
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران:

مجلس به خلق ارزش اقتصادی کمک کند

وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح در جریان بازدید از 
صنایـع دریایـی وزارت دفـاع در بندرعبـاس گفت: امنیـت منطقه  

خلیـج  فـارس منفعت مشـترک کشـورهای این منطقه اسـت
امیـر سـرتیپ امیر حاتمـی از مراحل پایانی سـاخت و تجهیز 

ناوشـکن دنا و شـناور مین شـکار صبا بازدید کرد.

وی بـا تاکیـد بـر لزوم اتمـام پروژه های دفاعی ناوشـکن دنا 
و شـناور میـن شـکار صبـا و آمادگـی جهـت تحویل بـه نیروهای 
مسـلح تصریـح کـرد: وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح 
مصمـم اسـت در شـرایط سـخت تحریم هـای ظالمانـه در سـال 
متعهـد  متخصصیـن  جهـادی  عـزم  و  همـت  بـا  تولیـد  جهـش 

پیشـرفته ترین  سـاخت  و  تولیـد  بـا  دفاعـی  صنعـت  انقالبـی  و 
تجهیـزات و دسـتاوردهای دفاعـی مـورد نیـاز نیروهـای مسـلح 
گام های بلندی را در تحقق شـعار سـال و ارتقا قدرت بازدارندگی 

دفاعـی ایران اسـالمی بـردارد.
صفحه 3

باید مردم را برای زندگی فعال همراه با مقابله 
با کرونا  آموزش داد

حجت االسالم حسن روحانی روز پنج شنبه در جلسه رؤسای کمیته های تخصصی 
مقابله با کرونا، با بیان اینکه نباید این بیماری موجب ضرر و زیان دائمی به زندگی 
تنها  نه  شده  تعریف  بهداشتی  پروتکل های  با  کنیم  تالش  باید  گفت:  شود،  مردم 
به مسیر  باشد که  به گونه ای  بلکه گشایش ها  برداشته شود،  به تدریج  محدودیت ها 

طبیعی زندگی برگردیم.
رئیس جمهور افزود: این وضعیت بدان معنا است که به مردم آموزش داده خواهد 
شد که چگونه و با چه شرایطی می توانند هم در روند زندگی، شرایط عادی ایجاد کنند 

و هم سالمت خود را در برابر این بیماری حفظ نمایند.
روحانی خاطر نشان کرد: ما باید در آینده مردم را برای زندگی عادی همراه و 

همزمان مقابله با بیماری کوویید ۱۹ و ویروس کرونا آماده کرده و آموزش دهیم.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه مردم ما باید بدانند رونق و بازگشت به وضعیت 
رعایت  میزان  با  کاملی  و  تام  ارتباط  کشور،  اقتصاد  چرخ  گردش  و  اقتصادی  روشن 
پروتکل های بهداشتی دارد، اظهار داشت: حتی امروز که به شرایط قبلی تبادالت تجاری 
با کشورها بازگشته ایم در سایه تعریف پروتکل های بهداشتی و رعایت آن از طرف ما 

و کشورهای دیگر است.
صفحه 3
دولت در انتشار اوراق قرضه به قانون توجه ندارد

منتخب مردم کرمان در مجلس یازدهم گفت: دولت این روزها در انتشار اوراق 
قرضه زیاده روی می کند و هیچ توجهی به قوانین ندارد. 

محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی طی تذکری 
شفاهی، اظهار داشت: در این مدت و در خالء تشکیل مجلس جدید، دولت اقداماتی 

را انجام داد که باید مجلس یازدهم بر آن نظارت کند.
وی افزود: قرار بر این شد که دولت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی 
برداشت کند اما ساز و کار هزینه آن و چارچوب نظارتی آن بر عهده مجلس است 

و دولت حق ندارد حتی یک ریال از این منبع بدون نظر مجلس برداشت کند.
صفحه 3

برپایه آمارهای سامانه کدال؛

تولیدات ۲ ماهه ایران خودرو و سایپا 
از مرز ۱۰۱ هزار دستگاه گذشت

نگاه منفی جامعه به زنان معتاد باید اصالح شود
میانگین  کنگره ۶۰،  انسانی  احیای  مدیرکل جمعیت 
سن اعتیاد زنان را 3۵ سال عنوان کرد و گفت: نگاه منفی 
مواد  ترک  دوران  عامل سخت شدن  معتاد  زنان  به  جامعه 

مخدر و درمان آنان است. 
حسین دژاکام با بیان این موضوع که ابتال هر فرد جامعه 
به مواد مخدر دردناک و هزینه آور است چه برسد به اینکه از 
میان زنان باشد، گفت: خوشبختانه از میان ۶۰ مرکز کنگره 
فقط سه مرکز به زنان مصرف کننده اختصاص یافته،  پس 
اینطور نیست که بگوییم آمار رو به افزایش و زنگ خطر است.

ورطه  به  دختران  و  زنان  افتادن  علت  وی نخستین 
نزدیکان دانست و تصریح کرد:  را تشویق و ترغیب  اعتیاد 
مصرف مواد مخدر اینگونه نیست که فرد صبح بلند شود و 
همانند  عواملی  کنم بلکه  مصرف  مواد  خواهم  می  بگوید 
همسر، پدر، برادر یا دوست مصرف کننده، نقش بی بدیلی 

در معتاد شدن زن دارند.
صفحه 3

مدیرعامل شرکت شهرک  های صنعتی گلستان: 

بخش صنعت در سال جهش تولید
 مورد حمایت قرار گیرد
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تشریح تکمیل فرایند آموزشی
صفحه 2 و نحوه ارزشیابی هنرستانی ها

4

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1469- شنبه ۱۰  خرداد ۱399- قیمت ۱۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
ساسان پیروز: نگاه 
اشتباه مسئوالن به 

هنر باید اصالح 
شود

5ورزش
مدرس فیفا: فوتبال 

زنان ایران هنوز 
حرفه ای نشده است!

زمین 6ایران 

اينكه  پيرامون  كنار صحبت هايي  و  گوشه  از هر  روزها  اين 
چرا هنوز مشاغل هنري در دسته مشاغل غيرضروري قرار 
دارند، شنيده مي شود و گويا كرونا و قرنطينه و بيكاري اجباري 
هنرمندان باعث شده تا آنها بيش از پيش به اين موضوع آگاه 
شوند كه شغل شان از سوي دولت و ارگان هاي دولتي مانند 

بيمه، به عنوان يك شغل غيرضروري محسوب مي شود!

زنان  فوتبال  در  حرفه ای  داوران  گفت:  فيفا  مدرس 
در  اما  نكرده ايم  رشد  عرصه  اين  در  چون  نداريم 
فوتسال بدليل سابقه طوالنی تر و محددويت های كمتر 

امكان پيشرفت در داوری اين رشته بيشتر است.

سيد محمد تراب ميری -رئيس جهاد كشاورزی ايالم اظهار 
كرد: كشاورزی در ايالم باعث اشتغالزايی بيش از ۶۰ درصد 
جمعيت استان شده و از اهميت بسيار بااليی برخوردار است.

مختلف  بخش های  به  كرونا  خسارت های  به  اشاره  با  وی 
كشاورزی ايالم، افزود: كرونا پنج ميليارد تومان به زنبورداران 

استان ايالم خسارت زده است.

کرونا ۵ میلیارد 
تومان به زنبورداران 

ایالم خسارت زد

امنیت خلیج  فارس منفعت مشترک کشورهای این منطقه است

فوت ۲۷ نفر در آسایشگاه کهریزگ به دلیل ابتال به کرونا 
ارائه خدمات درمانی به  با اشاره به رعایت عدالت در  استاندار تهران 
بیماران گفت : افزایش حساسیت ها و جلوگیری از عادی سازی بیماری کرونا 

راهبرد اساسی در استان تهران است.
محسنی بندپی گفت: در آسایشگاه کهریزک۱۴۷۰ نفر سالمند حضور 
دارند که تا این لحظه تنها ۲۷ نفر از این عزیزان فوت شدند و در مقایسه با 

آمار جهانی کم نظیر است.

درهای موزه سینما به روی مردم باز شد 
به دنبال مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا و طبق دستور رئیس جمهور 
مبنی بر بازگشایی موزه های کشور، موزه سینما آغاز به کار کرد و هر روز به 
جز شنبه ها با رعایت پروتکل های بهداشتی از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ پذیرای 
عالقمندان به سینما است. غرفه های عرضه محصوالت فرهنگی و کافه های 

موزه سینما همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۲۴ باز است.

تعطیلی آشپزخانه و آبدارخانه ادارات برای مقابله با کرونا 
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: به منظور ارتقای سطح 
بهداشتی محل کار کارمندان، تمامی سازمان ها موظف هستند تا فعالیت 
آشپزخانه ها و آبدارخانه ها را تعطیل کنند و از پذیرایی در اتاق ها و جلسات 

خودداری کنند.
عالءالدین رفیع زاده گفت: با توجه به مصوبه جدید ستاد مقابله با کرونا 
و تغییر ساعات کاری کارکنان، سازمان استخدامی کشور در بخشنامه ای 
تذکرات و موارد الزم را به سازمان های مختلف ابالغ و در بندهای بخشنامه، 
عنوان شده: همه دستگاه های اجرایی و مدیران و کارکنان موظف هستند که 
در انجام فعالیت ها و خدماتی که به مردم ارائه می دهند موازین بهداشتی 
ستاد کرونا را رعایت کنند و در عین حال خدمات ضروری و عمومی را بدون 

ایجاد وقفه ارائه کنند.

پلمپ یک رستوران  به علت برگزاری مراسم عروسی 
عروسی  مراسم  برگزاری  علت  به  خرمشهر  های  رستوران   از  بکی 

پلمپ شد.
با دستور مستقیم حیدری« فرماندار ویژه خرمشهر ، یکی از رستوران های 
بلوار ساحلی، به علت برگزاری مراسم عروسی در ایام شیوع کرونا ویروس 

پلمپ  و مدیر رستوران هم بازداشت شد.
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طرح آینده داران 

صفحه ۴

سرمقاله
»چرا« ها ی قتل دختر ۱4 ساله

 به دست پدرش
مهرداد خدیر

قتل »رومینا« دختر نوجوان تالشی به دست پدر، »چرا«ها و »اگر«های زیادی را درجامعه برانگیخته 
و از جنبه های مختلف به این جنایت، پرداخته می شود.

رومینا اشرفی دختر ۱3 ساله در »سفید سنگان لمیر« از بخش »حویق« شهرستان »تالش« در 
استان گیالن به خاطر آن که به قصد ازدواج با مردی که دوست داشته خانه را ترک کرده بود قربانی 

خشم پدر شد.
پدر برای یافتن و بازگرداندن او از پلیس کمک می خواهد. او را در خانۀ خواهر پسر می یابند و هر 
چند دختر هشدار می دهد که پدرم مرا خواهد ُکشت، تحویل خانواده می دهند و مرد خشمگین، شباهنگام 

با داس سراغ دختر می رود و او را به طرز فجیعی به قتل می رساند.
نخستین »چرا«یی که در ذهن شکل می گیرد این است که اگر خون غیرت مرد به جوش آمده 

بود چرا سراغ پسر )بهمن( نرفت و او را نُکشت؟
چون گناه اصلی را متوجه دخترش می دانست که از خانه گریخته بود؟ یا چون می دا۲۲۰ نست 
اگر پسر را بکشد، قصاص خواهد شد حال آن که مطابق مادۀ  قانون مجازات اسالمی سابق و مادۀ   
3۰۱قانون فعلی مجازات اسالمی، پدر در جایگاه »ولّی دم« در قتل فرزند قصاص نمی شود وبه جای 

آن مشمول »دیه« و » تعزیر« می شود؟
»چرا«ی دوم این است که وقتی دختری از خانه می گریزد، ازاحساس ناامنی حکایت می کند. 
به  یا حداقل  ندادند  بهزیستی  پدر تحویل شده است؟ چرا تحویل  و  ناامن  به همان خانۀ  دوباره  چرا 

خانوادۀ مادر دختر؟
»چرا«ی سوم این است که اگر پسر، رومینا را فریب داده و زمینه را فراهم ساخته چرا پس از 

یک بازداشت کوتاه مدت، آزاد شده است؟
»اگر« هایی هم مطرح شد. از جمله این که اگر اجازه می دادند اکران فیلم »خانۀ پدری« ساختۀ 
کیانوش عیاری ادامه یابد و دوباره از پرده پایین نمی کشیدند در این باره در جامعه بحث درمی گرفت اما 
با این اتهام که سیاه نمایی می کند یا تعصب خانوادگی را زیر سؤل می برد یا خشونت را ترویج می دهد 
اجازۀ ادامۀ اکران ندادند و به همین خاطر کارگردان آن فیلم به طعنه گفته است: »قتل رومینا شایعه 

است. من باور نمی کنم. از این اتفاقات نمی افتد!«
در فیلم او »ملوک« در خانۀ پدری به قتل می رسد و دفن می شود و در عالم واقع و پس از قریب 

۱۰۰ سال و در روزگار ما رومینا در خانۀ پدری به دست پدر به قتل می رسد.
یک »اگر« را هم خانم کبرا خزعلی دختر آیت اهلل خزعلی و از قانون گذاران فرهنگی در شوراهای 
عالی مطرح کرده و آن هم این که اگر به ازدواج در سن نوجوانی انگ »کودک همسری« نمی زدند 

این اتفاق پیش نمی  آمد.
در فضای مجازی این پرسش هم شکل گرفته که اگر مادر شباهنگام سراغ مردی برود که دخترش 

را کشته با او چه رفتاری خواهد شد؟
مهم ترین پرسش و »چرا« اما همان است که چرا به نهاد اجتماعی و بهزیستی تحویل نشد و 
البته منتقدان احکام اعدام و »کودک همسری« هم به چالش کشیده می شوند که چرا در این فقره به 
دنبال اعدام پدر رومینا هستید و انتقاد می کنید که چرا حداکثر به ۱۰ سال حبس محکوم می شود؟ یا مگر 

نمی گفتید که ازدواج در سن پایین، کودک همسری است؟ چگونه حاال هوادار آن شده اید؟
داستان را اما از زاویۀ دیگر هم می توان دید. پدر رومینا چرا دختر نوجوان را کشته؟ چون خود را 

»مالک« او می دانسته است!
چرا سراغ بهمن نرفته؟ چون خود را مالک او نمی دانسته!

3۷ سال از پخش سریال »افسانۀ سلطان و شبان« می گذرد و هنوز برخی از دیالوگ های آن ورد 
زبان هاست و ضرب المثل شده است. از جمله آنجا که سلطان با بازی زیبای مهدی هاشمی در جلد شبانی 

می رود که به جای او به قصر رفته بود تا مشمول تقدیری شود که در خواب دیده بود.
روزی از سر گرسنگی سراغ مرغ های یک روستایی می رود و دلی از عزا درمی آورد. وقتی احساس 
دست بُرد به مال دیگری به او چنگ می زند خود را این گونه دل داری می دهد: »خوردیم که خوردیم، 

مال خودمان را خوردیم!«
یعنی ما سلطانیم و صاحب و مالک جان و مال رعیت و این مرغ ها هم در زمرۀ اموال ماست و 

همان گونه که در قصر می خوردیم در جامۀ چوپان نیز می توانیم خورد!
رضا اشرفی هنوز حرفی نزده اما مهم ترین دفاع و توضیح پدر رومینا می تواند این باشد که »ُکشتیم 

که ُکشتیم. دختر خودمان را ُکشتیم!«
نگاه مالکیتی به سلطان اجازه می دهد جان و مال رعیت را بستاند. نگاه مالکیتی هم به پدری 

مانند رضا اشرفی اجازه می دهد دختر خود را بکشد.
اتفاقا این کار حاصل جنون آنی نبوده چرا که به گواه مادر رومینا )خانم رعنا دشتی( بارها دخترشان 
را تهدید و حتی توصیه به خودکشی کرده بود. اگر بحث صرفا »غیرتی« بود علی القاعده باید سراغ 
پسر می رفت. اما نرفت. چرا؟ چون خود را مالک او نمی دانست و از پلیس کمک خواست. در حالی که 

مشخص بود کجاست.
دختر خود را اما »ِملک ِطلِق« خود می دانسته که دست خود را به خون او آغشته است.

این نکته البته نفی کنندۀ چراها و اگرها نیست. اگر تحویل بهزیستی یا نهاد واسط اجتماعی دیگری 
نیازهای زمانه قوانینی تصویب شود که پدرها  شده بود و اگر در مدرسه آموزش دهند و اگر مطابق 
گمان نبرند مالک جان فرزندان خود هستند و بدانند فرزندان امانت های خداوند نزد آنان اند و هر کاری 
جز حمایت و کشف استعداد و پرورش آن و بسترسازی فرآیند رشد و از جمله آسیب وارد کردن به بدن 

آنان، خیانت در این امانت است چه بسا این اتفاق رخ نمی داد.
 و از این منظر و در چارچوب نظریۀ مصلحت و مانند قانون کار یا مبارزه با مواد مخدر می توان 
قوانین تازه ای تصویب کرد تا به گماِن در امان بودن یا مجازات کمتر، دست به جنایاتی این گونه نزنند 
و در مواردی از این دست از مراکز مشاوره، پلیس و نهادهای دیگر کمک بخواهند و تصور نکنند خودشان 

حق دارند مجازات کنند. چرا که زندگی خودشان را نیز نابود می کنند.



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1469- شنبه 10 خرداد 21399 معه جا
مراقب تبلیغات وسوسه انگیز سایت های قمار و شرط بندی اینترنتی باشید

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی 
به  ناجا  فتا  پلیس  یافته  سازمان  و 
و  وعده ها  خصوص  در  شهروندان 
انگیز سایت های قمار  تبلیغات وسوسه 

و شرط بندی اینترنتی هشدار داد.
اظهار  نوروزی  سرهنگ مصطفی 
داشت: هموطنان عزیز هوشیار باشند و 
از توجه به وعده ها و تبلیغ های وسوسه 
بندی  شرط  و  قمار  سایت های  انگیز 

اینترنتی خودداری کنند.
وی ادامه داد: در واقع بازنده اصلی 
فعالیت این سایت ها اعضای آن ها بوده 
و برنده اصلی، گردانندگان این سایت ها 
هستند و همیشه به این گونه بوده که 
گردانندگان این سایت ها اجازه فعالیت با 
مبالغ پایین را به اعضا می دهند و پس از 
جلب توجه و تطمیع طعمه های خود، فرد 
با مبالغ باالتری خود را درگیر فعالیت در 
این سایت ها می کند و با از دست دادن 
سرمایه خود اقدام به ادامه روند جهت 
جبران باخت ها می نماید غافل از اینکه 
فعالیت بیشتر در سایت های قمار و شرط 
بندی منجر به فرو رفتن بیشتر در مرداب 

این سایت ها می شود.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و 
سازمان یافته پلیس فتا ناجا بیان کرد: 
نکته قابل توجه این است که در برخی 
از سایت ها اکثر بازی ها دارای تقلب هایی 
به نفع گردانندگان بوده و گاهی اوقات 
بازی  شده  طراحی  ربات های  با  افراد 
با توجه  نیز  می کنند و در برخی دیگر 
به مجرمانه بودن فعالیت در سایت های 
تضمینی  شدن  برنده  صورت  در  قمار 
اعضا  به  اعالمی  مبالغ  پرداخت  برای 

این  شکات  از  بسیاری  و  ندارد  وجود 
سازی  مسدود  خصوص  در  پرونده ها 
اکانت های خود پس از برنده شدن مبالغ 
کالن توسط مدیران سایت ها اقدام به 

طرح دادخواهی می کنند.
سرهنگ نوروزی خاطرنشان کرد: 
در راستای مقابله با فعالیت این سایت ها 
به  اقدام  فتا  پلیس  اخیر  سال  دو  طی 
شناسایی اطالعات خدمات دهندگان به 
تعداد ۵۵۴۹ سایت و گردانندگان تعداد 
سایت های  تبلیغ  تارنمای  فقره   ۷۰۸

رئیس  است.  کرده  بندی  شرط  و  قمار 
سازمان  و  ملی  جرایم  با  مبارزه  مرکز 
به  توجه  با  گفت:  ناجا  فتا  پلیس  یافته 
پرونده ها  از  برخی  در  که  موضوع  این 
شده  شناسایی  سایت  چندین  مدیریت 
توسط یک تیم انجام گرفته بود رصدهای 
انجام شده منجر به تشکیل ۲۶۹۱ فقره 
پرونده قضائی با گردش مالی بالغ بر ۲۵ 
هزار میلیارد ریال و مسدودی بالغ بر ۹۶۵ 
میلیارد ریال در حساب های بانکی مرتبط 

با سایت های قمار اینترنتی شده است.
داد:  هشدار  هموطنان  به  وی 
اقدامات مجرمانه ای نظیر ارائه خدمات 
اجاره  مجازی،  سرور  دامنه،  )هاست، 
کارت و درگاه بانکی( به سایت های قمار 
اینترنتی و تبلیغ این سایت در شبکه های 
اجتماعی توسط قانونگذار جرم انگاری 
شده و مورد تعقیب واقع می شود لذا از 
بانکی خود  ارائه اطالعات حساب های 
به افراد غیر با بهانه هایی نظیر مشارکت 
در فعالیت های اقتصادی به خصوص در 
حوزه ارزهای دیجیتال و.... به طور مؤکد 

خودداری کنند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

خوابگاه های  دانشجویان  جهت  رفاه  صندوق  تسهیالت 
خودگردان

معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از تدوین 
بسته حمایتی ویژه دانشجویان خوابگاه های خودگردان خبر داد.

