
روند افزایش قیمت نفت سرعت گرفت

در حالـی بـه پایان نیم سـال دوم تحصیلی ۹۸-۹۹ دانشـگاه ها 
نزدیـک می شـویم کـه رایـگان سـازی اینترنت آمـوزش مجازی در 
دانشـگاه ها، همچنـان خبرسـاز اسـت و اپراتورهـا علی رغم دسـتور 
وزیـر ارتباطـات، اقدامـی اساسـی در ایـن خصـوص نکرده انـد؛ بـه 
طـوری کـه با گذشـت حدود ۳ ماه، بـا اینکه وزیـر ارتباطات بتازگی 

خبـر از تمدیـد ارائـه اینترنـت رایگان به مـدت یک ماه دیگـر داده، 
امـا بررسی ها نشـان می دهد کـه اینترنت آموزش مجـازی در برخی 
دانشـگاه ها حتـی از ابتـدا رایـگان نبـوده کـه حـاال بخواهـد رایگان 

شـدن آن تمدید شـود!
مسـئوالن آمـوزش الکترونیـک برخـی دانشـگاه ها می گوینـد 

اینترنـت کالس هـای مجـازی در ایـن نیم سـال رایـگان نشـده و 
برخـی دیگـر نیـز اذعـان دارنـد فقـط یـک یـا دو اپراتـور )آن هـم 
شـرکت های خصوصـی و نـه اپراتورهایـی بـا مشـترکان زیـاد(، این 

امـر را محقـق کرده انـد.
صفحه2

افتتاحیه مجلس یازدهم ترکیب  معاون اجرایی مجلس ضمن تشریح جزئیات جلسه 
هیات رئیسه سنی این مجلس را نیز اعالم کرد.

افتتاحیه مجلس  غالمرضا نوری در نشست خبری خود برای تشریح جزئیات جلسه 
یازدهم گفت: جلسه افتتاحیه مجلس یازدهم فردا چهارشنبه هفتم خرداد ماه با حضور 2۷۶ 
نفر از منتخبین و با حضور تعدادی از مهمانان عالی رتبه کشوری و لشکری برگزار می شود.

وی افزود: تفاوت افتتاحیه امسال با سال های گذشته ناشی از شرایط بهداشتی حاکم 
بر جامعه است و پروتکل های بهداشتی ما را در دعوت از مهمانان محدود کرده است معموال 
اعضای هیات دولت، مسووالن کشوری و لشکری، استانداران، علما و پیشوایان مذاهب و 
اقلیت ها و نمایندگان صنوف مختلف در این جلسه دعوت می شدند که به خاطر شرایط خاص 

از دعوت آنها شرمنده شدیم.
نوری ادامه داد: ان شاءاهلل ما در وقت قانونی مجلس یازدهم را شروع خواهیم کرد و 
من مجددا از منتخبین محترم دعوت می کنم ۸ صبح فردا چهارشنبه برای مراسم افتتاحیه و 

اولین جلسه مجلس یازدهم شرف حضور داشته باشند.
صفحه ۳

مردم قید مسافرت را تا چند ماه آینده بزنند
نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه »مردم باید قید مسافرت را تا چند ماه 
آینده بزنند« گفت: اگر سخت گیری ها بیشتر شده بود و مرز فرد سالم و بیمار را مشخص 

می کردیم، شرایط بهتری داشتیم.
مسعود رضایی در مورد وضعیت بیماری کویید ۱۹ در شیراز و افزایش سفرها به این 
شهر گفت: حاکمیت به مجری گری دولت تصمیم گرفت فضا را بازتر کند و محدودیت ها 
را سهل بگیرد. بازگشایی اماکن مذهبی نمود عینی این آسان گیری است. مردم نیز به تبع 

همین سیاست ها با همه گیری کرونا عادی برخورد می کنند.
نماینده شیراز در مجلس دهم در مورد افزایش سفرها گفت: همانطور که فضای بسیاری 
از مشاغل باز شد، منعی برای سفر رفتن مردم هم وجود ندارد. به نوعی می توان گفت آزادی 
عملی در مواجهه با کرونا وجود دارد و ما صرفا می خواهیم ببینیم که در آینده چه خواهد شد. 
به نظر من، اگر این ویروس باقی  بماند، موج دوم به شکل تشدید شده ای آغاز می شود اما 

اگر به طور طبیعی فروکش کند شرایط بهتری خواهیم داشت.
صفحه ۳

جزئیات جلسه افتتاحیه مجلس یازدهم انجام ۴ مرحله فروش  فوق العاده تا پایان سال؛

معاون وزارت صمت: آغاز پیش فروش خودروها
 از نیمه دوم خرداد

قیمت آب افزایش یافت
محمدرضا احمد نسب، با بیان اینکه بر اساس مصوبه 
شورای اقتصاد هر سال باید قیمت آب هفت درصد افزایش 
یابد، اظهار کرد: امسال نیز قیمت آب همچون سال گذشته 
رضا  پیش  است.چندی  یافته  افزایش  درصد  هفت  تنها 
اردکانیان - وزیر نیرو - در این باره گفت: از دو سال پیش، 
هیئت وزیران با توصیه و تاکید رئیس جمهور، وزارت نیرو 
را درخصوص افزایش سالیانه تعرفه های آب و برق به رقم 
هفت درصد محدود کرد و بیش از این مقدار افزایش تعرفه 
نخواهیم داشت، حتی کسانی که در الگوی مصرف، مصرف 
کمتری داشته باشند، پاداش دریافت خواهند کرد.وی اضافه 
کرد: در سال گذشته در حوزه برق، صنایع بزرگ که همراهی 
خوبی در تعجیل ساعت استفاده از برق برای کمک به خاموشی 
صفر در تابستان داشتند، بیش از 2۰۰ میلیارد تومان پاداش 
گرفتند و همچنین به بخش خانگی نیز ۱۰۶ میلیارد تومان 

پاداش به اشکال مختلف تعلق گرفت.
صفحه4

در راستاي مدیریت كربن و بهره وري انرژي و حفظ محیط زیست انجام شد؛

كاهش 79 درصدي گازهاي ارسالي به مشعل 
در شركت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد

6

افشاگری بهداد سلیمی
صفحه 5 از پشت پرده المپیک ریو
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
ابراهیم حقیقي: 
ایام كرونا براي 

همه با طنزي تلخ 
همراه بوده است!

5ورزش
گل محمدی:

 بدترین تصمیم 
تعطیل كردن فوتبال 

است!

هنگ 7فر

در دنیای هنر و ادبیات الگو گرفتن از آثار پیشینیان و خلق 
اثری نو بر اساس آنها، اقدامی شناخته شده است. اگر شاعران 
پارسی سرا به استقبال ابیات شاعران پیش از خود رفته و بر 

وزن و قافیه آن شعری متفاوت می گویند،

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: با توجه به همه فشارهایی 
که وجود داشت و مخالفت برخی تیم ها مسئوالن سازمان لیگ 
برای برگزاری ادامه مسابقات تصمیم شجاعانه ای گرفتند. یحیی 
گل محمدی درخصوص آخرین وضعیت بازیکنان این تیم بعد از 

شروع دور جدید تمرینات توضیحاتی را اعالم کرد.

شهرام شهیدی می گوید: نوشتن طنز درباره کرونا مانند هر 
موضوع دیگری به لبه تیغ می ماند.

و  کرونا  برای  طنز  نوشتن  ضرورت  درباره   ، این طنزپرداز 
مشکالت نوشتن در این زمینه، اظهار کرد: شما باید جوری 

بنویسید که به جامعه ناامیدی تزریق نکنید و امید بدهید.

طنزنویس نباید 
باعث تزریق 

ناامیدی در جامعه 
 شود

ترم دانشگاه ها تمام شد، اینترنت رایگان نشد

دستگیری ۲ مدعی ارتباط با امام زمان
در مشهد، دو فرد که  مدعی ارتباط با امام زمان بودند شناسایی و دستگیر 
شدند.دستگیر شدگان یک مرد و یک زن هستد که ادعاهای دروغینی نظیر دارا 
بودن کرامات خاص و بعضًا ارتباط با امام زمان داشته و اقدام به اغفال بانوان 

جوان می کردند.

متصل  شاد  شبکه  به  محروم  مناطق  معلماِن  از  درصد  هنوز1۵   
نشده اند

آموزش وپرورش  وزارت  اطالعات  فناوری  و  برنامه ریزی  مرکز  سرپرست 
گفت: عده زیادی از معلمانی که هنوز موفق به اتصال در شبکه شاد نشده اند، 
مربوط به استان های سیستان و بلوچستان، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد و سایر 

استان های محروم هستند.
»مهدی شرفی« درباره اینکه گفته می شود، برخی از معلمان هنوز موفق به 
اتصال در شبکه شاد نشده اند، گفت: تا این لحظه ۸۵ درصد از معلمان به اپلیکیشن 

شاد پیوسته اند و ۱۵ درصد آنها نیز هنوز به شاد متصل نشده اند.

كشف ۶۵7 خودروی احتکارشده  در تهران و گیالن
جانشین رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از کشف ۶۵۷ دستگاه خودرو 
احتکار شده در ادامه طرح عملیاتی مقابله با احتکار خودرو طی ۷2 ساعت در 

سطح کشور خبر داد.
و  اخبار  وصول  پی  در  داشت:  اظهار  بهرامی  سهراب  کارآگاه  سرهنگ 
اطالعات مبنی بر احتکار خودروهای فاقد پالک توسط افراد سودجو و سوداگران 
بازار، این پلیس رصد اطالعاتی بازار و صدور ابالغیه های متعدد و اطالع رسانی  
به رده های اجرایی به منظور برخورد با مجرمان و محتکران را در دستور کار 
قرار داد  و در جریان بازدید از پارکینک ها و انبارها، ۶۵۷ دستگاه انواع خودروی 

سواری احتکاری کشف و محل دپوی خودروها پلمپ شد.

 رستوران ها، بدترین جا برای انتقال كروناست
یک متخصص بیماری های عفونی با تاکید بر اینکه کرونا حساب و کتاب 
خاصی ندارد و مردم باید موضوعات بهداشتی را در مراجعه به مشاغل پرخطر 

رعایت کنند، گفت: توصیه اصلی ما به مردم همچنان استفاده از ماسک است.
دکتر مینو محرز با تاکید بر اینکه کرونا هنوز تمام نشده و مردم هم نباید 
چنین تصوری داشته باشند، گفت: به طور مثال در صورتی که بازگشایی در اماکنی 
مانند استخرها و سالن های سونا اتفاق افتد، امکان زدن ماسک برای عدم انتقال 

ویروس کرونا وجود ندارد و شرایط خوبی نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه رستوران ها هم یکی از بدترین مکان ها برای انتقال ویروس 
کرونا است، خاطرنشان کرد: افراد حداقل دو ساعت زمان خود را در رستوران 
بدون داشتن ماسک سپری می کنند که این موضوع ریسک انتقال ویروس از 
فرد آلوده را افزایش می دهد. مطالعه ای در این زمینه در آمریکا صورت گرفته 

است که می گوید بدترین جا برای انتقال کرونا رستوران ها است.

جذب نیروی امریه در جهاد دانشگاهی
جهاد دانشگاهی واحد استان البرز در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی 

متخصص خود از میان دانش آموختگان برخی رشته ها نیروی امریه جذب کند.
برای  دارد  نظر  در  البرز  استان  واحد  جهاددانشگاهی  ایسنا،  گزارش  به 
تامین نیروی انسانی متخصص خود از میان دانش آموختگان مقطع کارشناسی 
پژوهش  گرایش های  با  اجتماعی  علوم  و  اجتماعی  ارتباطات  رشته های  ارشد 
علوم اجتماعی، جامعه شناسی و مردم شناسی بومی استان البرز، نیروی امریه 

سربازی جذب کند.
متقاضیان با تاریخ اعزام یک شهریور ۹۹ که برگه اعزام به خدمت سربازی 
دریافت کرده اند، می توانند حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری مستندات الزم 
به  را  اجرایی خود  شامل گواهی مدرک تحصیلی و سوابق علمی، پژوهشی و 
پست الکترونیکی واحد ارسال کرده و برای کسب اطالعات بیشتر در ساعات 

اداری با شماره ۳4۵۰۵۱۵۱ – ۰2۶ یا ۳2۵4۹۸4۸- ۰2۶ تماس حاصل کنند.
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صفحه4

سرمقاله

فاصله طبقاتی در ایران؛ 
از میلیاردرها تا هزاری ها

مصطفی داننده
برخی آدم ها در کشور از میلیارد حرف 
قیمت  میلیارد  چندین  خانه شان  می زنند. 
می ارزد.  میلیارد  چند  ماشین شان  دارد. 
ویالهای شان  است.  خارجی  سفرهای شان 

فراخ است.
کجا  از  را  پول ها  این  از  که  این 
برای  تصورش  واقعا  نمی دانیم!  آورده اند، 
ما حقوق بگیرها سخت است. چگونه آدمی 

می تواند ۳۰ میلیارد پول خانه بدهد؟
گاهی پول خانه یکی از این میلیاردها 
،به اندازه سرمایه کل یک خاندان بزرگ است. یعنی همه خاندان سرمایه شان را 

هم روی هم بگذارند، نمی توانند پول خانه دوست میلیاردمان را بدهند.
یک زمانی پول دارها کارخانه درا و تولیدکننده بودند، امروز اما رنگ و بویی 

دیگر گرفتند بدون اینکه به کشور کمک کنند.
برخی آدم ها در این کشور از میلیون حرف می زنند. خانه شان به زور و به 
لطف تورم و گرانی سال های اخیر به حدود یک میلیارد رسیده است. ماشین شان 
از حدود ۵۰ میلیون تا سیصد میلیون قیمت دارد. سفرهای شان معموال شمال 

است و اگر ویال داشته باشند، کوچک است.
این آدم ها طبقه متوسط رو به باال هستند. در زمان درستی خانه خریدند یا 
یک سرمایه گذاری درست انجام دادند یا از ابتدا خانواده ای داشتند که دست شان 

را گرفته است.
زندگی این افراد بد نیست. یعنی می توانند گلیم خود را از آب بگیرند. شرایط 

بد اقتصادی می ترساندشان اما خیال شان از ته جیب راحت است.
برخی از آدم ها در این کشور از میلیون حرف می زنند. خانه شان حدود ۵۰۰ 
میلیون به پایین یا کمی به باال قیمت دارد. مستاجرهستند. ماشین ندارند. کم 
سفر می روند اگر هم بروند شمال است با چادر مسافرتی یا یک ویالی کرایه ای 

ارزان قمیت.
این آدم ها طبقه متوسط رو به پایین هستند. این افراد معموال کارمند یا 
حقوق بگیر بخش خصوصی هستند. زیاد می دوند اما درجا می زنند و تورم و گرانی 
همیشه آنها را عقب نگه می دارد. در زمانی نه چندان دور می توانستند طبقه زندگی 
خود را تغییر دهند و به یک پله باالتر بروند و یا امید به خرید خانه و ماشین 
داشته باشند اما حاال باید مواظب سقوط و از دست ندادن داشته های خود باشند.

این طبقه متوسط همیشه نگران گران شدن و ارزان شدن دالر و سکه 
است. چون می داند به صورت مستقیم روی زندگی اش تاثیر می گذارد و می تواند 
آنها را ندارتر کند. این افراد همیشه در آخر ماه دفتری برای نوشتن قسط ها خود 

و باقی مانده ناچیز حقوق دارند.
برخی افراد در این کشور اما از هزار حرف می زنند. حرف زدن و نوشتن از 
این افراد سخت است اما چاره چیست باید از آنها گفت و نوشت تا شاید کسی 
متوجه وضع زندگی آنها شود. افرادی که در انتهای خط فقر زندگی می کنند و 
تنها به فکر نان شب خود هستند. دم دستی ترین آرزوی آنها هر روز، آوردن نان 

برای شام فرزندان خانواده است.
این افراد کارگرانی هستند که حقوق کافی نمی گیرند. چند ماه حقوق طلب 
دارند. مستاجر هستند یا در جنوبی ترین نقاط شهرها در خانه هایی کوچک زندگی 
می کنند. آفتاب نزده بیرون می روند و در میانه تابش مهتاب به خانه می آیند. آنها 

برای چند هزارتومان کار می کنند.
شاید ماه به ماه گوشت و مرغ مصرف نکنند. شاید روزها رنگ برنج را 
نببیند. آنها مسافرت نمی روند و بچه های شان تعریفی از دریا و حتی حرم امام 

رضا ندارند. خانه شان یک اتاق است و دیگر هیچ.
فاصله طبقاتی در ایران هر روز در حال بیشتر شدن است. برخی زندگی شان 
میلیاردی است و برخی لنگ چند هزار تومان هستند. تورم و گرانی یقه بخشی از 

جامعه را چسبیده است و آنها را طبقه، طبقه به زیر خط فقر می کشاند.
درهمین طبقاتی که در این نوشتار کوتاه به آن اشاره شد بازهم طبقه وجود 
دارد. طبقه متوسط امروز ایران به ده ها بخش تقسیم می شود، همانطور که مرفهین 

به چندین بخش مختلف تقسیم می شود.
در این وضعیت به شدت باید هوای بخش ضعیف جامعه را داشت. آنها 

در حال تمام شدن هستند و دیگر جانی برای جنگیدن با این شرایط را ندارند.

علی ربیعی* 
از  برخی  اتفاقی  طور  به  فطر،  عید  روز 
دایرکتهای صفحه اینستاگرامم را مرور می کردم. 
پیامی از یک بانو به نام »مهدخت« را مشاهده 
همسری  با  ایرانی  بانوی  یک  مهدخت  کردم. 
غیرایرانی و ظاهراً دارای فرزندان دختر می باشد. 
به قدری نوشته این بانوی ایرانی، زیبا و تاثیرگذار 
نگذارم:  اشتراک  به  شما  با  آمد  دریغم  که  بود 
ایرانی  »… مطمئن باشید فرزندانی به جامعه ی 

تحویل خواهم داد که باعث افتخار نام ایران و ایرانی شوند.«
بسیاری از زنان ایرانی دوست داشتند فرزندشان ایرانی باشد و حلقه وصل شان با 
ایران از بین نرود. اما قوانین به گونه ای بودند که این زنان به هیچ وجه نمی توانستند 

آرزوی ایرانی بودن فرزندانشان را محقق کنند.
پدیده ای  با  خارجی،  مردان  با  ایرانی  زنان  ازدواج  از  حاصل  فرزندان  درباره 
اجتماعی  برنامه  اجرای هرگونه  قوانین،  دلیل ضعف  به  بودیم.  روبه رو  چندوجهی 
با مشکل مواجه می شد. متاسفانه این پدیده، در بسیاری از موارد مرتبط با مسایل 

اجتماعی، انسانی و حقوق شهروندی وجود دارد.
بسیاری از افرادی که مادر ایرانی آنها با مردی غیرایرانی ازدواج کرده بود، 

بی شناسنامه می ماندند. آنها به سن ازدواج می رسیدند و فرزند حاصل از ازدواج آنها 
نیز بی هویت ایرانی می ماندند.

از سال ۹4 که این پروژه اجتماعی آغاز شد، در کمیسیون ها، مجلس و رفت و 
برگشت با شورای نگهبان، چالشی نفس گیر با نگاههای امنیتی به پدیده ای انسانی 

داشتیم. این داستان همیشگی ما در پدیده های اجتماعی و انسانی است.
مشکل ساختاری ما فقط در طوالنی بودن اتمام پروژه های اقتصادی، عمرانی و 
صنعتی نیست. طوالنی بودن این پروژه ها تقریبًا مزیت اقتصادی غالب آنها را از بین 
برده یا کاهش داده است. همین ناکارآمدی به شکل مضاعف و غامض در پروژه های 

اجتماعی دیده می شود، با این تفاوت که نگاه سیاسی هم بر آنها حکم فرماست.
به عنوان مثال نگاه کنید این موضوع یک بار در مجلس نهم در قالب طرح به 
تصویب رسید و دولت وقت ظاهراً به دلیل بار مالی! و تصور می کنم با نگاه امنیتی 
موافقتی با این طرح نداشتند از سال ۹۳ مطالعاتی را در این زمینه آغاز کردیم و 
سپس در سال ۹4 با مشارکت سمن ها پروژه اجتماعی تابعیت بچه های مادر ایرانی 

آغاز و باالخره سال ۹۹ بخشنامه برای اجرا ابالغ شد.
به نظرم می رسد مسایل اجتماعی زیادی روی دست مانده اند که می توان بدون 
هزینه، با ابتکار و خالقیت ضمن حل بخشی از مسایل مردم، انسجام اجتماعی را 

نیز قوت بخشید.
* سخنگوی دولت

دیدگاه
تابعیت به بچه های مادر ایرانی، امنیت زدایی از ساحت اجتماعی

نهال موسوی 
خبــر این اســت: »صدیقــه کیان فر درگذشــت« 
شــاید اگــر فقــط ایــن خبــر را بشــنوید همــان لحظه 
متوجــه نشــوید کــه چــه کســی درگذشــته اســت و 
ــس از او  ــک عک ــر ی ــا اگ ــود؟ ام ــی ب ــید ک بپرس
ــرات  ــد و در خاط ــان می آی ــریع یادم ــم س را ببینی
جایگاهــی  خــود  بــرای  ذهن مــان  تصویــری 
داردچــون او را در بســیاری از فیلــم و ســریال ها در 

ــم. ــزرگ« دیده ای ــا »مادرب ــادر« ی ــش »م نق
در  ســال   ۶۰ از  بیــش  کیان فــر  صدیقــه 

زمینه هــای مختلــف هنرهــای نمایشــی فعالیــت داشــت، از رادیــو شــروع کــرد 
امــا بــه رادیــو محــدود نمانــد و از او در تئاتــر، تلویزیــون، ســینما، دوبلــه و ... آثــار 

ــرده اســت. ــی ک ــش آفرین ــا نق ــه در آنه ــده اســت ک ــادی برجامان زی
 از آن دســت بازیگــران بــود کــه شــاید هیــچ گاه نقــش اصلــی نداشــت و 
همــواره در نقش هــای فرعــی ظاهــر شــداما بــا بســیاری از کارگردانــان مطــرح 
ــت.  ــکاری داش ــریال هم ــا س ــم ی ــب فیل ــران در قال ــینمای ای ــه ای س و حرف
ــادی،  ــر فره ــد، اصغ ــه برومن ــی، مرضی ــوش مهرجوی ــون : داری ــازانی چ فیلم س
شــاپور قریــب، مســعود جعفــری جوزانــی، مهــدی صبــاغ زاده، یــداهلل صمــدی، 

ــن داوودی و ... ــی، ابوالحس ــن فتح حس
بازیگرانــی چــون صدیقــه کیان فــر در ســینما و تلویزیــون یــک نعمت انــد 
ــا فرعــی امــا  ــاه ی ــرای فیلم ســازان، چــون یــک نقــش کوت علــی الخصــوص ب
مهــم دارنــد کــه بایــد بــه خوبــی و درســتی اجــرا شــود ولــی معمــوال کارگردان ها 
از آن بخــش خیال شــان آســوده اســت و وقــت و انــرژی را در بخش هــای دیگــر 
بــه کار می گیــرد، چــون کســی کــه آن نقــش را ایفــا می کنــد چنــان حرفــه ای و 
توانمنــد کار خــود را انجــام مــی دهــد کــه جــای هیــچ نگرانــی باقــی نمی مانــد.

ــا  ــادر  ی ــش م ــریال ها در نق ــم و س ــیاری از فیل ــر را در بس ــم کیان ف خان
ــزرگ دیده ایــم اگرچــه ماننــد مــادران معــروف و مطــرح ســینمای ایــران  مادرب
هیــچ گاه یــک نقــش کلیــدی یــا اصلــی بــر عهــده نداشــت. مادرانــی بــا نقــش 
ــت  ــادی، پروین دخ ــده خیرآب ــره آزاد، حمی ــۀ چه ــون رقی ــی چ ــی بازیگران آفرین

یزدانیــان، جمیلــۀ شــیخی و گالب آدینــه.
امــا هــر جــا کــه بــوده بــه گــواه آثــاری  کــه دیده ایــم همــواره در نقشــی 
کــه داشــته اســتاندارد قابــل قبولــی ارائــه داشــته و بازیگــر توانایــی بــوده اســت. 

ــر  ــن  کــه در ســال های اخی ــب توجــه ای ــاق جال اتف
ــازی  ــرور« ب ــی »سوســن پ ــه کارگردان ــر ب در 2 تئات
ــم  ــیار ه ــاال بس ــن ب ــود س ــا وج ــا ب ــت و اتفاق داش
ــت )۱۳۹۶( و »داری داری  ــید. هایالی ــوش درخش خ

ــداری؟« )۱۳۹۷( ــا ن داری داری ی
تنهــا نکتــه ای کــه بایــد بــه آن اشــاره کــرد این 
اســت کــه بازیگرانــی چــون صدیقــه کیان فــر  کــه 
ــتگی اند  ــته و در دوران بازنشس ــا گذش ــنی از آنه س
غالبــا بــه دلیل بیــکاری و نداشــتن پیشــنهاد بازیگری 
ــوند و  ــار می ش ــی دچ ــرگی و ناراحت ــی افس ــه نوع ب
ــه  ــن رو جــا دارد نهــادی چــون خان ــه و شــکوه می گشــایند. از ای ــه گل ــان ب زب
ــا هــر نهــاد مرتبــط  ــون بازنشســتگان ی ســینما، وزارت ارشــاد، صداوســیما، کان
و عالقــه منــد دیگــر چــاره ای بــرای ایــن هنرمنــدان پیــش کســوت بیندیشــند.

مثــال اگــر باشــگاهی داشــته باشــند تــا بــه بهانه هــای مختلــف ایــن هنرمنــدان 
را دور هــم جمــع کنــد یــا بــه مســافرت  و تورهــای کوتــاه مــدت، شــهرگردی 
ــار از یکــی از آنهــا تقدیــر  و ... ببــرد یــا هــر هفتــه یــک روز گــرد آینــد و هرب
شــود. چنیــن برنامه هایــی قطعــا بــه لحــاظ روحــی و روانــی نقــش بــه ســزایی 

در زندگــی آنهــا خواهــد داشــت.
ــوق  ــا حق ــند ی ــته باش ــه داش ــه بیم ــت ک ــزان آن نیس ــن عزی ــکل ای مش
ــگاه های  ــن آسایش ــا را در بهتری ــر آنه ــد( و اگ ــا دارن ــون قطع ــتگی )چ بازنشس

ــد. ــت نمی کن ــا کفای ــرای آنه ــاز ب ــم ب ــم بگذاری ــال مندان و ... ه س
ــورد  ــواره م ــته اند هم ــه داش ــی ک ــل شــکل زندگ ــه دلی ــدان ب ــن هنرمن ای
ــی و ... هــر جــا کــه  ــادی، بقال ــازار، رســتوران، قن ــد. در کوچــه، ب توجــه بوده ان
قــدم می گذاشــتند آنهــا را می شــناختند و بــه شــکل ویژه تــری بــا آنهــا برخــورد 
مــی شــده اســت. بــه همیــن خاطــر وقتــی کــه کســی از آنهــا ســراغی نگیــرد و 
یــا کاری نداشــته باشــند احســاس پوچــی یــا بــی اهمیتــی می کننــد و دل شــان 
ــی روحــی  ــی و ناراحت می شــکند. البته بیشــتر ناراحــت می شــوند و عمــق تنهای
شــان بیشــتر اســت. بــه همیــن دلیــل اتفاقــا بایــد بــرای آنهــا بیشــتر بــه فکــر 

ــود و  راه حــل و چاره هــای در خــور اندیشــید. ب
اگرچــه انــگار خانــه ســینما بیشــتر درگیــر ایــن اســت کــه چــه کســی رئیس 

باشــد یــا وزارت ارشــاد و صداوســیما هــم دل مشــغول ایــن کــه... بگذریم...

نگاه و نظر

درگذشت هنرمندی پیش كسوت و یک نکته مغفول!



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1467- چهارشنبه 7 خرداد 21399 معه جا
ترم دانشگاه ها تمام شد، اینترنت رایگان نشد

مهتاب چابوک
دوم  نیم سال  پایان  به  حالی  در 
نزدیک  دانشگاه ها   ۹۹-۹۸ تحصیلی 
اینترنت  سازی  رایگان  که  می شویم 
آموزش مجازی در دانشگاه ها، همچنان 
رغم  علی  اپراتورها  و  است  خبرساز 
اساسی  اقدامی  ارتباطات،  وزیر  دستور 
طوری  به  نکرده اند؛  خصوص  این  در 
اینکه  با  ماه،   ۳ حدود  گذشت  با  که 
تمدید  از  خبر  بتازگی  ارتباطات  وزیر 
ارائه اینترنت رایگان به مدت یک ماه 
دیگر داده، اما بررسی ها نشان می دهد 
برخی  در  مجازی  آموزش  اینترنت  که 
نبوده  رایگان  ابتدا  از  حتی  دانشگاه ها 
آن  شدن  رایگان  بخواهد  حاال  که 

تمدید شود!
لکترونیک  ا آموزش  مسئوالن 
اینترنت  می گویند  دانشگاه ها  برخی 
نیم سال  این  در  مجازی  کالس های 
نیز اذعان  رایگان نشده و برخی دیگر 
هم  )آن  اپراتور  دو  یا  یک  فقط  دارند 
شرکت های خصوصی و نه اپراتورهایی 
محقق  را  امر  این  زیاد(،  مشترکان  با 

کرده اند.
مجازی  سامانه های  اینترنت   *

هنوز رایگان نشده
اطالعات  فناوری  مرکز  رئیس 
دانشگاه صنعتی اصفهان می گوید علی 
رغم اینکه آدرس ۷ سرور دانشگاه را به 
نیز  وزارتخانه  این  و  ارائه  وزارت علوم 
اعالم  ارتباطات  وزارت  به  را  آدرس ها 
کرده، اما تنها یک شرکت خصوصی؛ آن 
هم به صورت محدود، یکی از سرورهای 

این دانشگاه را رایگان کرده است.
فانیان معتقد است این موضوع در 
حال حاضر یک معضل بزرگ در مسیر 
صنعتی  دانشگاه  در  مجازی  آموزش 
متاسفانه  و  می شود  محسوب  اصفهان 
کردن  عملیاتی  برای  درخوری  اقدام 
وزارت  سوی  از  شده،  داده  وعده های 

ارتباطات، صورت نمی گیرد.
او افزود: مطلع هستیم که همکاران 
وزارت  با  مرتبًا  علوم،  وزارت  در  ما 
ارتباطات در تماس هستند، اما متاسفانه 

پیشرفتی حاصل نمی شود.

* هیچیک از اپراتورها اینترنت را 
رایگان نکرده اند

یکی  هم  نصیر  خواجه  دانشگاه 
از  که  است  دانشگاه هایی  از  دیگر 
اینترنت های  ترافیک  سازی  رایگان 
آموزش مجازی، بی نصیب مانده است. 
مدیر مرکز آموزش های الکترونیک این 
دانشگاه در این رابطه توضیح می دهد و 
می گوید: تقریبًا از ۱2 تا 2۸ اسفند ۹۸ 
مکاتبات زیادی از سوی وزارت علوم با 
رایگان  خصوص  در  ارتباطات  وزارت 
مجازی  سامانه های  اینترنت  سازی 
ما آدرس ۵  دانشگاه ها صورت گرفت. 
سرور را به وزارت علوم اعالم کردیم، اما 
تاکنون هیچکدام از سرورهایمان رایگان 
نشده است. این در حالیست که دانشگاه 
ما جزو لیست اولی بود که وزارت علوم 

آن را به وزارت ارتباطات تحویل داد.
اپراتورها در  از  ادامه داد: یکی  او 
این بازه زمانی اعالم کرد که ۵۰ درصد 
تخفیف اعمال می کند؛ ولی در مجموع 
اپراتورها،  از  هیچیک  عماًل  امروز  تا 
سامانه های  برای  ینترنت  ا ترافیک 
با  حتی  نکرده اند.  رایگان  را  آموزشی 
وجود اینکه وزارت ارتباطات به سازمان 
تنظیم مقررات نامه زد که به خط های 
)ADSL( نیز خدمات رایگان ارائه دهند، 
البته  نگرفت؛  صورت  اقدامی  هیچ  اما 
اعالم کرد  اپراتورهای خانگی  از  یکی 
ترافیک  آن  اساس  بر  و  داریم  لیستی 
دانشگاه ها را رایگان کرده ایم، اما برای 
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی این 

اقدام عملیاتی نشده است.

* نارضایتی اساتید و دانشجویان 
مدیر مرکز آموزش های الکترونیک 
دانشگاه خواجه نصیر با بیان این مطلب 
که اساتید و دانشجویان از این وضعیت 
ناراضی هستند، افزود: به غیر از بحث 
رایگان سازی ترافیک، بیشترین مشکلی 
که دانشجویان و اساتید با کالس های 
آنالین داشتند، قطع و وصلی های مکرر 
بود. از طرفی تعدادی از دانشجویان ما در 
مناطق محروم بودند و در آنجا اینترنت 
را  خود  باید  دانشجو  و  نداشت  وجود 
نسخه های  از  و  می رساند  نقطه ای  به 

آفالین، بهره مند می شد.
* بی اطالعی اپراتورها از رایگان 

سازی اینترنت 
چند روز گذشته نیز محمد حسین 
ساعی، رئیس دانشگاه سوره در واکنش 
به توئیت محمدجواد آذری جهرمی، وزیر 
بر  فناوری اطالعات مبنی  ارتباطات و 
تمدید یک ماه دیگر استفاده »رایگان« 
اساتید  علمیه،  حوزه های  دانشگاه ها، 
آموزش  نه های  ساما  از  دانشجویان  و 
توئیت هایی،  رشته  انتشار  با  مجازی، 
جناب  گفت:  جهرمی  آذری  به  خطاب 
وزیر، به ِجّد می توان گفت که میلیون ها 
این  مخاطب  استاد  و  طلبه  دانشجو، 
درباره  می توانند  و  هستند  شما  توئیت 
آن قضاوت کنند، اما واقعًا خوب نیست 
مساله ای این چنین که دو وزیر و چند 
در  آن  درباره  صراحت  به  وزیر  معاون 
رسانه های رسمی صحبت کرده اند، بعد 

از ۱ ماه چنین معطل بماند.
* آقای وزیر پیگیر وعده ها باشید

وی افزود: جناب وزیر، بهتر است 
ارائه دهنده  اپراتورهای  با  خودتان هم 
آیا  ببینید که  اینترنت تماس بگیرید و 
برای  »رایگان«  اینترنت  ارائه  وعده 
اجرایی  مجازی،  آموزش  سامانه های 
که  باشید  مطمئن  خیر؟  یا  است  شده 

همگی ابراز بی اطالعی می کنند.
رائه  ا با  سوره  دانشگاه  رئیس 
اپراتورها  برخی  با  تماس  از  نمونه هایی 
که از رایگان شدن اینترنت سامانه های 
بی  اظهار  دانشگاه ها  مجازی  آموزش 
اطالعی می کردند، افزود: دوستانی هم که 
این توئیت را می بینند، با بقیه اپراتورهایی 
از  و  بگیرند  دارند، تماس  که دسترسی 
ترافیک  شدن  »رایگان«  درباره  آنها 
سامانه های آموزشی دانشگاه خود بپرسند.

به  خطاب  سوره  دانشگاه  رئیس 
پیشنهاد  کرد:  اعالم  ارتباطات  وزیر 
ز  ا سطح  این  با  له ای  مسا می کنم 
فراگیری و اهمیت را شخصًا تا حصول 
نتیجه مطلوب، پیگیری کنید، امیدوارم 
امور مسلمین و حق الناس  پیگیری  در 

موفق و سربلند باشید.
مسئول فناوری اطالعات دانشگاه 
که  کرد  اعالم  گفتگویی  در  نیز  آزاد 
مجازی  سامانه های  اپراتور،   ۳ فقط 
جای  کرده اند؛  رایگان  را  دانشگاه  این 
سوال دارد که چرا از میان تعداد زیادی 
از اپراتورها، تنها ۳ اپراتور این اقدام را 

اجرایی کرده است؟
هزینه  کمک  زنجان  دانشگاه   *
خرید بسته اینترنتی به دانشجویان داد

تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  در 
علوم پایه زنجان نیز اینترنت سامانه های 
مجازی دانشگاه هنوز رایگان نشده؛ به 
طوری که رئیس این دانشگاه می گوید 
برای اینکه آموزش مجازی در دانشگاه 
زنجان  پایه  علوم  تکمیلی  تحصیالت 
به کار خود ادامه دهد و تعللی در کار 
رخ ندهد، خودشان از درآمد اختصاصی 
بسته  خرید  هزینه  کمک  دانشگاه، 
اینترنتی را به دانشجویان ارائه داده اند. 
به گفته او؛ زمانی که تخفیفات اینترنتی 
اعمال شود، این هزینه ها به خودی خود 

برای دانشگاه جبران خواهد شد.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

 امتحانات دانشگاه امیرکبیر »حضوری« و »مقطعی« است
معاون آموزشی دانشگاه امیرکبیر اعالم کرد که امتحانات پایان ترم در این دانشگاه 
حضوری و به صورت مقطعی)ابتدا کارشناسی و بعد از آن ارشد و دکتری( برگزار خواهد شد.

