقل  حمل  و  راهداری  کل  اداره  نقل 
جاده ای دنیای جوانان گروه شهرستان 
- استان خراسان جنوبی : از آغاز طرح 
های  پایانه  در  بلیت  فروش  ممنوعیت 
ماه  خرداد  ابتدای  از  استان   مسافری 

سالجاری خبر داد.
خبر  این  اعالم  با  گرجی  مهدی 
طرح  اجرای  لزوم  به  توجه  با  افزود 
فاصله گذاری اجتماعی ، فروش بلیت 
به  و  سنتی  طرق  از  مسافرتی  های 
فاصله  با طرح  مغایر  قبلی  روش های 
مجدد  تجمع  و  بوده  اجتماعی  گذاری 

مسافرین در پایانه ها برای خرید بلیت 
های مسافرتی نیز اقدامی مغایر با اصول 

بهداشتی می باشد.
گرجی ادامه داد: با توجه به فراهم 
بودن بستر فروش بلیت اینترنتی برای 
شرکتهای حمل و نقل مسافر اتوبوسی 
استان ، توسعه فروش بلیت اینترنتی و 
هم چنین گسترش دفاتر فروش بلیت ، 
دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر آژانسهای 
مسافرتی در سطح شهرها ، خرید غیر 
تأمین  ضمن  تواند  می  بلیت  حضوری 
کارکنان  و  مسافران  بیشتر  سالمت 
شرکتهای حمل و نقل ، سیاستهای نظام 
حمل و نقل بین شهری مبنی بر تغییر 
کاربری پایانه ها به محلی فقط برای سوار 

و پیاده شدن مسافرین را که واجد مزایای 
بسیاری از قبیل ارتقاء سطح خدمات می 

باشد نیز تحقق بخشد.
بر  موضوع عالوه  این  افزود:  وی 
 ، اجتماعی  گذاری  فاصله  طرح  اجرای 
کاهش هزینه ها ، کاهش ترافیک شهری 
و مخاطرات زیست محیطی و تسهیل 
در دریافت بلیت برای انجام سفرهای با 
برنامه را در پی خواهد داشت که مسافرین 
محترم می توانند بدون مراجعه به پایانه 
سایتهای  وب  طریق  از  مسافری  های 
 www.payaneha.com اینترنتی
به  نسبت   www.payaneh.ir و 

خرید و دریافت بلیت اقدام نمایند.
در پایان مهدی گرجی معاون حمل 

و نقل اداره کل افزود: با توجه به فراهم 
فروش  تهیه  برای  الزم  امکانات  بودن 
شرکتهای  کلیه  برای  اینترنتی  بلیت 
حمل و نقل مسافر ، از  تاریخ ۹۹/3/۱ 
پایانه  کلیه  در  بلیت  حضوری  فروش 
گردیده  ممنوع  استان  مسافربری  های 
از مسیر  توانند  و مسافرین محترم می 
ها و اماکن یاد شده نسبت به تهیه بلیت 

اقدام نمایند.
وی خاطر نشان کرد: سامانه گویای 
 30005۶۱4۱ پیامکی  سامانه  و   ۱4۱
و  انتقادات  پیشنهادات،  دریافت  آماده 
نظرات مسافران درخصوص نحوه ارائه 
خدمات سفرها در استان خراسان جنوبی 

خواهد بود.

شهرستان   گروه  جوانان  دنیای 
در  آهن  ذوب  مدیرعامل   : اصفهان   /
این دیدار به نقش سازنده رسانه ها در 
توسعه کشور اشاره کرد و گفت : رسانه 
ها به نسبتی که کارشناسی و تحلیلی 
عمل کنند می توانند اثر گذار باشند و 
خبرگزاری تسنیم در این راه به خوبی 

عمل کرده است.
که  این  به  اشاره  با  زاده  یزدی 
فعالیت با وجود شیوع کرونا سخت است 
و بر شدت مشکالتی مانند تامین سنگ 
آهن افزوده است گفت: جهش تولید می 
تواند اتفاق بیافتد و این امر که از سوی 
مقام معظم رهبری مطرح شده است ، 
پشتوانه کارشناسی دقیق و بسیار درستی 
دارد . در ذوب آهن اصفهان شرایط برای 
جهش تولید فراهم است . البته این امر 
مستلزم اتخاذ سیاست درست از سوی 
وزارت صمت جهت تخصیص مواد اولیه 
است . در این صورت امکان افزایش 20 
درصدی در تولید را داریم تا به تولید 3 

میلیون تن در سال برسیم .
تولید  مزایای   : شد  یادآور  وی 
 ، ارزان  کار  نیروی   ، ایران  در  فوالد 
منابع  و  ارزان  و  فراوان  انرژی  منابع 
همین  به  که  است  اولیه  مواد  سرشار 
در  دستوری  گذاری  قیمت  نیز  دالیل 
این   . گیرد  می  صورت  کاال  بورس 
انسانی  نیروی  درحالی است که تعداد 

که    است  ای  گونه  به  فوالدی  صنایع 
نیروی  بودن  ارزان  مزیت  از  عماًل 
انسانی بی بهره هستند. از طرفی ذوب 
صنایع  سایر  خالف  بر  اصفهان  آهن 
فوالدی ایران از روش کوره بلند برای 
تولید فوالد استفاده می کند که این امر 
موجب عدم بهره مندی از یارانه انرژی 
می گردد . تفاوت این امر در هر کیلو 
فوالد بالغ بر هزار تومان است و باعث 
سایر  با  آهن  ذوب  سوددهی  تفاوت 
تامین  اینکه  . ضمن  شود  می  صنایع 
مواد اولیه نیز به دالیل مختلف از جمله 
خام فروشی ، به سختی انجام میشود .

مهندس یزدی زاده اظهار داشت : 
تولید کننده در واقع نباید دغدغه تامین 
مواد اولیه را داشته باشد و فقط باید به 

با  فوالد  صنعت  در   . کند   فکر  تولید 
صمت  وزارت  سوی  از  بندی  سهمیه 
به راحتی می توان مواد اولیه مورد نیاز 

تولید کنندگان راتامین نمود .
ظرفیت  درصد   40  : افزود  وی 
معطل  االن  اصفهان  آهن  ذوب  تولید 
. سنگ آهن درشت  سنگ آهن است 
دانه که مورد نیاز ذوب آهن است ، به 
بهانه ارزآوری صادر می شود در حالیکه 
این سنگ آهن در ذوب آهن اصفهان 
افزوده  ارزش  با  محصوالت  به  تبدیل 
ارزآوری  مراتب  به  که  گردد  می  باال 

بیشتری دارد.
در   : گفت  آهن  ذوب  مدیرعامل 
شیوع  و  تحریم  با  که  کنونی  شرایط 
فوالدی  صنایع   ، هستیم  مواجه  کرونا 

بحران  با  باشند  نداشته  صادرات  اگر 
مواجه می شوند. خوشبختانه صادرات 
دغدغه  البته  و  است  انجام  حال  در 
اصلی در خصوص صادرات، دستورالعمل 
های داخلی است و نه فشار تحریم ها 
هر  کشور  عمرانی  بودجه  طرفی  از    .
سال نصف می شود که آن هم جذب 
نمی گردد و عماًل مصرف محصوالت 

ساختمانی را کاهش می دهد.
قیمت  از  انتقاد  زاده ضمن  یزدی 
گفت  کاال  بورس  در  دستوری  گذاری 
در گذشته  این سیاست که  متاسفانه   :
در حال  ، مجدداً  مواجه شد  باشکست 
اعمال است که نتیجه ای جز فشار بر 
تولید کنند و ایجاد رانت در بازار نخواهد 
داشت . عماًل مصرف کننده نیز سودی 

از این کنترل قیمت نمی بد.
نیز   ۱3۹۷ سال  در   : افزود  وی 
سیاست قیمت گذاری دستوری اعمال 
کاال  بورس  به  سال  پایان  در  اما  شد 
آن  بر  که  شد  صادر  ای  نامه  بخش 
التفاوت  مابه  باید  خریداران  اساس 
قیمت های کاهش یافته ناشی از قیمت 
گذاری دستوری را به فروشنده پرداخت 
گاه  هیچ  عمل  در  این  که  کردند  می 
رخ نداد . آن بخش نامه نشانگر اشتباه 
دستوری  گذاری  قیمت  سیاست  بودن 
حال  در  رویه  همان  نیز  امسال  بودکه 

تکرار است .

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان :

قیمت گذاری دستوری به نفع واسطه و به ضرر تولید کننده و مصرف کننده است

دنیای جوانان گروه شهرستان  کرج-خبر-مدیر 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز از برگزاری 
مطبوعات  خانه  عادی  عمومی  مجمع  الکترونیکی 
استان البرز خبر داد .به گزارش روابط عمومی اداره 
کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان البرز ، ناصر مقدم 
، ضمن اعالم این خبر گفت :  با توجه به برگزاری 
مجمع عمومی عادی خانه مطبوعات استان البرز که 
به صورت الکترونیک در روز سه شنبه 2۷ خرداد ماه 
از ساعت ۹ صبح تا ۱2 که با دستور جلسه انتخاب 
و  خانه  پذیرد  می  صورت  بازرسان  و  مدیره  هیأت 
مطبوعات نسبت به انتشار فراخوان  تاروز ۱3 خرداد 

ارشاد اسالمی  و  نمایند.مدیر کل فرهنگ  اقدام  ماه 
استان البرز افزود : خانه مطبوعات استان البرز ، ضمن 
برگزاری  در  اساسنامه  مفاد  دقیق  اجرای  بر  نظارت 
ستاد  تشکیل  بازرسان،  صالحیت  تأیید  انتخابات، 
قبلی(،  های  دستورالعمل  )طبق  انتخابات  برگزاری 
تشکیل هیأت رئیسه سنی، بارگزاری گزارش عملکرد 
هیأت مدیره و مالی خانه مطبوعات و همچنین اطالع 
رسانی به تمامی اعضا طبق ماده ۷ اساسنامه نسبت 
و  قانونی  اقدامات   ، این مجمع  برگزاری صحیح  به 
اطالع رسانی شایسته به اعضای خانه مطبوعات را 

در دستور کار خود قرار دهند.