الیاس منیری درباره حمایت از دانشجویان خوابگاه های خودگردان گفت: 
این موضوع را دانشگاه به دانشگاه رصد می کنیم، دانشگاه ها باید اطالعات 
دقیق محل تحصیل و خوابگاهی که این دانشجویان اسکان دارند را برای 

حمایت در اختیار صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم قرار دهند.
وی تاکید کرد: این حمایت ها شامل دانشجویان روزانه دانشگاه های 

دولتی که در خوابگاه های خودگردان اسکان دارند، می شود.
امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم درباره  معاون 
چگونگی حمایت از دانشجویان خوابگاه های خودنگران افزود: حمایت ها به 
صورت کمک بالعوض به دانشجو بوده و یا اینکه به دانشگاه ها کمک می شود 

که از طریق دانشگاه به دانشجویان کمک شود.
وی یادآور شد: دانشگاه ها باید اطالعات دانشجویان را باید برای صندوق 
رفاه دانشجویان ارسال کنند و مبلغ و اجاره بهایی که ماهانه دانشجویان 
پرداخت می کرده اند مشخص شود تا صندوق رفاه دانشجویان حمایت های 

خود را انجام دهد.
منیری درباره اینکه این بسته حمایتی فقط شامل دانشجویان روزانه ساکن 
در خوابگاه های غیردولتی می شود یا سایر دانشجویان را نیز در برمی گیرد، 
گفت: در حال بررسی هستیم اگر نوبت دومی ها نیز آمارشان به صورتی باشد 

که بتوانیم از آنها حمایت کنیم، این کار را انجام دهیم.

دانشگاه خوارزمی حداکثر سنوات مجاز دانشجویان دکتری 
را اعالم کرد

دانشگاه خوارزمی در مورد زمان گذراندن آزمون جامع، تصویب پروپوزال 
و حداکثر سنوات مجاز تحصیلی دانشجویان دکتری ورودی های ۹۴ الی ۹۷ 

اطالعیه ای صادر کرد.
دانشگاه خوارزمی خطاب به دانشجویان دکتری ورودی ۹۶ و ۹۷ دانشگاه 
خوارزمی )روزانه، شبانه و پردیس( اعالم کرد: طبق قوانین آموزشی الزم است 
حداکثر تا پایان نیمسال پنجم، آزمون جامع را با موفقیت گذرانده و همچنین 
تا پایان نیمسال ششم پروپوزال خود را به تصویب برسانید. در غیر اینصورت 

ادامه تحصیل شما منوط به موافقت کمیسیون موارد خاص می شود.
همچنین دانشجویان دکتری ورودی ۹۴ و ۹۵ دانشگاه خوارزمی )روزانه، 
شبانه و پردیس( طبق قوانین آموزشی حداکثر سنوات مجاز تحصیلی تا پایان 
نیمسال دهم است، لذا از آن پس تمدید سنوات و ادامه تحصیل با موافقت 

کمیسیون موارد خاص امکان پذیر است.

نام در آزمون دکتری دانشگاه معارف  آخرین مهلت ثبت 
اسالمی

آخرین مهلت ثبت نام ویژه برادران و خواهران طلبه پذیرش دانشجوی 
دکتری دانشگاه معارف اسالمی اعالم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات و اطالع رسانی نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، آخرین مهلت ثبت نام ویژه برادران 
و خواهران طلبه پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه معارف اسالمی وابسته به 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها اعالم شد.
بر همین اساس آخرین مهلت ثبت نام، ۱۰ خرداد ۹۹ است و داوطلبان 
 www.maaref.ac.ir برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به آدرس

مراجعه کنند.

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

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 
آموزش مجازی همزمان  در مدل  افزود:  نفر،  از ۷۰۰ هزار  بیش  به  آزاد 
استادان  می کند،  استفاده  دانشجو  و  تدریس  برخط  صورت  به  استاد  که 
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.
رئیس این واحد در خصوص بحث امتحانات دانشگاه آزاد اسالمی گفت: 
به طور طبیعی تعدادی از امتحانات حضوری خواهد بود، اما دانشگاه آزاد در 
تالش است که روشی را اتخاذ کند که هم برای دانشجویان و استادان راحت تر 
شود و هم امتحانات از کیفیت الزم برخوردار باشند. در هر صورت تصمیم گیری 
در خصوص نحوه برگزاری امتحانات هنوز به صورت کامل بسته نشده و ستاد 
آموزش غیرحضوری دانشگاه در حال بررسی است و باید منتظر تصمیم گیری 

این ستاد باشیم و به محض تصمیم گیری اطالع رسانی خواهد شد.

در  قطار  برخورد  اثر  بر  ۳۳ساله  جوان  فوت 
ورامین 

نتظامی  ا فرمانده  نوند  بیرا شمس  جعفر  سرهنگ 
شهرستان ورامین از برخورد قطار مسافربری با عابر در جاده 
قاسم آباد بخش باغخواص خبر داد و گفت جوان مورد اشاره بر 
اثر بر برخورد با قطار مسافربری تهران - گرمسار جان باخت.

 مأمور اجرائیات شهرداری زنجان مورد ضرب 
و جرح قرار گرفت

آن  اجرائیات  مأمور  جرح  و  ضرب  از  زنجان  شهردار 
شهرداری خبر داد و گفت: شهرداری این موضوع را پیگیری 
حقوقی کرده و در این بحث ذره ای مماشات نخواهد کرد. 

حبیب اهلل مالیی یگانه، اظهار داشت: عصر روز پنج شنبه 
هفته گذشته مأمور اجرائیات شهرداری منطقه ۴ زنجان حین 

انجام وظیفه مورد ضرب و جرح قرار گرفت.
وی افزود: وقتی این مامور اجرائیات درباره ساخت و 
ساز غیرمجاز به صاحب ملک اخطار داد، صاحب ملک مانع 
انجام وظیفه اش شده و وی را مورد ضرب و جرح قرار داد.

اعتراف سارق دوچرخه های خیابان انقالب 
سارق دوچرخه های خیابان انقالب، به ۲۵ فقره سرقت 

دوچرخه  اعتراف کرد. 
رضا ۲۸ ساله، سارق دوچرخه های خیابان انقالب پس 
از دستگیری گفت: اولین بار است که دست به سرقت زده، 

اما قبال نیز به خاطر مواد مخدر دستگیر شده بود.
وی افزود: دزدیدن دوچرخه ها راحت است، به شرطی 
که خیابان خلوت باشد و دوچرخه را با قفل های مخصوصش 

قفل نکرده باشند.
باز  را  دوچرخه  قفل  نمی تواند  اینکه  به  اشاره  با  رضا 
کند ادامه داد: من بلد نیستم قفل دوچرخه را باز کنم، برای 
همین بیشتر وقتم را دنبال دوچرخه هایی می گشتم که قفل 

نشده باشند.
وی در پاسخ به این سئوال که تاکنون از دست کودکان 
دوچرخه ای را به زور گرفته است، گفت: نه من فقط دوچرخه 

های پارک شده در کوچه های خلوت را می دزدیدم.
این متهم افزود: تاکنون ۲۵ دوچرخه دزدیده است.

برگزاری  مراسم  کانال  گرداننده  دستگیری 
مختلط 

رییس پلیس امنیت عمومی البرز از دستگیری گرداننده 
در  شبانه  مختلط  مهمانی  کننده  برگزار  کانال  و  صفحه 

شهرستان کرج خبر داد. 
دریافت  پی  در   : افزود  فتحی زاده  نورمحمد  سرهنگ 
اخباری مبنی بر فعالیت مجرمانه یک صفحه اینستاگرامی 
در زمینه تبلیغ و برگزاری پارتی های شبانه، بررسی موضوع 
در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت و ماموران در 
تحقیقات اولیه متوجه شدند گرداننده صفحه اینستاگرامی با 
راه اندازی این صفحه و یک کانال تلگرامی اقدام به انتشار 

تصاویر پارتی های شبانه مختلط کرده و کاربران را در ازای 
دریافت مبالغی به این مهمانی ها دعوت می کند.

که  این صفحه  گرداننده  شناسایی  به  موفق  ماموران 
وی  و  شده  کرج  ماهدشت  منطقه  در  است  میانسال  زنی 

دستگیر کردند.

رباینده رومینا دستگیر شد 
تهام  به ا اشرفی  رومینا  خواستگار  خاوری  بهمن 
وی  داشتن  نقش  از  حاکی  که  شواهد  برخی  و  آدم ربایی 
در عصبانیت پدر رومینا اشرفی داشته، بازداشت و تحویل 

مقام قضائی شد. 
پیش از این برخی ادعاها به نقل از بستگان رومینا حاکی 
از این بود که بهمن، پس از اینکه رومینا را به خانه خواهر 
خود برده، بدون حضور پدر رومینا او را به عقد خود درآورده و 
تصاویری از خودش و رومینا در فضای مجازی منتشر کرده و 
پیام هایی نیز به پدر رومینا فرستاده و به او گفته بود که رومینا 
حاال همسر من است و همین موضوع باعث عصبانیت شدید 

پدر رومینا شد و اقدام به قتل دخترش کرد. 

شهادت سه مرزبان در درگیری با اشرار مسلح 
در جریان یک درگیری مسلحانه مرزبانان هنگ مرزی 
سردشت با اشرار مسلح 3 نفر از مرزبانان به شهادت رسیدند. 

پلیس گروگان ۲۲ساله را نجات داد 
رییس دادگاه عمومی بخش جازموریان از آزادی گروگان 
۲۲ساله اهل هرمزگان خبر داد و گفت: پس از وصول گزارش 
نیروی انتظامی مبنی بر ربوده شدن این فرد، ضمن صدور 

دستورات قضائی الزم، زمینه شناسایی آدم ربایان و آزادی 
گروگان ظرف ۴۸ ساعت فراهم شد. 

آگاهی  پلیس  گزارش  پیرو  افزود:  فروغی  محمد 
شهرستان رودبار جنوب مبنی بر ربوده شدن یک جوان ۲۲ 
ساله و انتقال وی به حوزه قضائی بخش جازموریان، بررسی 
های تخصصی و اطالعاتی آغاز شد وپس از انجام بررسی 
نیاز،  های اطالعاتی الزم و صدور دستورات قضائی مورد 
نهایتا ظرف ۴۸ ساعت از وصول گزارش مربوطه، گروگان 

یاد شده آزاد و3 نفر متهم دستگیر شدند.

کشف راز یک قتل پس از ۶ سال 
دادستان علی آباد کتول از شناسایی و دستگیری دو نفر 

به اتهام قتل در سال ۹3 خبر داد. 
سیدباقر طباطبایی اظهار کرد: شش سال پیش جسد 
و  شد  کشف  آباد  علی  افراتخته  ارتفاعات  در  سوخته ای 
تحقیقات نشان داد مقتول با وارد کردن ضرباتی به سر کشته 

و سپس جنازه اش به آتش کشیده شده است.
دادستان علی آباد کتول خاطرنشان کرد: در تحقیقات 
و  نیامد  به دست  قاتلین  یا  قاتل  از  پلیسی ردی  و  قضایی 

پرونده همچنان در دادسرا باز ماند.
به گفته طباطبایی، در بازبینی پرونده از سوی بازپرس 
شعبه دوم دادسرای این شهرستان، تحقیقات از سرگرفته شد 
و با بررسی شواهد و مدارک سرنخ هایی از چند مظنون به 
دست آمد و در نهایت با اقدامات فنی، برادر و عموی همسر 

مقتول به عنوان قاتل شناسایی و دستگیر شدند.
اختالفات  تحقیقات  در  نفر  دو  این  گفت:  طباطبایی 

خانوادگی را انگیزه قتل عنوان کردند.
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ساعت کاری جدید آموزش وپرورش اعالم شد

وزارت آموزش و پرورش با ابالغ بخشنامه ای ساعت کاری جدید را 
از روز شنبه ۱۰ خرداد ۹۹ اعالم کرد.

و  برنامه ریزی  معاون  ترکمن  الهیار  علی  ابالغی،  بخشنامه  طبق 
توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، ساعات کار ادارات کل، سازمان ها 
و مراکز وابسته به وزارت آموزش و پرورش از ۱۰ خرداد اینگونه اعالم شد:

پیرو بخشنامه ۲۰ فروردین ۹۹ و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در 
جلسه خرداد ستاد ملی مقابله با کرونا، از روز شنبه ۱۰ خرداد ۱3۹۹ تا 
اطالع ثانوی، ساعت کار ادارات از ساعت ۷.3۰ تا ۱۴.3۰ تعیین شده و 

تمام کارکنان باید در محل کار خود حضور یابند.
بر این اساس، کارکنان با رعایت تمام دستورالعمل های بهداشتی در 

محل کار خود حضور یابند.

متقاضیان  به حساب  هفته  این  آخر  تا  اسفند  بیکاری  بیمه 
واریز می شود

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: از مجموع افراد متقاضی 
دریافت بیمه بیکاری اسفند سال گذشته، فهرست ۲۴۰ هزار نفری برای 

دریافت ببیمه بیکاری به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد.
مصطفی ساالری گفت: بر اساس توافق سازمان تامین اجتماعی و 
بیکاری در پنج  بیمه  تعداد  ارقام مزبور مطابق میانگین  دولت مقرر شد 
سال گذشته، توسط منابع تامین اجتماعی و مازاد بر آن از طریق منابع 

دولتی پرداخت شود.
وی ادامه داد: با دستور رییس جمهوری ۵۰ هزار میلیارد ریال برای 

تامین اعتبار بیمه بیکاری دوران کرونا در نظر گرفته شده است.
ساالری اظهار داشت: از مجموع افراد متقاضی دریافت بیمه بیکاری 
اسفند سال گذشته، پس از پاالیش وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی 
فهرست ۲۴۰ هزار نفری به همراه شماره حساب افراد برای دریافت بیمه 

بیکاری به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد.
وی با اشاره به درخواست سازمان برنامه و بودجه برای ارائه شماره 
شماره  مجموع  از  گذشته  روزهای  در  گفت:  متقاضیان  بانکی  شبای 
حساب هایی که نزد ۶ بانک موجود است قریب یکصد هزار شماره شبا 
دریافت و به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد و بقیه شماره ها نیز در روزهای 
آینده از چهار بانک دیگر دریافت و به این سازمان داده خواهد شد و تا آخر 

هفته آینده، کل بیمه بیکاری اسفند به حساب متقاضیان واریز می شود.
پرداخت  این  کرد:  خاطرنشان  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
مربوط به ماه اسفند سال گذشته است و فهرست متقاضیان دریافت بیمه 
با  نیز بر اساس شرایط تفاهم اعالم شده  بیکاری فروردین سال جاری 

دولت ظرف چند روز آینده به سازمان برنامه و بودجه ارائه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در ماه های عادی ۹۶ هزار میلیارد 
ریال مجموع هزینه های تامین اجتماعی می شد که ۶۷ هزار میلیارد ریال 
مربوط به رقم مستمری ها، ۲3 هزار میلیارد مربوط به درمان اعم از مطالبات 
و  بهداشت  وزارت  غیرتابعه  واحدهای  بهداشت،  وزارت  تابعه  واحدهای 
خصوصی ها و همچنین واحدهای تملیکی و همچنین ۶ هزار میلیارد مربوط 
به سایر هزینه ها بود در حالی که در ماه های عادی ۹۰ هزار میلیارد ریال، 
وجوه دریافتی بیمه است. ساالری هزینه های سازمان تامین اجتماعی در 
سال جدید را ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: از این میزان ۸۲ 
هزار میلیارد ریال بابت پرداخت مستمری ها، ۲۸ هزار میلیارد ریال بابت 
هزینه های درمان و قریب ۱۰ هزار میلیارد ریال بابت هزینه های متفرقه 
گذشته  سال  گفت:  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل  می شود.  صرف 
مطالبات تابعه وزارت بهداشت و غیرتابعه با ۱۸ ماه معوقه مواجه شد که 
وزارت  غیرتابعه  و  به صفر  بهداست  وازرت  تابعه  مراکر  معوقات  امسال 

بهداشت به سه ماه تقلیل یافته است.

پایش  و  سنجش  مرکز  رئیس 
گفت:  پرورش  و  موزش  آ کیفیت 
دروس  ماه ۹۹  خرداد  پایانی  ارزشیابی 
عمومی، شایستگی های غیرفنی و پایه 
فنی هنرستان ها به صورت غیر حضوری 

انجام می شود.
خسرو ساکی گفت: هنرستان های 
فنی حرفه ای به دلیل وجود مهارت های 
عملی و وجود پودمان هایی که باید به 
صورت عملی آموزش داده شوند و به 
شوند،  گرفته  امتحان  عملی  صورت 
دروس  از  متفاوتی  ارزشیابی  دارای 

نظری هستند.
پایش  و  سنجش  مرکز  رئیس 
کیفیت ادامه داد: تکمیل فرآیند آموزش 
و ارزشیابی دروس شایستگی های فنی، 
استانداردهای  شاخه فنی و حرفه ای و 
خارج  و  )داخل  کاردانش  مهارتی 
تا  اردیبهشت   ۲۷ تاریخ  از  هنرستان( 
دوازدهم  پایه  اولویت  با  ماه  مرداد   ۱۵
با تصویب شورای مدرسه و هماهنگی 
اداره به صورت تراکمی و با برنامه ریزی 
به صورت  هنرآموزان  دهی  سازمان  و 

حضوری انجام می شود.

ساکی در مورد امتحانات کارگاهی 
حرفه  و  فنی  هنرستان های  هنرجویان 
رزشیابی  ا گفت:  دانش  کار  و  ای 
عمومی،  دروس   ۹۹ ماه  خرداد  پایانی 
فنی  پایه  و  غیرفنی  شایستگی های 

حضوری  غیر  صورت  به  هنرستان ها 
انجام می شود. این ارزشیابی بر اساس 
فعالیت های  میزان  از  معلمان  شناخت 
حضوری و غیرحضوری دانش آموزان و 
استفاده از سایر شیوه های ارزشیابی پیش 

گفته، انجام خواهد شد. بدیهی است در 
دروس پایه فنی و شایستگی های غیر 
فنی حصول اطمینان از آموزش حضوری 
و غیر حضوری و پودمان های باقیمانده 

با معلمان مربوط خواهد بود.

تشریح تکمیل فرایند آموزشی و نحوه ارزشیابی هنرستانی ها

ها
ده 

گزی

سوگند رام

ــه  ــه دهــم مــدارس نمون آزمــون ورودی پای
و  )دبیرســتان ها  متوســطه  دوم  دوره  دولتــی 
ــال  ــرای س ــه ای( ب ــی و حرف ــتان های فن هنرس
تحصیلــی ۱۴۰۰-۱3۹۹ در روز بیســتم تیرمــاه 
همزمــان  به صــورت  کشــور  سراســر  در  بــه 
ــرکت در  ــرای ش ــام ب ــت ن ــود. ثب ــزار می ش برگ
ــد.  ــد ش ــاز خواه ــرداد آغ ــون از ۱۷ خ ــن آزم ای
طبــق اعــالم مدیــر کل دفتــر آمــوزش 
ــغول  ــوزان مش ــام دانش آم ــری تم ــطه نظ متوس
بــه تحصیــل در پایــه نهــم ســال تحصیلــی 
۹۹- ۹۸ مجــاز بــه ثبــت نــام در آزمــون ورودی 
مــدارس نمونــه دولتــی هســتند و مــالک شــرکت 

در ایــن آزمــون کســب حداقــل معــدل کتبــی ۱۷ 
ــی نوبــت دوم )معــدل نمــرات  در ارزشــیابی پایان
ــرای  ــی( ب ــرات تکوین ــال نم ــدون اعم ــرداد ب خ

ــم اســت. ــه نه ــالن پای ــارغ التحصی ف
داوطلبــان  اینترنتــی  ثبت نــام  همچنیــن 
آزمــون ورودی مــدارس نمونــه دولتــی از روز 
ــا روز  ــود و ت ــروع  می ش ــرداد( ش ــنبه )۱۷ خ ش
ســه شــنبه )۲۷ خــرداد( ادامــه دارد. آزمون ورودی 
مــدارس نمونــه دولتــی ســاعت ۹ صبــح روز جمعه 
)۲۰ تیــر( در سراســر کشــور به صــورت همزمــان 
برگــزار می شــود و داوطلبــان بایــد به ۱۰۰ ســوال 

آزمــون در مــدت ۱۲۰ دقیقــه پاســخ دهنــد.