سید محمدحسین کریمیان  درباره برنامه های این دانشگاه بعد از بازگشایی دانشگاه 
ها، گفت: با توجه به اینکه پایان رسمی این ترم در دانشگاه امیرکبیر، 24 خرداد است، عمال 
از ۱۷ خرداد )تاریخ بازگشایی دانشگاه ها( به بعد کالسی نخواهیم داشت. با این وجود اما 
از آنجا که زمان شروع امتحانات را از 24 خرداد به ۷ تیرماه موکول کرده ایم، این امکان 

وجود دارد که اگر استادی نیاز به کالس جبرانی دارد، آن را بصورت آنالین برگزار کند. 
معاون آموزشی دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه بنا بر تصمیم اتخاذ شده، امتحانات 
کارشناسی و تحصیالت تکمیلی قطعا بصورت مقطعی و در بازه های زمانی متفاوت برگزار 
خواهد شد، ادامه داد: برنامه امتحانات دانشگاه در گذشته اینطور بود که ظرف 2 هفته، 
همه دانشجویان در همه مقاطع در امتحانات شرکت می کردند؛ اکنون اما بنا بر این است 

که بمنظور کاهش حجم حضور دانشجویان، امتحانات جداگانه و مقطعی برگزار شود.
کریمیان با بیان اینکه بحث فعلی در خصوص دانشجویانی است که باید امتحان 
بدهند، نه کل دانشجویان، گفت: ۹ هزار دانشجوی دانشگاه امیرکبیر باید در امتحانات حضور 
پیدا کنند و از این بین، ۳ هزار 2۰۰ دانشجو خوابگاهی هستند. لذا از آنجا که می خواهیم 
تراکم دانشجویان را هم در خوابگاه ها و هم در سایت دانشگاه کم کنیم، امتحانات را در 
4 هفته به تفکیک؛ 2 هفته مخصوص کارشناسی و 2 هفته نیز ویژه تحصیالت تکمیلی 
برگزار خواهیم کرد.وی با اشاره به اینکه آن تعداد از دانشجویان که درس نداشته و در بخش 
پژوهش فعالیت می کنند، در دوران امتحانات، حق ورود به دانشگاه را ندارند، در خصوص 
دروس عملی گفت: با توجه به اینکه به علت تعویق امتحانات، تقویم تیرماه دانشگاه پر 
است، باید بررسی کنیم که آیا می توان در مرداد ماه کالسهای عملی و آزمایشگاهی را 

برگزار کرد یا خیر؟ که هنوز در این باره به تصمیم مشخص نرسیده ایم.

آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه ها از شهریور
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با توجه به شیوع ویروس کرونا مالحظاتی 

را برای سال تحصیلی ۱4۰۰-۱۳۹۹ آموزش عالی کشور ارائه کرد.
با توجه  به شیوع  ویروس   به گزارشمرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
کرونا  پیشنهاداتی  برای مالحظات سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱4۰۰ آموزش عالی کشور ارائه 

کرد.
بنا بر اعالم مقامات رسمی وزارت بهداشت، موج جدید اپیدمی کرونا در فصل پاییز 
و زمستان اوج می گیرد، همزیستی کووید ۱۹ با ویروس شایع آنفوالنزا در این فصول، 

شرایط کنترلی و مهار بیماری را به مراتب سخت تر خواهد کرد.
مواجهه  در  کشور  عالی  آموزش  متولی  دستگاه های  قدام  عمده ترین ا
با شیوع  ویروس  کرونا در  نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ تعطیلی دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالی و استفاده از آموزش های از راه دور بود.
در این گزارش آمادگی بیشتر دانشگاه ها جهت حفظ سالمتی دانشگاهیان در سال 
تحصیلی ۱4۰۰-۱۳۹۹ از یک سو و کمک به بهبود کیفیت آموزشی و برقراری عدالت 
آموزشی از سویی دیگر، ملزومات بازگشایی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی را مورد 

توجه قرار گرفته است.
* مالحظات بازگشایی دانشگاه ها 

بازگشایی دانشگاه ها، باید تدریجی و با رعایت اولویت هایی مانند شرایط دانشجو 
)مقیم یا غیرمقیم، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی(، وضعیت اقلیمی و شرایط کرونایی منطقه 
و شرایط دانشگاه و تأکید ویژه بر کاهش تراکم کالس و یحتمل خوابگاهی باشد. در این 

میان ملزوماتی در نظر گرفته شده، که ضروری است مورد توجه قرار گیرند.
الف( مالحظات آموزشی و پژوهشی

شروع نیمسال اول سال تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از ابتدای 
شهریور باشد. این موضوع به خصوص جهت اتمام زودهنگام ترم تحصیلی قبل از تشدید 

سرما و احتمال اوجگیری ویروس کرونا، مؤثر خواهد بود.
به منظور کاهش جابجایی بین استانی و بین شهری دانشجویان، سازوکارها به گونه ای 
فراهم آورده شود تا کلیه محدودیت های میهمان شدن دانشجویان در تمام دانشگاه های 

دولتی و غیردولتی با هدف حضور دانشجو در دانشگاه محل سکونت یا اقامت رفع شود.
کاهش تراکم کالسی با روش های:

الف- جهت رعایت فاصله اجتماعی، کلیه کالس های تراکم باالی 2۰ نفر به دو 
گروه تقسیم شوند

از  حداکثری  استفاده  بر  تأکید  )با  دانشجویان  کالس های  سازی  فشرده  ب- 
استفاده  همچنین  تحصیلی،  مقاطع  غالب  جمعیت  حسب  روزهای متوالی بر  در  زمان( 

از ظرفیت  روزهای تعطیل و پنجشنبه ها
پ- اختیاری کردن حضور دانشجو در کالس های درس )به ویژه دروس تئوری( و 
تهیه ویدیوهایی از همه کالس ها و بارگذاری آن در سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه 
جهت دسترسی آن دسته از دانشجویانی که بنا به مالحظاتی امکان حضور در کالس ندارند.

ت-( امکان حذف ترم بدون احتساب سنوات برای کلیه دانشجویان فراهم شود
ث- کف تعداد واحدهای درسی انتخابی برای کلیه مقاطع تحصیلی برداشته شود

ج- ساعت های کالسی شناور باشد به گونه ای که جلسات درس به صورت ناهمزمان اتمام 
یابند. برای مثال تعدادی از کالس ها از ۸ تا ۱۰ برخی دیگر از ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰ و تعدادی نیز 
۹ تا ۱۱ باشد. این مهم امکان برخورد و تجمع دانشجویان را در فضای خارج از کالس 

کاهش خواهد داد.
پیش از شروع و برای آغاز هر چه بهتر سال تحصیلی جدید و تسلط بر امور پیشنهاد 

می شود:
دوره های  جدید تمامی دانشگاه ها  تحصیلی  تا شروع ترم  زمانی  فاصله  در  الف- 
آموزش الکترونیکی جهت آشنایی اعضای هیئت علمی برای آشنایی با اصول طراحی 
و تدوین محتوای الکترونیکی، نحوه آموزش و درنهایت ارزیابی آموزش از راه دور برگزار 

کنند.
ن  یا نشجو ا د بی  نتخا ا س  و ر د می  تما ز  ا علمی  هیئت  ی  عضا ا - ب
برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱4۰۰ -۱۳۹۹ محتوای الکترونیکی تهیه کنند. برای 
مانده  ماه  زمانی حداقل 2  بازه  در  دانشجویان  است انتخاب واحد کلیه  الزم  کار  این 
تهیه  فرصت  علمی  هیئت  اعضای  تا  باشد  تحصیلی جدید  به شروع نیمسال اول سال 

محتوای الکترونیکی دروس انتخابی را داشته باشند.
پ-  تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی زیرساخت های فنی و سامانه های 
آموزش الکترونیکی را به گونه ای فراهم آورند تا امکان آموزش از راه دور با کیفیتی به 

مراتب بهتر همچنان فراهم باشد.
د- جهت دسترسی برابر همه دانشجویان به بسترهای آموزش از راه دور، برای 
آن دسته از دانشجویانی که به هر دلیلی توان خرید تجهیزات آموزش از راه دور و هزینه 
اینترنت را ندارند، پیشنهاد می شود صندوق رفاه دانشجویان تسهیالت خرید تجهیزات به 

آنها پرداخت کند. در این میان می توان از ظرفیت نهادهای کمک رسانی نیز بهره برد.
جمله دکتری )2۶  از   ۱۳۹۹ سال  آزمون های  برگزاری  زمان  اعالم  با توجه به 
آزمون  و  مردادماه(   ۳۱ و   ۳۰( سراسری  مردادماه(،   ۳ و   2( ارشد  کارشناسی  تیرماه(، 
زمان مورد  با توجه به  و  شهریور(   ۱4( ناپیوسته  کارشناسی  و  حرفه ای  و  فنی 
می شود  پیشنهاد  شدگان،  اعالم نهایی قبول  تا  آزمون ها  برگزاری  تاریخ  نیاز از 
۳۹۹  -۱4۰۰ تحصیلی  سال  از  نیمسال دوم  جدیدالورود  دانشجویان   پذیرش 

باشد. این  موضوع ضمن کاهش تراکم دانشجویان در دانشگاه ها، سردرگمی های رایج 
در ثبت نام اولیه دانشجویان به خصوص در شرایط پیشرو را برطرف خواهد کرد.

* جهت حفظ سالمتی داوطلبان و کاهش احتمال انتقال ویروس
علوم  دانشگاه های  به  مناطق  از  پزشکی  دستیاری  آزمون  برگزاری  مکان  الف- 

پزشکی هر استان تغییر یابد
ب- سطح فضاها و مکان های برگزاری نسبت به سنوات قبل افزایش یابد

و  بهداشتی  مراقبت های  رعایت  با  آزمون  برگزاری  امکانات  پ- تجهیزات و 
ایمنی قبل، حین و پس از برگزاری آزمون تأمین شود.

و پایان  رساله  از  دفاع  امکان  که  شود  تقویت  گونه ای تسیهل و  به  شرایط 
مطالعه  و  رایگان  دسترسی  امکان  باشد.  فراهم  همچنان  نامه به صورت غیرحضوری 
آنالین و آفالین دانشجویان به فایل کتب، رساله، پایانامه و مقاالت فراهم شود. نشستها و 

گردهمایی های علمی و دانشجویی حداقل به مدت یکسال تحصیلی متوقف شود.
* مالحظات خدماتی، رفاهی و بهداشتی 

الف- ایده دانشجو خانواده تقویت شود، بدین معنا که دانشجویان هر اتاق به عنوان 
یک خانواده فرض شوند، با این کار احتمال رعایت نکات بهداشتی ازسوی اعضای اتاق 

قوت خواهد گرفت.
هر  ساکن  خوابگاه، تعداد اعضای  اتاق های  فضای  به ظرفیت و  بسته  ب- 
گندزدایی  اتاق ها  ساعت مشخصی کلیه  در  روزانه  است  باشد. الزم  نفر  اتاق حداکثر ۳ 
به  مربوط  محدودیت های  رفع  با  دانشجو  شدن  میهمان  )در صورت تسهیل  شوند 
جابجایی دانشجویان دانشگاه های دولتی به غیردولتی و برعکس و اختیاری شدن حضور 

در کالسهای آموزشی، متقاضیان سکونت در خوابگاه ها کاهش چشمگیری می یابند(
پ- غذای هر دانشجو در ظروف یکبار مصرف تحویل داده شود؛ جهت کاهش 

تراکم دانشجویان در زمان تحویل غذا پیشنهاد می شود:
۱. برای توزیع وعده ناهار طول زمان فعالیت بخش تغذیه دانشگاه افزایش یابد.

تحویل  به صورت هفتگی  وعده صبحانه نیز  و  دانشجو  شام درب اتاق  وعده   .2
داده شود.

۳. شیرهای آب، آبخوری ها و جامایع به صورت اتوماتیک تعبیه شوند. 
4. دستگاه های تب سنج و ضدعفونی کننده در محل ورود و خروج دانشگاه ها و 

خوابگاه ها نصب شود.
کلیه دانشگاه ها پیش از شروع سال تحصیلی، ظرفیت خوابگاه ها و شرایط واگذاری 
را با در نظر گرفتن مالحظات بهداشتی و به منظور حفظ سالمتی دانشجویان اعالم کنند. 
الزم است دانشجویان در زمان انتخاب رشته و دانشگاه، از شرایط و امکانات خوابگاهی 

دانشگاه مورد نظر ازجمله ظرفیت اتاق ها، امکانات بهداشتی و … کاماًل آگاه باشند.

 

انبار پارچه در خیابان مولوی تهران آتش  کرفت
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از حریق 

در یک انبار پارچه در خیابان مولوی خبر داد.
»جالل ملکی« گفت: یک مورد حادثه آتش سوزی در 
ساعت ۹:۱۰ صبح روز سه شنبه در محدوده جنوبی بازار تهران 
سازمان   ۱2۵ سامانه  به  سعادت  ایستگاه  مولوی  خیابان  در 

آتش نشانی شهرداری تهران اطالع داده می شود.
وی با بیان اینکه بالفاصله ۳ ایستگاه به محل حادثه 
اعزام شد، ادامه داد: محل حادثه یک ساختمان شش طبقه 
بود که بیشتر کاربری انباری داشت و به محلی برای نگهداری 
پارچه تبدیل شده بود. در طبقه ششم این ساختمان که ۱2۰ 
متر وسعت داشت، تمامی اتاق ها تبدیل به محلی برای انبار 
پارچه شده بود.سخنگوی سازمان آتش نشانی خاطرنشان کرد: 
در این طبقه حجم بسیار زیادی پارچه نگهداری می شد به 
از این پارچه ها نبود. در  گونه ای که اصال راهی برای عبور 
قسمت انتهایی این واحد یک اتاق ۱۸ متری کامال شعله ور قرار 
داشت، اما هیچگونه دسترسی به این اتاق نبود. آتش نشانان 
حدفاصل  و  پارچه ها  از  زیادی  حجم  روی  از  شدند  مجبور 

طاقه های پارچه و سقف عبور کنند.
ملکی تصریح کرد: بخشی از آتش به بخش های بیرونی 
سرایت کرده بود. حدودا یک سوم این واحد دچار حریق شده 
بود. با توجه به اینکه دسترسی به کانون آتش بسیار سخت 
بود، اما آتش نشانان به سرعت آتش را اطفاء کرده و توانستند 

از گسترش بیشتر آن جلوگیری کنند.
پارچه  زیاد  بسیار  حجم  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
نیروهای آتش نشانی درحال خارج کردن پارچه های سوخته 

و لکه گیری هستند.

دستگیری عامالن جنایت رگباری در کلبه جنگلی
گلوله های  شلیک  با  که  رگباری«  »جنایت  عامالن 

زیادی از سالح کالشینکف، سه نفر را درون یک دستگاه 
خودرو پژو پارس به قتل رساندند، باتالش کارآگاهان اداره 
پنجه  به  و  دستگیر  رضوی  خراسان  آگاهی  پلیس  جنایی 

عدالت سپرده شدند.
رئیس پلیس خراسان رضوی با بیان این خبر افزود: به 
دنبال وقوع جنایتی هولناک که در تاریخ ۹۹.2.24 در بخش 
رضویه مشهد رخ داد، رسیدگی ویژه به این پرونده حساس 
درحالی به گروهی از کارآگاهان زبده اداره جنایی سپرده شد 
که تصاویری از این جنایت در فضای مجازی منتشرشده بود.

سردار محمد کاظم تقوی افزود: در این حادثه تلخ سه 
نفر درون خودرو به رگبار بسته شدند و عامالن جنایت نیز 
به مکان نامعلومی گریختند تا این که کارآگاهان به ردزنی 
رسیدند،  کاشمر  در  آنان  مخفیگاه  به  و  پرداختند  متهمان 
تهران  به  جا  آن  از  قبل  ساعت  چند  جنایت  عامالن  اما 

بودند. گریخته 
فرمانده حافظان امنیت خراسان رضوی با تاکید بر این 
که تعقیب و گریز کارآگاهان در نهایت به کلبه ای جنگلی در 
اطراف گرگان رسید، خاطرنشان کرد: کارآگاهان درحالی با 
را  جنایت  این  اصلی  متهم  امنیتی سه  کامل  موارد  رعایت 
درون کلبه ای در تپه های جنگلی به دام انداختند که آن ها 
فاصله ای حدود سه هزارمتری را از داخل کلبه زیرنظر داشتند 
با انتقال متهمان به پلیس آگاهی، بازجویی از آنان در حضور 
قاضی علی اکبر احمدی نژاد )قاضی ویژه قتل عمد مشهد( 
آغاز و مشخص شد که آن ها به دلیل اختالفات قبلی و غرور 

جوانی دست به چنین جنایت وحشتناکی زده اند.

کودک پنج ساله در رودخانه کرج غرق شد
بچه  پسر  گفت:  کرج  احمر  هالل  جمعیت  رییس 
را  خود  جان  کرج  رودخانه  در  پیش  ساعتی  ساله  پنج 

از دست داد.
احمر  هالل  امدادگران  افزود:  نژاد  هاشمی  اهلل  فتح 
بر غرق  مبنی  گزارشی  پی کسب  در  کرج -چالوس  پایگاه 
شدن یک کودک در رودخانه کرج بالفاصله به محل مورد 

نظر اعزام شدند.
اورژانس و   ، افراد محلی  با همکاری  اضافه کرد:  وی 
نیروهای امدادی جسد این کودک از آب به بیرون کشیده شد.

ماموران  برخورد   از  پس  زن  یک  مرگ  تایید 
شهرداری

مدیر اجراییات شهرداری کرمانشاه اعالم کرد: یک زن 
کپرنشین پس از تخریب کپر و انتقال به کمپ ترک اعتیاد 
جان  شهرداری،  ماموران  توسط  شهر  این  سفید«  »چشمه 

خود را از دست داد.
»غالمرضا شهبازی« اظهارداشت: این اتفاق هفته گذشته 

در منطقه سه شهرداری کرمانشاه رخ داده است.
وی توضیح داد: ماموران اجراییات شهرداری کرمانشاه 
از زمین  رفع تخلف  بر  مبنی  از دریافت حکم قضایی  پس 
انتهای شهرک کیانشهر در منطقه سه  خواران به محدوده 
شهرداری کرمانشاه مراجعه کرده و در حین انجام ماموریت 
بود،  شده  ایجاد  خواری  زمین  راستای  در  که  کپر  یک  به 

برخورد کردند.
مدیر اجراییات شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه این زن 
به ظاهر معتاد به همراه دختر و نوه اش در این کپر زندگی 
می کردند، گفت: این زن به اخطار مأموران برای خروج از 
کپر توجهی نکرد از این رو ماموران خانم کمپ ترک اعتیاد 
چشمه سفید در محل حاضر شدند و وی را که مقاومت می کرد 

به اردوگاه منتقل کردند.
شهبازی افزود: این فرد پس از انتقال به اردوگاه چشمه 
سفید دچار حالت تهوع شد و در نهایت پس از حضور پزشکان 

مرکز فوریت های پزشکی جان خود را از دست داد.
توسط  عنوان  هیچ  به  این شخص  اینکه  بیان  با  وی 
است،  نگرفته  قرار  شتم  و  ضرب  مورد  شهرداری  ماموران 
در  قضایی  دستگاه  با کمک  حادثه  این  وقوع  دالیل  گفت: 

حال بررسی است.
در  کرد:  عنوان  شهرداری  کرمانشاه  اجراییات  مدیر 
صورتی که دستگاه قضایی فردی یا افرادی را در فوت این 
برخوردهای  کوتاهی  هیچ   بدون  دهد،  تشخیص  مقصر  زن 

الزم انجام خواهد شد.
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه نیز 
اطالع  حادثه  این  باره  در  دقیق  بررسی  از  کرد: پس  اعالم 

رسانی خواهد کرد.
برخی در فضای مجازی ادعا کرده بودند که این زن بر 
اثر ضرب و شتم ماموران شهرداری کرمانشاه فوت کرده است.

 چاقوکشی در عروسی باعث قتل شد
در  عروسی  مجلس  یک  در  جوان  چند  درگیری 
سیمین شهر از توابع شهرستان گمیشان به مرگ یک تن و 
زخمی شدن 2 جوان ختم شد و عروسی زوج گلستانی را به 
عزا تبدیل کرد.رییس دادگستری گمیشان با اعالم این خبر 
برای  تحقیقات  انتظامی،  و  قضایی  عوامل  حضور  با  گفت: 
شناسایی قاتل یا قاتلین آغاز شد و تاکنون 2 نفر به عنوان 

مظنون بازداشت شده اند.
محمد تازیکه اظهار داشت: در بازرسی از منزل یکی از 
مظنونین لباس خونی و چاقو کشف شد.حال دو زخمی دیگر 

این حادثه مطلوب گزارش شده است.

جزئیات تصادف زنجیره ای در تبریز
وقوع  ز  ا شرقی  یجان  با ذر آ نس  ورژا ا سخنگوی 
تبریز  )ص(  اعظم  پیامبر  اتوبان  در  زنجیره ای  تصادف 

داد. خبر 
شادی نیا گفت: به دنبال بارش باران و لغزندگی سطح 
جاده، عصر دیروز یکشنبه، چندین دستگاه خودرو سواری به 

همدیگر برخورد کردند.
بررسی  و  تریاژ  از  پس  اورژانس  کارشناسان  گفت:  او 
صحنه، ۹ نفر از سرنشینان خودرو ها را که دچار مصدومیت 
جزئی شده بودند به بیمارستان امام رضا )ع( تبریز انتقال دادند.

را  گوسفند  راس   ۲۰۰ خرم آباد  در  پلنگ  حمله 
تلف کرد

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: حمله پلنگ 
در منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد موجب تلف شدن 

۱2۰ تا 2۰۰ راس گوسفند شد.
مهرداد فتحی بیرانوند افزود: در پی حمله پلنگ به گله 
دامداران در منطقه حفاظت شده سفید کوه این گله رم کرده 

و از ارتفاعات سقوط کرد.
وی با اشاره به دریده شدن چندراس نیز توسط پلنگ 
اظهار داشت: سفیدکوه زیستگاه پلنگ است و سالهای گذشته با 
دوربین تله ای وجود این گربه سان در منطقه به اثبات رسیده و 
طی سال های اخیر با اقداماتی همچون آموزش جوامع محلی 

جمعیت آن رو به رشد ست.
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شرایط وام ازدواج فرزندان بازنشستگان تغییر کرد

صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری بـا صدور اطالعیـه ای اعالم 
کـرد تاریـخ عقدنامـه ازدواج فرزندان از اول فروردین ۹۸ محاسـبه 

می شـود.
صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری در اطالعیه ای اعـالم کـرد: 
به اطالع بازنشسـتگان و وظیفـه بگیـران صنـدوق بازنشسـتگی 
کشـوری می رسـاند کـه با توجه به درخواسـت های مکـرر عزیزان 
بـرای لحـاظ کـردن تاریـخ عقـد فرزنـدان بازنشسـتگان از ابتدای 
سـال ۱۳۹۸ و دسـتور و تاکید مدیرعامل صندوق مبنی بر اجرایی 
بازنشسـتگان،  تاریـخ عقدنامـه فرزنـدان  شـدن این درخواسـت، 
موظفیـن و همسـر وظیفه بگیر بـرای دریافـت تسـهیالت ازدواج، 

از اول خـرداد ۹۸ به اول فروردیـن ۹۸ تغییـر یافـت.
بنابرایـن فرزنـد یا نوه تحـت تکفـل بازنشسـتگان، موظفیـن 
و  می کننـد  ازدواج  برای اولین بـار  بگیر کـه  و همسـر وظیفه 
تاریـخ عقدنامـه ایشـان در بـازه زمانی اول فروردیـن ۹۸ تـا ۳۱ 
اردیبهشـت ۹۹ قـرار دارد، می تواننـد برای دریافت تسـهیالت 2۰ 
میلیـون تومانـی، نسـبت به ثبـت نـام و ارسـال اینترنتـی مدارک 

خـود اقـدام کنند.
همچنیـن متقاضیانـی کـه پیـش از ایـن و در سـال گذشـته 
اقـدام به ثبـت نام کـرده و موفق به دریافت تسـهیالت نشـده اند، 
در صورت قرار گرفتـن در بـازه زمانی اعـالم شـده)اول فروردین 
۹۸ تـا ۳۱ اردیبهشـت ۹۹( باید مجدداً اقـدام به ثبت نام و مدارک 

خـود را ارسـال کنند.

این روزها با نزدیک شدن به ایام امتحانات 
نگرانی دانش آموزان پایه نهم و دوازدهم به دلیل 
به  گرفته است  جلسات امتحان باال  در  حضور 
طوری که والدین برخی دانش آموزان خصوصاً در 
پایه نهم نسبت به تصمیم مبنی بر حضوری برگزار 
شدن امتحانات این پایه گالیه دارند. عموم گالیه 
این والدین و دانش آموزان پایه نهمی این است 
که وقتی قرار است امتحانات به صورت مدرسه ای 
برگزار شود، چه فرقی با روش های ارزشیابی که 
در سایر پایه های متوسطه )به جز پایه دوازدهم 
که  در حالی است  این  دارد؟  که نهایی است( 
که  می رسد  خبر  مدارس  از  و  کنار  و  گوشه  از 
دانش  نیز  در سایر پایه ها  مدارس  از  برخی 
اجبار  به  می خواهند  امتحانات  برای  را  آموزان 
به مدارس بکشانند. به نظر می رسد با توجه به 
شورای  به  آموزان  دانش  اینکه نحوه ارزشیابی 
مدارس  شده باشد، اجبار برخی  مدارس سپرده 
نیز خارج از قانون نیست هر چند با اعتراض اولیا 
امتحانات  روبروست  و ممکن است  کل فرایند 
اولیا و  به چالشی جدی میان  آینده  در روزهای 

مسئوالن مدارس تبدیل شود.
متوسطه  علیرضا کمرئی معاون آموزش 
آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، در 
برگزار  حضوری  برای  اجبار  خصوص چرایی 
این  در حالی که  نهم  پایه  امتحانات  شدن 
و  نیست  منطقه ای  حتی  و  سراسری  امتحانات 

دخالت معلم در  میزان  به  توجه  با  نمرات  عماًل 
صد  اوراق  تصحیح  تا  سوال  طراحی  فرایند 
نظر برای  در صدی است، پایایی و روایی مورد 
ارزشیابی تحصیلی را نیز می تواند دچار خدشه کند، 
حرفه ای  حوزه های  در  بدهید  اجازه  باید  گفت: 
عوامل حرفه ای نظر بدهند و بعد می شود آن را 
نقد کرد که چقدر منطبق بر فضای عمومی جامعه 
است. علت اینکه امتحانات پایه نهم را حضوری 
برگزار می کنیم این است که در امتحانات کتبی 
توجه به طراحی سوال می شود و از همین نظر 
اساس توان  و بر  و پایایی است  روایی  دارای 
دانش آموز در پاسخ به سواالت می توان اطمینان 
نسبی داشت که اگر دوباره امتحانی گرفته شود 
برای هدایت  ما هم  نمره تکرار می شود.  همان 

تحصیلی به این اطمینان نیاز داریم.
تاثیر  تحصیلی  هدایت  در  داد:  ادامه  وی 
و نشان  می شود  جمع  دو  و  نمرات مستمر یک 

یند  ا فر ین  ا در  معلم  دهنده سهم قضاوت 
و اساس فرایند نظام تعلیم و تربیت نیز  است 
میزان ارزیابی معلم باالست  که  است  همین 
بگوید  که صالحیت دارد  این معلم است  و 
د  ا ستعد ا چه  س  ر د هر  ر  د ز  مو آ نش  ا د
و پشتکاری دارد و در فضای بیرون نیز به همان 

استناد می شود.
حاال  که  پرسش  این  به  پاسخ  کمرئی در 
اطمینان  به قضاوت معلمان  میزان  این  که 
غیر  ارزیابی  به  اطمینان  همین  چرا  هست 
گفت:  نمی شود،  امتحانات حضوری واگذار  از 
این صالحیت مورد تایید قرار گرفته است اما برای 
اینکه یک تفکیکی در رشته های متوسطه دوم 
باید صورت بگیرد که بعداً مورد اعتراض نیز نباشد 
و مبنایی کتبی برای نمرات در دست باشد، ما نیاز 

به امتحانات حضوری داریم.
معاون آموزش متوسطه در پاسخ به پرسش 

دیگری درباره اینکه در این شیوه معلم می تواند 
سوال ها را از قبل به دانش آموزان بدهد یا حتی 
شنیده می شود مدیران برخی مدارس از معلمان 
می خواهند میانگین نمرات کالسشان از یک حدی 
پایین تر نباشد، در این صورت از اساس اطمینان 
کردن به چنین نمراتی آیا راه حل مناسبی برای 
می توانیم  ما  کرد:  بیان  است،  تحصیلی  هدایت 
بنشینیم و هدایت تحصیلی و مبناهای آن را نقد 
کنیم و ببینیم اشکاالت کجاست و حتی در این 
موارد می توانیم پیگیر تخلفات گزارش شده باشیم. 
در هر شرایطی مکانیزم کنترل و نظارت وجود دارد 
مثاًل در حالت عادی )غیرکرونایی( ۵ درصد اوراق 

مورد بازبینی قرار می گیرند.
کارشناس  عنوان  به  ما  کرد:  بیان  وی 
این امر دقت آزمون های کتبی را به خاطر اینکه 
می توانیم بر مبنای آن تفکیک رشته های نظری 
و فنی حرفه ای و کاردانش را داشته باشیم، معتبر 
پایه نهم ۶ درس اثر گذار در  بچه های  می دانیم. 
هدایت تحصیلی دارند که ضریب سه دارد اما در 
مدرسه نمونه دولتی این نمرات تا ۵۰ درصد اثرگذار 
است. در واقع برخی مدارس نیاز به مبنایی برای 
پذیرش دانش آموزان در رشته های متوسطه دوم 
در  دوره  انتقال  اینکه  دلیل  به  نهم  پایه  دارند. 

آن صورت می گیرد امتحانات مهمی است.
ین  ا به  سخ  پا ر  د ئی  کمر
ل  نتقا ا نیز  ششم  یه  پا ر  د که  سش  پر

حذف  دوره صورت  می گیرد  اما امتحاناتش 
شد و ارزشیابی جایگزین آن شد، بیان کرد: در 
پایه ششم به جهت آنکه ارزشیابی به طور کلی 
در دوره دبستان کیفی توصیفی است، خیلی با 
حذف امتحانات از آن فاصله گرفته نشد. در پایه 
نهم و دوازدهم است که حساسیت ها بیشتر است.

نسبت  آیا  پایان در خصوص اینکه  در  وی 
به حفظ سالمتی دانش آموزان در دوره برگزاری 
امتحانات حضوری به اولیا اطمینان خاطر می دهید، 
گفت: ما اگر بتوانیم رعایت پروتکل های بهداشتی 
بحث  نگرانی وجود ندارد.  دیگر  دهیم  انجام  را 
پروتکل های بهداشتی نیز حوزه تخصصی وزارت 
بهداشت است که تاکید بر رعایت فاصله گذاری 
دارد. ما نیز همین تدابیر را اندیشیده ایم و چون 
باشیم  داشته  محدودیت  که  نیست  کنکور  مانند 
که فقط پنج شنبه و جمعه امتحانات را برگزار کنیم 
بریزیم،  را  برنامه  این  می توانیم  در طول هفته  و 
برای همین تدابیر بهداشتی را راحت تر می توانیم 
رعایت کنیم. اینکه بهداشت سالمتی دانش آموزان 
با ستاد ملی مبارزه  امنیت دارد  یا  تهدید می شود 
با کرونا و وزارت بهداشت است. بگویند پروتکل ها 
را سخت گیرانه تر کنید، این کار را هم می کنیم. 
را  هشتم  و  هفتم  پایه  همین االن امتحانات  ما 
سوم  یک  و  کردیم  به صورت حضوری حذف 
جمعیت در مدارس در روزهای امتحان کاهش پیدا 

کرده است.

امتحانات پایه نهم دبیرستان ها حضوری برگزار می شود

ها
ده 

گزی

سوگند رام
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از  تعطیلی  فاز  به  مدارس  رفتن  با 
دلیل  به  گذشته  سال  اسفندماه  اوایل 
روش های  کرونا،  شیوع  از  پیشگیری 
آموزش تغییر کرد و از آن زمان سناریوهای 
و  امتحانات  برگزاری  برای  مختلفی 
ارزشیابی های دانش آموزان در تمام مقاطع 
تحصیلی مطرح شد تا آنکه در نهایت و با 
موافقت ستادملی کرونا، مدارس به مدت 
یک ماه از 2۷ اردیبهشت بازگشایی شدند 
و دستورالعمل و نحوه برگزاری امتحانات 

نیز مشخص و اعالم شد.
برای  پرورش  و  آموزش  وزارت 
از مقاطع و شاخه های تحصیلی  هرکدام 
از  امتحانات  برگزاری  برای  شیوه هایی 
و  مشخص  غیرحضوری  تا  حضوری 
اعالم کرده است و همواره تاکید می کند 
باید تمام  امتحانات حضوری هستند  اگر 

پروتکل های بهداشتی رعایت شوند.
ابتدایی ها  آخِرسالی  ارزشیابی   *

چگونه است؟
نند  هما بتدایی  ا دوره  رزشیابی  ا
سال های گذشته توصیفی است؛ همچنین 
وزارت آموزش و پرورش اعالم کرده است 
ششم  پایه  هماهنگ  امتحان  امسال  که 

برگزار نمی شود.
در دستورالعمل »بازگشایی مدارس 
 24 که  امتحانات«  برگزاری  نحوه  و 
پرورش  و  آموزش  سوی  از  اردیبهشت 
ابالغ شد شرایط اختصاصی ارزیابی دوره 

ابتدایی به این شرح است:
 الف -  در خصوص دانش آموزان 
کالس اول باید با ارزیابی دقیق اطمینان 
الفبا  حاصل شود دانش آموز کلیه حروف 
فراگرفته است و مهارت های  به خوبی  را 
را  اول  پایه  سطح  در  نوشتن  و  خواندن 
ارزشیابی  است،  کرده  کسب  به خوبی 
شفاهی و کتبی این موضوع توسط معلم 
مربوط انجام می شود و نظارت و تأیید آن 

با مدیر مدرسه خواهد بود.
ب-  چنانچه به هر دلیل دانش آموز 
پایه اول در یادگیری حروف و مهارت های 
مورد نظر خواندن و نوشتن شایستگی الزم 
را کسب نکرده باشد، باید برنامه مشخصی 
برای تحقق این امر توسط معلم ارائه شود.

ج-  مدیر مدرسه موظف است برای 
دلیل  به  که  دانش آموزانی  از  دسته  آن 
عدم دسترسی به فناوری و یا برنامه های 
در  دیگر  دلیل  هر  به  یا  و  تلویزیونی 
از  باقیمانده  درسی  محتوای  یادگیری 
زمان تعطیلی مدارس ضعف دارند، برنامه 
مشخص جبرانی با محوریت معلم کالس 

تعیین کند.
ارزشیابی  نحوه  خصوص  در  د-  
پایانی و یادگیری دانش آموزان به صورت 
حضوری با غیرحضوری )به جز پایه اول( 
شورای مدرسه تصمیم گیری خواهد کرد.

