
کار مشترک احزاب و دولت؛
آسایش در اقتصاد و آرامش در سیاست باشد

اگر شورای عالی مسکن موافقت کند؛

معاون وزیر کار: ساخت خانه های ارزان قیمت 
برای کارگران شروع می شود

استقالل طلبی نقطه اوج دوره بلوغ نوجوانان
یک روان درمانگر گفت: دوره بلوغ در نوجوانان در چند 
مرحله اتفاق می افتد که ۱۸ تا ۲۰ سالگی را می توان مرحله آخر 
دوره نوجوانی نامید که این افراد به تدریج به سمت استقالل 

و خودکفایی از خانواده گام برمی دارند.
 ۱۴ تا   ۱۲ بلوغ  دوره  شروع  افزود: در  اکبرزاده  سارا 
سالگی، نوجوانان و والدین به مرور در روابط با یکدیگر، فاصله 
بیشتری را تجربه می کنند. نوجوانان نسبت به کنجکاوی و 
توجه والدین حساس می شوند. برای نمونه نوجوانان در این 
دوره عالقه مند هستند در اتاق خود را قفل کنند و یا مکالمه 
های تلفنی خود را آرام و بی سر و صدا انجام دهند، که فقط 
باعث افزایش کنجکاوی والدین می شود.وی افزود: بسیاری 
دست  آلت  سنین  این  در  نوجوانان  که  معتقدند  والدین  از 
گروه همسال خود قرار می گیرند، اما شواهد اینگونه نیست. 
همرنگی با گروه همساالن در اوایل نوجوانی به اوج خود می 

رسد، ولی پس از آن کاهش پیدا می کند.
صفحه 3

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی:

مسدود شدن ۲۶۰ حلقه چاه آب کشاورزی غیرمجاز 
در استان مرکزی مصوب شد
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تجهیز مدارس در برابر کرونا 
صفحه 2و غربالگری دوره ای دانش آموزان و معلمان
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1468- پنجشنبه 8  خرداد 1399- قیمت 1۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

6ایران زمین
مجتمع فنی شرکت 

شهرکهای صنعتی 
استان البرز ایجاد 

می شود

5ورزش
سید جالل حسینی: 

بازی ها تعطیل 
شود مدیران سود 

می کنند!

هنگ 7فر

ایجاد  البرز  استان  فنی شرکت شهرکهای صنعتی  -مجتمع 
می شود.درجلسه ای که فرشی مدیرعامل شرکت شهرکهای 
صنعتی استان البرز با غیاثی تبار مدیر کل آموزش فنی و 
حرفه  ای استان البرز  در محل سالن جلسات اداره کل برگزار 
شد؛ طرفین بر گسترش همکاری های آموزشی تاکید کردند.

سید جالل حسینی درباره شروع تمرینات پرسپولیس اظهار 
کرد: بعد از این که سازمان لیگ مجوز انجام تمرینات گروهی 
را صادر کرد، تیم ما در تست کرونا شرکت کرد و بعد تست 
آمادگی جسمانی دادیم و حاال هم چند روزی است که تمرین 

می کنیم.

از  داشتن  دوست  و  عشق  است  معتقد  حسن زاده  فرهاد 
نیازهای طبیعی سن نوجوانی و غیرقابل انکار است و باید با 
آن  کنار آمد و در رمان ها و داستان های نوجوان به آن پرداخت 
تا بچه ها در ورطه رمان های زرد و بازاری نیفتند که به آن ها 

شناختی نمی دهد.

فرهاد حسن زاده: 
برای نوجوانان از 

عشق بنویسیم
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در  باید  دولت  و  احزاب  مشترک  کار  گفت:  سیاسی  یک فعال 
اتی  باشد. مجلس  ارامش در سیاست  اقتصاد و  راستای اسایش در 

هم باید دولت و احزاب را در این راستا حمایت کند.
اشتغال،  اقتصاد،  مسئله  فعال  کرد:  اظهار   ، میرلوحی  محمود 
ترین اصلی  تامین حداقل  های زندگی مردم  مهم  و  تولید  درآمد، 
است که همه قوا و نهادها باید به آن توجه کنند.  این مسائل از شعار 

انتخاباتی سال ۹۲ که امید، آرامش و رونق اقتصادی را طرح می کرد 
جزو اولویت های کشور بود. دولت روحانی تا حدی با برجام موفق به 
عملی کردن این شعار شد و شرایط کشور مقداری روی غلتک افتاد؛ 
اما امروز با شرایط پیش آمده مسائل بهداشتی و مبارزا با کرونا، توجه 
به نیاز حاشیه نشین ها نیز به دیگر موضوعات مهم اضافه شده است. 

تامین  و  درآمد  اشتغال،  موضوع  در  امروز  مردم  داد:  ادامه  وی 

تا  بحمداهلل  آب  کمبود  مسئله  دارند.  مسئله  زندگی شان  حداقل های 
پیش  سال های  که  ابرچالشی   ۶ اما  است،  کرده  پیدا  کاهش  حدی 
در کشور مشخص شد با آمدن کرونا ماندگارتر شده اند. اشتغال، آثار 
تحریم ها، حفظ حداقل درآمد مردم، مشکالت اقوام و حاشیه نشین ها 

نباید فراموش شود. 
صفحه 3

افزایش بازده عملیاتی
 پاالیشگاه ششم پارس جنوبی تا سال ۱۴۰۰

و  عملیاتی  بازده  که  کرد  اعالم  جنوبی  پارس  گاز  مجتمع  ششم  پاالیشگاه  مدیر 
شاخص های دسترس پذیری این پاالیشگاه تا سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد.

احمد ولی پور با اشاره به میزان آمادگی پاالیشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی در 
سال جهش تولید، گفت: در برنامه ریزی راهبردی امسال، ۶3 درصد برنامه ها براساس تحقق 
راهبردهای تولید حداکثری، پایدار و باکیفیت از مخزن مشترک و ارتقای بهره وری و رشد 

اقتصادی مجتمع تدوین شده است.
در جهت تحقق  و  برنامه ریزی های کالن  با  پاالیشگاه ششم مطابق  داد:  ادامه  وی 
فرمایشات رهبر انقالب و عینیت بخشیدن به شعار سال برای جهش تولید، برنامه های خود 
را در دو محور دنبال می کند؛ نخست هماهنگی با شرکت نت و گاز پارس و پیگیری برای 
رفع اشکال از خط لوله دریایی فاز ۱۶ برای تأمین حداکثری و پایدار خوراک پاالیشگاه که در 
صورت تحقق کامل این موضوع، شاهد افزایش ۴۲ درصدی خوراک و محصوالت پاالیشگاه 
خواهیم بود و دوم اجرای برنامه های مؤثر بر کاهش مشعل سوزی پاالیشگاه که ضمن تأثیر 

بسزا بر بهبود شاخص های زیست محیطی، به بهبود تولید پاالیشگاه نیز منجر خواهد شد.
صفحه 3

گزارش کامل مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم
مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم با حضور حجت االسالم حسن روحانی، حجت االسالم 

سید ابراهیم رئیسی و علی الریجانی برگزار شد .
اولین جلسه رسمی مجلس یازدهم پس از استقرار حجت االسالم تقوی رئیس سنی 
مجلس یازدهم و روح اهلل نجابت و  محسن فتحی به عنوان دبیران هیات رئیسه سنی مجلس 

یازدهم، برگزار شد و زنگ رسمی اولین جلسه مجلس یازدهم به صدا درآمد.
در ابتدای این مراسم حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس شواری اسالمی 
ضمن قرائت اسامی اعضای هیات رییسه سنی گفت: معاونت قوانین مجلس با بررسی اسناد 
و مدارک موجود و اعتبارنامه های منتخبان مجلس دو تن  از مسن ترین و دو تن از جوان 
ترین نمایندگان را مشخص کرد که اینک در اجرای ماده ۱۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس 
اسامی آنها را به عنوان هیات رئیسه مجلس یازدهم اعالم می کنم تا نسبت به اجرای وظایف 

شش گانه مذکور طبق ماده ۱۱ قانون آیین نامه داخلی عمل کنند.
صفحه 3

مجید سلیمی بروجنی*

پانــزده ســال از تولــد ســهام عدالــت 
می گــذرد؛ پــروژه ای کــه رییــس جمهــور وقــت 
بــا هــدف مالکیــت محرومــان و طبقــه ضعیــف 
جامعــه و کــم درآمــد بــر دارایی هــای عمومــی 

ــد شــد. و اجــرای عدالــت اقتصــادی متول
ــی  ــا اســتراتژی شــعارهای عدالت محــور در حوزه های ــت نهــم ب دول
همچــون مســکن مهر، پرداخــت یارانــه نقــدی و ســهام عدالــت ســعی در 
کســب محبوبیــت هرچــه بیشــتر در میــان مــردم داشــت. از جملــه اهــداف 
اولیــه ســهام عدالــت می تــوان بــه تشــویق مــردم بــرای نگهــداری ســهام 
ــن  ــابه ای ــای مش ــه نمونه ه ــرد. البت ــاره ک ــرمایه اش ــازار س ــه ب و ورود ب
پــروژه کــه در کشــورهای بلــوک شــرق عملیاتــی شــده بــود، ســرانجام 
موفقیت آمیــزی را بــه خــود ندیــده بودنــد. تجربــه آنهــا نشــان داده بــود 
ــود، هــر چــه  ــن ســهام را اجــرا کــرده ب ــه کوپ هــر کشــوری کــه تجرب
ــزان هــم موفقیــت  ــه همــان می ــوده، ب ــر ب ــت در آن پررنگ ت نقــش دول

کمتــری نصیبشــان شــده اســت.
واقعیــت ایــن بــود کــه بــدون آمــاده بــودن بســترهای فرهنگــی در 
خصــوص فرهنــگ ســرمایه داری کــه در طــول زمــان ایجــاد بشــود، تنهــا 
دســتاورد کار اتــالف منابــع مالــی بــوده اســت. ضمــن آنکــه کنتــرل دولت 
ــه نیابــت  ــه مدیریــت ســهام ب ــه بهانه هــای مختلــف از جمل ــان ب همچن
از مردمــی کــه عمــال هیچ گونــه کنترلــی بــر ســهامی کــه در ظاهــر بــه 
نــام آنــان روی برگه هــای ســهام ثبــت شــده اســت، ندارنــد، باقــی خواهــد 
مانــد. دارنــدگان ســهام عدالــت بــه طــور عمــوم ۶ دهــک اول درآمــدی 
هســتند کــه بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی موجــود و تــورم کمرشــکن 

بــه شــدت تحــت فشــارهای اقتصــادی قــرار دارنــد.
بــا رفتــن محمــو احمدی نــژاد از ســاختمان پاســتور و آمــدن حســن 
روحانــی، دولــت دهــم تعهــدات دولــت قبلــی را در مــورد ســهام عدالــت 
ــرای  ــرادی کــه تخفیــف 5۰ درصــدی ب ــرای اف ــار گذاشــت؛ یعنــی ب کن
آنهــا در نظــر گرفتــه شــده بــود، ســود براســاس میــزان مســتهلک شــده 
تخصیــص داده شــد و ارزش برگه هــای ســهام یــک میلیــون تومانــی بــه 
ــت  ــوی ســهام عدال نصــف رســید. یک ســری از ســهم ها را هــم از پرتف

ــه ســهام پاالیشــگاه ها اشــاره کــرد. ــوان ب خــارج کــرد کــه می ت
بدیهــی اســت کــه تنهــا انتقــال عنــوان مالکیــت از بخــش دولتــی به 
بخــش خصوصــی مزایــای خصوصی ســازی را بــه ارمغــان نخواهــد آورد، 
بلکــه سیاســتگذاران بایــد بــه چگونگــی واگذاری هــا از دیــدگاه حاکمیــت 
شــرکتی توجــه کننــد. چنیــن نگاهــی منجــر بــه خصوصی ســازی موثرتــر 

و مشــکالت کمتــر بــه ویــژه در درازمــدت خواهــد شــد.
ــا،  ــن بازگشــت ســرمایه آنه ــرای تضمی ــی ســهام داران ب ــزار اصل اب
حــق رای در تصمیمــات مهــم شــرکت از جملــه انتخــاب هیــات مدیــره 
اســت. هرگونــه تصمیــم سیاســی کــه حــق رای را از ســهام داران ســلب 
ــت شــرکتی  ــف ســاختار حاکمی ــه تضعی ــد، ب ــف کن ــا آن را تضعی ــد ی کن
ــازی  ــای خصوصی س ــت برنامه ه ــال شکس ــد و احتم ــد ش ــر خواه منج

ــد. ــش می ده را افزای
ــه  ــت کــه ب ــد روز پیــش شــاهد دســتور آزادســازی ســهام عدال چن
پیشــنهاد رییس جمهــور و موافقــت مقــام معظــم رهبــری صــورت گرفتــه 
بودیــم. ایــن سیاســت شــرایط را بــرای بزرگ تریــن عرضــه عمومی ســهام 
فراهــم کــرده اســت. تاکنــون ســابقه نداشــته کــه بــه یک بــاره چنــد ده 
ــد،  میلیــون نفــر کــه دارای کوپــن ســهام اهدایــی از ســوی دولــت بودن
اجــازه پیــدا کننــد ایــن دارایــی را در بــازار ســرمایه خریــد و فــروش کننــد. 
هرچنــد تاکنــون ســازوکار اجــرای ایــن پــروژه اعــالم نشــده وکســی بــه 

درســتی نمی دانــد کــه اهــداف دولــت از اجــرای آن چیســت.
بــرای بهتــر شــناختن حجــم و اهمیــت ســهام عدالــت بهتــر اســت 

بدانیــم کــه کل ســهم شــناور در اختیــار ســهامداران خــرد در حــال حاضــر 
حــدود ۲5 درصــد ســهام شــرکت ها اســت و ارزش ســهام عدالــت حــدود 
۱۰ درصــد کل ارزش بــازار اســت. از ســوی دیگــر، ســبد ســهام عدالــت 
متشــکل از بزرگ تریــن شــرکت های بــورس اســت؛ بــه طــور نمونــه در 
حالــی کــه ســهام پتروشــیمی خلیج فــارس در جایــگاه بزرگتریــن شــرکت 
بورســی بــا ارزش بــازار بیــش از ۲5۰ هــزار میلیــارد تومان ۶ درصد اســت، 

حــدود ۴۰ درصــد از ســهام ایــن شــرکت در ســبد ســهام عدالــت اســت.
ــه ای پیــش رفتــه کــه  ــه گون مجموعــه اتفاقــات چنــد مــاه اخیــر ب
اســتقبال مــردم از بــازار ســرمایه و ورود نقدینگــی بــه آن چندیــن برابــر 
ــی را  ــرکت های بورس ــهام ش ــتقبال ارزش س ــن اس ــده و ای ــته ش گذش
ــرده اســت. از ســوی دیگــر، کســری بودجــه ســنگین  ــر ک ــن براب چندی
ــت  ــدی دول ــف و کــم ســابقه در بخــش درآم ــت و تنگناهــای مختل دول
باعــث توجــه ویــژه دولــت بــه بــازار ســرمایه بــرای فــروش دارایی هایــش 

و تامیــن مالــی شــده اســت.
متاســفانه دولــت و نهادهــای عمومــی در طــول یــک ســال گذشــته 
عالقــه ای بــه انتقــال مدیریــت شــرکت هایی کــه بــه فــروش می رســانند، 
ــرکت ها  ــت ش ــن مالکی ــون بی ــای گوناگ ــه روش ه ــد و ب ــان ندادن نش
ــن طــرح نحــوه  ــد. یکــی از مشــکالت ای ــه انداختن و مدیریتشــان فاصل
ســهام داری تعــداد زیــادی از مــردم اســت کــه تقریبــا هیــچ گونه شــناخت 
فنــی از بــازار ســرمایه ندارنــد و ایــن عــدم آشــنایی بــه طــور حتــم درآینده 

مشــکالت بســیاری بــه وجــود خواهــد آورد.
درکشــورهای توســعه یافته، مشــارکت اکثــر مــردم در بــازار ســرمایه 
بــه صــورت غیرمســتقیم و از طریــق صندوق هــای ســرمایه گذاری انجــام 
ــای  ــمت صندوق ه ــه س ــردم را ب ــتی م ــت بایس ــن جه ــرد. بدی می گی
ســرمایه گذاری راهنمایــی کننــد. بــه اعتقــاد کارشناســان درصــد زیــادی 
از مــردم بــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی اقــدام بــه فــروش ســهام خــود 
ــه  ــه بــورس ضرب ــه اعتمــاد ســاخته شــده ب خواهنــد کــرد و ایــن امــر ب

خواهــد زد.
بــا ایــن روش کــه بــه همــه افــراد ســهام خــرد می دهیــم، ممکــن 
اســت صف هــای فروشــی نیــز در بــازار شــکل بگیــرد و هیجــان منفــی 
ــه نظــر می رســد آزادســازی ســهام عدالــت در  ــازار تزریــق کنــد. ب ــه ب ب
شــرایط موجــود کــه تــب بــورس کل کشــور را دربرگرفتــه اســت، همــراه 
ســبز بــودن طوالنی مــدت نمادهــا و انتظــارات ایجــاد شــده بــرای تــداوم 
آن، بــه عــالوه بــا ورود گــروه عظیمــی از مــردم کــه هیچ گونــه تجربــه ای 
در بــازار ســرمایه نداشــته اند و قرمــز شــدن نمادهــا برایشــان تقریبــا قابــل 
تحمــل نیســت. آزادســازی ســهام عدالــت حرکــت روی لبــه یــک چاقــوی 

بســیار تیــز اســت.
ــی،  ــای بین الملل ــی و تحریم ه ــای مال ــدن تنگناه ــدیدتر ش ــا ش ب
ــرده  ــرمایه معطــوف ک ــازار س ــه ب ــدش را ب ــام امی ــار تم ــه ناچ ــت ب دول
اســت. وارد کــردن ایــن تعــداد از مــردم بــه بــورس و تشــویق آن هــا بــه 
آوردن نقدینگیشــان بــه ایــن بــازار اگــر همــراه بــا عمــق دادن بــه بــازار 
ــورس و آســیب  ــه رکــود و ســقوط ب ــد منجــر ب ســرمایه نباشــد، می توان

ــود. ــازار بش ــن ب ــه ای ــازه وارد ب ــد ت ــای کم درآم ــدن دهک ه دی
بــورس بــه دلیــل ســهام عدالــت دچــار ریــزش نخواهــد شــد، بــورس 

می توانــد بــه دلیــل رشــدهای حبابــی برخــی ســهام ها ریــزش کنــد.
بــا توجــه بــه شــرایط حــال حاضــر کشــور و فــروش نرفتــن نفتمــان، 
کمبــود منابــع ارزی خواهیــم داشــت و همــه بــه نوعــی منتظــر افزایــش 
قیمــت ارز و نــرخ تــورم بــاال هســتند. ریســک ونزوئالیــی شــدن، بســیار 
جــدی اســت و نبایــد آن را شــوخی گرفــت. بحــث اصلــی ارز و تورم اســت 
ــد فرامــوش  ــد نبای ــورس عمــل کنن ــد در حکــم محــرک ب ــه می توانن ک

کنیــم کــه بــازار ســرمایه بــازار انتظــارات اســت.

* تحلیلگر اقتصادی

سرمقاله
بازار سرمایه چگونه از پس آزادسازی سهام عدالت برمی آید ؟

غالمرضا فدایی

ــت و  ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــد ب ــت تولی اهمی
جهــش آن بــه عنــوان شــعار ســال امرمبارکــی اســت و 
امیــدوارم در ســال کرونــا تحقــق پیــدا کنــد و مرهمــی 

بــر زخمهــای بــه دل نشســته مــردم ایــران باشــد.
امــا نکتــه ای کــه بایــد به آن توجه داشــت مســئله 
توزیــع و ارتبــاط آن بــا تولیــد اســت. اگــر جهــش تولیــد می گوئیــم باید پایش ســریع 
توزیــع را در کنــارش مطــرح کنیــم. زیــرا اگــر توزیــع نــا بســامان باشــد تولیــد هــر 

چنــد فــراوان باشــد نتیجــه مطلــوب نیســت و بــر تولید هــم تأثیــر خواهد گذاشــت.
از ایــن رو توزیــع اهمیتــش کمتــر از تولیــد نیســت و اگر ســامان نیابــد رضایت 
مــردم را در پــی نخواهــد داشــت، عدالــت اجتماعــی را خدشــه دار مــی کنــد و بــر 
میــزان رغبــت تولیدکننــدگان تأثیــر منفــی مــی گــذارد. توزیــع امــر فرامــوش شــده 

یــا دســت کــم گرفتــه شــده اســت کــه اغلــب در آن عمــد مشــاهده مــی شــود.
اگــر تولیــد کنیــد و بمانــد، خــراب، یــا کهنــه شــود و بــه موقــع بــه دســت 
مصــرف کننــده نرســد یــا بــرای بــاال بــردن قیمــت احتــکار و قاچــاق شــود، هــر 

یــک تبعــات ســختی بــرای تولیــد کننــده دارد.
فــرض کنیــد ناشــران در تولیــد نشــر فعــال باشــند امــا تولیداتشــان در انبــار 
بمانــد یــا بــه دســت مصــرف کننــده اصلــی نرســد یا بــه افــرادی بیــش از نیازشــان 
برســد و کــم بیایــد و در جائــی احتــکار شــود حاصــل چــه خواهــد شــد؟ اگــر تولیــد 
توســط چنــد مرکــز انجــام شــود و در توزیــع همپوشــانی صــورت گیــرد چــه اتفاقــی 
خواهــد افتــاد؟ تولیــد کننــده مــی خواهــد بــه هــر قیمتــی شــده انبــارش را خالــی 
کنــد. اگــر توزیــع هماننــد تولیــد دســت بخــش خصوصــی واقعــی باشــد حســاب 
ــم  ــون غ ــد چ ــی باش ــش دولت ــت بخ ــر دس ــا اگ ــاً دارد. ام ــان را دقیق ــود و زی س
ــدارد.  ــان خیلــی کاری ن ــه ســود و زی ــدارد فقــط ارســال مــی کنــد و ب ســرمایه ن
همیــن اتومبیــل ســازی بــا انواعــش را در ایــران ببینیــد چــه مصیبتهایــی را تــا بــه 
حــال بــه بــار آورده کــه قیمــت پرایــد ۶ تومانــی را بــه بیــش از ۸۰ میلیــون رســانده 
اســت آیــا ایــن نتیجــة تولیــد اســت یــا توزیعالبتــه اینکــه چــرا جوجــه کــش ها ســه 
میلیــون قطعــه جوجــه بــی زبــان را کشــتند و اظهــار کردنــد ایــن روال اســت امــری 
بســیار عجیــب بــود. اخیــراً شــنیده شــد تخــم مــرغ نطفــه دار را هــم نابــود مــی 
کننــد تــا گرفتــار قتــل نفــس نشــوند!! البتــه در نظــام ســرمایه داری بــرای اینکــه 
قیمــت نشــکند ایــن کارهــا معمــول اســت ولــی اینکــه اینجــا چنیــن کاری شــد، 
یــا مــی شــود بایــد بررســی شــود. آیــا ســرمایه دار دولتــی، یــا وابســته بــه دولــت، 
یــا بخــش خصوصــی بــوده، کــه نگهــداری آنهــا برایــش صــرف نمــی کــرده تــا آن 
هــا را بــه نوعــی مصــرف کنــد یــا بــه مصــرف کننــده برســاند، یــا از روی تنبلــی 
بــوده، بایــد منتظــر رأی دادگاه بــود.  البتــه اگــر شــبکه توزیــع ســامان داشــت چــه 

بســا ایــن اقدامــات صــورت نمــی گرفــت.
نبــود اطالعــات و آمــار، یــا نــدادن اطالعــات بزرگتریــن عامل شکســت توزیع 
اســت و بزرگتریــن ضربــه را بــه تولیــد مــی زنــد. وقتــی تولیــد کننــده آمــاری از نیاز 
نداشــته باشــد نمــی توانــد برنامــه ریــزی منطقی داشــته باشــد و با ریســک و بحران 

مواجــه مــی شــود. نمونــه آن را در دوران کرونائــی در داخــل و خــارج کشــور دیدیم.
هماننــد صندوقهــای خیریــه شناســنامه دار و بــدون شناســنامه، ثبــت شــده یــا 
ناشــده، یــا فعالیــت هــای خودجــوش مردمــی کــه در هــر واقعــه ای ســر بــر مــی 
آورد، و انفــاق هــای مؤمنانــه کــه بســیار هــم مطلــوب اســت. ســؤال ایــن اســت که 
آیــا خدمــات همــه بــر طبــق نقشــه واحــد انجــام مــی شــود یــا هــم پوشــانی دارد؟

اکنــون بــا آمــدن کرونــا خدماتــی کــه به مــردم می شــود بســیار فراوان اســت. 
البتــه خدمــات قبــل از آن در ســیل و زلزلــه هــم کــم نبــود. ســازمانهای وابســته بــه 
بیــت رهبــری یــا ارتــش و ســپاه و بســیج  وکمیتــه امــداد و مســاجد و ســازمانهای 
مهــم مــردم نهــاد )ســمن هــا(، مــردم محلــه هــا هــر یــک بــه ســهم خود مشــغول 
خدمــت انــد. بــه فــرض اینکــه خدمــات بــه صــورت متعــادل توزیــع شــود و بــه 
دســت مســتحقان آن برســد آیــا راهــی هســت تــا از هــم اکنــون، یــا پــس از کرونــا 
ایــن اطالعــات ذیقیمتــی کــه بــه دســت آمــده دســته بنــدی و شــبکه ای شــود تــا 
در مــوارد دیگــر بتــوان از آن اســتفاده کــرد؟ دولــت اگــر نمــی کند دســت کــم مردم 

خّیــر نســبت بــه امــر شــبکه ســازی اطالعــات اقــدام کننــد. از نظــام ملــی اطالعات 
هــم کــه خبــری نیســت. شــنیدم در غــرب تهــران توســط یکــی از بــزرگان شــبکه 
ای مردمــی بــرای خدمــات عــام المنفعــه بــه وجــود آمــده اســت کــه اگــر واقعیــت 
داشــته باشــد می-تــوان آن را بــه کل تهــران و کل کشــور تســری داد، باشــد کــه 
دولتیــان از آن یــاد بگیرند.فــردی را مــی شناســم کــه مــی خواســت کمــک کنــد 
ولــی مطمئــن نبــود کــه بــه دســت مســتحق مــی رســد و حــق هــم داشــت. بــا 
یکــی از مســئوالنی بلنــد پایــه ای کــه فعــاًل بــاز نشســته شــده اســت و در مؤسســه 
خیریــه ای کار مــی کنــد و دارای عنوانــی اســت صحبــت مــی کــردم و او از فقــر 
مــردم سیســتان مــی گفــت کــه حتــی بســیاری نــان خالــی بــرای خــوردن ندارنــد و 
بســیاری از آنهــا هنــوز شناســنامه ندارنــد. آیــا شناســنامه صــادر کــردن مثــل تهیــه 

کارت ملــی اســت کــه بایــد از فرانســه بیایــد و هنــوز نیامــده اســت!
نظــارت دولــت، اگــر خــود درایــن قضایــا دســت نداشــته باشــد و بــا عواملــش 
رانــت هــای اطالعاتــی ایجــاد نکنــد مــی توانــد بــه کمــک بیایــد و هدایــت کنــد. 

امــا افســوس کــه تــا حــال چنیــن نشــده و امیــد اســت چنیــن شــود!
اینکــه مــی گوینــد بخــش خصوصی واقعــاً بخــش خصوصی نیســت و عواملی 
در دولــت بــا آنــان در زد و بندنــد اگــر مســتقیماً درگیــر نباشــند.آیا اطالعــات االن 
ذخیــره و در آخــر بــا هــم هماهنــگ مــی شــود؟ هماهنــگ کننــده کیســت؟ اینکــه 
همــه فعالیــت مــی کننــد ولــی آخــرش نتیجــه قابــل قبولــی نداشــته باشــد و همــه 
داد از فقــر بزننــد، یــا بــه خاطــر اینکــه توزیــع مقطعــی اســت یــا هــم پوشــانی دارد ، 
یــا اقدامــات بــرای نمایــش اســت تــا از آنهــا فیلــم بگیرنــد و یــا در جائی آمــار بدهند 
یــا آمــار ســازی کننــد تــا بودجــه بیشــتری بــرای ســال بعــد بگیرنــد، یــا توجیهی بر 
اســتمرار وجــودی آنهــا باشــد، یــا ... و در نتیجــه مســتحق واقعــی محروم مــی ماند.

اینهــا نکاتــی اســت کــه باید به آن توجه داشــت چشــم و هم چشــمی و نشــان 
دادن آمــار و تبلیــغ بــا صــدا و ســیمای نبایــد در اینجــا مــد نظــر باشــد. البتــه تبلیــغ 
کار نیــک بســیار خــوب اســت و موجــب تشــویق دیگــران مــی شــود ولــی آنهائــی 
کــه وظیفــه دارنــد اگــر بــه وظیفــه خودشــان عمــل مــی کردنــد چه بســا نیــازی به 
ایــن کمــک هــا نبــود. اینکــه ادعــا کنیــم مــردم خوبنــد و کار دولــت را انجــام مــی 
دهنــد افتخــاری بــرای مــردم ولــی شــرمندگی بــرای دولــت اســت و مســئوالنی که 
وظیفــه خــود را بــه خوبــی انجــام نــداده اند. وانگهــی فعالیــت های مردمــی مقطعی 

اســت و بــاز پــس از چنــدی همیــن آش و همــان کاســه خواهــد بــود.
دولــت بایــد بــا دقــت و حســن نیــت و بــدون منت گــذاری بلکــه خاضعانــه، از 
روز نخســت بــرای مــردم ماننــد بعضــی از کشــورها بــن هایــی تهیه یــا حقوقهایی را 
مشــخص مــی کــرد و بــه هــر خانــواده ای مــی داد. آنهــا اگــر بگوینــد آمــار نداریــم 
قطعــاً پذیرفتنــی نیســت. ایــن همــه آمــار بــه بهانــه هــای مختلــف گرفتــه مــی 
شــود و حــدود 5۰ ملیــون یــا بیشــتر یارانــه بگیــر مــی شــوند آیــا بــاز آمــار نیســت. 
اگــر بیمــه بیــکاری واقعــی بــود اکنــون خدمــت رســانی بــه مراتــب آســان تــر بــود.

ــم  ــدگان ه ــی تولیدکنن ــت حت ــاز اس ــورد نی ــتر م ــع ، بیش ــفافیت در توزی ش
نگرانیشــان از توزیــع نادرســت اســت. آنهــا مــی خواهنــد کــه جنسشــان بــه دســت 
مصــرف کننــده واقعــی برســد امــا افســوس کــه نظــام داللــی همــه چیــز را بــه 
هــم مــی ریــزد و گاهــی تولیــد کننــده را هــم درگیــر مــی کنــد. تولیــد کننــده مــی 
خواهــد هــر چــه زودتــر چنســش فــروش و انبــارش خالــی شــود وچــون مصــرف 
کننــده کوچــک نمــی توانــد ســریعاً وارد معاملــه شــود لــذا پولــداران و رانت خــواران 
دســت بــه کار مــی شــوند و چــه بســا کارخانــه داران را هــم تطمیــع کننــد و نظــام 
توزیــع را بــر هــم زنند.بــه نظــر مــی رســد فســاد در توزیــع بــه مراتــب بیشــتر و 
گســترده تــر اســت. زیــرا مبــادی تولیــد مشــخص و قابــل احصــا و نظــارت اســت 
امــا توزیــع چــون گســترده اســت نظــارت بــر آن بســیار ســخت و جــز بــا نظــارت 

مــردم امــکان پذیــر نیســت.
اصــالح ســاختار توزیــع و نظــارت مســتمر بــر آن و جلوگیــری از ایجــاد رانــت 
و برخــورد بــا اخاللگــران توزیــع مــی توانــد بــه جهــش تولیــد معنــا ببخشــد. اینکــه 
بســیاری از کارخانــه هــا بــا زیــر ظرفیــت کار مــی کننــد و اینکــه تولیــدات بــدون 
فــراورده ســازی راهــی بــازار مــی شــوند بــه خاطــر نبــود اطالعــات توزیعــی اســت. 
تولیــد و توزیــع در زیــر نظــر یــک وزارتخانــه فرصت مغتنمی اســت بــرای هماهنگی 

ایــن دو مســئله، البتــه اگــر عزمــی باشــد.

دیدگاه

جهش تولید و پایش توزیع



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1468- پنجشنبه 8 خرداد 21399 معه جا
تجهیز مدارس در برابر کرونا و غربالگری دوره ای دانش آموزان و معلمان

نوجوانان،  سالمت  اداره  رئیس 
با  بهداشت  وزارت  مدارس  و  جوانان 
محافظتی  اقالم  وجود  لزوم  بر  تاکید 
گفت:  مدارس،  در  مدون  گندزدایی  و 
دانش آموزان، والدین، معلمان و کارکنان 
مدارس عمدتا با روش خوداظهاری در 
 www.salamat.gov.ir سایت
یکبار  روز  سه  هر  و  می کنند  نام  ثبت 
مجددا  هفته  طول  در  بار  دو  یعنی 
نرم افزار را تکمیل می کنند تا غربالگری  

سالمت بروزرسانی شود.
به  اشاره  با  اردالن  گالیل  دکتر 
مدارس جلسات  بازگشایی  برای  اینکه 
که خروجی  است  انجام شده  متعددی 
ین  ا گفت:  بود،  پروتکل   یک  آن 
دستورالعمل با همکاری وزارت آموزش 
بیماری های  مدیریت  پرورش، مرکز  و 
و  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  واگیر، 
دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت نوشته 
اهمیت  مهم  موضوعات  از  یکی  شد. 
فاصله گذاری اجتماعی بود. از آن جایی 
که ممکن است کودکان مبتال به عفونت 
شوند ولی عالئم بالینی بیماری در آنها 
کمتر از سایرین باشد و برای جلوگیری 
و  دانش آموزان  خود  شدن  بیمار  از 
اصل  به  سایرین،  به  بیماری  انتقال 
ویژه ای  توجه  اجتماعی  فاصله گذاری 

کردیم. 
وی با بیان اینکه حداقل باید میزان 
در  گندزدا  مواد  از  هفته ای  دو  استفاده 
مدرسه فراهم باشد، ادامه داد: مدارس 
و  باشند  داشته  هفته ای  دو  دپوی  باید 
امکان  دارای  سطوح  گندزدایی  برنامه 
اساس  بر  را  دست ها  با  زیاد  تماس 
پروتکل ابالغی اجرا کنند. مدارس باید 
دارای آب آشامیدنی سالم،  صابون مایع 
محلول های  آن،  مناسب  لوله کشی  و 
مدیریتی  امکانات  گندزدایی،   مناسب 

زباله، سطل زباله درب دار و... باشند. 
اینکه ثبت  بر  تاکید  با  اردالن 
دوره ای وضعیت سالمت دانش آموزان، 
کارکنان و معلمان با استفاده از امکانات 
غرباگری عمومی ضروری است،  تصریح 
کارکنان  می شود  باعث  کار  این  کرد: 
مطلع  خود  سالمتی  از  دانش آموزان  و 
کالن  تصمیم گیری های  برخی  باشند. 
و عمده در این حوزه که بر عهده ستاد 
ستادهای  و  است  باکرونا  مقابله  ملی 
استانی زیر مجموعه این ستاد می توانند 
نیاز  امکانات مورد  جهت فراهم کردن 
با هماهنگی استانداری و اداره آموزش و 
پرورش به منظور بررسی شرایط فضاها 
و امکانات مدارس این بازگشایی را انجام 
دهند که خوشبختانه مدتی است صورت 
گرفته است. ستاد استانی نیز همکاری 
پشتیبانی  و  تدارک  درخصوص  الزم 
مدارس  نیاز  مورد  بهداشتی  ملزومات 
مشکلی  امیدواریم  است.  عهده دار  را 
به وجود  اقالم حفاظتی  این  تامین  در 
رصد  را  مهم  این  روزانه  نیز  ما  نیاید، 
نقاط  در  حتی  خوشبختانه  و  می کنیم 
اظهار  این مورد  از  تاکنون  نیز  محروم 

نارضایتی نکردند.
اینکه وجود نیروهای  بیان  با  وی 
خدماتی آموزش دیده در مدارس الزامی 
جهت  نیروها  این  کرد:  است، اظهار 
اجرای برنامه مدون نظافت، گندزدایی،  
بر وجود  نظارت  و  زباله  بهداشتی  دفع 
صابون مایع فعالیت می کنند. همچنین 
سرایداران،   مدارس،  کارکنان  کلیه 
رانندگان سرویس و... نسبت به نکات 
توسط  بیماری  کنترل  و  پیشگیری 
دید.  خواهند  آموزش  همکاران مان 
رفت  جهت  که  است  این  البته ترجیح 
اقدام  والدین  خوِد  دانش آموزان  آمد  و 
به جابه جایی آنها کنند، ولی درصورتی 
اساس  بر  سرویس ها  از  نتوانستند،  که 
دستورالعمل ابالغی ما استفاده می کنند.