درســی  کتــاب  ز  ا زمــون  آ ســواالت 
آمــوزش قــرآن و پیام هــای آســمان، فارســی، 
ــا، تاریــخ،  ــی، مطالعــات اجتماعــی )جغرافی عرب
مدنــی(، زبــان انگلیســی، علــوم تجربــی و 
ــی ۹۹- ۹۸  ــال تحصیل ــم س ــه نه ــی پای ریاض

طــرح می شــود.
پذیــرش دانش آمــوزان در آزمــون ورودی 
ــون ورودی  ــره کل آزم ــن نم ــاس میانگی ــر اس ب
ــت دوم  ــی نوب ــیابی پایان ــی ارزش ــدل کتب و مع
پایــه نهــم بــه نســبت مســاوی یعنــی ۵۰ درصــد 
نمــره آزمــون ورودی و ۵۰ درصــد معــدل کتبــی 
ارزشــیابی پایانــی نوبــت دوم خواهــد بــود و شــرط 
محاســبه۵۰ درصــد معــدل کتبــی بــرای پذیــرش 
دانــش آمــوزان در مــدارس نمونــه دولتــی داشــتن 
حداقــل معــدل کتبــی ۱۷ ارزشــیابی پایانــی نوبت 

دوم در ســال تحصیلــی ۹۹- ۹۸ اســت.
ــون  ــرای شــرکت در آزم ــام ب ــت ن ــغ ثب مبل
ورودی نیــز ۲۵۰ هــزار ریــال اســت. ایــن مبلــغ 
ــه  ــت هرگون ــغ دریاف ــن مبل ــز ای ــه ج ــت و ب ثاب
وجهــی تحــت هــر عنــوان ممنوع اســت. در ســال 
تحصیلــی ۱۴۰۰ -۱3۹۹ بیــش از ۵۸ هــزار دانش 
ــه  ــه پای ــرای ورود ب ــور ب ــر کش ــوز در سراس آم
دهــم در ۷۵۶ دبیرســتان نمونــه دولتــی از طریــق 
برگــزاری آزمــون ورودی پذیرفتــه خواهنــد شــد.

ــد  ــتان بای ــرورش اس ــوزش و پ اداره کل آم
حداکثــر ظــرف مــدت دو هفتــه بعــد از برگــزاری 
آزمــون نســبت بــه اعــالم نتیجــه پذیرفتــه 

ــد. ــدام کن ــی اق ــدگان اصل ش

آغاز ثبت نام آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی از ۱۷ خرداد
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منتظر تایید نهایی الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان هستیم

رییس  معاون   - ایرنا   - تهران 
جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: 
ایراد شورای نگهبان به الیحه  آخرین 
حمایت از اطفال و نوجوانان سه هفته 
قبل در مجلس رفع شد و منتظر تایید 

نهایی هستیم. 
جمعه  روز  بتکار«  ا »معصومه 
در  توییتر  در  خود  در صفحه شخصی 
واکنش به توییت »هادی طحان نظیف« 
عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: 
از نکات شما. الیحه حمایت  »ممنون 
از اطفال و نوجوانان سال ها راکد مانده 
بود و با تقاضای اولویت دولت دوازدهم 
دوباره فعال شد. با پیگیری دولت آخرین 
ایراد شورای نگهبان سه هفته قبل در 

نهایی  تایید  منتظر  و  شد  رفع  مجلس 
به  می تواند  حتما  الیحه  این  هستیم. 
رومینا کمک  مانند  مواردی  در  قضات 

کند.«
عضو  نظیف«  طحان  »هادی 
بود:  نوشته  نگهبان  شورای  حقوقدان 
نوجوانان  و  اطفال  از  حمایت  »الیحه 
در سال  ۱3۹۰ به  پیشنهاد قوه قضائیه 
و توسط دولت وقت به  مجلس ارسال 
شد و سال ۱3۹۷ به تصویب رسید. سه 
مجلس  اصالح  و  شورا  ایراد  با   مرتبه 
ماند.  ناتمام  متاسفانه  ولی  شد  مواجه 
ایرادات شورا در زیر  مصوبه مجلس و 
تلخ  حادثه  با   و  است  مالحظه  قابل 

رومینا بی ارتباط است.«

اعضای هیئت رئیسه جدید مجلس سوگند یاد کردند
بـا تعییـن ترکیـب هیئـت رئیسـه مجلـس یازدهـم در سـال اول، 
اعضـای هیئـت رئیسـه جدیـد بـا حضـور در جایگاه، سـوگند یـاد کردند. 
در جلسـه علنی روز پنجشـنبه مجلس شـورای اسـالمی محمدباقر 
قالیبـاف، امیرحسـین قاضـی زاده هاشـمی، علـی نیکـزاد، محمدحسـین 
فرهنگـی، علیرضـا سـلیمی، محسـن پیرهـادی، سـید ناصـر موسـوی 
الرگانـی، احمدامیرآبـادی فراهانـی، حسـینعلی حاجی دلیگانـی، روح اهلل 
متفکر آزاد، علی کریمی فیروزجایی و سـید محسـن دهنوی در برابر قرآن 
سـوگند یـاد کـرده که آئین نامـه را اجـرا و بی طرفی کامـل را حفظ کنند.

متنـی کـه اعضـای هیئـت رئیسـه جدیـد قرائـت کردنـد، بـه ایـن 
است: شـرح 

من به عنوان عضو هیئت رئیسـه مجلس شـورای اسـالمی در برابر 
قـرآن مجیـد بـه خداونـد قـادر متعـال سـوگند یـاد می کنـم کـه حداکثر 
تـوان خـود را بـرای اجـرای آئین نامه داخلی مجلس شـورای اسـالمی با 
مراعـات بی طرفـی کامـل بـر انجـام وظایـف بـه کار گیرم و از هـر گونه 

اقـدام مخالـف آئین نامه اجتنـاب نمایم.

امید است مجلس یازدهم در از بین بردن فساد
 نقش مؤثرتری ایفا کند

آیـت اهلل رئیسـی طـی پیامـی بـه محمدباقـر قالیبـاف بـا تبریـک 
انتخابـش به عنـوان رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: امیـدوارم 
مجلـس یازدهـم بتوانـد در از بین بـردن زمینه های فسـاد نقش مؤثرتری 

ایفـا کند. 

محمدحسین فرهنگی
 سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شد 

عضـو هیئـت رئیسـه مجلس یازدهـم گفت: محمدحسـین فرهنگی 
سـخنگوی هیئت رئیسـه مجلس یازدهم شـد. 

علـی کریمـی فیروزجایـی با اشـاره بـه اولین جلسـه هیئت رئیسـه 
مجلـس یازدهـم اظهـار داشـت: در ایـن جلسـه مباحـث مختلفـی مورد 

بحـث و بررسـی قـرار گرفت.
وی ادامـه داد: انتخـاب سـخنگوی هیئـت رئیسـه مجلـس یازدهم 
یکـی از دسـتور کارهـای ایـن جلسـه بـود کـه محمدحسـین فرهنگـی 

منتخـب مـردم تبریـز بـرای ایـن سـمت انتخاب شـد.

دولت در انتشار اوراق قرضه به قانون توجه ندارد
منتخـب مـردم کرمان در مجلـس یازدهم گفت: دولت این روزها در 
انتشـار اوراق قرضـه زیاده روی می کند و هیـچ توجهی به قوانین ندارد. 

محمدرضـا پورابراهیمـی در جلسـه علنی مجلس شـورای اسـالمی 
طـی تذکـری شـفاهی، اظهـار داشـت: در این مـدت و در خالء تشـکیل 
مجلـس جدیـد، دولـت اقداماتـی را انجـام داد کـه بایـد مجلـس یازدهم 

بـر آن نظـارت کند.
وی افـزود: قـرار بر این شـد کـه دولت یک میلیارد یـورو از صندوق 
توسـعه ملـی برداشـت کند امـا سـاز و کار هزینه آن و چارچـوب نظارتی 
آن بـر عهـده مجلـس اسـت و دولـت حـق ندارد حتـی یک ریـال از این 

منبـع بدون نظـر مجلس برداشـت کند.
منتخـب مـردم کرمـان در مجلـس یازدهـم تصریح کـرد: همچنین 
دولـت در ایـن روزهـا اوراق قرضـه بسـیار زیـادی منتشـر می کنـد و بـه 
چارچـوب بودجـه توجهـی نـدارد و بـه صـالح کشـور نیسـت کـه چنین 

اقدامـی را انجـام دهد. 

توپخانه تخریب علیه مجلس یازدهم 
آغاز به کار کرده است 

منتخـب مـردم محالت در مجلـس گفت: توپخانـه تخریب مجلس 
یازدهم شـروع به کار کرده و هیئت رئیسـه باید در راسـتای حفظ شـأن 

مجلس اقـدام کند. 
در ادامه جلسـه علنی روز پنجشـنبه مجلس شورای اسالمی علیرضا 
سـلیمی منتخب مـردم محالت در تذکر آئین نامـه ای گفت: مجلس هنوز 
شـروع نشـده امـا تخریب مجلـس یازدهم به صورت سـازماندهی شـده، 

آغاز شـده و توپخانه تخریب شـروع به کار کرده اسـت.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه حفـظ شـأن مجلـس وظیفه هیئت رئیسـه 
اسـت، گفـت: هیئـت رئیسـه مجلس بایـد به میـدان بیاید و اجـازه ندهد 

کـه عـده ای نماینـدگان را مشـغول بـه این حواشـی کنند.

صاحبان خانه های خالی و لوکس 
باید مالیات پرداخت کنند

منتخـب مـردم بروجـرد در مجلـس یازدهم گفت: خانـه های خالی 
و لوکـس بایـد مطابـق قانـون مالیـات پرداخـت کننـد امـا تاکنـون ایـن 

قانـون اجرا نشـده اسـت. 
عبـاس گـودرزی در جلسـه علنـی مجلـس شـورای اسـالمی طـی 
تذکـری شـفاهی اظهـار داشـت: مجلـس یازدهم بایـد هر چه سـریع تر، 
اولویت هـای کشـور را در دسـتور کار خـود قـرار دهـد کـه یکـی از آن 
اولویت هـا، مباحـث اقتصـادی اسـت و بحث مسـکن و معیشـت از دیگر 

اسـت. مباحث 
وی افـزود: مـا در مجلـس قبلـی، قانونی را به تصویب رسـاندیم که 
خانه هـای خالـی و لوکـس مالیـات پرداخـت کننـد امـا هنوز ایـن قانون 

اجرایی نشـده است.
منتخـب مـردم بروجـرد در مجلس یازدهـم اظهار داشـت: وضعیت 
آشـفته ای در بـازار مسـکن وجـود دارد و انتظار مـردم از مجلس یازدهم 

آن اسـت کـه آنـان ایـن درد ملت را درمـان کنند.

راهکارهای عملی شدن انتظارات رهبر انقالب
 از مجلس یازدهم مشخص شود 

منتخـب مـردم کاشـان در مجلس از رئیس مجلس خواسـت که هر 
چـه سـریعتر راهکارهـای عملی شـدن انتظارات رهبر انقـالب از مجلس 

یازدهم را مشـخص کند. 
در ادامه جلسـه علنی روز پنجشـنبه مجلس شـورای اسـالمی سـید 
جـواد سـاداتی نژاد در تذکـر آئین نامـه ای گفـت: پیـرو توصیه هـای مقـام 
معظـم رهبـری بـه مجلـس یازدهم، رئیـس مجلس باید هر چه سـریع تر 
دسـتور دهـد تـا مرکـز پژوهش هـا راهکارهـای عملـی کـردن انتظارات 

رهبـر انقـالب از مجلـس یازدهـم را ارائه دهد.
وی تأکیـد کـرد: در این صورت مجلسـی مقتدر و قدرتمند تشـکیل 

شـده و انتظـارات مردم برآورده می شـود.
در ادامـه سـید رضـا تقـوی رئیـس سـنی مجلـس یازدهـم گفـت: 
مقـام معظـم رهبـری دسـتورالعمل هایی بـرای مجلـس یازدهم داشـتند 

کـه بایـد اجرایی شـود. 

جلسه بعدی مجلس صبح  امروز برگزار می شود
رئیس مجلس شـورای اسـالمی اظهار داشـت: جلسه بعدی مجلس 

شـورای اسـالمی ساعت ۸ صبح روز یکشـنبه ۱۱ خردادماه خواهد بود.
محمدباقـر قالیبـاف پـس از آنکه بـه عنوان رئیس مجلس شـورای 
اسـالمی انتخـاب شـد در اولیـن نطـق خـود اظهـار داشـت: جـا دارد از 
منتخبـان مـردم کـه بنـده را بـه عنـوان رئیـس انتخـاب کردنـد تقدیر و 
تشـکر کنـم و مطالـب اصلـی را در نطق روز یکشـنبه بیـان خواهم کرد.

 

باید مردم را برای زندگی فعال همراه با مقابله با کرونا
 آموزش داد

حجت االسالم حسن روحانی روز پنج شنبه در جلسه رؤسای کمیته های 
تخصصی مقابله با کرونا، با بیان اینکه نباید این بیماری موجب ضرر و زیان 
دائمی به زندگی مردم شود، گفت: باید تالش کنیم با پروتکل های بهداشتی 
تعریف شده نه تنها محدودیت ها به تدریج برداشته شود، بلکه گشایش ها به 

گونه ای باشد که به مسیر طبیعی زندگی برگردیم.
رئیس جمهور افزود: این وضعیت بدان معنا است که به مردم آموزش داده 
خواهد شد که چگونه و با چه شرایطی می توانند هم در روند زندگی، شرایط عادی 

ایجاد کنند و هم سالمت خود را در برابر این بیماری حفظ نمایند.
روحانی خاطر نشان کرد: ما باید در آینده مردم را برای زندگی عادی همراه و 
همزمان مقابله با بیماری کوویید ۱۹ و ویروس کرونا آماده کرده و آموزش دهیم.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه مردم ما باید بدانند رونق و بازگشت به 
وضعیت روشن اقتصادی و گردش چرخ اقتصاد کشور، ارتباط تام و کاملی با میزان 
رعایت پروتکل های بهداشتی دارد، اظهار داشت: حتی امروز که به شرایط قبلی 
تبادالت تجاری با کشورها بازگشته ایم در سایه تعریف پروتکل های بهداشتی و 

رعایت آن از طرف ما و کشورهای دیگر است.
به گام و تدریجی  به صورت گام  امروز محدودیت ها  داد:  ادامه  روحانی 
برداشته شده و می شود و اصل رعایت دقیق و سخت پروتکل های بهداشتی، 

جایگزین محدودیت ها خواهد شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه کرونا هنوز تمام نشده، گفت: خوشبختانه روند 
مقابله با بیماری در کشور قابل قبول است و این در پرتو تالش کادر درمانی و 
سایر مسئوالن در کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا و البته همراهی 

و همکاری مردم با مصوبات و دستورالعمل ها بوده است.
روحانی با بیان اینکه تا زمان کشف واکسن کرونا، باید با دستورالعمل های 
کمیته های  گفت:  کنیم،  واکسینه  را  خودمان  بیماری  این  با  مرتبط  بهداشتی 
مردم  اجتماعی  و  فردی  زندگی  شئون  همه  در  کرونا  ملی  ستاد  تخصصی 
برنامه هایی را آماده کردند که تا زمانی که کرونا برای همیشه از بین برود با 

رعایت دستورالعمل های بهداشتی ویروس را مهار کنیم.
باید  مختلف  کارگاه های  و  اصناف  برای  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
پروتکل های بهداشتی بلندمدت ابالغ و شیوه های مراقبت و نظارت تعریف شود، 
گفت: به عنوان نمونه اگر کمیته سالمت ستاد ملی مقابله با کرونا به این نتیجه 
رسید که استفاده از ماسک در محیط هایی باید الزامی شود، باید آموزش های الزم 
و آگاهی های ضروری به مردم داده شود و در عین حال با توجه به تالش هایی 
که برای تولید ماسک مورد نیاز انجام شده توزیع آن هم به سادگی انجام و به 

راحتی در دسترس مردم باشد.
روحانی خاطر نشان کرد: این آگاهی بخشی و اطالع رسانی و نهادینه کردن 
سازمان های  پیش بینی های  براساس  که  پاییز  فصل  تا  دستورالعمل ها  رعایت 
شدن  توأم  برای  خاص  شرایط  یک  از  حکایت  داخلی  متخصصان  و  جهانی 
آنفلوآنزا و کرونا دارد باید ادامه داشته باشد و مردم آمادگی الزم را پیدا کنند که 
ان شاء اهلل درگیر شرایط سخت و ایجاد و اعمال محدودیت های دوباره نشویم.

برای  تأکید کرد: ضروری است که کمیته های تخصصی  رئیس جمهور 
همزیستی مردم با کرونا با حفظ اولویت ها و در نظر گرفتن گروه های هدف، 
و  اجرایی  خدمات  و  پروتکل ها  رعایت  برای  دقیق  نظارت  و  مؤثر  اقدامات 
برای جریان و مسیر طبیعی زندگی مردم بدون مشکل خاص و محدودیت ها، 

برنامه ریزی کنند.
روحانی در ادامه تصریح کرد: موضوع رفت و آمد و حمل و نقل درون شهری 
و رعایت طرح ترافیک در شهرهای بزرگ بویژه تهران با هماهنگی هایی که 
میان شهرداری تهران و مسئوالن درمانی کشور انجام گرفته مقرر شد با تصویب 
مصوبه ای در ستاد ملی مقابله با کرونا طرح ترافیک با تجهیز ناوگان شهری به 

امکانات بهداشتی و الزام رعایت دستورالعمل ها اجرا شود.

امنیت خلیج  فارس منفعت مشترک کشورهای این منطقه است
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جریان بازدید از صنایع دریایی 
منفعت مشترک  فارس  خلیج   منطقه   امنیت  گفت:  بندرعباس  در  دفاع  وزارت 

کشورهای این منطقه است
امیر سرتیپ امیر حاتمی از مراحل پایانی ساخت و تجهیز ناوشکن دنا و 

شناور مین شکار صبا بازدید کرد.
دنا و شناور مین  ناوشکن  پروژه های دفاعی  اتمام  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
شکار صبا و آمادگی جهت تحویل به نیروهای مسلح تصریح کرد: وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح مصمم است در شرایط سخت تحریم های ظالمانه 
در سال جهش تولید با همت و عزم جهادی متخصصین متعهد و انقالبی صنعت 
دفاعی با تولید و ساخت پیشرفته ترین تجهیزات و دستاوردهای دفاعی مورد نیاز 
نیروهای مسلح گام های بلندی را در تحقق شعار سال و ارتقا قدرت بازدارندگی 

دفاعی ایران اسالمی بردارد.
از  به عنوان یکی  ناوشکن دنا  از  نیروهای مسلح  وزیر دفاع و پشتیبانی 
پیشرفته ترین شناورهای کالس موج یاد کرد که امید است با تکمیل و تجهیز 
نهایی آن به پیشرفته ترین سامانه ها، به زودی به نیروی دریایی راهبردی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران تحویل شود.
توسط سازمان صنایع  تولید شناور مین شکارصبا  و  امیر حاتمی ساخت 
دریایی وزارت دفاع را یکی از افتخارات حوزه رزم دریایی عنوان کرد و گفت: 
مین شکار صبا مأموریت شناسایی و انهدام انواع مین های دریایی را در آب های 
منطقه ای به عهده دارد که ان شااهلل در آینده نزدیک به نیروی دریایی راهبردی 

ارتش جهت اجرای مأموریت های خطیر واگذار می شود.
وی با بیان اینکه تمام تالش خود را برای امن سازی خلیج فارس و به 
ویژه تنگه هرمز به کار خواهیم بست گفت: اگر منطقه ی خلیج فارس امن باشد، 
همه کشورهای منطقه از این امنیت بهره مند خواهند شد؛ اما اگر خلیج فارس نا 

امن شود، برای همه ی کشورهای منطقه ناامن خواهد بود.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه امنیت منطقه خلیج 
فارس منفعت مشترک کشورهای خلیج فارس است، گفت: کشورهای حوزه ی 
این خلیج مسئول تأمین و برقراری امنیت هستند و اجازه ورود به آمریکا در 

منطقه از سوی همسایگان یک اشتباه راهبردی است.
نشان  قرن  یک  به  نزدیک  تجربه  افزود:  باره  همین  در  حاتمی  امیر 
عامل  فارس  خلیج  در  سازی  امنیت  بهانه  به  همواره  بیگانگان  می دهد 
و  هراسی  ایران  با  آنها  بوده اند؛  منطقه  این  در  سازی  بحران  و  امنی  نا 
برای  امنیتی  وابستگی  ایجاد  و سپس  فارس  خلیج  منطقه  در  بحران  ایجاد 
کشورهای حوزه خلیج فارس در صدد فروش میلیاردها دالر سالح و حفظ 

هستند. منطقه  در  پایگاه هایشان 
وی به نقل از فرمایشات فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای 
مناطق  و  است  ایران  از  دفاع  مقدم  خط  در  دریایی  نیروی  اینکه  بیان  با 
دارد  خود  فراروی  را  آزاد  آب های  و  عمان  دریای  مکران،  همچون  مهمی 
جمهوری  دریای  ناوگان  از  توان  تمام  با  دفاع  وزارت  ساخت:  خاطرنشان 
آب های  در  دریایی  نیروی  مقتدرانه تر  و  بیشتر  ایران جهت حضور  اسالمی 

پشتیبانی خواهد کرد. آزاد 
وزیر دفاع با بیان اینکه نیروی دریایی ایران جایگاه قدرتمند خود را در 
مأموریت های  انجام  در  و  است  کرده  تثبیت  ایران  آب های  از  عرصه صیانت 
قدرتمند  حضور  گفت:  دارد  مشارکت  اقتدار  با  بین المللی  آب های  در  دریایی 
با  مبارزه  اطمینان بخش در موضوع  تکیه گاهی  بعنوان  ایران  دریایی  نیروی 

تروریسم در دریاها شناخته می شود.