* تاکید بر ارزیابی کتبی از کالس 
اولی ها در صورت امکان

به گزارش ایسنا، رضوان حکیم زاده 
-  معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
پیرامون  تکمیلی  توضیحات  پرورش  و 
تا  اول  ارزشیابی   و  امتحانات  برگزاری 
اینکه  بر  تاکید  با  و  کرد  ارائه  ششمی ها 
بیشتری  اولی ها حساسیت  درباره کالس 
ابتدایی  مقطع  در  آزمون ها  گفت:  داریم، 
لزوما حضوری نیست. تاکید ما این است 
که دانش آموزان در قالب دو یا سه نفر 
با حفظ پروتکل های بهداشتی بتوانند در 

کنند.  پیدا  حضور  ارزیابی  جهت  مدارس 
به  دیگری  روش  به  بتواند  معلم  اگر  اما 
این اطمینان برسد که دانش آموز هم از 
از جهت خواندن،  و هم  نوشتاری  جهت 

مهارت های الزم را کسب کرده،
*  اجباری برای حضور وجود  ندارد

به  دستورالعملی  داد:  ادامه  وی 
مدارس ارسال کردیم و یک بند خاص در 
نظر گرفتیم تا عالوه بر ارزیابی که معلم 
انجام می دهد و این ارزیابی باید به صورت 
کتبی باشد تا دانش آموز بتواند حروف را 
بنویسد و بشناسند، مدیر مدرسه هم باید 

آن را تایید کند.
بر اساس این دستورالعمل معلم باید 
فرمی را برای تمام دانش آموزانش تکمیل 
کند و به صورت خاص برای دانش آموزان 
کالس اول دبستان عالوه بر معلم، مدیر 
مدرسه هم باید نظارت کند تا این اطمینان 
حاصل شود، دانش آموز مهارت های اولیه 
قید  این فرم  باید در  فرا گرفته است.  را 
از  آموز  دانش  هر  برای  معلم  که  شود 
استفاده  آموزش  برای  روش هایی  چه 

کرده است.  
سایر  از  ارزشیابی  درباره  حکیم زاده 
گفت:  ششمی ها  کالس  ویژه  به  پایه ها 
تشخیص این موضوع با معلم است، معلم 
بر اساس ارزیابی از یادگیری دانش آموزان، 
ارائه می دهد و  به مدیر مدرسه  گزارشی 
امتحانات  زمان  درباره  مدرسه  شورای 
تصمیم گیری می کند آنچه برای ما مهم 
همه  دانش آموزان  که  است  این  است 
درسی  مطالب  و  کنند  دریافت  را  محتوا 

را آموخته باشند.
نتایج  اعالم  زمان  درباره  وی 
ارزشیابی ها در دوره ابتدایی نیز گفت: در 
دوره ابتدایی ارزشیابی کیفی توصیفی و با 
که  زمانی  است؛ وی هر  معلم  محوریت 
تشخیص دهد دانش آموزان یادگیری  شان 
به اتمام رسیده، می تواند نتایج ارزشیابی را 

در کارنامه آنها ثبت کند.
 * نحوه ارزشیابی در پایه های هفتم، 

هشتم، دهم و یازدهم
طبق اعالم رئیس سنجش و پایش 
کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش، 
دانش   ۹۹ ماه   خرداد  پایانی  ارزشیابی 
و  دهم  هشتم،  هفتم،  پایه های  آموزان 
مدرسه  شورای  تصمیم  طبق  یازدهم 
ترجیحا بعد از تاریخ  ششم خرداد ماه به 
به صورت  فرآیند آموزش  عنوان تکمیل 

غیر حضوری انجام  می شود.
بر  آموزان   دانش  این  ارزشیابی 
آوری  جمع  شواهد  و  مستندات  اساس 
ر  د ز  مو آ نش  ا د رکت  مشا ز  ا ه  شد
خل  دا بیتی  تر موزشی  آ لیت های  فعا
مدرسه،  و  درس  کالس  از  خارج  و 
مجازی،  حین آموزش های  ارزشیابی 
موقعیت های  در  خالقیت ها  و  ابتکارات 

آموزی  دانش  یادگیری،  پژوهش های 
نتایج  نویسی،  دروس، خالصه  با  مرتبط 
نوبت  تراکمی  و  مستمر  ارزشیابی های 
اول و مستمر نوبت دوم و سایر شیوه های 
دانش  نمره  و  می گیرد  ارزشیابی صورت 
ارائه  مدرسه   مدیر  به  و  آموز تعیین 
ارزشیابی  ستون  در  نمره  این  می شود، 
تکوینی و پایانی نوبت دوم )خرداد( ثبت 

و اعالم نتیجه می شود.  
* نحوه برگزاری امتحانات پایه نهم 

و زمان آغاز آن 
با توجه به تأثیر نمرات دروس پایه 
دانش  تحصیلی  هدایت  فرایند  در  نهم 
آموزان، تمامی امتحانات  پایانی خرداد ماه 
۹۹ پایه نهم نیز به صورت حضوری برگزار 
به  نهم  پایه  امتحانات  امسال  می شود. 
صورت هماهنگ استانی برگزار نمی شود.

طراحی  مراحل  تمامی  همچنین 
تصحیح  و  امتحانات  برگزاری  سواالت، 
گرفت.  خواهد  انجام  مدرسه   در  اوراق 
برنامه امتحانات پایانی پایه نهم بر اساس 
تنظیم  گونه ای  به  مدرسه  شورای  نظر 
 ۹۹ خرداد  ششم  از  ترجیحا  که  می شود 
اتمام  برسد و  شروع  و تا ۳۱ خرداد به 
پایان هفته اول تیرماه  تا  نمرات حداکثر 
۹۹ در سامانه ثبت شود.طبق اعالم مرکز 
سنجش وزارت آموزش و پرورش آزمون 
به  نیز  دهم  به  نهم  پایه  دولتی  نمونه 
صورت استانی برگزار و تاریخ آن متعاقبًا 

اعالم خواهد شد.
* نحوه برگزاری امتحانات کالس 

دوازدهمی ها
خرداد  پایانی  امتحانات  تمامی    -
از  اعم  نظری  دوازدهم  ۹۹ پایه  ماه 
صورت  غیرنهایی)داخلی( به  و  نهایی 

حضوری برگزار می شود.
دوازدهم  پایه  نهایی  امتحانات    -
نظری طبق برنامه اعالم شده و امتحانات 
داخلی پایه دوازدهم نظری نیز با تصویب 
تکمیل  عنوان  تحت  مدرسه  شورای 
حضوری  صورت  به  آموزش،  فرآیند 

برگزار می شود.
طبق اعالم کمرئی، معاون آموزش 
پرورش  و  آموزش  وزارت  متوسطه 
 ۱۷ دوازدهم از  پایه  نهایی  امتحانات 
خرداد به صورت حضوری برگزار می شود 
و تا ۱۶ تیر ادامه دارد و دانش آموزان تا ۱۰ 

خرداد می توانند رفع اشکال انجام دهند.
* ارزشیابی داوطلبان آزاد، ایثارگران 

و بزرگساالن از راه دور
داوطلب  آموزان  دانش  ارزشیابی 
دور  راه  از  و  بزرگساالن  ایثارگران،  آزاد، 
متوسطه  سوم  دوازدهم،  پایه  از  غیر  به 
آیین نامه های  برابر  دانشگاهی  پیش  و 
مربوط به صورت حضوری تا پایان خرداد 
برگزار می شود. امتحانات نهایی پایه های 
دوازدهم، سوم متوسطه و پیش دانشگاهی 

با  همزمان  مربوط  آیین نامه های  مطابق 
دانش آموزان روزانه از  تاریخ ۱۷ خرداد 

شروع می شود.
* تکمیل فرایند آموزش و ارزشیابی 

در شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
ارزشیابی  و  آموزش  فرآیند  تکمیل 
دروس شایستگی های فنی، شاخه فنی و 
حرفه ای و استانداردهای مهارتی کاردانش 
 2۷ تاریخ  از  هنرستان(  خارج  و  )داخل 
اولویت  ماه با  مرداد   ۱۵ تا   اردیبهشت 
مدرسه  شورای  تصویب  دوازدهم با  پایه 
و هماهنگی اداره  به صورت تراکمی و با 
برنامه ریزی و سازمان دهی هنرآموزان به 

صورت حضوری انجام می شود.  
خرداد  پایانی  ارزشیابی  همچنین 
شایستگی های  عمومی،  دروس   ۹۹ ماه 
به  هنرستان ها  فنی  یه  پا و  غیرفنی 
می شود.  انجام  حضوری  غیر  صورت 
معلمان  شناخت  اساس  بر  ارزشیابی  این 
غیر  و  حضوری  فعالیت های  میزان  از 
حضوری دانش آموزان و استفاده از سایر 
انجام  گفته،  پیش  ارزشیابی  شیوه های 
پایه  دروس  در  است  بدیهی  خواهد شد. 
حصول  فنی  غیر  شایستگی های  و  فنی 
غیر  و  حضوری  آموزش  از  اطمینان 
حضوری و پودمان های باقیمانده با معلمان 

مربوطه خواهد بود.  
در دستورالعمل »بازگشایی مدارس 
 24 که  امتحانات«  برگزاری  نحوه  و 
اردیبهشت ابالغ شد آمده است که نمرات 
دروس شایستگی های فنی و استانداردهای 
در  به صورت »جاری«،  مهارت  آموزش 
خردادماه لحاظ و پس از اتمام ارزشیابی در 
کارنامه خردادماه هنرجویان ثبت می شود.

در صورت عدم امکان ارائه دروس 
هنرجویان پایه  کارورزی  کارآموزی-  
این  جاری،  سال  تابستان  یازدهم در 
 )۱4۰۰( آینده  سال  تابستان  در  دروس 

ارائه خواهد شد.
* اصول و پروتکل های بهداشتی در 

زمان برگزاری امتحانات
که  شتی  ا بهد ی  تکل ها و پر  
سالمت  حفظ  برای  باید  دانش آموزان 
خود و سایر همکالسی ها در هنگام تردد 
به حوزه ها رعایت کنند و اولیا گرامی نیز 
از  باشند  داشته  بیشتری  نظارت  آنها   به 

این قرار است:
۱-  از حضور زود هنگام در محل 
حوزه امتحانی و توقف در حوزه بعد از پایان 

امتحان خودداری شود.
و  ماسک  از  مدت  تمام  در    -2
شود  استفاده  دستکش  از  حتی المقدور 
ذخیره  دستکش  و  ماسک  است  بهتر  و 

همراه داشته باشند.
۳-  از تجمع، دست دادن و صحبت 
مستقیم با همکالسی ها در محیط حوزه 
و هنگام تردد در مسیرها خودداری شود.

خود  مایحتاج  و  ملزومات    -4
)خودکارو...(،  ذخیره  افزار  نوشت  نظیر 
به  را  و...   خوراکی  مواد  آشامیدنی،  آب 
با خود به  صورت شخصی تهیه کرده و 
از  به هیچ عنوان  و  ببرند  امتحان  جلسه 

وسایل اشتراکی استفاده نشود.
۵-  از دست زدن و نشستن بر روی 
صندلی امتحانی دیگران خودداری شود، به 
عبارتی تنها و مستقیمًا بر روی صندلی که 
شماره داوطلبی دانش آموز روی آن نصب 

شده است، مستقر شوند.

جزئیات جلسه افتتاحیه مجلس یازدهم
معاون اجرایی مجلس ضمن تشریح جزئیات جلسه افتتاحیه مجلس یازدهم 

ترکیب هیات رئیسه سنی این مجلس را نیز اعالم کرد.
غالمرضا نوری در نشست خبری خود برای تشریح جزئیات جلسه افتتاحیه 
مجلس یازدهم گفت: جلسه افتتاحیه مجلس یازدهم فردا چهارشنبه هفتم خرداد 
ماه با حضور 2۷۶ نفر از منتخبین و با حضور تعدادی از مهمانان عالی رتبه 

کشوری و لشکری برگزار می شود.
شرایط  از  ناشی  گذشته  سال های  با  امسال  افتتاحیه  تفاوت  افزود:  وی 
بهداشتی حاکم بر جامعه است و پروتکل های بهداشتی ما را در دعوت از مهمانان 
محدود کرده است معموال اعضای هیات دولت، مسووالن کشوری و لشکری، 
استانداران، علما و پیشوایان مذاهب و اقلیت ها و نمایندگان صنوف مختلف در 
این جلسه دعوت می شدند که به خاطر شرایط خاص از دعوت آنها شرمنده شدیم.

نوری ادامه داد: ان شاءاهلل ما در وقت قانونی مجلس یازدهم را شروع 
فردا  صبح   ۸ می کنم  دعوت  محترم  منتخبین  از  مجددا  من  و  کرد  خواهیم 
یازدهم شرف حضور  اولین جلسه مجلس  و  افتتاحیه  مراسم  برای  چهارشنبه 

داشته باشند.
معاون اجرایی مجلس شورای اسالمی یادآور شد: طبق اعالم آیین نامه 
مجلس در جلسه افتتاحیه ابتدا تالوت قرآن و بعد گزارش معاون اجرایی خدمت 
رئیسه سنی مستقر خواهند شد،  از آن هیات  ارائه می شود و پس  نمایندگان 
گزارش وزیر کشور ارائه می شود و رئیس جمهور نیز سخنانی را خواهد داشت 
در ادامه نیز مراسم تحلیف و سوگند منتخبین و اقتراع شعب را خواهیم داشت.

امام  از تحلیف در حرم  بعد  ادوار گذشته منتخبین  یادآور شد: در  نوری 
خمینی حضور می یافتند که امسال به دلیل شرایط خاص این برنامه به وقت 
مناسب دیگری موکول شد و به جای آن منتخبین در پایان جلسه بر سر مزار 

شهدای گمنام حضور می یابند.
وی درباره ترکیب هیات رئیسه سنی نیز گفت: براساس مدارک واصله 
آقای تقوی منتخب تهران رئیس هیات رئیسه سنی، آقای میرسلیم نایب رئیس 
هیات رئیسه سنی، آقای نجابت منتخب شیراز به عنوان جوان ترین منتخب 
دبیر هیات رئیسه سنی و آقای فتحی منتخب استان کردستان به عنوان جوان 
ترین منتخب دبیر دوم هیات رئیسه سنی خواهند شد که این ترکیب فردا صبح 

در محل هیات رئیسه مستقر خواهند شد و جلسه را اداره می کنند.
معاون اجرایی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: منتخبین همچنین فردا 
پیش از ظهر یا بعد از ظهر بسته به تصمیم هیات رئیسه سنی در شعب ۱۵ گانه 
حضور می یابند. و برای دومین جلسه رسمی مجلس آن طوری که هیات رئیسه 
سنی تصمیم گرفته به صورت استمزاجی در جلسه فردا رای گیری خواهد شد که 
در صورت موافقت منتخبان روز پنجشنبه برگزار شود. در جلسه دوم همچنین 

باید انتخاب رئیسه دایم صورت بگیرد.
معاون اجرایی مجلس شورای اسالمی همچنین گفت: کار شعب بسته به 
میزان اعتراضات و فعال شدن کمیسیون تحقیق معموال طی یک هفته جمع 
می شود و با تایید دو سوم اعتبارنامه منتخبین مجلس رسمیت می یابند و وارد 

دستور کار خود می شود.
تحت  مجلس  افتتاحیه  جلسه  برگزاری  که  این  بیان  با  پایان  در  نوری 
پروتکل های ستاد ملی مقابله با کرونا انجام می شود، ادامه داد: ما جلساتی با 
وزیر بهداشت و نماینده ایشان داشتیم و به منتخبین در تهران و شهرستان ها 
مکان های را برای انجام تست کرونا اعالم کردیم که ان شاءهلل بنا است آنها با 
تست منفی در جلسه فردا حضور یابند و خوشبختانه تاکنون نیز مشکلی خاصی 

در این زمینه  وجود نداشته است.

مردم قید مسافرت را تا چند ماه آینده بزنند
نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه »مردم باید قید مسافرت را تا 
چند ماه آینده بزنند« گفت: اگر سخت گیری ها بیشتر شده بود و مرز فرد سالم 

و بیمار را مشخص می کردیم، شرایط بهتری داشتیم.
مسعود رضایی در مورد وضعیت بیماری کویید ۱۹ در شیراز و افزایش 
سفرها به این شهر گفت: حاکمیت به مجری گری دولت تصمیم گرفت فضا را 
بازتر کند و محدودیت ها را سهل بگیرد. بازگشایی اماکن مذهبی نمود عینی 
با همه گیری کرونا  تبع همین سیاست ها  به  نیز  است. مردم  آسان گیری  این 

عادی برخورد می کنند.
نماینده شیراز در مجلس دهم در مورد افزایش سفرها گفت: همانطور که 
فضای بسیاری از مشاغل باز شد، منعی برای سفر رفتن مردم هم وجود ندارد. 
به نوعی می توان گفت آزادی عملی در مواجهه با کرونا وجود دارد و ما صرفا 
می خواهیم ببینیم که در آینده چه خواهد شد. به نظر من، اگر این ویروس باقی  
بماند، موج دوم به شکل تشدید شده ای آغاز می شود اما اگر به طور طبیعی 

فروکش کند شرایط بهتری خواهیم داشت.
وی در خصوص کنترل ورودی شهر شیراز گفت: کنترلی در مبادی این شهر 
وجود ندارد. سفرها بسیار افزایش پیدا کرده و شهر بسیار شلوغ است. ترافیک 
نیز تشدید شده است. نمی توان گفت در آینده چه اتفاقی می افتد اما می توان 
گفت که اگر سخت گیری ها بیشتر شده بود و می توانستیم مرز فرد سالم و بیمار 

را مشخص کنیم، شرایط بهتری داشتیم.
رضایی افزود: ما نتوانستیم این مرز را مشخص کنیم. متأسفانه افرادی 
متوجه ابتال می شوند اما ناقل بودن را کتمان می کنند. می توان گفت برای این 
دسته از افراد هیچ تمهیدی نیندیشیدیم. دست کم باید در این زمینه اطالع رسانی 

دقیق تری صورت بگیرد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان در توصیه ای به مسافران 
شیرازی و کسانی که قصد سفر به این شهر را دارند، گفت: وقتی دادرسی برای 
همه گیری وجود ندارد، مردم خود باید به داد خود برسند. توصیه من این است 
که اگر ضرورتی وجود ندارد، سفر نروند. مردم باید قید مسافرت را تا چند ماه 
آینده بزنند. این تصمیم های خودبنیاد بهتر از وضعیتی است که دیگران برای 

آنها تصمیم بگیرند.

آن هایی که سلطان ها را ساختند اعدام شوند
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر لزوم شناسایی علت ها در مساله اخالل در نظام اقتصادی کشور عنوان کرد: 
ممکن است سلطان ها وجود داشته باشند و افراد اصلی در پشت پرده شناسایی 
را ساختند  این هایی که سلطان ها  پذیرد  اعدام صورت  است  قرار  اگر  نشوند. 

شناسایی و اعدام شوند.
مجازات  و  محاکمه  تاثیر  عدم  چرایی  درباره  کاظمی  کمالی پور  یحیی 
اقتصادی  اقتصادی در کاهش نوسانات در وضعیت  سالطین اخالل در نظام 
کشور و کاهش گرانی ها گفت: نگرش ما در این عرصه همیشه شناسایی و 
برخورد با معلول ها بوده و علت ها را شناسایی نمی کنیم و آنها را مورد برخورد 
قرار نمی دهیم. درختی را فرض کنید که شکوفه های آن قطع می شود اما این 
شکوفه ها بار دیگر از ریشه سبز خواهند شد. به نظر می رسد در عرصه نوسانات 
ارزی، ریالی، اقتصادی، خودرویی و مسکن علت و علل هایی در پشت صحنه ها 
وجود دارند که دستگاه های متولی ناظر و رسیدگی کننده یا امکان شناسایی 

آنها را ندارند یا این که امکان برخورد با آنها وجود ندارد.
وی ادامه داد: شاهد اعدام سالطین بوده ایم ولی اثرات متعاقب آن بر جامعه 
مترتب نبوده نقض غرض هایی در این باره در کشور وجود دارد برای مثال گفته 
می شود که تالش می کنند وضعیت بازار را متعادل کنند ولی در فضای واقعی 

آن را شاهد نیستیم.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
الزم است مسیر را در این عرصه تغییر دهیم. برای مثال فرد به دلیل اخالل 
در نظام اقتصادی اعدام می شود اما کماکان این سوال مطرح است که ما کدام 
محدودیت را برای خرید سکه و طال قرار دادیم که اکنون می خواهیم فردی 
را به خاطر آن اعدام کنیم؟ از سویی دیگر چگونه اجازه دادیم که یک فرد این 
میزان طال خریداری کند؟ اکنون تمامی مردم تمام توان خود را می گذارند تا 
یک خودرو ثبت نام کنند اما امکان ثبت نام یک خودرو را هم ندارند. حال چگونه 
می شود یک فرد ۶۵۰۰ یا ۷۰۰۰ خودرو ثبت سفارش کند؟ چگونه فرصت این 
موضوع را داشته است؟ آیا یک فرد به تنهایی می تواند این کار را انجام دهد؟

کمالی پور در این باره تصریح کرد: یکسری سلسله مراتب وجود دارد که 
موجب می شود دست این فرد بر دست افراد دیگر باشد. اگر قرار است اعدام کنیم 
باید کسانی را که این سلطان ها را ساختند شناسایی و اعدام کنیم، چرا که ممکن 
است دهها سلطان دیگر وجود داشته باشد ولی افرادی در پشت پرده شناسایی 
نشوند، دست قانون به آنها نرسد و نهایتا وضعیت به همین ترتیب ادامه پیدا کند.

مأموریت های پدافند هوایی 
بدون کوچک ترین وقفه ای انجام می شود

مأموریت های  گفت:  ارتش  هوایی  پدافند  نیروی  هماهنگ کننده  معاون 
محوله پدافند هوایی بدون کوچک ترین وقفه و به طور مستمر، پایدار و مقتدرانه 

انجام می شود.
امیر سرتیپ ابوالفضل سپهری راد  درخصوص اقدامات نیروی پدافند هوایی 
در عرصه مقابله با کرونا، گفت: این نیرو از بدو اعالم شیوع ویروس منحوس 
کرونا و همگام با اقدامات ستاد ملی مقابله با کرونا، اقدام به تشکیل قرارگاه 

پدافند زیستی در ستاد نیرو و مناطق نُه گانه پدافند هوایی کرد.
وی افزود: نیروی پدافند هوایی به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه و مقابله  
هماهنگ، منسجم و جدی در اقصی نقاط کشور نیروهای خود را جهت مقابله 

مؤثر با شیوع این ویروس منحوس بسیج کرد.
عمده  کرد:  ارتش تصریح  هوایی  پدافند  نیروی  هماهنگ کننده  معاون 
اقدامات نیروی پدافند هوایی بر پیشگیری از ابتالی کارکنان و خانواده ها و مردم 
شریف ایران اسالمی به ویروس کرونا از طریق اقدامات تبلیغی و آگاه سازی 
گسترده، تولید، تأمین و توزیع اقالم بهداشتی و محافظتی از جمله مواد شوینده 
و ضدعفونی کننده، الکل، ماسک، دستکش و گان و گندزدایی گسترده اماکن 

عمومی در یگان ها و شهرهاست.
افراد  و غربالگری  در شناسایی  نیرو  این  اینکه  بیان  با  راد  امیر سپهری 
مبتال و جداسازی آن ها از افراد سالم در پادگان ها و اماکن اداری و به حداقل 
رساندن حضور افراد در محل خدمت در ایام قرنطینه و همچنین انجام معاینات 
و تست های گسترده، اجرای اقدامات کنترلی در کلیه مبادی ورودی و خروجی 
اماکن اداری و سازمانی و همکاری با سایر نیروها در کنترل ورودی و خروجی 
با  بود، گفت: بحمداهلل  اقدام کننده  نیروهای  و... جز نخستین  از شهرها  برخی 
اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته، نیروی پدافند هوایی تاکنون کمترین میزان 

ابتال به کرونا داشته است.
وی درخصوص اقدامات پیشگیرانه نیروی پدافند هوایی در داخل پادگان ها 
و کوی های سازمانی، گفت: با توجه به اینکه ویروس کرونا کمتر شناخته شده 
با مدیریت بحران و مطابق با دستورالعمل ها و  بود لذا این نیرو بر آن شد تا 
پروتکل های بهداشتی ابالغی، در حد مطلوب نیازمندی های ضروری برای مقابله 
با این معضل را تهیه و به یگان های تابعه واگذار کند. ازجمله نیازمندی هایی که 
به تهیه و تأمین آن مبادرت شد، دستگاه های تب سنج به تعداد مورد نیاز یگان ها، 

دستگاه های سمپاش و مه پاش بوده است.
معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی ارتش خاطرنشان کرد: همچنین 
از ظرفیت های موجود از قبیل خودروهای رفع آلودگی »ش. م.ه«، برای گندزدایی 
و ضدعفونی گسترده معابر و اماکن عمومی استفاده شد. در عمده یگان های 
برای  نقاهتگاه هایی  آماده سازی  و  ایجاد  به  اقدام  مقدورات  در حد  پدافندی، 
مراقبت از بیماران کرونایی شد و با احضار و به کارگیری کادر خدوم و فداکار 

درمانی حداکثر آمادگی برای مقابله با کرونا کسب شد.
امیر سپهری راد اضافه کرد: عالوه بر موارد ذکر شده، همان گونه که قباًل 
هم اشاره شد، موضوع غربالگری کارکنان وظیفه و پایور به طور جد دنبال شد 

تا در حد امکان زنجیره انتقال ویروس قطع شود.
وی در خصوص اقدامات ارتش در راستای رزمایش خدمت مومنانه، گفت: 
ارتش جمهوری اسالمی ایران و به تبع آن نیروی پدافند هوایی دو رزمایش و 
رژه مرتبط با مقابله با ویروس کرونا را به مورد اجرا گذاشت. اولین اقدام رزمایش 
خدمت به جای رژه 2۹ فروردین، با عنوان مدافعان وطن- یاوران سالمت بود 
که در این اقدام کلیه امکانات و ظرفیت های ارتش و نیرو برای کمک و یاری 

سازمان های متولی مقابله با ویروس کرونا قرارگرفت.
بر  تاکید کرد: عالوه  ارتش  پدافند هوایی  نیروی  معاون هماهنگ کننده 
حمله  احتمال  بر  مبنی  قوا  کل  معظم  فرمانده  اشاره ی  با  و  مذکور  رزمایش 
مورد  به  بیولوژیکی  رزمایش  هوایی  پدافند  در  بحران،  این  بودن  بیولوژیکی 
اجرا گذارده شد و اقدامات وسیعی در چارچوب دستورالعمل های عملیات های 
ویروس  اینکه همه گیری  بیان  با  راد  سپهری  درآمد.امیر  اجرا  به  بیولوژیکی 
کرونا شرایطی را به وجود آورد که نیاز به تعطیلی بسیاری از مشاغل و اجرای 
قرنطینه سراسری بود، اظهار داشت: در این عرصه مردم واقعًا خوش درخشیدند 
و همکاری و همراهی حداکثری را با دولت داشتند ولی در این میان، بسیاری از 

مردم عزیزمان دچار مشکالت معیشتی و اقتصادی شدید شدند.
و  نهادها  دیگر  کنار  در  هوایی  پدافند  نیروی  این رو  از  کرد:  اضافه  وی 
حد  در  مومنانه  خدمت  رزمایش  اجرای  با  دولتی  غیر  و  دولتی  سازمان های 
مقدورات به کمک و یاری افراد آسیب دیده کشور شتافت. ازجمله اقداماتی که 
در رابطه با این رزمایش صورت گرفت، جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی 
مردمی و رساندن آن ها به خانواده های نیازمند، تهیه بسته های حمایتی ارزاق 
در کلیه یگان ها، ایجاد ایستگاه های تست ویزیت رایگان در نقاط مختلف کشور، 
بخشودگی کرایه اماکن تجاری تحت کنترل نیرو، تهیه و اهدای مقادیر زیادی 
از اقالم ضدعفونی و بهداشتی و حفاظتی در بین مردم، واگذاری خودرو برای 
خدمت به مردم، کنترل ورودی و خروجی شهرها و ارائه خدمات بهداشتی و 

بیمارستانی به هموطنان بوده است.
معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی ارتش در خصوص سالم سازی 
محیط سربازی در یگان های مختلف این نیرو گفت: نگرانی خانواده های محترم 
از وضعیت فرزندانشان در خدمت سربازی، برای نیروهای مسلح قابل درک بود و 
تالش شد تا حداکثر پیشگیری به جهت ابتال به ویروس در یگان ها صورت پذیرد.

امیر سپهری راد بیان کرد: سعی کردیم در دوران قرنطینه، حضور سربازان 
عزیز را به حداقل برسانیم بر این اساس، فاصله گذاری هوشمند را در همه اماکن 
پادگان ها ازجمله خوابگاه ها به اجرا درآوردیم، اجرای مراسمات و فعالیت های 
جمعی به حداقل رسانیده شد و تمامی فعالیت های سربازی با رعایت دقیق و 

جدی دستورالعمل های بهداشتی به اجرا گذاشته شد.
و  سربازان  زیست  اماکن  مستمر  کردن  ضدعفونی  داشت:  اظهار  وی 
غذاخوری ها در دستور کار قرار گرفت و برای سرو غذا از ظروف یکبارمصرف 
استفاده شد، برای حفاظت از مجموعه، سربازانی که از مرخصی برمی گشتند به 
مدت دو هفته در قرنطینه قرار می گرفتند و همچنین مدت دوره های آموزشی 
در یگان های آموزشی سربازی به نصف تقلیل یافت. امروز به حمداهلل اوضاع در 

تمامی پادگان ها و یگان های پدافند، تحت کنترل است.
معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی ارتش درباره توان رزمی این 
نیرو، گفت: حفظ و ارتقاء توان رزم از اولویت ها و کار ویژه نیروهای مسلح و 

به ویژه نیروی پدافند هوایی در خط مقدم دفاع از حریم آسمان کشور است.
امیر سپهری راد تصریح کرد: با وجود مشکالت و مسائلی که به جهت شیوع 
گسترده ویروس کرونا برای کشور و نیروهای مسلح حادث شد، نیروی پدافند 
هوایی با تدابیر ویژه و حضور کیفی و اثربخش کارکنان در مراکز فرماندهی و 
کنترل و مواضع پدافندی و عملیاتی، با رعایت تمامی اصول متناسب با شرایط 
پیش آمده و با غیرت و ایثار در کنار ملت عزیز و مدافعان سالمت بیش از پیش 
به دفاع از حریم والیت حریم والیت پرداختند و نه تنها توان رزمی کاهش نیافت، 
بلکه می توان ادعا کرد که کارکنان پدافند هوایی با اقتدار و عزمی پوالدین، 
مأموریت های محوله و پدافند هوایی را بدون کوچکترین وقفه به طور مستمر و 

پایدار و مقتدرانه انجام می دهند.

ریاست مجلس آینده باید چهره ملی باشد
اولین  یازدهم که  یازدهم گفت: مجلس  نائین در مجلس  منتخب مردم 
مجلس در گام دوم انقالب است باید یک مجلس متفاوت، مقتدر و قوی باشد.

الهام آزاد منتخب مردم نائین در مجلس یازدهم در خصوص شاخصه های 
رئیس مجلس یازدهم، اظهارداشت: یکی از شاخصه های رئیس مجلس مدیریت 

توانمند است که با این شرایط ما می توانیم مجلسی متفاوت داشته باشیم.
وی افزود: مجلس یازدهم که اولین مجلس در گام دوم انقالب است باید 

یک مجلس متفاوت، مقتدر و قوی باشد.
منتخب مردم نائین در مجلس یازدهم ادامه داد: این شرایط به وجود نمی آید 
مگر اینکه ما شرایطی را فراهم کنیم و این شرایط مستلزم این است که ریاست 
مجلس یک فرد مدیر و توانمند باشد کسی که در واقع توانسته باشد هر جایی 

که وارد شده باشد را متحول ساخته و تأثیر گذار عمل کرده باشد.
چنین  دارد  وجود  مجلس  در  اکنون  هم  که  گزینه هایی  در  گفت:  آزاد 
شخصیتی وجود دارد و با توجه به اینکه مجلس ریاست شورای اسالمی در رأس 
امور است یک چهره ملی می خواهد و انشاهلل در آینده نزدیک انتخاب می شود.
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تحویل کارت های پایان خدمت حداکثر ۱۵ روز بعد از اتمام 
سربازی

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: حداکثر ۱۵ روز بعد از پایان سربازی، 
کارت های پایان خدمت از طریق پست به دست افراد می رسد.

سردار تقی مهری اظهار داشت: در حال حاضر مشکلی برای ارائه کارت های 
پایان خدمت نداریم و نهایتًا حداکثر از اتمام دوران خدمت تا ۱۵ روز کارت های 

پایان خدمت از طریق پست به دست افراد می رسد.
وی افزود: اگر فردی برای دریافت کارت پایان خدمتش به مشکل بر خورد، 
می تواند بعد از اتمام دوره خدمت به سازمان وظیفه عمومی محل تولد یا جایی 

که از آن اعزام شده است، مراجعه کند و مورد را پیگیری کند.
به گفته وی، کارت پایان خدمت تنها از طریق پست به آدرسی که افراد در 

پرونده خودشان ثبت کرده اند، ارسال می شود.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا خاطرنشان کرد: اگر فرد در محل 
حضور نداشته باشد و یا آدرسش تغییر کرده باشد می تواند به باجه مرکزی 
پست  اداره  طریق  از  اگر  و  کند  پیگیری  را  مسئله  و  کند  مراجعه  پست 
اولیه  اعزام  محل  عمومی  وظیفه  معاونت های  به  می تواند  نگرفت  جواب 

شأن مراجعه کند.
سربازی،  خدمت  پایان  از  بعد  روز   ۱۵ حداکثر  کرد:  تصریح  مهری 

کارت های پایان خدمت به دست افراد می رسد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا روند صدور کارت های پایان 
خدمت به دلیل کرونا به تعویق افتاده است یا خیر؟ گفت: مسئله صدور کارت 
ربطی به کرونا ندارد و همانطور که گفتم حداکثر تا ۱۵ روز بعد از اتمام خدمت، 

کارت ها صادر می شود و از طریق پست به دست افراد می رسد.
مهری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه افرادی می گویند ۱۵ 
روز از پایان خدمتشان گذشته است اما هنوز کارت پایان خدمت به دست 
آنان نرسیده، اظهار داشت: فردی که 2۱ ماه خدمت کرده باشد را حتی یک 
روز بیشتر نگه نمی دارند. برای دریافت کارت پایان خدمت فرد باید به محل 
این مراحل  انجام دهد. حال  یگان مراجعه کند و مراحل تسویه حساب را 
تسویه حساب امکان دارد چند روزی زمان ببرد ولی این طور نیست که این 

بازه بخواهد به زمان های طوالنی افزایش پیدا کند.

وزارت آموزش  و پرورش دستورالعمل 
نحوه برگزاری امتحانات خردادماه پایه نهم 
مدارس شبانه روزی را جهت اجرا به ادارات 

کل آموزش وپرورش استان ها ابالغ کرد.
بازگشایی  دستورالعمل  ابالغ  پیرو 
پروتکل های  کامل  رعایت  با  مدارس 
بهداشتی از 2۷ اردیبهشت ماه و باهدف رفع 
اشکال و ارائه خدمات آموزشی به آن دسته 
از دانش آموزانی که به هر دلیلی موفق به 
غیرحضوری  درسی  آموزش های  دریافت 
آموزش وپرورش  وزارت  سوی  از  نشده اند، 
نات  متحا ا برگزاری  نحوه  لعمل  دستورا
را  شبانه روزی  مدارس  نهم  پایه  خردادماه 
آموزش وپرورش  کل  ادارات  به  اجرا  جهت 

استان ها ابالغ شد.
و  خاص  موارد  در  اساس،  این  بر 
دانش  خصوص  در  فقط  موردی  به صورت 
که  شبانه روزی  مدارس  نهم  پایه  آموزان 

امکان حضور در ارزشیابی پایانی خردادماه 
مدیر  باشد،  نداشته  وجود  آن ها  برای 
مدرسه پس از تائید شورای مدرسه، تنظیم 
اداره  هماهنگی  با  و  مربوط  صورت جلسه 
ارزشیابی  می تواند  منطقه  آموزش وپرورش 
در  )خردادماه(  دوم  نوبت  )تراکمی(  پایانی 

پایه های نهم دوره اول متوسطه را به شیوه 
غیرحضوری برگزار کند.