نوجوانان،  سالمت  اداره  رئیس 
در  بهداشت  وزارت  مدارس  و  جوانان 
خصوص غربالگری و بیماریابی کرونا، 
ادامه داد: دانش آموزان، والدین، معلمان 
روش  با  عمدتا  مدارس  کارکنان  و 
خوداظهاری ثبت نام می کنند و هر سه 
هفته  طول  در  بار  دو  یعنی  یکبار  روز 
تا  می کنند  تکمیل  را  نرم افزار  مجددا 

غربالگری  سالمت بروز رسانی شود. اگر 
مناسبی  عمومی  حال  دانش آموزی 
نداشته باشد یا با عالئمی همچون تب 
به طور ناگهانی در مدرسه مواجه شود، 
در اتاقی مجزا ایزوالسیون موقت شود 
و در اسرع وقت به مراکز خدمات جامع 
سالمت ارجاع داده شود. در صورتی که 
دانش آموز یا معلم به بیماری کووید۱۹ 
مبتال شود حداقل تا ۱۴ روز پس از بهبود 

عالئم نباید در مدارس حاضر شوند.
اردالن تاکید کرد: برنامه هایی مانند 
مراسم صبحگاه، اردو، گردهمایی ها و...

که منجر به تجمع دانش آموزان شوند تا 
زمان اعالم رسمی انتهای اپیدمی کرونا 
لغو می شود و استراحت بین کالس های 
ممکن  زمان  حداقل  در  دانش اموزان 

صورت می گیرد.
این  برنامه های  درخصوص  وی 
سالمت  سنجش  برای  نه  تخا ر ا ز و
تصریح  کرونایی،  شرایط  در  نوآموزان 
نوشته  نیز  امر  این  دستورالعمل  کرد: 
شده است و قرار است با رعایت شرایط 
ویژه  کرونا و نوبت دهی و فاصله گذاری 

اجتماعی مناسب انجام می شود. 

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

دستورالعمل جدید برای بازگشایی دانشگاه ها اعالم شد
قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت جزئیات جدید نحوه بازگشایی 
دانشگاه های علوم پزشکی از ۱۷ خردادماه ۹۹ و آزمون های علوم پزشکی در 

شرایط کرونا را اعالم کرد.
ملی  ستاد  مصوبه  به  توجه  با  داشت:  اکبری اظهار  حمید  دکتر 
مدیریت کرونا در خصوص تداوم فعالیت های آموزشی دانشگاه ها و موسسات 
در  دانشجویان  حضور  زمینه  آوردن  فراهم  و  جاری  ترم  در  عالی  آموزش 
دانشگاه ها از تاریخ ۱۷ خرداد پیرو مباحث به عمل آمده در جلسه وبیناری ۲۹ 
به  بهداشت  وزارت   معاون   سه   امضای  با  اردیبهشت، دستورالعمل جدید 

دانشگاه ها ابالغ شد.
وی گفت: در این دستورالعمل تاکید شده است که با توجه به وضعیت 
کلی استان، شهرستان محل استقرار دانشگاه یا دانشکده اقدامات الزم با رعایت 
پروتکل های بخشی و علی الخصوص دستورالعمل معاونت بهداشت انجام گیرد.

* جزئیات دستورالعمل جدید بازگشایی دانشگاه های علوم پزشکی 
۱. عالوه بر استمرار آموزش دروسی که کماکان به صورت الکترونیک قابل 
ارائه است در مواردی که الزم است کالس های حضوری برای رفع اشکال و 
یا تکمیل آموزش دروس مذکور برگزار شود. برنامه ریزی الزم به عمل آید تا 
کالس  های  مذکور  به صورت  فشرده برگزار شود. امتحان دروس مذکور پس 
اساتید  هماهنگی  با  دروس  محتوای  کامل  آموزش  ارائه  از  اطمینان  از 

و اداره آموزش واحد مربوط به عمل آید.
۲. برای حضور دانشجویان بالینی از تاریخ ۱۷ خرداد ۹۹ با اولویت کارورزان 

و کارآموزان رشته های مختلف برنامه ریزی و اقدام شود.
موارد مستلزم کار با بیمار به ماه های تیر و مرداد منتقل شود

دانشجویان  اولویت  با  دندانپزشکی  رشته  دانشجویان  برای حضور   .3
مقطع تخصصی و دانشجویان سال اخیر برنامه ریزی و به نحوی اقدام شود که 
آموزش سایر دانشجویان، دستیاران و انجام آموزش های عملی به خصوص در 
مواردی که مستلزم انجام کار درمانی با بیمار است به ماه های تیر و مرداد 

منتقل شود.
۴. ارائه دروس عملی و آزمایشگاهی کلیه رشته ها در مواردی که مستلزم 
تماس با بیمار نیست در گروه های کوچک تر که امکان رعایت پروتکل های 
بهداشتی میسر باشد صورت پذیرد و برای مواردی که مستلزم کار با بیمار است 

به ماه های تیر و مرداد منتقل شود.
5. به نحوی برنامه ریزی شود که کلیه آزمون ها در نیمه دوم مردادماه 
به پایان برسد ولیکن در صورت ضرورت با تصویب شورای آموزشی دانشگاه 
از فرصت نیمه اول شهریور ماه به این منظور استفاده شود. برگزاری آزمون ها 
به صورت حضوری و یا مجازی با استفاده از ظرفیت مراکز آزمون الکترونیک بر 

اساس مصوبه شورای آموزش دانشگاه بالمانع است.
مجازی،  آموزش  در کالس های  فراگیران  پایش حضور  مسئولیت   .۶
حضوری و عرصه های آموزش عملی، بالینی و … و تدوین شیوه نامه انضباطی 
رفتار با فراگیرانی که به صورت غیر مجاز از حضور در برنامه های آموزشی مجازی 

و حضوری تعلل ورزیده اند برعهده هر دانشگاه است.
دانشگاه ها موظفند بر اساس ارزیابی به عمل آمده در زمینه حضور فراگیران 
در کالس های درس آموزش مجازی، حضوری و عرصه های آموزش عملی، 
بالینی، همچنین نتایج تکالیف و آزمون ها تصمیمات مقتضی را در این زمینه 

اتخاذ کنند.
۷. فراگیرانی که برنامه های آموزشی خود را به اتمام می رسانند موظفند 
در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به تخلیه خوابگاه اقدام تا امکان استفاده بهینه 
از ظرفیت خوابگاه و اختصاص آن به سایر دانشجویان و رعایت استاندارد فاصله 

گذاری اجتماعی با هدف حفظ سالمت و ایمنی فراگیران میسر شود.
خوابگاه دانشجویان بالینی از دانشجویان غیربالینی مجزا شود

همچنین الزم است برای سال تحصیلی آینده به گونه ای برنامه ریزی شود 
که حتی االمکان خوابگاه دانشجویان بالینی از دانشجویان غیربالینی مجزا شود.

۸. چنانچه برخی از دانشگاه ها برای برخی رشته ها به دلیل وضعیت پیش 
آمده امکان پذیرش دانشجوی جدید برای شروع دوره از مهرماه را نداشته و 
تصمیم به شروع تحصیل دانشجویان جدیدالورود از بهمن ماه سال جاری دارند 

مراتب را اعالم تا در دفترچه کنکور به اطالع داوطلبان برسد.
همچنین مراتب امکان یا عدم امکان ارائه خوابگاه به دانشجویان جدیدالورود 

نیز اعالم تا از طریق دفترچه کنکور اطالع رسانی الزم صورت پذیرد.

آموزش مجازی به ۷۰۰ هزار دانشجوی دانشگاه آزاد
رئیس واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد گفت: اکنون بیش از ۷۰۰ هزار 
دانشجو در سامانه واحد الکترونیکی، دروس نظری خود را می گذرانند و مشغول 

به تحصیل هستند.
محمدرضا کشاورزی اظهار کرد: دانشگاه آزاد حدود یک میلیون دانشجو 
دارد که در اقصی نقاط کشور پراکنده اند و در رشته های مختلف تحصیل می کنند 
و باید زیرساخت دروس نظری آنها را راه می انداختیم تا کالس ها برگزار می شد. 
به لطف خدا و با کمک همکارانمان در آن شرایط سخت توانستیم در عرض 
یک هفته این کار را انجام دهیم و اکنون بیش از ۷۰۰ هزار دانشجو در دروس 

نظری در سامانه واحد الکترونیکی مشغول تحصیل هستند.
وی با بیان این که در فضای دانشگاهی کل دنیا تا به حال آموزش مجازی 
با این تعداد دانشجو وجود نداشته و بیشترین تعداد آموزش مجازی که دیده ایم  
3۰۰ هزار دانشجو بوده است، گفت: واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی با 
توجه به سالها فعالیت در عرصه آموزش مجازی تجربه ارزنده ای در حوزه های 
آموزشی، پژوهشی و دانشی دارد و سعی کرده مبتنی بر آی تی فعالیت کند و 

توسعه خوبی داشته باشد.
وی با اشاره به همه گیری جهانی کرونا و تغییر روند فعالیت ها اظهار کرد: 
فضای علمی نمی توانست متوقف بماند و کالس های آموزشی را برگزار نکنیم، به 
همین دلیل رئیس دانشگاه آزاد اسالمی تکلیف کرد که هرچه زودتر آموزش 
مجازی را برای کلیه دانشجویان دانشگاه راه اندازی کنیم و در آغاز کار بسیار 
سخت بود اما در مدت کوتاهی در همان اسفند ۹۸ توانستیم سامانه را برای کل 

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی راه اندازی کنیم.
کشاورزی با اشاره به ثبت رکورد آموزش مجازی همزمان در دانشگاه 
آزاد به بیش از ۷۰۰ هزار نفر، افزود: در مدل آموزش مجازی همزمان که استاد 
به صورت برخط تدریس و دانشجو استفاده می کند، استادان فایل ها و جزوات 
مرجعی را به عنوان آموزش آفالین بارگذاری می کنند و دانشجویان می توانند 

از آنها استفاده کنند؛ آموزش مجازی در این دوران کیفیت خوبی داشته است.
وی با اشاره به اینکه هر سرویس آی تی نیاز به جا انداختن فرهنگ کاربری 
دارد، گفت: ابتدا شاید مشکالتی از سمت دانشجویان و استادان در استفاده از 
سامانه وجود داشت، اما فرآیندی طی شد تا فرهنگ استفاده از آن بین کاربران 
جا بیفتد و مشکالت برطرف شود. اکنون اساتید و دانشجویان به راحتی وارد 
سامانه می شوند، از آن استفاده می کنند و حتی برای معدود کالس هایی که 
به هر دلیل برگزار نشده است، زمان جبرانی تعیین می کنند، استادان تکلیف 
می دهند و دانشجویان به تکالیفشان عمل می کنند. به طور کلی همه کارهایی 
که در کالس حضوری انجام می شد، اینجا هم برگزار می شود و حدود دو هفته 
دیگر امتحانات دانشگاه آزاد شروع خواهد شد که این نشان از برگزاری منظم 

کالس های درسی دارد.
کشاورزی افزود: سخت تر از پوشش آموزش این تعداد دانشجو، راه اندازی 
این سرویس در مدت زمان کوتاهی آن هم در شرایط کرونایی بود که هم از نظر 
نیروی انسانی محدودیت هایی داشتیم و هم از نظر خرید تجهیزات، اما به لطف 
خدا این امر محقق شد. وی با اشاره به مدارس سماء دانشگاه آزاد اسالمی که 
با بیش از ۷ هزار دانش آموز اکنون روی بستر واحد الکترونیک در حال فعالیت و 
تحصیل هستند، گفت: دانشگاه آزاد اسالمی عالوه بر دانشجوها و مدارس سماء 
به دانشجویان و مدارس غیر از دانشگاه آزاد اسالمی نیز که درخواست استفاده از 

بستر الکترونیک دانشگاه را داشتند، خدمات ارائه می کند.

فرار از زلزله یک مصدوم بر جای گذاشت
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از مصدوم شدن یک 
تن حین فرار از زمین لرزه روز چهارشنبه در دماوند خبر داد.

مجتبی خالدی اظهار ذلشت: پس از وقوع زمین لرزه 
۴ریشتری دماوند طی تماس با سامانه ۱۲5 سازمان اورژانس 

وقوع حادثه برای یک تن گزارش شد.
یک  بالفاصله  موضوع  این  اعالم  با  داد:  ادامه  وی 
تکنیسین های  و  شد  اعزام  محل  به  آمبوالنس  دستگاه 
اورژانس وضعیت فرد را بررسی کردند که وی بر اثر فرار 

دچار آسیب شده بود.

پیگیری ماجرای فوت زن کپرنشین در کرمانشاه
انقالب  و  عمومی  دادسرای  عمومی  روابط  مسئول 
استان کرمانشاه از پیگیری ماجرای فوت زن کپرنشین در 

دادسری استان خبر داد.
در خصوص  خبری  انتشار  به  اشاره  با  قنادی  مهدی 
مرگ یک زن کپرنشین در رسانه های استان، اظهارداشت: 
استان  رسانه های  از  برخی  پنجم خرداد  روز  در خبری که 
انعکاس دادند، عنوان شده حادثه هنگامی رخ داده که ماموران 
شهرداری درحال رفع تخلف زمین خواری در محدوده یکی 
زن  این  کپر  تخریب  و  بوده اند  کرمانشاه  شهرک های  از 

مرگش را رقم می زند.
وی تصریح کرد: به دنبال انتشار این خبر حساسیت هایی 
در سطح استان به وجود آمد، لذا دادسرای عمومی و انقالب 
این  پیگیری  حال  در  جد  به  و  کرده  ورود  آن  به  استان 

پرونده هستیم.

مسئول روابط عمومی دادسرای عمومی و انقالب استان 
اضافه کرد: پیکر این زن اکنون در پزشکی قانونی است و 
منتظر اعالم نظر نهایی پزشکی قانونی استان درخصوص 

علت مرگ وی هستیم.
وی تاکید کرد: طی روزهای آینده نظر دقیق پزشکی 
قانونی در این رابطه اعالم خواهد شد و چنانچه محرز شود 
فرد یا افرادی در مرگ متوفی مقصر هستند، بدون اغماض 

با آن ها برخورد خواهد شد.

قتل فجیع پدر و مادر در روز عید فطر!
فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی از قتل پدر و مادر 

در روز عید فطر توسط فرزند خانواده خبر داد.
سرهنگ محمدهاشم قسام گفت: در پی اعالم مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیر اندازی منجر به قتل 
در یکی از محله های شهرستان ممسنی، بالفاصله تیمی از 
مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام 
شدند و بررسی های نشان داد مرد و زنی سالمند در منزل 
مسکونی خود به ضرب گلوله فرزندشان کشته شده اند و قاتل 
پس از ارتکاب جرم با یک خودرو پراید متواری شده است.

از  انتظامی موفق شدند در کمتر  افزود: مأموران  وی 
از محالت شهرستان ممسنی  ۱۲ ساعت قاتل را در یکی 
شناسایی و دستگیر کنند. در بازرسی از مخفیگاه متهم یک 
قبضه اسلحه برنو که در درگیری از استفاده شده بود به همراه 

تعدادی مهمات مربوطه کشف شد.

پلیس مانع از خودکشی زن جوان شد
و  رایزنی  گفت:  تبریز  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
مشاوره پلیس مانع از خودکشی زن جوان از روی پل هتل 

مرمر این شهر شد.
یک  اعالم  پی  در  گفت:  نوروزی  فرهنگ  سرهنگ 
به  تبریز  مرمر  هتل  پل  روی  در  به خودکشی  اقدام  فقره 
کالنتری  رییس  بالفاصله   ،۱۱۰ پلیسی  فوریت های  مرکز 

۱۷ تبریز به اتفاق مامور نسوان، مشاور و مددکار کالنتری 
در محل حاضر شدند.

مشاهده  در محل  از حضور  ماموران پس  افزود:  وی 
کردند زن جوان 3۰ ساله ای قصد خودکشی از روی پل هتل 
مرمر را دارد که پس از رایزنی رییس کالنتری و مشاوره و 
مددکار کالنتری وی را از کار خود منصرف و به کالنتری 
انتقال داده شد.به گزارش مرکز اطالع رسانی پلیس استان، 
وی با بیان اینکه علت خودکشی ناشی از مشکالت روحی و 
روانی نامبرده اعالم شده است، گفت: نامبرده پس از توجیه 

و مشاوره تحویل بیمارستان رازی تبریز داده شد.

آدم ربایان اسالمشهر در خرم آباد دستگیر شدند
فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری ۲ آدم ربا و رهایی 

گروگان کمتر از ۲۴ ساعت در خرم آباد خبر داد. 
انتظامی  فرمانده  مهدیان نسب   حاجی محمد  سردار 
لرستان  گفت: در پی ارجاع یک فقره پرونده آدم ربایی به 
پلیس آگاهی استان حاوی شکایت فردی مبنی بر اینکه پسر 
۲۴ ساله اش به قصد تهیه سوخت به یک جایگاه پمپ بنزین 
در شهرستان اسالمشهر رفته و دیگر به منزل مراجعه نکرده 
است و فردای آن روز فردی ناشناس با وی تماس می گیرد 
و می گوید فرزندت نزد ما است و ما در ازای آزادی وی مبلغ 
۸5۰ میلیون ریال وجه نقد می خواهیم؛ با توجه به حساسیت 
موضوع رسیدگی به پرونده در اختیار پلیس مبارزه با جرایم 

جنایی قرار گرفت.
مهدیان نسب تصریح کرد: در تحقیقات به عمل آمده و 
به کارگیری شیوه های پلیسی محرز شد محل اختفای آدم 
ربایان در خرم آباد است و در تماس هایی که با خانواده گروگان 
گرفته اند از دریافت وجه نقد منصرف شده و تقاضای دریافت 

سکه طال کرده اند.
فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه با تالش 
تحویل  حین  ضربتی  عملیاتی  در  ربا  آدم  دو  هر  ماموران 
سکه در محل تعیین شده دستگیر شدند، افزود: فرد ربوده 

شده نیز که در منزل آنها حبس شده بود رها و به آغوش 
خانواده اش برگشت.

وی در پایان با اشاره به اینکه گروگان مذکور در کمتر 
از ۲۴ ساعت آزاد شد، اظهار داشت: متهمان انگیزه آدم ربایی 

را اختالف مالی بیان کرده اند.

تحقیقات درباره فوت وکیل مهابادی ادامه دارد
دادگستری  وکیل  شوقی  کاوه  جسد  کشف  دنبال  به 
وکالی  کانون  هئیت مدیره  عضو  مهاباد،  شهرستان  در 

آذربایجان غربی خبر از ادامه تحقیقات در این باره داد.
وکالی  کانون  هئیت مدیره  عضو  طالب زاده،  حمید   :
کاوه  درگذشت  از  تأسف  اظهار  و  ابراز  با  آذربایجان غربی 
شوقی وکیل دادگستری در شهرستان مهاباد اظهار داشت: 
هنوز مشخص نشده حادثه مذکور قتل بوده یا خودکشی و 
اظهار نظر در این باره منوط به معلوم شدن نتیجه تحقیقات 

قضایی است.
وی خاطرنشان کرد: صرف نظر از ماهیت آنچه که اتفاق 
افتاده، حادثه اخیر با منشأ مظلومیت وکالی دادگستری قابل 
بررسی است. آنچه در حرفه وکالت به تجربه دریافت شده و 
مباحث تئوریک جامعه شناختی نیز آن را تأیید می کند نظم 
تعریف شده برای حرفه وکالت و حقوق و تکالیف وکیل به 
عنوان قطعه ای از پازل نظم اجتماعی کالن جامعه، هم خوانی 
و تجانس ندارد و این امر باعث ایجاد تنش های بسیار شده و 

عمده مشکالت وکیل از این امر ناشی می شود.

ساله اش  فرزند چهار  و  مرگ هولناک یک زن 
در دماوند

یک  برخورد  از  تهران  استان  شرق  پلیس راه  رئیس 
خودرو وانت با 3 عابر پیاده در دماوند خبر داد که ۲ تن در 

دم جان باختند.
محور  در  حادثه   این  کفت  محبی  سیاوش  سرهنگ 

دماوند - فیروزکوه محدوده جابان اتفاق افتاد.
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تعویق امتحانات نهایی یا اجرای پروتکل های سختگیرانه؟

قرار است وزرای بهداشت و آموزش و پرورش در خصوص برگزاری امتحانات 
نهایی رایزنی کنند تا راهکار مناسبی برای رفع دغدغه دانش آموزان و خانواده های 

آنها گرفته شود.
علیرضا وهاب زاده مشاور وزیر بهداشت در صفحه توئیتر خود نوشت: »وزیر 
بهداشت در خصوص دغدغه و نگرانی دانش آموزان و خانواده های آنها برای شرکت 
در امتحانات نهایی در حال رایزنی با وزیر آموزش و پرورش است و قطعًا راهکار 

مناسبی برای تامین سالمت و آرامش این عزیزان ایجاد خواهد شد.«
پیش از این و قبل از به تعویق افتادن کنکورهای کارشناسی ارشد، دکترا و 
کارشناسی نیز وهاب زاده در توئیت هایی از پیگیری دغدغه های داوطلبان و وزیر 
بهداشت در این خصوص گفته بود و درنهایت با رایزنی های صورت گرفته این 

آزمون ها با تعویقی دو ماهه رو به رو شد.
دوازدهم  پایه  آموزان  امتحانات نهایی دانش  خرداد   ۱۷ از  قرار است 
به صورت کشوری برگزار شود و عده ای از دانش آموزان و خانواده آنها از حضور 
دانش آموزان به صورت پیوسته و چند روز در مدرسه نگران هستند و از سوی 
دیگر وزارت آموزش و پرورش می گوید این مهم با تایید ستاد ملی کرونا اعالم 
شده است و پروتکل های بهداشتی نیز رعایت می شود. داوطلبان اما معتقد هستند 
با ماسک و دستکش و استرس کرونا، عملکرد خوبی در امتحانات نخواهند داشت.

همچنین قرار است امتحانات پایه نهم نیز حضوری و در مدرسه برگزار شود و 
این اجبار حضوری برگزار شدن امتحانات پایه نهم با توجه به اینکه طراحی سواالت 
و تصحیح اوراق مدرسه ای خواهد بود نیز مورد اعتراض قرار گرفته است اما آموزش 
تحصیلی  هدایت  برای  نمره  مالک قرار گرفتن  خاطر  به  می گوید  پرورش  و 

پایه دهم الزم است که نمره ای بر اساس یک آزمون کتبی وجود داشته باشد.
در هر صورت در حالی قرار است نزدیک به دو میلیون دانش آموز از اواسط 
خرداد به اجبار برای امتحانات به مدرسه رفت و آمد کنند، که به نظر می رسد 
از یک سو نگرانی هایی نزد والدین و دانش آموزان وجود دارد و از سوی دیگر 
نگرانی هایی نزد مسئوالن آموزش و پرورش برای چگونگی به پایان رساندن سال 
تحصیلی و باز از سوی دیگر با توجه به تعویق کنکورهای کارشناسی ارشد و دکترا 
که قرار بود با تعدادی کمتر از این تعداد دانش آموز و در چند ساعت، در خرداد 
برگزار شود، حاال خیلی ها معتقد هستند برگزاری آزمون های دانش آموزان در خرداد 
با تصمیم قبلی ستاد ملی مبارزه با کرونا مغایر است. اما از سوی دیگر عده ای نیز 
معتقد هستند رعایت پروتکل های بهداشتی برای آزمون های سراسری مثل کنکور 

سخت تر از رعایت پروتکل های بهداشتی برای دانش آموزان در مدارس است.
اینها همه در حالی است که از گوشه و کنار خبر می رسد که در پایه های 
دیگر نیز برخی مدارس، دانش آموزان را ملزم به حضور در مدرسه برای شرکت 

در امتحانات کرده اند.

دریافت وجه، تعیین شرط معدل و برگزاری آزمون ورودی برای 
ثبت نام ممنوع است

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اجرای آزمایشی 
طرح »خوانا« از مهر ۹۹ گفت: روی مهارت خواندن، نوشتن و حساب کردن در 
کالس اول حساسیت و تاکید داریم و دغدغه خانواده ها هم همین است. طرح 

خوانا بر تقویت این مهارت ها متمرکز است.
رضوان حکیم زاده ، با اشاره به آغاز ثبت نام مدارس از ابتدای خرداد، اظهار 
کردیم  سعی  و  ابالغ  استان ها  به  ماه  اردیبهشت   ۲۲ را  ثبت نام  شیوه نامه  کرد: 
چالش هایی که سال گذشته وجود داشت را تا حد امکان پوشش دهیم. شیوه نامه 

امسال به طور خاص با توجه به شرایط کرونایی تنظیم شده است.
وی افزود: پیش بینی می کنیم ثبت نام دانش آموزان ابتدایی تا 3۱ مرداد 
به  توجه  با  وارد سامانه »سناد« شود.  آموزان  برسد و اطالعات دانش  پایان  به 
آیین نامه اجرایی مدارس، برگزاری آزمون ورودی، مصاحبه و تعیین شرط معدل 
برای ثبت نام دانش آموزان و دریافت هرگونه وجه به جز وجوه مربوط به بیمه 

حوادث و کتاب های درسی در زمان ثبت نام مجاز نیست.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه به روال سال  
دبستانی  پیش  دوره  برای  ورودی  آزمون  یا  مصاحبه  هرگونه  برگزاری  گذشته 
گفت:  است،  ممنوع  غیردولتی  و  دولتی  از  اعم  مدارس  تمام  در  ابتدایی  اول  و 
و  جسمانی  سالمت  سنجش  انجام  به  ملزم  دبستان  به  ورود  بدو  دانش آموزان 

آمادگی تحصیلی هستند.
وی همچنین با اشاره به اجرای آزمایشی طرح »خوانا« از مهر ماه امسال، 
گفت: تدوین بسته های یادگیری طرح خوانا در حال انجام است. تقویت مهارت های 
خواندن، درک مطلب، بیان نظرات و احساسات، مهارت های نوشتن، ابراز وجود و 
آداب زندگی در این طرح دنبال می شود. روی مهارت خواندن، نوشتن و حساب 
کردن در کالس اول حساسیت و تاکید داریم و دغدغه خانواده ها هم همین است.

حکیم زاده افزود: تالش ما در همین راستا است و در ارزیابی پایانی کالس 
اولی ها این قید را در دستورالعمل ابالغی گذاشتیم که عالوه بر معلم، مدیر هم 
باید تایید کند که بچه ها مهارت خواندن و نوشتن پایه را فرا گرفته اند. این کار 

هم باید به صورت شفاهی و هم کتبی انجام شود.

ــت از  ــن حمای ــل انجم مدیرعام
ــی  ــراز نگران ــا اب ــودکان ب ــوق ک حق
ــودکان  ــه ک ــدی هم ــدم بهره من از ع
کشــور از امکانــات آموزشــی آنالیــن، 
نســبت بــه ایجــاد »یــأس آموزشــی« 

ــدار داد. ــا هش در آنه
فرشــید یزدانــی ، بــا بیــان اینکــه 
ــوزی از  ــت دانش آم ــی از جمعی بخش
خدمــات آموزشــی مناســب بهــره منــد 
ــه  ــکان ورود ب ــی ام ــا حت ــتند ی نیس
ــی از  ــت: یک ــد، گف ــدارس را ندارن م
دالیــل ایجــاد ایــن وضعیــت تفــاوت 
ــی  ــی و غیردولت ــدارس دولت ــن م بی
اســت، بــرای مثــال آمــار قبولــی 
دانشــگاه های دولتــی نشــان می دهــد 
کــه ۶۰ درصــد قبولی هــا مربــوط 
مــدارس  لتحصیــالن  ا به فــارغ 

ــت. ــی اس غیردولت
وی بــا بیــان اینکــه ایــن موضوع 
نشــان دهنــده ایجــاد نابرابــری در 
نظــام آموزشــی کشــور اســت، اظهــار 
کــرد: ایــن آمــار نشــان می دهــد 
ــی  ــدارس غیردولت ــه در م ــرادی ک اف
در حــال تحصیــل هســتند از امتیــازات 

ــد. ــم برخوردارن ــری ه متفاوت ت
ــت از  ــن حمای ــل انجم مدیرعام
حقــوق کــودکان بــا اشــاره بــه شــرایط 
آموزشــی ایجــاد شــده و تعطیلــی 
ــا،  ــا شــیوع کرون ــان ب ــدارس همزم م
ــی  ــت آموزش ــاد عدال ــرورت ایج برض
تاکیــد کــرد و گفــت: در شــرایط کرونا 
نــرم افــزاری بــه اســم »شــاد« معرفی 
شــد تــا دانــش آمــوزان از ایــن طریــق 
از خدمــات آموزشــی برخــوردار شــوند. 

ایــن درحالیســت کــه بخشــی از دانش 
آمــوزان کشــور امــکان بهــره بــرداری 
ــوع  ــن ن ــد. ای ــا را ندارن ــن فض از ای
ــش آمــوزان  ــا آمــوزش دان مواجهــه ب
کــودکان  آموزشــی  ناعدالتــی  بــه 

ــد. ــن می زن دام
ــال  ــه احتم ــاره ب ــا اش ــی ب یزدان
ــی در  ــرایط آموزش ــن ش ــتمرار ای اس
ــکاف  ــاد ش ــه ایج ــبت ب ــور نس کش
دانش آمــوزان  بیــن  در  آموزشــی 
ــت:  ــدار داد و گف ــوردار هش ــم برخ ک

ــرق  ــه ط ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم اگ
مختلــف نســبت بــه جبــران ایــن 
مشــکل  نکنــد  اقــدام  موضــوع 
تحصیلــی دانــش آمــوزان تشــدید 
ــه  ــی از جمل ــد. راهکارهای ــد ش خواه
ــا  ــوری ب ــای حض ــزاری کالس ه برگ
تراکــم کــم بــرای دانش آموزانــی کــه 
ــای  ــرداری از کالس ه ــکان بهره ب ام
ــردن  ــم ک ــد و فراه ــن را ندارن آنالی
ــرای  ــب ب ــتی و مناس ــرایط بهداش ش
ــد بخشــی از ایــن  ایــن گــروه می توان

ــد. ــرف کن ــکالت را برط مش
وی بــا بیــان اینکــه ایــن انتظــار 
ــرورش  ــوزش و پ ــه آم ــود دارد ک وج
تــالش کنــد فاصلــه بیــن اقشــار 
دانــش آمــوزی را کــم کنــد، تصریــح 
کــرد: نــه تنهــا امســال بلکــه اگــر در 
ــرایط  ــم ش ــده ه ــی آین ــال تحصیل س
کرونــا ادامــه یابــد، شــاهد ایجــاد 
ــه  ــا فاصل ــوزان ب ــش آم ــلی از دان نس
ــود،  ــم ب ــاداری خواهی ــی معن تحصیل
ــه  ــی کــه دسترســی ب چراکــه کودکان
ــب  ــد مرت ــن دارن ــای آنالی کالس ه
امــا  می شــوند،  درســی  پیگیــری 
بخشــی کــه از ایــن امــکان بهره منــد 

ــوند. ــا می ش ــال ره ــتند، عم نیس
ــت از  ــن حمای ــل انجم مدیرعام
ــن  ــه داد: بنابرای ــوق کــودکان ادام حق
بایــد انتظــار داشــت کــه امــکان 
تــرک تحصیــل در ایــن کــودکان هــم 
افزایــش یابــد. از ســوی دیگــر حتــی 
اگــر ایــن کــودکان تــرک تحصیل هم 
نکننــد از لحــاظ ســطح آموزشــی افــت 
ــه  ــرار پای ــه تک ــور ب ــد و مجب می کنن
ــن  ــه ای ــی شــوند و ب درســی خــود م
ترتیــب امــکان رقابــت آموزشــی آنهــا 

کاهــش می یابــد.
یزدانــی نســبت بــه ایجــاد »یأس 
ــودکان هشــدار  ــن ک آموزشــی« در ای
داد گفــت: چراکــه آنهــا می بیننــد اگــر 
تــا پیــش از ایــن می توانســتند بــا هــم 
کالســی های خــود درس بخواننــد، بــه 
ــوزش دیگــر  ــادن از آم ســبب دور افت
ایــن امــکان برایشــان فراهــم نیســت 

تــا در یــک ســطح باشــند.

هشدار؛ ایجاد »یأس آموزشی« 
در کودکان کم برخوردار با استمرار شرایط کرونایی

ها
ده 

گزی

سوگند رام
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تفاوت سنی در ازدواج آری یا خیر؟!

ازدواج، یکی از سنت های دیرینه ای 
که دین مبین اسالم بار ها به اهمیت آن 
اّما این روزها شاهد  اشاره کرده است، 
وجود آداب و رسوم دست و پاگیری بر 
سِر راه این سنت پیغمبر هستیم که باعث 
شده جوانان به دالیل مختلفی از انجام 

آن سر باز بزنند.
یکی از موضوعاتی که مانع ازدواج 
جوانان شده است، تفاوت سنی دختر و 
پسر به ویژه بزرگ تر بودن دختر است؛ 
معیاری که برای اغلب خانواده ها, اصل 
به  آن  اهمیت  و  شده  زندگی  تشکیل 
با وجود هم کفو  حدی است که حتی 
بودن یا تفاهم داشتن دو طرف، مخالفت 
جّدی برخی از خانواده ها را به همراه دارد 
و عالمت سوال های زیادی را برای آن ها 

به وجود آورده است.
اگرچه اغلب کارشناسان حوزه های 
روانشناسی، جامعه شناسی و مذهبی در 
خصوص تفاوت سنی دختران و پسران 
دیدگاه های مختلفی دارند، اّما آن چه که 
در نهایت موجب اجماع نظر نهایی آن ها 
شده اهمیت ازدواج و توجه به معیار های 
مهم تر است تا حاشیه ها باعث دور شدن 

از متن نشوند.
که  هستند  جوانانی  میان  این  در 
برای ساختن یک سقف مشترک انتظار 
می ِکشند و از مخالفت خانواده های خود 
صرفا به دلیل بزرگ تر بودن دختر از پسر 
گالیه می کنند؛ به طوری که احسان 3۰ 
ساله به عنوان یکی از هزاران جوانان دم 
بخت، عمده دلیل ازدواج نکردن خود تا 
این سن را فارغ از مشکالت اقتصادی، 

مخالفت خانواده اش عنوان کرد.
خانمی  دختر  »به  می گوید:  او 
عالقه مند شدم و بعد از آشنایِی نسبی، 
من  از  که  مون  سنی  تفاوت  متوجه 
حدوِد 5 – ۶ سال بزرگتره شدم. برای 
من، این موضوع اهمیت نداشت، چون 
با  از همه لحاظ تفاهم داشتیم و  واقعا 
اّما  دختر خانوم هم به توافق رسیدیم، 
مشکل از جایی شروع شد که خونواده 
من و ایشون توی مراسم خواستگاری از 
این موضوع مطلع شدن و پاشونو تو یه 
کفش کردن که به درد هم نمی خوریم 
و حاال جوونیم و، متوجه این تفاوت سنی 
نیستیم و چند سال دیگه به اشتباهمون 

پی می بریم. »
 این پسر جوان ادامه داد: » حاال 
دارم تالش  و همچنان  بالتکلیفم  من 
می کنم که شاید بتونیم خونواده هامونو 
این  از  ماهه   ۶ االنم  و  کنیم  راضی 
موضعم  از  من  نه  ُو  می گذره  موضوع 
راضی  خونواده ها  نه  و  کشیدم  دست 
شدن. به نظر من وقتی دو طرف به هم 
عالقه مندن و تفاهم اعتقادی ُو اخالقی 

دارن، این مخالفتا چیه؟! »
اظهار  روانشناس  ثابت،  مهرداد 
کرد: ایران در سال ۱۴3۰, ۲۴ میلیون 
جمعیت سالمند خواهد داشت که کاهش 
رغبت به ازدواج و بچه دار شدن، یکی 
از تهدید های جدی است و این موضوع 
هرم  کننده  نگران  وضعیت  از  نشان 

ممکن  که  جایی  تا  می دهد  جمعیتی 
است پنجره جمعیتی بسته شود.