مجمع عمومی عادی خانه مطبوعات استان البرز بصورت الکترونیکی برگزار می گردد

/ شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
گلستان محدثه ساوری نژاد:  به گزارش 
بیمه سالمت  کل  اداره  عمومی  روابط 
 ، کمانگری  مهرداد  گلستان  استان 
مدیر کل بیمه سالمت استان گلستان 
مردم  منتخب   ، نوروزی  اهلل  با رحمت 
مجلس  در  کتول  آباد  علی  شهرستان 
شورای اسالمی دیدار و گفتگو کرد. در 
ابتدای این دیدار مدیر کل بیمه سالمت 

گلستان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد 
این ادااره کل ، اظهار کرد : اداره کل 
اجرای  حال  در  استان  سالمت  بیمه 
نسخه  شامل  الکترونیک  طرح  چندین 
 ، الکترونیک  پیچی  نسخه  و  نویسی 
استحقاق   ، الکترونیک  اسناد  تبادل 
سنجی و نظام ارجاع الکترونیک است 
. مهرداد کمانگری با بیان اینکه نسخه 
الکترونیک که  پیچی  نویسی و نسخه 

حال  در  دولتی  مراکز  در  این  از  پیش 
اجرا بود، از ابتدای تیر در مراکز درمانی 
گفت   ، شد  خواهد  اجرا  هم  خصوصی 
شفاف  ها  طرح  این  اجرای  از  هدف   :
سازی در ارائه خدمت به بیمه شدگان 
است . در ادامه منتخب مردم گلستان 
در مجلس شورای اسالمی ضمن ابراز 
خوشحالی از اجرای چنین طرح هایی در 
استان و تشکر از جناب مهندس موهبتی 

در ارتقای فرایندهای سازمان به سمت 
اندازی  راه   : ، گفت  الکترونیکی شدن 
شدگان  بیمه  برخط  اطالعات  پایگاه 
درمان کشور در سازمان بیمه سالمت 
بهه منظور جلوگیری از همپوشانی بیمه 
قابل تقدیر است . رحمت اهلل نوروزی 
ار آمادگی مجمع نمایندگان استان برای 
کمک به اهداف سازمان در سطح ملی و 

استانی خبر داد .

مدیر کل بیمه سالمت گلستان خبر داد : 

اجرای نسخه نویسی الکترونیک از ابتدای تیر ماه در مراکز خصوصی

دنیای جوانان گروه شهرستان  /
مهندس  نژاد:  ساوری  محدثه  گلستان 
محمد رحیم رحیمی درگفتگو با پایگاه 
خصوص  دراین  گازگلستان  خبری 
گفت:در راستای فرآیند جذب مشترکین 
گاز طبیعی  ،  روند اشتراک پذیری در 
بخشهای مختلف مصرف به قوت ادامه 
داشته   تا هموطنان فاقد گاز بتوانند  از 
وی  شوند.  مند  بهره  الهی  نعمت  این 
در ادامه ازجذب تعداد ۱8 هزار و 420  
مشترک جدید گاز در سال ۹8  خبرداد 
که ازاین تعداد حدود  ۱0320 مشترک 
نیز  مشترک    8۱00 تعداد   و  شهری 

گذشته  درسال  که  بودند  روستایی 
    . شدند  اضافه  گاز  مشترکین  جمع  به 
مهندس رحیمی تصریح کرد: با همت 
و تالش مجموعه کارکنان گازگلستان 
هزارو   58۶ بر  بالغ  تاکنون  درمجموع 
83۶ مشترک در سطح استان مصرف 
کنندگان گازطبیعی می باشند  که تعداد  
و  و ۱۹۱  مشترک شهری  هزار   35۷
22۹ هزارو ۶45 مشترک نیز روستایی 
می باشند.   مدیرعامل شرکت گازاستان 
گلستان  تصریح کرد:در مجموع تاکنون 
شهرستان گرگان با جذب بیش از ۱5۹ 
هزار و گنبد با افزون ۱05 هزارمشترک  

شده  جذب  مشترکین  حجم  بیشترین 
این  به  بااشاره  وی   . دارند  را  استان  
گازرسانی  پروژه    ۱۷۹2 تاکنون  که 
شهری،روستایی،  مختلف  دربخشهای 
صنایع عمده و جایگاه CNG  گازرسانی 

شده،اظهار داشت: این پروژه ها شامل 
33  شهر و  880  روستا ، تعداد  8۱5 
 ۶4 همچنین  و  عمده  صنعتی  واحد 
جایگاه  سی ان جی می باشد. مدیرعامل 
خاتمه  در  گلستان  استان  گاز  شرکت 
ایمنی  نکات  گرفتن  بر جدی  تاکید  با 
با  گفت:  شرکت  مشترکین  به  خطاب 
هوا  تدریجی  هوا  شدن  گرم  به  توجه 
وسایل  آوری  ،دقت شود جهت  جمع 
گاز  مصرف  شیرهای  حتمًا  سوز  گاز 
بسته شده و محل خروج گاز با در پوش 
مناسب مسدود گردد  تا  از بروز حوادث 

مرتبط  جلوگیری شود. 

مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان خبرداد:
 باجذب  بالغ بر 18 هزار مشترک در  سال 98  ، شمار مشترکان گازطبیعی استان  از مرز 586 هزار گذشته است
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تصویری دیده نشده از دکتر شفیعی کدکنی و نجف دریابندری
اختصاصی دنیای جوانان

اگرچه خاطره ها
سخت، گریه انگیزند

جواد محبت

دل است و باز، خیال تو را به سر دارد
که شب، دوباره ز پس کوچه ها گذر دارد

دل است و دیده، چو یک لحظه ـ می نهد برهم
تو را و حال تو را، باز در نظر دارد

که ای تو؟... آه... که ای؟ ای پرنده لرزان
که جانت از قفس تن، سر سفر دارد؟

اگرچه خاطره ها، سخت، گریه انگیزند
ولی خیال »کبی« ـ گریه بیش تر دارد

»کبی« که کفش بزرگش میان جو افتاد
»کبی« که جای پرستار، زن پدر دارد

نجف  برای  یادبودی  مراسم 
دریابندری به صورت مجازی برگزار 

می شود.
این مراسم روز چهارشنبه 3۱ 
اردیبهشت ماه از ساعت ۹ شب از 
اینستاگرام خانه هنرمندان  صفحه 

پخش می شود.
میزبانی  با  مراسم  این  در 
زنده یاد  فرزند  دریابندری  سهراب 
رحیم،  و نجل  است  دریابندری 
کیائیان،  حسن  بدیعی،  منوچهر 

احمد پوری، بهرام دبیری، سیمین اکرمی، ژاکلین حق شناس، 
ایرج کالنتری، ایرج صغیری،عاطفه طاهایی و اسداهلل امرایی 
حضور خواهند داشت.همچنین پیام تصویری محمدعلی موحد 

پخش خواهد شد.
نجف دریابندری، مترجم و نویسنده، متولد سال ۱30۹، 

در  بیماری  سال ها  تحمل  از  پس 
پانزدهمین روز اردیبهشت ماه سال 

۱3۹۹ چشم از جهان فروبست.
»وداع  و  دریا«  و  »پیرمرد 
همینگوی(،  )ارنست  اسلحه(  با 
»بیگانه ای در دهکده« و »هاکلبری 
گل  »یک  تواین(،  )مارک  فین« 
سرخ برای امیلی« و »گور به گور« 
دیوانه«  و  »پیامبر  فاکنر(،  )ویلیام 
»رگتایم«  جبران(،  خلیل  )جبران 
)دکتروف(،  باتگیت«،  »بیلی  و 
»بازمانده روز« )کازوئو ایشی گورو(، »تاریخ فلسفه غرب« )برتراند 
راسل(، »فلسفه روشن اندیشی« )ارنست کاسیرر(، »خانه برناردا 
آلبا« )فدریکو گارسیا لورکا(، »کتاب مستطاب آشپزی، از سیر تا 
پیاز« )با همکاری همسر فقیدش، فهیمه راستکار( و چندین و 
چند کتاب دیگراز جمله آثاری هستند که از او به یادگار مانده اند.

برگزاری یادبود مجازی برای نجف دریابندری

کثر  ا  : ید می گو ن  دهقا حمد  ا
ند  ر ا د دوست  ما  ی  ن ها ا د گر ر کا
همین  به  باشند  مؤلف«  »کارگردان 
که  نند  می دا خود  شأن  کسر  خاطر 

بخواهند از کتابی نسخه برداری کنند.
ن  تا پسر تل  قا »من  نویسنده 
فیلم  که  کوتاهی  داستان  هستم«، 
»پاداش سکوت« مازیار میری براساس 
در  خود  تجربه  از   ، شد  ساخته  آن 
نوشتن این داستان کوتاه که به ساخت 
بیان  و  گفت  است  شده   منجر  فیلم 
کرد: ارتباط نویسنده و ادبیات با سینما 
است  بوده  خوبی  خیلی  تجربه  همواره 
و فکر می کنم این کار تجربه خوبی را 
بین دو طرف منتقل می کند. به گمان 
من فیلم »پاداش سکوت« که برگرفته 
پسرتان  قاتل  »من  کوتاه  داستان  از 
ارتباط خوب  هستم« است هم حاصل 
کارگردان و نویسنده بوده و توانسته در 

دنیای تصویر دربیاید.
اقتباس  وضعیت  درباره  سپس  او 
کرد:  اظهار  ایران  سینمای  در  ادبی 
یکی از موضوعاتی که همه نویسندگان 
آن  به  نوشتن  موقع  غرب  دنیای  در 
کار است،  دارند، تصویری شدن  توجه 
آمریکا  مثل  کشورهایی  در  مخصوصا 
زیادی  اهمیت  نوشتن  تصویری  به 
می دهند. یکی از امیدهای نویسندگان 
قالب  در  روزی  کارشان  که  است  این 
سینما عرضه و دیده شود، اما در کشور 
ما کمتر به این موضوع اهمیت داده شده 
و فضاهایی که نوشته شده کامال ذهنی 