به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط 
این  در  آموزش وپرورش،  وزارت  عمومی 
دستورالعمل آمده است: در صورت برگزاری 
مسئولیت  غیرحضوری،  شیوه  به  آزمون 

دانش  تربیتی  تحصیلی  پیشرفت  ارزشیابی 
آموزان به عهده معلمان و مدیران مدارس 
خواهد بود. معلمان می توانند برای اطمینان 
از تحقق اهداف دروس، بر اساس مستندات و 
شواهد جمع آوری شده از مشارکت دانش آموز 
و  داخل  تربیتی  و  آموزشی  فعالیت های  در 
خارج از کالس درس و مدرسه، آموزش های 
مجازی، نتایج ارزشیابی حضوری، ارزشیابی 
ابتکارات  آنالین،  و  آفالین  غیرحضوری 
یادگیری،  موقعیت های  در  خالقیت ها  و 
پژوهش های دانش آموزی مرتبط با دروس، 
خالصه نویسی، نتایج ارزشیابی های تکوینی 
)مستمر( نوبت اول و دوم و پایانی )تراکمی( 
نوبت اول و سایر شیوه های ارزشیابی، نمره 
دانش آموز را تعیین و به مدیر مدرسه ارائه 
کنند و این نمره در ستون ارزشیابی تکوینی 
دوم  نوبت  )تراکمی(  پایانی  و  )مستمر( 

)خردادماه( ثبت و اعالم نتیجه خواهد شد.

دستورالعمل برگزاری امتحانات پایانی پایه نهم مدارس شبانه روزی

مجموعه تلویزیونی »یک لیوان زندگی« با هدف آموزش 
خودمراقبتی به نوجواناِن دبیرستانی ساخته شد.

مجموعۀ ترکیبی آموزشی »یک لیوان زندگی« با هدف 
آموزش مهارت های خودمراقبتی و ایمن سازی قشر نوجوان و 
آماده سازی آنان در برخورد با شرایط مختلف تحصیلی در مدرسه، 

خانه و سایر محیط های زندگی، ساخته شده و هم اکنون در مرحله 
فنی پس از تولید قرار دارد. تصویربرداری این مجموعه قرار بود 
اسفند سال گذشته آغاز شود که به دلیل گسترش ویروس کرونا  
امکان پذیر نشد. تصویر برداری این مجموعه  با حفظ پروتکل های 
بهداشتی از ابتدای اردیبهشت اغاز شد و بعد از یک ماه در ابتدای 

خرداد به پایان رسید. این مجموعه در پنج قسمت 2۰ دقیقه ای به 
سفارش معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ساخته 
شده است و در هر قسمت به یکی از مسائل اساسی نوجوانان در 
قالب بخش های نمایشی، گزارش های مستند و گفتگوی کارشناسی 

پرداخته می شود.  

آموزش خودمراقبتی به نوجوانان در یک برنامه تلویزیونی



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1467- چهارشنبه 7 خرداد 41399 انرژی اقتصاد- 

صنایع  امور  معاون  اعالم  طبق 
در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
طرح فروش فوق العاده خودروها، چهار 
مرحله دیگر فروش تا پایان سال انجام 
خواهد شد. ضمن اینکه از نیمه دوم ماه 
خودروها  پیش فروش  طرح  نیز  جاری 
براساس  آن ها  قیمت  آغاز می شود که 
قیمت خودرو در روز تحویل خواهد بود.

بیان  با  نیارکی  صادقی  مهدی 
نحوه  ساماندهی  طرح  طبق  که  این 
روش  چهار  به  که  خودروها  فروش 
العاده«،  فوق  »فروش  خودرو  فروش 
»تحویل  و  خودرو«  فروش  »پیش 
تا یک سال« و »مشارکت در تولید« 
انجام می شود، اعالم کرد: تا پایان سال 
جاری، چهار مرحله دیگر فروش فوق 

العاده خواهیم داشت.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، 
تاکید  ضمن  تجارت)صمت(،  و  معدن 
شده  اعمال  محدودیت های  براینکه 
مصرف کنندگان  تا  شد  خواهد  باعث 
فوق العاده  فروش  فرآیند  وارد  واقعی 

طرح  برای  که  شعاری  گفت:  شوند، 
خودروها  فروش  نحوه  ندهی  ما سا
به منظور واقعی  پیش بینی شده است، 
توزیع است.  تقاضا و عدالت در  کردن 
برای واقعی کردن تقاضا محدودیت هایی 
ماه  همچون عدم خرید خودرو در ۳۶ 
خودروسازان،  از  یک  هیچ  از  گذشته 
نداشتن پالک فعال و داشتن گواهی نامه 
معتبر و... است که مصرف کننده واقعی 
را به سمت خرید خودرو سوق می دهد 
در طرح  و طبق ضوابط کمیته خودرو 
فروش فوق العاده ظرف سه ماه خودرو به 

مشتری تحویل داده می شود که شامل 
سود مشارکت و انصراف نیز نمی شود.

مهم  نکته  افزود:  نیارکی  صادقی 
در طرح فروش فوق العاده این است که 
سند یکسال در رهن شرکت می ماندتا 
به  می کند  دریافت  خودرو  که  کسی 
مدت یکسال حق فروش نداشته باشد. 
مراجع قضایی نیز همیشه براین تاکید 
د اشته اند که فروش خودرو به صورت 
خریدار  هم  برای  است  ممکن  وکالتی 
کند.  ایجاد  مشکالتی  فروشنده  هم  و 
وزارت صنعت در طرح مزبور به دنبال 

سند  بودن  رهن  در  جدا  که  است  این 
خودرو، فروش وکالتی هم اتفاق نیفتد.

پیش  ماه  خرداد  دوم  نیمه  از 
فروش ها آغاز خواهد شد

وی افزود: نیمه دوم ماه جاری نیز 
پیش فروش خودرو را خواهیم داشت که 
عدد آن قابل توجه است. قیمت خودرو 
در طرح اول)فروش فوق العاده( تثبیتی 
فروش  که  معناست  بدین  این  است. 
شورای  که  است  قیمت هایی  براساس 
اما در مرحله  رقابت اعالم کرده است 
و  است  خودرو  پیش فروش  که  ثانویه 
تحویل خودرو تا یکسال قیمت بر اساس 

قیمت روز تحویل است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با بیان اینکه بطور کلی 
قیمت  درصد   ۵۰ نیز  مرحله  این  در 
مشارکت  سود  و  می شود  اخذ  خودرو 
تاکید  ندارد،    برای یکسال هم وجود 
کرد: خودرو باید به یک کاالی مصرفی 
با دوام در جامعه درآید و هیچ داللی نباید 

در این فضا وارد شود.

پروژه های داخلی و خارجی بانک توسعه صادرات
و  توسعه ای  بانک  یک  عنوان  به  صادرات  توسعه  بانک 
تاثیرگذار بر صادرات و واردات، با بهره گیری از حدود چهل شعبه 
مختلف  های  طرح  مالی  تامین  به  اقدام  کشور،  سراسر  در  خود 

صادراتی نموده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات و به نقل از 
روزنامه دنیای اقتصاد، بخشی از این تسهیالت نیز در خارج از کشور 
برای صادرات خدمات فنی و مهندسی صرف شده است؛ برای نمونه، 

احداث خط انتقال برق و پست های مربوطه در ارمنستان، تجهیز کارگاه - احداث تصفیه خانه 
آب شهر الفجر عراق، ساخت ۹ مخزن ذخیره نفت خام در عراق، تجهیز کارگاه خط انتقال برق 
کردستان عراق، احداث تصفیه خانه آب و فاضالب - تجهیز کارگاه در عراق، نیروگاه برق زمین 
گرمایی - پروژه اولکاریا 4 - تجهیز کارگاه در کنیا، خطوط انتقال نیرو در پاکستان )پروژه 
رحیم یارخان( - تجهیز کارگاه از جمله طرح های بانک توسعه صادرات در خارج از کشور است.

اما نکته قابل توجه در تسهیالت ارائه شده در استان ها، ارائه تسهیالت تخصصی به صنایع 
مخصوص و معروف هر استان است؛ به عنوان نمونه تسهیالت ریلی در مشهد یا هتلداری در 
کیش از این تسهیالت هستند. در ادامه به بخشی از این تسهیالت که طی چند سال گذشته 
پرداخت شده اشاره می شود؛ شعبه میرداماد بانک توسعه صادرات تسهیالتی را برای احداث 
واحدهای پتروشیمی، نیروگاه سیکل ترکیبی و دو واحد بیمارستانی محب حضرت فاطمه)س( و 
بیمارستان محب جامع زنان در تهران پرداخت کرد. همچنین این شعبه با پرداخت 22۰ میلیارد 
ریال تسهیالت ریالی و ۳۵میلیون یورو تسهیالت ارزی از محل منابع بانک تامین مالی پروژه 
ملی پتروشیمی کردستان را برعهده گرفته است. در شعبه زنجان بانک توسعه صادرات نیز 
تامین مالی ۱2 میلیون یورویی برای طرح توسعه تولید ترانسفورماتور و ارائه تسهیالت برای 

ایجاد پایانه باربری بین المللی از جمله طرح هایی است که تامین مالی شد.
در یزد، احداث کارخانه های آهن اسفنجی به مبلغ ۷۵ میلیون یورو، احداث هتل تفریحی 
به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال، تولید کاشی ۷میلیون یورو، تولید سازه های بتنی حدود 4 میلیون یورو، 
تولید شمش فوالدی ۵۸ میلیون یورو، تولید انواع شمش فوالدی و کربنی به میزان ۱۳۳ میلیون 

یورو از جمله موارد تسهیالتی شعبه این شهر است.
همچنین تامین مالی صادرات خشکبار به روسیه در قالب خط اعتباری صادراتی به میزان 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین پوشش صادراتی صدور محصوالت فوالدی به اروپا 
با ابزار پرداخت اعتبار اسنادی صادراتی از دیگر اقدامات شعبه یزد بین سال های ۹4 تا ۹۷ 
بوده که ارزآوری آن ۱4 میلیون یورو بوده است.شعبه گرگان با ۸۰ میلیارد ریال تسهیالت از 
محل صندوق توسعه ملی تامین مالی تنها واحد تولیدکننده ید در کشور را برعهده گرفته است.

طرح توسعه تولید انواع کلر به مبلغ 4 میلیون و ۱۰۰ هزار یورو، احداث واحدهای تولید 
سنگ ساختمانی نزدیک به 2 میلیون یورو و احداث هتل توریستی به مبلغ 2۵ میلیارد ریال از 
جمله مواردی هستند که با تسهیالت شعبه بانک توسعه صادرات اصفهان تامین مالی شده اند.

همچنین شعبه تبریز در بخش تولید کیسه سیمان بیش از ۳ میلیون یورو، نبشی و میلگرد 
شش میلیون دالر، نزدیک به ۵ میلیون یورو و چهارصد هزار دالر تسهیالت در بخش تولید 
گونی، ۳ میلیون یورو در بخش تولید پروفیل پی وی سی و در بخش تولید خاک چینی ۱۳میلیون 

دالر تامین مالی انجام داده است.
شعبه شیراز این بانک نیزدر صنعت مواد شیمیایی ۵۰۰ میلیارد ریال با ۵۰میلیون دالر 
ارزآوری و ۵۰ نفر اشتغال، در حوزه سیمان 4۰۰ میلیارد ریال با ۵۰میلیون دالر ارزآوری و ۵۰ 
نفر اشتغال ، در بخش موادغذایی و بسته بندی ۹۰۰ میلیاردریال با ۷۰میلیون دالر ارزآوری و 
۷۰نفر اشتغال تسهیالت ارائه داده است. همچنین در بخش فوالد ۶۰۰میلیارد ریال با 2۰میلیون 
دالر ارزآوری و 4۰ نفر اشتغال و در بخش تولید لوله های صنعتی ۵۰۰میلیارد ریال با ۱۰میلیون 

دالر ارزآوری و ۳۰ نفر اشتغال تامین مالی انجام شده است.
شعبه شیراز بانک توسعه صادرات برای طرح گیاه دارویی شیرین بیان نیز 4 میلیارد و 4۰۰ 
میلیون دالر تسهیالت ارائه کرده است.شعبه مشهد بانک ۵ میلیارد ریال برای واحد تولید چرم، 
بیش از ۵/ ۱۳ میلیون یورو برای واحدهای ریسندگی و نساجی و برای خدمات فنی مهندسی 
در خارج از کشور ۵۰۰ هزار یورو تسهیالت پرداخت کرده است. برای طرح تجهیز قطار شهری 
مشهد نیز ۱2۳ میلیون یورو به عنوان یکی از پروژه های مهم ریلی درون شهری کشور تامین 
مالی انجام داده است. همچنین نزدیک به ۶ میلیون یورو برای پروژه های متعدد تولید انواع 

فرش ماشینی تسهیالت ارائه شده که موجب اشتغال حدود ۱۰۰ نفر نیروی کار شده است.
مساعدت برای زیرساخت صادراتی در بخش حمل و نقل دریایی به مبلغ ۱2میلیون یورو، 
ارائه تسهیالت برای زیرساخت جذب توریسم و ساخت هتل به میزان ۳۵میلیارد ریال و تامین مالی 
تاسیس پارک آبی به مبلغ ۱2 میلیون یورو و قریب به ۱۵۷ میلیارد ریال با اشتغال زایی برای ۳۵۰ 
نفر از جمله تسهیالت شعبه کیش است.شعبه بندرعباس درچارچوب اعطای تسهیالت صادراتی 
به تولیدکنندگان ماهی، میگو، خرما و نیز فوالد بیش از 4۰۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است. 
2۰درصد تسهیالت شعبه کرمان به بخش صادرات محصوالت کشاورزی برای حفظ و توسعه 
بازارهای صادراتی خصوصا پسته و خرما پرداخت شده است. استان همدان یکی از قطب های 
تولید سیب زمینی در کشور است و شعبه این استان از سال ۹2 تاکنون نزدیک به ۸ میلیون 

دالر حواله ارزی برای واردات بذر سیب زمینی مورد نیاز کشاورزان استان صادر کرده است.

را  خود  بانک  همراه  و  بانک  اینترنت  سینا؛  بانک  به  حضوری  نیاز  بدون 
فعال کنید

در راستای تامین نظر مشتریان گرامی و به منظور تکمیل 
نام  بازیابی  و  سازی  فعال  امکان  الکترونیک،  بانکداری  خدمات 
کاربری و رمز عبور نرم افزارهای اینترنت بانک و همراه بانک سینا 

به صورت غیر حضوری فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، این امکان به جهت کمک 
به کاهش مراجعات حضوری مشتریان و انجام سریع، امن و آسان 
خدمات بانکی مدنظر آنها انجام شده که بر این اساس، دارندگان 

شماره مشتری در این بانک می توانند به صورت غیر حضوری نسبت به ثبت نام جهت فعالسازی 
سامانه های مذکور یا بازیابی نام کاربری و رمز عبور خود اقدام نمایند.

همچنین برای استفاده از این امکان، مشخصات متقاضی شامل کدملی و شماره موبایل 
وی باید در سیستم بانک ثبت شده باشد. با تمهیدات اندیشیده، مشتریان عالوه بر استفاده از 
رمز دوم پویا، با رمز ایستای خود نیز می توانند این خدمت را فعال نمایند.مشتریان می توانند 
با مراجعه مستقیم به وبسایت بانک سینا به نشانی https://sinabank.ir و کلیک بر روی 
منوی اینترنت بانک، زیرمنوی ثبت نام اینترنت بانک/موبایل بانک، از این امکان استفاده نمایند.

انتقال  دریافت موجودی،  را شامل  متنوعی  بانک، خدمات  موبایل  و  بانک  اینترنت  با 
وجه، خرید شارژ و اینترنت، پرداخت قبوض، پرداخت اقساط، مسدودی کارت و مدیریت چک 

را می توان انجام داد.

مجوز عملیات ارزی و دسترسی به سامانه نیما وتاسیس صرافی در موسسه 
اعتباری ملل؛

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با درخواست موسسه 
اعتباری ملل برای انجام عملیات ارزی، تاسیس صرافی ودسترسی 
به سامانه نیما به منظور خرید وفروش ارز و عضویت در بازار بین 

بانکی ارز تهران موافقت کرد.
در  ملل  اعتباری  موسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
پی درخواست موسسه اعتباری ملل مبنی بر ایجادوبرقراری 
دسترسی این موسسه به پورتابل ارزی و سامانه تامین ارز 

مدیریت کل مقررات ،مجوزهای بانکی ومبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی 
بانک مرکزی طی نامه ای به عنوان مدیر عامل موسسه اعتباری ملل با این درخواست 
موافقت کرد، در این نامه آمده است:احتراما بازگشت به نامه مورخ2۱/۹/۱۳۹۸در 
خصوص تقاضای دسترسی به پورتال ارزی و سامانه تامین ارز، بدینوسیله به استناد 
بند )۳( از مصوبه چهارمین جلسه مورخ ۱۸/2/۱۳۹۹هیات عامل محترم بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران ،با دسترسی آن موسسه اعتباری به سامانه یکپارچه معامالت 
ارزی )نیما(به منظور خرید و فروش ارز و نیز عضویت در بازار بین بانکی ارز تهران 

به منظور انجام معامالت ارزی بانک مرکزی موافقت می شود.
همچنین آن موسسه اعتباری می تواند درخواست تاسیس صرافی در چارچوب ضوابط 

مربوط را به بانک مرکزی ارایه نماید

موفقیتی بزرگ در نخستین سال فعالیت
مدیریت  ایزو  گواهینامه  دریافت  به  موفق  بافت  فوالد   

کیفیت شد
 شرکت احیا استیل فوالد بافت موفق به دریافت گواهینامه 
ایزو۹۰۰۱در زمینه پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت از شرکت  

SGS شد.
این  به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، اخذ 
گواهینامه مهم بین المللی در حالی رخ داده است که این شرکت 
درآبان ماه  ۹۸ توسط ریاست جمهوری افتتاح و به بهره برداری 

رسمی رسیده است.
سورنا زمانیان مدیر عامل شرکت احیا استیل بافت در مورد این موفقیت بزرگ اظهار داشت: 
هنگامی که ۶۰ درصد سهام توسط گروه مالی گردشگری خریداری شد و تحت مدیریت هلدینگ 
ماهان قرارگرفت، درحالی که عملیات احداث انجام می شد و از آنجایی که نوع نگاهمان ایجاد 
یک کارخانه متناسب باشرایط روز دنیا نیز بود، تمام مواردی که می توانست درآینده برایمان 

مهم وحائز اهمیت باشد را مدنظر قراردادیم.
مدیریت  زمینه  در  مهم  موارد  تمام  عملیات ساخت،  با  موازی  به طور  افزود:  زمانیان 
واحد، ایمنی و بهداشت،کنترل کیفیت،اصول مهندسی تولید، سیستم های مدرن بازرگانی و 
فروش، منابع انسانی واموراجتماعی و....را مورد توجه قراردادیم و از آنجا که می دانستیم باید 
در بازاری فعالیت کنیم که داشتن استانداردهای بین المللی ضروری است این امور با دقت 

پیگیری و پیاده سازی شد.
وی خاطرنشان ساخت: در اولین گام تالش کردیم تا گواهینامه ایزو۹۰۰۱را ازشرکت 
معتبر بین المللی SGS دریافت کنیم و با استقرار بازرسان این شرکت و انجام بررسی های 

کاملشان موفق به دریافت این گواهینامه شدیم.
زمانیان درخاتمه اظهار امیدواری کرد : با تالش و همدلی پرسنل کارخانه فوالدبافت وح 
مایت های مدیریت ارشد هلدینگ بتوانیم درآینده نه چندان دور شاهد موفقیت های بیشتری 

درزمینه پیاده سازی استانداردهای بین المللی باشیم.

امیرکبیر تعمیر و راه اندازی شد سیستم های حفاری سکوی 
 - ایران  سکوی  حفاری  سیستم های  راه اندازی  و  تعمیرات  عملیات 
با تالش متخصصان شرکت نفت خزر  با عید سعید فطر و  امیرکبیر هم زمان 

یافت. پایان  موفقیت  با 
راه اندازی کامل سیستم  نفت خزر،  از شرکت  دنیای جوانان  به گزارش 
مانیتورینگ تجهیزات حفاری )Drill View( و عملیاتی کردن سیستم باالبر 
سکو به همراه انجام تست های الزم تجهیزات حفاری سکوی ایران - امیرکبیر 
در اوج تحریم ها و به دست متخصصان غیرتمند و پرتالش شرکت نفت خزر 

و بدون کمک شرکت های خارجی انجام شد.
بر اساس این گزارش، عملیات تعمیرات، تست و راه اندازی سیستم های 
که طبق  خزر  دریای  در  امیرکبیر   - ایران  نیمه شناور  حفاری سکوی  پیچیده 
اجرای  با  بود،  شده  آغاز  کرونا  ویروس  شیوع  از  بعد  انجام شده  برنامه ریزی 
بخشنامه وزیر نفت درباره الزام رعایت پروتکل های بهداشتی و محدودیت های 
دستورعمل های  رعایت  با  و  توقف  بدون  عملیاتی،  مناطق  در  ایجادشده 
و  خزر  نفت  مدیرعامل شرکت  پشتیبانی  و  حمایت  با  و  یافت  ادامه  بهداشتی 
تالش شبانه روزی کارکنان مدیریت مهندسی و ساختمان و مدیریت اکتشاف 

شرکت، در روز عید سعید فطر به ثمر نشست.
پس از شیوع ویروس کرونا نشست های راهبری و نظارت بر تعمیرات، 
که  امیرکبیر   - ایران  سکوی  حفاری  مختلف  سیستم های  تست  و  راه اندازی 
ایرانی و نمادی از قدرت و صالبت صنعت  به عنوان یکی از چهار سوپرریگ 
نفت کشور در آب های عمیق دریای خزر مطرح است، از طریق ویدئوکنفرانس 
و تله کنفرانس به صورت روزانه تا حصول نتیجه در جریان بود. همچنین تست 
مجزای بخش های مختلف  سیستم های حفاری  سکوی نفتی ایران - امیرکبیر 

با حضور کارکنان زحمتکش شرکت نفت خزر ادامه دارد.

روسیه: بازار جهانی نفت ۲ ماه دیگر به توازن می رسد
و  ژوئن  ماه های  در  خام  نفت  جهانی  بازارهای  که  دارد  انتظار  روسیه 

ژوئیه به توازن برسد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از مسکو، وزارت انرژی در توئیتی به نقل 
از الکساندر نواک، وزیر انرژی این کشور، اعالم کرد که انتظار می رود عرضه 

و تقاضای جهانی نفت در دو ماه آینده میالدی به توازن برسد.
تولیدکنندگان عمده نفت قرار است حدود دو هفته دیگر در نشستی آنالین 
درباره چگونگی تالش های مشترک بیشتر برای مهار ثبات بازار جهانی نفت 
کرونا  ویروس  دلیل همه گیری  به  تقاضا  افت  و  از حد  بیش  تولید  اثر  در  که 

کنند. است، گفت وگو  تضعیف شده 
عرضه  مازاد  هم اکنون،  که  کرد  اعالم  نواک  از  نقل  به  وزارتخانه  این 

نفت حدود روزانه ۷ تا ۱2 میلیون بشکه است.
وزارت انرژی روسیه انتظار دارد که به لطف افزایش مصرف، بازار نفت 

در ماه های ژوئن و ژوئیه به توازن برسد.
تولید  کاهش  لطف  به  که  کرد  اظهار  همچنین  روسیه  انرژی  وزیر 
کشورهای  سازمان  عضو  تولیدکنندگان  توسط  نفت  بشکه ای  میلیون   ۱4
دیگر  و  پالس«  »اوپک  به  موسوم  متحدانش،  و  )اوپک(  نفت  صادرکننده 
روز  در  بشکه  میلیون   ۱۵ هم اکنون  نفت  تولید  نفت،  عمده  تولیدکنندگان 

است. یافته   کاهش 
کشورهای  سازمان  عضو  غیر  و  عضو  کشورهای  انرژی  و  نفت  وزیران 
وبینار  طریق  از  خود  فوق العاده  نشست  دهمین  در  )اوپک(  نفت  صادرکننده 
در ۱2 آوریل )24 فروردین ماه( متعهد شدند تولید روزانه خود را از اول ماه 
مه )۱2 اردیبهشت ماه( ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه  در ماه های مه و ژوئن 

دهند. کاهش 
مانند  نفت،  بزرگ  تولیدکنندگان  دیگر  که  داشتند  انتظار  همچنین  آنها 

ایاالت متحده، کانادا و نروژ نیز کاهش های تولید بیشتری را اعمال کنند.
انرژی  وزارت  کرد  اعالم  آگاه  منبع  یک  از  نقل  به  نیز  ریا  خبرگزاری 
روسیه کاهش تولید کشورهای غیر عضو در ائتالف اوپک پالس را تاکنون، 

حدود ۳.۵ تا 4 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته است.
این خبرگزاری همچنین اعالم کرد تولید نفت روسیه در ماه های مه و 
ژوئن نزدیک به مقدار تولید هدف این کشور، ۸.۵ میلیون بشکه در روز است. 
وزارت انرژی روسیه از اظهارنظر درباره مقدار تولید این کشور خودداری کرد.

 2۱( میالدی   2۰2۰ سال  ژوئن  دهم  توافق  این  در  حاضر  کشورهای 
خردادماه ۹۹( برای تعیین و بررسی اقدام های بیشتر با هدف برقراری توازن 

در بازار نفت، از طریق وبینار نشست برگزار می کنند.
 چهار منبع اوپک پالس روز سه شنبه )2۳ اردیبهشت ماه( اعالم کردند 
متحدانش  و  )اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان  عضو  کشورهای 
موسوم به اوپک پالس، قصد دارند در نشست بعدی این سازمان در ماه ژوئن 
که برای بررسی عرضه و تقاضای تضعیف شده از ویروس کرونا برگزار می شود، 

کاهش تولید نفت کنونی را فراتر از ماه ژوئن ادامه دهند.

۴۶۰۰ خودرو شامل طرح رایگان تبدیل خودرو شدند
تاکنون  گفت:  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل  معاون 
ثبت  ان جی  به سی  رایگان خودرو  تبدیل  برای طرح  4۸ هزار خودرو  تعداد 

نام کردند که از این تعداد 4۶۰۰ خودرو شامل این طرح شدند.
این  شامل  که  خودروهایی  از  این که  بیان  با  چشمه،  ده  قاسمی  حمید 
طرح شده اند، دو سوم نوبت خود را در کارگاه ها اخذ کردند و فرایند کارشان 
در حال انجام است اما یک سوم باقی مانده هنوز نوبت نگرفتند و باید نسبت 

به انجام این کار اقدام کنند.
یعنی  می شوند،  طرح  این  شامل  که  افرادی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
خودروهای عمومی وانت بارها و تاکسی ها باید زودتر نسبت به ثبت نام اقدام 
کنند، گفت: اگر فرایند ثبت نام زودتر صورت گیرد، مراحل آن نیز زودتر انجام 

می شود و افراد در انتهای طرح دچار مشکل نخواهند شد.
گاز سی ان جی  مترمکعب  میلیون   2۱ روزانه  میانگین  به طور  اکنون  هم 
افزایش  امکان  با توجه به زیرساخت های موجود  در کشور توزیع می شود که 

این رقم تا روزانه 4۰ هزار مترمکعب نیز وجود دارد.

روند افزایش قیمت نفت سرعت گرفت
تقویت  تاثیر  تحت  جهانی  بازار  سه شنبه  روز  معامالت  در  نفت  قیمت 
در  تقاضا  بهبود  و  عرضه  کاهش  توافق  به  تولیدکنندگان  پایبندی  به  اعتماد 

قرنطینه، صعود کرد. تدریجی محدودیتهای  رفع  پی 
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر و شش 
سنت معادل ۳.2 درصد افزایش، به ۳4 دالر و ۳۱ سنت در هر بشکه رسید.

افزایش،  ۱.۷ درصد  معادل  ۵۹ سنت  با  برنت  نفت  آتی  بهای معامالت 
در  ۱.۱ درصدی خود  به رشد  و  رسید  بشکه  در هر  ۱2 سنت  و  ۳۶ دالر  به 

روز دوشنبه افزود.
این کشور در ماه مه مطابق  تولید نفت  اظهارات روسیه که اعالم کرد 
با توافق کاهش تولید اوپک پالس به ۸.۵ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا 

بازار ایجاد کرد. می کند، فضای مثبتی در 
استرالیا  بانکی  گروه  در  کاال  ارشد  استراتژیست  هاینس،  دانیل  گفته  به 
شده  اعالم  که  تولیدی  کاهش  که  دارد  وجود  احساس  این  قطعا  نیوزیلند،  و 
توجه  همه  پیش  هفته  چند  تا  که  حالی  در  است.  شدن  انجام  حال  در  بود، 
بازار به فروپاشی تقاضا معطوف شده بود، با بازگشایی اقتصادها، تمرکز روی 

است. بنیادین  عوامل  بهبود 
کشورهای اوپک پالس قرار است برای بازبینی سیاست تولید خود در 
تقویت  با هدف  آوریل  اوایل  در  گروه  این  اعضای  کنند.  دیدار  ژوئن  اوایل 
موافقت  اند،  نزول کرده  4۵ درصد  تاکنون حدود  ابتدای سال  از  قیمتها که 
روز  در  بشکه  میلیون   ۱۰ ژوئن حدود  و  مه  ماه های  در  را  تولیدشان  کردند 

کنند. محدود 
روسیه  انرژی  وزیر  نواک،  الکساندر  روسیه،  انرژی  وزارت  اعالم  طبق 
اظهارکرده که رشد تقاضا برای سوخت به حذف مازاد جهانی حدود هفت تا 

۱2 میلیون بشکه در روز تا ژوئن یا ژوییه کمک می کند.
اوپک،  داد  آمار کشتیرانی که نشان  از  قیمتهای نفت طی هفته گذشته 
روسیه و سایر تولیدکنندگان در گروه اوپک پالس به تعهداتشان تحت توافق 
اوپک  دبیرکل  بارکیندو،  محمد  شدند.  پشتیبانی  می کنند،  عمل  تولید  کاهش 
اظهار کرده که خود اوپک از رشد قیمت ها و پایبندی قوی به توافق کاهش 
اقدامات  گروه  این  که  کرده اند  اظهار  آگاه  منابع  اما  است  تشویق شده  تولید 

بیشتر برای حمایت از بازار را منتفی نکرده است.
بر اساس گزارش رویترز، شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز اعالم کرد که 
شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا در هفته منتهی به 22 مه، به رکورد ۳۱۸ 
حلقه سقوط کرد که از کاهش بیشتر تولید این کشور در آینده حکایت دارد.

انجام ۴ مرحله فروش  فوق العاده تا پایان سال؛

معاون وزارت صمت: آغاز پیش فروش خودروها از نیمه دوم خرداد
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

قائم مقام شرکت آب و فاضالب 
از دهم  تعرفه آب  تهران گفت:  استان 
اردیبهشت ماه ۹۹ بر اساس مجوزهای 
افزایش  درصد  هفت  اقتصاد  شورای 

یافته است.
بیان  با  نسب،  احمد  محمدرضا 
اینکه بر اساس مصوبه شورای اقتصاد 
درصد  هفت  آب  قیمت  باید  سال  هر 
نیز  امسال  کرد:  اظهار  یابد،  افزایش 
تنها  گذشته  سال  همچون  آب  قیمت 

هفت درصد افزایش یافته است.
چندی پیش رضا اردکانیان - وزیر 
سال  دو  از  گفت:  باره  این  در   - نیرو 
پیش، هیئت وزیران با توصیه و تاکید 
رئیس جمهور، وزارت نیرو را درخصوص 
افزایش سالیانه تعرفه های آب و برق به 
رقم هفت درصد محدود کرد و بیش از 
این مقدار افزایش تعرفه نخواهیم داشت، 

مصرف،  الگوی  در  که  کسانی  حتی 
پاداش  باشند،  داشته  کمتری  مصرف 
دریافت خواهند کرد.وی اضافه کرد: در 
سال گذشته در حوزه برق، صنایع بزرگ 
ساعت  تعجیل  در  خوبی  همراهی  که 

استفاده از برق برای کمک به خاموشی 
صفر در تابستان داشتند، بیش از 2۰۰ 
میلیارد تومان پاداش گرفتند و همچنین 
به بخش خانگی نیز ۱۰۶ میلیارد تومان 
پاداش به اشکال مختلف تعلق گرفت.

به گفته وزیر نیرو ، متقابال برای 
کسانی که به هر دلیلی مصارف باالتری 
اساس  بر  داشتند،  مصرف  الگوی  از 
مصوبه هیئت وزیران از دو سال پیش، 
که  می شود  اعمال  افزایش  درصد   ۱۶
البته این افزایش با هدف تامین درآمد 
نبوده و هدف هدایت و تشویق به سمت 
کنندگان  مصرف  این  مصرفی  خوش 

بوده است.
در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد 
مشترکان یا در محدوده الگوی مصرف 
یا زیر الگوی مصرف هستند و افزایش 
از موارد ذکر  نیز خارج  تعرفه ها  قیمت 
نخواهد شد.  اعمال  به هیچ وجه  شده 
اگر مستندی در این زمینه مشاهده شد 
وزارت  مستقیم  شماره  با  اطالع رسانی 
نیرو انجام شود تا بنده شخصا موضوع 

را پیگیری کنم.

قیمت آب افزایش یافت

گوشی تلفن همراه در سال ۱۳۹۸، 
سومین قلم عمده وارداتی بوده و ارزش 
واردات موبایل در سال ۱۳۹۸ نسبت به 
سال قبلش رشد ۳2۸ درصدی را تجربه 

کرده است.
آمار روند واردات و مصرف موبایل 
طی ۱2 ماه سال ۱۳۹۸ نشان می دهد 
که واردات موبایل از طریق رویه تجاری 
 ۱۳۹۷ سال  به  نسبت   ۱۳۹۸ سال  در 
است؛  داشته  رشد  درصد   ۹۰ از  بیش 
 ۱۵ تعداد  گذشته  سال  در  به طوری که 
میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه موبایل وارد 
کشور شده که از این تعداد چیزی بالغ بر 
۱4 میلیون آن توسط مصرف کنندگان در 
شبکه ارتباطی تلفن همراه کشور فعال 

شده است.
طبق  که  است  حالی  در  ین  ا
فاوا، سال گذشته  فدراسیون  گزارش  
4۰۰۰ تن گوشی تلفن همراه به ارزش 
به  دالر  میلیون   4۱۳ و  میلیارد  یک 
ارزشی  سهم  است.  شده  وارد  کشور 
واردات این کاال از کل واردات کشور 
است.  معادل ۳٫2 درصد   ۹۸ در سال 
در عین حال ارزش واردات موبایل در 

سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ رشد ۳2۸ 
درصدی را تجربه کرده و وزن واردات 
این کاال با رشد ۳۶۰ درصدی همراه 
می دهد  نشان  ارزیابی ها  است.  بوده 
به  شده  وارد  موبایل  تن  هر  ارزش 

و 2۵۰ هزار دالر  میلیون  کشور ۳۵۳ 
بوده است.

همچنین آمارهای سازمان توسعه 
تجارت حکایت از آن دارد که سال ۹۸، 
عمده  قلم  همراه سومین  تلفن  گوشی 

وارداتی بوده است. ذرت دامی و برنج دو 
کاالی وارداتی هستند که ارزش واردات 
آنها بیشتر از موبایل است. الکترودهای 
استثنای  به  جو  کوره ها،  برای  زغالی 
شکر  سویا،  لوبیای  سویا،  کنجاله  بذر، 
تصفیه نشده، قطعات بی استخوان منجمد 
آفتابگردان  دانه  روغن  و  گاو  نوع  از 
در  کاذب  زعفران  یا  گلرنگ  روغن  و 
رده های چهارم تا دهم عمده ترین اقالم 

وارداتی قرار گرفته اند.
تعطیلی  ادامه  روزها  این  ازطرفی 
مراکز آموزشی و به طبع آن تمرکز بر 
برنامه  معرفی  البته  و  آنالین  آموزش 
آموزشی  استفاده  برای  شاد  کاربردی 
دانش آموزان، تقاضای موبایل را در بازار 
افزایش داده است. در مجموع عواملی 
دلیل  به  کاال  جهانی  کمبود  همچون 
شدن  بسته  ارز،  نرخ  رفتن  باال  کرونا، 
مرزها و محدودیت های ترانزیتی برای 
شاد  اپلیکیشن  معرفی  و  کاال  واردات 
منجر به ایجاد عدم اطمینان بازار برای 
تامین محصوالت در آینده شده که در 
نهایت تمام این عوامل تعادل بین عرضه 

و تقاضا را بر هم زده است.

رشد 3۲8 درصدی واردات تلفن همراه در سال 98

بررسی روند پرداخت بیمه بیکاری طی سالهای 
۹۶ تا ۹۸ نشان می دهد که تعداد مقرری بگیران جدید 

در این مدت روند افزایشی داشته است.
بررسی بیمه بیکاری و افراد بهره مند از این مزیت، 
یکی از مواردی است که می تواند در تحلیل بازار کار 
کشورها مفید واقع شود. در حال حاضر رویکرد جهانی 
در این خصوص کاهش تعداد مقرری بگیران با تاکید 
بر حفظ اشتغال است چرا که افزایش این امر می تواند 
بیانگر مشکالت اقتصادی کارگاهها و تعطیلی آنها باشد.