خیلی ها فکر می کردند در ماجرای کرونا زمین می خوریم
زمین  کرونا  ماجرای  در  می کردند  فکر  خیلی ها  دولت گفت:  سخنگوی 

می خوریم؛ اما این بیماری را کنترل کردیم.
علی ربیعی ادامه داد: خیلی ها فکر می کردند که ما زمین می خوریم و بلند 
نمی شویم، بیمارستان هایمان پر از کشته می شود و تخت هایمان خالی نخواهد 
بود، سالمندان مان خواهند مرد، اما خوشبختانه هیچیک از این ها رخ نداد و داریم 

بیماری را مهار می کنیم.
سخنگوی دولت تاکید کرد: ما این روزهای سخت را مدیریت و کنترل 
کردیم و امروز داریم کرونا را مهار می کنیم و امیدواریم در کنار هم از این مهار 

هم عبور کنیم.
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زیر نظر: ناظم رام

نگاه منفی جامعه به زنان معتاد باید اصالح شود
فاطمه دهقان نیری

انسانی  احیای  جمعیت  مدیرکل 
زنان  اعتیاد  سن  میانگین   ،۶۰ کنگره 
نگاه  گفت:  و  کرد  عنوان  سال   3۵ را 
منفی جامعه به زنان معتاد عامل سخت 
شدن دوران ترک مواد مخدر و درمان 

آنان است. 
حسین دژاکام با بیان این موضوع 
به مواد مخدر  ابتال هر فرد جامعه  که 
برسد  چه  است  آور  هزینه  و  دردناک 
گفت:  باشد،  زنان  میان  از  اینکه  به 
کنگره  مرکز   ۶۰ میان  از  خوشبختانه 
کننده  مصرف  زنان  به  سه مرکز  فقط 
نیست  اینطور  یافته،  پس  اختصاص 
افزایش و زنگ  به  آمار رو  که بگوییم 

خطر است.
زنان  افتادن  علت  وی نخستین 
و دختران به ورطه اعتیاد را تشویق و 
ترغیب نزدیکان دانست و تصریح کرد: 
مصرف مواد مخدر اینگونه نیست که فرد 
صبح بلند شود و بگوید می خواهم مواد 
مصرف کنم بلکه عواملی همانند همسر، 
پدر، برادر یا دوست مصرف کننده، نقش 

بی بدیلی در معتاد شدن زن دارند.
انسانی  احیای  جمعیت  مدیرکل 
و  زنان  اعتیاد  سن  درباره   ۶۰ کنگره 
دختران هم گفت: به طور متوسط سن 
اعتیاد زنان 3۵ سال است اما نکته حایز 
اهمیت در مورد زنان اینکه زمانی به ما 
برای درمان مراجعه می کنند که سال 
های زیادی از اعتیاد آنان می گذرد به 
عنوان مثال دختری که در جمع پدر و 
دلیل تجویز  به  بزرگ شده  مادر معتاد 
به  پایین  سنین  از  مخدر  مواد  دارویی 
چنگال اعتیاد افتاده و وقتی برای درمان 
مراجعه می کنند که سالها گذشته است.

* پیامدهای اعتیاد زن نسبت به 
مرد بغرنج تر است

دژاکام، پیامدهای ناهنجار افتادن 
یک زن در دام مواد مخدر و سوداگران 
و  کرد  عنوان  مردان  از  بیش  را  مرگ 
ادامه داد: نکته نخست اینکه تهیه مواد 
برای زن بسیار سخت تر است و در این 
و  آور  شرم  پیشنهادهای  با  گاه  مسیر 

توهین آمیز روبه رو می شود.
وی افزود: یک زن مصرف کننده 

با  هم  درمان  هنگامه  در  مخدر  مواد 
چالش هایی روبه رو است به این معنا 
که اگر بخواهد در بهزیستی یا نقاهتگاه 
با  را  او  شود  درمان  ترک  مراکز  و  ها 
انگشت نشان می دهند. در صورتی که 
کننده خانواده  زنان مصرف  ۹۸ درصد 
دار و موجه هستند و اینگونه نیست که 

بتوان همه را با یک سنگ محک زد.
این  به  جامعه  منفی  دژاکام نگاه 
زنان را عامل سخت شدن دوران ترک 
خاطرنشان  و  دانست  آنان  مخدر  مواد 
شود  می  باعث  منفی  نگاه  این  کرد: 
زنان در تهیه مواد یا درمان دچار چالش 
اینکه زنان  های بسیاری شوند. ضمن 
حساسیت دیگری نسبت به مواد مخدر 
نظر  از  که  معنا  این  به  کنند  می  پیدا 
ساختار فیزیولوژی بدنی به مواد مخدر 
وابسته تر می شوند، پس اگر درمان با 
روش اشتباه صورت گیرد فشار شدیدی 

بر روی آنان وارد می شود.
فرد  هر  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مصرف کننده مواد برای درمان باید ۱۱ 
ماه دوره درمان را طی کند، یادآور شد: 
طول درمان باید ۱۱ ماه باشد تا در طول 
زمان ذره ذره مواد از بدن خارج شود و 

فرد به درمان قطعی برسد.
اینگونه  را  قطعی  درمان  دژاکام 
توضیح داد: به این معنا که فرد مصرف 
کننده را درمان کرد و سپس مواد را در 
دسترس او قرار داد وقتی وسوسه نشد 

یعنی درمان قطعی شده است.
به کرونا  معتادان  ابتالی  * خطر 

جدی است
انسانی  احیای  جمعیت  مدیرکل 

این  از  دیگر  بخشی  در   ۶۰ کنگره 
گفت وگو، ضمن رد شایعه مبتال نشدن 
کرونا خاطرنشان  ویروس  به  معتادان 
کرد: افراد مصرف کننده مواد مخدر هم 
به ویروس کرونا مبتال می شوند و اتفاقا 
افراد عادی  از  آن شدیدتر  نشانه های 
است اما شاید شیوع این شایعه یا باور 
غلط که معتادان، کرونا نمی گیرند به 
این دلیل باشد که بسته به مواد مخدری 
که مصرف می شود نوع و زمان ابتال 
مصرف  مثال  عنوان  به  باشد،  متفاوت 
کنندگان مواد مخدر صنعتی برای ابتال 

بیشتر مساعد هستند.
مجازی  های  کارگاه  تشکیل   *

ترک اعتیاد پس از شیوع کرونا
دژاکام در مورد عملکرد کنگره ۶۰ 
و مراکز آن در سطح کشور در روزهای 
قرنطینه بر اثر شیوع کرونا هم اینگونه 
توضیح داد: پیش از اجرای قرنطینه در 
به  اقدام  برخی شهرها و سطح کشور، 
راه اندازی کارگاه ها در فضای مجازی 
کردیم و مددجویان از این طریق مشاوره 

و راهنمایی می گرفتند.
انسانی  احیای  جمعیت  مدیرکل 
کنگره  اینکه  یادآوری  ۶۰ با  کنگره 
در ۶۰ مرکز در سراسر کشور، نزدیک 
به ۸۰ هزار عضو دارد، گفت: به دلیل 
تشکیل  مجازی  را  ها  کارگاه  اینکه 
دادیم نزدیک به ۸۲۰ عضو جدید هم 
پذیرفتیم. در واقع  نگذاشتیم که کرونا بر 
روند درمان مددجویان خللی ایجاد کند.

وی با ابراز خرسندی از اینکه هیچ 
یک از اعضای کنگره به ویروس کرونا 
مبتال نشده اند، درباره این باره گفت: از 

ابتدای شیوع کرونا که همه استفاده از 
سرکه برای بخور دادن، غرغره کردن 
می  توصیه  را  بینی  وشوی  شست  و 
کردند تالش کردیم اعضا را به استفاده 
از سرکه سیب به دلیل دارا بودن اسید 
استیک ترغیب کنیم که خوشبختانه به 

نتیجه بسیار خوبی دست پیدا کردیم.
دژاکام ادامه داد: ویروس کرونا بر 
سطوح گلو، بینی و ریه می نشیند که 
نیاز به آنتی ویروس برای از بین بردن 
و  کردن  غرغره  و  بخور  که  است  آن 
با سرکه سیب را  شست و شوی بینی 
به مددجویان توصیه کردیم و توانستیم 
فضای کنگره را از وجود ویروس پاک 

نگهداریم.
با  مبارزه  ستاد  گزارش  براساس 
اسکندر  سردار  از  نقل  به  مخدر  مواد 
مومنی دبیر کل این ستاد، در دنیا نزدیک 
به ۲۸۰ میلیون نفر مصرف کننده مواد 
آمارهای  اساس  بر  که  هستند  مخدر 
مواد  کنندگان  مصرف  تعداد  از  موجود 
این  هستند به  زنان  درصد   33 مخدر، 
صورت که در جوامع سنتی آسیایی ۱۰ 
درصد   ۲۰ یافته  توسعه  جوامع  درصد، 
جمعیت  درصد   3 التین  و آمریکای 

معتادان را زنان تشکیل می دهند.
در ایران هم، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار 
نفر مصرف کننده مواد مخدر هستند که 
۱۵۶ هزار نفر از آنان، بانوان هستند که 
مواد  کننده  مصرف  جمعیت  درصد   ۶
مخدر را تشکیل می دهند و در مقایسه 
با 33 درصد جهانی، فاصله زیادی داریم.

کل  به  نسبت  گزارش،  این  بنابر 
مصرف  تعداد  کشور،  فعال  جمعیت 
 ۰.۶ که  هستند  درصد   ۵.۴ کنندگان 
درصد از این جمعیت فعال، زنان معتاد 
مربوط  سنی  گروه  و بیشترین  هستند 
 ۴۴ تا   33 سنی  گروه  دسته،  این  به 

سال است.
جمعیت احیای انسانی کنگره ۶۰، 
در  فعال  و  نهاد  مردم  سازمان های  از 
حوزه اعتیاد و مواد مخدر است که در 
سال ۱3۷۸ بر اساس اصل پذیرفته شده 
کمک یک فرد رها شده از دام اعتیاد، به 
فرد در حال مصرف مواد مخدر یا معتاد 

تأسیس شده است.

معتقد  اجتماعی  روانشناس  یک 
ویروس  دوم  موج  با  مقابله  که  است 
آموزش های  مستلزم  کشور  در  کرونا 
روانشناختی بمنظور کاهش آسیب های 

روانی است. 
دکتر مجید صفاری نیا در خصوص 
آمادگی جامعه به منظور مقابله با موج 
برای  افزود:  کرونا  ویروس  شیوع  دوم 
مواجهه و کنترل موج دوم این بیماری 
مولفه های متعددی همچون تاب آوری 
اجتماعی، مباحث اقتصادی، اجتماعی و 
روانشناختی باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: به عبارت دیگر جامعه 
آمادگی  باید  سیستم  یک  عنوان  به 
را  محیطی  طراحی  نظیر  ساختاری 

تدارک دیده باشد.
عنوان  به  داد:  ادامه  صفاری نیا 
اجتماعی  فاصله گذاری  بر  تاکید  مثال 
مهمترین  از  یکی  عنوان  به  )فیزیکی( 

راهکارهای مقابله با شیوع این ویروس 
عمومی  نقل  و  حمل  تجهیز  مستلزم 

همچون اتوبوس و مترو باشد.
کرد:  تصریح  دانشگاه  استاد  این 
روزمزد  کارگران  از  شماری  همچنین 
با  بیماری  این  شیوع  سبب  به  که 

بیکاری دست و پنجه نرم می کنند، باید 
مورد حمایت های اقتصادی قرار بگیرند.

روانشناختی  منظر  از  افزود:  وی 
آموزش  باید  روانی  پروتکل های  نیز 
داده شود؛ حضور اثربخش روانشناسان 
و مشاوران در فضای مجازی احساس 

شود و دسترسی به مشاوره ها با اندک 
هزینه کرد فراهم آید.

برخی   : کرد کید  تا ری نیا  صفا
طریق  از  نیز  ضروری  آموزش های 
رسانه های اجتماعی )به همت مشاوران 
و روانشناسان( در اختیار شهروندان قرار 
گیرد و کارگاه های آموزشی روانشناختی 

و مشاوره های آنالین نیز برگزار شود.
به گفته این مشاور، اوقات فراغت 
متفاوت  ایام  این  در  نیز  شهروندان 
مستلزم  نیز  له  مسا ین  ا و  می شود 

برنامه ریزی های جامع است.
رت  وزا ر  ما آ آخرین  براساس 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
ز  ا نفر   ۱۹۸ و  هزار   ۱۲۰ تاکنون 
کرونا  ویروس  به  کشور  در  هم وطنان 
مبتال شده اند و از این تعداد ۶ هزار و 
از دست  نیز نیز جان خود را  ۹۸۸ نفر 

داده اند.

ضرورت آموزش های روان شناختی برای مقابله با موج دوم کرونا

معاون امور جوانان وزارت ورزش 
و جوانان کمک های نقدی جمع آوری 
را  نان  جوا تشکل های  توسط  شده 
و  کرد  عنوان  ریال  میلیارد   ۸۴ حدود 
افزود: بیش از 3۱ میلیارد ریال کمک 
نقدی توسط هیات های ورزشی کشور 
ذیربط  مراجع  اختیار  در  و  جمع آوری 

قرار گرفت. 
»محمدمهدی تندگویان« با ارائه 
گزارشی از رزمایش ملی همت جوانانه 
- کمک مومنانه، گفت: در این رزمایش 
مهم و بزرگ که در راستای فرامین و 
منویات رهبر معظم انقالب و به همت 
جامعه جوان و ورزش کشور برگزار شد، 
بیش از ۴۰۸ هزار خانوار تحت حمایت 
و دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی 
که  است  حالی  در  این  و  گرفتند  قرار 
پیش از آغاز این رزمایش پیش بینی ها 
هر  خانوارهای  درصد  یک  اساس  بر 
استان )حدود ۲۵۰ هزار خانوار( تعیین 

شده بود.
وی با بیان اینکه در این رزمایش 
۶۹۷ سازمان مردم نهاد جوانان با بیش 
همچنین  و  عضو   ۸۰۰ و  هزار   ۸ از 
مشارکت  کشور  ورزشی  هیات   ۸3۰

داشتند، اضافه کرد: بیش از ۲۸۵ هزار 
نان  جوا سمن های  طریق  از  خانوار 

بسته های حمایتی دریافت کردند.
معاون امور جوانان، وزارت ورزش 
و جوانان تعداد خانوارهای حمایت شده 
از  بیش  را  ورزشی  های  هیات  توسط 
و  برشمرد  خانوار   ۵۰۰ و  هزار   ۱۲3
ادامه داد: همه این کمک ها با همت 
جوانان و جامعه ورزش و کمک خیرین 
کشور رقم خورده است که جای تقدیر 

و تشکر دارد.
های  کمک  گفت:  گویان  تند 
جامعه ورزش و جوانان محدود به این 
بزرگ  جامعه  دو  این  و  نبوده  رزمایش 
و پویا از اولین روزهای شیوع ویروس 
توجهی  قابل  اقدامات  و  کرونا خدمات 
و  تولید  مانند،  مختلف  های  بخش  در 
پخش اقالم بهداشتی و مواد ضدعفمونی 
آموزشی  و  فرهنگی  اقدامات  کننده، 
و  مسابقات  برگزاری  کرونا،  با  مقابله 
برنامه های فرهنگی مجازی برای مردم 
و همچنین مشاوره های تلفنی و آنالین 
ازدواج  مراکز مشاوره تخصصی  توسط 
وزارتخانه،  این  نظر  تحت  خانواده  و 

انجام داده اند.

جمع آوری کمک نقدی توسط جامعه جوانان و ورزش
یک پزشک ایرانی و عضو مرکز 
با  ایران  دخانیات  راهبردی  تحقیقات 
سعی و تالش چند ساله خود موفق به 

تولید دمنوش ترک دخانیات شد.
این  مخترع  دهقان  نصیر  دکتر 
محصول گفت: سعی و تالش نزدیک 
یافتن روش های  برای  به هفت سال 
موثر در کاهش مصرف و ترک دخانیات، 
دمنوش  این  تولید  و  ترکیب  به  را  ما 
از  پس  داد:  ادامه  وی  است.   رسانده 
صورت  بالینی  کارآزمایی  مثبت  نتایج 
ترک  و  جایگزین  دمنوش  روی  گرفته 
دخانیات موفق به دریافت گواهی نامه 
ثبت اختراع )پتنت( از سازمان مالکیت 

فکری شده ایم.
عضو مرکز تحقیقات طب سنتی و 
سالمت جمعیت دانشگاه علوم پزشکی 
ایران  همچنین گفت: این محصول در 
جشنواره اختراعات حوزه سالمت کشور 
به میزبانی دانشگاه بقیه اهلل و همچنین 
اجتماعی  های  استارتاپ  ملی  رویداد 
کشور که به تولیت وزارت کشور برگزار 
شد، موفق به کسب مقام اول شده است.

این  ترکیب  داد:  ادامه  دهقان 
افزایش  موجب  طرف  یک  از  دمنوش 

همان  واقع،  )در  شده  مغز  در  دوپامین 
نقشی که نیکوتین در سلول های بدنمان 
بازی می کند( و از طرف دیگر با قلیایی 
کردن محیط بدن موجب کاهش تمایل 
مصرف  سوی  از  دخانیات  کشیدن  به 
از  پس  افزود:  شود.وی  می  کنندگان 
دریافت ایزوهای آنتی اکسیدان و کیفیت 
محصول و پس از تست اولیه و موفق 
بازار در کلینیک های ترک دخانیات و 
ترک اعتیاد کشور به صورت موردی نیز 
به کشورهای عراق و افغانستان صادر که 

با استقبال رو به رو شد.
دهقان بیان داشت: این محصول 
ایرانی می تواند در سازمان ها و ادارات 
و  ها  زمان  در  ویژه  طور  به  کشورمان 
مکان هایی که مصرف دخانیات ممنوع 
است و همچنین در انواع ترمینال های 
مسافربری، فرودگاه ها، بیمارستان ها، 
آموزشی  و  درمانی  مراکز  های  بوفه 

سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.
دخانیات به عنوان یکی از عوامل 
محسوب  سرطان  به  ابتال  خطر  اصلی 
می شود و حجم باالیی از بار بیماری 
های مزمن تنفسی را به خود اختصاص 

می دهد.