و فردی است.
او افزود: به همین خاطر بسیاری 
می بینیم،  کشورمان  در  که  آثاری  از 
اما  ندارند،  را  شدن  سینمایی  قابلیت 
خیلی از آثار خوب هستند و می توانند در 
قالب فیلمنامه و فیلم دربیایند و عرضه 
شوند. اما به نظر من مشکل بزرگ از 
ما  سینمای  که  می شود  شروع  آن جا 
ادبیات  با  نتوانسته  که  است  سینمایی 

ارتباط برقرار کند.
او با بیان این که ما سینمای کامال 
گفت: اکثر  نداریم  اختیار  در  سالمی 
ند  ر ا د دوست  ما  ی  ن ها ا د گر ر کا
همین  به  باشند،  مؤلف«  »کارگردان 
که  نند  می دا شأن خود  خاطر کسر 
بخواهند از کتابی نسخه برداری کنند یا 
استفاده  نوشته اند  آثاری که دیگران  از 

کنند. به همین دلیل آثاری که امروزه 
نوشته می شود به خاطر وضعیتی که در 
فیلم  قالب  در  کمتر  دارد،  سینما وجود 
گاه  که  معدودی  مگر آثار  شده  دیده 

موفق بوده اند و گاه ناموفق.
است  معتقد  که  دهقان  احمد 
سینمای ما با اقتباس ها به دنیا معرفی 
قبل  دوره  به  وقتی  گفت:  است،  شده 
که  می بینیم  می کنیم،  نگاه  انقالب  از 
اقتباسی  آثار  ما  سینمای  آثار  برترین 
نویسندگان  کتاب های  و از  بوده اند 
»گاو«  فیلم  مثل  ند؛  نشأت گرفته ا
کتاب  ز  ا که  مهرجویی  یوش  ر ا د
شده  برگرفته  ساعدی  غالمحسین 
سینمای  پیشانی  عنوان  به  هنوز  و 
این گونه  آثار  از  خیلی  می درخشد.  ما 
بودند، اما بعد از انقالب این کمتر اتفاق 

که  بوده اند  آثاری  البته  است.  افتاده 
ساختار  خاطر  به  باشند ولی  این چنین 
سینما، سینما نتواسته با ادبیات ارتباط 

برقرار کند.
او ادامه داد: این را هم باید درگوشی 
بگوییم که متاسفانه ما در سینمایی گام 
برمی داریم که کارگردانان مان کمتر اهل 
کتاب و خواندن هستند و دفاتر سینمایی 
ما هم کمتر به این مسئله توجه می کنند. 
بیش از همه بنیاد سینمایی فارابی است 
که به این ناقص بودن و به این موضوع 
توجه ندارد و خودش دارد کاری می کند 

که کمتر این اتفاق بیفتد.
نویسنده کتاب »سفر به گرای 2۷0 
درجه« در پاسخ به سوالی درباره اقتباس 
از آثار خارجی نیز بیان کرد: شاید چون 
اقتباس از آثار خارجی کمتر با موضوع 
کپی رایت برمی خورد اغلب آثار اقتباسی 
سینمای ما یا از آثار ادبی خارجی است 
این  از  یعنی  خارجی؛  سینمای  از  یا 
برداشته و دیده شده است.  آثار ناقص 
به  خیلی وقت ها می بینیم که منتقدان 
آثار  حتی  کرده اند.  اشاره  موضوع  این 
کپی برداری  ما  سینمای  در  مشهوری 
از سینما و یا ادبیات خارجی هستند. اما 
این که سینمای محض یا ادبیات محض 
بوده است. کارگردانانی که  باشد کمتر 
در  دارند و  قلم  بر  دستی  خودشان 
دنیای روشن فکری می نویسند و غم و 
درد ادبیات را دارند، توانسته اند با ادبیات 
سینما  در  را  ادبی  آثار  برقرار و  ارتباط 

عرضه کنند.

کارگردان هایی که اقتباس را کسر شأن خود می دانند

حرف های پرنده شناسی که روان شناس شد
)فرضیه  دور  جنگل  »یاد  کتاب 
انسان(«  زیستگاه  انتخاب  و  ساوانا 
نوشته گوردون اوراینز به تازگی با ترجمه 
کاوه فیض اللهی توسط نشر نو منتشر و 
راهی بازار نشر شده است. نسخه اصلی 
این کتاب در سال 20۱4 توسط انتشارات 

دانشگاه شیکاگو منتشر شده است.
و  پرنده شناس  اوراینز  گوردون 
بوم شناس آمریکایی متولد سال ۱۹23 
و استاد بازنشسته زیست شناسی دانشگاه 
که  جایی  است،  سیاتل  در  واشنگتن 
در  دکتری اش  مدرک  گرفتن  از  پس 
در  کالیفرنیا  دانشگاه  از  جانورشناسی 

برکلی در سال ۱۹۶0، تمام دوران کار حرفه ای خود را در آن گذرانده است. موضوع 
اصلی پژوهش های پرنده شناسی او، توکاهای دنیای جدید است؛ گروهی از پرندگان 

که به تنوع نظام های اجتماعی شان مشهورند.
است  اوراینز  و غیرتخصصی  تنها کتاب غیردرسی  کتاب »یاد جنگل دور« 
که برای مخاطبان عمومی نوشته شده است. او به موضوعات پژوهشی مختلفی 
عالقه دارد اما بیشتر آثارش به مباحث گوناگون در بوم شناسی رفتار از جمله انتخاب 
زیستگاه، انتخاب جفت و نظام های جفت گیری، انتخاب طعمه و نظریه خوراک جویی 
و در کل به رابطه میان بوم شناسی و سازمان اجتماعی ارتباط دارند. اما نکته مهم 

درباره این پرنده شناس، این است که او از برهه ای به بعد، روان شناس شده است.
انتخاب  درباره  »پژوهش هایم  می گوید:  روان شناس شدنش  درباره  اوراینز 
انتخاب  بررسی  مورد  در  که  را  رویکردی  همان  واداشت  مرا  پرندگان،  زیستگاه 
زیستگاه در پرندگان به کار برده بودم، در مورد رفتار انسان نیز به کار ببرم. کار را با 
بررسی نحوه انتخاب جایی که می خواهیم در آن زندگی کنیم، آغاز کردم و سرانجام 
به فرضیه ساوانا رسیدم تا واکنش های ما به درختان با شکل های مختلف را تبیین 
کند.« به گفته این پرنده شناس و روان شناس، انسان درخت هایی را ترجیح می دهد 
که باال رفتن از آنها برایش آسان و برای جانوران شکارچی دشوار باشد. یعنی همان 

شکلی از درخت که در ساوانای آفریقا فراوان است.
هزار   ۶8 قیمت  و  نسخه   ۱00 و  هزار  شمارگان  صفحه،   3۷5 با  این کتاب 

تومان منتشر شده است.

یادداشت
خیابان، هتل و سینما خیام در جهان عرب

موسی بیدج
شاعر  مشهورترین  شک  بدون  عمرخیام، 
ایرانی در جهان است. در زبان فارسی هنوز برخی 
از صاحب نظران در شخصیت خیام تردید می کنند. 
اما آنچه مسلم است حضور این رباعیات متقن و 
تفکرانگیز در قلب ادبیات فارسی است؛ حال خیام 
فیلسوف، خیام شاعر یا هر خیام دیگری سروده باشد 
فرقی در اصل موضوع پدید نمی آورد. رباعیات اصلی 
خیام درباره انکار خالق و آغاز و فرجام هستی نیست، 
بلکه پرسش هایی است که در مخیله تمام بشریت 
رباعیات  نیستم که درباره  بر آن  این مختصر  بوده است. من در  از دیرباز مطرح 
فارسی خیام کند و کاو کنم، بلکه قصدم اشاره مختصری به رهیافت این رباعیات 

به زبان و ادبیات عربی است.
از زمانی که فیتزجرالد، در نیمه دوم قرن نوزدهم، به برگردان معانی رباعیات خیام 
به زبان انگلیسی دست زد، سفر جهانی رباعیات آغاز گردید. در جهان عرب نخستین بار 
این رباعیات به شکل )سباعیات( یا مصراع های هفتگانه، از انگلیسی به عربی ترجمه شد. 
ودیع بستانی، شاعر و ادیب لبنانی، حدود یک قرن پیش این رباعیات را به عربی ترجمه 
کرد. از زمان رسیدن رباعیات خیام به جهان عرب تا کنون، بیش از 50 بار، شاعران، 
ادیبان، مترجمان و پژوهشگران کشورهای مختلف عربی، از زبان فارسی، انگلیسی یا 
فرانسوی دست به ترجمه این سروده ها زده اند. این امر باعث شده که رباعیات خیام 
نه تنها نزد فرهیختگان و عالقه مندان به ادبیات از نوع معترض و پرسشگر و شادمانه 
طرفدارانی فراوان پیدا کند بلکه به دالیل تأویل و برداشت های متفاوت، به میان اقشار 

مختلف مردم راه یافته و مورد ستایش یا حتی نکوهش قرار بگیرد.
به چشم می خورند.  نامدار جهان عرب  رباعیات، شاعران  مترجمان  درمیان 
یکی از این نامداران احمد الصافی النجفی شاعر برجسته اواسط قرن بیستم است. 
او در نجف اشرف متولد شده و عالوه بر عراق در سوریه و لبنان زیسته و در سال 
)۱۹۷۷(از دنیا رفته است. نکته جالب توجه درباره کار صافی نجفی این است که 
رباعیات را به رباعی و از فارسی ترجمه کرده و در جهان عرب رواج بسیاری یافته 
است. اما ایشان پس از گذشت زمانی از چاپ مجدد آن سر باز زد و در گفتگویی 
اعالم کرد متاسفانه خوانندگان غرض اصلی از نوشتن این رباعیات را در نیافته اند. 
روی سخن صافی با کسانی بود که رباعیات را به دم غنیمت است و خوش باشی 
و بی خیالی و شاد خواری برای خود ترجمه کرده بودند و جدی بودن پرسش های 
نهفته در این سروده ها را کناری زده بودند. ناگفته نماند که اکنون در جهان عرب 
نام خیام عالوه بر خیابان ها، بر سینماها، هتل ها، اماکن تفریحی و ... اطالق می شود. 
به نظر می رسد  این وانفسای اوضاع کشورهای منطقه  امر در روزگار ما، در  این 
تا حدودی به ضرورتی اجتناب ناپذیر نیز تبدیل شده باشد.رباعیات خیام  را عالوه 
بر عراقی ها، لبنانی ها، سوری ها و مصری ها، تنی چند از ادیبان، در بحرین، اردن، 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز ترجمه کرده اند اما مشهورترین ترجمه 
رباعیات  به قلم احمد رامی مصری پدید آمده است. رامی در نیمه اول قرن بیستم 
در سوربن پاریس، در رشته زبان های شرقی تحصیل کرده بود توانست با فراگیری 
زبان فارسی رباعیات را به شیوه ای روان و شاعرانه به گنجینه ادبیات عرب بیافزاید. 
تعدادی از این رباعیات با آهنگسازی ریاض سنباطی و صدای جاودانه ام کلثوم اکنون 
حدود ۷0 سال است، روح طرفداران این شاعر بزرگ پارسی گوی را سیراب می سازد.