وی با اشاره به موانع ازدواج جوانان 
بیان کرد: بحران های اقتصادی، اشتغال 
و... دست و پای جوانان را بسته و آن ها 
جسارت تشکیل خانواده را از دست داده 
اند و در نتیجه فرزندآوری هم کم شده 
است، البته ناگفته نماند که بی بچگی 
یا داشتن تعداد کم فرزند برای برخی از 
خانواده ها حتی با وجود داشتن وضعیت 
خوب اقتصادی به یک ارزش اجتماعی 
تبدیل شده است، چراکه داشتن خانواده 
مدرن  زندگی  الزامات  از  را  کوچک 

می دانند.
این روانشناس تصریح کرد: در این 
دوره زمانی، بحران جمعیتی ممکن است 
بسیاری از مناسبات اجتماعی و فرهنگی 
کشور را به هم بریزد و باید توجه کرد 
که اگر دختر و پسر رشد فکری مناسبی 
برای تشکیل زندگی مشترک دارند نباید 
ازدواج خود را صرفا به بهانه تفاوت سنی 
به تأخیر بیندازند، هر چند که ازدواج با 
دلیل  به  است  ممکن  فاصله سنی کم 
انطباق با هنجار های اجتماعی، رضایت 

بیشتری را به دنبال داشته باشد.
ثابت گفت: طبق سرشماری سال 
جمعیتی  که  زنان  از  درصد   ۲5.۱  ,۹5
می دهند  تشکیل  را  نفره  میلیون   ۱۰
هزار   ۴۲۶ آمار،  این  براساس  و  مجرد 
و  باالی ۴۰ سال هستند  آن ها  از  نفر 
طبق تعریف های جمعیت شناختی، جزء 

مجرد های قطعی محسوب می شوند.
وی ادامه داد: یک سوال که برای 
بسیاری از افراد مطرح می شود این است 
که چرا میزان دختران مجرد دهه شصتی 
تا این حد باالست؟! که این موضوع یک 
دلیل ساده دارد و آن هم این است که 
و  سن  کم  دختران  با  معموال  پسران 
سال تر از خودشان ازدواج می کنند. یعنی 
به همان نسبت که دختران دهه شصتی 
با تجرد و افزایش سن ازدواج بیشتری 
هفتادی  دهه  دختران  هستند،  روبرو 

امکان ازدواج بیشتری دارند.
معموال  افزود:  روانشناس  این 
قبلی  با دختران دهه  پسران یک دهه 
ازدواج می کنند. به طور مثال؛ به  خود 
بوده  کم   5۰ دهه  پسران  اینکه  دلیل 
اند، تقاضا برای ازدواج با دختران دهه 
شصتی هم کم بوده است که به این امر 
مضیقه ازدواج می گویند و در باال بردن 
آمار تجرد قطعی دختران در دو دهه ۸۰ 

و ۹۰ بسیار تأثیرگذار بوده است.
این  با  کرد:  خاطرنشان  ثابت 
با  ازدواج  برای  پسران  اگر  تفاسیر، 
سال   ۶ یا   5 سنی  فاصله  با  دخترانی 
باشند،  داشته  اصرار  خود  از  کوچک تر 
بسیاری از دختران فرصت ازدواج را از 
دست خواهند داد، اما اگر پسران مجرد 
با دخترانی با فاصله سنی ۲ تا ۴ سال 
کوچک تر از خود ازدواج کنند، قریب به 
اتفاق دختران و پسران از نعمت ازدواج 

بهره مند خواهند شد.
نتایج  اساس  بر  کرد:  بیان  وی 
سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹5 
که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده 
نخستین  در  زنان  سن  میانگین  است، 
به  روستایی  و  نقاط شهری  در  ازدواج 
ترتیب ۲3.۴ و ۲۲ سال و میانگین سن 
در نخستین ازدواج مردان در کل نقاط 
شهری ۲۷.۸ و در نقاط روستایی ۲۶.5 

سال محاسبه شده است.
این  کرد:  تاکید  روانشناس  این 
شاخص در نقاط شهری همواره از نقاط 
روستایی بیشتر و همچنین میانگین سن 
مردان برای نخستین ازدواج خود همواره 
از میانگین سن زنان در نخستین ازدواج 
در بخش های شهری و روستایی باالتر 
نظر می رسد  به  رو،  این  از  بوده است. 
جامعه ایرانی ۴ سال تفاوت سنی را به 

عنوان یک عرف پذیرفته باشد.
ثابت تصریح کرد: آمار طالق در 
ازدواج  که  است  این  بیانگر  نیز  کشور 
سنی  فاصله  با  افرادی  با  همساالن 
است،  بوده  موفقی  ازدواج های  اندک، 
به طوری که این آمار ها نشان می دهند 
بین  به طالق,  ازدواج  نسبت  بیشترین 
افتاده  اتفاق  سال  و  سن  هم  زوجین 
است. یعنی بیشترین ازدواج و کمترین 
میزان طالق مختص زوجینی بوده که 
میان  در  همچنین  و  سال  و  سن  هم 
یا دو سال  بوده که پسر یک  زوجینی 

از دختر بزرگ تر بوده است.
وی در رابطه با بزرگ تر بودن دختر 
از پسر در موضوع ازدواج گفت: به نظر 
که  آن  از  بیش  اختالف سنی  می رسد 
قرار  توجه  مورد  باشد،  داشته  واقعیت 
واقعیت های  در حالی که  است،  گرفته 
در  را  دیگری  عوامل  نقش  آماری 

موفقیت ازدواج دخیل می دانند.
بحران  افزود:  روانشناس  این 
جمعیتی باید به عنوان یک تهدید جدی 
مورد توجه قرار گیرد و به یک مساله 

ملی تبدیل و اهمیت آن تبیین شود و 
دولت نیز نقش موثرتری در این موضوع 
مهم ایفا کند، البته جوانان هم با مشورت 
مشاوره  زندگی،  در  دیگران  تجارب  از 
قبل از ازدواج و بررسی تمامی جوانب 

شخصیتی به این مهم توجه کنند.
در ادامه حجت االسالم و المسلمین 
محّمدعلی شمس، کارشناس مذهبی و 
مسائل خانواده در رابطه با مساله بزرگتر 
بودن دختر از پسر برای ازدواج از دیدگاه 
شرعی و دینی اظهار کرد: اسالم در این 
خصوص هیچ نوع حکمی نداده است، 
چرا که به طور کلی مبنای دین ما برای 
ازدواج، کفویت است،  بدین معنا که زن 
و شوهر باید با یکدیگر هم کفو باشند.

دین  دیدگاه  از  کرد:  تصریح  وی 
مبین اسالم، منظور از کفو همان ایمان 
است. یعنی دختر و پسر جوانی که قصد 
ازدواج با یکدیگر را دارند باید از لحاظ 
ایمانی با یکدیگر هم کفو باشند، چراکه 
ایمان، مالک مهمی برای ازدواج است.

ز  ا  ، هبی مذ س  شنا ر کا ین  ا
تفاوت های سنی و مساله بزرگتر بودن 
مساله  یک  عنوان  به  پسر  از  دختر 
اجتماعی یاد کرد و گفت: اسالم در امر 
ازدواج، هیچ گونه محدودیت ها و موانعی 
را برای جوانان قرار نداده است و حکمی 
از پسری  اینکه چون دختری  بر  مبنی 
یکدیگر  با  نباید  پس  است  بزرگ تر 
که  چرا  است،  نداده  ارائه  کنند  ازدواج 
این موضوع باعث محدود کردن آزادی 

اشخاص در امر مهم ازدواج می شود.
وی ادامه داد: در حقیقت، موضوع 
تفاوت سنی و بزرگ تر بودن دختر از پسر، 
یکی از موارد اجتماعی است که هر فردی 
با سلیقه و معیار خود با آن روبرو شده و 
در نهایت انتخاب می کند و این موضوع 
از لحاظ اسالم هرگز مذمت نشده است 
و افراد برای ازدواج خود باید بر اساس 
هم کفو بودن، دارا بودن صالحیت های 
الزم، تفاهم ها و مالک های مهمی که 
در دین مورد اهمیت قرار گرفته است، 

تصمیم الزم را بگیرند.
شمس افزود: ممکن است انتخاب 
اگرچه  که  باشد  دختری  جوانی،  پسر 
این دختر از او بزرگ تر است، اما تمامی 
مالک های یک همسر شایسته و باایمان 
از نظر او را داشته باشد که در این شرایط 
نمی توان صرفا به دلیل اینکه دختر جوان 
آن ها  ازدواج  از  است،  بزرگ تر  او  از 

ممانعت و این نوع ازدواج را رد کرد.
این کارشناس مذهبی تأکید کرد 
لحاظ شرعی  از  ازدواج ها  نوع  این  که 
این  اجتماعی  موضوع  و  هستند  جایز 
قضیه است که شاید باعث شود برخی 
باشد  اولویت  و  مهم  برایشان  افراد  از 
کوچک تر  پسر  از  باید  حتما  دختر  که 
مسئله،  مهم ترین  نهایت،  در  اما  باشد، 
معیار های مهمی چون هم کفو بودن و 
ایمان، اخالق و شایستگی دختر و پسر 
در امر ازدواج است که می تواند زندگی 
شیرین و آینده روشن و موفقی را برای 

هر دوی آن ها رقم بزند.

گزارش کامل مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم
ــا حضــور حجــت االســالم  ــس یازدهــم ب ــه مجل مراســم افتتاحی
ــی  ــی و عل ــم رئیس ــید ابراهی ــالم س ــت االس ــی، حج ــن روحان حس

ــد . ــزار ش ــی برگ الریجان
ــس از اســتقرار حجــت  ــس یازدهم پ ــن جلســه رســمی مجل اولی
ــت و   ــس یازدهــم و روح اهلل نجاب ــس ســنی مجل ــوی رئی االســالم تق
ــس  ــنی مجل ــه س ــات رئیس ــران هی ــوان دبی ــه عن ــی ب ــن فتح محس
یازدهــم، برگــزار شــد و زنــگ رســمی اولیــن جلســه مجلــس یازدهــم 

بــه صــدا درآمــد.
در ابتــدای ایــن مراســم حســین میرمحمــد صادقی، معــاون قوانین 
مجلــس شــواری اســالمی ضمــن قرائــت اســامی اعضای هیات رییســه 
ــدارک  ــناد و م ــی اس ــا بررس ــس ب ــن مجل ــت قوانی ــنی گفت: معاون س
ــن  ــن  از مســن تری ــس دو ت ــان مجل موجــود و اعتبارنامه هــای منتخب
و دو تــن از جــوان تریــن نماینــدگان را مشــخص کــرد کــه اینــک در 
اجــرای مــاده ۱۰ قانــون آییــن نامــه داخلــی مجلــس اســامی آنهــا را 
بــه عنــوان هیــات رئیســه مجلــس یازدهــم اعــالم می کنــم تــا نســبت 
بــه اجــرای وظایــف شــش گانــه مذکــور طبــق مــاده ۱۱ قانــون آییــن 

نامــه داخلــی عمــل کننــد.
*  مجلــس بــا نماینــدگان کارشــناس، فعــال و پاکدســت در رأس 

امــور خواهــد بــود
ــن  ــه  کار یازدهمی ــاز ب ــبت آغ ــر انقالب به مناس ــام رهب ــن پی مت
دوره مجلــس توســط حجــت االســالم و المســلمین محمــدی گلپایگانی 

قرائــت شــد.
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در ایــن پیــام، یکــی از الزامــات در 
رأس امــور بــودن مجلــس را حضــور نماینــدگان فعال، منظم، پاکدســت، 

امانتــدار و دارای شــناخت از شــرایط و اولویتهــای کشــور دانســتند.
* مجلس یازدهم وکیل الدوله و معاند الدوله نیست

در ادامــه مراســم حجــت االســالم ســید رضا تقــوی، رئیــس هیات 
رئیســه ســنی مجلــس یازدهــم بــا تاکیــد بــر ایــن کــه مجلــس یازدهــم 
ــازان  ــیه س ــن حاش ــه ای ــا ب ــت: م ــت، گف ــازی نیس ــیه س ــال حاش دنب
ــا  ــد. م ــیه برانن ــه حاش ــا را ب ــد م ــالش نکنن ــه ت ــویم ک ــر می ش متذک
ــه و  ــل الدول ــا وکی ــیم م ــذار باش ــردم تاثیرگ ــی م ــم در زندگ می خواهی

ــه نیســتیم. معاندالدول
* تــالش معاونــت اجرایــی مجلــس بــرای انجــام وظایــف 

نمایندگــی
همچنیــن غالمرضــا نــوری، معــاون اجرایــی مجلــس ضمــن ارائــه 
گــزارش بخــش اجرایــی مجلــس شــورای اســالمی در ۱۰ دوره گذشــته 
تاکیــد کــرد کــه معاونــت اجرایــی و پشــتیبانی مجلس شــورای اســالمی 
تمــام تــالش خــود را بــکار گرفتــه تــا منتخبیــن مــردم بــدون دغدغــه 

ای بــه بــرآورد انتظــارات مــردم بپردازنــد.
*  یادگار ی ماندنی برای مردم به جا بگذاریم

ــاز  ــخنانی آغ ــس در س ــور در مجل ــا حض ــم ب ــور ه رئیس جمه
مجلــس یازدهــم را بــه نماینــدگان ایــن دوره و مــردم تبریــک گفــت 
ــاه اســت و هــم  و اظهــار کــرد: هــم دوران دولــت چهــار ســاله و کوت
دوران مجلــس؛ امــا بــا همــکاری دولــت و مجلــس مــی توانیــم  بــرای 
دهه هــا و حتــی قرن هــا بــرای مــردم یــادگار مانــدگاری بجــا بگذاریــم.

ــات  ــی از کارنامــه انتخاب ــرگ زرین ــات دوم اســفند ۹۸، ب * انتخاب
را رقــم زد

عبدالرضــا رحمانــی فضلــی، وزیــر کشــور نیــز بــا ارائه گزارشــی از  
انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســالمی در جلســه افتتاحیه 
مجلــس، بیــان کــرد: وزارت کشــور مفتخــر اســت بــه عنــوان مجــری 
ــا  ــات و ب ــی انتخاب ــر اســاس سیاســت هــای کل ــات ب برگــزاری انتخاب
رعایــت اصــل قانــون مــداری، بــی طرفــی و امانتــداری و تــالش بــرای 
ارتقــای شــاخص هــای کیفــی اجــرا، انجــام عملیــات بــزرگ انتخابــات 
دوره یازدهــم را بــه فرصتــی بــرای احقــاق حــق مدنــی ملــت جهــت 
شــرکت در اداره امــور کشــور و میدانــی بــرای تحقق کارامــدی و نمایش 

تــوان و اقتــدار اجرایــی دولــت مبــدل نمــود.
* زیارت حرم بنیان گذار انقالب انجام نمی شود

ــس  ــنی مجل ــس س ــوی، رئی ــالم تق ــه حجت االس ــه جلس در ادام
ــا  ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــه دســتور ســتاد مل ــه ب ــرد ک یازدهــم اعــالم ک
ــه  ــگی ب ــه همیش ــالف روی ــال برخ ــم امس ــس یازده ــان مجل منتخب

ــد. ــالب نمی رون ــذار انق ــد بنیان گ زیــارت مرق
ــی  ــا در حال ــایه کرون ــر س ــم زی ــس یازده ــم افتتاحیه مجل مراس
ــا  ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــای س ــه توصیه ه ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــزار ش برگ

ــود. ــول ب ــر از معم ــن جلســه کمت ــن ای ــداد مدعوی ــا تع کرون
ــل  ــس از تون ــه مجل ــش از ورود ب ــه پی ــه افتتاحی ــن جلس مدعوی
ضدعفونــی رد شــدند و بــا دســتگاه تب ســنج میــزان تــب آن ها ســنجیده 
شــد. همچنیــن گفتــه می شــود کــه منتخبــان پیــش از ورود بــه مجلــس 

و در روزهــای گذشــته تســت کرونــا داده انــد.
یازدهــم  دوره  منتخبــان  ســوگندنامه  مراســم متن  ادامــه  در 
مجلس طبــق اصــل ۶۷ قانــون اساســی توســط رئیــس هیــأت رئیســه 
ــه صــورت ایســتاده آن را  ــدگان ب ــت شــد و نماین ــس قرائ ســنی مجل

ــد. ــاد کردن تکــرار ســوگند ی
نامــه  ر عتبا ا بررســی  بــرای  نــه  گا  ۱5 همچنین شــعب 
ــن  ــس تعیی ــی مجل ــه علن ــن جلس ــم در اولی ــس یازده منتخبان مجل
شــد و منتخبیــن مجلــس یازدهــم در یــک رای گیــری اســتمزاجی بــا 
برگزاری دومیــن جلســه علنــی در تاریــخ پنج شــنبه هشــتم خرداد مــاه 

ــد. ــت کردن موافق
رئیــس ســنی مجلــس شــورای اســالمی  زنگ پایــان اولین جلســه 
علنــی مجلــس یازدهــم را بــه صــدا درآورد و اعــالم کــرد: جلســه بعدی 
ــروز(   ــح پنجشــنبه )ام ــورای اســالمی ســاعت هشــت صب ــس ش مجل
ــت رئیســه  ــات هیئ ــزاری انتخاب ــتور جلســه برگ ــه دس ــود ک ــد ب خواه
اســت. ان شــاءاهلل در یــک انتخابــات خــوب و با صفــا و صمیمــی تکلیف 
مدیریــت مجلــس را مشــخص کنیــم. کســانی کــه متقاضــی پســتی در 
ــه  ــوب ب ــه صــورت مکت ــت رئیســه هســتند درخواســت خــود را ب هیئ

هیئــت رئیســه ســنی تقدیــم کننــد.

انتخابات هیئت رئیسه مجلس امروز انجام می شود
دومیــن جلســه علنــی مجلــس یازدهــم بــرای انتخــاب اعضــای 

ــود. ــزار می ش ــردا برگ ــه ف ــت رئیس هیئ
ــالمی،  ــورای اس ــم ش ــس یازده ــه مجل ــه افتتاحی ــه جلس در ادام
حجت االســالم ســید رضــا تقــوی رئیس ســنی مجلــس برگزاری جلســه 
علنــی انتخابــات هیئــت رئیســه مجلــس در روز پنجشــنبه )امــروز( را بــه 

رأی منتخبــان ملــت گذاشــت.
تقــوی گفــت: اســتدالل افــرادی کــه معتقدنــد بایــد روز پنجشــنبه 
جلســه علنــی برگــزار شــود ایــن اســت کــه کارهــا زودتــر شــروع شــود 
و بــه مــردم پیــام دهیــم کــه مجلــس بــرای حــل مشــکالت آنهــا جدی 

اســت و از وقــت بیشــتر اســتفاده کنیــم.
ــی کــه  رئیــس ســنی مجلــس اظهــار داشــت: اســتدالل منتخبان
ــزار  ــس برگ ــی مجل ــه علن ــده جلس ــه آین ــنبه هفت ــد روز یکش معتقدن
شــود ایــن اســت کــه نماینــدگان فرصتــی پیــدا کننــد کــه یکدیگــر را 
بیشــتر بشناســند. شــعب تشــکیل شــود و اعتبارنامه هــا بررســی شــود 
و وکالی ملــت فرصــت بیشــتری داشــته باشــند تــا نامزدهــای هیئــت 

رئیســه را بشناســند.

نمایندگان کارشناس، فعال و پاکدست با  مجلس 
 در رأس امور خواهد بود

پیامی به مناسبت آغاز به کار یازدهمین  انقالب اسالمی در   رهبر معظم 
را  مجلس  بودن  امور  رأس  در  الزامات  از  یکی  اسالمی،  شورای  مجلس  دوره 
و  از شرایط  دارای شناخت  و  امانتدار  پاکدست،  منظم،  فعال،  نمایندگان  حضور 

دانستند. کشور  اولویتهای 
محمدی  المسلمین  و  االسالم  حجت  توسط  که  انقالب  رهبر  پیام  در 
گلپایگانی قرائت شد،  آمده است: امروز به هدایت و توفیق الهی یازدهمین دوره  
مجلس شورای اسالمی آغاز میشود و پیشانِی باشکوه و درخشان مردم ساالری 
اسالمی بار دیگر در برابر چشم جهانیان رخ می نماید. خداوند حکیم و قدیر را 
قانونگذاری سپاس  تشکیل مجلس  بی وقفه   در حرکت  ایران  ملّت  به  بر کمک 
که  ملّت  منتخبان  به  و  میکنم  تشّکر  عزیز  ملّت  انگیزه   و  از هّمت  و  گویم  می 

تبریک میگویم. را جلب کنند  اعتماد رأی دهندگان  و  امید  توانسته اند 
امام راحل عظیم الّشأن، مجلس را در رأس امور دانستند؛ این را می توان 
جمله   یک  در  را  آن  وظیفه   نیز  و  مجلس  شأن  که  دانست  تعبیری  جامع ترین 
کوتاه اعالم میکند. اگر قانون را راه و مسیر کشور به سمت قلّه ها و مقصدهایی 
ریل گذاری  این  متعّهد  مجلس،  است،  شده  معّین  اساسی  قانون  در  که  بدانیم 
آحاد،  همه   و  مردمی  و  حکومتی  دستگاه های  همه   است.  حیاتی  رهگشایِی  و 
وظیفه دارند از این مسیر حرکت کنند. ضمانت اجرای این وظیفه نیز ــ عالوه 
مجلس  خود  در  ــ  است  قانون  اجرای  تضمین  مسئولیتش  که  قضائیه  قوه   بر 
ارشد  مدیران  قبول  و  رّد  حّق  تفّحص،  و  تحقیق  حّق  که  است  شده  پیش بینی 
قانون،  اگر  از آن جمله است. پس  استیضاح،  تذّکر و سؤال و  قّوه  مجرّیه، حّق 
درست و بسنده و قابل اجرا باشد و از ضمانت های اجرای آن بدرستی استفاده 
شود، کشور به هدفهای واالی خود دست می یابد. این است شأن واالی مجلس 

و این است تکلیف حیاتی و مهّم آن.
نمایندگان  بنشاند، شما  این جایگاه شایسته  را در  آن که می تواند مجلس 
اولوّیتهای  از شرایط و  با شناخت درست  نمایندگان مجلس  آنگاه که  محترمید. 
کشور، و با کارشناسی، و با حضور فّعال و منّظم، و با پاک دستی و امانت داری، 
وظیفه  قانونگذاری و دیگر وظایف خود را انجام دهند، مجلس، نقطه  امید مردم 
و  بود  خواهد  کشور  امور  رأس  در  حقیقی،  معنی  به  و  مجریان،  اتّکاء  نقطه   و 
چنین مجلسی در رساندن کشور به هدفهای واال، سهم بسزا خواهد داشت. آفت 
عمده، سرگرم شدن نماینده به حواشی زیان بار، یا وارد کردن انگیزه های ناسالم 
شخصی و جناحی، یا سهل انگاری در کار، یا دسته بندی های احیانًا ناسالم قومی 

و منطقه ای و قبیله ای و امثال آن است.
کشور  های  اولوّیت  فهرست  صدر  در  فرهنگ  و  اقتصاد  حاضر،  حال  در 
است. در باب اقتصاد، عالوه بر مشکالت عمده  مشهود، باید اذعان کنیم که در 
این  نیاورده ایم.  به  دست  عدالت  درباب  مطلوبی  نمره  عدالت،  و  پیشرفت  دهه 
واقعّیِت ناخواسته باید همه را به تالش فکری و عملی در باب معیشت طبقات 
ضعیف، به مثابه  اولویت، وادار سازد. توصیه  صاحب نظران به ما میگوید که راه 
درست برای این مقصود اصالح خطوط اصلی اقتصاد ملّی یعنی: اشتغال، تولید، 

ارزش پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است.
سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی در این زمینه، راهنمای معتبری است. 
است  یازدهم  نزدیک مجلس  در شمار وظایف  برنامه هفتم که  تنظیم  به  توّجه 
و نیز توّجه به کاهش نقش تعیین کننده نفت خام در منابع مالی دولت که خود 
اینجانب  دیگر  توصیه  است،  کشور  اقتصادی  خّط  ترسیم  برای  مغتنمی  فرصت 

به شما عزیزان است.
در اقدام به وظیفه  نظارتی، تأکید اینجانب بر رعایت تقوا و انصاف و اجتناب 
از حّب و بغض های شخصی و جناحی است. نه حّقی از مدیر و مجری خدوم و 

زحمت کش ضایع شود و نه اغماض و اهماِل بی مورد صورت گیرد.
و  شور  با  مجّربان  تجربه   درهم تنیدگی  یکدیگر،  با  نمایندگان  همکاری   
تازه واردان، مسابقه در عمل پاکیزه و نیکو و عدم مسابقه در  حرارت جوانان و 
و  جهانی  مهّم  حوادث  در  انقالبی  موضع گیری های  جایگاه،  آن  یا  این  احراز 
داخلی، اهتمام به مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات، صدور آرامش و اطمینان 
قضائّیه،  و  مجرّیه  قوای  با  برادرانه  تعامل  ها،  نطق  در  کشور  عمومی  افکار  به 
نسخ قوانین زائد و مزاحم، و اجتناب از تکّثر و تراکم قوانین، توصیه های دیگر 
به  سرفصل ها  این  رعایت  که  مطمئّنم  است.  ملّت  نمایندگان  شما  به  اینجانب 
ملّت ایران ثابت خواهد کرد که انتخاب آنان درست بوده است، و میل به حضور 
را  خدا  به  اعتماد  و  توّکل  و  تقوا  داد.  خواهد  افزایش  آنان  در  را  انتخابات  در 

سرمایه بی پایان خود بدانید و با قدرت و جّدّیت حرکت کنید. خدا یارتان باد.
ُپرانگیزه  رئیس  از  بویژه  پیش  دوره  محترم  نمایندگان  از  دانم  می  الزم 
و ُپرتالش آن جناب آقای دکتر الریجانی قدردانی کنم و اجر و ثواب الهی را 
برای هر عمل صالح آنان مسألت نمایم. سالم و صلوات خدا بر حضرت بقّیة اهلل 
امام و  ارواح طّیبه شهیدان و  نثار  الهی  اعظم )روحی فداه( و رحمت و مغفرت 

امام خمینی. آنان حضرت  پیشوای 

کار مشـترک احزاب و دولت، باید آسایش در اقتصاد
 و آرامش در سیاست باشد

یک فعال سیاسی گفت: کار مشترک احزاب و دولت باید در راستای اسایش 
را  احزاب  و  دولت  باید  هم  اتی  مجلس  باشد.  سیاست  در  ارامش  و  اقتصاد  در 

در این راستا حمایت کند.
محمود میرلوحی ، اظهار کرد: فعال مسئله اقتصاد، اشتغال، درآمد، تولید و 
نهادها  قوا و  ترین اصلی است که همه  تامین حداقل  های زندگی مردم  مهم 
باید به آن توجه کنند.  این مسائل از شعار انتخاباتی سال ۹۲ که امید، آرامش 
روحانی  دولت  بود.  کشور  اولویت های  جزو  می کرد  طرح  را  اقتصادی  رونق  و 
این شعار شد و شرایط کشور مقداری  با برجام موفق به عملی کردن  تا حدی 
با  مبارزا  و  بهداشتی  مسائل  آمده  پیش  شرایط  با  امروز  اما  افتاد؛  غلتک  روی 
کرونا، توجه به نیاز حاشیه نشین ها نیز به دیگر موضوعات مهم اضافه شده است. 

وی ادامه داد: مردم امروز در موضوع اشتغال، درآمد و تامین حداقل های 
زندگی شان مسئله دارند. مسئله کمبود آب بحمداهلل تا حدی کاهش پیدا کرده 
است، اما ۶ ابرچالشی که سال های پیش در کشور مشخص شد با آمدن کرونا 
آثار تحریم ها، حفظ حداقل درآمد مردم، مشکالت  اشتغال،  اند.  ماندگارتر شده 

نباید فراموش شود.  اقوام و حاشیه نشین ها 
جامعه  متن  با  باید  هم  احزاب  اولویت  شرایطی  چنین  در  گفت:  میرلوحی 
آینده  به  را  مردم  احزاب  که  است  این  مسئله  مهم ترین  االن  باشد.  هماهنگ 
امیدوار کنند و نیروهای شان را برای حل مسائل مطرح شده سازماندهی کنند. 

وی افزود: کار مشترک احزاب و دولت باید در راستای آسایش در اقتصاد 
و آرامش در سیاست باشد. مجلس آتی هم باید دولت و احزاب  را در این راستا 
شده  ایجاد  که  پی  در  پی  های  بحران  مقابل  در  باید  هم  مردم  کند.  حمایت 
 ۴۰ ارزی و تورم  تا سقوط هواپیما، بحران  از سیل  صبوری کنند. سال گذشته 
درصدی به جامعه ما فشار آورد. احزاب باید با برنامه ریزی راه حلی برای برون 

رفت از همه مشکالت پیدا کنند.
این است که مجلس یازدهم خاص  امر  میرلوحی همچنین گفت: واقعیت 
است و فرایند متفاوتی منجر به تشکیل آن شده است. بسیاری از این منتخبین 
شعارهای مقابله با این دولت و اصالحات دادند. اینکه ساز و کارشان چگونه باید 
باشد از چند منظر قابل توجه است. همانطور که آقای خاتمی گفتند اکثریت پای 
صندوق نیامدند و مطالبات شان به قوت خود باقی است؛ پس مجلس یازدهم باید 
ادامه داد: ما فکر می کنیم مجلس  مجلس ملت باشد و نه مجلس جناحی. وی 
رفع  این  اما  کند،  رفع  را  دولت  اشکاالت  کند.  دولت همکاری  این  با  باید  آتی 
مشکالت  رفع  باید  همه  همکاری  محور  نیست.  تقابل  و  رد  معنای  به  اشکال 
مردم، تولید سرمایه گذاری و رفع موانع اشتغال باشد. اگر به مسیری بروند که 

با دولت رقابت کنند فرصت همکاری از بین می رود. 

تدوین قوانین جدید برای دفاع غیرنظامی ضروری است
یازدهمین  کار  به  آغاز  مناسبت  به  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
دوره مجلس شورای اسالمی در پیامی محورهای کلیدی برای ورود نمایندگان 
به حوزه های پدافند غیرعامل را مطرح کرد. در بخشی از این پیام آمده است: 
مجلس شورای اسالمی به عنوان خانه ملت و محمل تجلی رای و اراده عمومی 
در نظام مردم ساالری دینی دارای نقشی محوری و بنیادین است. تصویب قوانین 
و نظارت بر اجرای آن از سوی دستگاه ها، دو وظیفه اصلی این نهاد مهم است 
امام خمینی)ره(، رأی  انقالب اسالمی  بنیانگذار کبیر  که اهمیت آن سبب شده 

مردم را میزان و مجلس را در راس همه امور قلمداد کند.
تصویب  اختیار  با  مجلس  جایگاه  و  نقش  نیز  غیرعامل  پدافند  حوزه   در 
در  ویژه  به  باشد؛  کارگشا  و  اثرگذار  بسیار  می تواند  اجرا  بر  نظارت  و  قوانین 
و  اهمیت  کرونا  شیوع  از  ناشی  تهدیدات  با  شدن  مواجه  با  جهان  که  شرایطی 
جامع تر  تعبیر  به  و  پیش کنشگری  و  پیشگیری  پیش بینی،  رویکردهای  ضرورت 

پدافند غیرعامل را دوچندان درک کرده است.
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زیر نظر: ناظم رام

بلوغ  دوره  گفت:  درمانگر  روان  یک 
می افتد  اتفاق  مرحله  چند  در  نوجوانان  در 
که ۱۸ تا ۲۰ سالگی را می توان مرحله آخر 
دوره نوجوانی نامید که این افراد به تدریج 
خانواده  از  و خودکفایی  استقالل  به سمت 

گام برمی دارند.
دوره  شروع  افزود: در  اکبرزاده  سارا 
بلوغ ۱۲ تا ۱۴ سالگی، نوجوانان و والدین 
به مرور در روابط با یکدیگر، فاصله بیشتری 
به  نسبت  نوجوانان  کنند.  می  تجربه  را 
کنجکاوی و توجه والدین حساس می شوند. 
برای نمونه نوجوانان در این دوره عالقه مند 
هستند در اتاق خود را قفل کنند و یا مکالمه 
های تلفنی خود را آرام و بی سر و صدا انجام 
کنجکاوی  افزایش  باعث  فقط  که  دهند، 
از  بسیاری  افزود:  شود.وی  می  والدین 
والدین معتقدند که نوجوانان در این سنین 
آلت دست گروه همسال خود قرار می گیرند، 
اما شواهد اینگونه نیست. همرنگی با گروه 
همساالن در اوایل نوجوانی به اوج خود می 

رسد، ولی پس از آن کاهش پیدا می کند.
این روان درمانگر تصریح کرد: والدین 
با  استقالل  تعریف  مورد  در  نوجوانان  و 
یکدیگر توافق ندارند. پدر و مادر تاکید دارند 
که استقالل طلبی فرزند در این دوره مستلزم 

حالیکه نوجوان  در  پذیری است،  مسئولیت 
در دوره بلوغ،  استقالل را به نوعی رهایی از 

احکام والدین تعریف می کند.
به  گیری  کناره  فرایند  افزود:  وی 
نوعی  به  است یعنی  متقابل  زیاد،  احتمال 
روند رشد نوجوان به پیش می رود که فرزند 
خانواده خلوتی و تنهایی را بیشتر ترجیح می 
دهد و بطور عادی والدین عقب نشینی می 
کنند. از طرفی با وجود تضاد، ولی خانواده 
بر این باور رسیده که نوجوان نیاز به یک 
باید  فضای خاص و متعلق به خود دارد و 

سعی کرد تا این زمینه فراهم شود.اکبرزاده 
تمایل  برابر  تالش کنند در  والدین  گفت: 
نوجوان به استقالل طلبی و تنهایی آن بطور 
زیرا  برخورد نکنند،  آمیز  تهدید  و  احساسی 
این احساس ممکن است باعث برانگیختن 
واکنش نوجوان شود و فرزند خانواده برای 
هرچه  کنجکاوی  و  موشکافی  از  اجتناب 

بیشتر از والدین فاصله گیرد.
وی ادامه داد: این فاصله گیری نوجوان 
از خانواده گاهی ممکن است موجب شدن 
باید مراقب  این مواقع والدین  آن شود. در 

باشند تا از اقدام تالفی جویانه و طرد نوجوان 
خودداری کنند. هرگاه فرزند به سوی پدر و 
مادر می آید، باید بدون قید و شرط پذیرای 

آن بود.
تصریح  نوجوانان  درمانگر  روان  این 
کرد: تربیت فرزندان از ابتدای خردسالی و 
از  نوجوانی و جوانی یکی  حتی دوره های 
و وظایفی است که  مهم ترین مسوولیت ها 
شده، وظیفه ای  داده  قرار  والدین  عهده  بر 
که اگر خوب و درست از عهده آن برآیند، 
نتیجه ای جز آینده درخشان و مطمئن برای 

فرزندان به همراه نخواهد داشت.
دلسوز  داشت:  والدین  اظهار  اکبرزاده 
فرزندان  روانی  و  جسمی  آینده  مسئول،  و 
خود را باید تأمین کنند چنانچه دوره بلوغ و 
رشد نوجوان و به گونه ای استقالل طلبی 
آن نسبتًا به هنجار صورت گیرد، در مرحله 
۱۸ تا ۲۰ سالگی که دوره آخر نوجوانی است،  
فرزند بتدریج به صورت یک فرد مستقل و 
آموزشی،  خانوادگی،  مناسبات  در  خودکفا 
شغلی، اجتماعی و فرهنگی ایفای نقش می 
امیدوار  توان  می  صورتی  چنین  در  و  کند 
بود که مراحل رشد و پرورش آن با موفقیت 
انجام شده و او آماده است تا زندگی در دوره 

جوانی و بزرگسالی را با موفقیت آغاز کند.