پزشک ایرانی موفق به تولید دمنوش ترک دخانیات شد
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مرکزی  بانک  اینکه  به  توجه  با 
نرخ تورم هدف یک سال آینده را ۲۲ 
درصد اعالم کرده است، یک کارشناس 
اقتصادی با اعتقاد به اینکه تحقق این 
نرخ دست یافتنی است، یکی از ملزومات 
آن را تغییر روش تامین کسری بودجه 
انتشار  سمت  به  پولی  پایه  محل  از 

اوراق دانست.
چگونگی  درباره  سعدوندی  علی 
از  شده  اعالم  هدف  تورم  نرخ  تحقق 
بانک مرکزی، اظهار کرد: اگر بناست که 
نرخ تورم کنترل شود، باید تمام جامعه بر 
روی یک نرخ خاص به توافق برسند؛ 
بنابراین بخشی از سیاست گذاری پولی 
بانک های مرکزی در دنیا این است که 
نرخ تورم هدف را اعالم کنند و سپس با 
رسیدن به آن نرخ، اعتبار الزم را کسب 
کنند؛ بدین جهت نرخ تورم اعالمی باید 
قابل دفاع باشد تا بانک مرکزی بتواند 

به آن نرخ برسد.
تبعات عدم تحقق تورم هدف

اجرای  خواندن  مثبت  ضمن  وی 
اگر  گفت:  تورم،  هدفگذاری  سیاست 

بانک مرکزی به نرخ اعالم شده نرسد، 
اعتبار بانک مرکزی لطمه خواهد دید و 
خودش  عکس  به  تورم  گذاری  هدف 

تبدیل می شود.
 این کارشناس اقتصادی با اعتقاد 
به اینکه تحقق نرخ تورم اعالمی دور 
اگر  افزود:  نیست،  سخت  و  انتظار  از 
سمت  به  بودجه  کسری  تامین  روش 
پیشرفته  کشورهای  نظر  مورد  روش 

هم  را  تورم  نرخ  می توانیم  کند،  تغییر 
به میزان کشورهای پیشرفته برسانیم؛ 
تورمی  اقتصاد غیر  به  بنابراین رسیدن 

اقدام پیچیده ای نیست.
چیزی  چه  به  درصدی   ۲۲ تورم 

نیاز دارد؟
ی  د قتصا ا تحلیلگر  ین  ا
تورم  تحقق  برای  کرد:  خاطرنشان 
تامین  روش  باید  شده  اعالم  هدف 

پولی  یه  پا محل  ز  ا بودجه  کسری 
که  کند  پیدا  تغییر  اوراق  سمت  به 
متاسفانه دولت ها در گذشته هر زمانی 
شده اند،  مواجه  بودجه  کسری  با  که 
زده  مرکزی  بانک  خزانه  به  دست 
که  کرده اند  منتشر  پرقدرت  پول  و 

تاثیرات تورمی همراه داشته است.
اخیرا  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
اجرای  برای  بانک  این  آمادگی  از 
در  که  داد  خبر  تورم  هدف گذاری 
ی  نما قطب  ست،  سیا ین  ا لب  قا
رزی  ا و  پولی  سیاست های  اصلی 
بانک مرکزی، »تورم هدف« خواهد 
ابزار  از  آن،  به  رسیدن  برای  و  بود 
مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده 

خواهد شد.
پس از این، همتی اعالم کرده بود 
که بیانیه چارچوب هدف گذاری تورم ۶ 
خرداد منتشر خواهد شد که این بیانیه 
منتشر شد و طبق آن هدف نرخ تورم 
بانک مرکزی برای بازه زمانی یک ساله 
۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد 

درصد تعیین شده است.

پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت سالروز تاسیس بانک سینا
سالروز  پنجمین  و  سی  پیامی  در  سینا  بانک  مدیرعامل 

تاسیس این بانک را تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا در پیام دکتر ایمانی 
آمده است: »بانک سینا از زمان تاسیس آن در ۸ خرداد سال ۶۴ 
با نام »موسسه مالی و اعتباری بنیاد« با بیش از یک سوم قرن 

فعالیت پولی و بانکی، فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته و همواره سعی 
نموده همگام با سیاست های کالن اقتصادی، با حرکت در مسیر قانونی و رعایت 
مقررات بانک مرکزی جمهوری اسالمی و پایبندی به اخالق حرفه ای با بهره گیری 
از آخرین تکنولوژی روز دنیا در حوزه بانکداری الکترونیک، ضمن خلق ایده های 
جدید و کسب رضایت مندی مشتریان، با اتکا به نیروهای پرتالش، متخصص و 
اخالق مدار در حوزه بانکی موفقیت های بسیاری را کسب نماید و به عنوان بانکی 

خوشنام، بدون حاشیه و تاثیرگذار، جایگاه خود را در نظام بانکی ارتقا دهد.
بانک سینا به مدد تدوین سیاست های راهبردی، دانش مدیریتی، اقدامات و 
برنامه های توسعه ای؛ افتخارات و دستاوردهای ویژه ای را در عرصه بانکی کشور 
در سالیان اخیر به دست آورده که از آن جمله می توان به بازدهی 3۱۷ درصدی 
سهام بانک در سال ۱3۹۸، ارتقاء ۶ پله ای و کسب رتبه پانزدهم در میان ۱۰۰ 
شرکت برتر و قرار گرفتن در بین شرکت های پیشرو برای دومین سال پیاپی از 
سوی سازمان مدیریت صنعتی کشور، کسب عنوان کسب و کار پیشرو در پیاده سازی 
استراتژی اقتصاد مقاومتی در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک 

و تقدیر بانک مرکزی از عملکرد شایسته بانک در بازار بین بانکی اشاره نمود.
همچنین این بانک با نقش آفرینی در راستای کمک به رونق اقتصادی کشور 
از طریق اعطای تسهیالت اشتغالزایی در مناطق کمتر برخوردار، طی چند سال اخیر 
ضمن ایفای رسالت و مسئولیت های اجتماعی خویش توانسته نام و جایگاه خود 
را بیش از پیش در جامعه مطرح و این میراث ارزشمند را در کارنامه درخشان خود 
ثبت نماید. از طرفی این بانک سعی نموده با راه اندازی خط کسب و کار قرض 
الحسنه به عنوان بانکی پیشگام با استفاده از ظرفیت های موجود در راستای اشتغال 
و کارآفرینی اقشار کم درآمد و نیازمند به منظور ارائه خدمات بهینه و مطلوب به 

آنان گام های مهمی را بردارد.
امید است در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به سال جهش تولید نام 
گرفته، با عبور از بحران اقتصادی پیش آمده بخاطر شیوع ویروس کرونا و برنامه 
های پیش رو همگام با سایر ارگان ها و سازمان ها در حرکتی جهادگونه در راستای 
تحقق شعار سال در حمایت از کسب وکارهای کوچک و متوسط موفق عمل نماییم.

در پایان سی و پنجمین سالگرد فعالیت بانک سینا را در شبکه بانکی کشور 
به تمامی همکاران و خانواده بزرگ بانک سینا، سهامداران، مشتریان و ذینفعان 

گرامی تبریک می گویم.«

شفاف سازی بیمه مرکزی در مورد یک بخشنامه؛
شبکه فروش حذف نمی شود

فعاالن صنعت بیمه پس از ابالغ بخشنامه ای مبهم، درباره 
بیکاری  به  نسبت  بیمه نامه شخص ثالث،  فیزیکی  نسخه  حذف 
هزاران نفر از شاغالن این صنعت به ویژه نمایندگی ها و دفاتر 
فروش هشدار دادند، اما بیمه مرکزی با شفاف سازی در این باره 
ضمن رفع نگرانی ها، اعالم کرد: شبکه فروش همچون گذشته، 

نقش و کارکرد خود را حفظ خواهد کرد.
بیمه نامه  بر حذف  مبنی  را  بخشنامه ای  اردیبهشت ماه   ۲۷ در  مرکزی  بیمه 

فیزیکی ابالغ کرد که باعث نگرانی نمایندگی ها و شبکه فروش صنعت بیمه شد.
برخی از فعاالن صنعت بیمه اینگونه تصور کردند که طبق این بخشنامه، امتیاز 
صدور بیمه نامه شخص ثالث که برای دفاتر بیمه، سودساز است از آنها سلب خواهد شد.

یکی از نمایندگان دفاتر بیمه ایران در این باره گفت: »بیمه مرکزی ایران در 
استان ها و شهرستان ها بیمه شخص ثالث را از نمایندگی ها می گیرد و عنوان می کند 
که این کار را فقط دفاتر مرکزی انجام بدهد  و شما بروید دنبال بیمه های عمر و 
آتش سوزی و ... در حالی که در ایران این بیمه ها عمر و آتش سوزی و بیمه بدنه 

اصال جا نیفتاده است.«
بیمه  بیمه،  نمایندگی های  درآمد  ۷۰درصد  از  »بیش  داشت:  اظهار  وی 
شخص ثالث است که با این بخشنامه، بیش از ۲۰ هزار نمایندگی بیمه و شاید هم 

تا 3۰هزار دفتر باید تعطیل شوند.«
بخشنامه ای مبهم

بیمه مرکزی در ۲۷ اردیبهشت با صدور بخشنامه ای اعالم کرد: کلیه شرکت 
های بیمه ای از اول خرداد ماه زیر ساخت های الزم را برای دسترسی الکترونیکی 

بیمه گذاران بیمه شخص ثالث به اطالعات مورد نیاز فراهم آورند.
کلیه  که  است  کرده  تاکید  ای  بیمه  های  شرکت  به  بخشنامه  این  طبق 
ایران  بیمه مرکزی  از  یکتا  از دریافت کد  را پس  بیمه نامه های شخص ثالث خود 
صادر کرده و لینک دریافت نسخه قابل چاپ بیمه نامه را از طریق ارسال پیامک، 
کد یکتا، آدرس الکترونیکی صفحه استعالم اصالت بیمه نامه از بیمه مرکزی ایران 

و نیز از آن شرکت را به بیمه گذاران خود اعالم کنند.
در این بخشنامه اعالم شده بود که شرکت های بیمه ای کلیه فرآیندهای 
صدور و پرداخت خسارت بیمه نامه شخص ثالث از جمله فروش و تمدید بیمه نامه، 
ارائه  نیاز به  اعمال تخفیف عدم خسارت و رسیدگی و پرداخت خسارت را بدون 

بیمه نامه فیزیکی انجام دهند.
ابالغ این بخشنامه باعث نگرانی فعاالن صنعت بیمه به ویژه دفاتر نمایندگی 

در شهرستان ها شد، زیرا به نظر آنها، چرخش مالی آنها خدشه دار می شود.
شفاف سازی بیمه مرکزی:شبکه فروش حذف نمی شود

در واکنش به این نگرانی ها بود که بیمه مرکزی روز چهارشنبه با انتشار اطالعیه 
ای اعالم کرد: تصمیم به ارائه خدمات بیمه ای به بیمه گذاران بدون نیاز به نسخه 
فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث به مفهوم حذف شبکه فروش از فرایند عرضه بیمه نامه 
مذکور نبوده و شبکه فروش همچون گذشته نقش و کارکرد خود را حفظ خواهد کرد.

واحدهای صدور )اعم از شعب و نمایندگان( در شرکت های بیمه موظفند با 
رعایت دقیق مقررات مربوطه نسبت به تبیین و تشریح اهداف و منافع این طرح 

برای بیمه گذاران اقدام الزم را به عمل آورند.

سرمایه گذاری در حوزه انرژی جهان ۲۰ درصد کاهش می یابد
آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد که انتظار می رود سرمایه گذاری انرژی 
جهانی در سال ۲۰۲۰ میالدی به دلیل شیوع ویروس کرونا، ۲۰ درصد کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از پاریس، آژانس بین المللی انرژی )IEA( اعالم 
کرد که سرمایه گذاری انرژی جهانی در سال ۲۰۲۰، به دلیل شیوع ویروس کرونا، 
حدود ۲۰ درصد یا ۴۰۰ میلیارد دالر کاهش خواهد یافت. این مقدار کاهش، در 

طول تاریخ بی سابقه است.
این آژانس اعالم کرد: در حالی که اقتصاد جهانی از این بیماری همه گیر 
بهبود می یابد، این کاهش سرمایه گذاری، می تواند عواقبی جدی  برای امنیت انرژی 

و حرکت به سوی انرژی پاک داشته باشد.
فاتح بیرول، رئیس آژانس بین المللی انرژی گفت: افت تاریخی سرمایه گذاری 

انرژی جهانی به دالیل بسیاری به شدت نگران کننده است.
وی افزود: این مسئله به معنای از دست رفتن بسیاری از مشاغل و فرصت های 
اقتصادی امروز و همچنین از دست دادن ذخایر انرژی است که امکان دارد پس 
از بهبود اقتصاد، به آن نیاز داشته باشیم. این کاهش سرمایه گذاری به حرکت به 

سوی انرژی های پاک تر نیز آسیب می رساند.
آژانس انرژی بین المللی انرژی اعالم کرد: درآمد دولت ها و صنعت به  دلیل 
کاهش تقاضای انرژی و پایین آمدن قیمت ها در سال ۲۰۲۰، بیش از یک تریلیون 

دالر کاهش خواهد یافت.
شرکت های انرژی جهان، سرمایه گذاری ها و پروژه های خود را متوقف کرده اند 
تا بتوانند هم زمان با این بحران، منابع مالی خود را حفظ کنند. این آژانس اعالم 
کرد که بدهی های باالتر پس از بحران، خطرهایی بلندمدت برای سرمایه گذاری ها 

به همراه خواهد داشت.
انتظار می رود تقریباً یک سوم از سرمایه گذاری های بخش نفت و گاز کاهش 

یابد.
آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد: اگر مقدار سرمایه گذاری در بخش نفت 
به اندازه سال ۲۰۲۰ باقی بماند، سطح عرضه جهانی در سال ۲۰۲۵ را حدود ۹ 
میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داد و در صورت بازگشت تقاضا به سطح پیش 

از بحران، بازار بیش از این تضعیف خواهد شد.

عرضه نفت خام ونزوئال کاهش یافت
برخی منابع اعالم کردند که شرکت ملی نفت ونزوئال عرضه نفت خام و 

عملیات ترکیب نفت را کاهش داده است. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی اسناد و گفته های حداقل ۶ منبع نشان 
می دهد شرکت ملی نفت ونزوئال )پدوسا(، تولید نفت خام را در چند منطقه کاهش 
داده و کارخانه اصلی ترکیب نفت این کشور، به دلیل افزایش ذخیره سازی در ماه 

جاری، به طور متناوب کار کرده است.
صنعت نفت ونزوئال بیش از یک سال به دلیل تحریم های ایاالت متحده زیر 
فشار است و در ماه های اخیر دولت ترامپ فشار بیشتری بر خریداران باقی مانده 

نفت خام ونزوئال وارد می کند.
واشنگتن اوایل پارسال پدوسا را به عنوان بخشی از تالش های دولت برای 
برکناری نیکوالس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئال تحریم کرد؛ این موضوع سب 
شده  است صادرات ونزوئال به شدت کاهش یابد و ذخیره سازی نفت خام داخلی این 
کشور به 3۸ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه برسد که از پایان ماه آوریل ۲ میلیون و 

3۰۰ هزار بشکه افزایش یافته است.
 بر اساس داده های شرکت اطالعات بازار کپلر، سطح ذخیره سازی ونزوئال 
در سپتامبر سال ۲۰۱۹، به ۴۰ میلیون و 3۰۰ هزار بشکه رسیده بود که با افزایش 

صادرات تخلیه شد.
به طور کلی، براساس آخرین داده های داخلی پدوسا، ونزوئال در روزهای ۱3 
و ۱۴ ماه مه به ترتیب ۶۵۶ هزار و ۶۴۲ هزار بشکه نفت تولید کرده است. این 
مقدار بیانگر کاهش تولید ونزوئال در مقایسه با میانگین تولید روزانه ۷3۷ هزار 
بشکه ای این کشور در ماه آوریل است که به سازمان کشورهای صادرکننده نفت 

)اوپک( اعالم کرده بود.  

آغاز چانه زنی اوپک و روسیه بر سر کاهش تولید نفت
عربستان سعودی و برخی از تولیدکنندگان اوپک درصدد ادامه کاهش تولید در 
سطح فعلی تا پایان سال ۲۰۲۰ هستند، اما هنوز موافقت روسیه را جلب نکرده اند.

گروه اوپک پالس که شامل اوپک، روسیه و سایر تولیدکنندگان است، ماه 
میالدی گذشته توافقی را تصویب کرد که بر اساس آن، تولید نفت این گروه در 

ماههای مه و ژوئن مجموعا ۹.۷ میلیون بشکه در روز محدود می شود.
پاندمی ویروس کرونا با ضعیف کردن تقاضا، وضعیت مازاد عرضه در بازار را 
وخیمتر کرده و باعث سقوط قیمتها شده است. منابع متعدد اوپک پالس به رویترز 
اظهار کردند که مذاکراتی از سوی عربستان سعودی در جریان است تا به جای تسهیل 
محدودیت عرضه، کاهش تولید به همین میزان تا پایان سال ۲۰۲۰ ادامه پیدا کند.

یک منبع آگاه در اوپک پالس در این باره به رویترز گفت: سعودیها بر این 
باورند که بازار نفت همچنان به حمایت نیاز دارد و می خواهند کاهش فعلی تولید 

را تا پایان سال ادامه دهند.
الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه سه شنبه هفته جاری با تولیدکنندگان نفت 
این کشور درباره آینده توافق اوپک پالس از جمله احتمال تمدید محدودیت فعلی 

پس از ژوئن گفت و گو کرد.
به گفته منابع آگاه روسی، هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده زیرا نظرات مختلفی 
وجود دارد و برخی معتقدند که مسکو باید دست نگه دارد و وضعیت تقاضا را مشاهده 

کند زیرا ایرالینها در حال آغاز پرواز هستند.
یک منبع آگاه در یک شرکت نفتی روسی گفت: البته اگر به ما بگویند به 
کاهش تولید ادامه دهید، پیروی خواهیم کرد اما اگر تقاضا خوب باشد، دلیلی نمی 

بینیم که توافق تغییر کند.
طبق توافقی که در آوریل تصویب شد، کاهش تولید نفت اوپک پالس از 
ژوییه تا پایان سال ۲۰۲۰ به ۷.۷ میلیون بشکه در روز و از سال ۲۰۲۱ تا سه ماهه 

اول سال ۲۰۲۰ به ۵.۸ میلیون بشکه در روز تسهیل می شود.
وزیر انرژی روسیه هفته جاری در بیانیه ای اعالم کرد که روسیه انتظار دارد 

عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت در ژوئن یا ژوییه متوازن شود.
منابع روسی با این ارزیابی موافق هستند و در نتیجه ممکن است روسیه نیازی 
برای تغییر توافق فعلی نبیند.کرملین روز چهارشنبه گذشته اعالم کرد که والدیمیر 
پوتین، رییس جمهور روسیه و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در یک 
تماس تلفنی در خصوص هماهنگی بیشتر پیرامون محدودیتهای کاهش تولید نفت 
توافق کردند.بر اساس گزارش رویترز، کنفرانس آنالین اوپک پالس برای مذاکره 

درباره سیاست تولید نفت قرار است هفته دوم ژوئن برگزار شود.

ضرر ۵ میلیارد دالری لیبی از محاصره نفتی
شرکت ملی نفت لیبی اعالم کرد که صادرات نفت به دلیل محاصره تاسیسات 
نفتی توسط نیروهای وفادار به ژنرال خلیفه حفتر ۹۲ درصد سقوط کرده و این کشور 

نزدیک به پنج میلیارد دالر درآمد نفتی از دست داده است.
شرکت ملی نفت لیبی در بیانیه ای اعالم کرد: این محاصره که از ۱۹ ژانویه 
آغاز شده، باعث کاهش کم سابقه صادرات نفت شده است و درآمدهای این کشور 

برای پوشش ۱۰ درصد حقوق کارمندان کافی نیست.
بر اساس گزارش رویترز، نیروهای ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال حفتر با 
نیروهای دولت وفاق ملی که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است، 

از آوریل سال گذشته برای تصرف طرابلس، پایتخت این کشور در حال نبردند.
گروهی از شبه نظامیان وابسته به نیروهای ژنرال حفتر در ژانویه پایانه های 
صادرات نفت را به همراه خطوط لوله و میادین نفتی محاصره کردند. بالفاصله 
پس از این محاصره، شرکت ملی نفت لیبی وضعیت اضطراری برای صادرات نفت 
اعالم کرد و مصطفی ساناال، رییس این شرکت هشدار داد که محاصره تاسیسات 
نفتی روزانه ۵۵ میلیون دالر ضرر برای لیبی خواهد داشت. در آن زمان کاهش 
تولید بین ۵۵۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه در روز برآورد شد. تا پایان ژانویه تولید نفت 
لیبی حدود 3۰۰ هزار بشکه در روز بود اما ساناال هشدار داد که تولید ممکن است 
به رکورد اندک ۷۲ هزار بشکه در روز سقوط کند. تا اوایل آوریل تولید این کشور 
به پایین ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسید که در مقایسه با ۱.۲ میلیون بشکه در روز 

پیش از محاصره، آمار اندکی بود.
پاالیشگاههای تحت  این که  به دلیل  نفتی  تولید سوخت و فرآورده های 

محاصره ناچار شده اند فعالیتشان را متوقف کنند، تقریبا به صفر رسیده است.
لیبی که بزرگترین ذخایر نفت آفریقا را در اختیار دارد از مشارکت در پیمان 
کاهش تولید نفت اوپک معاف شده است. این کشور از زمان انقالب سال ۲۰۱۱ 
که به سرنگونی دیکتاتوری معمر قذافی انجامید، روی آرامش به خود ندیده است. 
تولید نفت لیبی هرگز به سطح ۱.۶ میلیون بشکه در روز پیش از انقالب احیا نشد 
و تا زمانی که میان ارتش ملی لیبی ژنرال حفتر و دولت وفاق ملی سراج آتش بس 

برقرار شود، احیا نخواهد شد.