آمار و اطالعات راهبردی وزارت  گزارش مرکز 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی مقرری بگیران 
این  افزایشی  روند  جدید طی سالهای ۱۳۹۸-۱۳۹۶ 
تغییرات را نشان می دهد به نحوی که میزان تغییرات 
سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن، ۱.۸ درصد بوده 
است. بر اساس این گزارش در حالی که تعداد مقرری 
بگیران جدید بیمه بیکاری در سال ۱۳۹۷،   2۵۹ هزار 
و 2۸۶ نفر بوده است، این میزان در سال ۱۳۹۸ به 2۶۳ 

هزار و ۸2۹ نفر رسیده است.
همچنین در سال ۱۳۹۷ برای ۱۸ هزار و ۱۱2 
اشتغال جدید  بیکاری فرصت  بیمه  بگیر  مقرری  نفر 
فراهم شده که این میزان در سال گذشته به 22 هزار 

و 44۵ اشتغال جدید افزایش یافته است. تعداد افرادی 
آنها در سال ۹۸ قطع شده  که مقرری بیمه بیکاری 
بیش از 24۱ هزار و ۵۷۰ نفر بوده که از این تعداد قطع 
مقرری 22 هزار و 44۵ نفر به دلیل اشتغال جدید و 2۱۹ 

هزار و ۱2۶ نفر به دالیل دیگر صورت گرفته است.
مالک پرداخت مقرری بیمه بیکاری چیست؟

بیکاری  بیمه  مقرری  پرداخت  قانون،  اساس  بر 
به کسانی صورت میگیرد که به طور غیر ارادی و به 
علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، آتش سوزی 
مطابق  باشند.  شده  بیکار  کرونا  همچون  مواردی  و 
ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، افراد بیکار شده موظفند 
حداکثر ظرف ۳۰ روز مراتب بیکاری خود را به ادارات 
کار استان محل سکونت اعالم کنند. مجردین حداقل 

شش ماه و حداکثر ۳۶ ماه و کارگران متاهل حداقل 
پرداخت  سابقه  داشتن  با  ماه   ۵۰ حداکثر  و  ماه   ۱2
حق بیمه می توانند از حمایت اجتماعی بیمه بیکاری 

برخوردار شوند.
دالیل قطع مقرری بیمه بیکاری

استفاده  بیکاری  بیمه  مقرری  از  که  کارگرانی 
می کنند، درصورت اشتغال مجدد،   مقرری بیمه بیکاری 
آنان قطع می شود. چنانچه مدت پرداخت بیمه بیکاری 
به کار جدیدی مشغول شود  اینکه فرد  یا  تمام شود 
قبول  از  تخصصی اش  کار  شدن  پیدا  صورت  در  یا 
دریافت  مشمول  اینکه  همچنین  کند،  خودداری  آن 
مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی کلی شود، دیگر 

نمی تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند.
در حال حاضر بیمه شدگانی که به علت تغییرات 
تایید  با  شوند  بیکار  کار  از  بنگاه،  اقتصادی  ساختار 
قرار  بیکاری  بیمه  پوشش  تحت  کار  عالی  شورای 
می گیرند؛ همچنین هر گونه تغییر یا بازسازی خطوط 
تولید، جابجایی کارگاه یا ماشین  آالت به منظور کاهش 
وابستگی و بهینه کردن تولید جزو تغییر ساختاری تلقی 
شده و با تایید شورای عالی کار، کارگران تحت پوشش 

بیمه بیکاری قرار می گیرند.

افزایش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در سه سال گذشته

بازار جهانی  قیمت طال در معامالت روز سه شنبه 
هنگ  سر  بر  آمریکا  و  چین  تنشهای  تجدید  تاثیر  تحت 
کنگ که تقاضا برای خرید دارایی امن را تقویت کرد، باال 
رفت اما رفع تدریجی محدودیت های قرنطینه رشد قیمت 

این فلز ارزشمند را محدود کرد.
بهای هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت 
بازار سنگاپور ۰.2 درصد رشد کرد و به ۱۷۳2 دالر و ۳۸ 

سنت رسید.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۱ 

درصد کاهش، به ۱۷۳۳ دالر و ۵۰ سنت رسید.
به گفته وارن پاترسون، تحلیلگر شرکت آی ان جی، 
عامل حمایتی کلیدی برای بازار طال، تنشها میان آمریکا 
و چین بوده است و اگر این تنش ها شدت بیشتری پیدا 
کند، ما شاهد باال رفتن قیمت طال خواهیم بود. اما یکی 
از عواملی که رشد قیمت طال را محدود نگه داشته است، 

بینی  کاهش محدودیت های قرنطینه بوده و همه خوش 
بیشتری نسبت به احیای اقتصادی پیدا کرده اند.

رییس  و  کنگ  هنگ  در  چین  خارجه  وزارت  دفتر 
امنیت این شهر از قوانین امنیتی پیشنهادی دفاع کرده اند. 
روز  سفید  کاخ  ملی  امنیت  مشاور  اوبراین،  رابرت  اما 
ممکن  شده  پیشنهاد  قانون  که  بود  کرده  اظهار  یکشنبه 
است باعث وضع تحریم آمریکا علیه هنگ کنگ و چین 
شود و موقعیت این شهر به عنوان یک قطب مالی جهانی 

را به مخاطره بیاندازد.
به عنوان  مالی  و  ابهام سیاسی  در شرایط  طال که 
یک دارایی امن با افزایش تقاضای خرید روبرو می شود، از 
ابتدای امسال تاکنون حدود ۱4 درصد رشد داشته است. 
نرخ های بهره پایین تر هم هزینه نگهداری طال که دارایی 
جذابیت سرمایه  و  داده اند  کاهش  را  است  بازدهی  بدون 

گذاری در این فلز ارزشمند را تقویت کرده اند.

احیای  برای  انتظارات  با  آسیایی  سهام  بازارهای 
محرک  اقدامات  روی  سرمایه گذاران  تمرکز  و  اقتصادی 

مالی صعود کردند.
عامل دیگری که به ریسک پذیری سرمایه گذاران 
کمک کرد، انتشار گزارشی بود که نشان داد اعتماد تجاری 
آلمان پس از افت شدیدی که در مارس داشت، در ماه مه 

بهبود یافته است.
بر اساس گزارش رویترز، فعاالن بازار اکنون منتظر 

انتشار گزارش آمار مصرفی آمریکا هستند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پاالدیم برای 
تحویل فوری با ۱.۱ درصد افزایش، به 2۰۱۳ دالر و ۹۸ 
سنت رسید. هر اونس پالتین برای تحویل فوری ۱.۳ درصد 
افزایش یافت و در ۸4۹ دالر و ۳2 سنت ایستاد. بهای هر 
اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۸ درصد افزایش، ۱۷ 

دالر و ۳4 سنت معامله شد.

قیمت طال افزایش یافت
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افشاگری بهداد سلیمی از پشت پرده المپیک ریو
و  المپیک  سابق  قهرمان 
جهان گفت: هنوز حسرت المپیک 
ریو را می خورم چون دست های 
کثیفی پشت پرده بود و اگر روی 
اذیتم  قدر  این  باختم  می  تخته 

نمی کرد.
مورد  در  سلیمی  د  بهدا
وجود  از  آلمانی  شبکه  افشاگری 
فساد مالی  و دوپینگ سیستماتیک 
منجر  که  جهانی  فدراسیون  در 
رییس  آیان  تاماش  استعفای  به 
فدراسیون جهانی شد، بیان کرد: ما 
از سال ها قبل در مورد مشکالت 
می  صحبت  جهانی  فدراسیون 

کردیم اما بعضی ها نمی شنیدند  و یا نمی خواستند بشنوند. باز هم خدا را شکر که ماه 
پشت ابر نماند. دارنده مدال طالی المپیک 2۰۱2 لندن در ادامه دست به افشاگری 
زد و افزود: من می خواهم حرفی بزنم که هیچ کجا نگفته ام. یکی از مسئوالن قبلی 
کمیته ملی المپیک، مطلبی را برای من بازگو کرد و البته گفت اگر جایی به نقل از 
او عنوان کنم، تکذیب می کند. او گفت، شب قبل از مسابقه من، دو ساعت با آیان 
جلسه داشتند و از آیان خواسته اند اجازه بدهد بهداد کار خودش را کند و ایران یک 

مدال طالی دیگر بگیرد اما او قبول نکرده بود. 
 او افزود: اکنون که مسئوالن کمیته ملی المپیک  و فدراسیون جهانی تغییر 
کرده اند آن موضوع را مطرح کردم. این مسائل آدم را خیلی اذیت می کند.  من هنوز 
حسرت المپیک ریو را می خورم چون دست های کثیفی پشت پرده بود. اگر بهداد 
روی تخته می باخت این قدر آدم را اذیت نمی کرد و از وقتی این حرف را شنیده ام 

واقعا حسرت می خورم.
*خداحافظی کردم چون با مصدومیت عذاب می کشیدم

سلیمی در مورد اینکه اگر در بازی های آسیایی 2۰۱۸ به سعید علی حسینی 
می باخت باز هم خداحافظی می کرد، تاکید کرد: خداحافظی کردن من ربطی به 
اولی یا دومی  در بازی های آسیایی نداشت  و واقعا از لحاظ ذهنی خسته شده بودم. 
همچنین زانوی من نیز خیلی اذیتم می کرد و هر روز با آن کلنجار می رفتم. همان 
روزهای آخر این تصمیم را گرفتم. آسیب دیدگی وزنه برداری را برای من سخت کرد 
و داشتم عذاب می کشیدم. فکر کردم چه بهتر خداحافظی من با مدال باشد و خاطره 

خوبی در ذهن مردم بماند.
*رقابت با سعید علی حسینی جهش خوبی در ۱۹ سالگی به من داد

او در مورد رقابت با سعید علی حسینی و اینکه فکر می کند سعید هنوز می توانست 
ادامه بدهد یا خیر، تصریح کرد: من رقابت را واقعا دوست داشتم. در ۱۹-2۰ سالگی با 
سعید علی حسینی رقیب شدم و همین مسئله جهش خوبی به من داد. سعید آن موقع 
خیلی خوب بود و 2۱۰ و 2۱۵ کیلوگرم یک ضرب می زد از این رو همیشه انگیزه 
داشتم خودم را هم سطح او کنم. زمانی که خبر محرومیت مادام العمر سعید را شنیدم، 
احساس بدی داشتم برای اینکه چنین استعداد بزرگی بخواهد برای همیشه برود واقعا 
حیف بود. دو خبر دوپینگ که من را ناراحت کرد ابتدا برای سعید بود و بعد ایلیا ایلین.

او افزود: سعید هم تقریبا شرایط من را داشت. هم از لحاظ سنی و هم اینکه 
چند سال پیش روی زانو عمل جراحی انجام داده بود و اذیتش می کرد. شرایط کسب 
سهمیه هم طوری پیش رفت که شانسش را از دست داد اما به نظرم توان و قدرت 

ادامه وزنه برداری را داشت.
*دلیل ناراحتی ام در مسابقات جهانی 2۰۱۷ باخت به علی حسینی نبود

قهرمان سابق جهان و المپیک در پاسخ به  این پرسش که دلیل ناراحتی اش 
در مسابقات جهانی 2۰۱۷ باخت به سعید علی حسینی بود یا خیر، گفت: من همیشه 
مدتی قبل از مسابقه به تمام حرکاتم حتی برای پشت صحنه هم فکر می کنم. وقتی 
یک حرکت خراب شود بهم می ریزم. سعید هم وزنه های خوبی زد. دلیل عصبانیت و 
ناراحتی ام این بود که دوباره خاطرات المپیک  برایم تداعی شد. از طرفی سعید وزنه 

بردار کمی نبود که از باختم ناراحت بشوم.
واکنش به شایعه بازی های آسیایی2۰۱۸

سلیمی در مورد اینکه بعد از بازی های آسیایی جاکارتا این شایعه عنوان شد که 
علی حسینی عمدا وزنه آخر خود را انداخت که بهداد قهرمان شود، تصریح کرد: به 
نظرم چنین حرفی درست نیست. سعید از لحاظ بدنی توانایی زدن آن وزنه را داشت 
و به خود من گفت زمانی که خواسته وزنه را بکند، یکی دو سانتی متر از بدنش دور 
شد و دیگر نتوانست آن را بزند. بعید می دانم چنین قصدی داشت. از طرفی خودم 
دو مسئله را در نظر می گیرم اول اینکه به هر حال تفاوت طال  و نقره بازی های 
آسیایی زیاد است  و پاداش آن هم متفاوت بود و اینکه کسی بخواهد از این دو مسئله 

بگذرد، منطقی نیست.
*رضازاده به من کمک می کرد

او در مورد اینکه برخی ها می گویند رضا زاده دوست نداشت بهداد رکوردهایش 
را بزند، بیان کرد: هنوز هم این سوال را از خود من می پرسند ولی انصافا این طور 
نبود. رضازاده کمک هم می کرد. او برای اینکه کسی رکورد جهان را بشکند 2 میلیون 
پاداش گذاشت و از شانس بدش، من در اوج آمادگی بودم  و هفته ای دو سه بار در 

تمرینات رکورد می شکستم!
*عادت بد در مسابقات

سلیمی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه چرا در مسابقات جهانی پاریس 
به وزنه های 2۱4 و 2۵۰ قناعت کرد، تصریح کرد: می توانستم بیشتر هم وزنه بزنم 
اما دو دلیل داشت. اول اینکه عادت بدی داشتم و مدال طال می گرفتم بی خیال 
وزنه های بعدی می شدم و انگیزه ای برای وزنه های بعدی نداشتم و فکر می کردم 

مسابقه بعدی هم هست و آنجا رکورد می زنم. دوم رقیب سرسختی هم نداشتم.
*به گذشته برگردم سعی  می کنم اتفاقات سال 2۰۱۳ تکرار نشود

قهرمان المپیک لندن در پاسخ به این پرسش که اگر به گذشته برگردد سعی 
می کند کدام حاشیه را وارد زندگی ورزشی اش نکند، تاکید کرد: بزرگترین حاشیه 
ورزشی ام سال 2۰۱۳ بود و ضرر بزرگی به من زد و طالی جهان را از من گرفت و 
سعی می کردم آن اتفاقات تکرار نشود. فکر نمی کنم دیگر حاشیه ای داشتم چون  

دنبال حاشیه نبودم.
*کدورت ها با کوروش باقری را کنار گذاشته ایم

او در مورد رابطه اش با کوروش باقری و اینکه خبر بیمار شدن او را شنید چه 
واکنشی نشان داد، نیز گفت:  ما خیلی وقت است کدورت ها را کنار گذاشته ایم.

زمانی که آقای باقری راهی بیمارستان شد ما اردوی اخراجی ها را در ساری 
داشتیم و وقتی خبر را شنیدم خیلی ناراحت شدم.

*عصبانیت از شکسته شدن رکوردش در المپیک ریو
قهرمان بازی های آسیایی 2۰۱۸ در مورد الشا تاالخادزه وزنه بردار مطرح فوق 
سنگین گرجستان نیز گفت: به نظرم وزنه برداری ۳۰ درصد قدرت  و ۷۰ درصد ذهن 
است. تاالخادزه هم ذهن بزرگی دارد که زیر وزنه های سنگین می رود. کاری که او 
می کند مثل این است خودش را جلوی ماشین بیندازد. او هم در یک ضرب  و هم 
در دوضرب بسیار خوش تکنیک است. در یک ضرب المپیک ریو که رکورد جهان را 
شکستم و او بالفاصله آمد رکورد من را شکست ناراحت شدم و با  عصبانیت  رفتم 

2۱۶ را زدم )با خنده(.
 او در پاسخ به این پرسش که خودش چه نظری نسبت به وزنه هایش در 
دوضرب دارد واقعا خطا بود یا خیر، تصریح کرد:حرکت اول سختگیرانه خطا گرفتند. 
حرکت دوم به نظر خودم قبول بود خیلی از کارشناس ها می گفتند. حرکت سوم هم 

نفس کم آوردم. به نظر خودم حرکت دومم درست بود.
*وزنه برداری در حال تغییر نسل است

سلیمی در مورد وضعیت  حال حاضر وزنه برداری نیز گفت: وزنه برداری ما 
در حال تغییر نسل است  بنابراین اینکه شرایط خوب نباشد طبیعی است. از نسل ما 
کیانوش و سهراب مانده اند که پیرمرد شده اند. چند سال زمان می برد تا نسل جدید 
جایگزین شوند اما وزنه برداران خوبی داریم و امیدوارم به حدی که انتظار هست برسند.

*داودی ضعف هایی در تمرین دارد که باید برطرف کند
او در پاسخ به یان پرسش که فکر می کند علی داودی بتواند به رکوردهای 
تاالخادزه برسد، تاکید کرد: سوال سختی است و بستگی به خیلی شرایط دارد . اما 
از لحاظ فیزیکی توان رسیدن به آن رکوردها را دارد. البته فقط داشتن ظرفیت کافی 
نیست و درست تمرین کردن و حرفه ای زندگی کردن هم می تواند تاثیر گذار باشد. 
چندین بار به داودی گفته ام در تمریناتش ضعف هایی می بینم که باید آن ضعف 
ها را از بین ببرد. بزرگترین ضعف علی این است که در تمرین زیاد وزنه می اندازد 
و اعتماد به نفس زدن آن وزنه را در مسابقه ندارد. برای افزایش اعتماد به نفس باید 

تعداد زدن های آن وزنه بیشتر از انداختنش باشد.
 او افزود: در بین دیگر وزنه برداران فوق سنگین، علیرضا یوسفی استعداد بی 
نظیری است وزنه های خوبی زده است اما او هم ضعف های زیادی دارد که گفته ام  
و امیدوارم پوشش بدهد. آیت شریفی از لحاظ اخالقی 2۱ است. با توجه به  استایل 

بدنی، می تواند وزنه بردار خوبی در آینده باشد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: 
با توجه به همه فشارهایی که وجود داشت 
سازمان  مسئوالن  تیم ها  برخی  مخالفت  و 
لیگ برای برگزاری ادامه مسابقات تصمیم 

شجاعانه ای گرفتند.
یحیی گل محمدی درخصوص آخرین 
وضعیت بازیکنان این تیم بعد از شروع دور 

جدید تمرینات توضیحاتی را اعالم کرد.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: برای 
ما فوتبالیست ها و فوتبالی ها خیلی سخت بود این 
دوران را سپری کنیم. به هر صورت خوشبختانه 
تصمیم خوبی برای فوتبال گرفته شد و آن این 

که تمرینات و مسابقات ادامه پیدا کند.
تیم  تمرینات  روز،   ۷۰ حدود  از  بعد 
دوباره شروع شد. این مدت دوری از فوتبال 

چطور بود؟
واقعا هفتاد روز خیلی سخت را گذراندیم. 
برای ما فوتبالی ها خیلی سخت بود این دوران 
را سپری کنیم. خوشبختانه تصمیم خوبی برای 
مسابقات  و  تمرینات  که  گرفته شد  فوتبال 
ادامه پیدا کند. به نظرم یک تصمیم شجاعانه 
گرفته شد و با توجه به همه فشارهایی که 
وجود داشت و خیلی ها دوست نداشتند بنابر 
شرایط خودشان لیگ ادامه پیدا کند، تمرینات 
ما شروع شد و از بازیکنان یک تست آمادگی 
جسمانی گرفتیم. شرایط بچه ها بد نیست و 
بعد از این مدت انتظار این که اوضاع خوبی 
داشته باشند، انتظار درستی نیست. به نظرم با 
انجام تمرینات اختصاصی و داشتن بازی های 
تدارکاتی یک ماه فرصت خوبی برای شروع 

مسابقات است.
شما گفتید بازیکنان در تست آمادگی 
خوب بودند اما به هرحال ذهن شان از فوتبال 
دور بوده است. برای آماده شدن دوباره آن ها 

در مسیر قهرمانی برنامه دارید؟
با  چون  ندارم  نگرانی  بازیکنان  برای 
نفراتی کار می کنیم که ذهنیت خیلی قوی 
و قهرمانی دارند. من در مصاحبه های قبلی 
هم گفته ام که این بازیکنان قهرمان به دنیا 
آمده اند. در چند ماه گذشته یکسری مشکالت 
از جمله مشکالت مالی بود که خوشبختانه 
خصوص  به  هیات مدیره  اعضای  تالش  با 
»مهدی رسول پناه« بخش عمده ای حل شد. 
فکر می کنم تیم از نظر مالی به یک ثبات 
داشتیم  تیم  با  که  جلساتی  و  رسیده  خوب 
در  مشکالت  این  که  داشتند  اذعان  همه 
حال برطرف شدن است و بدهی هایی که در 
فیفا داریم به زودی حل خواهد شد. نگرانی 
خاصی وجود ندارد به جز مسائل بهداشتی که 
برای مرتفع شدن آن هر روز محل تمرین 
ضدعفونی شده و بچه ها چک می شوند. هر 
هفته از بازیکنان تست کرونا می گیریم و جا 
دارد از بچه های پزشکی تیم تشکری داشته 
باشیم که در کنار تدارکات و ماساژورها فضای 
تمرین را به خوبی آماده می کنند تا بچه ها در 

یک فضای پاک کار کنند.

هدف کسانی که مخالف برگزاری لیگ 
هستند چیست؟

مساله ای که االن در رسانه ها می بینیم 
این است که همه مشاغل و حرفه ها باز شده 
است. حتی رستوران ها و دیگر مجامع عمومی 
باز شدند تا مردم به کارشان برسند. اگر فوتبال 
را بخواهند تعطیل کنند تصمیم درستی نیست. 
در هر صورت ما تافته جدا بافته از جامعه و 
این  در  باید  فوتبالی ها  ما  و  نیستیم  اجتماع 
جامعه حضور پیدا کنیم. مساله مهم این است 
که شغل ما فوتبال است و خود من به شخصه 
را  فوتبال  است  قرار  ندارم.اگر  دیگری  کار 
تعطیل کنند واقعا چه زمانی می خواهند شروع 
کنند؟ آیا باید منتظر واکسن کرونا باشیم که 
معلوم نیست چه موقع می آید. یک سال دیگر 
یا هشت ماه دیگر. به هرحال همه اقشار جامعه 
ما این مشکل را دارند و باید با این مساله کنار 
بیاییم، با رعایت مسائل بهداشتی و پروتکل ها 
که برای همه اعضا مهم است. یک گالیه و 
پزشکی  فدراسیون  و  فدراسیون  با  صحبت 
ورزشی داریم و این است که قبل از انجام 
را  خودشان  تمرین  تیم ها  یکسری  تست ها 

به  خیلی  که  مساله ای  یک  کردند.  شروع 
شناسایی افراد مبتال کمک کرده این است 
که فوتبال شروع شد. خیلی از این افرادی که 
مشخص شده مبتال به این ویروس هستند 
اگر تست نمی دادند پنهان می ماندند و امکان 
بود. درخواستم  سرایت در خانواده خودشان 
از همه فوتبالی ها نه به خاطر اینکه در صدر 
نباید  فوتبال  که  است  این  هستیم  جدول 
تعطیل شود. تمام مخارج ما از فوتبال تامین 
می شود و اگر فوتبال تعطیل شود هم مربیان 
این  کرد.  فوتبالیست ها ضرر خواهند  و هم 
بخواهند  که  است  ممکنه  تصمیم  بدترین 
فوتبال را تعطیل کنند. این اتفاق بیفتد چه 

موقع لیگ را شروع کنند.
قرارداد  نگران  هواداران  از  خیلی 
بازیکنان تیم هستند که با پایان فصل تمام 
می شود، سیاست شما در این زمینه چیست؟

ماندن  برای  تصمیم گیری  از  بخشی 
است  ممکن  است.  بازیکن  خود  دست 
قراردادش تمام شده باشد و یا اینکه بندی 
در قرارداد دارد که اگر بخواهد می تواند جدا 
شود. به هر صورت هرچقدر ما برای ماندن 
آنها تالش کنیم فایده ای ندارد. با این حال 
بر  تاکید  داشتم  باشگاه  در  که  صحبتی  با 
این بود که حداقل ۹۰ درصد تیم باید حفظ 
شود تا استخوان بندی و شاکله پابرجا بماند. 
یکسری بازیکنان مثل بیرانوند و استوکس و 
یکی دو نفر دیگر می روند اما اکثر بازیکنان 
با ما هستند و به باشگاه اعالم شده که نیاز 
داریم و باید تمدید شود. برنامه ما این است 
که قبل شروع تمرینات با بازیکنانی که در 
این تیم زحمت کشیدند و مورد قبول هستند، 
قراردادشان تمدید و بتوانیم به قراردادشان از 

نظر سالی و فصلی اضافه کنیم.

هفتاد روز خیلی سخت را گذراندیم؛

گل محمدی: بدترین تصمیم تعطیل كردن فوتبال است!

سخنگوی فدراسیون پزشکی ورزشی در 
مورد جزییات و هزینه انجام تست های کرونا از 
سوی باشگاه های فوتبال و نیز مسائل مطرح 
هتلینگ  و  چارتری  پرواز  با  رابطه  در  شده 

تیم ها توضیح داد.
فدراسیون  سعیدی، سخنگوی  رضا 
پزشکی ورزشی در مورد پروتکل تهیه شده 
به منظور از سرگیری رقابت های فوتبال ایران 
و  بازگشایی  دستورالعمل  تدوین  کرد:  اظهار 
از سرگیری لیگ فوتبال با هماهنگی وزارت 
پزشکی صورت  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
فدراسیون  که  اصلی  کار  واقع  در  و  گرفت 
تجمیع  و  تدوین  داد  انجام  ورزشی  پزشکی 
این دستورالعمل و پروتکل بود و خوشبختانه با 
رایزنی صورت گرفته با وزارت بهداشت و نیز 
بازنگری نسبت به پروتکل های موجود در دنیا، 
پروتکل بومی خاص کشور خودمان تدوین شد.

مطابق  عینا  لیگ  بازگشایی  پروتکل 
بوندسلیگا نیست

وی ادامه داد: شبهه ای به وجود آمده بود 
که پروتکل تهیه شده در مورد بازگشایی فوتبال 
ایران عینا مطابق بوندسلیگاست که باید عنوان 
کنیم واقعا اینگونه نیست و شباهت کاملی در 
این رابطه وجود ندارد و خاص کشور خود و بر 

اساس امکانات داخلی تهیه شده است.
سخنگوی فدراسیون پزشکی ورزشی با 
اشاره به اینکه چند روز اخیر برخی از باشگاه 
ها، مقوله انجام تست کووید ۱۹ را آغاز کرده 
اند و برخی دیگر از باشگاه ها نیز در حال انجام 
این مساله هستند، بیان کرد: طبیعتا برخی از 
نمونه گیری ها مثبت شده است و نتایج به 
فدراسیون  و  شود  می  ابالغ  لیگ  سازمان 

پزشکی ورزشی نیز نتایج را از سازمان لیگ 
اخذ می کند، مساله مهم این است که نظارت 
به درستی انجام شود تا نمونه گیری ها و تست 
ها به شکل مطلوب انجام شود و پس از آن 
نتایجی که به دست فدراسیون می رسد توصیه 

های مربوطه صادر خواهد شد.
لیگ  آیا  اینکه  خصوص  در  سعیدی 
برگزار شود یا خیر، در جمع خبرنگاران عنوان 
کرد: وظیفه فدراسیون پزشکی ورزشی تهیه 
دستورالعمل ها و پروتکل هاست و بحث از 
سرگیری لیگ چند وجهی و فنی است و به 
باز  فوتبال  فدراسیون  و  لیگ  سازمان  خود 
می گیرد و تصمیم قطعی را در این رابطه 
فدراسیون  و  می گیرد  فوتبال  فدراسیون 
این  در  پزشکی ورزشی هیچ گونه دخالتی 
رابطه نمی کند و صرفا توصیه الزم را ارائه 
کرده و نظارت می کنیم که دستورالعمل ها 
به خوبی انجام شود و در عین حال به مساله 
سالمت بازیکنان توجه جدی داریم و هرکجا 
دچار چالش شویم و احساس کنیم موضوع 

سازمان  به  می شود،  نزدیک  مخاطره  به 
الزم  تذکرهای  فوتبال  فدراسیون  و  لیگ 

را می دهیم.
وی در پاسخ به اینکه برخی از باشگاه 
و  ندارند  پرداخت  توان  اند  کرده  اعالم  ها 
فدراسیون  که  اند  کرده  عنوان  نیز  بعضی 
فدراسیون  ترین  متمول  ورزشی  پزشکی 
گویند  می  اینکه  کرد:  اظهار  است،  کشور 
ترین  متمول  ورزشی  پزشکی  فدراسیون 
فدراسیون است، اینگونه نیست، بلکه از محل 
دریافت سرانه هایی که از آحاد جامعه ورزشی 
می گیرد بودجه ای در اختیار دارد که آن را 
اختصاص داده است به پرداخت هزینه های 
درمانی و نیز ارائه خدمات درمانی مناسب به 
تمام جامعه ورزش کشور و نه تنها فوتبالیست 
ها، بنابراین وظیفه فدراسیون پزشکی ورزشی 
فقط ارائه خدمات به ورزشکاران فوتبالیست 
نیست اگر چه فوتبالیست ها نیز جزو جامعه 
ورزشی کشور هستند و ما نیز به آن ها ارائه 

خدمت می کنیم.

برای  کرونا  تست   2۵۰ انجام  الزام 
هر تیم

ورزشی  پزشکی  فدراسیون  سخنگوی 
در مورد هزینه تست PCR، نیز اعالم کرد: 
اساس  بر  انجام مسابقات که  در طول دوره 
دستورالعمل تکلیف شده هر پنج روز یک بار 
انجام شود، اگر هر تیم را 2۵ نفر در نظر بگیریم 
جمعا 2۵۰ تست باید انجام شود که در حال 
حاضر هزینه تست ها به صورت آزاد ۶۰۰ تا 
۸۰۰ هزار تومان است اما در جلسه ای که امروز 
صبح در ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش 
انجام گرفت قرار شد پس از رایزنی با وزارت 
بهداشت آزمایش ها در آزمایشگاه های امین 
این وزارتخانه انجام شود تا کیت ها به صورت 
ارزان تر و با تعرفه دولتی در خدمت باشگاه ها 
قرار گیرد تا تحت فشار مالی قرار نگیرند چرا که 

اطالع داریم در مضیقه مالی هستند.
توضیح در مورد هتلینگ و پرواز چارتری

پروازهای  بحث  با  رابطه  در  سعیدی 
چنین  گفت:  نیز  ها  تیم  تردد  برای  چارتری 
مساله ای در دستورالعمل نیامده و صرفا رعایت 
نکات الزم در پروازها مطرح است و این نیز یک 
دستورالعمل جهانی است و اگر فردی بخواهد از 
جایی به جای دیگری منتقل شود چه از مسیر 
هوایی و چه زمینی باید به پروتکل های جهانی 
توجه کند.در مورد بحث هتل ها و استقرار هر 
گفت:  اتاق،  یک  در  ها  تیم  عوامل  از  یک 
خوشبختانه در حال حاضر هتل های کشور 
خیلی شلوغ نیست و می توان تخفیف های 
خیلی خوبی در این زمینه گرفت اما باز هم 
تاکید می کنم برخی دستورالعمل ها جهانی 

است و باید رعایت شود.
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محمدرضا هاشمی كهندانی

انتظامی  شماره  به  ای  نقره  رنگ   ۸۸ مدل  پیشتاز  موتورسیکلت  برگی  سه  سند 
 ۷۶۱ /۸۳۸4۳

شماره بدنه ۸۸۱۳۶۰۰
شماره موتور ۰۹۶۰۵۳۰

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.م/الف ۹۷4
تربت حیدریه – موسوی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مینا هوشیار علیزاده فرزند محمد شماره شناسنامه 
4۱۸۱ صادره از تربت حیدریه در مقطع کارشناسی ناپیوسته صادره از واحد دانشگاه آزاد 
اسالمی تربت حیدریه با شماره ۷۹۷۵ مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت حیدریه به نشانی تربت حیدریه 

جاده مشهد ارسال نماید.م/الف ۹۷۵
تربت حیدریه – موسوی

برگ سبز
نوع سواری سیستم پژو مدل ۱۳۹2

تیپ پارس رنگ خاکستری – متالیک
۱24K۰2۰۰۸۸2 شماره موتور

NAAN۰۱CA۳DH۶۷۶۶۰۹ شماره شاسی
پالک ایران ۸2-۷۹۳ د 2۸

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده اجرائی کالسه۹۸۰۰۶۷۶اجرای ثبت سبزوار
تولد:۱۳۶۸/۱2/2۶شماره  تاریخ  پدر:عباس  نام  امیدراسخی  آقای  به  بدینوسیله 
ملی:۰۷۸۰۱2۹۶۵2شماره شناسنامه:۰۷۸۰۱2۹۶۵2به نشانی:سبزوار بلوار بوتان گازکوچه 
جوادیه ابالغ می شودکه خانم فاطمه عباس پور فضل آبادجهت وصول تعداددویست و 
چهارده عددسکه طالی تمام بهارآزادی کل مهریه به استنادمهریه مندرج در سندازدواج 

شماره۱۱۶۱۳مورخ۱۳۹۳/۱۱/۱۰دفترخانه ازدواج شماره۱۷شهرسبزواراستان خراسان رضوی 
علیه شمااجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه۹۸۰۰۶۷۶در این اداره تشکیل شده و 
طبق گزارش مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸محل اقامت شما به شرح متن سندشناخته نشده،لذابنا به 
تقاضای بستانکارطبق ماده۱۸آئین نامه اجرامفاداجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه  
های کثیراالنتشارمحلی آگهی می شودوچنانچه ظرف مدت ده رو از تاریخ انتشاراین آگهی که 
روز ابالغ محسوب می گرددنسبت به پرداخت بدهی خوداقدام ننماییدعملیات اجرائی جریان 
خواهد یافت.ضمنا طبق ماده۷4 آئین نامه اجرا حسابهای شما)مدیون امیدراسخی(نزدکلیه 
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه شعب سبزواربازداشت 

گردید. )م الف۹۹/۱۹۷۰(
تاریخ انتشار:چهارشنبه۱۳۹۹/۰۳/۰۷

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسنادوامالک سبزوار

آگهي حصروراثت
آقای محمدتقی میرزائی شنبه بازاری به شماره شناسنامه 2۱۷ فرزند قربانعلی از این 
شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محبوبه گیل 
کاشی صومعه سرائی فرزند حسین در تاریخ ۹۹/۱/۱ در شهرستان رشت فوت نموده است 
و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-محمدتقی میرزائی شنبه بازاری به ش 
ش 2۱۷ فرزند قربانعلی نسبت پسر2-بهرام میرزائی شنبه بازاری به ش ش ۱۹۶۸۶ فرزند 
قربانعلی نسبت پسر۳-بهروز میرزائی شنبه بازاری به ش ش ۵۹ فرزند قربانعلی نسبت 
پسر4-فاطمه میرزائی شنبه بازاری به ش ش 2۱۵۸۷ فرزند قربانعلی نسبت دختر به غیر از 
وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني 
و ثبت ان به شماره ۷۹۷ 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 محترم کاریکار پیری کالچاهی به شماره شناسنامه ۱2۱4 فرزند حسن از این 

شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه وظیفه 
شناس پیرکالچاهی فرزند اسماعیل در تاریخ ۹۸/۹/۱4 در شهرستان رشت فوت نموده 
است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-حسین کاریکار پیری کالچاهی به 
ش ش ۱۰۰۳ فرزند حسن نسبت پسر2-اکبر کاریکار پیری کالچاهی به ش ش ۱۱۷2 
فرزند حسن نسبت پسر۳-اصغر کاریکار پیری کالچاهی به ش ش ۱۱۷۳ فرزند حسن نسبت 
پسر4- صغری کاریکار پیری کالچاهی به ش ش ۱۰۰4 فرزند حسن نسبت دختر۵- محترم 
کاریکار پیری کالچاهی به ش  ش۱2۱4 فرزند حسن نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده 
ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به 
شماره ۶4۹ 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 سمیه ندائی کسبخی به شماره شناسنامه 4۱۳ فرزند حسین از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین ندائی کسبخی  فرزند 
علی در تاریخ ۹۸/۱۰/۵  در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح 
ندائی کسبخی به ش ش ۶۰۷ فرزند حسین نسبت  اند:۱-محمدعلی  ذیل تعرفه شده 
پسر2-رسول ندائی کسبخی به ش ش ۱۶44 فرزند حسین نسبت پسر۳- سجاد ندائی 
کسبخی به ش ش ۱۱۰۳ فرزند حسین نسبت پسر4- سمانه ندائی کسبخی به ش ش 
۱۰۸۳ فرزند حسین نسبت دختر۵- سمیه ندائی کسبخی به ش ش 4۱۳ فرزند حسین 
نسبت دختر۶- مریم اخالقی کسبخی به ش ش ۱2 فرزند حاجی گل نسبت زوجه  به 
غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات 
قانوني و ثبت ان به شماره ۶۵۳ 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

لیونل مسی در یک قدمی رکورد هزارتایی
روزنامه کاتاالن موندو دپورتیوو می گوید لیونل مسی ابرستاره آرژانتینی بارسلونا 

رکوردی تاریخی را هدف گرفته و به زودی به یک رکورد هزار تایی می رسد.
لیونل مسی ابرستاره آرژانتینی تا ابد به عنوان یکی از درخشان ترین فوتبالیست های 
تاریخ در حافظه این ورزش باقی خواهد ماند. روزنامه موندو دپورتیوو که در کاتالونیا 
منتشر می شود امروز صفحه اول خود را به مسی اختصاص داده و می گوید او به زودی 

به یک رکورد استثنایی دیگر خواهد رسید.
موندو دپورتیوو برای مسی از تیتر » مسی به دنبال رکورد هزار تایی« استفاده 
کرده و می گوید به زودی مجموع گلهای زده و پاس گلهای ستاره آرژانتینی به عدد 

هزار خواهد رسید و او تا رسیدن به این رکورد فقط ۱4 گل فاصله دارد.
مسی تا کنون ۶۹۷ گل به ثمر رسانده و از این گذشته 2۸۹ پاس گل به نام 
خود ثبت کرده. مجموع این دو عدد ۹۸۶ است، یعنی مسی اگر ۱4 گل یا پاس گل 
دیگر به نام خود ثبت کند به رکورد استثنایی هزار گل و پاس گل خواهد رسید که در 

نوع خود بی نظیر خواهد بود.
لیونل مسی به همراه هم تیمی هایش در بلوگرانا حاال منتظر  شروع دوباره رقابتهای 
فوتبال در اروپا، بعد از تعلیق ورزش در نتیجه بحران کووید۱۹ هستند. مسی و یارانش 
در اسپانیا برای قهرمانی شانس باالیی دارند و او به دنبال این است که در کنار قهرمانی 

تیم محبوبش، به این رکورد خارق العاده هم دست پیدا کند.