نکته آخری که باید افزود مسئله ترجمه ناپذیری شعر است. خاصیت ترجمه 
این است که گاهی به اصل اثر خدمت می کند و گاهی هم خیانت. اما هرچه هست 
این خیانت بسیاری مواقع دلپذیر است و خواستنی. زبان دانان جهان عرب رباعیات 
خیام را گاهی به نثر و گاهی به نظم هفتگانی در آورده اند و مترجمان تواناتر آن را 
به همان شیوه چهارگانی یا رباعی ترجمه کرده اند؛ هر چند که مترجمان نه جسم 
کلمات بلکه روح آن را به زبان و فرهنگ دیگری برده اند تا معنای نزدیک تری را به 
تصویر بکشد. قدر مسلم تمام شعرها قابلیت ترجمه ندارند و چه بسا نکته اصلی شعر 
در ترجمه محو شود. برای مثال در رباعی خیام که می گوید »آن قصر که جمشید 
در او جام گرفت« به آنجا می رسد که بگوید »بهرام که گور می گرفتی همه عمر، 
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت«، در زبان عربی این یگانگی در لفظ و دوگانگی 
در معنا امکان پذیر نیست و لذا ترجمه گور اولی )حمار الوحش( با دومی )قبر( متفاوت 
است و نکته اصلی شاعر در این بین گم شده است. یا در رباعی دیگری که می گوید 
»دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای، بنشسته همی گفت که کوکو کوکو« مراد شاعر 
یکی معنای آواز فاخته است و دیگری به معنای کجاست. اما در عربی این دو کلمه 

دور از هم اند و باز معنای رباعی در ترجمه مخدوش شده است.
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پیوند دهنده ادبیات کهن ایران و شعر نیمایی

احمدرضا احمدی روز دوشنبه 30 اردیبشهت ۱3۱۹ در کرمان متولد شد. پدرش 
کارمند وزارت دارایی بود و پنج فرزند داشت که احمدرضا کوچکترین آن ها بود. جد پدری 
وی ثقۀاالسالم کرمانی، و جد مادری اش آقا شیخ محمود کرمانی است. سال اول دبستان را 
در مدرسه کاویانی کرمان گذراند و در سال ۱32۶ با خانواده به تهران کوچ کرد. در دبستان 
ادب و صفوی تهران دوران ابتدایی را به پایان برد و دورٔه دبیرستان را در دارالفنون تهران 
به پایان رساند. در سال ۱345 دورٔه خدمت سربازی را به عنوان سپاهی دانش در روستای 

ماهونک کرمان آموزگاری کرد.
* گروه ادبی طرفه

احمدی در سال ۱343 به همراه نادر ابراهیمی، اسماعیل نوری عالء، مهرداد صمدی، 
محمدعلی سپانلو، بهرام بیضایی، اکبر رادی، جعفر کوش آبادی، مریم جزایری و جمیله دبیری 
گروه طرفه را با هدف دفاع از هنر موج نو تأسیس کرد. انتشار دو شماره از مجلٔه طرفه و 

تعدادی کتاب در زمینٔه شعر و داستان از فعالیت های این گروه است.
* فعالیت در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

احمدی در مهر ماه سال ۱34۹ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشغول به 
کار شد. تا سال ۱358 در سمت مدیر تولید موسیقی برای صفحه و نوار ماند و از سال ۱358 
تا زمان بازنشستگی یعنی سال ۱3۷3 در بخش انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان به ویراستاری مشغول بود. تدوین ردیف موسیقی ایرانی، آوازهای محمدرضا شجریان، 
شعرخوانی و ضبط صدای شاعران مهم )با آثاری از نیما یوشیج، احمد شاملو، نادر نادرپور، 

فروغ فرخزاد، یداهلل رؤیایی، نصرت رحمانی و...( از جمله فعالیت های وی در کانون بود.
* سبک کار

آشنایی عمیق او با شعر و ادبیات کهن ایران و شعر نیما دستمایه ای شد تا حرکتی کاماًل 
متفاوت را در شعر معاصر آغاز و پی ریزی کند. از بیست سالگی به طور جدی به سرودن شعر 
پرداخت. وی نخستین مجموعه شعرش را با عنوان طرح در سال ۱340 منتشر کرد که توجه 
بسیاری از شاعران و منتقدان دهه 40 را جلب کرد. وی همچنین آثاری در ادبیات کودک و 
نوجوان دارد.احمدرضا احمدی بنیان گزار سبک موج نو در دهه ۱340، در شعر معاصر ایران 
است که در نیمٔه دوم این دهه، موج نو تبدیل به یک حرکت مدرنیستی در فرهنگ ایرانی 
شد و در داستان، نمایشنامه، تئاتر، سینما و نقاشی تأثیر کرد. در سال ۱3۷8 سومین جایزه 
شعر خبرنگاران با مراسمی متفاوت و خصوصی در خانه احمدرضا احمدی برگزار شد. همان 
سال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مراسم بزرگداشت احمدرضا احمدی، 

تندیس مداد پرنده را به او اهدا کرد.
* کتاب شناسی

آثار شاعرانه احمدی که به صورت کتاب منتشر شده عبارت است از:
]۱3۹۶- جای پای عاشقان در برف مانده است شعر و نقاشی«، نشر چلچله

۱3۹۶- نمایشنامه های شاعر در چهار جلد«، نشر چلچله
۱3۹5 - به سوی تو می آیم«، سرزمین اهورایی
۱3۹5 - دری به سوی دریا«، کتاب سرای نیک

۱3۹5 - بدون دریا از قایق مینویسم«، نشر چلچله
۱3۹5 - قطار از ریل خارج شد«، نشر چلچله

۱3۹5 - آوازخوان آوازش را در باران تا سپیده ادامه داد«
 ۱3۹4 - بر دیوار کافه، نشر ثالث

۱3۹4 - لیوان شکسته«، انتشارات فصل پنجم 
۱3۹3 - به خاطر غنای این اندوه دستان ما را بگیر، نشر مشکی

۱3۹3 - میوه ها طعم تکراری دارند، نشر ثالث
۱3۹2 - می گویند بیرون از این اتاق برف می بارد

۱3۹2 - یادگار عشق و حرمان مدام،نشر ثالث.
۱3۹۱ - از بارانی که دیر بارید

۱3۹۱ - دفترهای واپسین، دفتر هفتم
۱3۹۱ - دفترهای واپسین، دفتر ششم
۱3۹۱ - دفترهای واپسین، دفتر پنجم
۱3۹۱ - دفترهای واپسین، دفتر چهارم
۱3۹۱ - دفترهای واپسین، دفتر سوم
۱3۹۱ - دفترهای واپسین، دفتر دوم
۱3۹۱ - دفترهای واپسین، دفتر اول
۱3۹۱ - میوه ها طعم تکراری دارند

۱38۹ - دفترهای سالخوردگی )دفتر هفتم( 
۱38۹ - دفترهای سالخوردگی )دفتر ششم( 

۱38۹ - دفترهای سالخوردگی 
۱38۹ - دفترهای سالخوردگی
۱38۹ - دفترهای سالخوردگی
۱38۹ - دفترهای سالخوردگی

۱38۹ - دفترهای سالخوردگی 
۱38۹ - احمدرضا احمدی از ایوان خانه شان فرار کرد

۱38۹ - مژدگانی به یابنده احمدرضا احمدی
۱38۹ - پسرکی به نام احمدرضا احمدی گم شده است

۱38۹ - در به در به دنبال احمدرضا احمدی
۱38۹ - هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود

۱388 - بهاریه
۱388 - همه شعرهای من

۱38۷ - روزی برای تو خواهم گفت
۱38۶ - چای در غروب جمعه روی میز سرد می شود 

۱385 - ساعت۱0 صبح بود 
۱383 - عزیز من«، نشر افکار 

۱38۱ - یک منظومٔه دیریاب در برف و باران یافت شد
۱3۷8 - عاشقی بود که صبحگاه دیر به مسافرخانه آمده بود 

۱3۷۶ - از نگاه تو زیر آسمان الجوردی
۱3۷3 - ویرانه های دل را به باد می سپارم

۱3۷2 - لکه ای از عمر بر دیوار بود
۱3۶۹ - قافیه در باد گم می شود

۱3۶4 - هزار پله به دریا مانده است
۱35۹ - نثرهای یومیه

۱352 - ما روی زمین هستیم
۱350 - من فقط سفیدی اسب را گریستم سالها

۱34۷ - وقت خوب مصائب
۱343 - روزنامٔه شیشه ای

باقــر رجبعلــی پژوهشــگر ادبیــات 
ــاده  ــو، از آم ــنده رادی ــتانی و نویس داس
ــوان  ــا عن ــد خــود ب ــاب جدی شــدن کت
»صــد توصیــه بــه داستان نویســان 
جوانــی کــه از نصیحــت متنفرنــد!« 

ــر داد. خب
جلــد  واقــع  در  کتــاب  ایــن 
»آموزش هــای  مجموعــه  از  ســوم 
در  کــه  اوســت  داستان نویســی« 
جوانــی  عالقه منــدان  بــه  دوره ای 
ــه و  ــی او )قص ــه رادیوی ــه برنام ــه ب ک
ــو تهــران گــوش  قصه نویســی( از رادی
می دادنــد و یــا مخاطبــان کالس هــای 
شــده  توصیــه  داستان نویســی اش 

ــت. اس
خــرده  یــن  ا می گویــد:  و  ا
ــال ها  ــد از س ــی بع ــای آموزش توصیه ه
اکنــون در دوران قرنطینــه اجبــاری، 
ــرای  ــدد و ب ــی مج ــع آوری، بازبین جم
عالقه منــدان جــوان داستان نویســی 
ــد اول  ــت. جل ــده اس ــار ش ــاده انتش آم
ایــن ســری بــا عنــوان »راهنمــای 
داســتان نویس جــوان« در 5000 نســخه 
در انتشــارات نیســتان و جلــد دوم آن بــا 
عنــوان »راهنمــای نویســندگان جوان« 
در انتشــارات آبارون منتشــر شــده است.