یک کارشناس اقتصادی:

رسیدن به اقتصاد غیر تورمی اقدام پیچیده ای نیست
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فاطمه کریمی قادی فرزند کریم شماره شناسنامه 
۲۲۵۰۰۶۲3۰۷ صادره از سوادکوه در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی  از 
دانشگاه قائم شهر به شماره ۴۶۶3۸ می باشد. از یابنده تقاضا می شود به آدرس دانشگاه 

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

آگهي حصروراثت
خانم فاطمه حسن زاده مژدهی به شماره شناسنامه ۱۲۱۴  فرزند محمد از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسن زاده 
مژدهی فرزند غالمعلی در تاریخ ۹۹/۲/۸ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه 
ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-مهدی حسن زاده مژدهی به ش ش ۲۸۷۲ 
فرزند محمد نسبت پسر۲-فاطمه حسن زاده مژدهی به ش ش ۱۲۱۴ فرزند محمد نسبت 
دختر3-عشرت سلیمی به ش ش ۴۴ فرزند مراد نسبت زوجه ۴- غالمعلی حسن زاده 
مژدهی به ش ش ۱3۵۵ فرزند جمال نسبت پدر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري 
ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۷۷۸ 
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 صغری قویدل خرطومی به شماره شناسنامه ۱۸ فرزند محمدابراهیم با وکالت 
آقای فرزاد شیرزاد  از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسن لطیفی سقالکساری فرزند اسداله در تاریخ ۹۷/۹/۱۲ در شهرستان 
رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-فرهاد لطیفی 
سقالکساری به ش ش ۱۱۱۵ فرزند اسداله نسبت برادر۲- عسکر لطیفی سقالکساری 
به ش ش ۱۱۱۶ فرزند اسداله نسبت برادر 3-سکینه لطیفی سقالکساری به ش ش ۲ 
فرزند اسداله نسبت خواهر۴-صغری قویدل خرطومی به ش ش ۱۸ فرزند محمدابراهیم 
نسبت زوجه به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست 
و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۵۲۸سیار 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

ایران  بازرگانی  اتاق  رییس  نایب 
مداخله  جای  به  باید  مجلس  می گوید 
در روند نظام تولید و تجارت، به خلق 

ارزش اقتصادی کمک کند.
ر  ظها ا زی،  ر و سالح  حسین 
که  مسائلی  اصلی ترین  از  یکی  کرد: 
یک  اقتصاد  موقعیت  و  گذاری  هدف 
کردن  فراهم  می کند،  تعیین  را  کشور 
ارزش  تولید  برای  زیرساخت های الزم 
اقتصادی جدید و مولد است. در چنین 
اصلی ترین  عنوان  به  مجلس  فرایندی 
نهاد قانون گذار کشور، اهمیتی فراوان 

دارد.
با  می تواند  مجلس  وی،  گفته  به 
میان  برابر  فضای  یک  کردن  فراهم 
نیروهای مختلف اقتصادی و اجتماعی، 

یک  عنوان  به  را  قانون  به  پایبندی 
اصلی مهم و خدشه ناپذیر مطرح کرده 
و این امید که ثبات در فضای اقتصادی 
و اجتماعی کشور وجود خواهد داشت را 

گسترش دهد.
ایران،  بازرگانی  اتاق  نایب رییس 

با بیان اینکه وضع و اجرای قانون دو 
مردم  قبال  در  حاکمیت  مهم  وظیفه 
قانون  اجرای  تضمین  با  گفت:  است، 
به عنوان زیرساخت اصلی نظام سیاسی 
مدرن، می توان امیدوار بود شرایطی به 
مردم  و  حاکمیت  برای  که  آید  وجود 

فضایی برد – برد شکل گرفته و اهداف 
کالن کشور با سرعت و قدرت بیشتری 

دنبال شود.
در  آنچه که  نشان کرد:  او خاطر 
فرایند توسعه تولید اهمیت زیادی دارد، 
فراهم کردن مقدمات الزم در تامین مواد 
اولیه و مایحتاج واحدهای تولیدی است 
شرایط  در  آن  به  قانونی  نگاه  نوع  که 
تامین  دارد.  زیادی  اهمیت  اقتصادی 
از نظر کمی و چه  تولید چه  نهادهای 
کیفی، یک اولویت بزرگ اقتصادی به 

شمار می رود.
شورای  مجلس  دوره  یازدهمین 
اسالمی، رسما کار خود را آغاز کرد و 
محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران، 

به عنوان رییس آن برگزیده شد.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران:

مجلس به خلق ارزش اقتصادی کمک کند

با  عدالت،  سهام  مشموالن  اکثر 
ارزش  که  شده اند  مواجه  موضوع  این 
میلیون  یک  مذکور  برگه  روی  سهام 
تومان درج شده است اما میزان سهام 
آن ها در سامانه کم تر از یک میلیون 
تومان است. در واقع روی برگه ارزش 
یک میلیون تومان قید شده، اما ارزش 
واقعی سهم یک میلیون تومان نیست. 
مبلغی  به  مربوط  موضوع  این  ریشه 
است که مشمول باید در سال ۱3۹۴، 

پرداخت می کرد.
روی اکثر برگه های سهام عدالتی 
که در دست مشموالن این سهام است، 
ارزش سهام ۱۰ میلیون ریال یا همان 
یک میلیون تومان ذکر شده است. این 
درحالی است که زمانی که مشمول به 
SAMANESE.( سامانه سهام عدالت

شود  می  متوجه  کند  می  مراجعه   )IR
میزان سهامی که در اختیار دارد کم تر 
از یک میلیون تومان است. اما دلیل این 

موضوع چیست؟
بسیاری از سهام داران برگه هایی در 
اختیار دارند که روی آن برگه ارزش یک 

میلیون تومان قید شده است اما ارزش 
واقعی سهم یک میلیون تومان نیست. 
درواقع به استثنای مشموالن نهادهای 
سازمان  یا  امداد  کمیته  مانند  حمایتی 
یک  آن ها  سهم  ارزش  که  بهزیستی 
اکثر  ارزش سهم  است،  تومان  میلیون 
میلیون  از یک  دیگر کم تر  سهام داران 

تومان است.
 قرار بود برگه های اولیه از محل 
سهم سود سنوات قبل پر شود. در سال 
۱3۹۴ اعالم شد ۵3 درصد ارزش سهم 
از محل مطالبات سود سنوات قبل پر شده 
است و برای پر کردن مابقی، دو سال به 

مشموالن فرصت دادند که با آورده نقدی، 
۴۷ درصد مابقی را به قیمت اسمی واریز 
از  تعداد کمی  راستا فقط  این  کنند. در 
واریز  اکثریت  واریز کردند و  مشموالن 
نکردند؛ بنابراین ارزش واقعی سهم آن ها 
در سبد سهام عدالت یک میلیون تومان 

نیست و حدود ۵3۰ هزار تومان است.
البته ارزش سهام همه مشموالن 
ارزش  و  نیست  تومان  ر  هزا  ۵3۰
اول  های  دوره  در  که  افرادی  سهام 
است.  تومان  ثبت نام کردند ۵3۰ هزار 
هزار   ۴۰۰ از  کم تر  سهام  ارزش  حتی 
مشموالن  دارد.  وجود  هم  تومانی 

در  را  خود  سهام  دقیق  عدد  می توانند 
www. سامانه سهام عدالت به نشانی

samanese.ir با وارد کردن کد ملی 
مشاهده کنند. اما به طور کلی به غیر از 
دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفری که با اذن 
مقام معظم رهبری، برایشان  صد در صد 
مابقی  سهام  ارزش  است،  شده  منظور 
مشمولین زیر یک میلیون تومان است.

مشموالن  عدالت  سهام  میزان 
یک  بهزیستی  سازمان  و  امداد  کمیته 
تا  ۴۹۲هزار  بین  افراد  سایر  و  میلیون 
۵3۲ هزار تومان است. البته ممکن است 
میزان سهام برخی افراد بیشتر از یک 
میلیون تومان باشد، دلیل این موضوع 
صورت  وراثت  انحصار  که   است  این 
هم  عده ای  سهام  ارزش  است.  گرفته 
کم تر از ۴۹۲هزار تومان است که دلیل 
ممکن  که  است  این  هم  موضوع  این 
است فرد در سال ۱3۸۵مشمول نبوده 
و وارث قانونی متوفی مشمول بوده باشد.

بر این اساس سهام دارن باید توجه 
داشته باشند که دیگر امکان واریز ۴۷ 
درصد مابقی به قیمت اسمی وجود ندارد.

ارزش واقعی سهام عدالت چقدر است؟

سری  سرا دیه  تحا ا مل  مدیرعا
بازی،  دالل  گفت:  ایران  دامداران 
های  هزینه  باالرفتن  و  تقاضا  افزایش 
گوشت  گرانی  علت  تولید  شده  تمام 

قرمز است.
»سعید سلطانی سروستانی« افزود: 
با وجود افزایش هزینه های تمام شده 
تولید در سالجاری از جمله رشد قیمت 
نهاده های دامی در بازار، دام را با قیمت 
مناسب از دامپروران خریداری نمی کنند 
تا جایی که دام سنگین روی دست تولید 

کنندگان باقیمانده است.
وی با اشاره به کمبود نهاده های 
اکنون  اظهارداشت:  بازار  در  دامی 
دامداران و دامپروران هرکیلوگرم جو 
۱3۵۰ تومانی را باالی ۲۲۰۰ تومان، 
تومان   ۲۶۰۰ را  تومانی   ۱۵۰۰ ذرت 
باالی  را  تومان   ۲۴۵۰ سویای  و 

می  خریداری  بازار  از  تومان   ۵۰۰۰
تولید  شده  تمام  قیمت  در  که  کنند 

است. تاثیرگذار 
دام  قیمت  اینکه  بیان  با  وی  
زنده تغییر چندانی نداشته است تصریح 
کرد: با توجه به شرایط نامساعد تولید، 

تولیدکنندگان ما روی هر کیلوگرم دام 
زنده ۱۰ درصد هم سود نمی کنند.

ن  ا ر مدا ا د دیه  تحا ا مل  مدیرعا
را  تقاضا  فزایش  ا ز  ا بخشی  یران  ا
رمضان  مبارک  ماه  اتمام  به  مربوط 
دلیل وجود  به  البته  و گفت:   دانست 

گرانی  واسط بخش عمده  حلقه های 
گوشت قرمز مربوط به تهران است و 
معضل  این  با  کشور  شهرهای  دیگر 

نیستند. روبرو 
افزود: حلقه های واسط بین  وی 
قیمت  گرانی  روی  درصد   ۵۰ تا   3۰
که  درحالی  دارند  نقش  قرمز  گوشت 
تولید کننده ما روی تولیدش هیچ سودی 
نمی برد که انگیزه ای برای تداوم تولید 

داشته باشد.
با شیوع ویروس کرونا از اسفندماه 
سال ۹۸ تا اواخر اردیبهشت ماه قیمت 
گوشت قرمز با نرخ هایی کمتر از ۱۰۰ 
هزارتومان به فروش می رسید اما طی 
روزهای اخیر به طور مجدد قیمت هر 
از  بیش  با  گوسفندی  گوشت  کیلوگرم 
فروش  به  بازار  در  تومان  هزار   ۱۰۰

می رسد.

مدیرعامل اتحادیه دامداران:

علت گرانی گوشت قرمز، دالالن هستند!

سامانه  منتشره  آمارهای  بررسی 
کدال حاکی از تولید ۱۰۱ هزار و ۱۹3 
شرکت های  سوی  از  خودرو  دستگاه 
امسال  ابتدای  از  سایپا  و  خودرو  ایران 

تا پایان اردیبهشت ماه است.
برپایه آمارهای سامانه یاد شده، در 
این مدت ایران خودرو ۵۷ هزار و ۸۶۲ 
دستگاه و سایپا ۴3 هزار و 33۱ دستگاه 

خودرو تولید کردند.
خودرو  ایران  امسال  ماهه   ۲ در 
موفق به تولید ۴۱ هزار و ۷۰۲ دستگاه 
پنج هزار و ۴۷۹  پژو،  در گروه  خودرو 
دستگاه در گروه سمند، ۹۸۴ دستگاه رانا، 
هفت هزار و ۹۵۰ دستگاه دنا، یکهزار و 
33 دستگاه هایما، ۵۶۵ دستگاه در گروه 
وانت و سایر محصوالت جدید و ۱۴۹ 

دستگاه پژو ۲۰۰۸ شد.
در مقایسه با مدت مشابه پارسال، 
خودروی  سه  خودرویی ها  ن  یرا ا
سوزوکی، تندر )ال ۹۰( و دانگ فنگ 

را تولید نکردند.
 ۲۱ نیز  سایپایی ها  مدت،  این  در 
هزار و ۴۰۹ دستگاه خودرو در خانواده 
پراید و ۲۱ هزار و ۹۲۲ دستگاه خودرو 

در خانواده تیبا تولید کردند و برخالف 
تولید  از  خبری  پارسال  مشابه  مدت 
و  آریو   ،3۵ اس  سی.  چانگان  سراتو، 

برلیانس در این شرکت نیست.
لی  عا ی  ا ر شو به  مصو یه  پا بر
اول  )از  پراید  خودروی   ۲ استاندارد 
تیرماه ۹۹( و پژو ۴۰۵ )از اول مردادماه 
بزرگ  خودروساز   ۲ تولید  خط  از   )۹۹

کشور خارج خواهند شد.
پیشتر »وحید مرندی مقدم« معاون 
سازمان ملی استاندارد گفته بود:  با خروج 
پژو ۴۰۵ از خط تولید، این خودرو فقط در 
مدل تاکسی آن هم دوگانه سوز تولید 
خواهد شد، همچنین با کنار رفتن مدل 
های ۱۱۱ و ۱3۱ پراید، فقط وانت پراید 

)پراید ۱۵۱( تولید خواهد شد.

برپایه آمارهای سامانه کدال؛

تولیدات ۲ ماهه ایران خودرو و سایپا از مرز ۱۰۱ هزار دستگاه گذشت
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سریعترین مرد عمودی جهان:
 قهرمان المپیک می شوم

علیپور با تاکید بر اینکه با وجود بحران کرونا و به صورت انفرادی تمریناتش 
ارتقای رکورد جهان و قهرمانی در  برای  برنامه هایش  از  را جدی پیگیری کرده، 

المپیک گفت.
قهرمان ایرانی سنگنوردی جهان که رکورد آسیایی و جهانی این رشته را در 
اختیار دارد طی ماه های گذشته با وجود شیوع ویروس کرونا پیگیر تمرینات انفرادی 
خود در باشگاه بود. وی می گوید قهرمانی های متوالی اش در سطح جهان باالخره 
کمک حالش شد تا بتواند از آن به عنوان امتیازی برای پیگیری تمریناتش در این 

شرایط بحرانی کرونا استفاده کند.
را صاحب مدال  ایران  بار سنگنوردی  برای نخستین  پیش  وی که ۷ سال 
طالی جهانی کرد و بعد از آن در دیگر مسابقات قهرمانی جهان و جام جهانی هم 
این مدال را به دست آورد، تاکید دارد هدفش حضور قهرمان گونه در اولین رویدادی 
است که فدراسیون جهانی سنگنوردی بعد از پایان بحران کرونا و کاهش شدت آن 
برگزار خواهد کرد ضمن اینکه می خواهد در این حضور رکورد جهان که در اختیار 

خودش است را نیز ارتقا دهد.
در بحران کرونا طالی جهانی کمک حالم شد

رضا علیپور که عنوان سریعترین مرد عمودی جهان را در اختیار دارد در مورد 
چگونگی وضعیت تمرینی اش طی ماه های گذشته گفت: به لطف قهرمانی هایی 
که در سطح جهان به دست آورده بودم، توانستم طی این مدت در باشگاه تمرین 
انفرادی داشته باشم. در استان قزوین که من ساکن هستم، هر ورزشکاری نمی 
توانست در سالن تمرین داشته باشد. حتی به ورزشکارانی که قهرمانی آسیا را هم 
داشتند، این اجازه داده نمی شد. فقط ورزشکارانی که قهرمانی جهان داشتند، می 
توانستند در سالن تمرینات شان را پیگیری کنند. من و بهمن عسگری که سهمیه 
استان می  بودیم که در سطح  تنها ورزشکارانی  را هم گرفته،  المپیک در کاراته 
توانستیم وارد باشگاه و سالن شویم. باالخره طالی جهانی یک جایی کمک حال شد.

اهداف بزرگی در سر دارم
وی تصریح کرد: سعی کردم از این فرصت بیشترین بهره را داشته باشم. اگرچه 
همه رویدادها لغو شده و فعال هم مشخص نیست اولین رقابتی که برگزار می شود 
و در آن شرکت خواهیم کرد، چه زمانی و در کدام کشور است اما تمریناتم را خیلی 

جدی و منظم پیگیری کردم چون اهداف بزرگی در سر دارم.
رکورد خودم را ارتقا می دهم

این ملی پوش سنگنوردی ایران که از او به عنوان اوسین بولت سنگ نوردی 
جهان یاد می شود، خاطرنشان کرد: رکوردشکنی یکی از برنامه هایم برای آینده 
است. البته رکورد جهان در اختیار خودم است و می خواهم در اولین رویدادی جهانی 

که در آن شرکت خواهم کرد، این رکورد را جابه جا کنم.
با خودم رقابت دارم

علیپور با یادآوری اینکه در جام جهانی ۲۰۱۷ نانجینگ چین رکورد ۵ ثانیه و 
۴۸ صدم ثانیه را ثبت کرد، یادآور شد: طی سه سال گذشته این رکورد جهانی دست 
نخورده باقی مانده است. خودم طی این مدت با وجود حضور در میادین مختلف، به 
دلیل مصدومیت نتوانستم آن را ارتقا دهم. جالب اینکه سنگنوردان دیگر کشورها 
هم نتوانستند این رکورد را بشکنند اما قطعا خودم این کار را به زودی انجام خواهم 

داد. در واقع با خودم رقابت خواهم داشت.
همه رکوردها دست من است

رکورد  هم  اندونزی   ۲۰۱۸ آسیایی  های  بازی  در  اینکه  یادآوری  با  وی 
سنگنوردی قاره را در اختیار گرفت، تاکید کرد: همه رکوردهای آسیایی و جهانی 
در اختیار خودم است و اجازه نمی دهم از دستم خارج شود. البته ارتقا رکورد که 
به دنبال آن هستم، در حد یک ثانیه و دو ثانیه نیست. در سنگنوردی رکوردشکنی 
بر اساس صدم ثانیه انجام می شود. بنابراین قرار نیست با رکوردشکنی، رکورد به 

زیر ۵ ثانیه برسد.
االن باید آمریکا باشم نه ایران

پشت  از  بعد  که  رویدادی  اولین  مورد  در  جهان  عمودی  مرد  سریعترین 
سرگذاشتن بحران کرونا باید در آن شرکت داشته باشد، خاطرنشان کرد: احتماال 
فدراسیون جهانی اولین رویدادی که بعد از این بحران برگزار خواهد کرد، جام جهانی 
است به خصوص که به خاطر کرونا چند دوره این رقابت ها برگزار نشد. اگر درگیر 
این شرایط نشده بودیم من در جام جهانی کره جنوبی و چین شرکت کرده بودم. 
االن هم به جای ایران باید در آمریکا بودم تا در جام جهانی شرکت کنم اما این 

جام هم به خاطر کرونا لغو شد.
سهمیه نه، به قهرمانی المپیک فکر می کنم

علیپور همچنین کسب سهمیه برای المپیک ۲۰۲۴ و قهرمانی در این بازی 
ها را یکی دیگر از اولویت های برنامه های خود عنوان کرد وگفت: رقابت های 
سنگنوردی در ماده سرعت که من در آن کار می کنم، المپیک ۲۰۲۴ برگزار می 
شود. بنابراین برای المپیک توکیو هیچ برنامه ای ندارم، البته برای المپیک ۲۰۲۴ 
هم به دنبال کسب سهمیه نیستم در واقع قهرمانی در آن بازی ها را دنبال می کنم.