شیر پیر و مصدومیتی كه شاید گران تمام شود؛
خداحافظی ناگهانی ایبرا در 38 سالگی!

تمرین  جریان  در  زالتان  مصدومیت 
را در بهت و حیرت فرو  او  میالن هواداران 
آیا  است که  این  اساسی  و حاال سوال  برده 
زالتان با این سن و سال می تواند دوباره به 

فوتبال برگردد؟
به  واکنش ها  جالب ترین  ز  ا یکی 
تمرین  در  ابراهیموویچ  زالتان  مصدومیت 
گاتزتا  ایتالیایی  روزنامه  واکنش  میالن،  آث 
دلو اسپورت بود که از تیتر » آی، آی، ایبرا« 
استفاده کرد. تیتری که نشان می دهد دنیای 
فوتبال، هواداران میالن و شیفتگان اسطوره 
سوئدی از احتمال جدی بودن مصدومیت او و 

بازنگشتنش به فوتبال با توجه به سن و سال باالی او تا چه حد نگران و حیرت زده هستند.
گاتزتا در گزارش خود می گوید هشدار به میالن، زالتان ابراهیموویچ در تمرین این 
تیم از ناحیه ساق پا دچار مصدومیتی شده که ممکن است مدتها او را از میادین دور نگه 
دارد. زالتان لنگ لنگان و در حالی که مشخص بود درد می کشد از زمین بیرون رفت و 
هم تیمی هایش با چشمهای وحشت زده به سرعت به سمت او رفتند تا کمکش کنند.

گاتزتا می گوید ابتدا گمان می رفت زالتان آشیل پاره کرده باشد ولی بعد مشخص 
شد که عضله ساق پای او آسیب جدی دیده و به احتمال زیاد پاره شده. این بدترین 
خبر ممکن برای میالن و دوستداران زالتان بود چرا که با توجه به ۳۸سالگی او این 
احتمال را مطرح کرده که او ممکن است دیگر قادر به بازگشت به فوتبال حرفه ای 
نباشد. احتمالی که باعث شد گاتزتا از تیتر پرحسرت » آی ایبرا، آی ایبرا« برای 

گزارش خود استفاده کند.
بر اساس این گزارش همه چیز در پایان یک بازی دستگرمی در تمرین میالن 
اتفاق افتاد. ایبرا ناگهان در ساق پای راست خود احساس درد شدید کرد و لنگ لنگان 
بیرون رفت. قرار است امروز معایناتی دقیق و کامل روی او انجام شود. نگرانی میالن 
از آن جهت است که در ماه فوریه هم مصدومیت از ناحیه همین ساق پا باعث شده 
بود او بازی مقابل ورونا را از دست بدهد. .نتیجه هر چه باشد، حتی اگر زالتان برای 
همیشه مجبور به خداحافظی از فوتبال نباشد، آث میالن در شروع مجدد سری آ بدون 
شک یکی از مهمترین و آماده ترین بازیکنانش را از دست داده است. چرا که زالتان 
در دوران قرنطینه با تیم هامربی سوئد که بخشی از سهامش را در اختیار دارد تمرین 

می کرد و توانسته بود خود را در شرایط تمرینی حفظ کند.

دفاع کابایرو از تصمیم کرونایی ستاره فرانسوی چلسی
ویلی کابایرو دروازه بان چلسی از تصمیم انگولو کانته هم تیمی اش برای شرکت 

نکردن در تمرینهای این تیم از ترس مبتال شدن به کرونا دفاع کرد.
بعد از آنکه هفته گذشته در شروع مجدد تمرین تیمهای لیگ برتر انگلیس، انگولو 
کانته ستاره فرانسوی این تیم گفت از ترس مبتال شدن به ویروس کووید۱۹ حاضر به 
شرکت در تمرینات چلسی نیست، باشگاه به او اجازه داد در این تمرین شرکت نکند. 
بعد از آن هم فرانک لمپارد سرمربی چلسی به او اجازه داد تا پایان فصل از حضور در 
مسابقات خودداری کند.کانته در گذشته مشکالت سالمتی داشته، دو سال پیش در 
رختکن چلسی غش کرده بود و برادرش را چند هفته پیش از شروع جام جهانی 2۰۱۸ 
روسیه به دلیل سکته قلبی از دست داده است. به همین علت نگرانی او بابت سالمتش 

برای چلسی و لمپارد قابل درک بوده است.
کابایرو، سنگربان آرژانتینی چلسی حاال با دفاع از تصمیم کانته گفت:« تصمیم 
انگولو قابل درک است. تست کرونای او منفی شد ولی او در دوران قرنطینه عالئم 
ویروس را داشته و برای همین می ترسد. ما به او احترام می گذاریم و منتظر می مانیم 

تا هر وقت احساس راحتی کند به تیم برگردد«.

منچستر و یک دشمن خودی در راه کسب سهمیه
دین هندرسون گلر شفیلدیونایتد در واقع حکم دشمن خودی را برای منچستری 

ها در راه کسب سهمیه دارد.
به گزارش دیلی میل، منچستریونایتد تا پیش از تعطیلی لیگ برتر که در پی شیوع 
کرونا رخ داد، با 4۵ امتیاز تیم پنجم جدول بود و تنها سه امتیاز با چلسی رده چهارمی 
فاصله داشت. البته فاصله یونایتد با کسب سهمیه لیگ قهرمانان تقریبا همانقدر است 
که فاصله اش با بیرون ماندن از کسب سهمیه لیگ اروپا چرا که تیم های پایین یونایتد 

در جدول یعنی وولوز و شفیلدیونایتد، هر دو 4۳ امتیازی هستند.
شیاطین سرخ خوشبین هستند که با از سرگیری لیگ برتر و با بازگشت ستاره 
ای چون پل پوگبا بتوانند به جمع چهار تیم راه یافته و فصل بعد در لیگ قهرمانان 
حاضر باشند. نکته جالب این است که آنها در راه کسب سهمیه رقیبی چون شفیلد را 
پیش رو دارند که از دین هندرسون استفاده می کند. هندرسون دروازه بان 2۳ ساله در 
واقع بازیکن منچستریونایتد است که به صورت قرضی برای شفیلد بازی می کند و 
یکی از پدیده های این فصل لیگ برتر محسوب می شود. او در 2۷ بازی برای شفیلد 

تنها 22 گل دریافت کرده و ۱۰ کلین شیت نیز داشته است.

سخنگوی فدراسیون پزشکی ورزشی اعالم كرد؛

اختصاص كیت ارزان تست كرونا به لیگ برتری ها

اعتراض ها به برگزاری مجدد لیگ برتر فوتبال ایران در 
حالی باال گرفته است که اگر موضوع برگزاری لیگ مطرح 
بیماری شان  از  ایران  نمی شد شاید کرونا مثبت های فوتبال 
با خبر نمی شدند و حتی سالمتی خانواده هایشان را هم به 

خطر می انداختند.
داستان شروع مجدد مسابقات فوتبال در ایران مثنوی 
هفتاد من کاغذ است. به تعداد اعضای جامعه فوتبال اظهار 
نظر درباره چگونگی به پایان بردن لیگ در شرایط کرونایی 
و  منافع خودش  فکر  به  بیشتر  و هر کسی هم  دارد  وجود 
خیرخواهی  به  را  چند صحبت هایشان  هر  است  باشگاهش 

جمعی آراسته می کنند.
عده ای می گویند لیگ به صالح جامعه است که لیگ 
برگزار نشود اما نظری هم درباره انتخاب قهرمان یا تیم های 
یک  هم  فوتبال  می گویند  عده ای  نمی دهند.  کننده  سقوط 
شغل محسوب می شود و اعضای آن باید مثل دیگر مشاغل 

به سر کار برگردند.
خواستار  تیم ها  بقیه  پرسپولیس  جز  به  می توان گفت 
لغو کامل لیگ هستند و بعضی از آن ها هم می خواهند بدون 

فعلی  ترتیب  به  آسیایی  قهرمان سهیه های  مشخص شدن 
جدول مشخص شود؛ منطقی که تن ارسطو را در گور می لرزاند.

هر کسی هم به روش خود سعی می کند فضایی ترحم 
برانگیز و مظلومانه ایجاد کند یا پرچم خیرخواهی به دست 
بگیرد. از قلعه نویی که مرام نامه پسا کرونا می دهد گرفته تا سید 
حسین حسینی که می تواند با برگزاری کالس های بازیگری 
غم از دست دادن احتمالی شغل اولش را به فراموشی بسپارد.

یکی از مواردی که در روزهای اخیر به اعتراضات برای 
برخی  کرونای  تست  شدن  مثبت  زد  دامن  لیگ  برگزاری 
بازیکنان شاغل در لیگ برتر است. برای برخی از بازیکنان و 
مدیران عامل باشگاه ها این موضوع دست آویز تازه ای شد تا 

به برگزاری مجدد لیگ اعتراض کنند.
نکته قابل توجه این است که مثبت شدن تست این 
و  بود  تعطیل  برتر  لیگ  که  داد  رخ  شرایطی  در  بازیکنان 
این بازیکنان در تمرینات گروهی شرکت نمی کردند. سوال 
این  شود  برگزار  برتر  لیگ  نبود  قرار  اگر  که  این جاست 
بازیکنان چطور می خواستند از وضعیت سالمتی خود مطلع 
شوند؟ افرادی که عالئمی هم از بیماری نشان ندادند و فقط 

ناقل این ویروس هستند.
بازیکنان ناقلی که نگران سالمتی خود و خانواده هایشان 
هستند اگر قرار نبود لیگ برگزار نشود این ویروس را متاسفانه 
و احتماال ندانسته به آن ها منتقل می کردند. باید بگوییم عدوی 

آن ها یعنی برگزاری لیگ برتر این بار سبب خیر شده است.
موضوع دوم این است که بازیکنانی که بارها و بارها 
نگرانی شان را بابت شروع مجدد لیگ و در خطر افتاد سالمتی 
خود و خانواده هایشان اعالم کردند، چرا بدون برگزاری لیگ 
و حتی تمرینات گروهی به این ویروس مبتال شدند؟ مگر 
باشند؟  نبود در قرنطینه  نبود؟ مگر قرار  شغل آن ها تعطیل 
پس آن ها می توانند بدون برگزاری لیگ هم در معرض این 

خطر قرار بگیرند.
نکته مهم دیگر این است که در صورت رعایت دقیق 
انجام تست های متعدد و قرار گرفتن در شرایط  پروتکل و 
خالل  در  کرونا  به  افراد  این  شدن  مبتال  احتمال  کنترلی، 
برگزاری لیگ برتر،  حتی شاید کمتر از زمانی باشد که لیگ 
تعطیل است و مثل دو ماه قبل بازیکنان آزادانه می توانند به 

هر جایی که می خواهند بروند.

مثبت شدن كرونای لیگ برتری ها؛

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد!
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گـروه شهرسـتان مشـهد سـمیه 
باقـرزاده:  مدیر انرژي شـرکت پاالیش 
گاز شـهید هاشـمي نـژاد از کاهش ۷۹ 
درصـدي گازهـاي ارسـالي به مشـعل 
نسـبت بـه سـال ۹۷ در ایـن مجتمـع 

گازی شـهید هاشـمی نـژاد خبرداد.
سـید مجیدعالقـه بند حسـیني با 
اعـالم پـروژه هـاي بهینه سـازي اجرا 
شـده در سطح پاالیشـگاه تصریح کرد: 
بـا اجراي این پروژه ها که در راسـتاي 
اسـت  شـده  انجـام  کربـن  مدیریـت 
میـزان کل گازهاي ارسـالي به مشـعل 
از سـال ۹۵ تا ۹۸ ، کاهش ۸۷ میلیون 

متـر مکعبي را در پي داشـته اسـت.
وی افـزود: در راسـتاي مدیریـت 

انـرژي و حفـظ  بهـره وري  و  کربـن 
محیط زیسـت، مطابق مـاده 4۸ قانون 
برنامه ششـم توسـعه، موضـوع بازیابي 

و کاهـش گازهـاي ارسـالي به مشـعل 
ایـن  کار  دسـتور  در   ۱۳۹۵ سـال  از 
مجتمـع گازي قـرار گرفـت و با جدیت 

گردید. دنبـال 
ایـن مقـام مسـئول تأکیـد کـرد: 
بر اسـاس برنامه ششـم توسـعه میزان 
از ۱۱۰  گازهـاي ارسـالي بـه مشـعل 
میلیـون متـر مکعب سـال پایـه ۱۳۹۵ 
بـه  درصـدي   ۷۹ شـدید  کاهـش  بـا 
2۳ میلیـون متـر مکعـب در سـال ۹۸ 

رسـیده اسـت.
عالقه بند حسـینی اذعان داشت: 
گذشـته  یکسـال  طـي  در  همچنیـن 
مجمـوع میـزان گازهـاي ارسـالي بـه 
مشـعل ، کاهش 2۶ درصدي را نشـان 
مـي دهـد که ایـن فعالیـت مهم ضمن 
جلوگیـري از انتشـار اکسـید کربـن به 
حفـظ محیـط زیسـت کمک مـي کند.

در راستاي مدیریت كربن و بهره وري انرژي و حفظ محیط زیست انجام شد؛

كاهش 79 درصدي گازهاي ارسالي به مشعل در شركت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد
اجرای 3۴ پروژه آب و فاضالب در استان ایالم

 ایالم-  آذر یعقوبیان:  جعفر حسنی  قائم مقام شرکت آب و فاضالب 
استان ایالم گفت: تغییرات، باعث پویایی خواهد شد و از تحوالت جدید 
انتظار بهبود روند در ارائه خدمات داریم و با همکاری و همیاری مجموعه ی 

شرکت  در جهت رسیدن به اهداف عالیه شرکت تالش خواهیم کرد.
وی افزود: حوزه بهره برداری آب با توجه به گستردگی فعالیت و بهبود 
ارائه خدمات در حوزه شهرها و روستاها نیازمند آن است که بیش از گذشته 
نمودن  برآورده  فعالیت ها جهت  و کیفی  بردن سطح کمی  باال  در جهت 

انتظارات مردم تالش شود.
قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان در ادامه از اجرای بازسازی و 
اصالح خط 4۰۰ میلی متری شهر مهران در هفته گذشته خبر داد و گفت: این 
شرکت بیش از ۳4 پروژه  فعال در  حوزه  آب شهری و روستایی در دست 
اجرا دارد که جهت  تکمیل  این پروژه ها باید اهتمام ویژه ای صورت گیرد.

وی ادامه داد: از جمله این پروژ ها اصالح و ترمیم بهسازی و خط 
انتقال آب) گل گل( ، تکمیل خط انتقال قطعه دوم آب شهر بدره، آب رسانی 

سد ایالم به شهر ملکشاهی و… است.
گفتنی است، ۱ هزار و 4۷۳ هزار فقره انشعاب در سطح استان وجود 

دارد.

رئیس جهاد كشاورزی ایالم:
کرونا ۵ میلیارد تومان به زنبورداران ایالم خسارت زد

ایالم-  آذر یعقوبیان:  رئیس جهاد کشاورزی ایالم با اشاره به اینکه 
کرونا پنج میلیارد تومان به زنبورداران استان خسارت زده است، گفت: ساالنه 

بیش از ۹۰۰ تن عسل در استان برداشت می شود.
سید محمد تراب میری اظهار کرد: کشاورزی در ایالم باعث اشتغالزایی 
بیش از ۶۰ درصد جمعیت استان شده و از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.

وی با اشاره به خسارت های کرونا به بخش های مختلف کشاورزی 
ایالم، افزود: کرونا پنج میلیارد تومان به زنبورداران استان ایالم خسارت 

زده است.
رئیس جهاد کشاورزی ایالم با اشاره به ظرفیت های تولید عسل در 
استان، گفت: ساالنه بیش از ۹۰۰ تن عسل در استان برداشت می شود و 

بیش از دو هزار نفر در این بخش مشغول به فعالیت هستند.
میری اضافه کرد: عسل تولید شده در ایالم به دلیل وجود ۵۵۰ گونه 

گیاهی شهدزا جزو با کیفیت ترین عسل های تولیدی کشور است.
وی با اشاره به اینکه عسل تولید شده در ایالم به عنوان سوغات استان 
معرفی شده است، افزود: برنامه ریزی های بسیار خوبی برای ایجاد صنایع 
تبدیلی در زمینه تولید عسل و بسته بندی این محصول در حال انجام است.

ترانزیت ۲ هزار و ۵3۷ تن کاال از مرز بین المللی مهران

یالم-   آذر یعقوبیان:  نوراهلل دلخواه مدیرکل حمل و نقل راهداری 
استان ایالم ،گفت: سال گذشته ۶۸ هزار و ۶2۱ تن  کاال  توسط ۳ هزار و 

4۳۸ دستگاه  کامیون در مرز مهران تخلیه شده است.
وی افزود: همچنین  2 هزار و ۵۳۷  تن کاال توسط  ۱۳4 دستگاه 
کامیون از مرز بین المللی مهران به داخل و خارج از کشور ترانزیت شده است.

بیان داشت: در همین مدت   مدیرکل حمل و نقل راهداری استان  
4 هزار و 4۷۵ کامیون با ۶۷ هزار و 44۶ تن کاال خروجی حمل یکسره 

داشته است.
وی اظهار داشت: در ۱ سال گذشته طی 22۰ هزار سفر، 2 میلیون و 
۵۷۸ هزار نفر مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جابجا شده اند که 
از این تعداد بیش از ۵۳2 هزار مسافر درون استانی و بیش از 2 میلیون و 

4۶ هزار مسافر برون استانی بوده است.
وی با بیان اینکه بیشترین جابه جایی مسافر توسط ناوگان اتوبوسی 
انجام شده افزود: تعداد مسافر جابه جا شده توسط حمل و نقل عمومی نسبت 

به مدت مشابه سال ۹۷ از رشد 2۳ درصدی برخوردار بوده است.
حمل  ناوگان  دستگاه  و2۱4  هزار   ۱ از  بیش  کرد:  عنوان  دلخواه 
استان  نقل  و  حمل  بخش  در  مسافربری  ۷2 شرکت  و  عمومی  نقل  و 

دارند. فعالیت 
خروجی مهران از فعال ترین مرز های رسمی ایران است که نزدیکی 
مهم ترین  از  یکی  به  را  مرز  این  عراق  کشور  مذهبی  شهر های  به 
کانون های رفت و آمد زائران به ویژه در اربعین و صدور کاال به کشور 

تبدیل کرده است. عراق 
 مرز مهران در سال ۱۳۸2 با پیشنهاد وزارت امور خارجه کشور از سوی 

سازمان ملل متحد به عنوان مرز بین المللی شناخته شد.

مهندس مختاری شهردار قدس:
رویکرد شهرداری قدس در استفاده از سیستم های نوین 

آبیاری فضای سبز
مهندس مختاری شهردار قدس با اشاره به رویکرد شهرداری قدس 
در استفاده از سیستم های نوین آبیاری و آبرسانی در فضای سبز شهری 
کیفی  و  کمی  توسعه  و  هدررفت  کاهش  آبی،  منابع  مدیریت  منظور  به 
سبز  فضاهای  آبیاری  شبکه  متر  هزار   4۰۰ گفت:  سبز،  فضای  سرانه 
شهری در سال ۹۸ توسط شهرداری قدس در سطح شهرقدس اجرایی 

و راه اندازی شده است.
قدس-زهرا قره باغی-دنیای جوانان:به نقل از اداره ارتباطات و امور 
مختاری  مسعود  مهندس  قدس،  شهرداری  و  اسالمی  شورای  بین الملل 
شهردار قدس با اشاره به اجرای 4۰۰ هزار متر شبکه آبیاری در فضاهای 
سبز شهرقدس در سال ۹۸، اظهار داشت: با توجه نقش و جایگاه فضای سبز 
در ارتقاء کیفیت محیط زیست و نشاط اجتماعی، مجموعه مدیریت شهری 
قدس در سال های اخیر طی برنامه ریزی های صورت گرفته کوتاه مدت 
و بلند مدت، همت خود را بر توسعه سرانه فضای سبز شهری و رسیدن به 

استاندارهای ملی و جهانی قرار داده است.
وی افزود: توسعه فضاهای سبز شهری و رساندن آنها به حد متعارف، 
رفع مشکالت و ابزار بسیاری را طلب می کند و یکی از فاکتورهای اصلی 
در توسعه فضای سبز تأمین زیرساخت های آبرسانی و آبیاری و استفاده بهینه 
از منابع آبی، متناسب با ویژگی های فضای سبز در مناطق مختلف است.

شهردار قدس بیان داشت: استفاده از سامانه های آبرسانی و آبیاری 
فضای سبز می تواند باعث از بین رفتن تبعات منفی استفاده از سیستم های 
سنتی از جمله استفاده از تانکر شود و توزیع آب به صورت متعادل تری در 
فضاهای سبز صورت گیرد و همچنین باعث افزایش راندمان و کاهش هدر 

رفت آب در انتقال آن نیز می گردد.
منظور  به  راستا شهرداری قدس  در همین  مهندس مختاری گفت: 
استفاده بهینه از منابع آبی و ارتقا کمی و کیفی فضاهای سبز شهری اقدام 
به اجرا و راه اندازی 4۰۰ هزار متر مربع شبکه آبیاری از طریق لوله گذاری 
و راه اندازی سیستم در بوستان ها، فضای سبز بلوارها و میادین و حاشیه 

جاده ها در سال ۹۸ کرده است.
نیز طرح ساماندهی  وی تصریح کرد: شهرداری قدس در سال ۹۹ 
آبیاری  اجرای طرح شبکه  از جمله  آبیاری فضاهای سبز شهری  سیستم 
تحت فشار را به منظور تامین استانداردهای مطلوب فضای سبز شهری 

دنبال خواهد کرد.

شهردار كرج عنوان كرد:
پیاده راه، یکی از بهترین روش ها برای تحقق شهری 

انسان محور

 کرح- اکبری- راه های پیاده نه به عنوان بخشی مستقل از فضاهای 
شهری، بلکه به عنوان تابعی از حرکت سواره به حساب می آیند.به گزارش 
پایگاه خبری کرج امروز، علی کمالی زاده در جلسه بررسی و مطالعه اجرای 
با حضور اعضای شورای  آزادی )رجایی شهر(، که  راه خیابان  پیاده  طرح 
اسالمی شهر کرج برگزار شد، اظهار داشت: این اقدام از راهکارهایی است 
که در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک به منظور کاهش معضالت ترافیکی 
در نظر گرفته شده است.به گفته وی؛ گسترش فضاهای پیاده، نه تنها سیمای 
کالبدی شهرها را عوض کرده، بلکه تغییرات نوینی در کیفیت زندگی شهری 
و رفتار اجتماعی و فرهنگ مردم به وجود آورده است.شهردار کرج در ادامه 
ساخت پیاده راه آزادی رجایی شهر را برای اجرای طرح جامع گردشگری 
شهر ضروری عنوان کرد و گفت: یکی از ظرفیت های بسیار باالی شهر 
کرج که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده، ساخت پیاده راه و گسترش پیاده 
نیازمند همکاری همه  و شهروندان  به شهر  رسانی  است.خدمت  محوری 
دستگاها. رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت های فرسوده شورای 
اسالمی شهر کرج با تاکید بر اینکه خدمت رسانی به شهر و شهروندان در 
گرو همکاری و همراهی همه دستگاها است، افزود:  برنامه ریزی و اجرای 
صحیح، همچنین پیش بینی ضوابط و مقررات شهرسازی در اجرای طرح 
پیاده راه رجایی شهرمی تواند در کاهش هزینه های کمک شایانی کند. احد 
رسولی گفت: ارائه خدمات باکیفیت تر و کاهش هزینه ها در اجرای پروژه 
مستلزم اجرای زیر ساختی مناسب و اصولی است تا بتوان ازاینگونه طرح 
ها  بهره برداری مطلوبی برد.هدف از اجرای پیاده راه آزادی ایجاد آرامش و 
پویایی شهروندان است. رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسالمی شهر کرج 
نیز با بیان اینکه هدف از اجرای طرح ایجاد آرامش، تحرک و پویایی در 
شهروندان است، تصریح کرد:  شهرداری اصلی ترین وظیفه اجرائی و نظارتی 
در اجرای این پروژه را دارد.عباس زارع به اهمیت و ضرورت تعیین زمان بهره 
برداری این طرح اشاره کرد و گفت: خالصه سازی و تسریع دراجرای پروژه و 
برآود هزینه های انجام آن باید به طور دقیق بررسی شود تا تبعات اجتماعی 
مانع روند اجرای پروژه نشود.مهدی حاجی قاسمی؛ رئیس کمیسیون عمران 
و ترافیک شهری شورای اسالمی شهر در ادامه با تاکید بر رعایت زمانبدی  
پروژه پیاده راه رجایی شهر، خاطرنشان کرد: تسریع در فرآیند اجرایی پروژه 
مهمترین موضوعی است که در اجرای طرح باید به جد به آن پرداخته شود 

تا بتوان به نحو احسن رضایتمندی شهروندان را کسب کند.

توزیع الکترونیکی نفت سفید با زیرساخت بانکی اجرایی 
شد

دنیای جوانان-گروه شهرستان مازندران-درخشنده 
از  گفت:  ساری  منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
اول خرداد ماه ۱۳۹۹ توزیع فرآورده های نفتی از طریق زیر ساخت بانکی و 

بصورت الکترونیکی اجرایی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری، سبحان رجب پور پیرامون اجرای طرح عرضه سوخت به خانوارهای 
مصرف کننده نفت سفید از طریق زیر ساخت بانکی بیان کرد: این طرح در 
دو فاز عملیاتی اجرا می شود که در فاز اول خانوارهای مصرف کننده نفت 
سفید و  نیز بخش کشاورزی از اول خرداد ماه ۱۳۹۹ سهمیه خود را از طریق 

کارت بانکی و به صورت الکترونیکی دریافت می کنند.
وی افزود: در فاز دوم این طرح کلیه مصرف کنندگان جزء و دارندگان 
صورت  به  نیز  می کنند  استفاده  نفتگاز  سوخت  از  که  کشاورزی  ادوات 

الکترونیکی سهمیه خود را دریافت خواهند کرد.
مدیر منطقه کاهش مراجعات ارباب رجوع به نواحی تابعه را از مزایای 
این طرح دانست و اضافه کرد: صرفه جویی در مصرف کاغذ، کاهش تخلف 
در مقایسه با کاالبرگ، جلوگیری از اخذ وجه اضافی از خانوارها، ارسال پیامک 
کوتاه به متقاضیان در زمان برداشت سهمیه، امکان اضافه کردن سهمیه 
جدید و .. از دیگر مزایای طرح الکترونیکی توزیع فرآورده های نفتی است.

استاندار گیالن در جلسه ستاد استانی مدیریت كرونا:
پلمب واحدهای گردشگری و خدماتی در صورت رعایت 

نکردن پروتکل های بهداشتی
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی استانداری گیالن؛ دکتر ارسالن زارع در جلسه ستاد استانی مدیریت 
کرونا با اشاره به اینکه امروز بر اساس اعالم ستاد ملی در روند مبارزه و مهار این 
ویروس در کشور تقریبا از سه مرحله عبور کرده ایم، اظهار داشت: اعالم دقیق 
بیماری و بسیج کشور برای مقابله با آن ، عبور از حالت خطرناک و کنترل شیوع 
بیماری با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و فاصله گذاری هوشمند اجتماعی 
و نیز بازگشایی های تدریجی و پلکانی کسب و کارها از مراحلی بود که از آن 
عبور کردیم.وی با بیان اینکه اکنون به تدریج وارد مرحله چهارم می شویم ، ادامه 
داد: در این مرحله نظارت ها و بخش تشخیص بیماری با هدف شتاب در روند 
شناسایی مبتالیان و جداسازی آنان، تشدید می شود اما همچنان تأکید داریم که 
دستور العمل ها و پروتکل های بهداشتی باید رعایت شوند.دکتر زارع بیان کرد: بر 
اساس تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا و طبق اعالم رئیس جمهوری در جلسه 
امروز این ستاد؛ اماکن و صحن حرم ها به جز رواق ها با رعایت کامل پروتکل 
های بهداشتی، پس از عید فطر گشایش می یابند.نماینده عالی دولت در گیالن از 
بازگشایی مساجد و برگزاری نماز جماعت به صورت محدود و با رعایت پروتکل 
های بهداشتی در شهرستان هایی که وضعیت سفید دارند، خبر داد و افزود: در 
خصوص بازگشایی همه مساجد و پایان محدودیت برای فعالیت پاساژها، در جلسه 
بعدی ستاد ملی مدیریت کرونا تصمیم گیری می شود.دکتر زارع به موضوع بازگشت 
روال عادی حضور کارمندان در سر کار به عنوان یکی دیگر از مصوبات امروز 
ستاد ملی مدیریت کرونا اشاره و خاطرنشان کرد: از ۱۰ خردادماه، همه کارمندان 
اداری با رعایت تمامی دستورالعمل ها  از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه تا ۱4 و ۳۰  دقیقه 
در محل کار خود حضور می یابند.وی با اشاره به اینکه موزه ها و مکان های 
تاریخی نیز از فردا با رعایت پروتکل های بهداشتی، بازگشایی می شوند ، افزود: با 
توجه به اینکه بازگشایی این اماکن و از سر گیری فعالیت مشاغل، زمینه افزایش 
مراودات و امکان شیوع بیماری را فراهم می کند؛ رعایت پروتکل های بهداشتی 
و نیز تشدید نظارت ها در جهت پیشگیری از تجمعات مورد تاکید است.وی یادآور 
شد: در جریان ابالغیه ها و نظارت های صورت گرفته و مستمر از سوی اداره کل 
میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی و همچنین بازرسان مرکز بهداشت 
، تعزیرات و اماکن؛ تاکید شده تمامی پروتکل های بهداشتی برای میزبانی از 

گردشگران رعایت شود و در صورت عدم رعایت، واحد متخلف پلمپ می شود .
استاندار گیالن به دیگر مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا اشاره و اظهار 
کرد: چارچوب »شهید خدمت« مشخص و ابالغ خواهد شد که افراد فوت شده 
در حوزه سالمت، در حکم شهید هستند و ابتدا کمیته استانی و سپس کمیته 
ملی آنان را شناسایی و اعالم می کند. دکتر زارع بر لزوم پرهیز هم وطنان از 
سفرهای غیرضروری تصریح و به کارگروه رسانه و فضای مجازی ستاد استانی 
تأکید کرد که فرآورده های رسانه ای مرتبط برای ارائه آموزش های پیشگیرانه 
و هشدارهای الزم تولید شود. وی با اشاره به اهمیت نظارت اتحادیه ها و اصناف 
بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی گفت: در زمان شیوع ویروس کرونا ، واحدهای 
تولیدی و صنعتی وضعیت قابل قبولی داشتند و باید با رعایت الزامات بهداشتی، 

همچنان نسبت به افزایش توان تولیدی خود اقدام کنند.

سمیه  مشهد  شهرستان  گروه 
باقرزاده

تولیت آستان قدس رضوی گفت: : 
مدافعان سالمت برگ زرینی از انسانیت، 
ایام  در  را  دینی  تعهد  و  دوستی  نوع 

کرونایی به نمایش گذاشتند.
احمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
بازگشایی  نه  شکرا آئین  در  مروی 
امام  مطهر  حرم  درب های صحن های 
رضا)ع( که با حضور خادمان بارگاه منور 
مدافعان  جامعه  از  مهمانانی  و  رضوی 
سالمت در صحن انقالب اسالمی حرم 
مطهر رضوی برگزار شد، ضمن تبریک 
فرا رسیدن عید سعید فطر، اظهار کرد: 
شکرگذاری  آئین،  این  تشکیل  فلسفه 
به درگاه پروردگار متعال است که بعد 
بار،  غم  و  آور  رنج  بسیار  دوره  از یک 
رئوف)ع(  امام  صحن های  درب های 
به روی عاشقان و دلدادگان و محبان 

باز می شود.
وی افزود: تصمیم ایجاد محدودیت 
سخت  بسیار  تصمیمی  حقیقتا  زیارت، 
سخت  تصمیم  این  اما  بود،  دشوار  و 
و  مذهبی  دینی،  آموزه های  براساس 
عقالنیت و خرد ایمان دینی، اتخاذ شد.

ابراز  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
و  درخواست  رضا)ع(  حضرت  از  کرد: 
رئوف)ع(؛  امام  که  می کنیم  استدعا 
کنید  تنبیه  را  ما  می خواهید  هرطور 
روی  بر  را  مطهر  حرم  درب های  اما 

ما نبندید.

ر  د پیشتر   : د کر تصریح  وی 
صفت  »از  بودم  گفته  سخنرانی ای 
زیاد  سخن  حضرت  الغربایی  غریب 
تجربه  را  آن  هیچگاه  اما  بودیم  گفته 
نکرده بودیم مگر در این ایام« اما امروز 
»یا  می کنم،  اصالح  را  خود  آن کالم 
غریب  شما  الرضا)ع(  موسی  بن  علی 
الغربا نیستید، ارواح مطهر انبیاء، اولیاء 
مطهر  برگرد حرم  مالئکه  هزار  و  اهلل 
شما در حال طواف هستند، ما غریب 
سخت  دوران  این  در  و  هستیم  الغربا 
بسته  با  ما  کردیم.  تجربه  را  غربت 
غربت  احساس  حرم،  درب های  بودن 

و یتیمی کردیم.«
حجت االسالم والمسلمین مروی 
با بیان اینکه از مهمانان عزیزان مدافع 

مراسم  این  در  کننده  شرکت  سالمت 
که حقیقتا در این ایام خوب درخشیدند، 
کرد:  عنوان  می کنم.  تشکر  و  تقدیر 
ثامن  حضرت  ملکوتی  بارگاه  جوار  از 
به تمام خادمان و سربازان  الحجج)ع( 
خدا  و  سالم  کشور،  سالمت  مدافع 
قوت عرض می کنم. این افتخار شما را 
بس که رهبر معظم انقالب در چندین 
سخنرانی مراتب تأیید، سپاس، تشکر و 
شما  به  نسبت  را  خویش  رضایتمندی 

بزرگواران و عزیزان ابراز کردند.
تولیت آستان قدس رضوی اظهار 
کرد: به روح پاک و منور شهدای عزیز 
مدافع سالمت درود و سالم می فرستیم 
و از خداوند تبارک و تعالی همنشینی با 

اولیاءاهلل را مسئلت می نماییم.