ــاب  ــای کت ــورد از توصیه ه ۱0 م
انتشــار،  از  قبــل  رجبعلــی،  جدیــد 

می رســد: به نظرتــان 
* اول: اگــر واقعــا بــه نویســنده ای 
ــان  ــد ارتباط ت ــعی کنی ــد، س عالقه مندی
ــارش  ــا آث ــان ب ــد ارتباط ت ــا او در ح ب
باقــی بمانــد. هیــچ گاه زیــاده از حــد بــه 

او نزدیــک نشــوید.
ــش  ــرکت در کالس های ــه ش البت
)اگــر داشــت( اشــکالی نــدارد، چــون بــه 
ــت.  ــده اس ــزی ش ــال برنامه ری ــر ح ه
خــارج از آن، ممکــن اســت حرکاتــی را 
ببینیــد کــه خوشــایندتان نباشــد و شــما 
را زده کنــد. نویســنده هم انســان اســت 
و بــه قولــی، هیــچ چیز انســانی از او بعید 
نیســت. آن حرکــت و رفتــار، چون شــما 
از چنــد و چــون و انگیــزه اش خبر ندارید، 
ممکــن اســت روی عظمــت و اقتــداری 
ــان  ــرای نویســنده محبوبت ــه شــما ب ک
قایــل هســتید، تاثیــر منفــی بگــذارد و از 
همــه بدتــر، از داستان نویســی بیزارتــان 
ــه آن عظمــت هــم  ــد. تولســتوی ب کن
گاهــی رفتارهــای زننــده ای بــا کارگران 

ــت. ــش داش زمین های
* دوم: بــه نویســنده هایی کــه 
از  گویــی  و  می گیرنــد  را  خودشــان 
ــار  ــز اظه ــد هرگ ــل افتاده ان ــاغ فی دم
ــی  ــرف آن های ــه ح ــد. ب ــه نکنی عالق
هــم کــه معتقدنــد ایــن عــادت از 
بزرگــی آن هاســت و دیگــران واقعــا در 
مقابــل آن هــا کوچکنــد، توجــه نکنیــد. 

نویســنده ای کــه مــرام و معرفــت نــدارد 
ــا  ــورد ب ــول در برخ ــن اص و بدیهی تری
جوان هــا را رعایــت نمی کنــد، بایــد 
متقابــال بــا بی اعتنایــی جوان هــا مواجــه 
شــود. نهایــت این کــه می تــوان آثــارش 
را دورادور خوانــد و از آن هــا چیــزی یــاد 

ــالم! ــن و والس ــت. همی گرف
* ســوم: همیشــه بــه نقــش 
جریان هــا  و نفــوذ آن هــا در حیطــه 
ــید.  ــته باش ــه داش ــی توج داستان نویس
بــه عنــوان مثــال، اگــر یــک جایــزه  راه 
ــد در  ــد و شــما هــم می خواهی انداخته ان
آن شــرکت کنیــد، هیچ اشــکالی نــدارد، 
ولــی اگــر بــا بی اعتنایــی مطلــق مواجــه 
شــدید، فکــر نکنیــد آن رمان یا داســتان 
ــد،  ــه برگزیده ان ــی( را ک ــاه )و کتاب کوت
حتمــا بهتریــن اثــر ارســالی بوده اســت، 
نــه، شــاید کل ایــن جریــان بــرای تبلیغ 
آن کتــاب و ناشــر و آن نویســنده خــاص 
ــم در  ــی ه ــای خاص ــوده و منظوره ب
پشــت پــرده وجــود دارد. بنابرایــن 
ســعی کنیــد در ایــن مــوارد، احساســاتی 
نشــوید و گریبــان چــاک ندهیــد. فقــط 

گــول نخوریــد.
* چهــارم: هیــچ گاه ســعی نکنیــد 
در زندگــی و محــل کارتــان و در کوچــه 
و خیابــان، قیافــه روشــنفکرانه بگیریــد. 
ــال  ــه ای کام ــد قیاف ــتان نویس بای داس
عــادی و مردمــی داشــته باشــد تــا بتواند 
بــه اعمــاق حــال و روز مــردم نفــوذ کند. 
ــه  ــال( ب ــوان مث ــه عن ــورد )ب ــن م در ای
عکس هــای دوران جوانــی و میانســالی 
احمــد محمــود نــگاه کنیــد  تــا بدانیــد 
ــودن، چــه  ــا عــادی ب یــک نویســنده ب

ــردم،  ــی م ــای زندگ ــی از دری گوهرهای
ــد. ــد می کن صی

* پنجــم: در داستان نویســی هرگز 
ــه ســراغ کلمــات، جمله هــا، تعابیــر و  ب
ــه اصطــالح خــط  ــوع و ب ــر ممن تصاوی
قرمــز، نرویــد. گــول عــده ای را هــم که 
شــما را بــه ایــن ســو ســوق می دهنــد 
نخوریــد. کار اصیــل، بــدون ایــن مــوارد 
ــور  ــد. این ط ــا کن ــد غوغ ــم می توان ه
مــوارد، بــه خاطــر مصالــح جامعــه، چاپ 
کــه نمی شــود هیــچ، ذوق شــما را هــم 

ــد. ــور می کن ک
سانســور  بــه  بشــود  گــر  ا
در  کــه  بدانیــد  کــرد،  اعتــراض 
زیــرا  نمی شــود،  مواقــع  این طــور 
واقع بیــن  بایــد  جامعــه نمی طلبــد. 
ــد  ــایه ها«ی احم ــان »همس ــود. رم ب
محمــود اگــر در چنــد صحنــه اش 
کمــی رنــدی و انعطــاف بــه کار رفتــه 
ــر  ــه خاط ــرر )ب ــه ض ــن هم ــود، ای ب
تجدیــد چــاپ نشــدن( بــه نویســنده و 
وراثــش نمی خــورد و میلیاردهــا تومــان 
ــاق آن  ــدگان قاچ ــب چاپ کنن ــه جی ب
نمی رفــت. شــما ســعی کنیــد هــر 
ــوع و خــط قرمــزی را )اگــر  ــز ممن چی
الزم بــود در اثرتــان بیایــد( بــه شــکلی 
ــه  ــتقیم و ب ــال غیرمس ــری و کام هن
صــورت تمثیلــی یــا اســتعاری مطــرح 
کنیــد. )مثــل جــوش آمدن ســماور …(

* ششــم: فکــر نکنیــد وقتــی 
ــد،  ــال( عالقه مندی ــگان« )مث ــه »براتی ب
بالــزاک و دیکنــز، کیلویــی چنــد اســت؟ 
یادتــان باشــد براتیگان هــا بالــزاک 
ــگاه  ــه آن جای ــد و ب ــز خوانده ان و دیکن

تمرکــز  و  توجــه  البتــه  رســیده اند. 
ــندگان  ــد روی نویس ــان می توان اصلی ت
جدیــد باشــد، ولــی قدیمی هــا  مایه های 
بیشــتری )بخصوص از نظــر تجربه های 

ــد. ــل می کنن ــما منتق ــه ش ــق( ب عمی
چهــره  دیدارهــای  هفتــم:   *
بــه چهــره و نــگاه بــه نــگاه را در 
ــد.  ــت کنی ــان تقوی ــای ادبی ت فعالیت ه
همــه  ندهیــد(  اجــازه  )و  نگذاریــد 
و  ایمیــل  طریــق  از  ارتباط هایتــان 
فکــس و تلفــن و فضــای مجازی باشــد.

ــر  ــه ب ــی را ک ــتم: نقدهای * هش
می نویســند  دیگــران  داســتان های 
شناســایی کنیــد و ببینیــد اگــر ســالم و 
ــر  ــای دکت ــل نقده ــود )مث ــه ای ب حرف
حســین پاینــده(، آن را قشــنگ بخوانیــد 
و نکته هــای ظریفــش را یادداشــت 
کنیــد. این کــه گفتــم شناســایی کنیــد، 
ــا،  ــب نقده ــه اغل ــن اســت ک ــرای ای ب
و  نویســنده  دوســتان  نوشــته های 
طرفــداران اوســت و در آن هــا جــز 
را  نویســنده  عیب هــای  این کــه 
توجیــه  را  غلط هایــش  و  بپوشــانند 

کننــد، کار دیگــری نمی کننــد.
ــم  ــه دائ ــای آن ک ــه ج ــم: ب * نه
ــید و  ــی باش ــائل سیاس ــر مس ــه فک ب
ــا را از روی نگــرش سیاسی شــان  آدم ه
بســنجید )حتــی نویســندگان محبوبتان 
را(، آن هــا را بــا ویژگی هایــی همچــون 
ــه  ــاد ب غــرور، حســادت، نداشــتن اعتم
ــا  ــتن ی ــتن آن، و داش ــا داش ــس و ی نف
نداشــتن انصــاف، محبــت، مــرام و 

ــت بســنجید. معرف
ــه  ــد همیش ــان باش ــم: یادت * ده
داســتان، حــس  در همــان شــروع 
کنجــکاوی خواننــده را برانگیزانیــد. 
ــه  ــد ک ــاز کنی ــوری آغ ــتان را ط داس

ــد. ــش کن ــد رهای ــده نتوان خوانن
ــبیه  ــازی ش ــال، آغ ــوان مث به  عن
ایــن داشــته باشــید، البتــه با ســوژه های 
متفــاوت: »...خانمــی کــه در متــرو 
کنــارم نشســته بــود و در حــال گشــتن 
جیب هایــش بــود، ناگهــان رو بــه مــن 

کــرد و تــوی چشــم هام زل زد.
نمی دانســتم چــه کار کنــم و چــه 

عکس العملــی نشــان دهــم.
بالفاصلــه ســرم را انداختــم پایین، 
ولــی زن در حالی که صــدای ناهنجاری 
از دهــان خــود خــارج می کــرد، گفــت«.