استقالل طلبی نقطه اوج دوره بلوغ نوجوانان

موسسه  پژوهش و برنامه ریزی آموزش 
عالی ایران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات 
دانش آموختگان  اشتغال  رصد  با  فناوری  و 
دانشگاه ها، نوع مشاغل آنان را اعالم کرد.

نظام آموزش عالی متولی تامین نیروی 
انسانی متخصص برای توسعه منابع انسانی 
انجام  در  نظام  این  اثربخشی  است،  کشور 
از دانش  استفاده  به  ماموریت مشروط  این 
آموختگان در بخش های مختلف اقتصادی 
بنابراین به منظور اطالع  و اجتماعی است 
پیماش  انسانی،  های  سرمایه  وضعیت  از 
دانش  فعالیت  وضعیت  و  شغلی  وضعیت 
آموزش  مراکز  و  ها  دانشگاه  آموختگان 

عالی الزم است.
از این رو، طرح مطالعاتی تدوین الگوی 
آموختگان  دانش  اشتغال  رصد  یا  پیمایش 
کار  دستور  در  در سال ۱3۹۴  کار  بازار  در 
وزارت  ریزی  برنامه  و  پژوهش  موسسه 
علوم قرار گرفت و انجام مستمر پیمایش در 
قالب فعالیت ردیابی وضعیت اشتغال دانش 
آموختگان دانشگاه های کشور با استفاده از 
داده های ثبت ملی در این موسسه آغاز شد.

دانش  اشتغال  وضعیت  رصد  نتایج 
آموختگان در سال تحصییلی ۹3-۱3۹۲ با 
همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
توسط این موسسه آماده شده است که این 

نتایج بدین شرح است:
۷۱۴ هزار و 3۷5 نفر در سال تحصیلی 
۹3-۹۲ دانش آموخته شدند که از این تعداد 

335 هزار و 3۰۷ نفر معادل 53.۰۶ درصد 
آنان شاغل بودند.

از تعداد شاغالن، ۱۸۰ هزار و ۱۴ نفر 
زن و ۱۹۹ هزار و 5۴ نفر مرد هستند. بررسی 
وضعیت اشتغال دانش آموختگان حاکی از 
آن است که 3۷5 هزار و 3۶5 نفر از دانش 
آموختگان در دانشگاه های دولتی و مابقی در 

دانشگاه های غیردولتی تحصیل کرده اند و 
به این ترتیب 5۴.۲5 درصد دانش آموختگان 
سال تحصیلی ۹3-۱3۹۲ در دانشگاه های 

دولتی تحصیل کرده اند.
برنامه  و  پژوهش  موسسه  پیمایش 
که  است  آن  از  حاکی  علوم  وزارت  ریزی 
دانشگاه  به  وابسته  شاغالن  درصد   5۲.۸۱
های وزارت علوم، 5۲.۲۰ درصد از دانشگاه 
جامع  دانشگاه  از  درصد   5۶.۱۰ نور،  پیام 
دانشگاه  از  درصد   3۹.۸۰ کاربردی،  علمی 

فنی و حرفه ای بوده اند.
با رصد موسسه پژوهش و برنامه ریزی 
مشخص شد که ۶3 هزار و ۶۸3 نفر از دانش 
در   ۱3۹۲-۹3 تحصیلی  سال  آموختگان 
اصناف و مشاغل آزاد مشغول به کار هستند.

۱5 هزار و ۸۲۱ نفر در دانشگاه ها و 
مراکز آموزشی، ۲۲ هزار و 3۷۹ نفر در مراکز 
در  نفر  و ۸۶۰  درمانی، چهار هراز  خدمات 
موسسه و مراکز تحقیقاتی، 3 هزار و ۶5۴ نفر 
در نهاد و نمایندگی، ۲۴۰ هزار و 3۷5 نفر در 
وزارتخانه ها، سازمان و شرکت ها همچنین 

۷۰۲ نفر در سایر مشاغل حضور دارند.

دانش آموختگان دانشگاه ها، در چه مشاغلی فعال هستند



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1468- پنجشنبه 8 خرداد 41399 انرژی اقتصاد- 

مطالعات  و  بازار  توسعه  معاون 
اقتصادی بورس کاالی ایران از اجرایی 
مسکن  متری  پیش فروش  طرح  شدن 
موازی  سلف  اوراق  انتشار  طریق  از 
و  راه  وزارت  همکاری  با  استاندارد 

شهرسازی خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان از بورس 
ناصرپور«،  »علیرضا  ایران،  کاالی 
گفت: طرح پیش فروش مسکن متری 
محل  در  تازگی  به  که  جلسه ای  پیرو 
سازمان بورس و با حضور معاون وزیر 
راه و شهرسازی، رئیس سازمان بورس 
اوراق بهادار و معاونان وی برگزار شد، 
مورد طرح و بررسی قرار گرفت و اعالم 
در چارچوب  این مکانیزم می تواند  شد 
طریق  از  و  سرمایه  بازار  ساختارهای 
راه  استاندارد  موازی  قراردادهای سلف 

اندازی شود.
این،  بر  اینکه عالوه  بیان  با  وی 
و  امالک  فروش  همچون  طرح هایی 
کاال،  بورس  فرعی  بازار  در  مستغالت 
بازار تهاتری مصالح و امالک و نیز راه 
اندازی صندوق های امالک و مستغالت 
نیز در حال پیگیری است، توضیح داد: 
در خصوص پیش فروش متری مسکن 
چارچوبی که در بازار سرمایه می توانیم 
برای آن پیاده سازی کنیم، اوراق سلف 
موازی استاندارد است زیرا تجربه خوبی 
پیش  و طرح  دارد  وجود  این حوزه  در 
فروش متری مسکن می تواند بر مبنای 

این ابزار مالی اجرایی شود.

مطالعات  و  بازار  توسعه  معاون 
در  یران  ا کاالی  بورس  اقتصادی 
پیش  شدن  اجرایی  نحوه  خصوص 
این  در  گفت:  متری  مسکن  فروش 
طرح شرکت سازنده و انبوه ساز و یا هر 
مجموعه ای که در حال ساخت مسکن 
و  مالی  تأمین  هدف  با  می تواند  است 
حتی فروش ملک اقدام به انتشار اوراق 
این  که  کند  استاندارد  موازی  سلف 
است  سررسید  در  تحویل  قابل  اوراق 
یعنی فرد می تواند در سررسید به ازای 
متراژهای معینی که تعیین شده، اوراق 
را تأمین کرده و اقدام به تحویل گرفتن 
واحد مسکونی کند؛ مثاًل اگر قرار است 
۸5 متر تحویل بگیرد باید بتواند به آن 
تعداد اوراق تأمین کند و یا اینکه اوراق 
را در سررسید با سود مشخصی که در 
نظر گرفته شده است تسویه نقدی کند.

ناصرپور اضافه کرد: عالوه بر این 
می توان با قرار دادن اوراق اختیار خرید و 

فروش تبعی روی اوراق، ریسک ناشر و 
همچنین ریسک خریدار را مدیریت کرد 
لذا تمامی اقداماتی که روی اوراق سلف 
موازی استاندارد قابل پیاده سازی است، 
روی این اوراق هم قابلیت اجرایی دارد.

مطالعات  و  بازار  توسعه  معاون 
اقتصادی بورس کاال به مزایای اجرایی 
سلف  اوراق  قالب  در  طرح  این  شدن 
گفت:  و  کرد  اشاره  استاندارد  موازی 
اگر برای این طرح، اوراق سلف موازی 
شود،  تعریف  تبعی  خرید  اختیار  بدون 
پوشش ریسک را در اختیار خریدار اوراق 
اگر خریدار  قرار می دهد به طوری که 
خریداری  یکجا  را  واحد  کل  نمی تواند 
را  خود  نظر  مورد  متراژ  می تواند  کند، 
بخرد و مابقی را به مرور خریداری کند 
و اگر هم نتوانست به آن تعداد تأمین 
در  را  اوراق  سررسید  در  می تواند  کند 
بازار به قیمت روز به فروش برساند و 
پولش را تحویل بگیرد که اگر در این 

ملک صورت  در  قیمتی  افزایش  مدت 
گرفته باشد، روی این اوراق خودش را 

منعکس خواهد کرد.
ص  خصو ر  د همچنین  ی  و
و  داد  توضیح  متراژها  استانداردسازی 
انبوه  پروژه های  در  طرح  این  گفت: 
سازی  استاندارد  و  شده  اجرایی  سازی 
آن به این صورت است که معمواًل یک 
متراژ پایه، داخل یک ساختمان در نظر 
که  سلفی  اوراق  قیمت  و  شده  گرفته 
منتشر می شود بر مبنای واحد پایه خواهد 
بود و در سررسید اگر کسی بخواهد واحد 
دیگری را تعیین کند، صرف و کسر متراژ 
واحدهای دیگر بر مبنای واحد پایه تعیین 
می شود که این موضوع قبل از انتشار نیز 

در امیدنامه ذکر می شود.
اهداف  از  یکی  ناصرپور  گفته  به 
اجرایی شدن این طرح این است که در 
شرایط تورمی بتواند به خانه دار شدن مردم 
و خریداران مسکن کمک کند، ضمن اینکه 
روش  نیز  مسکن  انبوه  سازندگان  برای 

مناسب تأمین مالی به شمار می رود.
زیرساخت های  اینکه  بیان  با  وی 
مسکن  متری  فروش  شدن  اجرایی 
است،  فراهم  ایران  کاالی  بورس  در 
عنوان کرد: این طرح نیازی به تصویب 
در شورای عالی بورس ندارد زیرا اوراق 
در  گذشته  در  استاندارد  موازی  سلف 
شورای عالی بورس به تصویب رسیده و 
می توان بر مبنای آن طرح پیش فروش 

متری مسکن را راه اندازی کرد.

مدیرعامل بانک سینا: 
آغازگر حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه سازمانی؛ 

روابط عمومی ها هستند
امور  بانک سینا در دیدار کارکنان مدیریت  مدیرعامل 
حوزه مدیرعامل و روابط عمومی که مقارن با هفته ارتباطات 
انجام شد؛ روابط عمومی را آغازگر حرکت در مسیر پیشرفت 

و توسعه سازمانی برشمرد.
روز  و  تبریک هفته  این جلسه ضمن  در  ایمانی  دکتر 

روابط  در فضای  کار  اینکه  به  اشاره  با  مدیریت،  این  به همکاران  روابط عمومی 
عمومی مشکالت خاص خود را دارد، گفت: امروزه با توجه به پیچیدگی جوامع و 
توسعه فناوری ها، روابط عمومی یک ضرورت مهم سازمانی به شمار می رود. لذا 
انجام امور مختلف نهادها در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بهداشتی 
دنیا بدون وجود روابط عمومی هدفمند، سازمان یافته و پیشرفته امکانپذیر نیست.

وی خاطرنشان کرد: در فضایی که هر لحظه شاهد تغییر روابط، دیدگاه ها و 
مناسبات انسانی هستیم، اگر جهت گیری ارتباطی و تبلیغی مناسب و به موقع از 
سوی روابط عمومی ها شگل نگیرد، بازخوردی نیز وجود نخواهد داشت و کارها 
نمودی پیدا نمی کند. البته روابط عمومی بانک سینا با برخورداری از تیم مدیریت 
و کارکنان مجرب و متخصص تاکنون در این خصوص، جهت گیری خوب، مناسب 

و حساب شده ای داشته است، که جای تشکر و قدردانی دارد.
مدیرعامل بانک سینا با تاکید بر اینکه در دنیای امروز، ارتباطات اجتماعی 
و ارتباط گیری موضوع مهمی است، افزود: روابط عمومی ها دارای قدرت جریان 
سازی و تنویر افکار عمومی هستند و نقش فعال و تاثیرگذاری در جلب آرای عمومی 
برای پیشبرد اهداف سازمانی ایفا می کنند. لذا روابط عمومی مسئولیت های مهمی 
در بیرون و درون سازمان دارد و ایجاد تعادل و توازن بین هر دو نقش از وظایف 

روابط عمومی است که نباید از این امر مهم غافل شد.
دکتر ایمانی با اشاره به اینکه نباید خود را همیشه بهترین بدانیم، افزود: حرکت 
با روابط عمومی است؛ اگر روابط عمومی خوب  اول در مسیر پیشرفت و توسعه 
عمل کند، سایر بخش ها نیز به تبع آن پیش خواهند رفت. لذا یک روابط عمومی 
قوی همواره باید بدنبال تغییر، خلق ایده، نوآوری و خالقیت باشد و همچنین برای 
داشتن دید و نگاه وسیع تر و ماندن در میدان رقابت، فعالیت روابط عمومی ها در 

سایر بانک ها می بایست رصد شود.
وی ادامه داد: نگاه مثبت نداشتن و بعضًا ناآگاهی پرسنل در باب اهمیت کار 
از مشکالت حوزه  افکار عمومی یکی  آن در جهت دهی  نقش  و  روابط عمومی 
ارتباطات است و از جمله سیاست های بانک سینا حمایت و تقویت جایگاه روابط 

عمومی، بهبود ماهیت کار و توسعه فعالیت های این بخش است.
نیروی  و  بانک سینا گفت: علیرغم کمبودهای موجود ساختاری  مدیرعامل 
انسانی در روابط عمومی این بانک، کارها و اقدامات خوبی در حوزه ی اطالع رسانی 
و فرهنگ سازی برای ماندن مردم در خانه و پرهیز از تردد در مکانهای شلوغ از 
جمله بانک بخصوص در ایام شیوع بیماری کرونا صورت گرفت که از تالش های 
ارزشمند شما همکاران عزیز قدردانی می نمایم.وی همچنین، ضرورت توسعه روابط 
افزود: معمواًل  داد و  قرار  تاکید  را مورد  استان ها  به ویژه در  بانک سینا  عمومی 
استان ها آنگونه که باید به لحاظ ظرفیت و توان کارشناسی و پتانسیل منطقه ای 
مورد توجه سازمان ها قرار نمی گیرند که با برنامه های جدی و مهمی که در بانک 
سینا اجرا خواهد شد، امیدواریم شاهد تقویت این بخش ها و در نتیجه ارتقاء جایگاه 
روابط عمومی بانک سینا باشیم.گفتنی است در ادامه این نشست، کارکنان روابط 
عمومی بانک سینا ضمن قدردانی از حمایت های مجموعه مدیریت بانک به ویژه 
مدیرعامل، نقطه نظرات، پیشنهادها و مشکالت خود را مطرح کردند و دکتر ایمانی 

راهنمایی های الزم را در این خصوص ارائه داد.

آغاز فعالیت خزانه بانک آینده، جهت تحویل گرفتن سکه 
در پی موافقت شرکت بورس کاالی ایران، خزانه بانک 
آینده به عنوان انبار سکه طال و صادرکننده گواهی سپرده سکه 

طال، فعالیت خود را آغاز کرد.
به عنوان  سکه،  هزار   ۱5۰ ظرفیت  با  آینده  بانک  خزانه 
پنجمین خزانه سکه طالی پذیرفته شده در بورس کاالی ایران، 
آماده انجام معامالت گواهی سپرده سکه تمام بهار آزادی است.

گواهی سپرده سکه طال، سندی است که مالکیت یک فرد بر تعداد مشخصی 
سکه را نشان می دهد.

دارندگان سکه فیزیکی می توانند با همراه داشتن مدارک شناسایی به خزانه 
بانک آینده رجوع کرده، ضمن تحویل سکه های خود، گواهی سپرده را دریافت 
نمایند؛ پس از یک روز و با اعتبارسنجی سکه ها توسط بانک، قبض انبار صادر 
به  یا  کارگزاری  در  حضور  با  را  قبض  این  می تواند  قبض  این  دارنده  می شود؛ 
صورت آن الین بفروشد؛ مبلغ مورد نظر پس از یک روز قابل برداشت از حساب 
خواهد بود. دارندگان گواهی سپرده سکه نیز می توانند با در دست داشتن مدارک 
شناسایی خود، پس از یک روز از خرید گواهی به خزانه بانک آینده در تهران، 
خیابان بخارست، خیابان پانزدهم، ساختمان شماره یک بانک آینده رجوع کرده، 
با ارائه گواهی، سکه های خود را دریافت نمایند. هزینه اصالت سنجی برای آورنده 
سکه، 3۰۰۰ تومان به ازای هر سکه و هزینه نگه داری روزانه، ۷۰ تومان برای 

هر قطعه سکه است.
این روش، برای کسانی که می خواهند سکه را نگه داری کنند، بسیار امن و بدون 
دغدغه سرقت خواهد بود؛ از سوی دیگر، آن دسته از افرادی که می خواهند سکه را 
دائمًا خرید و فروش کنند نیازی به دریافت و تحویل مستمر سکه نخواهند داشت و 
صرفًا از طریق کارگزاری یا به صورت آن الین می توانند سکه خرید و فروش کنند؛ 
از دیگر مزایای این گواهی سپرده، می توان به امکان بهره برداری از آن، به عنوان 

وثیقه، جهت اخذ تسهیالت کوتاه مدت از شبکه بانکی اشاره کرد.
متقاضیان می توانند اطالعات بیش تر را از مرکز ارتباط بانک آینده به شماره 

۲۷۶۶3۲۰۰-۰۲۱ بگیرند.

موسسه  پشتیبانی  با  کشور  شرق  گلخانه  بزرگترین  ساخت  آغاز 
اعتباری ملل

به صور  بزرگترین گلخانه ۱۰۰هکتاری شیروان  کلنگ 
ت ویدیو کنفرانس توسط وزیر کشاورزی وبا حضور استاندار 
عامل  مدیر  و  استانی  مسئوالن  از  جمعی  و  شمالی  خراسان 
به   ۶/3/۹۹ مورخ  شنبه  سه  روز  در  ملل  اعتباری  موسسه 

زمین زده شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل وزیر کشاورزی دراین  مراسم 
که به صورت ویدیو کنفرانس برگزارشد اظهار داشت در زمینه گلخانه ها در سال 
این  امیدواریم در سال ۹۹هم شاهدافتتاح  و  داشتیم  استان  در  را  ۹۸رشد خوبی 

شهرک بزرگ باشیم 
وی افزود توسعه کشت های گلخانه ای از  اهداف واولویتهای دولت  است 
،رونق  ،صادرات  تولید  افزایش  برای  مطلوب  اقدامی  را  گلخانه  احداث  ایشان 
اقتصادی واشتغالزایی خواند وگفت باید الگوی کشت گلخانه ها بیشتر مورد توجه 

باشد تا زنجیره اشتغال و اقتصاد در کسور توسعه یابد
فعال  به  برای کمک  اعتباری ملل  از موسسه  با در خواست  دکتر خاوازی 
شدن شهرک گلخانه ای در شیروان خاطر نشان کرد :از موسسه ملل می خواهیم 
با دید باز این شهرک را افتتاح و تمام مسایل مرتبط با الگوی کشت را رعایت 
کند وبه بحث زنجیره تولید  ،اشتغال زایی وصادرات توجه ویژه داشته باشد در 
ادامه این مراسم دکتر شجاعی استاندار خراسان شمالی ، با بیان اینکه از ابتدای 
با برنامه  باید کارها  شروع مسئولیتم در استان این موضوع را مطرح کردم  که 
پیش رود و با یک نسخه واحد نمیتوان کشور را اداره کرد لذا کشاورزی خراسان 
شمالی با نسخه خود پیشرفت خواهد کرد .همچنین وی یادآور شد پروژه شهرک 
گلخانه ای شیروان با برنامه زمانبندی مشخص اجرا و به بهره برداری میرسد و 

مردم استان از منافع آن بهره مند خواهند شد.
دکتر شجاعی در خاتمه از حمایت های موسسه اعتباری ملل برای ساخت 

این گلخانه تشکر و قدردانی نمود.
حجت االسالم جوادی مدیر عامل موسسه اعتباری ملل نیز در این مراسم 
بیان کرد ما از بدو شروع به کار موسسه همواره بدنبال کمک به ایجاد اشتغال 
ایم و  ایران بوده  آفرینی،توسعه و پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسالمی  ،کار 
بعنوان یک بازو برای نظام فعالیت کرده ایم.ایشان یاد آور شد ما با جان و دل 
مطیع کلیه اوامر و فرمایشات رهبر معظم انقالب بوده و هستیم و بناداریم با تمام 

توان در تحقق شعار سال گام برداریم.
مدیر عامل موسسه اعتباری ملل گفت: وجوه جمع آوری شده در موسسه 

در راه اشتغال و جهش اقتصادی هزینه میشود.
گفتنی است  با اجرای این طرح هزار خانوار از مزایای شغلی این طرح بهره 
مند میگردند ودر نظر است با تالش شبانه روزی در زمان مناسب طرح مذکور 

به بهره بردار ی برسد.

افزایش بازده عملیاتی پاالیشگاه ششم پارس جنوبی
 تا سال ۱۴۰۰

مدیر پاالیشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی اعالم کرد که بازده عملیاتی 
و شاخص های دسترس پذیری این پاالیشگاه تا سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد.

احمد ولی پور با اشاره به میزان آمادگی پاالیشگاه ششم مجتمع گاز پارس 
جنوبی در سال جهش تولید، گفت: در برنامه ریزی راهبردی امسال، ۶3 درصد 
برنامه ها براساس تحقق راهبردهای تولید حداکثری، پایدار و باکیفیت از مخزن 

مشترک و ارتقای بهره وری و رشد اقتصادی مجتمع تدوین شده است.
وی ادامه داد: پاالیشگاه ششم مطابق با برنامه ریزی های کالن و در جهت 
تحقق فرمایشات رهبر انقالب و عینیت بخشیدن به شعار سال برای جهش تولید، 
برنامه های خود را در دو محور دنبال می کند؛ نخست هماهنگی با شرکت نت 
و گاز پارس و پیگیری برای رفع اشکال از خط لوله دریایی فاز ۱۶ برای تأمین 
حداکثری و پایدار خوراک پاالیشگاه که در صورت تحقق کامل این موضوع، 
شاهد افزایش ۴۲ درصدی خوراک و محصوالت پاالیشگاه خواهیم بود و دوم 
اجرای برنامه های مؤثر بر کاهش مشعل سوزی پاالیشگاه که ضمن تأثیر بسزا بر 
بهبود شاخص های زیست محیطی، به بهبود تولید پاالیشگاه نیز منجر خواهد شد.

ظرفیت  درباره  جنوبی  پارس  گاز  مجتمع  ششم  پاالیشگاه  مدیر 
با  پاالیشگاه ششم  اظهار کرد:  این شرایط،  برای تحقق  زیرساخت های الزم 
استقرار و تعهد به مدیریت راهبردی و در جهت تحقق راهبردهای تولید حداکثری، 
پایدار و باکیفیت از مخزن مشترک پارس جنوبی، از پارسال برنامه های کالن 
و مؤثری را برای تحقق این راهبرد سرلوحه همه فعالیت های خود قرار داده 
و به اجرا گذاشته است که تاکنون بخشی از آنها که ناشی از مشکالت به جا 
مانده از زمان پروژه بوده و تولید پایدار پاالیشگاه را با چالش های اساسی روبه رو 

کرده، برطرف شده است.
طرح های پاالیشگاه ششم پارس جنوبی در سال جهش تولید

ولی پور در پاسخ به این پرسش که آیا برای افزایش تولید طرح های جدیدی 
در پاالیشگاه در دستور کار است یا خیر، گفت: بله طرح هایی همچون »بازطراحی 
و نصب کمپرسورهای جدید هوای واحد بازیافت گوگرد«، »بازطراحی شبکه گاز 
سوخت و استفاده از گازهای احیا و فلش واحدهای تصفیه گاز مایع )ال پی جی( 
که با کاهش مصرف گاز به افزایش تولید گاز صادراتی منجر می شود«، »استفاده 
از فناوری نانو در ارتقای عملکرد فرآیند شیرین سازی گاز و افزایش ظرفیت 
جذب آمین که به افزایش کیفی و کمی محصول گاز صادراتی و اتان منجر 
»افزایش  و  بوتان«  و  پروپان  کّمی محصوالت  و  کیفی  »افزایش  می شود«، 
حجم ذخیره سازی عملیاتی تانکرهای میعانات گازی و ال پی جی برای افزایش 

تاب آوری پاالیشگاه« در دستور کار قرار دارد.
وی »راه اندازی کمپرسور دوم سیستم تبرید واحد ذخیره سازی محصول 
پروپان«، »تعویض کاتالیست های واحدهای بازیافت گوگرد برای افزایش بازده 
تولید محصول گوگرد«، »راه اندازی کمپرسورهای بازیابی گازهای Off Gas در 
واحدهای تثبیت میعانات گازی« و »رفع پانچ های اساسی و مهم پاالیشگاه« از 
دیگر طرح های پاالیشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی برای امسال برشمرد.

شناسایی  به  اشاره  با  جنوبی  پارس  گاز  مجتمع  ششم  پاالیشگاه  مدیر 
عوامل مهم و مؤثر در روند تولید، تصریح کرد: از آنجایی که عمده ترین عامل 
تأثیرگذار بر ناپایداری و عدم تحقق محصول پاالیشگاه، توقف های اضطراری 
ناشی از عوامل مختلف است، پاالیشگاه ششم با طراحی و استقرار سامانه ثبت، 
پایش و کنترل توقف های اضطراری ESIMS، مبادرت به پایش بسیار دقیق تر 
عوامل مؤثر بر توقف های اضطراری و اجرای برنامه های مدون برای رفع این 
مشکالت کرده، به گونه ای که در سال ۹۸ نسبت به ۶ ماهه دوم سال ۹۷، بالغ 
پاالیشگاه  در  اضطراری  توقف های  ناشی  کاهش مشعل سوزی  درصد  بر 5۰ 
ششم تحقق یافته است. ولی پور افزود: بر همین مبنا ضمن شناسایی عوامل 
مهم و ریشه ای اثرگذار بر کاهش اطمینان پذیری پاالیشگاه، پروژه های مهمی 
تنظیم  پروژه  به  می توان  آنها  مهم ترین  از  است.  شده  پیگیری  و  طرح ریزی 
رله های حفاظتی سیستم های الکتریکال پاالیشگاه اشاره کرد که در تعمیرات 

اساسی سال ۹۸ توسط اداره مهندسی پاالیشگاه به انجام رسید.
وی یادآور شد: در همین زمینه تعویض سرکابل های ترانس های اصلی 
پاالیشگاه است که  اثرگذار  فعالیت های مهم و  از  پاالیشگاه یکی دیگر  برق 
توسط تعمیرات در حال پیگیری و اجرا قرار دارد. ایجاد سیستم برق پشتیبان 
کمپرسورهای گاز صادراتی از دیگر پروژه های مهم پاالیشگاه در این زمینه به 
شمار می رود که در مرحله طراحی توسط کارشناسان اداره مهندسی پاالیشگاه 
است.مدیر پاالیشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی همچنین اظهار کرد: از دیگر 
فعالیت ها و اقدام هایی مهمی که هم اینک مراحل نهایی خود را طی می کند، 
راه اندازی پکیج های آب مبرد پاالیشگاه است که به دلیل ایرادات باقی مانده 
که خوشبختانه  بودند  نشده  راه اندازی  یا  نداشتند،  کافی  بازده  پروژه  زمان  از 
پارسال همه نواقص و ایرادهای باقی مانده برطرف شد و تأمین گاز مبرد آن 
هم مراحل نهایی خود را سپری می کند. با تأمین این گاز، شاهد ارتقای سطح 
عملکردی این سیستم و برطرف شدن محدودیت های ناشی از این نقیصه در 

پاالیشگاه خواهیم بود.
ولی پور ادامه داد: در همین زمینه با توجه به نشت شدید آب خنک کننده 
از خطوط لوله زیرزمینی پاالیشگاه، در سال ۹۸ و برای نخستین بار در سطح 
پاالیشگاه های گازی کشور، نشت یابی خطوط لوله زیرزمینی با استفاده از گاز 
ردیاب هلیوم انجام شد که از فناوری های روزآمد دنیاست. این کار از طریق یک 
شرکت دانش بنیان داخلی در پاالیشگاه با موفقیت به انجام رسید و توانستیم 

همه نقاط دارای نشت زیرزمینی را شناسایی و برطرف کنیم.
پایان تعمیرات اساسی پاالیشگاه ششم پارس جنوبی تا سال ۱۴۰۰

اساسی،  تعمیرات  حوزه  در  پاالیشگاه  این  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده در پاالیشگاه ششم و بر مبنای بهبود 
دارایی های  مدیریت  و  تولید، محیط  زیست  راهبردی حوزه های  شاخص های 
فیزیکی، مهرماه امسال تعمیرات اساسی پاالیشگاه ششم انجام خواهد شد و در 

خالل این دوره فعالیت های مهم دیگری در حال انجام است.
مدیر پاالیشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی تأکید کرد: این برنامه ریزی 
به گونه ای انجام شده که پاالیشگاه ششم در سال ۱۴۰۰ تعمیرات اساسی نداشته 
باشد و شاهد بهبود شاخص های دسترس پذیری و بازده عملیاتی پاالیشگاه در 

آینده نزدیک باشیم.
تالش برای کاهش آثار نامطلوب اقلیمی و زیست محیطی

ولی پور همچنین از قابلیت اطمینان ۹۹.55 درصدی و سایر شاخص ها خبر 
داد و درباره شرایط زیست محیطی پاالیشگاه ششم پارس جنوبی، گفت: مدیریت 
زیست محیطی در پاالیشگاه ششم در راستای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی 
و توسعه پایدار تدوین شده است. ما با تمسک به این اصول همواره در تالشیم 
ضمن کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت ها، مسئولیت خود را در قبال 

حفظ محیط  زیست برای نسل های آینده ایفا کنیم.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه هدف از مدیریت جنبه های زیست محیطی 
شناسایی همه فعالیت های پاالیشگاه و کاهش یا حذف آثار نامطلوب بر محیط 
پیرامونی و اقلیم منطقه است، برنامه ها در چهار حوزه مختلف مدیریت انتشارات به 
جو، حفظ منابع آبی، حفظ کیفیت خاک و کنترل شدت صوت تنظیم شده است.

مدیر پاالیشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی ادامه داد: با توجه به اینکه 
مسائل زیست محیطی صنعت با روش های سنتی چندان قابل مدیریت نیستند، 
تأکید بر خالقیت و نوآوری و استفاده از فناوری های دوستدار محیط زیست در 
دستور کار قرار گرفته است. برای مثال به منظور کاهش آلودگی آب و خاک 
تأمین  به  اقدام  پاالیشگاه  مدیریت  فلئورسنت،  المپ های  تعویض  از  ناشی 
دستگاه امحای این گونه المپ ها کرده که این دستگاه مجهز به فیلترهای جذب 
شیمیایی بخارات جیوه است، همچنین انجام طرح تصفیه ضایعات سود مستعمل 
با استفاده از روش اکسیداسیون پیشرفته و تخریب مولکولی به صورت پایلوت از 
ابتکارهای ستودنی مجموعه پاالیشگاه در این باره است که امیدواریم امسال 
با دریافت مجوزهای الزم، مراحل اجرایی و صنعتی سازی این پروژه آغاز شود.

پساب های  کیفیت  بهبوددهنده  پروژه های  دیگر  از  شد:  یادآور  ولی پور 
پایانی  مراحل  در  که  است   ۱۲۹ واحد  چربی گیر  پروژه  پاالیشگاه،  خروجی 
اجراست و امید می رود در سه ماه دوم سال ۹۹ به بهره برداری برسد. وی درباره 
اقدام های انجام شده در حوزه کاهش آالینده های هوا گفت: پاالیشگاه ششم 
برنامه ریزی های جامعی را برای کاهش مشعل سوزی گازهای اسیدی در سال 
۹۹ طرح ریزی کرده که تعویض کاتالیست های واحد بازیافت گوگرد، افزایش 
راندمان واحدهای AGE، تعویض دمنده های هوای واحدهای SRU، تعویض 
بازده و کیفیت واحد  ارتقای  پکینگ برج های جذب AGE، رفع مشکالت و 

دانه بندی گوگرد از جمله این پروژه هاست.

معاون بورس کاال اعالم کرد:

اجرای طرح پیش فروش متری مسکن در بورس کاال
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

رییس بانک مرکزی با بین اینکه نرخ تورم در 
پیش بینی  گفت:  شد،  خواهد  کنترل  درصد   ۲۲ رقم 
تا  نقدینگی  حجم  کاهش  دولت،  واقعیت  به  نزدیک 

یکسال آینده است.
در  )چهارشنبه(  گذشته  روز  همتی  عبدالناصر 
بانک  هدفگذاری  درباره  دولت  هیات  جلسه  حاشیه 
مرکزی برای کاهش تورم، افزود: یکی از عوامل موثر 
در افزایش تورم، حجم نقدینگی بوده و بر این اساس، 

تصمیم جدی دولت کنترل نقدینگی است.
اقدامات  با  است  این  ما  بینی  پیش  گفت:  وی 
جدی دولت و همچنین انضباط مالی که دولت برای 

کسری بودجه از طریق فروش سهام و انتشار اوراق 
خرانه متعهد شده است این مشکل حل شود.

به  نزدیک  خیلی  پیش بینی،  این  گفت:  همتی، 

واقعیت خواهد بود و حجم نقدینگی نسبت به گذشته 
درصد   ۲۲ رقم  نزدیک  نیز  تورم  و  شد  خواهد  کمتر 

کنترل خواهد شد.
وی گفت: اکنون نیز بعد از اعالم بانک مرکزی 
بازارهای مختلف مشاهده می کنیم. ما  را در  آثار آن 
مقید هستیم با ابزارهایی که در اختیار داریم و اقداماتی 
که بانک مرکزی در بازار پول خواهد داشت بتوانیم از 
طریق کنترل نرخ سود بانکی، نرخ تورم را کنترل کنیم.

بانک مرکزی، دولت در تالش  رییس  به گفته 
است از حاال تا یکسال آینده به نرخ های هدفگذاری 

تورمی اعالم شده برسد.