توکلیان: یزدانی بدشانس ترین المپیکی بود
مربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد که مدتها 
با رضا یزدانی در میادین بزرگ جهانی و المپیک 
قهرمان  این  بازگشت  احتمال  به  داشته  حضور 

باتجربه واکنش نشان داد.
امیر توکلیان با بیان اینکه رضا یزدانی برای 
بازگشت به میدان باید منطقی و فکورانه عمل کند، 
اظهار داشت: به شخصه به عنوان مربی تیم ملی 
که سالها با رضا یزدانی همراه بودم، او را بسیار 
دوست دارم. یزدانی یکی از معدود آزادکاران عنوان 
داری بود که هیچگاه در بازیهای المپیک به حقش 
نرسید و به واقع یکی از بدشانس ترین ملی پوشان 

المپیکی ما بود.
وی تصریح کرد: به تازگی خبرهایی مبنی بر تمایل او برای بازگشت به میدان 
منتشر شده که به نظر من او باید بسیار منطقی و حساب شده به این موضوع نگاه 
کند. به نظر من یزدانی کشتی گیری نیست که بتواند در وضعیت کنونی در کشتی 

های دوره ای حضور یابد و بهتر است با احتیاط در این رابطه تصمیم بگیرد.
مربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد ادامه داد: البته تعویق یکساله بازیهای المپیک 
به ضرر بسیاری از کشتی گیران باتجربه و به اصطالح »سال آخری« تمام شد و ما 
حتی در عرصه جهانی هم می بینیم که کشتی گیران باسابقه با وجود تعویق یکساله 
المپیک به مشکل برخوردند. طبیعتا این کشتی گیران در سال پایانی کشتی خود با 
تعویقی طوالنی مواجه شدند که این موضوع می تواند ضمن تحلیل دادن توان و 

نیروی آنها به ارتقای سطح فنی و تجربی رقبای جوان و نیرومندتر هم بیانجامد.
توکلیان خاطر نشان کرد: رضا یزدانی در وزن شلوغی حضور دارد. وزن ۹۷ 
کیلوگرم مدعیان پر تعداد و توانمندی دارد که غلبه بر هر کدام از آنها کار سخت و 
دشواری است. ما در این وزن محمدحسن محمدیان، علیرضا کریمی، ابراهیمی و 
شعبانی را داریم که مدعیان بسیار باانگیزه و باتجربه ای هستند و می توانند برای 

هر حریف باسابقه ای همچون رضا یزدانی، مشکل ساز باشند.
وی در پایان اظهار داشت: به هر حال با توجه به چرخه انتخابی تیم ملی، 
بستر مناسبی برای بازگشت کشتی گیرانی مثل رضا یزدانی مهیا شده که می توانند 
از رقابتهای قهرمانی کشور به عنوان نخستین مرحله چرخه انتخابی استارت بزنند.

چندی پیش در حاشیه نشست خبری رئیس فدراسیون کشتی پیرامون بررسی 
چرخه انتخابی با اهالی رسانه بود، علیرضا دبیر از تمایل رضا یزدانی به  بازگشت به 
میدان خبر داد و گفت: »همه کشتی گیران اگر توانایی دارند می توانند طبق قانون 
وارد چرخه انتخابی شوند. رضا یزدانی هم به تازگی اعالم کرده می خواهد کشتی 
بگیرد. او قهرمان بزرگی است که امیدوارم موفق باشد.« بدین ترتیب رضا یزدانی 
که گویا چندان از تمرینات آماده سازی دور نشده فعال به جمع مدعیان تیم ملی 
پیوست تا شاید بتواند طبق چرخه انتخابی به میدان بازگردد و برای کسب دوبنده 
وزن ۹۷ کیلوگرم بجنگد. اتفاقی که فعال بصورت شفاف و روشن از سوی یزدانی 

تایید یا تکذیب نشده و این تصمیم را مستلزم بررسی بیشتر اعالم کرده است.

رئیس سابق باشگاه بارسلونا:
فقط مسی نسبت به نیمار بازیکن بهتری است

بارسلونا  باشگاه  ساندرو راسل، رئیس سابق 
با نیمار قرارداد  باید دوباره  می گوید که این تیم 

امضا کند.
نیمار در تابستان سال ۲۰۱۷ در یک انتقال 
جنجالی از بارسلونا جدا شد و با قراردادی به ارزش 
۲۲۲ میلیون یورو به پاری سن ژرمن پیوست تا به 
گران ترین بازیکنان دنیای فوتبال تبدیل شود. با 
این حال ستاره برزیلی نتوانسته عملکرد مورد انتظار 
را در PSG ارائه دهد و همین موضوع باعث شده 
که صحبت هایی در رابطه با بازگشت او به نوکمپ 

مطرح باشد.نیمار در سال ۲۰۱3 و در بارسلونای تحت مدیریت ساندرو راسل به 
این تیم پیوسته بود. این مدیر سابق بارسا حاال در مصاحبه ای به تمجید از ستاره 
برزیلی پرداخته است. راسل در این باره گفت: » اگر من رئیس باشگاه بودم سعی 
به  دنیا  بازیکن  بهترین  از مسی  بعد  نیمار  امضا کنم.  قرارداد  نیمار  با  می کردم 

حساب می آید و کاماًل با فلسفه باشگاه متناسب است.
اما بر اساس تجربه او باید دو قرارداد امضا کند یکی به لحاظ ورزشی و 
دیگری از حیث رفتاری.”گفته می شود که اینتر برای فروش الئوتارو مارتینز مبلغ 
۱۱۱ میلیون یورو می خواهد. راسل در این باره می گوید: » اگر من رئیس بارسلونا 
بودم ۱۱۱ میلیون یورو برای هواداران نمی پرداختم بلکه سعی می کردم دو بازیکن 

را با او معاوضه کنم.”

۱۱ بازیکن یووه در فهرست فروش
در  اساسی  تغییرات  دنبال  به  یوونتوس 
معرض  در  را  خود  بازیکن   ۱۱ و  است  تابستان 
آنها چند چهره  پول  با  بتواند  تا  داده  قرار  فروش 

جدید را جذب کند.
به گزارش توتو اسپورت، یوونتوس برنامه های 
خاصی برای فصل بعد دارد و به دنبال جذب چند 

ستاره بزرگ در تابستان است.
شده  باعث  فوتبال  تعطیلی  و  کرونا  بحران 
است تا باشگاه ها ضرر اقتصادی زیادی داشته باشند 

و به همین خاطر برای جذب بازیکن جدید باید بازیکنانی را فروخت.
توتو اسپورت نوشت که یوونتوس ۱۱ بازیکن خود را در  فهرست فروش 
گذاشته تا با پول فروش آنها زمینه جذب حداقل دو سه بازیکن بزرگ را فراهم کند.

پل پوگبا، ارلینگ هالند، آرتور ملو و حسام عوام )مهاجم لیون( چهار بازیکنی 
هستند که در فهرست خرید یوونتوس جای دارند.

یووه برای جذب این چهار بازیکن ۱۱ بازیکن خود از جمله ایگواین، پیانیچ، 
ماتیا پرین، آدرین رابیو و روگانی را در فهرست فروش قرار داده است.

یووه حتی رقم فروش بعضی از ستاره های خود مثل ایگواین را مشخص 
کرده و با ۱۸ میلیون یورو حاضر است این مهاجم آرژانتینی را در تابستان بفروشد.

هدایت یوونتوس را در فصل جاری مائوریتسیو ساری بر عهده دارد که مثل 
چند فصل اخیر در سری A شانس نخست قهرمانی است و در صدر جای دارد و 
در لیگ قهرمانان اروپا هم با وجود شکست در دیدار رفت برابر لیون از شانس های 

قهرمانی به شمار می آید.

توماس دلینی:جیدون سانچو فشار زیادی را تحمل می کند
دورتموند  دانمارکی  هافبک  دلینی  توماس 
او می گوید که جیدون سانچو در حال حاضر فشار 

بسیار زیادی را تحمل می کند.
با  را  انگیزی  شگفت  فصل  سانچو  جیدون 
این ستاره جوان و  دورتموند پشت سر می گذارد. 
تنها ۱۹ ساله موفق شده تا به اینجا در همه رقابت 
ها آمار خارق العاده ۱۷ گل و ۲۰ پاس گل را به 
ثبت برساند؛ موضوعی که باعث شده اکثر باشگاه 

های بزرگ اروپایی به دنبال جذب سانچو باشند.
بر اساس شایعات به نظر می رسد که منچستریونایتد و بایرن مونیخ مهم 
ترین مشتریان جیدون سانچو به حساب می آیند اما با این حال گفته می شود که 
دورتموند تنها در صورت دریافت مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو راضی به فروش ستاره 

انگلیسی خود خواهد شد.
هم تیمی سانچو و هافبک دانمارکی دورتموند اما معتقد است که این بازیکن 
انگلیسی فشار بسیار زیادی را تحمل می کند. توماس دلینی در این باره گفت: 
» واضح است که سانچو یکی از بزرگ ترین استعدادهایی است که تا به حال 
کنارش بازی کرده ام اما من فکر می کنم که فشار زیادی را تحمل می کند و این 
موضوع هر روز از سوی تیم ملی انگلیس و باشگاه های این کشور بیشتر می شود.

سانچو تا این لحظه عملکرد بسیار خوبی از خود ارائه داده اما همواره قدم 
بعدی وجود خواهد داشت که مربوط به پیشرفت او می شود. فقط با نگاهی به 
مهارت های او خواهید فهمید که سانچو همه چیز را برای تبدیل شدن یکی از 
پنج بازیکن برتر دنیا داراست. او تنها ۱۹ سال سن دارد اما با این حال بعد از تیمو 
ورنر و رابرت لواندوفسکی بیشترین گل را در بوندسلیگا به ثمر رسانده است. این 

شگفت انگیز است اما باید بیشتر تالش کند.«

میالن مشتری سردار آزمون شد
یکی از رسانه های ایتالیایی خبر داد باشگاه آ.ث. میالن نیز همانند ناپولی 

خواهان به خدمت گرفتن مهاجم ایرانی زنیت سنت پترزبورگ است.
با گذشت هفته ها از خبر اعالم شدن عالقه ی باشگاه ناپولی برای جذب سردار 
آزمون، اکنون سایت کالچو مرکاتو در مطلبی با تیتر »میالن عالقه مند به آزمون، 
اما ناپولی همچنان برای این خرید جلوتر است«، عنوان کرده باشگاه میالن نیز 
این ستاره ایرانی را می خواهد و او را در فهرست خرید تابستانی خود قرار داده است.

در ابتدای گزارش کالچو مرکاتو عنوان شده: »او )سردار آزمون( دوست دارد 
تا تجربه حرفه ای و جدیدتری در یک  را ترک کند  از هشت سال روسیه  پس 

شرایط جدید داشته باشد.«
بنابر نوشته این رسانه ایتالیایی، سردار آزمون از عالقه شدید ناپولی برای 
مدیر  جیونتولی،  کریستیانو  کرده  عنوان  مرکاتو  کالچو  است.  آگاه  انتقال  این 
ورزشی باشگاه ناپولی قرارداد با آزمون را از اهداف اصلی خود قرار داده و می داند 
که او خط حمله تیمش را تقویت می کند، اما باید در نظر داشته باشد که باشگاه 
زنیت، این مهاجم را به راحتی از دست نمی دهد چراکه یکی از سرمایه های مهم 

باشگاه اش است.
کالچو مرکاتو تاکید کرده که معامله با زنیت سنت پترزبورگ به این راحتی 
نیست و این باشگاه روسی به تمام مدعیان جذب آزمون پیام محکمی فرستاده 
و تاکید کرده که آنها به هیچ عنوان نمی خواهند مبالغ و پیشنهاداتی کمتر از 3۰ 

میلیون یورو را حتی مطالعه کنند و زیر نظر قرار دهند.
با این وجود، اما ناپولی اطمینان دارد که به سردار آزمون می رسد ولی تنها 
بازیکناِن  این است که لیست  آنها وجود دارد،  برای  مشکلی که در حال حاضر 
خارج از اتحادیه اروپا برای آنها تکمیل شده است. البته ایروینگ لوسانو)مهاجم 
تیم ملی مکزیک( در حال ترک ناپولی است و به همین دلیل یک جای خالی 

برای آزمون باز خواهد شد.
بازی در پی. اس. وی  لوسانو که سابقه  ایتالیایی عنوان کرده  این رسانه 
احتماال  و  خارج شده  آینده  فصل  برای  گتوزو  برنامه های  از  دارد،  را  آیندهوون 

به لیگ برتر برود.
کالچو مرکاتو درباره حدس و شایعاتی که برای جذب عالقه میالن برای 
آزمون(  ایرانی  برنامه های  »رمضانی)مدیر  است:  نوشته  هم  دارد  وجود  آزمون 
مذاکراتی با مسؤوالن روسونری انجام داده و باشگاه میالن درباره وضعیت آزمون 
کسب اطالع کرده است، اما در هفته های آینده بیشتر متوجه خواهید شد که عالقه 

میالن به آزمون جدی بوده یا نه و آیا به مذاکره ختم می شود؟«
رالف  با  خوبی  بسیار  رابطه  رمضانی  که  داده  خبر  ایتالیایی  رسانه  این 
رانگ نیک)مدیر فنی احتمالی میالن( دارد که فاکتور خیلی مهمی در انتقال آزمون 
خواهد بود و باید به آن توجه کرد. کالچو مرکاتو در پایان یادآور شده که در حال 
اما میالنی ها هم  از تمام مدعیان برای جذب سردار جلوتر است،  ناپولی  حاضر 

احتماال به صف خرید او اضافه می شوند.
البته رسانه های ایتالیایی در روزهای گذشته عنوان کرده بودند که باشگاه 
زیوبا،  آرتم  دارد  قصد  ابراهیموویچ،  زالتان  خالی  جای  کردن  ُپر  برای  میالن 
مهاجم بلند قامت زنیت سنت پترزبورگ و بهترین گلزن لیگ برتر روسیه را به 
خدمت بگیرد ولی حاال ممکن است بجای این ملی پوش روسی، آزمون به جمع 

روسونری ها بپیوندد.

بر  مبنی  لیگ  سازمان  دستور  با 
آماده شدن تیم ها برای برگزاری ادامه 
فصل جدید، تیم ها واکنش های مختلفی 

نسبت به این اتفاق داشتند.
بسیار  نظرهای  اختالف  وجود  با 
میان تیم های فوتبال در برگزاری ادامه 
لیگ، در نهایت متولیان امر تقویم ادامه 
فصل را ارائه کردند. بعد از این اتفاق، 
آن دسته از تیم های مخالف هم شروع 
لیگ هم دست به کار شدند تا در شروع 

رقابت ها از رقبای خود عقب نیفتند.
مخالفت  ساز  همچنان  برخی  اما 
افزایش  این موضوع موجب  می زنند و 
شائبه لغو رقابت ها شده است و از طرفی 
طبق گزارش ها، ویروس کرونا هم مزید 
بر علت شده تا تیم ها تمرینات خود را 

شروع نکنند.
نظرات  احتماالت،  بررسی  برای 

تیم ها و مربیان را مرور می کنیم:
محمدی  گل  یحیی  پرسپولیس: 
بهترین  لیگ  نشدن  تعطیل  گوید  می 

تصمیم بود.
سپاهان: امیر قلعه نویی می گوید 
برنامه ای که تدوین شده ایده آل نیست 
تمکین  برنامه  این  از  باید  ناچاراً  ولی 
کنند و کار دیگری نمی توان انجام داد.

استقالل: با وجود اینکه استقالل 
نخستین تیم در شروع رسمی تمریناتش 
به  نامه ای  در  مجیدی  فرهاد  بود، 
مدیران این باشگاه خواسته از نهادهای 
متولی برای تامین سالمتی بازیکنانش 
تضمین بگیرند. او اعالم کرده در غیر 
این تصمیمات مقتضی در این خصوص 

اتخاذ خواهد شد.
می گوید  صادقی  ابراهیم  سایپا: 
نمی توانیم بگوییم در لیگ بازی نمی 
کنیم و از طرفی سعی می کنیم مسائل 

بهداشتی را رعایت کنیم.
وجود  با  جاللی  مجید  گهر:  گل 
از  نفر   ۹ کرونای  تست  شدن  مثبت 
تعطیلی  با  گوید  می  تیم  این  اعضای 
و  نمی رود  بین  ز  ا کرونا  مسابقات 

بیماری  این  با  زندگی  باید  فوتبال هم 
را یاد بگیرد.

صنعت نفت آبادان: در حالی که 
این تیم دیرتر از سایرین تست کرونا 
بهنام  گرفته،  خود  تیم  عوامل  از  را 
بقات  مسا مجبوریم  می گوید  سراج 
سته  خوا ین  ا ولی  کنیم  ر  برگزا ا  ر

نیست. قلبی مان 
نفت مسجد سلیمان: مهدی تارتار 
می گوید به طور صددرصد راضی هستم 
مسابقات ادامه پیدا کند چون همه تیم ها 
زحمت کشیدند اما در سوی دیگر، برای 

امکانات باید به ما کمک شود.
معدود  از  ذوبی ها  آهن:  ذوب 
تیم هایی هستند که بارها تاکید کردند 
این  و  هستند  برتر  لیگ  شروع  موافق 
حواشی  بدون  را  خود  تمرینات  روزها 
اما موضوع مهم غیبت  دنبال می کنند 

سرمربی خارجی این تیم است.
شاهین بوشهر: مسیگر، مدیرعامل 
ادامه  برای  مشکلی  می گوید  تیم  این 

برگزاری رقابت ها ندارند.
پیکان: این تیم تمریناتش را برای 
عبداهلل  اما  می دهد  ادامه  لیگ  شروع 

لیگ  برگزاری  ویسی می گوید مخالف 
پیکان  رقابت ها  لغو  با  اگر  و  هستند 
سقوط کند، از این اتفاق تبعیت می کنند.

فاضلی  ا هومن  جنوبی:  پارس 
می گوید اگر خدایی نکرده کسی دچار 
باشد، در  تبعاتی داشته  و  بیماری شود 
سطح بین المللی بازتاب خواهد داشت و 
ارزش  قیمتی  هر  به  بازی ها  برگزاری 

ندارد.
اعضای  از  نفر  پنج  اخیرا  فوالد: 
این تیم به ویروس کرونا مبتال شدند. 
سعید آذری می گوید او و سرمربی تیم 
از همان 3 ماه پیش هم مخالف ادامه 

لیگ بودند و االن هم هستند.
*نامه چهار باشگاه خصوصی برای 

کناره گیری از لیگ
ماشین سازی،  تراکتور،  تیم  چهار 
اعالم کردند در  نساجی و شهرخودرو 
صورت برگزاری لیگ در این شرایط، 
د.  دا خواهند  نصراف  ا بقات  مسا ز  ا
وجود  با  را  مسابقات  برگزاری  آن ها 
بهداشتی  پروتکل های  نشدن  رعایت 
تیم ها  درآمدزایی  عدم  همینطور  و 
توجه  قابل  نکته  نند.  نمی دا مناسب 

و  تراکتور  تیم  دو  در  زنوزی  مالکیت 
ماشین سازی است.

می گوید  الهامی  ساکت  تراکتور: 
در  شرکت  به  حاضر  تیمش  بازیکنان 
را  آن ها  نمی تواند  و  نیستند  تمرینات 

مجبور به این کار کند.
شهرخودرو: مالک این تیم می گوید 
خانواده هایشان  و  بازیکنان  به  باید  ما 
پاسخگو باشیم. در نامه هم درخواست 
و  باشد  پاسخگو  سازمانی  یک  کردیم 

برای ادامه لیگ تضمین بدهد.
مدیرعامل  آذرنیا،  سازی:  ماشین 
این تیم می گوید شروع بازی ها ممکن 
و  کند  کرونا  درگیر  را  هرکسی  است 
اجازه  تیمش  بازیکن  مادر  طرفی  از 

نمی دهد او به تمرین بیاید.
نساجی: با وجود تهدید این باشگاه 
محمود  مسابقات،  از  کناره گیری  برای 
از  باشگاه   ۱۰ باالی  می گوید  فکری 
نساجی  یعنی  خودمان  باشگاه  جمله 
خواهان عدم برگزاری لیگ بودند و ما 
هم حمایت کردیم، اما اگر در مجموع 
قرار به تعطیلی باشد، فصل بعد نیز باید 

تعطیل شود.