ببینیــد خــود شــما آیــا بــا خوانــدن 
همیــن دو ســطر، واقعــا می توانیــد 

ــد؟ ــا کنی ــتان را ره داس
ــن ،  ــش  از ای ــی پی ــر رجبعل از باق
ــه  ــامل مجموع ــاب ش ــوان کت ۱4 عن
ــات  ــد ادبی ــد، نق ــتان بلن ــتان، داس داس
داســتانی و مصاحبــه و پژوهــش به چاپ 

رســیده اســت.

صد توصیه به داستان نویسان جوانی که از نصیحت متنفرند!
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عباس جهانگیریان »دختر ابریشمی« را می نویسد

ن  ا عنو  » یشمی بر ا ختر  د «
نمایشنامه ای است که امور سینمایی 
و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان 
عباس  به  را  آن  نگارش  نوجوانان  و 

جهانگیریان سفارش داده است.
ین  ا ن  یا نگیر جها گفته  به 

نمایشنامه داستان دختری است که مادرش 
را از دست می دهد؛ در زمانه ای که دخترها فرزند به حساب نمی آیند به  ویژه 
دختری مثل شخصیت اصلی این نمایشنامه که مسایل خرافاتی مثل نحسی 
و بد بیاری را نیز به دوش می کشد. این دختر، از سوی پدر و برادرهای خود 
از خانه طرد می شود اما به جای غصه خوردن و انفعال با تدبیر اتفاق هایی را 

در زندگی اش رقم می زند که روزهای غمبارش را فراموش می کند.
وی در ادامه گفت: داستان این نمایشنامه از متون کهن اقتباس شده اما 
با اصل داستان فاصله دارد و فقط نگاهی به این داستان کهن داشته است.

پخش نمایش رادیویی »بازگشت« در سالروز 
آزادسازی خرمشهر

اداره کل هنرهای نمایشی رادیو 
به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر 
را  »بازگشت«  رادیویی  مجموعه 

تولید کرد.
مهین  گنجی،  احمد  نمایش  این  در 
نثری، فریبا متخصص، شهیندخت نجف زاده، 
نازنین مهیمنی، شیما جان قربان، رضا عمرانی، محمد رضاعلی، عباس 
توفیقی و ماندانا اصالنی به ایفای نقش می پردازند و فرشاد آذرنیا تهیه 
کننده، نازنین حسن پور افکتور و جعفر جودتی صدابردار این نمایش رادیویی 
هستند.هانیه نجفی نویسنده مجموعه رادیویی »بازگشت« گفت: مدت ها 
پیش، ایده این نمایش در ذهنم شکل گرفته بود و تصمیم گرفتم آن 
را بنویسم.این مجموعه را از چهارم خرداد ماه  روی موج اف ام ردیف 

۱0۷.5 پخش خواهد کرد.

 همایون شجریان کنسرت آنالین برگزار می کند

ه  نند ا خو ن  یا شجر ن  یو هما
موسیقی ایرانی یکشنبه چهارم خرداد 
ماه همزمان با فرا رسیدن عید سعید 
فطر کنسرت آنالینی را به رهبری بردیا 

کیارس برگزار می کند.
ارکستر مجلسی تهران به رهبری بردیا 
کیارس ساعت 2۱ روز یکشنبه چهارم خرداد 
ماه کنسرت آنالینی را در تاالر وحدت تهران برگزار خواهد کرد. در این 
کنسرت که با همراهی 35 نوازنده پیش روی مخاطبان قرار می گیرد 

همایون شجریان به عنوان خواننده حضور دارد.
در این کنسرت آنالین که به گفته برگزارکنندگانش یکی از بزرگترین 
کنسرت های آنالین کشور خواهد بود، قطعاتی منتخب از آلبوم های »نسیم 
وصل« و »با ستاره ها« به آهنگسازی و تنطیم محمد جواد ضرابیان و 

سینا جهان آبادی از محل تاالر وحدت به صورت آنالین اجرا می شود.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

فاطمه معتمدآریا جایزه اش را به »موزه سینما« 
اهدا کرد

ماه  اردیبهشت   2۹ با  همزمان 
معتمدآریا  فاطمه  موزه،  جهانی  روز 
به  را  کوروش  طالئی  منشور  جایزه 
بخشی که در موزه سینمای ایران به 

او اختصاص دارد، اضافه کرد.وی این جایزه 
را به پاس چهار دهه فعالیت مستمر و تاثیر 
گذار در سینما از جشنواره فیلم های ایرانی در زوریخ سوئیس دریافت کرده 
بود.وی درباره دالیل این تصمیمش گفت: این جایزه را به موزه سینمای 
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حضـور  اخیـر  سـال هاي  در 
در  تلویزیـون  و  سـینما  سـتارگان 
برنامه هـاي  در  مجـري  قامـت 
شـدت  بـه  تلویزیـون  مختلـف 
افزایـش پیـدا کـرده و حتـي برخي 
انتقادات سـفت و سـخت از سـوي 
مدیـران هـم نتوانسـته جلـوي این 
اتفـاق را بگیرد و درنهایت اسـتقبال 
مخاطب از این سـتارگان و شکست 
مجریـان قدیمي صداوسـیما باعث 
شـده تـا برنامه سـازان هـم تمایـل 
بیشـتري بـراي حضور سـتاره هاي 
برنامه هـاي  در  سـینما  محبـوب 

تلویزیونـي داشـته باشـد.
یکـي از ایـن چهره هـا مهران 
غفوریـان مي باشـد کـه سالهاسـت 
او را در بـه عنـوان یـک کمدیـن 
زیـر  از  و  مي شناسـیم  شـاخص 
او  بـا  تـا خندوانـه،  آسـمان شـهر 
تجربـه اي  او  امـا  داریـم.  خاطـره 
بـا  گذشـته  سـال  در  را  جدیـد 
حضـور در برنامـه اعجوبه هـا، بـه 
عنوان مجري پشـت سـر گذاشـت. 
برنامـه اي کـه از روي یـک برنامـه 
روسـیه اي کپي شـده بود کـه البته 
نمونه هاي متعدد آن در کشـورهاي 
مختلـف جهـان از جملـه آمریـکا، 
ایتالیا، اسـپانیا و هند اجرا مي شـود. 
برنامـه ای بـا محوریـت توانایی هـا 
هـر  کـه  کـودکان  مهارت هـای  و 
کودکـی بـا هـر میـزان از مهـارت 
سـرگرمی های  و  عالقـه  حتـی  و 
خـاص خود می توانسـت مهمان آن 
باشـند. مهران غفوریان با استایل و 
فضایـی متفاوت و کت وشـلوارهایی 
کـه تاکنـون از او ندیـده بودیـم در 
ایـن برنامه ظاهر شـد و درنهایت با 
شـروع کرونـا، برنامـه او نیز تعطیل 
شـد هرچند که او اعـالم کرده بود، 
همـکاري اش بـا این برنامـه قبل از 
ایـن اتفاقـات تمام شـده بـود! حاال 
بعـد از چندماه او به مـرور خاطرات 
ایـن برنامه پرداختـه و در گفتگویي 
از حواشـي آن صحبت کرده اسـت.

ره  دربـا غفوریـان  مهـران 
شـکل گیري ایـن برنامه و حضورش 
در آن گفـت: سـروش گلمحمـدی 
مـن  بـه  اعجوبه هـا  تهیه کننـده 
 little big برنامـه  از  فیلمـی 
shots را نشـان داد کـه نمونـه آن 
در 52 کشـور اجـرا می شـد. مثال در 
هنـد این برنامـه را آمیتاب بچن اجرا 
می کنـد و یـا در نسـخه آمریکایـی 
اسـتیو هاروی اجـراي آن را برعهده 
دارد. مـن نمونه هایـی از ایـن برنامه 
خارجـی را دیدم و برایـم جذاب بود. 
از طـرف دیگـر از زمانـی کـه پـدر 
شـده ام حسـم نسـبت بـه بچه هـا 
کـه  حسـی  اسـت.  شـده  عـوض 
پدرانه تـر بـه بچه هـا نـگاه می کنـد 
بچه هـا  بـا  و عالقـه  بـا عشـق  و 
حـرف می زنـد و ایـن دالیـل روی 
تصمیـم مـن بـرای اجـرای برنامـه 
تاثیـر گذاشـت. اعجوبه هـا، هـم بـا 
همـان سـاختاری پیش رفـت که در 
همه دنیا و براسـاس مدل آمریکایی 
کار شـده اسـت. سـاختاری که مثل 
بـه  نمی شـود  عصرجدیـد،  برنامـه 
ترکیب آن دسـت زد و همه کشورها 
اجرایـش می کننـد و البتـه ما هم در 
کشـور خود آن را ایرانیـزه می کنیم. 
االن دیگـر در هیـچ کجا بحث کپی 
مطـرح نمی شـود به ویـژه که برخی 

هـم انتقـاد می کنند کـه برنامه کپی 
اسـت! ُخب این سـاختاری است که 
در بسـیاری کشورها ساخته می شود 
و مـا هـم ایـن سـاختار را اسـتفاده 
کرده ایـم. البتـه شـخصا کپی رایـت 
را قبـول دارم امـا به نظـرم این غلط 
اسـت کـه بگوییـم چـون برنامه ای 
کپی اسـت، بد اسـت و نباید سـاخته 
شـود. چه آزاری داریـم که بخواهیم 
نسـخه ای از یک برنامه را که آزمون 
اسـت  مشـخص  هـم  خطایـش  و 
تفاوت هایـی را در آن ایجـاد کنیـم 
تـا مشـابه برنامـه دیگـری نباشـد. 
تفاوت هایـی هـم البتـه دارد و ایـن 
هـم طبیعـی اسـت چون من اسـتیو 
هاروی نیسـتم و بچه ها هـم ایرانی 
هسـتند. از طرفي تاکیدی نداشـتیم 
کـه من شـبیه هـاروی شـوم و این 
خیلـی خنـده دار اسـت کـه بخواهم 
شـبیه هاروی شـوم چون من خودم 
هویتـی دارم و کمدین هسـتم و 30 
سـال اسـت در کشـور خـودم کار 
می گفتنـد  هـم  عـده ای  می کنـم. 
سـیبیل گذاشـته ام که شـبیه او شوم 
امـا این کار اصال چـه فایده ای دارد!