همتی: تصمیم جدی دولت کنترل نقدینگی است

معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی گفت: برای تامین مسکن 
ارزان کارگران طرحی را آماده کردیم که 
نیازمند ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار است 
عالی مسکن  در شورای  امیدواریم  که 

این اعتبار تامین شود.
اقدامات  درباره  کبیری  محمد 
معاونت تعاون وزارت کار برای مسکن 
مسکن  طرح  بحث  در  کفت:  کارگری 
کارگری، معاونت روابط کار و فرهنگی 
دنبال  را  موضوع  این  کار  وزارت 
کار  وزارت  تعاون  معاونت  اما  می کرد، 
را  کارگری  مسکن  تعاونی های  نیز 

بررسی و مشکالت را احصا کرد.  
حاضر  حال  در  اطهارداشت:  وی 
طرحی  تعاون  توسعه  بانک  کمک  با 
را برای تامین مالی پروژه های تعاونی 
درخواستی  و  کردیم  آماده  کارگری 
هم به بانک مرکزی برای تامین خط 
اعتباری ارائه کردیم که در گام نخست 

مخالفت شد.  
گفت:  کار  وزارت  تعاون  معاون 
روز گذشته)چهارشنبه( در جلسه شورای 
عالی مسکن که با ریاست معاون اول 
رییس جمهوری برگزار  شد، طرح خود 
تامین  تعاون،  توسعه  بانک  با  که  را 
مالی پروژه های مسکن برای کارگران 

را شروع کردیم، تقدیم کردیم.
کار  اینکه  برای  کرد:  بیان  وی 
با  ا  ر یی  زمین ها فتد  نیا تعویق  به 
صنعتی  شهرک های  شرکت  همکاری 
و وزارت صنعت در سه نقطه در حاشیه 

شهرک های صنعتی برای ساخت مسکن 
به صورت آزمایشی انتخاب کردیم.  

مسکن  وزارت  به  افزود:  کبیری 
پیشنهاد کردیم که این زمین ها توسعه 
یابد و تعدادی از زمین ها نیز از سوی 
اگر  و  می شود  معرفی  کار  وزارت 
با  کند  موافقت  مسکن  عالی  شورای 
کمک بانک توسعه تعاون آماده ایجاد 
کارگران  برای  قیمت  ارزان  خانه های 

خواهیم بود.
اجرای  برای  اظهارداشت:  وی 
منابع  از  تعاون  توسعه  بانک   این طرح 
تومان  میلیارد   ۱5۰ مبلغ  خود  داخلی 

نیاز  ما  آنچه  اما  است  داده  اختصاص 
داریم نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان 

خط اعتباری است.  
طرح  کار،  وزارت  تعاون  معاون 
تامین مسکن کار را تشریح کرد و کفت: 
طرح به این صورت است که مثلثی بین 
تعاونی مسکن، بانک و پیمانکار شکل 
می گیرد. طرف پیمانکار، بانک است تا 
و  دهد  انجام  منظم  مالی  تامین  بتواند 
تعاونی، مدیریت مالی اعضا را برعهده 
به  را  خواهد داشت و اعضا سهم خود 
بانک می دهند و بانک نیز به پیمانکار 
تاخیری  اعضا  که  صورتی  در  می دهد 

اعتبار  پرداخت  متضمن  باشند  داشته 
دلیل  به  که  مشکالتی  تا  بود  خواهد 
عدم پرداخت برخی از اعضا پیش می آید 
وجود نداشته باشد و پروژه در زمان کوتاه 
و با قیمت ارزان تر در اختیار اعضا قرار 
پرداخت ها  در  تاخیری  چنانچه  و  گیرد 
باشد طبق قرارداد منعقد شده، بانک با 

اعضا روبه رو خواهد بود.  
این  اجرای  برای  تاکید کرد:  وی 
تامین  برای  مصوبه ای  نیازمند  طرح 
اعتبار ۲ هزار میلیارد تومان هستیم که 
امیدواریم در شورای عالی مسکن این 

اتفاق بیافتد.

اگر شورای عالی مسکن موافقت کند؛

معاون وزیر کار: ساخت خانه های ارزان قیمت برای کارگران شروع می شود

ــت  ــتور سرپرس ــاس دس ــر اس ب
تجــارت  و  معــدن  وزارت صنعــت، 
ــش  ــه پی ــر اینک ــالوه ب ــت( ع )صم
طــرح  در  خــودرو  خریــد  ثبت نــام 
ویــژه فــروش عیــد ســعید فطــر تــا ۱۴ 
خــرداد ۱3۹۹ ادامه دارد، خودروســازان 
ــی را  ــه وجه ــت هیچگون ــق دریاف ح
از  قرعه کشــی  در  حضــور  جهــت 

ــت. ــد داش ــان نخواهن متقاضی
بــر اســاس تغییــر در برنامــه 
زمان بنــدی فــروش ۲5 هــزار دســتگاه 
خــودرو، بعــد از اتمــام مهلــت ثبت نــام 
و بــر اســاس ضوابــط تعییــن شــده از 
ــی  ــودرو، قرعه کش ــه خ ــوی کمیت س
بــا نظــارت دســتگاههای امنیتــی 
و نظارتــی و در حضــور نماینــدگان 
رســانه های جمعــی، صــورت پذیرفتــه 
ــا  و صرفــا حائزیــن شــرایط مطابــق ب
ــه  ــزم ب ــده، مل ــام ش ــی انج قرعه کش
پرداخــت وجــه خــودرو خواهنــد بــود.

ــل  ــک از مراح ــچ ی ــذا در هی ل
ــودرو  ــد خ ــان خری ــام، متقاضی ثبت ن
ــد  ــه نخواهن ــت وج ــه پرداخ ــزم ب مل
بــود و واریــز ۱۰۰ درصــد وجــه خودرو 
تنهــا از ســوی افــرادی صــورت خواهد 
ــی  ــاس قرعه کش ــر اس ــه ب ــت ک گرف

انجــام شــده، حائــز شــرایط تشــخیص 
ــوند. داده ش

شــرط  کــه  می شــود  یــادآور 
نداشــتن پــالک فعــال و خریــد خودرو 
ظــرف 3۶ مــاه گذشــته، از جملــه 
شــروط اصلــی ده گانــه تعییــن شــده از 
ســوی کمیتــه خــودرو جهــت شــرکت 

ــت. ــور اس ــی مذک در قرعه کش
***

ــودروی  ــش از ۴۰۰ خ ــف بی کش

ــکار شــده!  احت
مامــوران پلیــس در ادامــه برخورد 
 ۴۰۲ این بــار  خــودرو  احتــکار  بــا 
ــده را  ــکار ش ــودروی احت ــتگاه خ دس
ــر  ــدوده چیتگ ــگ در مح در دو پارکین

ــد. ــف کردن ــف و توقی کش
ییــس  ر نظــری،  نــوش  کیا
بــاره  درایــن  چیتگــر  کالنتــری 
ــر در  ــالغ تدابی ــال اب ــه دنب ــت: ب گف
خصــوص برخــورد بــا احتکارکننــدگان 

خودروهــای بــدون پــالک در پارکینگ 
ــری در رصدهــای  ــا، عوامــل کالنت ه
ــاده  ــگ در ج ــده دو پارکین ــام ش انج
مخصــوص، بزرگــراه لشــگری غــرب 
بــه شــرق روبــروی خیابــان نــخ زریــن 
ــان لشــگری  و  شــرق بــه غــرب اتوب
خیابــان ســپاه اســالم شناســایی کردند 
ــداری  ــه نگه ــدام ب ــا اق ــه در آنه ک
ــواری  ــودروی س ــتگاه خ ــا دس صده

ــود. ــده ب ــالک ش ــد پ فاق
ــن راســتا  ــه داد: در همی وی ادام
ــام  ــا مق ــز هماهنگــی هــای الزم ب نی
انجــام شــده و مامــوران  قضایــی 
در دوعملیــات جداگانــه تعــداد ۲5۱ 
ــداد  ــگ اول و تع ــودرو را از پارکین خ
ــگ دوم  ــز از پارکین ــودرو را نی ۱5۱ خ

ــد. ــف کردن ــف و توقی کش
رییــس کالنتــری چیتگــر بــا 
ــکار  ــودروی احت ــه ۴۰۲ خ ــان اینک بی
ــالک  ــد پ ــی و فاق ــا ایران ــده عمدت ش
بودنــد، گفــت: ایــن خودروهــا متعلــق 
ــه  ــن زمین ــود کــه در ای ــر ب ــه دو نف ب
پرونــده ای تشــکیل و بــه پلیــس 
شــد.  واگــذار  اقتصــادی  امنیــت 
ــب  ــز پلم ــگ نی ــن دو پارکین همچنی

ــد. ش

پرداخت وجه بعد از قرعه کشی؛

پیش ثبت نام خودرو تا 1۴ خرداد ادامه دارد
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افشا گری رییس کمیته فنی فدراسیون بدن سازی؛
برخی از بزرگان این رشته پول می گیرند

مدرک مربیگری می دهند!
رییس کمیته فنی فدراسیون بدنسازی با بیان اینکه بسیاری از قهرمانان و 
بزرگان این رشته از ارائه مدارک مربیگری با دریافت پول های کالن خبر می دهند، 

گفت: این کار بازی با جان مردم است.
کامران علیشاهی، با بیان اینکه بسیاری از بزرگان و قهرمانان رشته بدنسازی 
اخذ  با  قانونی و  از ضوابط  ارائه برخی مدارک مربیگری خارج  از  اندام  و پرورش 
پول های کالن، خبر می دهند، اظهارکرد: تا آنجا که می دانم خیلی ها می گویند 
برخی افراد از موقعیت خود سوءاستفاده می کنند و دست به این قبیل کارها می زنند. 
مثال  اینکه برخی به من گفتند یک خانم به اسم حکم مربیگری بین المللی از افراد 
مختلف تا ۱۰۰۰ دالر پول می گیرد و یا فرد دیگری در تهران با گرفتن پول مدرک 
مربیگری می دهد. درباره این ادعا سند ندارم و کسانی که مسئول کار هستند باید 
پاسخگو باشند. باید مشخص شود آیا این افراد برای پول درآوردن به هر شکل 

ممکن آمده اند و یا اینکه آمده اند به ورزش خدمت کنند.
*مدرک مربیگری بدون پشتوانه فنی بازی با جان مردم است

رییس کمیته فنی فدراسیون بدنسازی با تاکید بر خطرات احتمالی این اقدام، 
ارتباط  مردم  با سالمت  که  چرا  است  متفاوت  موارد  سایر  با  ورزش  حوزه  گفت: 
مستقیم دارد. این کار باعث می شود افرادی بدون هیچ پشتوانه فنی با دادن پول 
کارت مربیگری بگیرند و بروند در باشگاه ها مربیگری کنند و نسنجیده مکمل و 
دارو هم به نوجوانان و جوانان بدهند که این اقدام خطرات زیادی برای سالمت 
مصرف  بخاطر  مسترالمپیا  قهرمان   5۰ جمله  از  زیادی  ورزشکاران  دارد.  مردم 

نسنجیده دارو فوت کرده اند.
* قهرمانان از این وضعیت ناراحتند

وی تصریح کرد: خیلی  از بزرگان و قهرمانان این مشکالت را می گویند و 
خیلی هم ناراحتند. اگر کسی این کارها را می کند خدا از آن ها نگذرد و امیدوارم 
اینگونه مدارک و هم  قاطعانه برخورد کنند. هم دادن  افرادی  با چنین  مسئوالن 

گرفتن آن جرم محسوب می شود و اقدامی مجرمانه است.
*داور بین المللی باید چندین سال در داخل داوری کند

علیشاهی در پاسخ به این سوال که آیا درباره دوره های داوری نیز چنین مواردی 
وجود دارد یا خیر؟ گفت: ۱۴ سال دبیر کمیته داوران بودم. همان زمان اولین دوره 
داوری را برگزار کردم و نسل جوان را وارد کار کردیم. ۱۲ سال داور ملی بودم بعد 
به مسابقات بحرین رفتم و ۷ وزن داوری کردم و دفترچه ام را گرفتم. یعنی یک 
داور بین المللی باید ۸ یا ۹ سال داوری ملی  کند. االن سمتی در اینباره ندارم و باید 

ببینیم آیا این موضوع مهم رعایت می شود یا خیر؟
*اطرافیان پورعلی فرد فقط به خودشان خدمت کردند

وی در ادامه درباره عملکرد ناصر پورعلی فرد رییس فدراسیون بدنسازی که 
بدلیل بازنشستگی از کار کنار رفته است، گفت: عملکرد پورعلی فرد عالی بوده اما 
به نظر من یکسری فشارها از بیرون باعث شد که او لج کند. یکسری افراد ضعیف 
در کنار او کار کردند و او نخواست از افراد کاردان و استخوان خرد کرده استفاده 
کند. افراد زیادی که در ظاهر همراه او بودند اما در باطن منافع خودشان را دنبال 
می کردند.اطرافیان او فقط به خودشان خدمت کردند و نمی خواستند افراد بزرگ در 

فدراسیون امور را در دست بگیرند.
* خیلی از کمیته های فدراسیون در انحصار افراد است

کمیته های  دخالت  ما  فدراسیون  مشکالت  از  یکی  مثال  افزود:  علیشاهی 
دیگر در کمیته فنی فدراسیون است؛ افرادیکه نمی توانستند وظایف قانونی خود را 
بدرستی انجام بدهند اما در کار کمیته های دیگر دخالت داشتند. ناراحت می شدم 
افرادی حضور دارند که  وقتی می دیدم در فدراسیون بزرگان این رشته نیستند و 
هیچ آشنایی با این رشته ندارند. خیلی کمیته ها دبیر ندارند و انفرادی کار می کنند 
و فکر می کنند کمیته برای آن هاست. باید بزرگان پرورش اندام را وارد گود کنیم 

و دست قهرمانان و استخوان خرد کرده ها را بگیریم.

ثوری: برنامه های شروع لیگ را پیگیری می کنیم
رییس فدراسیون بوکس ایران 
گفت: برای برگزاری رقابت های لیگ  
شرکت  تیم های  دعوت نامه  برتر، 

کننده را فرستادیم.
برگزاری  درباره  ثوری،  حسین 
رقابت های لیگ برتر بوکس توضیح 
داد: برنامه های شروع لیگ را هم چنان 
هم  گذشته  روز  و  می کنیم  پیگیری 
دعوت نامه ها را برای تیم های شرکت 

کننده فرستادیم تا اولین جلسه هماهنگی برای برگزاری این رقابت ها را برگزار کنیم.
او در پاسخ به این سوال که پیش بینی می کنید لیگ با چند تیم آغاز شود؟ 
از  این دوره  اعتماد برای حضور در  تا ۹ تیم خوب و قابل  تاکنون ۸  اظهار کرد: 
مسابقات لیگ اعالم آمادگی  کرده اند، اما باید ببینیم شرایط مالی این تیم ها چگونه 
است تا خدایی نکرده در وسط راه نگویند نمی توانیم ادامه دهیم. باید تیم هایی در 

لیگ باشند که پشتوانه مالی خوبی دارند.
خردادماه  همین  در  مطمئنا  کرد:  تاکید  ایران  بوکس  فدراسیون  رییس 
جلسه های خود را با نمایندگان باشگاه های شرکت کننده می گذاریم تا برنامه ریزی 
اعالم  منتظر  مسابقات  برگزاری  برای  هم  آن   از  پس  دهیم.  انجام  را  نهایی، 
پروتکل برگزاری مسابقات از سوی وزارت ورزش و ستاد ملی مبارزه با ویروس 

کرونا خواهیم بود.
او در پاسخ به این سوال که آیا دلشاد، رییس سازمان لیگ خواهد بود؟ اظهار 
کرد: در همین هفته جدید کار گروه خود را برگزار می کنیم تا تکلیف این مسائل 
را مشخص کنیم. دلشاد از اصلی ترین گزینه های فدراسیون است، اما فعال چیزی 

مشخص نیست.

اعتراف تلخ فاوره:
دلتنگی برای جام ادامه خواهد داشت

سرمربی بوروسیا دورتموند بعد از شکست برابر بایرن مونیخ اعتراف کرد که 
باواریای ها جام را باالی سر خواهند برد.

به گزارش اسکای اسپورت، بوروسیا دورتموند امید زیادی داشت که بتواند 
در هفته بیست و هشتم بوندسلیگا بایرن را شکست دهد اما نه تنها شکست نداد 

بلکه بازی را هم واگذار کرد.
دورتموند در این بازی که در ورزشگاه خالی از تماشاگر سیگنال ایدونا پارک 
برگزار شد با یک گل تن به شکست داد تا اختالف این تیم با بایرن به ۷ امتیاز 

افزایش پیدا کند.
از بازی گفت: در  لوسیان فاوره، سرمربی دورتموند در نشست خبری بعد 
طول ۹۰ دقیقه، بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم اما سرعت کافی را نداشتیم. 
برای پیروزی در چنین بازی هایی باید به بازی سرعت بیش تری داد که متاسفانه 

چنین فاکتوری را نداشتیم.
او ادامه داد: در دادن پاس ها هم دقت الزم را نداشتیم. تعداد پاس های ما 
زیاد نبود و در رسیدن به دروازه حریف مشکل داشتیم با این حال در کل عملکرد 

تیم خوب بود.
سرمربی دورتموند در پایان گفت: هم چنان که دلتنگ تماشاگران خود شده ایم 
و از آن ها دور هستیم باید بگویم که از جام هم دور شده ایم. شرایط برای قهرمانی 
ما بسیار سخت شد. فاصله با بایرن مونیخ به ۷ امتیاز افزایش پیدا کرد این درحالی 
است که تنها ۶ دیدار باقی مانده است و این نشان می دهد که شرایط سخت است.

جنجال دوباره بالوتلی
مهاجم ایتالیایی بدون اطالع قبلی در 

تمرینات برشا حاضر نشد.
به گزارش آس، ماریو بالوتلی، مهاجم 
جنجال ساز ایتالیایی در تمرینات برشا غیبت 
کرد بدون این که به باشگاه خبر بدهد. این 
موضوع نشان می دهد عالقه ای به ادامه 
حضورش در تیم ایتالیایی ندارد. رابطه اش با 
ماسیمو سلینو، رییس باشگاه برشا بد است و 

به نظر می رسد بالوتلی از این تیم جدا شود.مهاجم ایتالیایی در تمرینات ۲۲ می 
)جمعه هفته گذشته( حضور داشت و به صورت انفرادی تمرین کرد. با این حال 
پس از سه روز تمرین دوباره غیبت کرد. بازیکن ۲۹ ساله در ۱۹ بازی این فصل 

توانست پنج گل به ثمر برساند.
مهاجم سابق منچسترسیتی یکی از فوتبالیست هایی بود که در زمان بحران 
کرونا در اروپا درخواست کرد که فوتبال متوقف شود. او در نخستین هفته مارس 
گفت: باید متوقف شود چون سالمتی در اولویت قرار دارد. نمی خواهم در رابطه 
با بیماری ریسک کنم. برای چه چیزی؟ برای این که یک نفر سرگرم شود؟ برای 
این که پول از دست ندهیم؟ با سالمتی نمی توان بازی کرد.بالوتلی تا سال ۲۰۲۲ 
با برشا قرارداد دارد. با وجود داشتن چنین شخصیتی فالمنگو برای جذب این بازیکن 

ابراز عالقه مندی کرد. با این حال هنوز چیزی تایید شده نیست.

فلیک: باید راضی باشم
پیروزی  از  بعد  بایرن مونیخ  سرمربی 
برابر بوروسیا دورتموند به ستایش از عملکرد 

شاگردانش پرداخت.
بایرن  اسپورت،  اسکای  گزارش  به 
مونیخ با پیروزی ارزشمندی که برابر بوروسیا 
به  دیگر  گام  آورد یک  به دست  دورتموند 

کسب عنوان قهرمانی نزدیک شد.
دیدار  این  در  فلیک  هانس  شاگردان 

خارج از خانه توانستند که با یک گل به پیروزی دست پیدا کنند تا اختالف خود را 
با دورتموند تیم دوم جدول رده بندی به ۷ امتیاز افزایش دهند این درحالی است 

که تا پایان لیگ تنها ۶ بازی دیگر باقی مانده است.
هانس فلیک بعد از بازی گفت: گام بزرگی را برای کسب عنوان قهرمانی 
برداشتیم. با همدلی زیادی که از خود نشان دادیم به پیروزی دست پیدا کردیم. 
برای نشان دادن قدرت و شایستگی خود به پیروزی نیاز داشتیم و خوشبختانه به 

آن هم دست پیدا کردیم.
او ادامه داد: فوتبال خوبی را به نمایش گذاشتیم. طبیعی است که از عملکرد 
بازیکنان راضی باشم. وضعیت تیم خوب است و اختالف خود را با تیم دوم بیشتر 

کردیم. امیدوارم این شرایط ادامه داشته باشد.
بایرن مونیخ با هدایت فلیک ۱۸ بازی در بوندسلیگا انجام داده است که ۱5 
بار به پیروزی رسیده است و تنها گواردیوال در تاریخ باشگاه بایرن توانسته که این 
شروع خوب را داشته باشد و اکنون فلیک می تواند حتی رکورد خوب این مربی 

اسپانیایی را هم پشت سر گذارد.

مهران مدیری اگر اطالعات بیشتری 
علیرضا  توانست  می  داشت  فوتبال  درباره 

نیکبخت را به چالش بکشد.
علیرضا واحدی نیکبخت ستاره سابق 
میهمان  پرسپولیس  و  استقالل  ملی،  تیم 
بود.  دورهمی  برنامه  در  مدیری  مهران 
نیکبخت که تبدیل به پای ثابت برنامه های 
این  در   ، کرونا شده  روزهای  در  تلویزیونی 
درباره  گفته شده  تقریبا  هایی  برنامه حرف 
به سبک  اما  را تکرار کرد،  فوتبالش  دوران 
برگی  ناگهان  اینستاگرامی  های  سلبریتی 
تازه رو کرد و روی میز گذاشت. او گفت: به 
دلیل ترسی که از پرواز دارد، در سال ۲۰۰5 
که صعود تیم ملی به جام جهانی قطعی شده 
همراه  تا  زد  مصدومیت  به  را  خودش  بود، 

ایران به سفر نرود!
این صحبت اما در حالی مطرح شد که 
نیکبخت در دوران فوتبالش سفرهای خارجی 
طوالنی مدت زیادی انجام داده است. او در 
سال ۲۰۰۲ با تیمی که قهرمان بازی های 
آسیایی شد، در سفری طوالنی به بوسان کره 
جنوبی رفت و در آنجا بازیهای خوبی از خود به 
نمایش گذاشت. او همچنین قبل از بازی های 
آسیایی بوسان همراه با تیم ایران در مسابقات 

مقدماتی ۲۰۰۲ به تایلند سفر کرده بود.
در چنین شرایطی می توان به این نکته 
اگرمهران مدیری اطالعات  رسید که شاید 

توانست  می  داشت،  تری  قوی  فوتبالی 
نیکبخت را به خاطر این صحبت به چالش 

جدی بکشاند.
تورنمنت مهم  یا ۴  نیکبخت 3  البته 
با دالیل مجهول از دست داده است. اولین 
نکرده،  پیدا  آن حضور  در  او  که  تورنمنتی 
مسابقات جام ملت های آسیا در سال ۲۰۰۴ 
است که او می توانست به عنوان دفاع چپ 
فیکس تیم ملی در آن مسابقات باشد. اما او 
به دلیل مصدومیت از فهرست نفرات اعزامی 
به چین خط خورد تا به همراه حامد کاویانپور 
یکی از مهم ترین چهره های خط خورده تیم 
ملی در آن تورنمنت باشد. نیکبخت همچنین 
همانطور که خود اعالم کرده رقابت های جام 
جهانی ۲۰۰۶ را با دالیل مشابه از دست داده، 
این در حالی است که همان زمان هم گفته 

دالیل  و  نبوده  مصدوم  نیکبخت  شد  می 
دیگری برای این کار داشته است که البته 
ایوانکوویچ سرمربی  برانکو  نزد  این دالیل 
وقت تیم ملی محفوظ است و در صحبتی 
که با او داشتیم اعالم کرد صحبت خاصی 
در این باره ندارد. البته خود نیکبخت هم در 
گفت و گوی خود اعالم کرد در آن مقطع 
اختالفاتی با برانکو داشته و به همین دلیل 
با تیم ملی به جام جهانی نرفته که البته این 

حرف اشتباه است.
در  نیکبخت  تورنمنت  این  از  بعد 
می   ۲۰۰۷ آسیا  های  ملت  جام  مسابقات 
قلعه  امیر  ملی  تیم  عضویت  در  توانست 
نداد. در حالی  اتفاق رخ  این  اما  باشد  نویی 
که نیکبخت بالفاصله بعد از این مسابقات 
به عنوان ستاره پرسپولیس در دومین فصل 

حضورش به عنوان ستاره سرخپوشان بازی 
های باکیفیتی به نمایش گذاشت.

پرونده نیکبخت در تیم ملی در زمان 
حضور علی دایی به عنوان سرمربی بسته شد 
و او در شبی که قرار بود تیم ملی به امارات 
فرودگاه  به  خاص  شرایطی  با  کند  پرواز 
برگردانده  اش  خانه  به  همانجا  از  که  آمد 
به  همیشه  برای  اش  ملی  پرونده  و  شد 

بایگانی رفت.
مهران  که  است  این  اما  مهم  نکته 
دورهمی  برنامه  مجری  عنوان  به  مدیری 
اطالع چندانی در این مورد نداشت که بخواهد 
نیکبخت را به چالش بکشد. البته سبک او نیز 
چندان به چالش کشیدن مهمان ها نیست و او 
در نظر دارد گفت  و گویی دوستانه با میهمان 
های حاضر در دورهمی داشته باشد. شاید جای 
این چالش ها نیز در برنامه او نیست و برای 
راستی آزمایی این صحبت ها احتیاج به یک 
برنامه تمام فوتبالی باشد. حاال اگر نیکبخت 
بخواهد در این زمینه روشن گری بیشتری 
دارد  برایش وجود  این فرصت  باشد،  داشته 
و  یابد  حضور  تر  جدی  برنامه  یک  در  که 
درباره این اشتباه بزرگ صحبت کند. چیزی 
که ممکن است به کمک بازیکنان جوان تری 
بیاید که هنوز استعداد و بازی های فوق العاده 
این ستاره سابق استقالل، پرسپولیس و تیم 

ملی را به خاطر دارند.

ترس از پرواز یا حاشیه های عجیب واحدی نیکبخت؛ 

کاش مهران مدیری اطالعات فوتبالی کاملی داشت!

برای  پرسپولیس  عراقی  هافبک 
فوتبال  تیم  تمرینات  در  شدن  حاضر 
محقق  دنبال  به  همچنان  رسپولیس 

شدن وعده های مدیران باشگاه است.
تیم  عراقی  هافبک  رسن  بشار 
میزان  کمترین  پرسپولیس،  فوتبال 
پرسپولیس  بازیکنان  بین  را  دریافتی 
داشت چرا که مسووالن باشگاه در نیم 
تسویه  را  او  فصل طلب فصل گذشته 
کرده اند و میزان دریافتی این فصل او 

هم کمتر از ۱5 درصد است.
رسن که به خاطر شیوع ویروس 
کرونا به کشورش سفر کرده، با انجام 
مصاحبه هایی گالیه های خود را نسبت 
به شرایط مالی به زبان آورد و حتی در 
بود  کرده  عنوان  صحبت هایش  بین 
که فصل آخر حضور در پرسپولیس را 

سپری می کند.

باشگاه  مسووالن  وجود  این  با 
پرسپولیس در تالش هستند تا شرایط 
را برای بازگشت وی به ایران مهیا کنند.

مسووالن باشگاه وعده دادند که در 
این هفته میزان دریافتی او را به سایر 

و  کنند  نزدیک  درصد   ۷۰ و  بازیکنان 
این بازیکن همچنان منتظر عملی شدن 

وعده های مسووالن پرسپولیس است.
با این حال اگر باز هم این وعده ها 
جامه عمل به خود نپوشاند ممکن است 

که  چند  هر  دهد  رخ  دیگری  اتفاق 
به  مطالبات  پرداخت  باشگاه  مسووالن 
بشار را در اولویت قرار دادند و قصد دارند 
به محض ورود وی به ایران قرارداد او را 
هم تمدید کنند.این در حالیست که 3بند 
متفاوت در قرارداد بشار موجود بود که این 
بازیکن می توانست با استناد به آن با توجه 
به عدم اجرایی شدن تعهدات از آبان ماه 
قرارداد خود را فسخ و تمام پول خود را 
از پرسپولیس از طریق فیفا بگیرد اما او 
به کارش در جمع سرخپوشان ادامه داد.

اکنون در عراق حضور  رسن هم 
دارد و با توجه به محدودیت های پروازی 
موجود منتظر است تا پس از عملی شدن 
وعده ها خود را به تهران برساند و این 
به  بازیکن  این  که  دارد  وجود  احتمال 
به  را  خود  به  عراق  از  زمینی  صورت 

ایران برساند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختنانهای فاقد سند رسمی برابررای شماره ۱3۹۹۶۰3۰۶۰۰۷۰۰۰3۱۷ هیات اول /دوم   
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سارم خالقی 
فرزند عثمان بشماره شناسنامه ۸۶۶ صادره از پائین جام  در یک باب زمین محصور با بنای 
احداثی به مساحت ۸۰/۲۴۹مترمربع در قسمتی از پالک باقیمانده ۷3۴۴فرعی از ۱۶۶-اصلی 
خریداری از مالک رسمی وارث مرحوم حسن گچ پزان )سعید-رضا-سوسن- لیال-رویا-طاهره 
شهرت همگی گچ پزان ( محرز گردیده است . لذا به منطور اطالع عموم مراتب دو نوبت به 
فاصله ۱5روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشندمی توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به ندت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقصای مدت مذکورو عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول۸/3/۱3۹۹
تاریخ چاپ نوبت دوم۲۲/3/۱3۹۹

سیدمجتبی جوادزاده رئیس ثبت اسناد و امالک

خانم آمنه بامری فرزند نصیر به شماره شناسنامه 35۸۰۲۹۴۱۹۹ به شرح دادخواست به 
کالسه ۹۹/۱۰۸ از این دادگاه درخواست نموده چنین توضیح داده که شادروان علی بامری به 
شماره شناسنامه 35۹۱۸۴۰3۷۸۶ در تاریخ ۱3۹۸/۱۲/۲۷ در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 

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

محمدرضا بامری به شماره ملی ۷3۷۰۲۷۲۸۱ فرزند ذکور متوفی
مهسا بامری به شماره شناسنامه ۷3۷۰۰۹55۱ فرزند مونث متوفی

آمنه بامری فرزند نصیر به شماره شناسنامه 35۸۰۲۹۴۱۹۹ همسر متوفی
گنجی بامری فرزند مهردل به شماره شناسنامه ۹۲۹ مادر متوفی ورحوم ورثه دیگری ندارد.

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

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف ۱5

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم الهام الیکانی به استناد ۲ برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به گواهی 
دفترخانه شماره یک گرمسار رسیده مدعی می باشد که سند مالکیت شش دانگ پالک 
۱۰/5۲3۱ واقع در بخش گرمسار مورد ثبت جلد ۱3۶ صفحه 3۱۷ به علت نامعلوم مفقود و 
مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب به استناد ماده ۱۲۰ آئین 
نامه قانون ثبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 

اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا 
مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسدین واخواهی و در صورت 
اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد 

شد. شماره چاپی سند ۷۲۶۱۲5
م/الف ۲۰۸
حسن رامه

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار 

آگهي حصروراثت
این شورا  از  آقای کیانوش توکلی شیرایه به شماره شناسنامه ۱۱۰5 فرزند مرتضی 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه فردپور شیرایه 
فرزند صفر در تاریخ ۹۶/۲/۱۴ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به 
شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-مریم توکلی شیرایه به ش ش ۲5۸۰۲۸۸۷3۲ فرزند کیانوش 
نسبت دختر۲-کیانوش توکلی شیرایه به ش ش ۱۱۰5 فرزند مرتضی نسبت زوج به غیر از 
وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني 
و ثبت ان به شماره ۶۸۷ سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه 
هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه 
به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت 

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

آگهي حصروراثت
از این شورا درخواست  خانم دالرام اسدی به شماره شناسنامه ۱3۷۶  فرزند احداله 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احداله اسدی  فرزند غضنفر در 
تاریخ ۹۹/۲/۱ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده 
اند:۱-امیر اسدی به ش ش 5۹۰ فرزند احداله نسبت پسر۲-آرام اسدی به ش ش 33۰۱ 
فرزند احداله نسبت دختر3-دالرام اسدی به ش  ش۱3۷۶ فرزند احداله نسبت دختر۴- رقیه 
محمدی درویشی به ش ش ۴۶3 فرزند محمدعلی نسبت زوجه به غیر از وراث نامبرده ورثه 
دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره 
5۸۴ 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 ۱۶رشت- پروین انصاری

آگهي حصروراثت
خانم فاطمه حقیقی به شماره شناسنامه 3۹۱ فرزند احمد از این شورا درخواست گواهي 

حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدجواد حقیقی فرزند احمد در تاریخ 
۹۸/۱۲/۲۹ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده 
اند:۱-فاطمه حقیقی به ش ش 3۹۱ فرزند احمد نسبت خواهر به غیر از وراث نامبرده ورثه 
دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره 
۶۹۶ 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 ۱۶رشت-پروین انصاری

آگهي حصروراثت
درخواست  شورا  این  از  داود  فرزند   ۶3۰5 شناسنامه  شماره  به  افنوت  ندا  خانم 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان داود افنوت فرزند اجاقعلی 
در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۶ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل 
تعرفه شده اند:۱-نرجس افنوت به ش ش ۲5۸۱۲۰3۶۶۸ فرزند داود نسبت دختر۲-ندا 
زارع پورچوکامی به ش  البنی  ام  افنوت به ش ش ۶3۰5 فرزند داود نسبت دختر3- 
ش ۲۸۸۴۰ فرزند عزیز نسبت زوجه به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک 
۶۲۶ سیار  به شماره  ان  ثبت  و  قانوني  تشریفات  انجام  و  دادخواست  از مالحظه  پس 
اعتراض  هرشخصي  چنانچه  نماید  مي  آگهي  نوبت  دریک  را  مزبور  درخواست  مفاد 
دفتر  به  یکماه  ظرف  آگهي  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفي  از  وصیتنامه  یا  و  دارد 
شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت 

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

آگهي حصروراثت
آقای اسمعیل خلیل زاده کلنگسستانی به شماره شناسنامه ۱۱5۸ فرزند یوسفعلی با وکالت 
آقای جواد قربان زاده از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مریم رشیدی نوده فرزند شمسعلی در تاریخ ۹۹/۱/۶ در شهرستان رشت فوت 
نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱- میالد خلیل زاده کلنگستانی به 
ش ش ۲5۸۰۴۰5۹5۱ فرزند اسمعیل نسبت پسر۲-اسمعیل خلیل زاده کلنگسستانی به ش 
ش ۱۱5۸ فرزند یوسفعلی نسبت زوج 3-شمسعلی رشیدی نوده به ش ش ۲ فرزند محرم 
نسبت پدر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام 
تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۱35 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

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

موضوع  هیات   ۱3۹۹/۰3/۰3 مورخه   ۱3۹۹۶۰3۲۶۰۰۱۰۰۰۲۴۸ شماره  رای  برابر   
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک همدان-ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد صیفی 
کار فرزند غالم بشماره شناسنامه ۲۱۸ صادره از همدان در ششدانگ عرصه یک قطعه باغ 
به مساحت ۲55۰ متر مربع قسمتی از پالک ثبتی ۲ اصلی واقع در حومه بخش سه همدان، 
به نشانی عباس آباد، پشت کوچه گرده پزی، دره اربابی، خریداری  از مالکین رسمی آقایان 
جعفر پنبه ای و مهدی و حسین صدرائی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عمومی 
مراتب در دونوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالیکت صادر خواهد شد. م.الف: 3۱۷ 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۰3/۰۸ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۰3/۲۴ 

علی زیوری حبیبی – رئیس ثبت اسناد و امالک همدان 

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱3۹۸۶۰3۰۱۰۶۰۰۰3۹۱۸ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سودابه پارسیون فرزند منصور به شماره 
شناسنامه ۴۰۱۶ صادره از شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
۲۶۸/۷۱ مترمربع پالک شماره ۶۴۷ فرعی از ۱۱۱ اصلی واقع در شهر ورامین تهران بخش 
حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت یحیی احدی از وراث حیدرعلی علی اعالء محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.ث/م.الف ۴۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۰۲/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۰3/۰۸

محمد رحیم پور راینی
رئیس ثبت اسناد و امالک

بشار همچنان منتظر عملی شدن وعده ها

لیس  پرسپو ل  تبا فو تیم  ن  پیتا کا
تیم  این  که  ۹ساله ای  دوره  در  می گوید 
حرص  هوادارانش  نمی شد،  لیگ  قهرمان 
خوردند اما تیم شان را حمایت کردند تا این 

تیم  ساخته شود.
شروع  درباره  حسینی  جالل  سید 
از  بعد  کرد:  اظهار  پرسپولیس  تمرینات 
این که سازمان لیگ مجوز انجام تمرینات 
گروهی را صادر کرد، تیم ما در تست کرونا 
آمادگی جسمانی  بعد تست  شرکت کرد و 
دادیم و حاال هم چند روزی است که تمرین 
مربیان  هم  تمرینات  طول  در  می کنیم. 
در  بازیکنان  و  بودند  داده  تمرین  برنامه 
منزل اختصاصی تمرین می کردند به همین 
خاطر وقتی تست آمادگی جسمانی دادند، 
همه بازیکنان در شرایط خوبی بودند. مهم 
این است که تمرینات گروهی را پیگیری 
کنیم که این کار زیر نظر آقای گل محمدی 

انجام می شود. 
باشگاه ها  برخی  که  این  درباره  او 
گفت:  هستند،  لیگ  تعطیلی  ن  ها ا خو
با  باید  لیگ  سازمان  و  فوتبال  فدراسیون 
از نظرات کارشناسان یک تصمیم  استفاده 
قاطع بگیرند. نمی شود که یک روز بگویند 
بگویند  روز  یک  و  می شود  انجام  بازی ها 
تعطیل است. ما اصال نمی دانیم قرار است 
چه اتفاقی رخ بدهد. فدراسیون باید تصمیم 
تا  کند  اعالم  رسما  را  تصمیمش  و  بگیرد 
مردم بدانند قرار است چه اتفاقی رخ بدهد. 