سخنان  از  دیگری  فراز  در  وی 
خدارا  حجت  اگر  اینکه  بیان  با  خود 
تاکید  شد،  خواهیم  گمراه  نشناسیم 
کرد: برای شناخت امام ابتدا باید امامت 
امامت  به  را شناخت، و معرفت نسبت 
مگر از طریق اتصال و ارتباط با این مقام 

ممکن نیست.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
مقام  نمی تواند  هرکسی  کرد:  تصریح 
به  که  مگر کسی  کند،  بیان  را  امامت 
این مقام و منصب نائل شده باشد، لذا 
معرفت و مقام امام از کالم غیر از کسی 
که خود صاحب این مقام باشد ممکن 
نیست. حضرت ثامن الحجج)ع(، امامت 
را به اقیانوسی بی پایان و بی نهایت که 
بشر قدرت درک و دسترسی به حقیقت 

آن را ندارد، تشبیه کرده است.
مقام  درک  از  عالم  افزود:  وی 
امامت عاجز است؛ مقام امامت آن مقام 
ارجمندی است که حضرت ابراهیم)ع( 
پس از کسب مقام نبوت، رسالت و خلّت 

به آن دست یافت.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان 
به  معرفتمان  که  مقدار  هر  به  اینکه 
امامت بیشتر شود، محبت و عشق مان 
شد.،  خواهد  بیشتر  مقام  این  به  نیز 
عزت  به  می خواهیم  اگر  کرد:  تصریح 
و سعادت دنیوی و اخوری برسیم باید 
تمام ابعاد وجودی زندگیمان را بر اساس 
معصومین  ائمه  و  امامان  آموزه های 

علیهم السالم قرار دهیم.

حجت االسالم مروی در مراسم شکرانه بازگشایی درب های حرم رضوی:

مدافعان سالمت برگ زرینی از انسانیت، نوع دوستی و تعهد دینی را رقم زدند

توسعه  و  برداری  بهره  معاون 
اصفهان  استان  آبفا  شرکت  فاضالب 
تصفیه  روش  تغییر  با  کرد:  اعالم 
روش  به  تثبیت،  برکه  از  فاضالب 
الگون هوادهی، مشکل بوی نامطبوعی 
ساکنان  ناراحتی  موجب  ها   سال  که 
فاضالب می شد،  خانه  تصفیه  اطراف 

رفع گردید. 
در  افزود:  حکمتیان  حسین  امیر 
سال ۶۸ فاز اول تصفیه خانه فاضالب 
شهرضا به روش برکه تثبیت راه اندازی 
شد و اکنون با هدف ارتقاء خدمات به 
مشترکین، با نصب 2۰ هواده در الگون 
های هوادهی، روش تصفیه فاضالب در 

این تصفیه خانه تغییر کرد.

عالوه  کرد:  عنوان  ادامه  در  وی 
یک  فاضالب،  تصفیه  روش  تغییر  بر 
سیستم دانه گیر هوادهی بعد از دستگاه 
آشغالگیر نصب شده است که این فرایند 
نیز، تاثیر به سزایی در رفع بوی نامطبوع 

تصفیه خانه فاضالب دارد.
آبفا  شرکت  مدیره  هیات  عضو 
خانه  تصفیه  افزود:  اصفهان  استان 
فاضالب شهرضا در دو مدول طراحی 
شده که فاز اول  در سال ۶۸ برای ۱2۰ 
هزار نفر و 2۰ هزار متر مکعب پساب 
در شبانه روز طراحی شده بود. در حال 
حاضر فاز دوم این تصفیه خانه در دست 
اقدام است که پیش بینی می شود ۱۷۰ 

هزار نفر را تحت پوشش قرار دهد.  

حکمتیان در ادامه به میزان تولید 
پساب در تصفیه خانه پرداخت و  بیان 
روز  شبانه  طول  در  اکنون  هم  کرد: 
تصفیه  در  پساب  ثانیه،  در  لیتر   ۱۰۰
از آن  تولید می شود که بخشی  خانه 
در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد 
و برنامه هایی در دستور کار است که در 
آینده نزدیک  حدود 4۰ لیتر در ثانیه از 
پساب تولیدی برای آبیاری فضای سبز 
شهرضا  شهرداری  اختیار  مثمردر  غیر 

قرار گیرد.
تصفیه  اول  درمدول  افزود:  وی 
خانه، دو الگون ته نشینی و دو الگون 
آن  روی  بر  هواده  فقره  که2۰  هواده 
نصب شده است، وجود دارد  و فاز دوم 

نیز به همین صورت خواهد بود.   
فاضالب  شبکه  طول  حکمتیان 
کرد  اعالم  کیلومتر   ۵۰۰ را  شهرضا 
 2۳۰ رقم،  این  از  نمود:  تصریح  و 
کیلومتر آن اجرا شده است و می توان 
گفت درحال حاضر 4۰ درصد جمعیت 
شهرضا از خدمات شبکه فاضالب بهره 

مند هستند.
وی در پایان عنوان کرد: شهرضا 
در حدود ۱۳۵ هزار نفر جمعیت دارد و 
در حال حاضر ۱۶ هزار و 22۹ انشعاب به 
مشترکین واگذار شده است که با اجرای 
مابقی شبکه فاضالب، جمعیت بیشتری 
در این شهرستان تحت پوشش خدمات 

شبکه فاضالب قرار می گیرند.

رفع  بوی تصفیه خانه فاضالب شهرضا

به نقل از واحد خبر اداره روابط عمومی و امور 
»پنج  کمپین  اندیشه  شهرداری  و  شورا  الملل  بین 
اندیشه  شهر  میزبانی  به  دوچرخه«   با  های  شنبه 

برگزار گردید.
اندیشه-زهرا قره باغی-دنیای جوانان:این کمپین 
به همت هیئت دوچرخه سواری شهرستان شهریار و 
میزبانی شهرداری اندیشه و پیوستن حسین محمدی 
ها قهرمان دوچرخه سواری جهان به کمپین پنج شنبه 
های با دوچرخه و  با حضور  جمعی از شهروندان و 
شهری  مدیران  شهریار،  شهرستان  سواران  دوچرخه 
)شهردار و اعضای شورای شهر( و همچنین متولیان 
اداره ورزش و جوانان شهرستان برای اولین بار در شهر 

اندیشه برگزار شد.
عضو  بهرامی  مرتضی  مراسم  این  حاشیه  در 
شورای شهر که ریاست کمیته هیئت دوچرخه سواری 
شهر اندیشه را بر عهده دارد خاطرنشان کرد: دوچرخه 
سواری یکی از ورزش های مهم است که اگر بستر 
مناسبی در مبلمان شهری برای آن تعریف گردد، قطعا 
با استقبال عمومی خوبی روبرو خواهد بود. لذا بنده و 
همکارانم در شورای شهر و همچنین شهردار محترم 

اهتمام ویژه ای در این خصوص خواهیم داشت.
اندیشه نیز در خصوص  مهندس ملکی شهردار 

ورزش دوچرخه سواری و تاثیر بسزای آن در تلطیف 
ترددهای  در  دوچرخه  از  استفاده  گفت:  پاک  هوای 
شهری عالوه بر ترویج این رشته ورزشی، می تواند 
تا حد زیادی در کاهش آلودکی های زیست محیطی 
درصدد  اینرو  از  باشد.  داشته  مستقیم  و  بسزا  نقشی 

هستیم بستر این امر مهم را متعاقبا در دیگر فازهای 
اندیشه مهیا نموده و فرهنگ استفاده از دوچرخه را در 

سطح شهر ارتقاء بخشیم.
در پایان مراسم نیز هدایایی از طرف شهرداری 

اندیشه به رسم یادبود به رکاب زنان اعطا گردید

اولین كمپین »پنج شنبه های با دوچرخه« به میزبانی  شهر اندیشه برگزار شد 

ــاالنۀ شــرکت  ــادی س ــی ع ــع عموم مجم
معدنــی و صنعتــی فوالدســنگ مبارکــۀ اصفهان 
)ســهامی خــاص( بــا حضــور اکثریــت صاحبــان 
ســهام در ســاعت ۱۰ صبــح روز سه شــنبه 
و  معدنــی  در محــل شــرکت   2۳/۰2/۱۳۹۹
صنعتــی فوالدســنگ مبارکــه اصفهــان برگــزار 

شــد.
مرتضــی شــبانی، مدیــر امــور مجامــع 
ــر  ــن خب ــالم ای ــا اع ــرکت ها ب ــی ش و ارزیاب
افــزود: در ایــن مجمــع کــه ریاســت آن را 
غالمرضــا طاهــری مدیــر ســرمایه گذاری و 
ــده  ــر عه ــه ب ــوالد مبارک ــرکت های ف ــور ش ام
ــا  ــرکت ب ــرد ش ــزارش عملک ــدا گ ــت، ابت داش

توجــه بــه کلنگ زنــی طرح هــای افزایــش 
ظرفیــت ســه برابری آهــک و دولومیــت کلســینه 
ــده در  ــنگ دانه بندی ش ــد س ــری تولی و دو براب
طرح هــای توســعۀ شــرکت فوالدســنگ توســط 
ــه  ــرکت، ارائ ــل ش ــان مدیرعام ــرداد فقیهی مه
ــزارش  ــت گ ــس از قرائ ــه، پ ــد و در ادام گردی
بــازرس قانونــی و حســابرس مســتقل شــرکت، 
ــه  ــی ب ــی منته ــال مال ــی س ــای مال صورت ه
ــد. ــب ش ــال ۱۳۹۸ تصوی ــفندماه س ــان اس پای

ــن  ــص ای ــه ســود خال ــان این ک ــا بی وی ب
شــرکت در ســال ۹۸، مبلــغ  ۱22,۸۳4 میلیــون 
ریــال بــوده گفــت: ســود خالــص ایــن شــرکت 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۶2 درصــد 

رشــد داشــته اســت.
ــع از  ــن مجم ــرد: در ای ــح ک ــبانی تصری ش
۱۰۱۵ ریــال ســود هــر ســهم مبلــغ ۱۱۰ ریــال 

تقســیم شــد.
ارائــۀ  بــا  فقیهیــان  مجمــع،  ایــن  در 
گزارشــی از عملکــرد شــرکت معدنــی و صنعتــی 
ــرداری  ــان از بهره ب ــۀ اصفه ــنگ مبارک فوالدس
از کــورۀ دوم پخــت آهــک کلســینه و رشــد ۷2 
ــینه از  ــک کلس ــروش آه ــد و ف ــدی تولی درص
۷2 هــزار بــه ۱24 هــزار تــن و افزایــش تولیــد 
ــزار  ــه ۶۰۰ ه ــزار ب ــک از ۵۵۰ ه ــنگ آه س
ــن  ــتاوردهای ای ــن دس ــوان مهم تری ــن به عن ت

ــرد. ــام ب شــرکت ن

افزایش تولید و رشد سود عملیاتی 
در شركت معدنی و صنعتی فوالد سنگ مباركه اصفهان



7 هنگسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1467- چهارشنبه 7 خرداد 1399 فر

زل
ل ع

ص
ف

از راست بهاءالدین خرمشاهی -  مسعود انصاری
اختصاصی دنیای جوانان

گفتم ز مهرورزان
رسم وفا بیاموز

حافظ

گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید
گفتم که ماه من شو، گفتا اگر بر آید

 گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز
گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید 

گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم
گفتا که شبروست او از راه دیگر آید 

گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد
گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید 

 گفتم خوشا هوائی کز باد صبح خیزد
گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید 

گفتم که نوش لعلت ما را بآرزو ُکشت
گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید 

گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد 
گفتا خموش حافظ کاین غّصه هم سر آید

ــران در  ــی ای ــد ادب ــی نق ــن علم ــس انجم رئی
ــی داشــت. ــذری را گرام ــک ن ــاد جوره بی نوشــتاری ی

ــن  ــس انجم ــار - رئی ــم خدای ــته ابراهی در نوش
علمــی نقــد ادبــی ایــران - آمــده اســت:  »بــا 
ــناس  ــذری، ایران ش ــک ن ــتاد جوره بی ــت اس درگذش
شــهیر تاجیــک، ایــران و عالقه منــدان فرهنــگ 
ایرانــی یکــی از بزرگ  تریــن دوســتداران و قدیم تریــن 

ــت داد. ــود را از دس ــقان خ عاش
تمــام کســانی کــه از نزدیــک بــا جوره بیــک آشــنا 
ــران و فرهنــگ  ــه ای ــد، حــس شــگفت عشــق ب بودن
ایــران را در رگ رگ وجــود اســتاد لمــس می کردنــد. 
جوره بیــک مهــارت عجیبــی در انتقــال ایــن عشــق بــه 
مخاطبــان داشــت و در نخســتین پیوند ایــن حس را در 
نهایــت اســتادی بــه آن هــا منتقــل می کــرد. نگارنــده 

نیــز در گــروه کســانی اســت کــه در زمــان حضــور در 
تاجیکســتان عزیــز بارهــا و بارهــا از ایــن حــس بهــره 
بــرد و بــه ایرانــی بــودن خــود و وابســتگی خویــش و 
ــی و اســالمی آشــناتر شــد.  ــه فرهنــگ ایران اســتاد ب
مخاطــب آشــکارا در نشســت و برخاســت بــا وی بــه 
ــی در  ــت مل ــس هوی ــید و ح ــتن فهمی می رس خویش
وجــودش بیدارتــر می شــود. خاطــرۀ اســتاد در جــان و 
دل دوســتداران ایــران همیشــه جاودانــه خواهــد ماند.«

جوره بیــک نــذری، پژوهشــکر ادبیــات فارســی و 
هنرمنــد سرشــناس تاجیکســتانی در ســن ۷4 ســالگی 
ــت در  ــاری دیاب ــل بیم ــه دلی ــی ب ــت. او مدت درگذش

بیمارســتان بســتری بــود.
»نامه نــگاری در شــاهنامه فردوســی« و »لیلــی و 

مجنــون مکتبــی شــیرازی« از جملــه آثــار او هســتند.

ایران شناس شهیر تاجیک از دنیا رفت

نوشتن  می گوید:  شهیدی  شهرام 
موضوع  هر  مانند  کرونا  درباره  طنز 

دیگری به لبه تیغ می ماند.
ضرورت  درباره   ، این طنزپرداز 
مشکالت  و  کرونا  برای  طنز  نوشتن 
این زمینه، اظهار کرد: شما  نوشتن در 
باید جوری بنویسید که به جامعه ناامیدی 
تزریق نکنید و امید بدهید. از طرفی هم 
این  ببینید و  باید موانع و مشکالت را 
موانع و مشکالت به گونه ای نباشد که 
ساختار نظام بهداشتی در این ایام زیر 
سوال برود. شما بعدها می توانید نقد کنید 
که چرا دستگاه تنفس مصنوعی کم بود 

یا هر چیز دیگری.
اگر   روزها  این  گفت:  سپس  او 
قلمش  تیزی  بخواهد  طنزنویس  یک 
باعث  کند  مسائل  از  خیلی  متوجه  را  
می شود.  جامعه  در  ناامیدی  تزریق 
چارچوب  یک  باید  طنزنویس  خب، 
یک سری  درباره  باید  او  کند.  حفظ  را 
قلمش  با  و   بدهد  آگاهی  مشکالت 
یک سری تشویق ها را بیشتر کند؛ مثال 
با قلمش در خانه ماندن را تشویق کند 
چه  رفتن  بیرون  بگوید  طنز  زبان  با  و 
طنزنویس  واقع  در  دارد.  بدی هایی 
را  بهداشتی  پروتکل های  است  مجبور 
رعایت کند، اما در این روزها نمی تواند 
بیاورد،  زبان  به  را  سیستم  نارسایی 
از طرف  نباشد.  درست هم  شاید  البته 
موضع  هم  مخاطب  روزها  این  دیگر 
مثال  این که  کما  نمی گیرد،  سرسختانه 
در زمینه مسائل پزشکی، زمانی موضوع 
قصور پزشکی آن قدر مطرح بود که از 
درباره  چرا  می پرسیدند  طنزنویسان 
هم  وقتی  نمی نویسند؟  پزشکی  قصور 
می نوشتند خیلی استقبال می شد. حاال 
درباره  طنزنویسی  دوران  این  در  اگر 
و  واویالست  بنویسد  پزشکی  قصور 
فوری متهم می شود به این که جلو نظام 
درمانی کشور ایستاده و خط اول مبارزه 

با کرونا را زیر سوال برده است.
ز  ا  : د کر طرنشان  خا شهیدی 
طنزنویس  محدودیت های  یک طرف 
هم  دیگر  طرف  از  و  شده  شدیدتر 

در  که  مسائلی  و  جامعه  به   تعهدش 
آن وجود دارد بیشتر شده است. ترکیب 
این ها مسائل و مشکالتی را به دنبال 
و  معمول  طبق  طنزنویسان  که  دارد 
باید  بندبازان  مانند  دیگر   مسائل  مثل 
کمکی  طنزنویسان  کنند.  عبور  آن  از 
ندارند؛ نه مردم آن ها را درک می کنند 
و نه مسئوالن. طنزنویس هم این وسط 
دارد.  اجتماعی  تعهد  زیرا  است  مانده 
طنزنویس جوک نمی گوید که بخواهد 
یک چیزی گفته باشد. درواقع طنزنویس 
به خاطر تعهد اجتماعی اش از جوک به 
دغدغه ای  خاطر  به  و  است  رفته  طنز 
که دارد طنز می نویسد، اما اگر  بخواهد 
به خطوط اشاره کند به همه برمی خورد  
که این جا اول ماجراست،  هر روز هم 

این دایره تنگ تر می شود.
وضعیت  ه  ر با ر د همچنین  و  ا
طنزهای کرونایی و سطحی بودن برخی 
داشتن شان  مصرف  تاریخ  و  آن ها  از  
مردم  که  چیزی  هر  با  همیشه  گفت: 
این  در  و   بوده ام  موافق  بخنداند،  را 
می خواهد  حاال  موافقم؛  بیشتر  روزها 
جوک باشد، یا لطیفه، یا هجو و یا طنز. 
در  دارد.  کارکردی  این ها  از  کدام   هر 
شبکه های اجتماعی طنز کمتر است و 
بیشتر جوک  و هزل و هجو وجود دارد. 
یک سری هم  در این روزها طنز نوشتند 
که به نظرم  الزم است؛ مسئله ای که 

وجود دارد مردم در این روزها مجبور به 
خانه ماندن بودند، خیلی ها شغل شان را 
از دست دادند و مجبور شدند در خانه 
بمانند و حوصله شان سر می رفت. این ها 
به نشاط جامعه کمک می کند، حاال در 
کدام  هر  زیرا  باشد،  که  زمینه ای  هر 
کارکردی دارد. همه  این ها برای جامعه 
الزم است و این روزها الزم تر. هر کسی 
هم یک بلدی  و دغدغه ای دارد؛ کسی 
بلد است جوک بگوید و لطیفه تعریف 
بنویسد، کسی  نیست طنز  بلد  اما  کند 
هم بلد است طنز بنویسد اما بلد نیست 
جوک بگوید. خود من بلد نیستم جوک 

تعریف کنم و کارم طنز نوشتن است.
ریخ   تا ه  ر با ر د طنزنویس  ین   ا
افزود:  طنزها  برخی  بودن  مصرف دار 
کرونا موضوعی است که هم می تواند 
می تواند  هم  و  باشد  مصرف دار  تاریخ  
نگاه شما  زاویه  به  این موضوع  نباشد، 
به موضوع و نحوه پرداختن تان به آن 
بستگی دارد.  ویروسی آمده و در جهان 
همه گیر شده است. حال شما می توانید 
از زاویه ای نگاه کنید که جهانی تر باشد، 
فقط ویروس را نبینید و مشکالتش را 
بکشید؛  نقد  به  را  آن ها  و  ببینید  هم 
مثال ساختار  درمانی کشور را. البته این 
و در  نیست  ایران  برای  موضوع صرفا 
انگلستان و آمریکا هم وجود دارد. اگر 
نقد کلی کنید ماندگارتر خواهد شد، یعنی 

تاریخ مصرفش یا طوالنی تر می شود و یا 
اصال تاریخ مصرف نخواهد داشت. اما 
اگر مسئله را جزیی تر  ببینید و به مسائل 
پیش پا افتاده بپردازید باالخره این کرونا 
تمام می شود و مطلبی که نوشته اید از مد 
می افتد. باز هم می گویم این موضوع به 

زاویه نگاه شما بازمی گردد.
او درباره پناه بردن به  طنز به عنوان 
یک  واکنش اجتماعی نیز گفت: جوک، 
لطیفه، طنز و هجو نتیجه فشاری است 
که  زمانی  می شود؛  وارد  انسان  به  که 
و  شماست  دوش  روی  مشکالت  بار  
کنید،  خالی  را  آن  منطقی   نمی توانید 
مجبورید با مسخره کردن، طعنه زدن  
و نادیده گرفتنش از آن مسئله عبور کنید 
وگرنه آن فشار شما را منفجر می کند؛ 
زمانی می گفتند سوپاپ اطمینان. سوپاپ 
اطمینان باعث تخلیه انرژی بد و درونی 
انسان ها می شود. طنز و لطیفه هم همین 

کارکرد سوپاپ اطمینان را دارند.
هر  کرد:  بیان  پایان  در  شهیدی 
به  مردم  می افتد  کشور  این  در  اتفاقی 
آن  از  فوری  که  می روند  سمت  این 
بدی ها  موضوع  این  بسازند؛  جوک 
پالسکو  اگر  مثال  دارد.  خوبی هایی  و 
فرومی ریزد ما برایش جوک می سازیم 
در حالی که مسئله تلخی است یا حادثه 
خاطر  به  هواپیما.  سقوط  یا  سانچی 
بازمانده های آن  حادثه ها نباید در طنز از 
دریچه هایی  وارد شد که باعث ناراحتی 
دریچه ای  از  می توانید  اما   شود،  آن ها 
سیستم  نقد  به نوعی  که  شوید  وارد 
باشد. اگر از این دریچه وارد شوید، خب 
به خانواده ها برنمی خورد و با زبان طنز 
و  مالیم انتقادی را وارد کرده اید. فکر 
می کنم این روش بهتری است. اما در 
موارد دیگر هرچقدر جوک بگویند، خوب 
و  هرچه جوک  که می گویند  می کنند 
می سازند خدا خیرشان بدهد، زیرا باعث 
شادی جامعه می شوند. در سوانحی که 
رخ می دهد  مرزهایی وجود دارد و در 
ساختن جوک باید ببینیم به چه کسی 
بر می خورد؛ اگر این مرز را  رعایت کنیم 

خیلی چیزها حل می شود.

طنزنویس نباید باعث تزریق ناامیدی در جامعه  شود

»بازی با زبان و رمزگشایی« منتشر شد
»بازی با زبان و رمزگشایی: تمرین زبان برای نوآموزانی که با مشکالت 
زبان آموزی، تکلم، خواندن و نوشتن روبه رو هستند« در 2۱۵ صفحه با شمارگان 

۳۰۰ نسخه در انتشارات سیب سرخ منتشر شد.
رباب محب با اشاره به این که بسیاری از نوآموزان به دالیلی با یادگیری 
زبان، خواندن و نوشتن با دشواری های آموزشی روبه رو می شوند، درباره این 
و  خواندن  آموزش  بر  تدریس  اساس  اخیر،  سال های  همین  تا  گفت:  کتاب 
نوشتن پایه گذاری می شد و در عمل ارتباط میان زبان  شفاهی و کتبی از همان 
سال های اول دبستان به دست فراموشی سپرده می شد اما پژوهش های سال 
ارتباط  ۱۹۸۰-۱۹۹۰ نشان داد که زبان  گفتاری و مهارت  خواندن و نوشتن 

تنگاتنگی با هم دارند.
او افزود: دانش مربی در مورد توانایی های زبانی و توانایی های فردی در 
فراگیری نقشی حیاتی دارد. هدفم از تدوین این کتاب در وهله اول یاری رسانی 
به این دسته از نوآموزان است. آگاهی مّربی از شیوه ها و روش های تدریس 

سنگ زیربنا است.
این نویسنده بیان کرد: همواره از نوآموز انتظار می رود که پس از یکی، 
دو سال به مدرسه رفتن از راه مطالعه علم کسب کند، بتواند محتوای کتاب ها 

و مقاالت را بفهمد و تحلیل کند اما واقفیم که متاسفانه چنین نیست.
با بیان این که متدها و شیوه های مختلفی برای آموزش خواندن  محب 
و نوشتن وجود دارد، گفت: پژوهشگران بر این باورند خواندن و نوشتن بیش 
از هر چیز یک فعالیت زبانی است و بر توانایی های زبانی استوار است. هنگام 
خواندن یکسری فعالیت ها در سلسله اعصاب و جسم ما رخ می دهد. تمرکز 
حواس، دقت و توجه، دانش کافی درباره رابطه های آواها و حروف الفبا، علم به 
راه های چگونگی خواندن، دانش کافی درباره ساختار کلمات و کنترل الزم بر 

روند خواندن، از جمله شرط های یادگیری خواندن است.
زبان  پیشرفت  پداگوژی،  علم  پژوهشگران  باور  به  کرد:  بیان  سپس  او 
مرحله ای و گام به گام است. کودک ابتدا ادای کتاب خواندن را درمی آورد. شاید 
که کودک کتاب را باال پایین بگیرد، یا آن را به دهان ببرد و به دندان بگیرد 
اما به هرحال دارد ادای فرد بزرگسال را درمی آورد و کتاب می خواند. کودک 
به مرور زمان تصویری از کلمات را در ذهن ثبت می کند. این مرحله »قرائت 

لوگوگرافیک« نامیده می شود.
محب اظهار کرد: مربی ابتدا باید توانایی های فرد را بسنجد، سپس در یک 
دوره کوتاه مدت فشرده با زبان کار کند. نوآموزی که اصول اولیه یا پایه ای زبان 
را در زبان محاوره بداند راحت تر به زبان نوشتاری دست پیدا می کند.  بدین لحاظ 
انتخاب ترتیب تمرین ها بنا به نیاز و سطح آگاهی زبانی نوآموز انتخاب می شود و 
نه صفحه به صفحه، یعنی الزم نیست از صفحه اول شروع کرد تا رسید به صفحه 
آخر، بلکه انتخاب تمرین با مربی است. از همین روست که آگاهی مربی از شیوه های 
پداگوژی از اهمّیت واالیی برخوردار است. در این راستا یکسری کتاب های مختلف 

تدوین کرده ام که »بازی با زبان و رمزگشایی« یکی از آن ها است.

ان
خو

یش
ی پ

رو

فرناز میرزالو گ
هن

 فر
یم

قو
ت

زهرا ثقفی الریجانی

شاعری كه حاضرنیست
 اشعار فارسی خود را منتشر كند

مصادف  خرداد،  هفام  امروز 
است با سالروز تولد کیوس گوران 
اهل  شناخته شده  شاعر  اوریمی 
شعرهای  پایه گذار  و  مازندران 
انتقادی و اجتماعی زبان مازندرانی، 

در سال  ۱۳۱۷
پس  اوریمی  گوران  کیوس 
ابتدایی،  تحصیالت  گذراندن  از 
راهنمایی و دبیرستان در مازندران، 
گرفتن  برای  و  کوچید  تهران  به 
امتحان  تبریز  در  پزشکی  مدرک 
داد که مردود اعالم شد. سپس جلو 
ادامٔه تحصیلش را گرفتند و گفتند 

که تا ۱۰ سال نمی تواند درسش را در ایران ادامه دهد. به همین خاطر به 
هلند رفت ولی پس از مدتی اعالم شد که وزارت علوم مدرک صادر شده 

از دانشگاه هلندی را هم قبول ندارد. در نتیجه کیوس به ایران بازگشت.[
او کار مطبوعاتی را با روزنامٔه اقتصادی بورس در تهران شروع کرد و 
سپس به روزنامٔه تهران جورنال، نشریه انگلیسی زبان مؤسسٔه اطالعات رفت. 
پس از مدتی محرمعلی خان )مأمور سانسور اخبار در زمان پهلوی دوم( از انتشار 
نوشته هایش در روزنامه ها جلوگیری کرد و از این رو، به جنوب کشور رفت.

می گوید.  شعر  فارسی  و  مازندرانی  زبان های  به  هم اکنون  که  وی 
شعرهای مازندرانی اش را دکلمه کرده و در چند آلبوم با عناوین مازرون، 
مازرون 2، چهل سال عاشقی، پس تو کجایی؟ و یاد آن روزها به خیر منتشر 

کرده اشت.
کیوس گوران به موازات سرودن شعر، با نشریات محلی مازندران هم 
همکاری کرده و سرمقاله  بعضی هفته نامه ها را می نویسد. وی بر اثر بیماری 
گوش- مغزی، ناشنوا شده و هم اکنون به کمک لب خوانی با دیگران ارتباط  

برقرار می کند.
کیوس گوران اوریمی در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۱۷ در آوریم سوادکوه در 
استان مازندران به دنیا آمد. نام کیوس که نامی مازندرانی است، از روی 
پسر نخسِت قباد ساسانی و سردار خشایارشاه گرفته شده،]4[ که سرسلسلٔه 
دودمان باوندیان تبرستان می باشد.]۷[ نام خانوادگی او گوران از کلمه گبران، 
به معنی زرتشتیان، برداشت شده که به مرور زمان به گوران تغییر یافته است.

وی دربارٔه نسب و نام خانوادگی خود می گوید:از نام فامیل خود همین 
می دانم که گوران طایفه یی بزرگ هستند و منتشر در کردستان و لرستان 
و تعدادی در اصفهان و گویا از نوادٔه بهرام گورند که به تبعید این جا و آن جا 

پراکنده شده اند. 
کیوس گوران که به دو زبان مازندرانی و فارسی شعر می سراید، عالقه یی 
به انتشار اشعار فارسی خود ندارد، اما اشعار مازندرانی وی تاکنون در قالب چند 
اثر منتشر شده که اغلب در قالب های غزل، قصیده، مثنوی، نیمایی و دوبیتی 
است. او با خارج شدن از سبک های معمول و قدیمی ادبیات مازندرانی، در 

دوران معاصر شعر مازندرانی را با نوعی طراوت و تنوع مواجه کرد. 

كشف ۴ هزار جلد كتاب غیرمجاز و ممنوعه 
از یک كتابفروشی در تهران

رئیـس پلیـس امنیـت عمومـی پایتخـت، از اجـرای طـرح برخـورد با 
عامـالن فـروش کتـب غیرمجـاز و ممنوعـه در محـدوده خیابـان انقالب، 

داد. خبر 
سـردار علـی  ذوالقـدری  اظهـار داشـت: صبح  روز سـوم خرداد مـاه، 
و نظـارت از  بازدیـد  هشـتم پلیس امنیت عمومی طرح  پایـگاه  مأمـوران 
واحدهای صنفی کتابفروشـی در محدوده میدان و خیابان انقالب و برخورد 
بـا عامـالن فـروش و انتشـار کتاب هـای غیرمجـاز و ممنوعـه را اجـرا و از  
۶۶و احد صنفی کتابفروشـی و تعدادی از دستفروشـان این صنف سرکشی 
کردنـد. در تحقیقات انجـام شـده از سـوی مأموران پلیس، مشـخص شـد 
کـه برخـی از مالـکان و فروشـندگان کتـاب اقـدام بـه نگهـداری و خریـد 
و فـروش کتـب و نوشـته های غیرمجـاز، ممنوعـه و فاقـد مجـوز انتشـار 
می کنـد کـه بـا هماهنگـی از سـوی کارشناسـان اتحادیه صنفـی مذکور و 
کارشـناس فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، و بـا اخذ دسـتور قضائـی تعداد ۱۱ 
نفـر از ایـن افـراد شناسـایی و دسـتگیر و بـرای ادامـه تحقیقات بـه پایگاه 

شـدند. داده  انتقـال  هشـتم پلیس امنیت عمومی پایتخت 
این مقام انتظامی، عنوان داشـت: در بررسـی های انجام شـده بیش از 
4 هـزار جلد کتاب و دسـت نوشـته غیرمجاز، ممنوعه و فاقد مجوز انتشـار 
خریـد و فـروش و عرضه جمع آوری و کشـف کـه با هماهنگی دادسـرای 

فرهنگ و رسـانه، دسـتور پلمپ این واحدهای صنفی صادر شـد.
تمامی کتب های مکشـوفه برای  افـزود:  پایـان  سـردار ذوالقدری در 
فروشـان تهران  و کتـاب  ناشـران  اتحادیـه  بـه  قانونـی  مراحـل  سـیر 
بـه  قانونـی  مراحـل  سـیر  بـرای  شـده نیز  افراد دسـتگیر  و  تحویـل 

شـدند. دادسـرا عمومی معرفی 

نویسنده  و  شاعر  طراد حماده، 
در  نیز  گذشته  سال  که  است  لبنانی 
مقام نایب رئیس جایزه ادبی فلسطین 
به ایران سفری داشت. وی در کارنامه 
کاری خود در کنار ادبیات سابقه حضور 
در کابینه لبنان در مقام وزیر کار را نیز 
داشت که به عنوان یک وزیر شیعی و 
نزدیک به حزب اهلل لبنان در کابینه به 
فعالیت مشغول بود. با این همه بخش 
سال های  در  او  فعالیت های  از  مهمی 
عنوان  ذیل  در  و  شاعر  مقام  در  اخیر 
فعالیت های فرهنگی تعریف شده است.

روز جهانی قدس  به مناسبت  وی 
و  اسالمی  مقاومت  میان  پیوند  درباره 
سابقه خوب  ایران  کرد:  عنوان  ادبیات 
دارد  مقاومت  شعر  در  اعتنایی  قابل  و 
و همه ما این سابقه را در ذهنمان به 
یاد می آوریم اما در لبنان و کشورهای 
از  تازه  نسلی  روزها  این  هم  مقاومت 
روایت گران  و  نویسندگان  و  شاعران 
تجربه های  از  متأثر  که  کرده اند  ظهور 
به  من  هستند.  زمینه  این  در  ایران 
طور کلی شاعر مقاومت را در سه نسل 
تقسیم بندی می کنم. نسل اول شاعرانی 
و  فلسطین  مقاومت مردم  از  بودند که 
لبنان سرودند. اینها شاعرانی بودند که 
مساله مقاومت از جمله موضوع جنوب 
از  استفاده  امکان  نیز  و  بقاع  و  لبنان 
در  اسالمی  مقاومت  و  انقالب  تجربه 
اشعاری  سرزمین های  برای  را  ایران 
مورد توجه قرار دادند. نسل دوم شعران 
مقاومت اما تأثیر گرفته از مقاومت حزب 
حماسه های  از  و  بودند  لبنان  در  اهلل 
سرزمین های  از  حراست  در  حزب اهلل 
جدید  و  سوم  و  سرودند  شعر  اشغالی 
شاعران با الهام از مقاومت و حماسه های 
شکل گرفته در مبارزه با جریان تکفیری 

به سرایش شعر پرداخته اند.
این  تمامی  در  داد:  ادامه  وی 
شعر  جریان  با  الهام  و  پیوند  نسل ها 
عاشورایی و شروه و روضه خوانی برای 
شهدای قیام امام حسین دیده می شود 
و از سوی دیگر دفاع مقدس ایران در 
جنگ هشت ساله با عراق نیز در ذهن 
این شاعران تأثیر قابل توجهی از خود 

همین  برای  است.  گذاشته  برجای 
روزها  این  است که من حس می کنم 
شعر  جریان  در  تازه ای  رویش های 
مقاومت به ویژه در لبنان را می شود دید.