البتـه  ایـن کمدیـن محبـوب 

در مصاحبه هـاي خـود هـم دسـت 
از شـوخي برنمـي دارد و در بخـش 
دیگـري از ایـن گفتگـو دربرنامـه 
کت وشـلوار  و  خـود  جدیـد  ظاهـر 
پوشـیدنش گفـت: مـن فقـط یـک 
عروسـی ام کت وشـلوار  بـرای  بـار 
پوشـیده بودم. پیش از این دوسـت 
نداشـتم ولـی از وقتـی خـودم را در 
ایـن اسـتایل دیـده ام و مخصوصـا 
الغر شـده ام دوسـت دارم بپوشـم.

در بخـش دیگري از این گفتگو 
مهـران غفوریان دربـاره پایان یافتن 
همـکاري خـود با اعجوبه هـا، گفت: 
قـرار مـا ابتـدا بـرای اجـرای ۱00 
قسـمت از برنامه بود اما بهمن سـال 
گذشـته قرار بود در سـریال قورباغه، 
ضبـط  سـر  چـون  و  کنـم  بـازی 
برنامـه  عوامـل  بودیـم  اعجوبه هـا 
از مـن خواسـتند کـه از سـازندگان 
سـریال خواهـش کنـم دیرتر جلوی 
دوربین این سـریال بـروم. بعد از آن 
قرار شـد اسـفند جلوی دوربین بروم 
کـه تصویربرداری سـریال بـه دلیل 
کرونـا متوقـف شـد. ابتـدا قـرار بود 
بـرای عیـد برنامـه بسـازند و قاعدتا 
وقتـی با من صحبت شـد نتوانسـتم 

در ایـن بـازه زمانـی همـکاری کنم. 
سـپس برخـی از همکارانـم بـا مـن 
تمـاس گرفتنـد کـه بـرای اجـرای 
برنامه به آنها پیشـنهاد شـده بود! از 
طـرف دیگـر قرار بـود برنامـه دکور 
دیگری هم داشـته باشـد که کارکرد 
یـک بازی را داشـت و من و کودک 
مهمـان می بایسـت راهـی را بـا هم 
می رفتیـم و چیـزی را طـی آن راه 

کشـف کنیم.
 اتفاقـات زیـادی قـرار بـود در 
برنامـه رخ دهـد ولـی محقق نشـد. 
قـرار بـود تیمـی بـه شهرسـتان ها 
برونـد و کـودکان را رصـد کنند و از 
زندگـی آنهـا فیلـم بگیرند کـه البته 
همه اینهـا به کلیپ های 3 دقیقه ای 
منجـر شـد کـه قبـل از ورود آنها به 
اسـتیج بـه پخـش می رسـید. مـن 
سـاختار این برنامه را دوست داشتم، 
بـا این حال از همـان ابتدا تاکید من 
بـر کیفیـت برنامه بود. مـن پیش از 
ایـن هـم اجرا کـرده ام اما حـاال بعد 
عمـری قرار بـود دوباره اجـرا کنم و 
این یعنی مهـران غفوریان از ابتدای 
حرفـه کاری تـا االن، با ایـن برنامه 
دیـده خواهـد شـد و به یـاد می ماند 

که جدیدترین اثر کارنامه من اسـت 
چـون مـردم مـرا با ایـن کار بـه یاد 
می آورنـد پس برایـم خیلی مهم بود 
و بـرای ادامـه کار همیـن المان هـا 
بـاز هم برایـم اهمیت داشـت. نکته 
مهمـی هم هسـت که دوسـت دارم 
بـه آن اشـاره کنـم و آن برخـورد 
حرفـه ای آقای فروغی مدیر شـبکه 
سـه اسـت و من از او تشکر می کنم 
چـون می دیـدم که مخاطب شـبکه 
سـه بـرای او خیلـی مهم اسـت. هر 
زمـان هـم که جلسـه ای داشـتیم او 
آمـار مخاطبـان و رضایـت از برنامه 
را ارائـه می کـرد و می خواسـت ایـن 
آمار به طور مثال بیشـتر شـود. او از 
معـدود مدیرانی اسـت کـه اینقدر به 
فکـر جـذب مخاطـب اسـت و حتی 
سـاعت ۱2 شـب هم که شـده به ما 
و برنامـه سـر می زد تـا حمایت کند.

پایـان دربـاره روزهـاي  او در 
قرنطینـه و کارهایـي کـه در ایـن 
ایـام انجام مي دهد، گفـت: در خانه 
هسـتم و این روزها بـه توصیه های 
و  پزشـکان  بهداشـت،  رت  وزا
و  می کنـم  توجـه  متخصصـان 
بازی هـای  فریـب  می کنـم  سـعی 
فضـای مجـازی را نخـورم چـون 
در مـورد کرونـا اخبـار و داده هـای 
دارد. همانطـور  زیـاد وجـود  غلـط 
کـه هنـوز برای من صفحه درسـت 
بارهـا  مـن  درحالی کـه  می کننـد 
گفتـه ام مثـال در اینسـتاگرام هیـچ 
فن پیـج  حتـی  نـدارم.  صفحـه ای 
اجـازه خـودم  بـا  کـه  نـدارم  هـم 
راسـتش عالقـه اي  فعالیـت کنـد. 
بـه فضـاي مجـازي نـدارم چـون 
فکـرم خـراب می شـود، اطالعـات 
و آمـار غلـط می دهنـد. مـن اگـر 
آمـاری را ببینـم کـه مـردم در آن 
دوسـت  بیشـتر  می میرنـد  کمتـر 
دارم تـا آمـار واقعـی کـه برعکـس 
اسـت. بنابراین دوسـت نـدارم وارد 
آمارسـازی  مسـخره  بازی هـای 
شـوم. مـردم کشـورم اکنـون نیـاز 
بـه روحیـه و دلگرمـی دارنـد حتی 
مسـئوالن و پزشـکان و پرسـتارانی 
کـه ایـن روزهـا زحمـت می کشـند 
و دست شـان را می بوسـم. مـن در 
چنیـن فضایی دوسـت نـدارم فکرم 
خـراب شـود و به همیـن دلیل وارد 
حاشـیه نمی شـوم. سـعی می کنـم 
بهداشـت شـخصی را رعایـت کنم. 
فرزندمـان  مراقـب  هـم  همسـرم 
اسـت. مهمان هم نداریم و خودمان 
هـم مهمانـی نمی رویـم و بیشـتر 
روزهـا  ایـن  بایـد  می بینـم.  فیلـم 
بیشـتر مراقـب باشـیم. بـه نظـرم 
مـردم االن منتظر هسـتند خبرهای 
خـوب بشـنوند و ما بایـد روی آنتن 
بـه مردم انرژی دهیم. در شـرایطی 
هسـتیم کـه بـرای همه مـردم دنیا 
وجـود دارد. دوسـتان مـن در لندن 
زندگـی می کننـد و گاهـی تعریـف 
می کننـد کـه مـردم به گونـه ای در 
فروشـگاه ها از سـر و کـول هم باال 
می رونـد کـه گاهی سـروکله هم را 
می شـکنند. ملت ما اینگونه نیسـت 
اسـتثنای عـده ای کـه مفسـد  بـه 
اقتصـادی هسـتند و یـا ماسـکی را 
کـه مـورد نیاز مـردم اسـت احتکار 
می کننـد و بایـد بـا آنهـا برخـورد 
محکـم شـود، باقی مردم مـا خیلی 

هسـتند. خوب 
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محمد حسین زاده

صنفي  شوراي  جدید  انتخابات  موضوع  گذشته  روز 
کشمکش هاي  به  و  کردیم  بررسي  را  سینماها  نمایش 
میان اهالي سینما بر سر رسیدن به صندلي هاي این شورا 
صحبت کردیم. اتفاقات عجیب آن را مرور کردیم، از حضور 
غیرقانوني محسن امیریوسفي در جلسه راي گیري شوراي 
صنفي تا تهدید شدن رئیس سازمان سینمایي توسط خانه 
سینما و... اما نه تنها این پایان کار نبوده و نیست، بلکه شب 
گذشته محمدمهدی طباطبایی نژاد، معاون شورای ارزشیابی 
و نظارت سازمان سینمایی اعالم کرد که شاید انتخابات 
شوراي صنفي تکرار شود! حاال علیرضا داوودنژاد، فیلمساز 
کهنه کار کشور یادداشتي بلندباال درباره این اتفاقات نوشته 

و در اختیار رسانه ها قرار داده است...
است:  آورده  خود  یادداشت  در  داوودنژاد  علیرضا 
و کسب  سینما  عملی  و  نظری  فراگیری  با  داد  سیف اهلل 
مهارت در نویسندگی، کارگردانی، فیلمبرداری و تدوین به 
دانایی سینمایی دست پیدا کرد و با تهیه، تولید، پخش و 

اکران فیلم از چم وخم سینما 
در ایران سر درآورد و با ورود 
حضور  و  صنفی  فعالیت  به 
فعال در نشست های اصناف و 
مشارکت در نگارش، تدوین و 
تکمیل مقررات و اساسنامه ها 
با  نزدیک  آشنایی  ضمن 
احاد اعضا صنوف، به درکی 
عمیق از ضعف ها و قوت های 
منظومه تهیه، تولید، توزیع و 
با  و  شد  نائل  فیلم  نمایش 
ورود به منصب دولتی دورانی 
به یادماندنی از مشارکت دولت 
در  را  سینمایی  صنوف  و 
ایران  فرهنگ وهنر  تاریخ 
جلسات  گذاشت.  یادگار  به 
با  او  که  نفره ای   50-40
اعضا  صاحب نظران،  حضور 
سینماگران  و  صنوف  فعال 
می کرد  برگزار  کارآزموده 
مبتال  مباحث  مهمترین  و 