روز یک  هر  بازی ها  درباره شروع  که  این 
اگر  است.  غیرحرفه ای  کاری  بشنویم  خبر 
قرار است مسابقات دوباره شروع شود رسما 
می کنم  احساس  گاهی  چون  کنند  اعالم 
اگر  است.  شدن  ایجاد  حال  در  مشکالتی 
می کنند  سود  مدیران  شود  تعطیل  بازی ها 

و به زیان بازیکنان است. 
کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس اضافه 
شهرستانی  تیم های  بیش تر  متاسفانه  کرد: 
برای دادن تست کرونا مشکل دارند. سازمان 
انجام  برنامه ریزی مشخص  باید یک  لیگ 
بدهد. اگر قرار باشد هر کسی نظری بدهد 
و سازمان لیگ هم گوش کند که کار پیش 

نمی رود. 
کسب  حتمال  ا به  هم چنین  وی 
چهارمین قهرمانی متوالی پرسپولیس اشاره 
کرد و گفت: هواداران ما در سال های گذشته 

خیلی سختی کشیدند. برخی صحبت هایی 
می کنند که اصال درست نیست. پرسپولیس  
۹ سال قهرمان نشده بود اما هواداران ما این 
موضوع را به گردن هیچ کس نینداختند. آن ها 
تالش زیادی انجام دادند و حرص خوردند 
تیم شان  تا  کردند  حمایت  بازیکنان شان  از 
ساخه شود. ۹سال اجازه ندادند پرسپولیس 
نفس بکشد اما حاال بازیکنان و هواداران کنار 
تیمی ساخته اند که موفقیت های زیادی به 
دست آورده است. در همین فصل ما واقعا 
ابتدا  در  که  این  وجود  با  و  کردیم  تالش 
ناامید نشدیم و با  اما  نتایج خوبی نگرفتیم 
این جا  به  تا  رفتیم  پیش  هواداران  حمایت 
رسیدیم که با اختالف ۱۰ امتیازی در صدر 

جدول هستیم. 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  حسینی 
برای شروع  لیگ  به سازمان  پیشنهاد شما 

کارشناسان  هرچه  گفت:  چیست؟  لیگ 
تصمیم بگیرند و قانونی به ما اعالم کنند، 
ما می پذیریم. باید تصمیم کارشناسی اتخاذ 
شود و این گونه نباشد که هر کسی بسته به 

منافع تیم خود نظر بدهد.
باشگاه  مالی  مشکالت  درباره  او 
پرسپولیس هم گفت: مشکالت مالی همیشه 
بوده و در آینده هم خواهد بود با این حال ما 
فقط یک وظیفه داریم و آن هم این است 
که برای شادی هواداران بازی کنیم. ما باید 
در تمرینات با تمام توان خود کار کنیم که 
بهترین عملکرد را داشته باشیم. در یک سال 
اخیر مدیرانی به پرسپولیس آمده و رفتند که 
حاال  امیدوارم  حال  این  با  شد  سخت  کار 
که  کند  بیش تر تالش  آمده   رسول پناه  که 

مشکالت برطرف بشود. 
با  ادامه  در  پرسپولیس  بازیکن  این 
قطعی  درباره  برخی  صحبت  که  این  بیان 
پرسپولیس  بازیکنان  روی  قهرمانی  شدن 
باید  بازیکنان  گفت:  می کند،  ایجاد  فشار 
فکر  دیگری  چیز  به  و  کنند  تالش  فقط 

نکنند. چون راه هنوز باقی است.
ر  د هم چنین  پرسپولیس  پیتان  کا
زیرساختی  امکانات  درباره  به سوالی  پاسخ 
ورزشگاه شهید کاظمی گفت: در روزهایی 
که دو پنجره نقل  و انتقاالتی تیم بسته بود، 
در دوره آقای گرشاسبی با کم ترین هزینه 
واقعا  االن  و  ساختیم  را  خودمان  امکانات 

شرایط خوبی داریم. 

نمی دانیم قرار است چه اتفاقی رخ بدهد؛

سید جالل حسینی: بازی ها تعطیل شود مدیران سود می کنند!



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1468- پنجشنبه 8 خرداد 61399 زمین ایران 

سمیه  مشهد  شهرستان  گروه 
امور  عمومی  روابط  مدیر  باقرزاده: 
شعب بانک ملی خراسان رضوی گفت: 
و  ملی  بانک  مشارکت  و  همکاری  با 
کمیته امداد امام خمینی )ره(۲۰۰۰ بسته 
معیشتی برای کمک به اقشار آسیب پذیر 
از بحران کرونا در خراسان رضوی تهیه 

و توزیع شد.
ین  ا فزود:  ا پور  کاوه  علیرضا 
شعب  امور  رئیس  حضور  با  مراسم 
بانک  ملی خراسان رضوی، مدیر کل 
اقتصادی استان، مدیرکل کمیته امداد 
رضوی،  خراسان  خمینی)ره(  مام  ا
جانشین فرماندهی سپاه امام رضا)ع(، 
و  رات  ا د ا بسیج  زمان  سا نشین  جا
مدیرکل  امام رضا)ع(،  کارمندان سپاه 
امور مالیاتی استان و مسئول دبیرخانه 
میزبانی  به  رضوی  خراسان  مواسات 

بانک ملی برگزار شد.
مراسم  این  در  کرد:  تصریح  وی 
کارکنان  تمامی  زحمات  از  مونسان 
امورشعب بانک ملی در خراسان رضوی 
که به عنوان سربازان خط مقدم عرصه 
اقتصاد و بانکداری با تمام توان پای منویات 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( هستند 
بسته  امداد ۲۰۰۰  با مشارکت کمیته  و 
معیشتی را در کمک به اقشار آسیب پذیر 
جامعه بویژه خانواده هایی که با مشکالت 
زیادی در بحران کرونا دست و پنجه نرم 

می کنند تهیه کردند، تقدیر کرد.
امور  رئیس  داد:  ادامه  پور  کاوه 
در  رضوی  خراسان  ملی  بانک  شعب 

ادامه با بیان سبقه و پیشینه چند ساله 
خیریه کارکنان بانک ملی به گوشه ای 
سال  در  گرفته  های صورت  از کمک 
امر  در  این خیریه  توسط  های گذشته 
آزادی زندانیان ، کمک به سیل زدگان 
در  محروم  آموزان  دانش  به  کمک  و 
های  مسئولیت  انجام  اجرای  راستای 

اجتماعی پرداخت.
شعب  امور  عمومی  روابط  مدیر 
در  افزود:  رضوی  خراسان  ملی  بانک 
امداد  کمیته  کل  مدیر  مراسم  ادامه 
ابراز خرسندی  با  استان، طی سخنانی 
از همیاری بوجود آمده با وجود شرایط 

کرونا در سطح کشور از تمامی کارکنان 
امر مواسات و عمل  بانک ملی که در 
به سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی 

همکاری داشتند، تقدیر و تشکر کرد.
ادامه  در  داشت:  اظهار  پور  کاوه 
ادارات  بسیج  سازمان  جانشین  مراسم 
و کارکنان سپاه امام رضا)ع( و مسئول 
دبیرخانه مواسات استان به ایراد سخنرانی 
پرداخته و مطالبی در باره پویش کمک 
مومنانه و همدلی ایجاد شده در کشور 
توسط مردم والیتمدار در پاسخ به ندای 

رهبر فرزانه نظام بیان کردند.
این  پایان  در  کرد:  تصریح  وی 

به  معیشتی  بسته   ۱۰۰۰ تعداد  مراسم 
ارزش یک میلیارد  ریال از محل کمک 
خراسان  ملی  بانک  کارکنان  های 
کارکنان  خیریه  همت  به  که  رضوی 
به همراه  بود  تهیه شده  این مجموعه 
۱۰۰۰ بسته معیشتی اهدایی کمیته امداد 
شامل برنج، سویا، ماکارونی، روغن، رب، 
چای، قند و دیگر اقالم  مورد نیاز بین 
ایتام، دانش آموزان محروم  نیازمندان، 
و اقشار آسیب پذیر از بیماری کرونا در 
راستای رزمایش کمک  مومنانه همگام 
با مردم والیتمدار ایران اسالمی توزیع 

گردید.

توزیع ۲۰۰۰ بسته معیشتی برای کمک به اقشار آسیب پذیر از بحران کرونا
 با مشارکت بانک ملی و کمیته امداد امام خمینی )ره(

مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان خبرداد:
شمار   ،   98 سال  در   مشترک  هزار   ۱8 بر  بالغ  باجذب  
مشترکان گازطبیعی استان  از مرز 586 هزار گذشته است

  مهندس محمد رحیم رحیمی درگفتگو با پایگاه خبری گازگلستان 
دراین خصوص گفت:در راستای فرآیند جذب مشترکین گاز طبیعی  ،  روند 
تا  داشته    ادامه  قوت  به  مصرف  مختلف  بخشهای  در  پذیری  اشتراک 
هموطنان فاقد گاز بتوانند  از این نعمت الهی بهره مند شوند.وی در ادامه 
ازجذب تعداد ۱۸ هزار و ۴۲۰  مشترک جدید گاز در سال ۹۸  خبرداد که ازاین 
تعداد حدود  ۱۰3۲۰ مشترک شهری و تعداد  ۸۱۰۰  مشترک نیز روستایی 
بودند که درسال گذشته به جمع مشترکین گاز اضافه شدند .   مهندس 
رحیمی تصریح کرد: با همت و تالش مجموعه کارکنان گازگلستان درمجموع 
تاکنون بالغ بر 5۸۶ هزارو ۸3۶ مشترک در سطح استان مصرف کنندگان 
گازطبیعی می باشند  که تعداد  35۷ هزار و ۱۹۱  مشترک شهری و ۲۲۹ 
هزارو ۶۴5 مشترک نیز روستایی می باشند.  مدیرعامل شرکت گازاستان 
گلستان  تصریح کرد:در مجموع تاکنون شهرستان گرگان با جذب بیش 
از ۱5۹ هزار و گنبد با افزون ۱۰5 هزارمشترک  بیشترین حجم مشترکین 
جذب شده استان  را دارند .وی بااشاره به این که تاکنون ۱۷۹۲  پروژه 
جایگاه  و  عمده  صنایع  شهری،روستایی،  مختلف  دربخشهای  گازرسانی 
و   پروژه ها شامل 33  شهر  این  گازرسانی شده،اظهار داشت:    CNG
۸۸۰  روستا ، تعداد  ۸۱5 واحد صنعتی عمده و همچنین ۶۴ جایگاه  سی 
ان جی می باشد. مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان در خاتمه با تاکید 
بر جدی گرفتن نکات ایمنی خطاب به مشترکین شرکت گفت: با توجه به 
گرم شدن هوا تدریجی هوا ،دقت شود جهت  جمع آوری وسایل گاز سوز 
حتمًا شیرهای مصرف گاز بسته شده و محل خروج گاز با در پوش مناسب 

مسدود گردد  تا  از بروز حوادث مرتبط  جلوگیری شود. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی:
مسدود شدن ۲6۰ حلقه چاه آب کشاورزی غیرمجاز 

در استان مرکزی مصوب شد

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی گفت: مسدود شدن 
۲۶۰ حلقه چاه آب کشاورزی غیرمجاز در سال جاری با هدف اجرای طرح 
احیا و تعادل بخشی دشت ها با تایید شورای حفاظت از منابع آب استان 

مصوب شد.
عزت اله آمره ای در حاشیه نشست شورای حفاظت آب استان مرکزی 
افزود: سهمیه هر شهرستان از این تعداد حلقه چاه آب کشاورزی مشخص 
شده است و در سال جاری برنامه عملیاتی به همت فرمانداران و منابع آب 
هر شهرستان برای مسدود شدن انجام می شود. وی اظهار داشت: امسال 
پیش بینی شده ۷۰۰ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه های آب کشاورزی 
استان برای مدیریت مصرف نصب  شود. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
استان مرکزی گفت: وزارت نیرو امسال مجوز رهاسازی ۴۴ میلیون مترمکعب 
سهمیه حقابه رودخانه قمرود در موضوع زیست محیطی را صادر کرده که 
برای  مرکزی مجوزی  استان  در  افزود:  ای  آمره  دارد.  ادامه  آخر سال  تا 
استفاده از پساب وجود ندارد و تنها شرط استفاده از پساب، مخلوط با آب 
چاه کشاورزی است که در هفته های اخیر پساب خروجی از تصفیه خانه 
خمین باعث نارضایتی روستاهای پایین دست شده است. وی اظهار داشت: 
مصوب شد تا پساب از طریق اتصاالت لوله به رودخانه منتقل تا مشکل 

زیست محیطی حل و از دسترس کشاورزان شهرستان خمین خارج شود

مدیرارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه: پشتیبانی 
از تولید 6 محصول جدید در سال 99 

جواد نیلی، مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه گفت: 
با دو  را  مبارکه سال ۹۸  به خصوص فوالد  به طورکلی فوالدسازان کشور 
چالش جدی و اساسی شروع کردند. چالش تأمین الکترود گرافیتی به دلیل 
یعنی کنسانترۀ سنگ آهن  اولیه،  مواد  تأمین  و چالش  آمریکا  تحریم های 

و گندله.
با تالش فراگیر و همچنین تمهیدات مدیریت ارشد سازمان، مشکل 
الکترود گرافیتی تا اواسط سال ۹۸ حل شد، ولی چالش تأمین مواد اولیه 
به دلیل جاذبه های صادراتی در این حوزه و سرمایه گذاری های انجام شده در 
بخش های پایین دستی و شرکت های معدنی کم وبیش ادامه دارد و هنوز 
هم بزرگ ترین نگرانی ما در سال ۹۹ است. اثر چالش های فوق، که سهم 
مواد اولیه در آن بسیار قابل توجه است، به گونه ای بود که فوالد مبارکه در 
سال ۹۸ با کاهش ۷۰۰ هزار تن گندله، ۱,3 میلیون تن آهن اسفنجی و 
۹۰۰ هزار تن تختال روبه رو شد؛ به گونه ای که تمام ذخیرۀ اسلب فوالد 
مبارکه برای پاسخ گویی به نیاز بازار و کنترل قیمت و به میزان ۶۰۰ هزار 
تن به مصرف رسید و در صورت عدم تأمین مواد اولیه، افت تولید و تبعات 

آن در بازار اجتناب ناپذیر است.
 وی به بیشترین تمرکز شرکت بر تولید اشاره کرد و افزود:

تولید محصوالت جدید  به  ویژه ای  توجه  مبارکه  فوالد  در سال ۹۸ 
تولید  که  داشت  واردات  از  جلوگیری  و  نیاز کشور  تأمین  و خاص جهت 
تختال های محیط گازترش )کاربرد در لوله های انتقال نفت(، ورق گرم برای 
تولید لوله های با استحکام باال و صنایع خودروسازی، و ورق سرد جهت تولید 

کانتینرهای دریایی و صنایع بسته بندی از آن جمله است.
سال  برای  مبارکه  فوالد  تولید  برنامة  کرد:  تصریح  ادامه  در  نیلی   
تولید است که  از ظرفیت های خطوط مختلف  بهره برداری حداکثری   ۹۹
با تولید ۷,5 میلیون تن گندله، ۹,3 میلیون تن آهن اسفنجی، ۷,۲ میلیون 
تن تختال، ۶,۶ میلیون تن کالف گرم و ۱,۶ میلیون تن محصوالت سرد 
به  و  به موقع  انرژی  و  اولیه  مواد  البته در صورتی که  محقق خواهد شد. 

میزان کافی تأمین گردد.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه از  وضعیت خطوط 

تولید گفت و افزود:
بحمداهلل در شروع سال جدید همة خطوط تولید فوالد مبارکه ضمن 
دستیابی به اهداف تولید خود، رکوردهای تولید قابل توجهی در بخش های 
مختلف آهن اسفنجی، تختال و کالف گرم داشته اند. امید است با حمایت ها 

و سیاست گذاری های مناسب بتوانیم به تمام اهداف در سال ۹۹ برسیم.

انسداد بیش از 5 حلقه چاه غیرمجاز در شرق مازندران در 
یک ماه گذشته

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران، این گروه ها در انجام 
فعالیت های نظارتی خود ضمن شناسایی چاه های غیرمجاز و جلوگیری 
از حفر آنها موفق شدند با همکاری نیروی انتظامی نسبت به انسداد چاه 
های غیر مجاز در دشت ممنوعه استان که تنها دشت ممنوعه شمال کشور 

است اقدام کنند.
شایان ذکر است در طی دو دهه گذشته با افزایش سطح زیرکشت 
آبی در شرق استان و برداشت بی رویه از آب زیرزمینی به خصوص از 
طریق اضافه برداشت از چاه های مجاز و یا بهره برداری از چاه های 
غیرمجاز، شاهد افت کیفیت منابع آب و کاهش ذخیره آبخوان در دشت 
شور  آب  دشت  این  در  مناطق  از  برخی  در  و  هستیم  بندرگز  بهشهر- 
تعادل بخشی در طی سال  اجرای طرح  با  نیز پیشروی داشته که  دریا 
های اخیر این روند کاهش پیدا نموده که امیدواریم با همکاری مردم، 

به تعادل خود برگردد. سفره مجدداً 

جابجائی 3۲۴ هزارتن کاال در استان اردبیــل 
ــل  ــتان اردبی ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
گفت:ازابتــدای ســال جــاری 3۲۴ هزارتــن کاال در اســتان اردبیــل جابجــا 

شــده اســت. 
ــل  ــل و نق ــداری و حم ــی اداره کل راه ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
جــاده ای اســتان اردبیــــل،علی رحمتــی در بازدیــد از شــهرک حمــل و 

ــر داد. ــی کاال خب ــدی جابجای ــش ۱3 درص ــل از افزای ــل اردبی نق
عضــو شــورای اداری اســتان اردبیــل وضعیــت حمــل و نقــل کاال و 
بــار در اســتان را کامــال عــادی و روان دانســت و تصریــح کــرد: در ۲ مــاه 

گذشــته ۲۴ هــزارو ۴۰3 بــرگ بارنامــه نیــز صــادر شــده اســت.
ــتان  ــل اس ــل و نق ــی حم ــی ایمن ــت اجرائ ــیون مدیری ــر کمیس دبی
اردبیــل محصــوالت کشــاورزی،انواع ســیمان،مواد غذایی،انــواع چوب،آهن 
ــاه گذشــته در  االت و ســوخت را عمــده کاالهــای جابجــا شــده در ۲ م

اســتان اردبیــل عنــوان کــرد.
رحمتــی فعالیــت ۸۷ شــرکت حمــل و نقــل کاال بــا بیــش از ۷ هــزارو 
ــش از  ــادآور شــد و افزود:بی ــاری در اســتان را ی ــاوگان ب ۸۰۰ دســتگاه ن
ــل کاالی اســتان  ــالش در حــوزه حمــل و نق ــده پرت ــر رانن ۱۱ هــزار نف

فعالیــت مــی کننــد.
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان اردبیــل گفــت: 
در قالــب کمیســیون مــاده۱۲ نظــارت ویــژه ای بــر عملکــرد شــرکت های 

حمــل و نقــل کاال انجــام مــی شــود.

ــی  ــوزه نمایندگ ــئول ح ــه مس ــم و معارف ــن تکری آیی
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــه در س ــی فقی ول

ــالم ای
حجــت االســالم چراغــی رئیــس اداره فرهنگــی ســازمان بــا اعــالم 
ــوزه  ــرم ح ــئول محت ــه مس ــم و معارف ــن تکری ــت : آیی ــر گف ــن خب ای
ــا  ــالم ب ــاد کشــاورزی اســتان ای ــه در ســازمان جه ــی فقی نمایندگــی ول
حضــور معاونــت محتــرم امــور اســتان های حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه 
در وزارت ، معاونــت محتــرم امــور فرهنگــی و آموزشــی حــوزه نمایندگــی 
ولــی فقیــه، ریاســت محتــرم ســازمان، مدیــران کل و معاونین ، مســئولین 
دفاتــر حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در ادارات تابعــه و جمعــی از کارکنــان 
در محــل ســالن جلســات ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان برگــزار گردید.

چراغــی افــزود: در ابتــدای ایــن جلســه دکتــر میــری  ریاســت محترم 
ســازمان بــه ارائــه گزارشــاتی از عملکــرد جهــاد کشــاورزی در حــوزه هــا 
و زیــر بخش هــای آن طــی ســال های اخیــر بــه ایــراد ســخن پرداختنــد. 
ایشــان در ادامــه از تعامــل و همــکاری و زحمــات جنــاب حجــت االســالم 
ــرای حجــت االســالم ســید حســن  ــد و ب ــر نمودن ــر ولدبیگــی تقدی دکت
ــت  ــی آرزوی موفقی ــوزه نمایندگ ــد مســئولیت ح موســوی در مســند جدی

کردنــد .
ــر ولدبیگــی  ــان کــرد: در ایــن جلســه حجــت االســالم دکت وی بی
ــوزه  ــرد ح ــی از عملک ــه گزارش ــی فقی ــی ول ــوزه نمایندگ ــئول ح مس
ــم  ــن تقوی ــه تدوی ــر از جمل ــای اخی ــال ه ــه در س ــی فقی ــی ول نمایندگ
آموزشــی ، خدمــات رســانی در ایــام اربعیــن بــه زوار و غیــره اشــاره کردنــد 
و افزودنــد کــه مســئول جدیــد حــوزه بــا تعامــل و همــکاری در پیشــبرد 

ــد. اهــداف حــوزه تــالش نماین
چراغــی افــزود : در ادامــه حجت االســالم ابراهیمــی معاونــت محتــرم 
امــور اســتان های حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در ســخنانی از بــذل توجــه 
آیــت اهلل تقــوی بــه نیــرو هــای ایــالم در کشــور تقدیــر و تشــکر کــرد ، 
وی افــزود حجــت االســالم ولــد بیگــی خدمــات خوبــی در زمینــه هــای 
آموزشــی و فرهنگــی ارائــه داده انــد کــه شایســته تقدیــر اســت. ســپس 
ــوزه  ــوان مســئول ح ــه عن ــم انتصــاب حجــت االســالم موســوی ب حک
ــالم را  ــتان ای ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــه در س ــی فقی ــی ول نمایندگ
قرائــت کــرد آنــگاه حجــت االســالم موســوی در ســخنانی بــر ضــرورت 

حفــظ وحــدت و انســجام نیروهــا تاکیــد کــرد .
در پایــان ایــن مراســم از زحمــات حجــت االســالم دکتــر ولــد بیگــی 

تقدیــر بــه عمــل آمد

مصــرف بیــش از ۲.688 میلیــارد مترمکعــب گاز طبیعي 
در اســتان اردبیل در ســال ۱398

ــارد و  ــرف دو میلی ــل از مص ــتان اردبی ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
ــر مکعــب گاز طبیعــي طــي ســال گذشــته در اســتان  ــون مت ۶۸۸ میلی
ــرودت هــوا در  ــودن و ب ــه کوهســتانی ب ــا توجــه ب ــر داد و گفــت: ب خب
اســتان اردبیــل و بــا توجــه بــه ســردي هــوا در ایــن اســتان ، مصــرف 
ــل  ــالهاي قب ــه س ــبت ب ــته نس ــال گذش ــی در س ــترکین خانگ گاز مش

ــه اســت.  افزایــش یافت
ــل، ســردار  ــی شــرکت گاز اســتان اردبی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اســماعیلی مدیــر عامــل ایــن شــرکت بــا بیــان اینکــه در ۱۲ ماهــه ســال 
گذشــته در بخــش هــاي خانگــي، تجــاري و صنعتــي اســتان دو میلیــارد 
و ۶۸۸ میلیــون مترمکعــب گاز مصــرف شــده، افــزود: از کل گاز مصــرف 
شــده در اســتان، ۱۹۰5 میلیــون متــر مکعــب مربــوط بــه مصــرف خانگــی 
و صنعتــی و ۷۸3 میلیــون متــر مکعــب گاز نیــز از ســوی نیــروگاه ســیکل 

ترکیبــی اردبیــل مصــرف شــده اســت.
ــزان مصــرف گاز طبیعــی در  ــن می وی در ادامــه اظهــار داشــت: ای
ــه بخــش  ــته ک ــه ســال ۱3۹۷ رشــد داش ــتان ۸/۱ درصــد نســبت ب اس
خانگــی و صنعتــی بــا ۱3۷ میلیــون متــر مکعــب رشــد و بخــش نیــروگاه 
ــا ۸۹ میلیــون متــر مکعــب کاهــش مصــرف  ســیکل ترکیبــی اردبیــل ب

گاز نســبت بــه ســال گذشــته مواجــه بــوده اســت.
در پایــان مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اردبیــل تصریــح 
ــوادث  ــروز ح ــع ب ــد در مواق ــی توانن ــی م ــهروندان گرام ــرد: ش ک
ــا واحــد امــداد شــرکت  ــه گاز طبیعــی و مشــکالت فنــی ب ــوط ب مرب
ــا شــماره گیــری  گاز اســتان اردبیــل در هــر ســاعت از شــبانه روز ب

ــد. ــاس بگیرن ۱۹۴ تم

ــز  ــور در مرک ــا حض ــتان ب ــه گلس ــرات منطق ــر مخاب مدی
ــامد:  س

مشــتریان مخابــرات مطمئــن باشــند مســائل مخابراتی 
در کوتاهتریــن زمــان پیگیــری و رفــع خواهد شــد

مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا حضــور در مرکز ســامد بصورت 
مســتقیم پاســخگوی تمــاس هــای مردمــی بودنــد. مهنــدس غالمعلــی 
ــز  ــور در مرک ــا حض ــات ب ــه ارتباط ــبت هفت ــه مناس ــه ب ــهمرادی ک ش
ارتباطــات مردمــی اداره کل بازرســی اســتانداری گلســتان بطــور تلفنــی 
ــا  ــه ب ــود. در تمــاس هــای حاصل پاســخگوی تمــاس هــای مشــتریان ب
شــماره ۱۱۱ ســامانه الکترونیکــی ارتبــاط مــردم و دولــت ، مــردم مســائل 
مرتبــط مخابراتــی را بــا مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان مطــرح نمودنــد 
و خواهــان بررســی و رفــع مشــکالت و تقاضاهــای خــود بودنــد. مهنــدس 
ــا اعــالم ایــن مطلــب کــه نارضایتــی در ســطح  غالمعلــی شــهمرادی ب
اســتان بســیار کاهــش یافتــه خاطــر نشــان کــرد بــا پیگیری جدی مســائل 
مطــرح شــده جهــت رفــع آنهــا تالشــهای الزم انجــام خواهــد شــد و ایــن 

امــر در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن اتفــاق خواهــد افتــاد.

برنامه های مدیریت مصرف و پاسخگویی بار شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
حسین قدیمی مدیر عامل شرکت 
توزیع برق استان اردبیل گفت : در این 
راستا برنامه ریزی شده است تا تفاهم 
نامه همکاری با ۱۴۴ مشترک صنعتی 
با مجموع دیماند 5۷ مگا وات و ۷۰۰ 
 ۴۲ دیماند  با  کشاورزی  چاه  مشترک 

مگاوات در ایام تابستان انعقاد یابد  .
از مولدهای  : استفاده   وی افزود 
از  مگاوات   ۶ ظرفیت  با  تامین  خود 
و  مصرف  مدیریت  های  برنامه  دیگر 

پاسخگویی بارسالجاری می باشد  .
برق  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
استان اردبیل عنوان کرد : برنامه ریزی 
برای عقد تفاهم نامه  با شرکت پخش 
فرآورده های نفتی برای اجرای قطع دو 

ساعته ۶۰ جایگاه به صورت دوره ای 
 ۲.5 ظرفیت  به  تابستان  پیک  ایام  در 
مگاوات از دیگر برنامه های پیش بینی 
شده این شرکت است .حسین قدیمی 
استانداری  با  که  هماهنگی  با   : گفت 

ساعت   ، آمد  خواهد  عمل  به  اردبیل 
استان  در  بانک  و  اداره  کاری   ۷۰۰ 
جمعا با مجموع دیماند مصرفی 5  مگا 
وات در تابستان سالجاری تغییر ساعت 

کاری خواهند داشت .

وی گفت : تعدیل مصرف روشنایی 
المپ  عدد   ۱5۰۰ تعویض  با  معابر 
LED و نیز افزایش کنتورهای فهام 
به ۴۰۰۰ دستگاه در شرکت توزیع برق 

استان اردبیل  انجام خواهد یافت .
 حسین قدیمی افزود  : در سال ۱3۹۸ 
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل  به 
۱5۸ مشترک صنعتی، کشاورزی ، اداری ، 
عمومی و مولدهای خود تامین پاداش  ۱5 
میلیارد ریالی پرداخت  نموده است ،  که 
با  در سال ۱3۹۹،  می شود  بینی  پیش 
۱۰۰۰مشترک جهت همکاری با شرکت 
توزیع برق استان تفاهم نامه منعقد شود  تا 
در صورت همکاری از » پاداش همکاری 

» بهره مند شوند .

فنی شرکت شهرکهای  -مجتمع 
شود. می  ایجاد  البرز  استان  صنعتی 

درجلسه ای که فرشی مدیرعامل شرکت 
شهرکهای صنعتی استان البرز با غیاثی 
تبار مدیر کل آموزش فنی و حرفه  ای 
جلسات  سالن  محل  در  البرز   استان 
اداره کل برگزار شد؛ طرفین بر گسترش 

همکاری های آموزشی تاکید کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
شهرکهای صنعتی استان البرز؛ در این 
نشست که معاونین و کارشناسان اداره 
کل  فنی حرفه ای نیز حضور داشتند 
آموزشی  های  همکاری  گسترش  بر 
تخصصی  مرکز  اندازی  راه  زمینه  در 
شرکت  فنی  مجتمع  و  فرینی  آ ر کا
در  بار  اولین  برای  صنعتی  شهرکهای 

البرز تاکید شد.
تقی غیاثی تبار مدیر کل آموزش 
این  در  البرز  استان  ای  حرفه  و  فنی 
میهمانان؛  به  مقدم  خیر  ضمن  جلسه 
مهارت  اشتغال  پروژه  تشریح  ضمن 
محور؛ بیان داشت: ما این پروژه را به 
بعد  و  قبل  که  کردیم  تدوین  صورتی 
آموزشهای ما به جایی وصل شود.وی 

۷5درصد  حدود  اینکه  دلیل  به  افزود: 
آموزش های مهارتی، به صورت عملی 
و به نسبت سایر آموزشها گران قیمت 
صورت  به  باید  باشد،  می  پرهزینه  و 
هدفمند اجرا شده و بر اساس سفارش، 
آموزش صورت پذیرد.مدیر کل آموزش 
وجود  البرز  استان  ای  حرفه  و  فنی 
نیروی کار ماهر را عامل اصلی افزایش 
بهره کاهش ضایعات و کاهش حوادث 
ناشی از کار عنوان نمود و با اشاره به 
راه اندازی سامانه اشتغال مهارت محور 
از  صنعتی  واحدهای  کرد:  خاطرنشان 
نیاز  نوع  توانند  می  سامانه  این  طریق 
به نیروی کار ماهر را ثبت و اداره کل 

هم در راستای نیاز این واحدها، اقدام به 
تربیت و آموزش نیروی کار ماهر خواهد 
نمود.غیاثی تبار در ادامه از برنامه ریزی 
برای راه اندازی مجتمع فنی در استان 
البرز با مدل و الگوی جدید برای اولین 
افزود:مجوز  و  داد  خبر  کشور  در  بار 
شورای  مصوبات  جزء  که  مجتمع  این 
رئیس  تاکید  مورد  و  استان  مهارت 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
شهرکهای  شرکت  به  باشد،  می  نیز 
صنعتی  واتاق بازرگانی البرز داده خواهد 
شد.مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان البرز از دیگر برنامه های در حال 
مرکز  اندازی  راه  را  کل  اداره  اجرای 

تخصصی کارآفرینی و کسب و کار در 
البرز عنوان و اظهار داشت:این مرکز به 
عنوان یک مرکز بین بخشی خواهد بود 
و قصد داریم بحث کارآفرینی سازمانی 

را پیاده سازی کنیم.
مدیر  فرشی  محمدامین  ادامه  در 
عامل شرکت شهرکهای صنعتی با بیان 
کارآزموده  و  ماهر  نیروی  تأمین  اینکه 
آمادگی  ماست،  اصلی  اولویتهای  جزو 
و  فنی  با  در همکاری  را   این شرکت 
حرفه ای جهت افزایش مهارت نیروی 
از  همچنین  کرد.وی  اعالم  کاراستان 
طرح  اجرای  در  شرکت  این  آمادگی 
پروژه  جمله  از  اشتغالزایی  نوین  های 
اشتغال مهارت محور، راه اندازی مرکز 
و  فنی  مجتمع  و  کارآفرینی  تخصصی 
و  صنعتی  شهرکهای  شرکت  آموزشی 
مشارکت در اجرای رویدادهای استارتاپی 
شهرکهای  شرکت  داد.مدیرعامل  خبر 
آموزشی  نیازسنجی  پایان؛  در  صنعتی 
و شغلی صنایع استان را خواستار و بر 
اجرای مشترک طرح اشتغال خانگی در 
مسکن  طرح  مسکونی  های  مجتمع 

مهر تأکید کرد.