حماده در ادامه عنوان کرد: مردم 
گذشته  سال های  ایران طی  انقالب  و 
مقاومت  جریان  به  زیادی  کمک های 
در  ایران  نظامی  حضور  و  داشته اند 
منطقه مقاومت تأثیر الهام بخش زیادی 
نیز بر مردم در این منطقه داشته است. 
تبادل فرهنگی میان ایران و کشورهای 
مقاومت نیز به تناسب همین اتفاق رشد 
داشته است. در کنار این مساله حضور 
دانشجویان ایرانی در کشورهای مقاومت 
به ویژه لبنان و حضور اندیشمندان لبنانی 
با  باید در نظر گرفت.  را هم  ایران  در 
وجود این اتفاقات اما ترجمه ادبی میان 
این کشور بسیار کم و ضعیف انجام شده 
کمتر  ایرانی  شاعران  کتاب های  است. 
خیلی  اطالعات  و  است  شده  ترجمه 
لبنان و منطقه مقاومت  در  آنها  از  کم 

در دسترس است.
هرچقدر  می کند  تاکید  شاعر  این 
بازار ترجمه کتاب های دینی و سیاسی 
رونق  مقاومت  منطقه  و  ایران  میان 
دارد، درباره کتاب های ادبی و به ویژه 
شعر وضعیت برعکس است: این مساله 
ستودنی نیست. به خود من چندی قبل 
به  شعرت  می خواهی  اگر  که  گفتند 
ایران  درباره  باید  شود  ترجمه  فارسی 

لبنان.  درباره  مثاًل  نه  باشی  سروده 
چنین  شعر  که  ندارد  وجود  دقت  این 

خط کشی هایی را نمی پذیرد
من کتابی دارم که شعری در آن 
برخی  فارسی.  به  ترجمه  برای  است 
گفتند که چرا برای لبنان نوشتید برای 
ما  شود.  ترجمه  که  بنویسید  ایران 

نمی گوییم به شعر آنها نیاز نیست
از  یکی  ادامه  طراح حماده در 
ایران  درباره  سروده هایش  تازه ترین 
به  آن  از  ترجمه ای  که  کرد  قرائت  را 

شرح زیر است
نقشی  چه  صدایی  چه  رنگی  چه 

چه کلماتی
در فارسی نشسته است

زبانی که زبان درویشی است
باال  و  می غلتد  غلیان  دود  مثل 

می رود
در فضایی رمزآلود

مانند  کنارش  در  شاعر  که  زبانی 
چراغ عشق است

مانند بلبل بر گل های شیراز است
بیا شاعر؛ بخت خودت را با شعری 

از خیام امتحان کن
شعر را با روح اهلل موسوی تجربه کن

که من عشق را با این زبان تجربه 
کرده ام

این حال قلب است
چطور می توانم عشقم را به ایران 

تقدیم نکنم

شعر مقاومت پیوندی ناگسستنی با مقاومت ایرانی دارد
فارسـی  آثـار  اسـپانیایی  مترجـم 
آثـار  بعضـی  اینکـه  بـا  اسـت  معتقـد 
اسـپانیایی  زبـان  بـه  فارسـی  مهـم 
ترجمـه شـده اند، هنـوز جای بسـیاری 

دیگـر خالـی اسـت.
بیمـاری  همه گیـری  و  شـیوع 
شـلوغ  را  بیمارسـتان ها  فقـط  کرونـا 
کـرد، اما دیگـر رویدادهـا و اجتماعات 
فرهنگـی، علمـی و حتـی سیاسـی بـه 
دلیل آن متوقف شـد. بـا اینکه نزدیک 
به شـش ماه از آغاز آن در شهر ووهان 
چیـن و سـه ماه از اولین مـوارد ابتالی 
امـروز  تـا  و  می گـذرد  ایـران  در  آن 
نزدیـک بـه ۵ میلیـون نفـر در سراسـر 
جهـان بـه ایـن بیمـاری مبتـال و بیش 
از ۳2۰ هـزار نفـر بـر اثر آن درگذشـته 
انـد؛ هنـوز نمی تـوان پایـان ایـن روند 
را به درسـتی پیش بینی کرد و پیشـنهاد 
تعطیلـی همـه نشسـت های علمـی و 
سـال  پایـان  تـا  دسـت کم  فرهنگـی 
2۰2۰ یـا وقتـی واکسـن ایـن بیماری 
کشـف شـود، تنها راهـکار موجود برای 
جلوگیری از ابتالی بیشـتر این بیماری 

نظر می رسـد. بـه 
بـا وجود این وضـع، ادامه تعطیلی 
همـه رویدادهـا ممکـن نیسـت؛ تغییـر 
مسـیر از برگزاری حضوری نشسـت ها 
بـه برگـزاری آنها در فضـای مجازی و 
حتـی دیدارهـای دو و چندجانبه در این 
فضـا راهـکاری اسـت کـه هر چنـد با 
سـختی  اما بـه دلیـل تنها راه حل فعلی 
انجام شـده و بسـیاری سـمینارها را به 
وبینـار تبدیـل کرده است. کارشناسـان 
رشـته های مختلـف کـه بیـش از ایـن 
بـه  را  گذاشـتن  دسـت  دسـت روی 
صـالح  نمی دانند بـه فضـای مجـازی 
یـا  سـفر کرده انـد و عالقه مندان نیـز 
از طریـق سـایت های نهـاد یا دسـتگاه 
مربوطـه یا حتـی صفحات اینسـتاگرام 
اشـخاص حقیقی و حقوقـی بحث ها را 

دنبـال می کننـد.
رئیس کانون کشوری مترجمان در 
مجموعه ای گفت وگوهای اینستاگرامی با 
مترجمـان ایرانی و خارجی از جمله اصغر 

نوری )مترجـم و کارگـردان تئاتـر، متولد 
ملک مرزبان )مترجـم،  ۱۳۵۵( و مهسـا 
نویسـنده و روزنامه نـگار، متولـد ۱۳۵۳( 
بـه موضوعـات مرتبـط بـا ترجمـه در 
ترجمـه  ماننـد  تخصصـی  حوزه هـای 
نمایشـنامه یـا ترجمـه  ادبی، چالش های 
پیـش روی مترجمـان از جهـات مختلف 
قانونـی و حقوقی، وضعیـت ترجمـه در 
آن  امثـال  و  کشـورها  دیگـر  و  ایـران 

می پـردازد.
ویـر  با خا بـی  با ر ا محمدرضـا 
 ،javier hernandez هرنانـدز 
مترجـم اسـپانیایی و دانشـجوی زبـان 
عالمـه  دانشـگاه  فارسـی  ادبیـات  و 
در  دکتـری،  مقطـع  در  طباطبایـی 
زبـان  فرهنگـی  تأثیـرات  خصـوص 
فارسـی بـر زبان اسـپانیایی از گذشـته 

امـروز صحبـت کـرد. تـا 
هرنانـدز در مـورد انتخـاب رشـته 
زبـان و ادبیـات فارسـی و آمدنـش بـه 
بـرای  گفـت:  تحصیـل  بـرای  ایـران 
ادبیـات  و  زبـان  رشـته  در  تحصیـل 
فارسـی از دانشگاه برلین آلمان بورسیه 
داشـتم، اما ترجیح دادم بـه ایران بیایم 
تـا در مرکـز باشـم. به نظر مـن ادبیات 
چیزی نیسـت که فقط در کتاب باشـد، 
ادبیات را باید در میان مردم و در کوچه 
و بازار یـاد گرفت.زبان ها سیسـتم های 
پیچیـده ای دارنـد ولـی بـا هـم مرتبط 
هسـتند و بـه همیـن دلیـل مـن بعد از 
یادگیری زبان عربـی به یادگیری زبان 

فارسـی عالقمند شـدم.
جالـی خالـی آثـار مهـم فارسـی 

در اسـپانیایی

هرناندز در پاسـخ به سـؤال اربابی 
در خصـوص ترجمـه آثار بیـن دو زبان 
ترجمـه  گفـت:  اسـپانیایی  و  فارسـی 
کامل گلسـتان سعدی توسـط خوآکین 
نجمـن  ا بیـر  ( گاس  ر و یگـز  ر د و ر
زبـان  اسـتاد  و  اسـپانیا  ایران شناسـی 
و ادبیـات فارسـی و مترجـم شـماری 
از آثـار ادبیـات کالسـیک فارسـی( از 
فارسـی بـه اسـپانیایی انجام شـده ولی 
هنـوز بسـیاری از آثـار مهم فارسـی به 

اسـپانیایی ترجمـه نشـده  اسـت.
مترجمانـی  بـرای  مـن   توصیـه 
یی  نیا سـپا ا ز  ا هسـتند  یـل  ما کـه 
برگرداننـد،  را  آثـاری  فارسـی  بـه 
آثار آلخانـدرو خودوروفسکی فیلمسـاز، 
نمایشـنامه نویس و روان درمانگر است.

او همچنیـن از برگزاری دوره های 
از  شـماری  توسـط  )برخـط(  آنالیـن 
اسـپانیایی زبان  فارسـی  زبـان  اسـاتید 
بـرای عالقه منـدان بـه یادگیـری زبان 
ایـن  در  گفـت:  و  داد  خبـر  فارسـی 
بـا  بـار  یـک  هفتـه ای  کـه  جلسـات 
جهـان  سراسـر  از  کاربرانـی  حضـور 
برگـزار می شـود در مـورد ادبیـات، نثر، 
نمایشـنامه و داسـتان کوتـاه گفت وگـو 
می کنیـم تـا کسـانی کـه بـه ادبیـات 
جهـان و نیـز بـه ادبیـات کهـن عالقه 

دارنـد بـا هم تبـادل نظـر کنند.  
ایـن مترجـم اسـپانیایی کـه به ۹ 
زبـان زنـده دنیا مسـلط اسـت گفت که 
پـس از پایـان تحصیالتـش قصد ندارد 
از ایـران بـرود و امیـدوار اسـت رشـته 
اسـپانیا  در  زودی  بـه  ایران شناسـی 

شود. تأسـیس 

بسیاری آثار مهم فارسی به اسپانیایی ترجمه نشده
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سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی كهندانی

مسئول امور خبرنگاران: بهنام مومنی
گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه رسولی،فرید توانا
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه كتبی از روزنامه بالمانع است
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روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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تئاتر بدون نقد و نظر بی خاصیت می شود

د   ا ی نژ ر کهو س   و سیر
تئاتر  کارگردان  نمایشنامه نویس، 
اینکه  وجود  با  است  معتقد  جنوبی 
خرمشهر آزاد شد اما آباد نشد و این 
و  نگارش  دغدغه  می تواند  موضوع 
تولید اثر توسط هنرمندان تئاتر باشد.

کهوری نژاد اظهار داشت: نمایشنامه ای 
با موضوع خرمشهر و آبادان نوشته بودم ولی متأسفانه برخی مدیران به 
دلیل مناسباتی که در نمایشنامه وجود دارد اجازه ندادند که نمایش اجرا 

شود. البته همچنان به دنبال تولید و اجرای این اثر نمایشی هستم.
وی در پایان سخنان خود تصریح کرد: تئاتر باید درون خود نقد و 
نظر داشته باشد و تئاتر بدون نقد و نظر، تئاتری بی خاصیت است. برخی 
مدیران و مسئوالن هم در مقابل تئاتری که سمت و سو داشته باشد، 

می ایستند و اجازه اجرا به آن را نمی دهند.

»دوربرگردون« به شبکه 3 می آید

برنامه تلویزیونی »دوربرگردون« 
با اجرای عبداهلل روا روزهای پنجشنبه 
و جمعه روی آنتن شبکه ۳ می رود. این 
چهره های  میزبان  تلویزیونی  برنامه 
و  ورزشکاران  تلویزیون،  و  سینما 

شخصیت های مرتبط با رانندگی و فرهنگ 
ترافیک خواهد بود.

یکی از ویژگی های برنامه تلویزیونی »دوربرگردون« اصالح نقاط 
حادثه خیز کشور است. در کمپین »دوربرگردون« با مشارکت مخاطبان 
پیچ ها و تقاطع های پرتصادف اقصی نقاط کشور شناسایی شده و با همراهی 
و کمک مردم، مسئوالن و خیرین نسبت به اصالح این نقاط اقدام خواهد 
شد.عبداهلل روا و سلیم ثنائی تهیه کنندگان، سیدحسین هادیان فر مجری 
طرح، احسان حسینی کارگردان، امیرحسین قیاسی سرپرست نویسندگان 

این برنامه هستند.

وقتی تجربه خوانندگی جدی می شود

ه  ند ز ا نو و  ز  هنگسا آ یک 
سازهای کوبه ای در تشریح تازه ترین 
تألیف یک کتاب  از  فعالیت های خود 
پژوهشی، تولید چند قطعه موسیقایی 
و همکاری با هنرمندان شناخته شده 

موسیقی کشور خبرداد.
زکریا یوسفی گفت: در مدت تعطیلی 
فرصت  از  کردم  تالش  شده،  هنری  فعالیت های  از  بسیاری  توقف  و 
استفاده کنم. به همین منظور مشغول نوشتن کتابی با موضوع »موسیقی 
سماع« شدم که به نوعی موضوع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد من 
است و تصمیم دارم آن را در قالب کتاب منتشر کنم. همچنین در کنار 
این کارهای پژوهشی از مدتی پیش مشغول تولید و ضبط چند قطعه 
موسیقایی در حوزه آوازهای کردی هستم که قرار است در قالب چند 

تک آهنگ  منتشر شود.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل كه به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب كیفی:  ۴0

وحشت از فیلم ایرانی در جشنواره آمریکایی

جشنواره فیلم منطقه ای جنوب 
مختلف  ژانرهای  در  آمریکا  شرق 
نامزدهای مختلف خود را معرفی کرد 
امیر  کارگردانی  به  فیلم »تروفی«  و 
ژانر  در  فیلم  بهترین  نامزد  لشکری 
در  این جشنواره  است.  وحشت شده 

ایالت  در  با ۱۱ خرداد  برابر  تاریخ ۳۱ می 
فلوریدای آمریکا برگزار می شود.

عوامل این فیلم مستقل عبارتند از تهیه کننده: بهنام روشن، بازیگران: 
علی حسین زاده، نوا نعمتی و اشکان هورسان، مدیر فیلمبرداری: میالد 
سهرابی، صدابردار: مهدی کریمی، موسیقی: ایمان نوبختی )گروه کج کول(، 
طراح گریم: سپیده نقدی، طراح صحنه و لباس: پریسا نامداری، برنامه 
ریز: مجتبی حسین  نیا، منشی صحنه و دستیار کارگردان: شادی محمدی، 
این جشنواره امسال برای نخستین بار به صورت آنالین برگزار می شود.
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هنرمندان در دوران كرونا

مجید اخشابي: كالس و كنسرت آنالین
 نیاز به ایجاد زیرساخت و فرهنگسازي دارد
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سازمان شهرستان ها:  091۲۲7۵۲190
امور  مشتركین: كلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

شدن  عادی  و  زمان  گذشت  با 
شرایط ویژه ای که این روزها کل جهان 
را درگیر خود کرده، اکثر مشاغل به حالت 
اولیه و عادی خود بازگشته اند، اما اهالی 
را  خود  فعالیت  باید  همچنان  موسیقی 
به صورت آنالین پیگیری کنند و یا بدون 
فعالیت کماکان در قرنطینه به سر ببرند. 
مجید اخشابي یکي از قدیمي هاي عرصه 
موسیقي کشور است که سالهاست با آثار 
نیز  او  داریم.  زیادي  خاطرات  او  ویژه 
یکي از هنرمنداني است که فعالیت هاي 
هنري اش تحت تاثیر کرونا و تعطیلي ها 

آن قرار گرفته است...

حواشي  البته  و  کرونا  -بیماري 
قرنطینه  آن خصوصا  توسط  ایجادشده 

روي  چقدر  هنري  مشاغل  تعطیلي  و 
کار شما تاثیر گذاشته است؟

ی  لیت ها فعا ی  و ر قطعا  *
اجتماعی تاثیر شگرفی گذاشته و اغلب 
فعالیت های اجتماعی از جمله کنسرت 
را تعطیل کرده است. من یک کالس 
اسفندماه  از  که  داشتم  آموزشگاهی 
تعطیل شد. تالش هایی در زمینه آموزش 
داده ایم  انجام  دانشجویان  با  مجازی 
زیرساخت های  نبود  به  توجه  با  ولی 
مخاطبان،  ذهنی  آمادگی  عدم  و  الزم 
کالس های  کیفیت  به  کالس ها  این 

حضوری نیستند.

-اصوال خودتان به آموزش آنالین 
اعتقاد دارید؟

می توانیم  هم  را  موسیقی  *ما 
به صورت آنالین آموزش بدهیم، منتها 
باشیم.  داشته  هم  آمادگی هایی  باید 

دیکته  ما  به  عادت های مان  برخی 
می کنند که چه کنیم و چه نکنیم. اصل 
نداریم  دوست  ما  که  است  این  ماجرا 
تغییر دهیم. عادت  را  عادت های خود 
در موسیقی و خصوصا موسیقی ایرانی 
به صورت  کالس ها  که  است  این  بر 
همین  به  شاید  شود  برگزار  حضوری 
آنالین  کالس هاي  که  است  دلیل 
مناسب کالس هاي  و شرایط  بازخورد 
فکر  حال  این  با  ندارد  را  حضوري 
مي کنم این هم تجربه اي بود که باید 
براي  شود  فتح بابي  تا  مي شد  کسب 
آنالین  آموزشي  کالس هاي  و  آینده 

در زمینه هاي مختلف.

نظرتان  آنالین  کنسرت  -درباره 
چیست؟

*اساسا برای این برنامه هایی که 
اجرا می شوند نمی توانیم عنوان کنسرت 
درنهایت  چون  کنیم  اطالق  را  آنالین 
است.  آنچه می بینیم فقط یک تصویر 
حاال این تصویر می تواند متعلق به ۳ روز 
پیش باشد. در حقیقت اصل ماجرا زیر 
سوال است و نمی شود نام آن را کنسرت 
نظر  به  موضوع  این  براي  گذاشت. 
می رسد تمام برنامه سازها باید به سمت 
مردم  تا  بروند  مردم  با  زنده  گفتگوي 
در زمینه موسیقی آگاهی های بیشتری 
کسب کنند و درنهایت به سمت اجراي 
کنسرت بروند. فکر مي کنم این کار هم 
مانند کالس هاي آموزشي آنالین نیاز به 

زیرساخت ها و البته فرهنگسازي دارد.

-در صورت تداوم محدودیت های 
کنسرت  هستید  حاضر  آیا  بهداشتی 

آنالین برگزار کنید؟
باشند  عالقمند  مخاطبان  اگر   *
و از این نوع کنسرت راضی باشند، چه 

این  به  باید  نخواهیم  چه  و  بخواهیم 
که  صحبت هایی  با  ولی  برویم  سمت 
با عالقمندان داشتیم متوجه شدیم که 
آنها چندان از کنسرت های آنالین برگزار 

شده رضایت نداشتند.

نا  کرو پسا برای  شما  مه  -برنا
چیست؟

خاصی  برنامه ریزی  هیچ   *هنوز 
راه های  تمام  باید  ما  نداده ام.  انجام 
مقابله با ویروس کرونا را تقویت کنیم. 
آموزش مجازی باید شکل بگیرد و ما 

باید عادت کنیم که بخش اعظم زندگی  
خود را در منزل بمانیم و فاصله گذاری را 
رعایت کنیم. در هر صورت این سبک 
باید  ما  و  است  انجام  حال  در  زندگی 
نیز  بدهیم. من  آن وفق  با  را  خودمان 
تدریس دانشگاهی ام را به سمت مجازی 
برگزار کردن برده ام و نتایج خوبی هم 
گرفته ام. امیدوارم این دوران هم بگذرد 
و نگرانی ها کاهش پیدا کند تا به سبک 
متعادلی از زندگی برسیم. فکر می کنم 
انتظار  در  بهتری  نتایج  صورت  آن  در 

همه باشد.
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آثـار  از  الگـو گرفتـن  ادبیـات  در دنیـای هنـر و 
پیشـینیان و خلـق اثـری نـو بـر اسـاس آنهـا، اقدامـی 
بـه  پارسی سـرا  شـاعران  اگـر  اسـت.  شـده  شـناخته 
اسـتقبال ابیـات شـاعران پیش از خود رفتـه و بر وزن و 
قافیـه آن شـعری متفـاوت می گویند، در دنیـای هنر نیز 
اسـتقبال یـا پاسـتیش کامـال جاافتـاده و از ویژگی های 
آثـار پسـت مدرن بـه شـمار می رود. پاسـتیش بـه معنی 
تقلیـد آگاهانه و ستایشـگرانه از سـبک دیگـر هنرمندان 
یـا به کارگیـری مولفه هـای آثارشـان در یـک اثر هنری 
اسـت. بـا شـیوع بیمـاری کرونـا و خانه نشـینی اجباری 
بـرای کنترل این بیماری، بسـیاری از هنرمندان فرصت 
یافتنـد تـا خالقیت های خود را بـه کار گیرند و آثاری را 
بـه وجـود آورند که متناسـب با شـرایط روز و تحت تاثیر 
یـک بیمـاری همه گیـر بودنـد. در این میان بسـیاری از 
آثـار تصویـری که به وجود آمد برگرفته از شـاهکارهای 
تاریـخ هنـر بـود که برای بیشـتر مـردم جهان شـناخته 
شـده هسـتند. تابلوهـای مونالیـزا و شـام آخر از جملـه 
پرکاربردتریـن ایـن آثـار بودنـد کـه توسـط هنرمنـدان 
مختلـف در سراسـر جهـان، بـا اسـتفاده از المانـی مانند 
ماسـک، بـه تصویـری متناسـب بـا شـرایط روز تبدیل 
شـدند. در ایران هم از نخسـتین روزهای شـیوع کرونا، 
ابراهیـم حقیقـی هنرمنـد گرافیسـت، نقـاش، عکاس و 
مدیـر هنـری شـناخته شـده، با اسـتفاده از برتریـن آثار 
تاریـخ هنـر، بـه خلـق آثـاری دربـاره کرونـا پرداخـت 
و آنهـا را در اینسـتاگرام خـود بـه نمایـش گذاشـت. او 
بـر اسـاس تابلوهایـی از رنـه مگریت، ونسـان ونگوگ، 
ادوارد مونش، فرانسیسـکو گویـا، گرنت وود، فریدا کالو، 
پـل سـزان و لئونـاردو داوینچـی آثـاری به وجـود آورد. 
حقیقـی در ایـن کارهـا تغییـر چندانـی در اصل نقاشـی 
بـه وجـود نیـاورده و معمـوال بـا افـزودن المـان مطرح 
ایـن روزهـا، یعنـی ماسـک و یـا شـکلی که بـه عنوان 
ویـروس کووید ۱۹ معرفی شـده اسـت، تابلـو را به فضا 
و شـرایط فعلـی نزدیـک کرده اسـت. او در ایـن آثار به 
سـبک و ویژگی هـای تابلوهـای اصلـی وفـادار بـوده و 
بـرای اضافـه کـردن عنصـر جدیـد بـه نقاشـی، نهایت 
دقـت را بـه کار بـرده اسـت. حـال مجموعـه ای از ایـن 
آثار در یک نمایشـگاه مجازی در سـایت گالری گلستان 
بـه نمایـش درآمـده اسـت. کروناایسـم، نامی اسـت که 

حقیقـی بـر آثـار ایـن مجموعه نهاده اسـت.
ابراهیـم حقیقي که بدون شـک یکـي از چهره هاي 
تاثیرگذار عرصه هنر در کشـورمان به شمار مي رود درباره 
شـکل گیري ایـده ایـن کار و همینطـور تالش هایـي که 
بـراي عملي کـردن آن انجام داد به دنیـاي جوانان گفت: 
در روزهـای آخر اسـفند ۹۸ وقتی قرنطینه و خانه نشـینی 
جـدی شـد و معلـوم شـد کـه در ایـام نـوروز نمی توانیم 
بـه سـفر برویـم، شـروع بـه طراحـی و انتشـار ایـن آثار 
در اینسـتاگرام کـردم. آن زمـان بحـران کمبود ماسـک، 
دسـتکش و مـواد ضدعفونی کننـده بـه وجود آمـده بود و 
شـیوع کرونـا جدی تـر می شـد. در همـان ایـام دیدم که 
در دنیـا تعـدادی کار در شـهرهای بـزرگ مانند بارسـلونا 
و رم انجـام شـد کـه بـر روی آثـار هنـری معـروف کار 
کرده بودند و این کارها به شـکل پوسـتر و نقاشـی های 
دیـواری در همـه جـای دنیا شـکل می گرفـت. همزمان 
ایـن فکـر بـه ذهـن مـن هـم رسـید کـه از آثـار هنری 
دربـاره  جدیـدی  طرح هـای  و  کنـم  اسـتفاده  معـروف 
شـیوع بیمـاری بـه وجـود آورم. ابتـدا یک اثر معـروف از 
مگریـت را انتخـاب کـردم، چـون عالقـه زیادی بـه آثار 
مگریت دارم و از سال 4۸ تا ۵۳ نیز یک مجموعه پوستر 
بـرای سـینمای آزاد بر روی آثار مگریـت کار کرده بودم. 
در آغـاز ایـن مجموعـه فکـر مـن ایـن بـود کـه چگونه 
می تـوان المان هـای مرتبـط بـا کرونـا را در ایـن آثـار 
بهتـر نشـان داد. طبیعتـا نقاشـی های پرتـره و کلوزآپ ها 
ظرفیـت بیشـتری بـرای ایـن کار داشـتند و المانی مانند 

ماسـک در آنهـا بهتـر دیده می شـد. در کارهـای ابتدایی 
تصویر ماسـک، دسـتکش، مـواد ضدعفونی کننـده و... بر 
روی تابلوهـا اضافـه می کردم، اما زمانی کـه جلوتر رفتم 
احسـاس کـردم بایـد حس هـای دیگـری بـه کار افزوده 
شـود و فقـط بـه تصاویـر نمادین اکتفا نکنـم. حس هایی 
ماننـد تنهایـی، دل تنگـی، دوری از طبیعـت، نگرانـی و... 
بـرای همـه مـا مشـترک بـود و قصد داشـتم آنهـا را در 
ایـن آثـار نشـان دهـم. بنابرایـن جسـتجوی مـن در آثار 
هنرمنـدان گسـترش پیـدا کـرد و از نمـای نزدیک خارج 
شـدم و به فضای باز رسـیدم و کارهایی را انتخاب کردم 
کـه ایـن احساسـات در آنهـا دیده شـود. قصـدم این بود 
کـه تنهـا به طنز و شـوخی اکتفـا نکنم، اگرچـه کل این 
مجموعـه دارای طنـز تلخـی اسـت که خاطره مـا از این 

روزهـای کرونایی اسـت.
حقیقـي در بخـش دیگـري از صحبت هایـش بـا 
بیـان اینکـه برایـم مهم بود آثـاری که انتخـاب می کنم، 
معروف و شـناخته شـده باشـند تا همه مخاطبان متوجه 
شـوند که روی اثر شـخص دیگـری کار کـرده ام، درباره 
واکنش هـای مخاطبـان بـه ایـن آثـار گفـت: روزهـای 
نخسـت که کارها را در اینسـتاگرام قرار می دادم در میان 
مخاطبـان عـده ای بودنـد که به من انتقـاد می کردند چرا 
از کارهـای هنرمنـدان دیگر اسـتفاده کـرده ام و درکی از 
هدف من نداشـتند. اما پس از گذشـت چند روز و زیاد شدن 
تعـداد آثـار، همـه بینندگان بـه این درک رسـیدند که قرار 
اسـت چیـزی گفته شـود. همچنیـن تعـدادی از مخاطبان 
آثـار اصلـی را نمی شـناختند و حتـی متوجه تغیـری که در 
اثـر شـده بود نمی شـدند و طنـز و شـوخ طبعی آن را درک 
نمی کردنـد. بـه همیـن دلیل کارها برایشـان بی معنـا بود. 
امـا برای بیشـتر مخاطبان رفتاری که با آثـار هنری انجام 
دادم قابل درک و جذاب بود و اسـتقبال خیلی خوبی از آنها 
شـد. همـه کارها در کامپیوتر انجام شـده اسـت و تصاویر 
را از اینترنـت پیـدا می کـردم و یـا اگـر کیفیت مناسـبی از 
آنهـا در سـایت ها وجـود نداشـت، در میان کتاب ها گشـته 
و تصاویـر را اسـکن می کـردم و بقیـه کارهـا در فتوشـاپ 
انجـام می شـد. ترجیـح و سـعی مـن ایـن بـود که اثـر را 
مخـدوش نکنـم زیـرا آنهـا آثـار فاخـر هنرمنـدان بـزرگ 
هسـتند کـه برای مـن احترام انگیز هسـتند و جزء گنجینه 
بشـر هسـتند. قصد من ایـن بود که این بیمـاری همه گیر 
و احساسـات ناشـی از آن را بـه آثـار هنـری جهـان اضافه 
کنـم، امـا نمی خواسـتم ایـن کار مخدوش کننده باشـد. به 
همیـن دلیـل تالش کـردم ترکیب بندی، رنگ آمیـزی و... 

همخـوان و هماهنـگ با اصل اثر باشـد.
این هنرمند برحسـته در پایـان صحبت هایش دربار 
قرنطینـه و خانه نشـیني گفت: با توجه بـه اینکه قرنطینه 
به معنای چله نشـینی اسـت، تصمیم گرفتم تعـداد آثار را 
به 4۰ عدد برسـانم و اقدام به تحقیق و بررسـی و گشـتن 
دنبـال تصاویر مناسـب کردم، اما پـس از نمایش این آثار 
در اینسـتاگرام بـاز هـم کار را ادامـه دادم و تعداد طرح ها 
بـه ۱۰۰ عدد رسـید. بنابرایـن تصمیم گرفتـم از این آثار 
یـک نمایشـگاه برگـزار کنـم. اگرچه دوسـت داشـتم که 
نمایشـگاه بـه صـورت حضوری برگزار شـود، زیـرا اصل 
این نمایشـگاه ها دیدارهای جمعی و شـادمانی مشـترکی 
اسـت کـه بـا هـم داریم. امـا بـا توجه بـه اینکـه امکان 
ایـن کار فراهـم نبود در صحبت با لیلی گلسـتان تصمیم 
گرفتیـم کـه یک نمایشـگاه آنالیـن برگزار کنیـم. برای 
ایـن کار ۱۰۰ طـرح خود را به عده ای از دوسـتان نشـان 
دادم و از آنهـا رای گیـری کـردم و بر اسـاس نظرات آنها 
۵۰ کار را بـرای نمایشـگاه انتخـاب کـردم. از هـر اثـر ۳ 
نسـخه بـرای فـروش گذاشـته شـده اسـت که بـر روی 
مقـوای فابریانـو چاپ شـده و قاب شـده اند. همچنین در 
حـال جمـع کـردن ۷۰ اثر از ایـن مجموعه برای انتشـار 
یـک کتـاب هسـتم و امیـدوارم بـه زودی امـکان چـاپ 

آنها فراهم شـود.

ــي،  ــدي فرج ــته مه ــه گذش هفت
ــیار  ــق و بس ــریال موف ــده س تهیه کنن
ــون .خ اعــالم کــرد کــه  پرمخاطــب ن
ــن  ــوم ای ــل س ــد فص ــه زودي تولی ب
ســریال آغــاز خواهــد شــد. ایــن 
ســریال کــه 2فصل گذشــته آن بســیار 
موفــق بودنــد و بــا اینکــه فصــل دوم 
ــت  ــرار گرف ــا ق ــر کرون آن تحت تاثی
ــل نداشــت،  ــي کام ــه نوعــي پایان و ب
بازهم مخاطبان آن را دوســت داشــتند 
پرمخاطب تریــن  امــروز  بــه  تــا  و 
ــوده اســت. حــاال  ســریال ســال ۹۹ ب
ــتقبال کار  ــن اس ــوع و ای ــن موض ای
تولیدکننــدگان آن خصوصــا ســعید 
ــردان و  ــوان کارگ ــه عن ــي را ب آقاخان
ــخت تر از  ــریال س ــي س ــر اصل بازیگ

قبــل مي کنــد.
آقاخانــی  ســعید  گذشــته  روز 
بــه  اشــاره  بــا  مصاحبــه اي  در 
داســتان  پرداخــت  حساســیت های 
در فصــل دوم ســریال نــون.خ تاکیــد 
کــرد، تــالش داشــته اند در زمینــه 
طنزپــردازی جلوتــر از فضــای مجازی 
حرکــت کــرده و شــوخی های آن فضــا 
ــان  ــی همزم ــد. آقاخان ــرار نکنن را تک
ــوم  ــل س ــگارش فص ــای ن ــا روزه ب
ایــن مجموعــه تلویزیونــی دربــاره 
کــه  حساســیت هایی  و  مالحظــات 
ــن  ــوخی ها در مت ــی ش ــرای طراح ب
این ســریال داشــته و دارد گفــت: تمام 
تــالش مــا ایــن بــود کــه کمــدی یــا 
شــوخی هایی کــه در داســتان و در 
دیالــوگ کاراکترهــا مطــرح می شــود، 
همــان چیــزی نباشــد کــه در فضــای 
نمی خواســتیم  دیده ایــم.  مجــازی 
همــان شــوخی هایی کــه در ارتباطــات 

مــردم در کوچــه و خیابــان رایج اســت 
را تبدیــل بــه طنــز ســریال مان کنیــم. 
ــز  ــول پرهی ــوخی های معم ــا از ش م
تالش مــان  حتــی  و  می کردیــم 
ــود کــه از فضــای مجــازی در  ــن ب ای
ــر  ــازه، جلوت ــز ت ــوخی و طن ــرح ش ط
ــه  ــه نوب ــازی ب ــای مج ــیم. فض باش
خــود شــوخی های درجه یکــی دارد 
و بامــزه اســت، پــس لزومــی نداشــت 

مــا در ســریال مان همان هــا را تکــرار 
کنیــم و فکــر می کنــم در ســریال 
نــون.خ در ایــن زمینــه تــا حــدی 

ــدیم. ــم ش ــق ه موف
ــاره انتخــاب  ــی درب ســعید آقاخان
بخــش زلزلــه و وارد کــردن آن به قصه 
کــه اتفاقــا بــه شــدت مــورد توجــه قرار 
گرفــت و شــاید هــم خاطــرات تلخــي 
ــه  ــرد، ب ــي ک ــا تداع ــه م ــراي هم را ب

ــی  ــول سیاس ــوخی های معم ــای ش ج
و اجتماعــی و ریســک تلــخ شــدن 
ســریال نیــز اظهــار کــرد: حواس مــان 
ــه رد شــویم  ــار زلزل ــود چطــور از کن ب
ــان  ــارش را نش ــمت غمب ــم قس ــا ه ت
ندهیــم و مــردم اذیت نشــوند و هم این 
قضیــه را نمایــش دهیــم بــا ایــن حــال 
فکــر مي کردیــم کــه ایــن بخــش بایــد 
در ایــن ســریال باشــد چــرا که بخشــي 

از زندگــي مــردم خطــه ُکردنشــین 
را  زیــادي  زندگي هــاي  بــوده کــه 

ــت. ــرار داده اس ــعاع ق تحت الش
تهیه کننــده  فرجــی،  مهــدی 
نــون.خ چنــدی پیــش در نشســت 
تجلیــل از عوامل ایــن مجموعه درباره 
ــود:  ــه ب ــد گفت ــل جدی ــوای فص محت
فصــل ســوم نــون.خ در حــال نــگارش 
ــه در  ــا تخم ــک ب ــل ی ــت در فص اس
ــدیم و  ــنا ش ــار آش ــا ان ــل دوم ب فص
در فصــل ســوم راه ســختی در پیــش 
گرفتــه شــده کــه توجــه بــه معــدن و 
گیاهــان دارویــی از جملــه اینهاســت! 
ــن  ــهم ای ــاره س ــی درب ــعید آقاخان س
طراحــی  در  مطرح شــده  مضامیــن 
داســتان فصــل جدیــد امــا ترجیــح داد 
ــا اشــاره  توضیــح بیشــتری ندهــد و ب
ــی و  ــا قطع ــوز محوره ــه هن ــه اینک ب
ــز  ــه و طن ــا کنای مشــخص نیســت، ب
گفــت: حتــی ممکــن اســت در حــوزه 

ــده(! ــد )خن ــی باش کتابخوان
فصــل ســوم نــون.خ ایــن روزهــا 
ــه  ــه گفت ــگارش اســت و ب در حــال ن
عوامــل درصــدد  فرجــی،  مهــدی 
هســتند آن را تابســتان امســال کلیــد 
بزننــد و تــا پیــش از پایــان ســال روانه 
آنتــن کننــد. شــاید هــم بــا توحــه بــه 
اســتقبال بســیار زیــاد مخاطــب از ایــن 
ســریال بتــوان ایــن انتظــار را داشــت 
که ســریال نــون .خ بــه عنوان ســریال 
نــوروزي ســال ۱4۰۰ از ســوي مدیران 
ــم  ــا ه ــود ت ــده ش ــون برگزی تلویزی
عوامــل فرصــت بیشــتري بــراي تولید 
آن داشــته باشــند و هــم مخاطــب در 
ایــام نــوروز از تماشــاي ایــن ســریال 

لــذت ببــرد.

نمایشگاهي ویژه براي كرونا

ابراهیم حقیقي: ایام كرونا براي همه با طنزي تلخ 
همراه بوده است!

سعید آقاخاني: سعي ما بر این است كه از فضاي محازي جلوتر باشیم