می گذاشت،  آزاد  بحث  و  مشورت  به  آنها  با  را  سینما  به 
و  تفحص  غور،  از  بعد  نهایتا  او  نیست.  فراموش شدنی 
بررسی های جامع نظری و عملی در سینما به این نتیجه یقین 
پیدا کرد که آنچه سینمای ملی را در ایران تهدید می کند 
و به حفظ، رونق و اعتال آن صدمه می زند نزول از جایگاه 
امربری  و  به سیاست زدگی  آن  ابتال  و  فرهنگی  اخالقی، 
برای سرمایه است. او ضمن تشویق سینمایی که با احترام 
به مخاطب در صدد سرگرم کردن او برمی آید و حمایت از 
می پردازد  اجتماعی  آسیب های  به  مسوالنه  که  سینمایی 
از  را  سینماگران  و  می گفت  مصلحانه سخن  سینمای  از 
مجیزگویی قدرت و بردگی پول پرهیز می داد و وظیفه دولت 
را پشتیبانی از تولید داخلی در عین حمایت از مصرف کننده 
می دانست. رونق تهیه، تولید، توزیع و نمایش فیلم در دوران 
او و همکاری های همه جانبه مسوالن و اصناف سینمایی 
برای انجام خدمات حرفه ای و رفاهی به سینما و سینماگران، 
بخشی مهم از تاریخ سینمای ایران است که ابعاد آن همچون 
ابعاد شخصیت و خدمات خود سیف اهلل داد ناشناخته مانده 
است. او که هنر سینما را آزموده و شناخته بود و از ضرورت 
راهبردی آن برای استقالل و پیشرفت کشور خبر داشت از 
منزلت نیروی انسانی خوش قریحه و متخصص و خالق 
دفاع می کرد و ضمن تقویت پژوهش و آموزش سینما به 
گرایشات انحصارطلب برای تسلط بر سینما و بهره کشی از 
امکانات و نیروی انسانی آن میدان نمی داد و البته نیز از 
همین رو بود که دشمنان ذی نفوذی را علیه خود بسیج کرد 
و باالخره نتوانست دوران 4ساله مدیریت موفق خود را به 
انتها برساند و با به جا گذاشتن خاطرات و یادگارها و میراثی 
ارزشمند از خدمات صنفی و حرفه ای با سینما خداحافظی 
کرد. از جمله  یادگارهایی که از دوران مدیریت صنفی و دولتی 
او برای تقویت و ارتقا بخش خصوصی در سینمای ایران به 
جا ماند، سر و سامان بخشی به نحوه اکران و نمایش فیلم 
بود که به دلیل کمبود ظرفیت های نمایشی و افزایش کمی 
و کیفی تولید هنگامه اکران را با رقابتی سخت و گهگاه 
کشمکش هایی به دور از اصول و آداب صنفی و حرفه ای 
مواجه می کرد. مراقبت از هنر سینما و مواظبت از آثاری که 
با تمایل و اتکا به ارزش های زیبایی شناختی سینما تولید 
فیلم های  یا  تجاری  آثار سخیف  با  رقابت  در  و  می شدند 
تبلیغاتی از دستیابی به اکران مناسب بازمی ماندند، اقتضا 
می کرد تا چیده مان اعضا شورای صنفی به گونه ای باشد که 
چرخه اکران عالوه بر تامین سود مالی برای تجارت در سینما 
و ایجاد فرصت برای فیلم های تبلیغاتی به هنر سینما نیز 
بی توجه نماند. اختصاص یک صندلی در شورای صنفی برای 
فیلمسازان در کنار پخش کنندگان و صاحبان فیلم و سالن از 
جمله ابتکاراتی بود که سیف اهلل داد به کار بست و نیز تفویض 
ریاست این شورا به نماینده کانون کارگردانان بعدها به عنوان 

سنتی موجه ادامه پیدا کرد و موجب دلگرمی برای هنرمندان 
تهیه  به  که شخصا  شد  کارگردان هایی  مخصوصا  سینما 
فیلم های خود اقدام می کردند و اینک سال هاست در انجمن 
تهیه کننده  کارگردان ها گرد هم آمده اند و بخش اعظمی از 
تولیدات موفق هنری و تجاری سینمای ایران به همت آنها 
رقم می خورد. جریان تهیه کنندگی کردن کارگردان ها که 
ارمغان انقالب برای سینمای ایران بود و موجبات راه اندازی 
جریان تولید فیلم در بعد از انقالب را فراهم آورد و به فعال 
شدن دوباره بازار سینما، احیا و اعتال آن انجامید و پرچم 
ایران را نیز در جشنواره های جهانی باال برد، جریانی بود 
که با سودآور شدن سینما و ورود تدریجی تجار و سیاسیون 
به این حرفه کم کم زیر سوال رفت و نجوا برای جدا کردن 
کارگردانی و تهیه کنندگی از یکدیگر آغازیدن گرفت و به 
موازات موفقیت های هنری و تجاری تهیه کننده کارگردان ها 
در دستگاه های دولتی نیز طرفدارانی پیدا کرد. در گذر سالیان 
و با فراموشی آرمان های عدالتخواهانه انقالب و جایگزینی 
آن با رقابت های موذیانه برای ثروت اندوزی و ترویج تلقی از 
پول به عنوان تنها معیار ارزش ها، سینما نیز به عنوان فعالیتی 
فرهنگی زیر سوال رفت و با 
تبدیل تدریجی تهیه کنندگان 
سینمادار،  و  پخش کننده  به 
مرزبندی ها و تعاریف صنفی 
پا گرفتن  با  و  مخدوش شد 
آن  غلبه  و  سیاسی  اقتصاد 
بر قلمرو فرهنگ، تهیه کننده 
کارگردان ها نیز بیش از بیش 
تحت فشار قرار گرفتند. برای 
تاجران سینما و همچنین نزد 
دولتی  مسئوالن  از  بخشی 
ارتجاعی  باور  این  تدریجا 
احیا شد و دوباره جان گرفت 
موضوع  انتخاب  اختیار  که 
کیب  تر همچنین   ، فیلم
عوامل سازنده و حتی نحوه 
از  باید  سینمایی  اثر  اجرای 
و  شود  سلب  کارگردان ها 
قریحه و تخصص و خالقیت 
دستمزدبگیر  مقام  در  آنها 
می بایست دربست در اختیار 
صاحبان سرمایه و اربابان سیاست و سفارشات و مطالبات 
آنها قرار بگیرد. پس مقاومت کارگردان هایی که حاضر به 
تسلیم در برابر انحصارطلبی های سیاسی و مالی نشدند و 
و  تجاری  برتر  آثار  ارائه  و  تولید  و  تهیه  در  آنها  موفقیت 
هنری، زمینه ساز اتخاذ روش هایی پیچیده تر برای شکست 
و تحقیر و انزاوا و سرکوب جریان تهیه کننده کارگردانی شد 
که متقابال آنها را نیز نسل به نسل تا امروز به چاره اندیشی 
و مقاومت و تالش برای پیروزی و ادامه حیات برانگیخته 
است. اگر تهیه فیلم روزبه روز و به شکلی غیرمنطقی گران 
و گرانتر می شود، اگر فیلمسازی سخیف و سطحی روزبه روز 
بیشتر قبح خود را از دست می دهد، اگر باز تولید کلیشه های 
متکی به ستاره ساالری روزبه روز بیشتر میدان پیدا می کند، 
اگر بخش عمده ای از محصوالت هرساله سینمای ایران به 
هیزم هایی بدل می شود که باید بسوزند و تنور اکران را برای 
نان پختن انحصارهای مالی و سیاسی گرم کنند، اگر بازار 
نمایش خانگی حتی در شرایط مرگبار کرونا  و ضرورت بیشتر 
در خانه ماندن مردم، تقویت و تبلیغ و امن نمی شود، اگر 
شورای عالی تهیه کنندگان که از اجتماع انجمن های رسمی 
تهیه کنندگی شکل گرفته و هیات مدیره آن تحت نظارت 4 
شورای مرکزی مربوطه از هرگونه زدوبند و انحراف مراقبت 
می شود، انکار می شود و خالصه اگر کانون کارگردان ها را از 
ریاست شورای صنفی خلع می کنند و باالخره سینماداران 
به حاکمیتی یکدست بر این شورا دست پیدا می کنند، همه 
و همه ناشی از تالشی آشکار و پنهان برای تسخیر تمام و 
کمال سینما توسط انحصارهای مالی و سیاسی و همچنین 
به قصد درهم شکستن مقاومت نیروی انسانی خوش قریحه 
و متخصص و خالقی صورت می گیرد که در مقابل توهین و 
تحقیر و زورگویی و بهره کشی مقاومت می کنند و اینک نیز  
اطمینان دارند که عاقبت با شکستن انحصار نمایش در سالن 
و تامین امنیت برای بازار نمایش خانگی، سینمای ایران به 
سفارشات و سرمایه های مردمی دسترسی پیدا می کند و افقی 
تازه پیش روی جریان تولید و توزیع و نمایش فیلم در ایران باز 
خواهد شد و دیر یا زود سینمای مصلحانه ای که سیف اهلل داد 
از آن سخن می گفت جامه تحقق خواهد پوشید. سینمایی که 
در تالش برای سرگرم کردن مخاطبان احترام آنها را نادیده 
نمی گیرد و در نقد و آسیب شناسی اجتماعی از دلسوزی و محبت 
به همنوعان فروگذار نمی کند. توسعه ناگزیر اینترنت، خارج 
شدن ابزار تولید و توزیع و نمایش فیلم از چنگ انواع انحصار و 
دسترسی عمومی به فراگیری و کار با این ابزار فرارسیدن دورانی 
تازه را بشارت می دهد، دورانی که توزیع قدرت، ترویج دانش، 
توسعه دانایی سینمایی و نهایتا تولیدکننده شدن مصرف کننده 
را همچون تقدیری تاریخی پیش روی ما قرار می دهد و امروزه 
روز را برای هر یک از ما به فراخور ظرفیت ها و استعدادهای مان 

به امکانی برای موضع گیری و انتخاب بدل می کند.
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تسخیر تمام و کمال سینما توسط انحصارهای مالی و سیاسی