مجتمع فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز ایجاد می شود

 ۱۰ اختصاص  از  شهریار  شهردار 
میلیارد ریال جهت مناسب سازی فضای 
شهری و پیگیری تخصیص زمین مناسب 
برای احداث مجموعه فرهنگی ، ورزشی و 

اداری معلولین و جانبازان خبر داد.
به نقل ازواحد خبر واطالع رسانی 
مدیریت ارتباطات،بهروز کاویانی شهردار 
فرماندار  حضور  با  نشست  در  شهریار 
شهرستان  معلولین  انجمن  اعضای  و 
شهریار با تاکید بر اینکه مناسب سازی 
فضاهای شهری برای معلولین جسمی 
رویکردهای  جمله  از  پیاده  عابران  و 
عدالت محورانه و حقوق شهروندی در 
برنامه ریزی و مدیریت شهری شهریار 
است گفت:شهر سالم را می توان شهری 

از  بتوانند  شهروندان  همه  که  دانست 
خدمات آن جامعه بهره مند شوند و در 

این راستا اعتبار ۱۰ میلیارد ریال در سال 
۹۹ جهت مناسب  سازی فضای شهری 

برای جامعه معلولین تخصیص گردیده 
است.شهردار شهریار در ادامه افزود: جهت 
اخذ  نیز  پس  زین  معلولین،  حال  رفاه 
تاییدیه مناسب سازی از اداره بهزیستی 
شهرستان شهریار جهت کلیه پروژه های 
عمرانی در حال ساخت توسط شهرداری 

شهریار انجام خواهد گرفت.
اینکه  بیان  با  کاویانی   مهندس 
ورزشی،  های  مجموعه  از  استفاده 
برای  شهرداری  آموزشی  و  فرهنگی 
جامعه معلولین رایگان می شود گفت: 
 ، فرهنگی  مجموعه  احداث  منظور  به 
ورزشی و اداری برای جامعه معلولین و 
جانبازان ، پیگیر اختصاص قطعه زمین 

مناسب می باشیم.

شهردار شهریار :

اختصاص 1۰ میلیارد ریال جهت مناسب سازی فضای شهری 
برای معلولین و جانبازان در شهر شهریار

شــهردار گــرگان گفــت: تمثال ســپهبد شــهید 
ــا حضــور مســووالن اســتانی و  قاســم ســلیمانی ب
شهرســتانی در گــرگان رونمایــی شــد. بــه گــزارش 
مرکــز اطالع رســانی روابــط عمومــی و امــور 
ــا  ــروز ب ــح ام ــرگان، صب ــهرداری گ ــل ش بین المل
حضــور مســووالن اســتانی و شهرســتانی، تمثــال 
ســپهبر شــهید قاســم ســلیمانی کــه توســط 
شــهرداری گــرگان ســاخته شــده بــود، در بلــواری 
کــه بــه نــام ایــن شــهید واالمقــام نامگــذاری شــد، 

ــی شــد.  رونمای

شــهردار گــرگان در حاشــیه رونمایــی از ایــن 
ــگاران اظهــار کــرد:  ــا خبرن تمثــال در گفت وگــو ب
نصــب تصاویــر ســرداران شــهید اســتان گلســتان و 
شــهدای مدافعــان حرم از ســال گذشــته در دســتور 

کار شــهرداری گــرگان قــرار گرفــت. 
ــه داد: خوشــبختانه  ــود ادام عبدالرضــا دادب
ــاخت  ــکار س ــاب پیمان ــی و انتخ ــل طراح مراح
ــان  ــن الم ــده و اولی ــام ش ــا انج ــن المان ه ای
ــم  ــهید قاس ــپهبد ش ــال س ــه تمث ــوط ب ــه مرب ک
ــالروز  ــا س ــان ب ــروز همزم ــت ام ــلیمانی اس س

از  پــس  روز  یــک  و  خرمشــهر  آزادســازی 
ــی  ــرد: باق ــد ک ــد. وی تاکی ــی ش ــدس رونمای ق
ــاخته و  ــده س ــاه آین ــرف دو م ــز ظ ــا نی المان ه
نصــب خواهــد شــد و عــالوه بــر آن شــهرداری 
گــرگان طــی ســال گذشــته جشــنواره های 
ــت  ــهدای مقاوم ــت ش مختلفــی را بــا محوری
ــرده و  ــزار ک ــلیمانی برگ ــهید س ــژه ش ــه وی ب
ــن،  ــن موضــوع تدوی ــا ای ــی ب ــی کتابچه های حت
ــابهی  ــای مش ــده و برنامه ه ــع ش ــاپ و توزی چ

ــم. ــتور کار داری ــز در دس ــال نی را امس

تمثال سپهبد شهید قاسم سلیمانی در گرگان رونمایی شد
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تصویری دیده نشده از زنده یاد سعید نفیسی و جواهر لعل نهرو نخست وزیر هند  
اختصاصی دنیای جوانان

آن کس که سهم توست
تقدیرش قشنگ است

حمیدرضا برزکار

»من با تو باشم کاش « تصویرش قشنگ است
این فکرهای خام، تاثیرش قشنگ است

ای کاش، من خواب خودم می دیدم اما
با چشم های تو، که تعبیرش قشنگ است

تقدیرهای شوم و بد این جا زیادند
آن کس که سهم توست تقدیرش قشنگ است

لبخند هر چند از لبان توست، اما
در پیکر من موج و تکثیرش قشنگ است

وقتی که من مردم، مقصرهم که باشی
بنویس چشمان تو تقصیرش قشنگ است

لبهات آیات خداوند کریم اند
این کفر زیبا ! با تو تفسیرش قشنگ است

ــور  ــع در ام ــت مناب ــعه  و مدیری ــاون توس ــده مع نماین
اقتصــاد فرهنــگ و هنــر وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ، 
بــا اعــالم ثبــت 3۴۷5 تقاضــا از ســوی فعــاالن حــوزه چاپ، 
نشــر، کتــاب و کتابفروشــی در ســامانه کارا، از صدر نشــینی 

اســتان تهــران بــا ۷۱۷ رکــورد تقاضــا خبــر داد.
افســر موم ونــدی، دربــاره آمــار مشــاغل حــوزه نشــر، 
ــوع 33  ــرد: از مجم ــان ک ــامانه کارا« بی ــده در »س ثبت ش
هــزار و ۹۲۴ رکــورد ثبت شــده، 3۴۷5 رکــورد برابــر بــا ۱۰ 
ــا عنــوان کســب  و کارهــای حــوزه چــاپ، نشــر،  در صــد ب

کتــاب و کتابفروشــی هســتند.
ــار  کســب و کار های  ــات آم ــه جزئی ــا اشــاره ب     وی ب
ــای  ــه و واحده ــزود: 5۹3 چاپخان ــر اف ــاپ و نش ــوزه چ ح
وابســته، ۱۱3۸ واحــد انتشــاراتی و ۴۱۰ کتاب فروشــی، 
ــه  ــامانه کارا ب ــی در س ــهیالت کرونای ــت تس ــرای دریاف ب

ــد.      ــدام کرده ان ــود اق ــات خ ــت اطالع ثب
ــاالن  ــای فع ــت  تقاض ــه ثب ــاره ب ــا اش ــدی ب  موم ون

حــوزه نشــر اســتان تهــران در ســامانه کارا ادامه داد: اســتان 
تهــران بــا ۷۱۷ رکــورد ثبــت تقاضــای دریافــت تســهیالت 
کرونایــی ویــژه مشــاغل حــوزه نشــر در صــدر اســتان های  
کشــور  قــرار دارد. در اســتان تهــران ایــن آمــار شــامل 5۸5 
بنــگاه انتشــاراتی، ۹۱ کتابفروشــی، 3۶ چاپخانــه، 3 ناشــر ـ 
ــروش، ۱ فروشــگاه عرضــه محصــوالت فرهنگــی و  کتابف

کتــاب و ۱ کافــه کتــاب اســت.         
 بــه گفتــه وی، اســتان خراســان جنوبــی بــا ۲ ثبت نــام، 
ــزان  ــن می ــگاه چــاپ، کمتری ــگاه نشــر و ۱ بن شــامل ۱ بن

ــت تقاضــا را داشته اســت.     ثب
 نماینــده معــاون توســعه  و مدیریــت منابــع در 
امــور اقتصــاد فرهنــگ و هنــر وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
ــهیالت  ــت تس ــای دریاف ــت تقاض ــت: ثب ــالمی گف اس
متقاضیــان  و  دارد  ادامــه  همچنــان  کارا  ســامانه  در 
می تواننــد بــا مراجعــه بــه ایــن ســامانه بــه ثبــت 

ــد. ــدام کنن ــا اق تقاض

1۰ درصد متقاضیان تسهیالت کرونایی از فعاالن حوزه نشر هستند

عشق  است  معتقد  حسن زاده  فرهاد 
سن  طبیعی  نیازهای  از  داشتن  دوست  و 
با  باید  و  است  انکار  غیرقابل  و  نوجوانی 
داستان های  و  رمان ها  در  و  آمد  کنار  آن  
تا بچه ها در ورطه  پرداخت  به آن  نوجوان 
رمان های زرد و بازاری نیفتند که به آن ها 

شناختی نمی دهد.
یکی  هفتم«  نیمکت  دریاچه  »کنار 
در  فرهاد حسن زاده  از همین کتاب هاست. 
به همین  این کتاب،  از داستان های  برخی 
ما  است،  معتقد  او  است.  پرداخته  موضوع 
جایی زندگی می کنیم که یکسری موضوعات 
که نیازهای طبیعی و ارگانیک انسان است 
تبدیل به تابو شده و احساسی به نام عشق 
مصادف شده با نیازهای جسمی و مفاهیمی 
از این دست. درحالی که از نظر روانشناسی 
همه می دانند که سن نوجوانی سنی خاص 
اقسام  و  انواع  با  آن  در  بچه ها  که  است 
افسردگی،  تنهایی،  جمله  از  احساس ها 

هویت یابی، عشق و ... روبه رو هستند.
حسن زاده می گوید: همه اینها نیازهای 
طبیعی سن نوجوانی و غیرقابل انکار است، 
باید با آن ها کنار آمد. باید تالش کنیم آن ها 
نوجوانان  به  و  کنیم  کنترل  و  مدیریت  را 
کمک کنیم این شرایط بحرانی و ناشناخته 
و حالت سردرگمی را پشت سر بگذارند و از 
آن عبور کنند ولی این شناخت وجود ندارد 
و از سوی مراجعی که کارشان آموزش دادن 
است، آموزش داده نمی شود و گره می خورد 
با تفکرات سنتی و گاهی اوقات ناآگاهی ها و 

بی شناختی ها و فاجعه به بار می آورد.
وظایف  به  ادامه  در  »هستی«  خالق 
و  می کند  اشاره  حوزه  این  در  نویسندگان 
می افزاید: من به عنوان یک نویسنده وقتی 
وجود  نیاز  این  بچه ها  در  می کنم  احساس 

از سویی می بینم  و  مواجه اند  آن  با  و  دارد 
سعی  نمی شود،  برخورد  خوب  نیاز  این  با 
می کنم در البه الی کارهایم به آن بپردازم. 
دریاچه  »کنار  داستان  مجموعه  در  مثال 
است  داستان   ۷ شامل  که  هفتم«  نیمکت 
عشق  مساله  به  دیگر  موضوعات  کنار  در 
دنیا  »آخر  داستان  در  مثال  پرداخته ام.  هم 
کجاست« ماجرای دختری بیان می شود که 
دفترچه خاطراتش از سوی مسئوالن مدرسه 
پیدا و خوانده می شود و آن ها به دلیل مطالبی 
که در آن دفترچه نوشته شده با او برخورد 
می کنند و سبب می شوذ که دختر بالیی سر 
خودش بیاورد و در ادامه بچه ها منتظرند بعد 

از مدتی دخترک به مدرسه برگردد.

را  داستان  این  ادامه می افزاید:  در  او 
براساس خاطره واقعی نوشتم که قبال در یک 
مجله خوانده بودم. آن زمان این مساله خیلی 
به  مدرسه  اولیای  که  بود  باب  مدارس  در 
خودشان اجازه می دادند وارد حریم خصوصی 
بچه ها شوند و کیفشان را جست وجو کنند 
و به کشفیاتی برسند و ناجی آن دانش آموز 
باشند. قصه دیگری هم در این کتاب هست 
که ماجرای دختری را بیان می کند که بزرگ 
شده و احساس می کند تشکی که قبال روی 
آن می خوابیده اندازه اش نیست و پاهایش از 
آن بیرون می زند. او خاطراتی را از گذشته به 
یاد می آورد، زمانی که عاشق پسر همسایه 
می شود و پدرش متوجه این نگاه ها می شود 

و با چاقو به سراغ پسر همسایه می رود.
حسن زاده در ادامه به دیده نشدن این 
کتاب اشاره می کند و می گوید: داستان های 
این کتاب رنگ و بوی اجتماعی دارند و تاحدی 
از  یکی  برای  منتشر شد  که  زمانی  تلخ اند. 
سیاه نمایی  دلیل  به  ولی  شد  کاندید  جوایز 
کنار گذاشته شد و دیده نشد درحالی که به 
نیازها و دغدغه های نوجوانان می پردازد. البته 
شاید از دالیل دیده نشدن این کتاب از سوی 
نوجوانان این بود که نوجوانان بیشتر طرفدار 
در  از سویی  داستان کوتاه،  تا  رمان هستند 
این مجموعه نگاه من تاحدی واقع گرایانه و 
تلخ بود و بیشتر می خواست بزرگترها را قانع 
و توجه شان را نسبت به این موضوع جلب 

کند نه نوجوان ها را.
جایزه  دوره  دو  نهایی  نامزد  گفته  به 
ما  جامعه  در  اندرسن،  کریستین  هانس 
قابل  همیشه  که  دارد  وجود  موضوعاتی 
پرداخت هستند. نویسنده نباید خودسانسوری 
این  به  و  شود  وارد  جسارت  با  باید  کند. 
موضوعات بپردازد، موضوعاتی که با گذشت 
زمان همچنان به شکل یک تابو به قوت خود 
باقیست. از سویی وقتی نوجوان ها احساس 
کنند نیازشان در بازار رسمی کتاب کودک و 
نوجوان پاسخ داده نشده به سراغ رمان های 
عاشقانه بزرگسال می روند. آن هم اگر شانس 
بیاورند رمان خوب بخوانند. اگر نه در ورطه 
تم  که  می افتند.  بازاری  و  زرد  رمان های 
ندارد  و چیز خاصی  ثابت است  آن ها  همه 
نویسنده  اگر  نمی دهد  شناختی  آن ها  به  و 
نسبت  شناخت  با  که  پیدا شود  هوشمندی 
ادبیات و مفاهیم زیبایی شناختی به این  به 
موضوع بپردازد می تواند مخاطب نوجوان را 
هم قانع کند. جای این داستان ها در حوزه 

کودک و نوجوان خالی است. 

 برای نوجوانان از عشق بنویسیم

پنج گفتار درباره اخبار جعلی
کتاب »پنج گفتار درباره اخبار 
جعلی« نوشته سیدغالمرضا فلسفی 

منتشر شد.
فصل  شش  در  کتاب  این 
هزار   ۲۰ قیمت  با  و  شده  تدوین 
تومان توسط نشر آرین در دسترس 

عالقه مندان قرار گرفته است.
در معرفی »پنج گفتار درباره 
است:  شده  عنوان  جعلی«  اخبار 
از  است  معتقد  کتاب  این  مولف 

آن جا که در عصر پساانقالب دیجیتال، هر شخص، کاربر و در عین  حال 
ناشر محسوب می شود پس باید مسئولیت اطالعات و اخباری را که تولید یا 
بازنشر می کند بر عهده بگیرد. گام اول در این مسئولیت پذیری، اصالحاتی هر 
چند جزئی است که با کسب دانش و مهارت الزم باید در شیوه بهره مندی 
از فضای مجازی و مواجه شدن با اطالعات و اخبار در رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی ایجاد کند. بر این اساس، کتاب »پنج گفتار درباره اخبار جعلی« در 

پی آن است که در این باره، حداقل ها را در اختیار افراد قرار دهد.
او در بیان دالیل تدوین این کتاب اظهار کرد: پس از انتشار اولین 
مقاله در حوزه اخبار جعلی با عنوان »اخبار جعلی و مهارت های مقابله با 
آن« تصمیم گرفتم تا نسبت به تکمیل و ارتقای این مقاله اقدام کنم و 
با برخی از صاحب نامان حوزه ارتباطات جهان برای گرفتن راهنمایی هایی 
مکاتبه کردم. ماحصل این تالش ها طی سال های ۱3۹۶ تا ۱3۹۸ مجموعه 

مطالبی است که در قالب پنج گفتار آماده شده است.

تجلیل از مختومقلی فراغی تجلیل از انسانیت است
رشاد  ا و  فرهنگ  وزیر 
اسالمی به همایش بزرگداشت 
صادر  پیامی  فراغی  مختومقلی 

کرد.
در پیام سیدعباس صالحی 
آمده است: ایران زمین از دیرباز 
تا به امروز همواره مهد فرهنگ 
و شعر و ادب بوده است. جای 

در  که  است  درخشانی  گوهرهای  به  آراسته  هنرپرور،  این سرزمین  جای 
قلمرو جغرافیایی زادگاه خود محدود نمانده و با آثار، گفتار و رفتار خویش 

آوازه ای ملی و فراملی یافته  اند.
گلستان،»  بهار  همیشه  خطه  اخالق  مدار  شاعر  و  وارسته  ادیب   
مختومقلی فراغی« در زمرۀ بزرگانی است که شهرۀ عام و خاص و مشهور 
جهان ادب و شعر است. او از دل مردم برخاست و در میان مردم زیست 
سرود.  خویش  روزگار  مردم  دغدغه  های  و  دردها  از  آنان  با  هم نفس  و 
پیوند عمیق باورهای دینی مختومقلی و ارادت او به پیامبررحمت حضرت 
خاتم االنبیاء)ص( و اهل بیت )ع(، بُعد معرفتی عمیقی به اشعار او بخشید.

او تنها شاعر مراوه تپه، ترکمن و ایران نبود. اخالق  مداری، مردم داری، 
دین باوری و سلوک فردی این شاعر شهیر، او را به ستاره  ای درخشان در 
آسمان فرهنگ مبدل ساخته که همچنان به جویندگان معرفت و انسانیت 
نور می  بخشد. شکوه نام او تا بدانجاست که او را به عنوان یکی از پیشگامان 

شعر با مضامین اخالقی می شناسند.
تجلیل از مقام این شاعر ترکمن، تجلیل از انسانیت و فضایل اخالقی 
انسانی است. حلقة مفقوده جهان پرآشوب امروز و انسان سرگشته عصر 
است.  غمخواری  و  دوستی  نوع  و  اخالقی  فضیلت  های  به  توجه  حاضر، 
مفاهیمی که در اشعار مختومقلی موج می زند و آثار او را به گنجینه ای از 

سجایای اخالقی مبدل ساخته است.
درودهای  اسالم، صمیمانه ترین  شاعر جهان  این  یاد  گرامیداشت  با 
خود را به مردم سلحشور و باصفای ترکمن نثار می کنم و از دست اندرکاران 

بزرگداشت مقام این انسان واال، کمال قدردانی را دارم.
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زهرا ثقفی الریجانی

 سعید نفیسی ، بنیان گزار نثر دانشگاهی در ایران

امروز، هشتم خردادماه، مصادف است با سالروز سعید نفیسی، بنیان گزار 
نثر دانشگاهی در ایران، نخستین استاد دانشکدٔه حقوق دانشگاه تهران، مسلط 
به زبان های یونانی، التین، فرانسه، روسی، اردو، پشتو، عربی و فارسی و 

بنیانگذار شیوه داستان نویسی در سال  ۱۲۷۴ خورشیدی.
سعید نفیسی  که در پانزده سالگی برای ادامه تحصیل به شهر نوشاتل 
سوئیس رفت و سپس وارد دانشگاه پاریس شد، در سال ۱۲۹۷ پس از اتمام 
تحصیالت به ایران بازگشت تا ضمن تدریس در مدارسی همچون دارالفنون 
و مشغولیت در وزارت فوائد عامه؛ به گروه نویسندگان مجله دانشکده پیوست 

و با ملک الشعرای بهار همکار شد.
نفیسی مرد پرکار و خالقی بود و دکتر صادق رضازاده شفق دربارٔه 
او نوشته: »در هر صورت این گونه ثمربخشی حیرت آور از نفیسی عجیب 
نیست و در این کار هیچ  یک از نویسندگان و مؤلفان زمان ما به پایه او 
نمی رسد و باید او را از حیث تعداد آثار با امثال یاقوت حموی یا ابوعلی 
سینا یا غزالی، و از متأخرین با مؤلف ناسخ التواریخ مقایسه کرد.« تسلط 
نفیسی به زبان های مختلف و همچنین تعدد آثارش در رشته های مختلف 
ادبیات و تاریخ تا آنجا پیش رفته که بسیاری از اساتید برجسته وی را معمار 
نثر جدید معاصر ایران نامیده اند. احیا و بنیانگذاری شیوه داستان نویسی تاریخ 
وی که در آن ها روح وطن پرستی و سلحشوری و قهرمانی را تقویت کرده، 
بیشترین تاثیر را روی جوانان ایران زمین در حب به وطن و حفظ استقالل 
از این رو می توان نسلی که ستون های  و تمامیت ارضی کشور داشته و 
کاخ طاغوت را به لرزه درآورد و چنان سلحشورانه قیام انقالبی را سال ها 
بعد در بهمن ۱35۷ رقم زد   همان نسلی دانست که تحت تاثیر افکار پرشور 
و وطن پرستانه نفیسی تربیت شده بود. استاد عبدالحسین زرین کوب، نفیسی 
مترجم،  نویسنده،  منتقد،  ادیب،  محقق،  مورخ،  بعدی؛  چند  شخصیتی  را 

زبان شناس، روزنامه نگار معرفی می کند.
آثار نفیسی در رشته هایی مثل تاریخ، تحقیق، شعر و فرهنگ نویسی 
بی نظیر بود. وی دیوان شعرا و متن های ادبی فراوانی را تصحیح کرده و بر 
آن ها مقدمه و تعلیقات نوشته است که دیوان »ابن یمین فریومدی«، دیوان 
»عطار نیشابوری«، »کلیات عراقی«، دیوان »انوری ابیوردی«، دیوان »قاسم 

انوار« و دیوان »اوحدی مراغه ای« از جملٔه این آثار است.
استاد نفیسی با تمام پرکاری که داشت تنها منبع درآمدش از   همان 
تدریس در دانشگاه بود چراکه تحقیق و پژوهش و چاپ کتاب های تاریخی 
و ادبی درآمدی را برای او رقم نمی زد و تنها عشق بود که نفیسی را وادار 
به فعالیت می کرد. به همین دلیل هم پس از بازنشستگی زمان کوتاهی 
را در تهران به سر برد و سپس با دل کندن از بزرگ ترین دارایی اش که 
کتابخانه شخصی اش بود و با به حراج گذاشتن کتاب هایش، اندک سرمایه ای 
جمع کرده و راهی پاریس شد تا با حقوق بازنشستگی و روی آوردن به 
ایرانی موجود  تاریخ  زندگی دانشجویی؛ تحقیق روی کتاب های خطی و 
در کتابخانه ملی فرانسه را آغاز کند. البته چاپ نشدن برخی آثار استاد بنا 
به دالیل گوناگون نیز بر این تصمیم مرد ادبیات و تاریخ ایران، بی اثر نبود.

مجموعه  ویژه  به  و  دوستان  وطن،  از  دوری  پاریس،  در  زندگی 
»پریمرز  بود. همسرش  سخت  و  گران  نفیسی  استاد  برای  کتاب هایش 
نفیسی« در مصاحبه ای گفته بود: »نفیسی واقعًا عاشق کتاب بود. او مصرف 
مفید و به جای پول را فقط در خریدن کتاب می دانست؛ تا جایی که هزینه 
ضروری  ترین احتیاجات شخصی خود را در راه خرید کتاب صرف می کرد.«

نفیسی که از بیماری آسم و قلنج رنج می برد، در سن ۷5 سالگی زمانی 
که برای شرکت در نخستین کنگرٔه ایران شناسان به تهران آمده  بود در ۲۲ 
آبان ۱3۴5 در تهران درگذشت. وی را در تهران در کنار قبر پدرش و در 

بقعه ای به نام آرامگاه سرقبر آقا )پایین تر از چهارراه مولوی( دفن کردند.
آثار کهن  نشر  به  تاریخی  وقایع  از  داستان نویسی  بر  نفیسی عالوه 
نیز عالقه مند بود، در این باب می توان به آثاری از وی همچون؛ تصحیح 
و ویرایش »پندنامه انوشیروان«، »تاریخ گیتی گشا«، »تاریخ بیهقی« و 

»تاریخ گردیزی« اشاره کرد.

مدیر انتشارات »نص« درگذشت
یر  مد  ، ع ر ا ز محمد حسین 
انتشارات »نص« و از پیش کسوتان 
حوزه نشر دانشگاهی، بعد از مدت ها 
تحمل درد و رنج سرطان در تهران 

درگذشت.
در   ۱3۲۹ متولد  زارع  مرحوم 
شهر یزد و از دانش آموختگان مقطع 
از  مخابرات  رشته  کارشناسی ارشد 
با  وی  بود.  شریف  صنعتی  دانشگاه 
بیش از ۴۰ سال تجربه از پیشکسوتان 
حوزه چاپ و نشر محسوب می شد و  

فعالیت وی در حوزه نشر با تاسیس انتشارات جوانه ها آغاز شد و در سال 
۱3۶۰ انتشارات نص را در تهران تاسیس کرد.

کتاب  ناشران  فرهنگی  انجمن  مدیره  هیات  ریاست  و  عضویت 
دانشگاهی از سوابق این ناشر پیش کسوت است. 

مراسم خاکسپاری مرحوم زارع امروز پنج شنبه ۸ خرداد انجام خواهد شد.

نقشه افرازی پالک 33۱33۸ بخش یک سمنان که با 
حضور ومعرفی مالک مشاعی )متقاضی افرازی (و نماینده 
ثبت به شرح باال طبق موقعیت محل تهیه وترسیم گردیده 

است نقشه بردار ثبت راس

الناز محمدیاری
تذکرۀ االولیا از مشهورترین آثار عطار 
نیشابوری است که تاکنون چندین نوبت به 
قلم پژوهشگران و ادیبان برجسته تصحیح و 
منتشر شده است. محمدرضا شفیعی کدکنی و 
محمد استعالمی از آخرین ادیبانی هستند که 
»تذکٰرۀاالولیا« را تصحیح و منتشر کرده اند. 
این کتاب مشتمل از مقدمه و ۷۲ باب است 
که هر کدام به زندگی، حاالت، اندیشه ها و 
صوفیه  مشایِخ  و  عارفان  از  یکی  سخنان 
و  مواعظ  االخالق،  مکارم  ذکر  می پردازد. 
نیز  گرانقدر  شاعر  این  حکمت آمیز  سخنان 
در این کتاب گنجانده شده است. نخستین 
تذکرۀ  به حاالت و سخنان امام  صادق )ع( 
و باب هفتاد و دوم نیز به حسین  بن  منصور 
حالج اختصاص دارد. دست نویس های معتبر 
»تذکرۀاالولیا« تا قرن دهم هجری، شامل 
همین ۷۲ باب است، اّما پس از قرن دهم 
فصل های دیگری با عنوان »ذکر متأخران 
از مشایِخ ِکبار« بر این کتاب افزوده شده که 
حاالت و سخنان ۲5 تن از عارفان قرن های 
چهارم و پنجم را دربردارد. اویس قرنی، بایزید 
بسطامی، ابراهیم ادهم، رابعه عدویه، فضیل 
عیاض و… از جمله مشایخ و بزرگان صوفیه 
هستند که ذکر حاالت آنها در این کتاب درج 

شده است.
نثر، محتوای کتاب و  از ویژگی  فارغ 
یک  خود  کنه  در  هرکدام  که  داستان هایی 
جمله  از  می کنند،  مطرح  را  عرفانی  مساله 
ارزش های این کتاب است. می توان با تاویل 
روایت های مختلف یک نظام اخالقی معتبر 
دالیل  همین  به  کرد.  استخراج  آن  از  نیز 
ادب  متون  ارزشمندترین  از  »تذکرۀ االولیا« 

فارسی است.
بر  ی  د یا ز ت  تصحیحا ن  کنو تا
تذکرۀ االولیا انجام شده است. اولین تصحیح 
صورت  نیکلسون  رنالد  توسط  کتاب  این 
مقدمٔه  با  کتاب  این  تصحیح  دیگر  گرفت. 
قرار  مخاطبان  دسترس  در  قزوینی  محمد 
گرفت. دومین تصحیح جّدی این کتاب توسط 
محمد استعالمی انجام شد که تاکنون بارها 
تجدید چاپ شده است. تصحیح محمدرضا 
نیز سال  از »تذکرۀ االولیا«  شفیعی کدکنی 

گذشته در دو مجلد منتشر شد.
شفیعی کدکنی چهار دهه مشغول به 
بررسی آثار عطار بود. نخستین تصحیح اش 
سال   ۴۱ که  بود  عطار  رنامه«  »مختا
از  تصحیح اش  بعدها  شد.  منتشر  پیش 
»اسرارنامه«،  »الهی نامه«،  »منطق الطیر«، 
شدند.  منتشر  نیز  و…«  »مصیبت نامه« 
درباره دو تصحیح استعالمی و »تذکرۀاالولیا« 
با امیرحسین اللهیاری، مترجم، نسخه شناس 

و منتقد حوزه ادبیات به گفت وگو نشستیم.
* تصحیح چیست و چه مراحلی دارد؟

اللهیاری در ابتدای این گفت وگو درباره 
روند تصحیح نسخ گفت: پیش از پرداختن به 
موضوع مقایسه دو تصحیح شفیعی کدکنی 
و استعالمی، نخست باید بدانیم که تصحیح 
چیست و روند انجام آن چگونه است؟ اولین 
نکته ای که برای یک تصحیح معقول مهم 
به مضمون  است.  اساس  نسخ  وجود  است 
اعتبار  میزان  از  یعنی نسخه هایی که  دیگر 
استفاده  مورد  باید  هستند  برخوردار  باالیی 

باید  اصلی  نسخه  کنار  در  بگیرند.  قرار 
امر  در  داد.  قرار  نیز  دیگر  نسخه  چندین 
تمامی  میان  مقایسه ای  مطالب،  تصحیح 
نسخه ها بدون از قلم افتادن حتی کلمه ای 
صورت می گیرد. عبارت های مشابه نیازی به 
تصحیح ندارند. اما اگر اختالفی میان نسخه ها 
وجود داشت باید دید که آن مورد چیست و 
در نسخه اصلی چگونه عنوان شده است تا 
در نهایت به نزدیکترین نسخه شبیه آید. از 
باب مثال می توان شاهنامه حکیم ابوالقاسم 
فردوسی را یاد کرد. تصحیح های فراوانی بر 
این کتاب صورت گرفته است که نام آشناترین 
خالقی  اخیراً، جالل  است.  مسکو  چاپ  آن 
مطلق افتخار جدیدترین و نزدیکترین نسخه 
ارتباط  بیشترین  که  را  شاهنامه  تصحیحی 
با نسخه اصلی دارد از آن خود کرده است. 
البته این نکته را باید مورد توجه قرار داد که 
بسیاری از متون در قرون مختلف فقط توسط 
کاتبان نوشته و نشر داده شده اند و هیچگونه 

تصحیحی روی آن ها انجام نشده است.
* یادآوری چند نکته و ذکر چند اشکال

کتاب  ر  د  : د ا د مه  ا د ا ری  للهیا ا
»تذکرۀ االولیا« خواننده با یک متن ترجمه 
از عربی به فارسی سروکار ندارد. اگر  شده 
مطالبی از نسخ مختلف به دست ما رسیده 
یا  که  است  اغالطی  از  ناشی  عموماً  است 
به  یا  و  دارد  ارتباط  کاتبان  غلط نویسی  به 
برداشت سلیقه ای شان از متن. احتمال دیگری 
نیز وجود دارد که عطار به دلیل سنی بودن 
مطالبی را در آثار خود عنوان کرده است که 
مورد پسند شیعه نبوده و به همین دلیل توسط 

کاتبان شیعه تحریف شده است.
وی یکی از ویژگی های متون تصحیح 
شده به قلم شفیعی کدکنی را در خوشخوانی 
آنها دانست: در مجموع می توان گفت تعداد 
نسخی که شفیعی کدکنی در تصحیح خود 
دیده بیش از تعداد نسخ استعالمی است. یکی 
از ویژگی های بارز تصحیح شفیعی کدکنی 
علمی و خوش خوان بودن آن است. با این 
حال می توان ایراداتی به کار او گرفت. شفیعی 
فراوان،  نسخ  از  استفاده  علیرغم  کدکنی 
خود  کتاب  پی نوشت های  و  تعلیقات  در 
موضوعاتی را تذکر داده و مثاًل گفته است 
اما خود در  که عبارت صحیح فالن است. 
متن اصلی همان مطلب را نادیده گرفته است. 
مورد بعدی که می توان از آن خرده گرفت 
عدم وجود نمایه اعالم در انتهای کتاب است. 
مطالب  شرح  عدم  به  مربوط  بعدی  مسئله 

این تصحیح،  در  او  است.  پیچیده  و  دشوار 
برخی تمثیالت و ادبیاتی که به آسانی قابل 
فهم در ذهن خواننده است بیان کرده، اما در 
بیان برخی ادبیات غامض و سخت فروگذاری 
کرده است. نمونه این کار او در تصحیح کتاب 

»دیوان شمس« نیز نمود دارد.
تمثیالت  ارائه  در  کدکنی  شفیعی   *

موفق تر از استعالمی است
کتاب  تصحیح  نحوه  درباره  اللهیاری 
محمدرضا  تصحیح  گفت:  »تذکرۀ االولیا« 
شفیعی کدکنی یک تصحیح ذوقی و از باب 
سلیقه او نیست بلکه او با یک کار علمی و 
براساس مطالعات دقیق این کتاب را به سامان 
رسانده و به نسخه اصلی آن نزدیک کرده 
آفتی  یک  تصحیح  این  بودن  علمی  است. 
در ذهن مخاطب ایجاد کرده و حافظه او را 
مخدوش می کند. البته نمی توان این امر را 
از عیوب این کتاب دانست. برای فهم درست 
این موضوع عبارتی آشنا در این کتاب از زمان 
بایزید بسطامی آمده است که می گوید: »به 
صحرا شدم عشق باریده بود.« شفیعی این 
عبارت را با استناد به نظریه های علمی تغییر 
این  از  عطار  منظور  که  است  گفته  و  داده 

مصرع تا زانو در گل فرو رفتن نیست.
مرگ«  ناچیزی  »گاه  کتاب  مترجم 
»تذکرۀ االولیا«  کتاب  ویژگی  کرد:  اضافه 
برای  خاصی  امتیاز  نتوان  که  شده  باعث 
هرکدام از این دو تصحیح قائل شد. همانطور 
که پیشتر نیز گفته شد این کتاب، اثر ترجمه 
می توان گفت  حال  این  با  اما  نیست.  شده 
شفیعی کدکنی نسبت به محمد استعالمی 
تمثیالت  عرفانی  پیشینه  و  تاریخ  ارائه  در 
است.  کرده  عمل  موفق تر  تذکرۀ االولیا  در 
دست نویس های  استعالمی،  محمد  نظر  به 
هجری،  دهم  قرن  تا  تذکرۀاالولیاء  معتبر 
از قرن دهم  اّما پس  شامل ۷۲ باب است. 
فصل های دیگری با عنوان »ذکر متأخران 
شده  افزوده  کتاب  این  بر  ِکبار«  مشایِخ  از 
است که حاالت و سخنان ۲5 تن از عارفان 
قرن های چهارم و پنجم را دربر دارد. همه 
این موضوعات اضافه شده به این کتاب به 
عطار نسبت داده شده است. اما وجه تمایز 
نوشته عطار را می توان از نوع زبان و کالم 

او در این کتاب متوجه شد.
* روش تصحیح تذکرۀ االولیا مولکولی 

است
اللهیاری درباره روش تصحیح شفیعی 
بخشی  در  کدکنی  شفیعی  گفت:  کدکنی 

از مقدمه به خطاهای نسخه تصحیح شده 
تذکرۀ االولیا توسط نیکلسون اشاره کرده و 
درباره روش تصحیح خود نوشته است: »در 
تصحیح تذکرۀاالولیا باید از روش مولکولی 
استفاده کرد. این کتاب هر جمله اش حاصل 
اندیشه و ذهن یکی از بزرگان زهد و تصوف 
است و هر کدام از این جمله ها خود جهانی 
این  تصحیح  در  باید  خویش.  ویژه  است 
جمله ها از تمام اسناد و قراین بهره برد ضمن 
اینکه نسخه های کهن تذکرۀ االولیا در این 

راه می تواند به ما بیشترین یاری را برساند.
و  تذکرۀ االولیا  نام گذاری  علت   *

معنی آن
کتاب  این  نامگذاری  درباره  اللهیاری 
»تذکره«  داد:  توضیح  »تذکرۀاالولیا«  به 
و  است  کردن  یاد  معنای  به  لغوی  نظر  از 
آن  در  که  می شوند  اطالق  کتاب هایی  به 
افرادی وجود دارند که در یک امری خاص 
امری هستند  به  اتفاق نظر داشته و شهره 
و درباره احوال و اقوال آن ها مطالبی نوشته 
می شود. »اولیا« نیز به معنای عرفا است. به 
طور کلی می توان معنای این کتاب را »یاد 

دوستان خدا« نامید.
دلیل  دبی  ا منتقد  و  مترجم  ین  ا
را  شعرا  دیگر  به  نسبت  عطار  بودن  ممتاز 
و  خواند  خاصی  ویژگی های  از  برخورداری 
گفت: در بسیاری از منابع و کتاب ها گفته اند 
عطار  زندگی نامه  از  ناچیزی  اطالعات  که 
در دسترس است. این مسئله به طور حتم 
اینگونه نیست. عطار ویژگی هایی در میان 
دیگر شاعران و عارفان داشته که او را برتر 
از دیگران می کند. سبک زندگی عطار و آثار 
وی در تمام طول عمرش مورد توجه مردم 
و اقبال عموم واقع بود. یکی از دالیلی که 
مزید بر علت شهرت عطار شد، پخش آثار او 
در سرتاسر دنیا بود. برای مثال زمانیکه او در 
قید حیات به سر می برد، کتاب »منطق الطیر« 
نه تنها در بالد اسالمی که در مناطق عثمانی 
نیز به زبان ترکی ترجمه و منتشر شده بود.

وی ادامه داد: دلیل دیگر شهرت عطار 
مربوط به افسانه سازی های متعدد نسبت به 
دیگر  عبارت  به  است.  واالمقام  شاعر  این 
می توان گفت زندگی عطار بیش از ناشناخته 
بودن آمیزه ای از افسانه است. در برخی منابع 
آمده که او ۱۱۴ سال زیسته است و تعداد 
سالیان عمرش را به تعداد سوره های قرآن 
نسبت داده اند. در صورتیکه در بخشی دیگر 
از اشارات او در اشعارش میزان عمر او به 
هفتاد و اندی سال می رسد. یا در جایی دیگر 
آمده است که در زمان حمله مغول به ایران 
و کشته شدن عطار، عطار بی سر، سر خود 
را برداشته و به حجره عطاریش رفت و در 
آنجا آرمید. اینگونه افسانه ها کم نیستند. افراد 
قالب  در  فراوان  آثارهای  با  را  خود  زیادی 
چرندیات  و  کرده  معرفی  عطار  فریدالدین 
درآورده اند.  تقریر  به  شعر  قالب  در  را  خود 
»اشترنامه«،  از:  عبارتند  آثار  این  جمله  از 
»بی سرنامه« و »بلبل نامه«. عطار به شغل 
یک  سنایی  همچون  بود.  مشغول  عطاری 
معلم نبود که مریدان فراوانی گرد خود داشته 
باشد تا آثار او را به طور گسترده تر نشر دهند. 
در دسترس نبودن اطالع اندک از شاعر به 

معنای قوت و ضعف او نیست.

امتیازات و نقایص تصحیح شفیعی کدکنی از »تذکرةاالولیا«
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حق تئاتری ها در قانون کار رعایت شود

است  معتقد  سلیمی  سهراب 
در  تئاتر  هنرمندان  واقعی  حق  باید 
نکته  این  به  و  رعایت  کار  قانون 
توجه شود که در هیچ کجای دنیا از 
حوزه فرهنگ و هنر مالیات دریافت 
با  کارگردان  و  بازیگر  این  نمی کنند. 

سابقه تئاتر گفت: معتقدم وضعیت تئاتر ایران 
و هنرمندان آن از ریشه خراب است. ببینید کرونا با حوزه تئاتر ایران چه کار 
کرد. سال ها گفتیم حق واقعی هنرمندان تئاتر در قانون کار کجاست؟ 
بعد از چندسال همچنان در اول راه هستیم و به سر و کله خود می زنیم 
و نمی دانیم باالخره کارمان به سامان می رسد یا نه؟ سلیمی با تأکید بر 
اینکه تئاتر درآمدزایی ندارد، تصریح کرد: مالیات گرفتن از تئاتر مسخره 
است و اینجاست که معتقدم جنبه صنفی تئاتر باید ریشه و بنیادی و فعالیت 
هنرمندان تئاتر به عنوان یک شغل در وزارت کار به رسمیت شناخته شود.

نگاه متفاوت »پرگار« به مشکالت جوانان 

مرجانه گلچین که در سال های 
اخیر بیشتر در سریال های طنز حضور 
داشته و   این شب ها مشغول ایفای 
است،  »پرگار«   مجموعه  در  نقش 
از نقش متفاوت خود در این سریال 

نقش  دومین  این  اینکه  و  گفت  سخن 
متفاوت او در فضای ملودرام پس از سریال 
»نفس گرم« محسوب می شود.وی افزود: این سریال یک درام اجتماعی 
با موضوع خانواده و به خصوص جوانان است و مسایل و مشکالتشان و 
نحوه برخورد خانواده ها و چگونگی کنار آمدن آن ها با این مشکالت را 
محور قرار داده  و من ، در آن نقش زنی را بازی می کنم که در گذشته 
اتفاقاتی در مسیر زندگی او رخ داده که موجب شده به خارج از کشور 
برود.، اما حاال برگشته تا گذشته خودش را ترمیم کند و در مسیر بازگشت 

هم حوادثی در زندگیش اتفاق می افتد. 

پخش زنده کنسرت آنالین علیرضا قربانی 
از رادیو فرهنگ

علیرضا قربانی خواننده موسیقی 
ایرانی امروز هشتم خرداد ماه کنسرت 
تهران  وحدت  تاالر  در  را  آنالینی 
برگزار خواهد مرد که به طور همزمان 

و به صورت زنده و مستقیم از رادیو فرهنگ 
هم پخش می شود.

در این کنسرت که ساعت ۲۱ امروز  در تاالر وحدت روی صحنه 
نیست«،  »عاشقانه  گیسو«،  »بوی  غریب«،  »روزگار  قطعات  می رود،  
»پل«، »ارغوان«، »عشق آسان ندارد« و »مدار صفر درجه« اجرا می شود.

این رویداد با مشارکت بنیاد فرهنگی هنری رودکی، معاونت امور 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و همکاری دفتر موسیقی وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی و تلویزیون تعاملی تیوا برگزار می شود.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴۰

استعفای مهدی سجاده چی 
هنوز پذیرفته نشده است

سخنگوی شورای مرکزی کانون 
استعفای  کرد  تأکید  فیلمنامه نویسان 
شورا  این  رییس  سجاده چی  مهدی 
در  باید  و  است  نشده  پذیرفته  فعال 

جلسه ای دالیل این استعفا بررسی شود.
مهدی  استعفای  درباره  نقیبی  خسرو 
سجاده چی رییس این شورا گفت: برای تعیین تکلیف استعفای سجاده چی 
باید جلسه ای تشکیل شود چون هنوز استعفای او از سوی شورای مرکزی 
فیلم نامه نویسان پذیرفته نشده و این امر منوط به برگزاری جلسه است. این 
جلسه باید با حضور ایشان برگزار شود چون در استعفانامه ای که از سوی 
وی دریافت کرده ایم، دلیلی ذکر نشده است بنابراین الزم است دالیل وی  
را بشنویم.نقیبی افزود: گویا استعفای ایشان بنا به دالیل شخصی بوده ، اما 
در متنی که برای ما فرستاده، فقط عنوان کرده که قصد کناره گیری دارد. 
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محمد حسین زاده

این روزها بحث اکران آنالین فیلم هاي سینمایي 
به یک بحث داغ و مهم تبدیل شده است. از طرفي 
با تعطیلي فعلي سینماها و  عده اي معتقد هستند که 
البته عدم استقبال احتمالي مخاطبان بعد از بازگشایي 
فیلمسازان  و  شده  تقویت  آنالین  اکران  باید  مجدد، 
از  کنند.  حرکت  سو  و  سمت  این  به  پیش  از  بیش 
طرف دیگر مخالفان این موضوع مي گویند تا زماني 
کپي  از  جلوگیري  براي  مناسبي  زیرساخت هاي  که 
درآمدزایي  البته  و  نشود  ایجاد  فیلم ها  غیرقانوني 
مشخصي هم براي تهیه کنندگان نداشته باشد، اکران 

آنالین سرانجام خوبي نخواهد داشت.

نوید محمودي: اکران آنالین بخشي از 
سینماست

به همراه  اخیر  در سال هاي  که  نوید محمودی 
و  پرمخاطب  کارهاي  محمودی  جمشید  برادرش 
شاخصي را تولید کرده و این روزها فیلم هاي هفت و 
نیم و مردن در آب مطهر، را آماده اکران دارند درباره 
وضعیت اکران این فیلم ها، گفت: برای فیلم هفت و 
اوایل  را  آن  بتوانیم  تا  پیگیری هستیم  حال  در  نیم، 
حال  عین  در  کنیم.  اکران  آنالین  شیوه  به  تابستان 

منتظر هستیم تا ببینیم شرایط اکران فیلم ها به شیوه 
سنتی چگونه خواهد بود تا برای مردن در آب مطهر 
نیز بتوانیم تصمیم درستی بگیریم. در شرایط فعلی باید 
به اکران انالین به عنوان یک مسکن نگاه کرد، چرا که 
چرخ سینما در پی شیوع ویروس کرونا خوابیده است 
و این شیوه موجب می شود این چرخ وادار به حرکت 
اتفاقات اجتماعی دیگری  شود. سینما نیز مانند تمام 
که در دنیا تعطیل شده است به سمت تعطیلی رفته و 
این نوع از اکران این روند را به حرکت و کارکرد تبدیل 
می کند. من جزو آن دسته ای هستم که فکر می کنم 
اکران آنالین در شرایط امروزی با وجود تمام اتفاقات 
و گرفتاری هایی که به وجود آمده است می تواند اتفاق 
خوشایندی باشد. اگر بتوانیم به این سمت برویم که 
برنامه ریزی دقیقی برای آن داشته باشیم و به تعداد 
تا محدود به  بیفزاییم  این حوزه  پلتفرم های فعال در 
انتخاب یک یا دو پلتفرم نشویم و در طول زمان برای 
خود فضایی ایجاد نکند که اکران ها محدود شوند حس 
می کنم ضرری برای سینما ندارد. حتی برخی از فیلم ها 
از همان زمان طراحی می توانند برای این اکران طراحی 
و ساخته شوند چون به هر حال این دست اکران نیز 
مخاطب خود را دارد. برای همه سینماگران نمایش فیلم 
روی پرده سینما جذاب ترین اتفاق است، اما برخی از 
فیلم ها در شرایط بد اکران می شوند و این امکان خوبی 
است تا فیلم ها بیایند در شرایط مشخصی به مخاطبی 
عرضه شوند که دلش می خواهد فیلم را در خانه و نه 
در سینما ببیند. اگر این شرایط به وجود آید و این امکان 
باشد که در پلتفرم ها نیز فیلم دیده شود منطقی تر است. 
متاسفانه در خیلی از مسائل اینگونه رفتار مي کنیم که تا 
اتفاقي رخ ندهد، به سمت تجربیات جدید نمي رویم و 
اگر کرونا نمی آمد شاید 5 سال دیگر به اکران آنالین 
فکر می کردیم. به هر حال این بستر وجود داشت و 
پلفترم ها بودند، اما منطقی است که این رفتار تبدیل 
به یک رفتار عادالنه شده و مشمول همه شود نه این 
که درگیر آمار باشیم. چرا که بخشی از بازار آنالین به 
بخش خصوصی برمی گردد و معموال برای پروژه ها و 
امکاناتش منطقی تر عملی می کند و آینده موفق تری 
نیز خواهد داشت. از طرف من برعکس دوست دارم 
فکر مي کنم که قیمت بلیت در این شیوه از اکران شناور 
نیست. درواقع به این شیوه آغاز شد و در ادامه این حس 
به وجود آمد که مخاطبان بسیاری با پرداخت هزینه 
کم فیلم ها را می بینند و به همین دلیل به قیمت ۱5 
هزار تومان رسیدند. به هر حال فیلم خروج، محصول 
یک نهاد خصوصی نیست و ممکن است با هر قیمت 
و هر شیوه ای که دوست دارند بخواهند فیلم را عرضه 
کنند. من فکر می کنم اگر مانند سینماها به یک قیمت 

ثابت برسیم بهتر است چرا که بستر ارائه یکی است و 
قرار نیست در جاهای مختلف فیلم ها دیده شوند. اگر 
قیمت ثابتی وجود داشته باشد که بر اساس آن بتوانیم 

تمام فیلم ها را نمایش دهیم منطقی تر خواهد بود.

بهنام بهزادي: لذت سینما با اکران آنالین 
قابل قیاس نیست!

را  می ترسم،  من  فیلم   ۹۷ سال  بهزادی  بهنام 
کارگردانی کرد که در جشنواره فیلم فجر سال ۹۸ به 
نمایش درآمد. در این فیلم که به روابط پیچیده افراد 
امیر جعفری،  الناز شاکردوست،  جامعه می پردازد،  در 
ستاره پسیانی، مهران احمدی، پوریا رحیمی سام، پیام 
یزدانی، مجید جعفری و یگانه رفتاری به ایفای نقش 
پرداخته اند. او این روزها یکي از مخالفان طرح اکران 
آنالین است و در این رابطه به دنیاي جوانان گفت: فعال 
به اکران آنالین فکر نمی کنم، به دو دلیل... اول اینکه 
در حال حاضر شرایط این نوع اکران را خیلی مناسب 
فیلم من می ترسم، نمی دانم و دلیل دیگر نیز این است 
که با اکران آنالین و درنتیجه پخش غیرقانونی فیلم، 
بسیاری از فرصت های پخش بین المللی آن از دست 
خواهد رفت. ما ۲ مشکل عمده در این بخش داریم، 
می شود  موجب  که  است  کپی رایت  قانون  نبود  اول 
نه تنها در داخل کشور آثار به شکل غیرقانونی دانلود و 
پخش شوند، بلکه شبکه های ماهواره ای خارج کشور نیز 
فیلم ها را نمایش می دهند. درواقع، با نبود قانون جامع 
کپی رایت امکانی جدی برای منع یا تعقیب متخلفین و 
ایفاد حقوق صاحبان آثار در داخل و خارج وجود ندارد. 
نکته دیگر اینکه در داخل کشور، عزمی جدی برای 
جلوگیری از انتشار غیرقانونی آثار دیده نمی شود. در 
حالی که ما تقریبا همه روزه برخورد دستگاه های مسئول 
را با موارد به مراتب ساده تری می  بینیم و شاهدیم که 
چطور افراد و شبکه های مورد نظر به سرعت و شدت 
دستگیر و بسته  می شوند. متاسفانه چندین سال است 
جدی  حرکتی  فیلم  غیرقانونی  قاچاق  مورد  در  که 
لحاظ  به  چه  خود  ذات  در  سینما  نبوده ایم.  شاهد  را 
ساخت برای پرده بزرگ و چه به لحاظ دیدن در سالن 
سینما شبیه به یک مراسم آئینی است که آداب خود 
را دارد. فکر کنید دیدن یک مسابقه ورزشی در خانه 
حتی اگر همراه با آخرین تکنولوژی های نمایشی روز 
نیز باشد، برای بسیاری باز آن لذتی را که با حضور در 
ورزشگاه به همراه دارد، نخواهد داشت. از این جهت 
سینما برای بسیاری شامل آداب سینما رفتن و فیلم 
دیدن و خیلی چیزهای بیشتر است، اما از جهتی باید 
زمان  از هر  آینده  در  نمایشی  بسترهای  که  بپذیریم 
سالن  به  محدود  و  بود  خواهند  گسترده تر  دیگری 
سینما نمی شوند و به نظر می رسد نمایش اینترنتی در 
آینده اجتناب ناپذیر خواهد بود. در چنین شرایطی این 
بستر ها می توانند بهترین امکان را به آثاری بدهند که 
در گریز از محدودیت سانسور یا نظام اقتصادی حاکم 
بر سینما ساخته و عرضه خواهند شد. آثاری که شاید 
از ابتدا با هدف نمایش در پلتفرم های اینترنتی تولید 
شوند و البته گمان می کنم سینما و فرهنگ فیلم دیدن 
در سالن همچنان باقی خواهد ماند و نباید تصور کرد 
باید این ۲ شکل نمایش را جایگزین  یا  که می شود 
یکدیگر کنیم. کرونا به شکلی اجتناب ناپذیر و یکسان 
و  بدی ها  همه   از  جدا  و  کرده  غافلگیر  را  دنیا  همه 
را  به تجدیدنظرهایی  نیاز  یا  تغییرات  گرفتاری هایش 
نیز با خود آورده است. یکی از این نمونه ها همین بحث 
نمایش فیلم در بسترهایی خارج از سالن سینما است 
که به نظرم بسیار مبارک و مغتنم است. نکته بسیار 
مهمی که در اکران آنالین وجود دارد این است که با 
میانگین فروش این فیلم ها، برای آثاری که هزینه آنها 
باالتر از این میزان فروش است توجیه اقتصادی وجود 
ندارد. در حال حاضر با توجه به معادالت اقتصادی این 
شیوه خیلی همخوان و مقرون به صرفه نیست و به نظر 
می رسد با این شیوه همه احتماالت سودآوری اقتصادی 
یک فیلم به نوعی به حراج گذاشته می شود. فکر می کنم 
با توجه به اینکه در آینده خواه ناخواه ارائه محتواهایی 

خارج از سالن سینما خواهیم داشت، این اتفاق برای 
همه دست اندرکاران زمینه  مناسبی فراهم کرده است 
تا از این تهدید به عنوان یک فرصت استفاده کنند و 
آن را مثل مانوری ببینند که در آن آمادگی الزم را به 
دست آورند و نقاط ضعف و اشکاالت را بشناسند و آنها 
را برطرف کنند. سینمای ما باید با مواجه با بسترهای 
جدید عرضه فیلم خودش را وفق دهد. حاال به نظر 
می رسد با توجه به شرایط پیش آمده امکان مواجهه با 
این مرحله آزمون خطا ایجاد شده است و بهتر است 
این هزینه به عهده صاحبان آثار گذاشته نشود و دولت 
به شکل مثبت و موثری از آثار حمایت کند تا زمینه ها 
چندان  رقم  البته  دولت  برای  رقم  این  شوند.  فراهم 
باالیی نیست در حالی که می توانند با حمایت جدی تر 
و بهتر این امکان را برای سینما فراهم کنند تا خودش 
را با شرایط جدید تطبیق دهد و البته منفعت مادی و 

فرهنگی آن به همه برسد.

مجید شیخ انصاري: باید با احتیاط وارد 
اکران آنالین شد

مجید شیخ انصاری استادیار و عضو هیات علمی 
پالتو  فیلم  تهیه کنندگان سینما که  از  و  دانشگاه هنر 
شتري، را آماده اکران دارد درباره شیوه اکران آنالین 
فیلم ها و همینطور اکران فیلم خود به دنیاي جوانان 

عید  از  قبل  چون  خودم  فیلم  درباره  مشخصا  گفت: 
ازجمله  بود  نتایجی رسیده  به یک  سازمان سینمایی 
سبدبندی و قرعه کشی آثار سینمایی، وضعیت اکران 
نیز مشخص بود، اما با توجه به شرایط موجود و در 
پی شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سالن های سینمایی 
همه فیلم هایی که بنا بود به شیوه سنتی اکران شوند، 
از این قاعده مستثنا  نیز  بالتکلیف هستند و فیلم ما 
از سوی دیگر ۲ نکته در مورد روش موجود  نیست. 
که در حال باب شدن است، وجود دارد. فیلم ها پیش 
از اکران عمومی در حوزه وی اودی یا اکران آنالین در 
اختیار بیننده قرار می گیرند که به لحاظ حقوقی و مالی 
فضای مبهمی دارند و هنوز اعتماد کافی بین اهالی 
سینما به خصوص کسانی که نگران بازگشت سرمایه 
سرمایه گذاری  که  بخش هایی  دارد.  وجود  هستند 
خصوصی ندارند و سرمایه متعلق به افراد نیست چون 
قصدشان بیشتر دیده شدن فیلم مدنظر است به راحتی 
ریسک می کنند و وارد این حوزه می شوند. فارغ از اینکه 
آمارهایی که از فروش ارائه می شود واقعی هست یا نه، 
االن عدد و رقمی که بیرون می آید بستر رسمی ندارد و 
از سویی معلوم نیست هزینه های پنهان پشت درآمدها 
چگونه است و چه سهمی به تهیه کننده خواهد رسید. 
این فضا کمی مبهم است و شاید کمی جلوتر از این 
ابهام درآید. به اینها نگرانی ناشی از احتمال کپی شدن 
و کم شدن تعداد بیننده را نیز اضافه کنید. فیلم هایی 
که با هزینه شخصی و فردی ساخته می شوند بسیار 
آسیب پذیر هستند و سرمایه گذار با یک اشتباه ممکن 
است، سرمایه فیلمش از دست برود. همین االن هم بعد 
از یکی دو سال سرمایه گذاری و در صف اکران ماندن 
منطق خود را از دست داده است و اگر درآمد الزم و 
سرمایه الزم از این فیلم ها برنگردد امکان ساخت فیلم 
بعدی وجود ندارد. به همین دلیل با احتیاط بیشتری 
وارد این حوزه خواهیم شد. هنوز نشانه های اطمینان 
بخشی دیده نشده و فیلم هایی که تا االن اقدام به اکران 
آنالین کرده اند یا نگران بازگشت سرمایه نبوده اند و یا 
اینکه امید زیادی به فروش نداشتند و همین فروش 
می تواند حداقل الزم را به آنها بازگرداند و یا اینکه از 
زمان اکران شان گذشته است. بنابراین همان عرضه 
می کنند.  دنبال  جدیدی  تعریف  با  را  خانگی  نمایش 
یا  ببرند  نفع  از آن  اینکه  از  فارغ  این ماجرا  امیدوارم 
نه موفق باشد، چرا که در دنیا اکران آنالین یکی از 
روش های درآمدی برای فیلم هایی که نمی توانند در 
اکران قرار گیرند و یا فیلم های هنری که در این بستر 
می توانند مخاطب خود را پیدا کنند و یک سازوکار مالی 
شفافی داشته باشند، است. امیدوارم که این شیوه در 
کشور ما نیز جواب دهد. نکته دیگری که وجود دارد 

این است که معموال در دنیا کسانی که در این حوزه 
حضور دارند در محیط اقتصاد سینما هستند و درآمدشان 
دیر یا زود در قالب فیلم یا سریال جدید و یا درآمدهای 
حاشیه ای مانند تبلیغات بازهم به سینما برمی گردد. االن 
در ایران این ۲ پلتفرمی که فعال هستند به نظر می رسد 
اقتصادشان داخل اقتصاد سینما نیست و مشخصا چون 
وابسته فنی هستند و تشکیالت و تصمیم گیری شان 
وابسته به حوزه مدیران تلفن همراه است. بنابراین اگر 
درآمد مشخصی هم متصور شود این درآمدها به حوزه 
سازمان  نظرم  به  و  برمی گردد  سینما  به جز  دیگری 
شرکت های  تا  کند  برقرار  سازوکاری  باید  سینمایی 
فعال در این حوزه درآمدها را به نحوی مدیریت کنند 
که منجر به ساخت فیلم جدید شود تا الگویی که در 
شبیه  وگرنه  بیفتد  اتفاق  نیز  اینجا  بوده  موفق  خارج 
به بستری می شود که آدم های بیرون از حوزه سینما 
برداشت خود را می کنند و اگر موفق نباشد سینما به 
حال خود رها می شود و اقتصاد جذابی نخواهد داشت. 
چون سینما آسیب پذیرتر است بیشتر هم آسیب می بیند. 
روش های درآمدزایی در این حوزه بسیار پیچیده است. 
به نظرم شناورسازی و عدم شناورسازی قیمت ها بد 
باید  که  است  اقتصادی  اکوسیستم  یک  این  نیست. 
همه فاکتورهای درگیرش به یک تناسبی با هم برسند. 
تفاوت دریاچه طبیعی با یک استخر در اکوسیستم آن 
است. دریاچه طبیعی نیاز به پایش ندارد و خودش این 
کار را انجام می دهد و به تعادل می رسد در حالی  که 
به یک  حال حاضر  در  ما  نیست.  اینگونه  استخر  در 
رفتار استخری رسیده ایم. یعنی شیر آب را باز می کنیم 
از دردسر را  ببینیم نشتی دارد یا نه و شیوه ای پر  تا 
انتخاب کرده ایم. شناور بودن ویژگی هایی دارد که در 
شرایط خود به نفع همه است و عدم شناور بودن نیز 
ویژگی هایی دارد که می تواند به نفع همه باشد. در این 
شرایط جدید ما 3 طرف درگیر داریم. یکی مخاطب، 
دیگری سرمایه گذار و تولیدکنندگان سینما و دسته آخر 
نیز کسانی که به واسطه انجام این خدمات یا مالحظات 
مربوط به آن مشغول فعالیت هستند. هر 3 حوزه باید 
برای این 3 گروه جذابیت داشته باشد، یعنی تماشاگر 
باید بتواند به ارزان ترین شکل ممکن و با گزینه های 
نباید  تولیدکننده  ببیند.  را  نظرش  مورد  فیلم  مختلف 
نگران رقابت غیرمنصفانه باشد و درآمدش برگردد و 
اقتصادی  برایشان  شرایط  باید  نیز  دهندگان  خدمات 
باشد. اگر بخواهیم با توسل به شرایط و یا امکاناتی 
که دارند هرکدام را به سمت خود بکشانیم این تعادل 

به هم خواهد خورد.

کیوان علیمحمدي: هیچ چیز جایگرین 
سینما نمي شود

موفق  فیلمسازان  از  یکي  علیمحمدی  کیوان 
و  موفق  فیلم هاي  و  بوده  سینما  اخیر  سال هاي 
تحسین شده اي را در کنار امید بنکدار ساخته است. 
افشار،  بازی مهناز  با  را  فیلم گیلدا،   ۹5 او در سال 
حجازی فر  هادی  مفیدی،  سیاوش  کمیلی،  حامد 
فیلم  این  که  کرده  کارگردانی  شفیعی جم  رضا  و 
اکران  در صف  مدتهاست  دارد  جذاب  داستاني  که 
عمومي به سر مي برد. کیوان علیمحمدی در گفتگو 
فیلم  این  اکران  وضعیت  درباره  جوانان  دنیاي  با 
را به شکل  اینکه بخواهیم گیلدا  توضیح داد: هنوز 
است و همچنان  نشده  اکران کنیم قطعی  اینترنتی 
از  می کنیم.  فکر  آن  به  گزینه ها  از  یکی  به عنوان 

نشده  مشخص  هنوز  چیز  هیچ  تکلیف  که  آنجا 
آینده چه  باید دید در  و  نیز منتظر هستیم  ما  است 
متفاوت  کامال  فیلم  گیلدا، یک  اتفاقی رخ می دهد. 
و  نقش ها  بازیگران  تک تک  و  ماست  کارنامه  در 
آن  برای  و  کرده اند  ارائه  متفاوتی  بسیار  بازی های 
انرژی گذاشته اند. براي اکران فیلم ما، اکران آنالین 
به عنوان یک گزینه مطرح است، البته در صورتی که 
بخش کوچکی از اکران سینماها باشد. سینما با پرده 
بزرگ، سالن تاریک و حضور دسته جمعی افراد برای 
می آید  حساب  به  آئین  یک  خود  که  فیلم  تماشای 
سال ها  این  در  آنچه  دارم  اعتقاد  می شود.  تعریف 
حیات  ما  که  چرا  نیست  خوبی  اتفاق  افتاده،  اتفاق 
شبانه را دائما کم کرده ایم و افراد را به جای آن که 
سوق  خانه  ها  درون  به  بیایند  بیرون  و  کنند  تجربه 
نیز  را  خوردن  غذا  بیرون  تجربه  حتی  ما  داده ایم. 
از  نیست.  این خوب  و  خانه ها کشانده ایم  داخل  به 
شود.  سینما  جایگزین  نمی تواند  چیز  هیچ  من  نظر 
آمد  تلویزیون  نیز زمانی که  آمریکا  مسیر سینما در 
دیده شد متحول شد.  رقیب جدی  به عنوان یک  و 
کمپانی ها به فکر بازگرداندن افراد به داخل سالن ها 
در  اتفاق  دو  شد  موجب  نیز  عامل  همین  و  بودند 
این صنعت رخ دهد، اول تغییر سایز بود که باعث 
دیگری  و  شوند  تبدیل  بزرگ  قطع  به  فیلم ها  شد 

ورود صدای دالبی به سینما بود. تجربه ای که تنها 
قطع  فیلم های  که  چرا  می داد.  رخ  سینما  سالن  در 
بزرگ را نمی شد خارج از سالن سینما دید و اساسا 
برای پرده بزرگ ساخته شده بودند تا سینما از رقابت 
نیز  آن  که  دالبی  و صدای  نیفتد  تلویزیون عقب  با 
قابلیت شنیدن داشت. هر  تنها در سالن های سینما 
اتفاقی که در این عرصه رخ دهد از اکران اینترنتی 
آرایه هایی  تنها  دیگر  طرح های  و  ماشین  سینما  تا 
به  بتوانند  امیدوارم  که  سینما  صنعت  برای  هستند 
این صنعت کمک کنند تا شرایطی ایجاد شود مانند 
مدرن شدن سالن ها که تلنگری به خود سینما باشد 
و افراد را راغب به دیدن فیلم در داخل سالن های 
قصه،  شهر  سینما  یعني  ما  دیگر  فیلم  کند.  سینما 
باید در سالن سینما  هم به خاطر نوع داستان فیلم 

نمایش داده شود.

حمیدرضا قرباني: کپي غیرمجاز معضل 
اصلي اکران آنالین است 

استخوان، ساخته حمیدرضا  مغز  فیلم سینمایی 
برای  فجر  فیلم  جشنواره  در  گذشته  سال  قربانی 
در  که  فیلم  این  در  درآمد.  نمایش  به  بار  نخستین 
ژانر اجتماعی ساخته شده است، پریناز ایزدیار، بابک 
حمیدیان، نوید پورفرج، جواد عزتی و بهروز شعیبی 

به ایفای نقش پرداخته اند و قصه درباره زنی است که 
فرزندش به دلیل ابتال به سرطان نیازمند دریافت مغز 
استخوان است و او تالش می کند تا جان فرزندش را 
حفظ کند. حمیدرضا قرباني سازنده این فیلم درباره 
وضعیت اکران فیلمش به دنیاي جوانان گفت: فعال 
که  دستورالعمل هایی  طبق  ببینیم  تا  هستیم  منتظر 
کار  به  اجازه شروع  سینما  سالن هاي  به  صادر شده 
اینکه در حال بررسی اکران  یا نه!؟ ضمن  می دهند 
آنالین و حتی اکران در سینماها هستیم. اگر سینماها 
باز شوند هم قطعا اولویت اول مردم تا ماه ها رفتن به 
سالن سینما نیست و دغدغه های اقتصادی این اجازه 
را به آنها نمی دهد. ضمن اینکه طبق آنچه اعالم شده 
سالن ها از ۴۰ درصد ظرفیت خود باید استفاده کنند 
که در خوش بینانه ترین حالت در روزهای غیرتعطیل 
وضعیت  نداشتیم.  را  مخاطب  از  حجمی  چنین  ما 
خوبی نیست، باید دید این روند تا چه زمانی ادامه پیدا 
می کند. معضل دیگر، کپی غیرمجاز فیلم ها در اکران 
آنالین است و باید دید چقدر این اطمینان بخشی به 
صاحبان آثار داده می شود. همه چیز این روزها در حال 
آزمون و خطاست، مانند خود ویروس کرونا که هرروز 
اطالعات جدیدی از آن داده می شود. به هر حال در 
و  نداریم  آنالین  اکران  برای  تصمیمی  حاضر  حال 
دیده  برای  را  راه  بهترین  تا  می سنجیم  را  شرایط 
شدن اثر انتخاب کنیم. باید میزان فروش فیلم هایی 
که به شکل آنالین اکران شدند، اعالم شود و همه 
چیز شفاف و آنالین باشد تا بتوان محاسبه کرد و به 
نتیجه درست رسید. متاسفانه در بحث اکران آنالین 
هنوز به یک فرمول درست نرسیده ایم و تهیه کننده 
تا  باید شفاف سازی شود  نمی تواند ریسک کند.  هم 
میزان دقیق و درست فروش فیلم های در حال اکران 
بتوانند  آثار  سایر صاحبان  و  اینترنتی مشخص شود 
در این زمینه تصمیم درست و منطقی بگیرند. اکران 
اینترنتی برای برخی از آثار که فروش تضمین شده ای 
که  فیلم هایی  برخی  اما  است،  خوبی  اتفاق  ندارند 
فروش شان در سالن ها تضمین شده همراه با ریسک 
است و به همین دلیل صاحبان آثار سخت  تر به این 
قیمت  بودن  شناور  درباره  می کنند.  پیدا  ورود  ماجرا 
بلیت اکران اینترنتی نیز به نظرم تعیین قیمت بلیت 
باالی  فروش  احتمال  برخی  دارد.  فیلم  به  بستگی 
اتفاق رخ  این  فیلم را می دهند و اطمینان دارند که 
می دهد و برخی دیگر نه. همه اینها در حال آزمون 
شیوه  این  درباره  نمی توان  قاطعیت  با  و  و خطاست 
از اکران صحبت کرد. باید چند فیلم اکران شوند تا 
برسیم. سینما در شرایط  به یک چارچوب مشخص 
فرمول  گفت  نمی توان  و  است  گرفته  قرار  سختی 

درست کدام است.
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آگهی تجدید مناقصه
 اجاره 35 دستگاه خودرو با راننده جهت ناوگان حمل ونقل شهرداری

)نوبت اول(
شهرداری شهریاردرنظردارد به استناد مجوزشورای اسالمی شهربه شماره 3۰۰۰مورخ ۹۸/۱۲/۲۷ درخصوص)اجاره 35 دستگاه خودروی سواری 
با راننده جهت ناوگان حمل و نقل خود(با اعتبار۱۷/۸۴۱/۶۰۰/۰۰۰ ریال نسبت به انتخاب پیمانکارواجد شرایط از طریق برگزاری تجدید مناقصه 
عمومی اقدام نماید.لذا از متقاضیان واجدین شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه پس از تاریخ درج آخرین آگهی به دفتر امور 

پیمان وقرارداد شهرداری شهریار وبا درنظرگرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
۱-مبلغ سپرده شرکت درمناقصه۸۹۲/۱۰۰/۰۰۰ریال می باشد.)واریزنقدی به حساب سپرده یا ارائه ضمانت نامه(

۲-متقاضیان میبایست دارای شخصیت حقوقی وگواهی صالحیت حمل ونقل درون شهری یا ایاب وذهاب ازمراجع ذیصالح باشند.
3-سپرده نفرات اول ودوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.

۴-سایراطالعات وجزئیات مربوط به واگذاری دراسناد مناقصه درج گردیده است.
5-شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختاراست.

۶-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
۷-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ ۹۹/3/۲۷آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز وتاریخ بازگشایی پاکت 

ها مورخ ۹۹/3/3۱ خواهد بود.
بهروزکاویانی
شهردارشهریار

تاریخ انتشارنوبت اول:۱3۹۹/3/۸
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱3۹۹/3/۱۷