اختالف لیگ برتری ها در مورد ادامه لیگ؛

نظرات مدیران و سرمربیان، بهانه گیری یا منطق؟
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محمدرضا هاشمی کهندانی

مدرس فیفا گفت: داوران حرفه ای 
این  در  چون  نداریم  زنان  فوتبال  در 
فوتسال  در  اما  نکرده ایم  رشد  عرصه 
بدلیل سابقه طوالنی تر و محددویت های 
این  داوری  در  پیشرفت  امکان  کمتر 

رشته بیشتر است.
و  فیفا  مدرس  دهقان«  »فیروزه 
درجه پست  دارای  و  دانشگاه   مدرس 
دکترای فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه 

یو ام مالزی  و استنفورد آمریکا است.
در متن زیر مشروح متن گفت و گو 

با این مدرس فیفا را می خوانیم:
هندبالیست بودید؟

هفت  در  و  کودکی  همان  ز  ا
فوتبال  کوچه  در  دوستانم  با  سالگی 
و  شنا  در  آن  کنار  در  می کردم.  بازی 
ژیمناستیک هم فعالیت می کردم. چون 
فوتبال زنان هم نبود وارد هندبال شدم 
الزهرا  دانشگاه  هندبال  تیم  عضو  و 
بدنی  تربیت  دوران  آن  در  بودم.  )س( 
می خواندم. جالب بود که پیش از آمدن 
فوتسال  سالن  در  هندبال  سرمربی 
بازی می کردیم. در ۱3۷۵ در نخستین 
کالس مربیگری  و داوری در تهران به 
مدرسی محمد صالحی و منوچهر نظری 
و ابوطالب شرکت کردم و نادره درودیان 
مسابقات  داوران  نخستین  جزو  من  و 
دستجات آزاد استان تهران در سال ۷۶ 
بودیم. سال ۷۷ به عنوان دبیر انجمن 
خدیجه  کنار  در  و  شدم  کشور  فوتبال 
فعالیت  فوتبال  انجمن  رییس  سپنجی 

این انجمن زنان آغاز شد.  
تدریس  حد  در  ا  ر مربیگری 
هنوز  دانشگاه  در  فوتبال  واحدهای 
از  بعد  آن  کنار  در  اما  می دهم  ادامه 
بخش  ارشد  کارشناسی  مدرک  اخذ 
فیزیولوژی،  تدیرس هم می کنم. از سال 

۸۹ برای دریافت مدرک دکترا و پست 
این رشته در دانشگاه مالزی  دکترا در 
و آمریکا از ایران خارج شدم. در دوران 
دانشجویی دکتری دیدارهای دوستانه و 
رسمی فوتبال و فوتسال مالزی قضاوت 

می کردم.
ایران  به  که  فتاد  ا تفاقی  ا چه 

بازگشتی؟
متاسفانه با وعده ها و توصیه های 
رییس جمهوری و بنیاد ملی نخبگان سه 
سال است که به ایران آمدم اما متاسفانه 
دانشگاه این وعده ها را انجام نداد. آنان 
گفته بودند که برایم حکم هیات علمی 
و هنوز  ندارم  اما حکم رسمی  می زنند 
حق التدریس کار می کنم. اگر وضعیتم 
به این صورت باقی بماند از ایران دوباره 
می روم. ۱۷ سال است که به تدریس در 
به   ۲۰۱۰ سال  از  و  می پردازم  فوتبال 
عنوان مدرس داوری فوتسال فیفا وارد 

لیست مدرسان فیفا شدم.
در ایران نیز در لیگ برتر فوتبال 
فوتبال  اما  کردم  قضاوت  فوتسال  و 

زنان ایران هنوز حرفه ای نشده است و 
آماتور است. حداقل ۲۰ تا 3۰ سال طول 
می کشد تا از پایه فوتبال زنان حرفه ای 
شود. زمان زیادی برای حرفه ای شدن 
باید از سن  فوتبالیست ها الزم است و 
پایین تربیت شوند اما در فوتسال خیلی 

حرفه ای هستیم.
در فدراسیون فوتبال سمتی ندارید؟

سمتی  هیچ  فدراسیون  این  در 
زنانی که در  از  اما دیده ام خیلی  ندارم 
این فدراسیون سمتی دارند در کنار یک 
فعالیت  هم  دیگر  شغل  ده ها  در  شغل 
با  ایران  در  چیز  همه  بنظرم  می کنند. 
کاری خوبی  پیشنهاد  رابطه می چرخد. 
را در آمریکا داشتم.  حتی ۲ سال قرارداد 
کشورم  به  اما  داشتم  مالزی  با  کاری 
اما متاسفانه شرایط مطلوبی  بازگشتم  

از نظر امنیت شغلی ندارم. 
داوری در فوتسال و فوتبال چگونه 

است؟
در فوتسال چون سابقه طوالنی تری 
داریم داوران حرفه ای داریم اما داوران 

فوتبال ما بدلیل آنکه هنوز در این عرصه 
رشد نکرده ایم حرفه ای نشده اند. بنظرم 
در فوتسال محدودیت های کمتری وجود 
رشته  این  در  پیشرفت  امکان  و  دارد 
بیشتر است. ۱3 سال برای فوتبال ایران 
مجانی کار کردم و در سال ۸۱ مجوز 
فوتبال چمن زنان را گرفتم. اولین داور 
بودم  داوری  نخستین  و  بودم  فوتسال 

که مجبورم کردند تا بازنشست شوم.
چرا اجبار؟

و  شدم  فیفا  مدرسان  جزو  زیرا 
فدراسیون گفت وقتی نامت در فهرست 
مدرسان می رود باید خود را بازنشست 
کنی و در 3۷ سالگی باالجبار بازنشست 
شدم. ۱۵ سال داوری کردم و باید یکی 
از گزینه ها انتخاب می شد و در نهایت 
مدرسی فیفا را برگزیدم. نخستین زنی 
بودم که نامم در فهرست مدرسان فیفا 
رفت. حتی از طرف فیفا در اردن، عمان 
رفتم  فوتبال  تدریس  برای  مالزی  و 
من  از  ایران  فوتبال  فدراسیون  در  اما 
برای تدریس بندرت استفاده می کنند و 
متاسفانه در کالس های زنان از مدرس 

مرد استفاده می شود.
در  ایران  نماینده  اولین  به عنوان 
زنان  فوتبال  توسعه  سمینار  نخستین 
چین  شانگهای  در   ۱3۸۲ در  آسیا 
و  آماده  را  بولتنی  حتی  کردم.  شرکت 
از  گزارشی  زنان  فوتسال  خصوص  در 
مسابقات قهرمانی کشوری و عکس های 
تیم های تمامی استان ها تهیه کردم. این 
بولتن  سبب شد تا کشورهایی چون قطر 
و سوریه فوتسال خود را توسعه دهند. 
با پشتیبانی محمد  همان سال بود که 
دادکان رییس وقت فدراسیون توانستم 
در این سمینار شرکت کنم و او به خوبی 

از ورزش زنان حمایت می کرد.

مسئوالن به وعده هایی که دادند، عمل نکردند؛

مدرس فیفا: فوتبال زنان ایران هنوز حرفه ای نشده است!

کنفدراسیون فوتبال آسیا در جلسه هفته آینده خود 
قصد دارد ۲ راهکار نهایی را برای ادامه لیگ قهرمانان 

آسیا به نمایندگان کشورهای عضو ارائه کند.
شیوع ویروس کرونا در جهان سبب شد تا لیگ 
در  فوتبال  دیدارهای  سایر  مانند  هم  آسیا  قهرمانان 

جهان، پس از ۲ هفته به حالت تعلیق دربیاید.

حاال با توجه به اینکه لیگ کشورهای مختلف در 
حال آغاز است، کنفدراسیون فوتبال آسیا هم تصمیم 
به ادامه بازی های لیگ قهرمانان گرفته و قصد دارد 
کند.طبق  برگزار  را  بازی ها  ادامه  ماه  مرداد  اواخر  از 
ادعای نشریه الریاضیه، کنفدراسیون فوتبال آسیا قصد 
دارد راهکار نهایی خود را برای ادامه بازی ها در جلسه 

هفته آتی با نمایندگان کشورهای مختلف ارائه کند.
البته با توجه به زمان از دست رفته، ۴ مسابقه 
انجام  قبل  مانند  گروهی  مرحله  در  تیم ها  باقی مانده 
صورت  به  گروهی  مرحله  بازی های  و  می شود 
از  قبل  بتواند   AFC تا  شد  خواهد  برگزار  تک حذفی 
آغاز ۲۰۲۱، پرونده لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۰ را ببندد.

۲ راهکار کنفدراسیون فوتبال آسیا برای ادامه لیگ قهرمانان

واکنش سانیول به حضور در تیم ملی ایران؛

این شایعات بی اساس است!
سابق  کمک مربی  و  بازیکن  سانیول،  ویلی 
فوتبال  فدراسیون  با  مذاکره اش  شایعه  بایرن مونیخ، 

ایران برای قبول سرمربیگری تیم ملی را رد کرد.
مدیر   )lamin drame ( درامی  المین 
برنامه های سانیول در پیامی به نقل از این ستاره سابق 
به صورت جدی  نوشته است: »من  فرانسه،  تیم ملی 
تکذیب  را  ایران  فوتبال  فدراسیون  با  تماس  هرگونه 
می کنم. این شایعات بی اساس بعد از مصاحبه خوب 
من با یک برنامه تلویزیونی، توسط منبعی در آلمان و 

یک رسانه فرانسوی مطرح شده است.«
گفت وگوی  به  سانیول  اشاره  می رسد  به نظر 
 ۱۲۰ فوتبال تلویزیونی  برنامه  با  و  ا پیش  هفته 
پخش  ورزش  شبکه  از  پنجشنبه شب ها  که  باشد 

می شود.
سایت  تلویزیونی،  گفت وگوی  آن  به دنبال 

در  »سانیول  نوشت:  مرکاتو«  »فوت  فرانسوی زبان 
طبق  دارد.  قرار  فوتبال  زمین  به  بازگشت  آستانه 
سابق  بازیکن  رسیده،  ما  به دست  که  اطالعاتی 
داشته  تماس  ایران  فوتبال  فدراسیون  با  بایرن مونیخ 

است. ویلی سانیول که در ایران هم خیلی ها سوابق 
و شخصیت او را قبول دارند، می تواند سرمربی بعدی 
تیم سی و سوم رده بندی فیفا باشد، تیمی که هم اکنون 

هدایت آن بر عهده دراگان اسکوچیچ است.«
سخنگوی فدراسیون فوتبال هم شایعات درباره 
تغییر سرمربی تیم ملی را تکذیب کرد. او به وبسایت 
فدراسیون  میان  مذاکره ای  »هیچ  گفت:  فدراسیون 
فوتبال ایران و ویلی سانیول وجود نداشته است. تیم 
ملی تحت سرمربیگری دراگان اسکوچیچ به فعالیت 

خود ادامه خواهد داد.«
برای  ملی  ۵۸بازی  مدافع  به عنوان  که  سانیول 
بوندس لیگا  ۵بار  بایرن مونیخ  با  داده،  انجام  فرانسه 
این  با  او  است.  برده  را  آلمان  جام حذفی  ۴بار هم  و 
تیم یک بار هم در فصل ۲۰۰۱-۲۰۰۰ قهرمان لیگ  

قهرمانان اروپا شده است.
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سمیه  مشهد  شهرستان  گروه 
رضوی  قدس  آستان  باقرزاده:تولیت 
بسته  هزار   ۱۰۰ سازی  آماده  روند  از 
معیشتی این نهاد در قالب طرح »کرامت 
بسته  دانشجویان  رضوی«  که توسط 

بندی می شود، بازدید کرد.
احمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
فردوسی  دانشگاه  در  حضور  با  مروی 
مشهد ضمن بازدید از روند آماده سازی 
۱۰۰ هزار بسته معیشتی آستان قدس 
رضوی، با دانشجویان فعال در این طرح 
شنیدن  ضمن  و  پرداخت  گفت وگو  به 
نقطه نظرات آنها از حس نوع دوستی و 
همدلی این دانشجویان در دستگیری از 

نیازمندان تقدیر و تشکر کرد.
جمع  ر  د نی  سخنا طی  وی 
تشکل های مختلف دانشجویی فعال در 
طرح »کرامت رضوی« خدمت به مردم 
بزرگترین  از  را  نیازمندان  به  کمک  و 
عبادات برشمرد و اظهار کرد: اگرچه به 

ظاهر درب های حرم مطهر بسته است 
اما خدمت به نیازمندان تحت لوای نام 
موسی  بن  علی  امام  حضرت  مبارک 

الرضا)ع( خود عبادت و زیارت است.
تولیت آستان قدس رضوی خدمت 
مشکالت  از  گره گشایی  و  خلق  به 
انسان  حاالت  بهترین  از  را  نیازمندان 

و  آیات  اساس  بر  کرد:  ابراز  و  دانست 
روایات بعد از انجام واجبات، هیچ امری 
ارزشمندتر و بهتر از نیکی و خدمت به 

بندگان خداوند نیست.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
مختلف  تشکل های  به حضور  اشاره  با 
دانشجویی با سالیق و عالیق گوناگون 

در طرح »کرامت رضوی« برای کمک به 
نیازمندان، اظهار کرد: حضور دانشجویان 
این  در  مختلف  سالیق  و  تشکل ها  از 
امام  است؛  مبارک  بسیار  اتفاقی  طرح 
خمینی)ره( فرمودند: »کاری که برای خدا 
باشد اختالف در آن نیست.« اختالفات به 

دلیل هوای نفس ایجاد می شود.
وی با بیان اینکه هرکجا خدا باشد 
نور و همدلی است، ابراز کرد: اختالف 
خلقت  است،  طبیعی  جامعه  در  سلیقه 
هیچگاه  و  شده  بنا  تفاوت ها  بر  آدمی 
جامعه  از سالیق مختلف خالی نمی شود، 
با نزاع، نقار،  اما اختالف سلیقه و نظر 
این  است؛  متفاوت  بدبینی  و  سوءظن 
تحت  امروز  که  همبستگی  و  وحدت 
لوای پرچم حضرت رضا)ع( بین سالیق 
و تشکل های مختلف دانشجویی برای 
است،  شده  ایجاد  نیازمندان  به  کمک 
می تواند برای ما یک الگو از وحدت و 

همدلی باشد.

بازدید حجت االسالم مروی از روند آماده سازی بسته های معیشتی
 آستان قدس توسط دانشجویان

استان گلستان از نظر شاخص پوشش ارتباطی جزء ۳ استان 
برتر کشور است

مدیــر کل امــور هماهنگــی اســتانهای وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات گفــت : اســتان گلســتان از نظــر شــاخص پوشــش ارتباطــی 
جــزء 3 اســتان برتــر کشــور اســت . مهنــدس ترابیــان کــه طــی ارتبــاط 
تلفنــی بــا برنامــه گفتمــان صــدا وســیمای مرکــز گلســتان ضمــن اعــالم 
ایــن مطلــب اظهــار امیــدواری کــرد بزودی جشــن پوشــش ۱۰۰ درصدی 
اینترنــت در اســتان گلســتان برگــزار خواهــد شــد. وی تاکیــد کــرد اســتان 
گلســتان اولیــن اســتانی خواهــد بــود کــه پوشــش ۱۰۰ درصــدی اینترنت 
در آن اتفــاق خواهــد افتــاد کــه نشــان از عملکــرد رضایــت بخــش حــوزه 

ارتباطــات و مخابــرات در اســتان گلســتان میباشــد .

مدیرعامل شرکت شهرک  های صنعتی گلستان: 
بخش صنعت در سال جهش تولید مورد حمایت قرار گیرد

خلیــل زاده گفــت: انتظــار داریــم کــه در ســال جهــش تولیــد بخــش 
صنعــت اهتمــام بیشــتری شــود چــرا کــه در امســال بخــش صنعــت بــا 
ــزاری  ــگار خبرگ ــزارش خبرن ــه گ ــت. ب ــه رو اس ــادی رو ب ــکل زی مش
ــنبه۵  ــر امروز)دوش ــل زاده« ظه ــت اهلل خلی ــرگان، »حج ــتان از گ شبس
ــزان  ــال ۹۷ می ــرد: در س ــار ک ــگاران، اظه ــا خبرن ــو ب ــرداد( در گفتگ خ
تخصیصــی اعتبــارات بــه شــرکت  شــهرک هــای صنعتــی  ۲۰ میلیــارد 
ــتان  ــی گلس ــای صنعت ــهرک  ه ــرکت ش ــل ش ــود.  مدیرعام ــان ب توم
ادامــه داد: در ســال ۹۷ شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان ســهم 
۵.3 درصــدی از کل اعتبــارات اســتان را بــه خــود اختصــاص داده بــود و 
در ســال ۹۸ ایــن اعتبــارات کاهــش یافــت. خلیــل زاده گفــت: در ســال 
۹۸ کــه ســال »رونــق تولیــد« نامگــذاری شــده اســت اعتبــارات شــرکت 
شــهرک هــای صنعتــی بــه ســه میلیــارد و ۷۰۰  میلیــون تومــان رســیده 
اســت. وی افــزود: اگــر اعتبــارات کاهــش نشــان مــی دهــد بایــد بــا یــک 
شــیب منطقــی باشــد و کاهــش ایــن میــزان اعتبــارات باعــث شــد کــه 
در ســال گذشــته ســهم مــا از اعتبــارات اســتان بــه ۰.۴ درصــد برســد. 
مدیرعامــل شــرکت شــهرک  هــای صنعتــی گلســتان گفــت: انتظــار داریم 
کــه در ســال جهــش تولیــد بخــش صنعــت اهتمــام بیشــتری شــود چــرا 

کــه در امســال  بخــش صنعــت بــا مشــکل زیــادی رو بــه رو اســت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل:
شرکت های دانش بنیان در اولویت حمایت قرار دارند

گفـت:  اردبیـل  اسـتان  برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
شـرکت های دانـش بنیـان کـه بـا محوریت پارک علـم و فنـاوری فعالیت 

می کننـد در اولویـت حمایـت تسـهیالت مالـی قـرار دارنـد.
بـه گـزارش حـوزه ریاسـت و روابـط عمومـی سـازمان مدیریـت و 
برنامه ریـزی اسـتان اردبیـل، داود شـایقی که بـه همراه اسـتاندار اردبیل از 
واحدهـای فنـاور و دانـش بنیـان در پارک علـم و فناوری بازدیـد می کرد، 
اظهـار کـرد: ۲۹ شـرکت دانـش بنیـان در رشـته های مختلـف در اسـتان 
اردبیـل فعالیـت می کننـد کـه تـالش می کنیـم بـا راه انـدازی صنـدوق 
پژوهـش و فنـاوری از ایـن مجموعه هـای اشـتغالزا و کارآفریـن حمایتـی 

جدی داشـته باشـیم.
ایـن  در  اسـتان  نـوآور  و  خـالق  جوانـان  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
مجموعـه گردهـم آمدنـد تـا در قالب شـرکت های دانش بنیان، هسـته ها 
و واحدهـای فنـاور بـه چرخـه تولیـد اسـتان کمـک کننـد کـه با شـیوع 
کرونـا تولیـد محصـوالت بهداشـتی، پزشـکی و بیمارسـتانی در اولویـت 

قـرار گرفته اسـت.
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان اردبیـل گفـت: در 
بازدیـدی کـه از پـارک علم و فناوری اسـتان داشـتیم، سـامانه تشـخیص 
بیماری کووید ۱۹، تب سـنج لیزری و همچنین چندین واحد تجاری سـازی 
شـده در شـهرک صنعتی اسـتان نظیر تولید ماسک اعم از N۹۵ و جراحی، 
شـیلد محافـظ صـورت و لبـاس محافـظ پرسـتاران و پزشـکان بـه همراه 
واحـد تولیـدی پاوربانـک مـورد بازدیـد قـرار گرفت که بـا تاکید اسـتاندار 
اردبیـل قـرار شـد از طریـق صنـدوق بـه ایـن واحدهـا منابع و تسـهیالت 

مـورد نیاز پرداخت شـود.
شـایقی افزود: پارک علم و فناوری از کمبود فضا برای جلب حمایت 
و همراهـی فنـاوران در مضیقـه اسـت که قرار شـد در گام اول سـاختمان 
آمـاده ای خریـداری شـود کـه ارزش آن ۶۰ میلیـارد تومـان تعیین شـده و 
مـا بخشـی از ایـن منابـع را از طریـق سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی 

پرداخـت خواهیـم کرد.
وی تصریـح کـرد: همچنین قرار شـد بـرای احداث سـاختمان پارک 
در پنـج هکتـار در فاز اول منابعی تامین شـده و از طریق راه و شهرسـازی 
زمیـن ۱۰۰ هکتـاری بـرای احـداث شـهرک فنـاوری اسـتان تامین شـود 
تـا در یـک افـق پنج سـاله ایـن مجموعه ها احـداث و در اختیـار فناوران و 

نوآوران اسـتان قـرار گیرد.
 

بهره مندی ۳۲ هزار مشترک از خدمات ADSL مخابرات 
ایالم

 ظرفیت پهنای باند اینترنت مخابرات افزایش می یابد
عبــاس بیرامــی مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اســتان 
ایــالم اظهــار کــرد: مشــکل ســرعت اینترنــت پرســرعت مشــترکان 
شــرکت مخابــرات بــه دلیــل تخصیــص پهنــای بانــد مــورد نیــاز از 

ســوی شــرکت ارتباطــات زیرســاخت مرتفــع می شــود.
ــد  ــای بان ــت پهن ــده ظرفی ــیده ش ــر اندیش ــا تدبی ــزود: ب  وی اف

ــت. ــد یاف ــش خواه ــه زودی افزای ــتان ب ــرات اس ــت مخاب اینترن
مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعات اســتان ایــالم، ادامه داد: 
هــم اکنــون 3۲ هــزار نفــر در اســتان از ADSL مخابــرات اســتفاده 
ــه  ــود ک ــی می ش ــش بین ــرعت، پی ــکل س ــع مش ــا رف ــد و ب می کنن

شــمار مشــترکان ایــن ســرویس افزایــش یابــد.
بیرامــی تصریــح کــرد: پاییــن بــودن ســرعت و کیفیــت اینترنــت 
موضوعــی اســت کــه بــر هیچ کــس پوشــیده نیســت و وزارت ارتباطات 
در راســتای پیگیــری حقــوق شــهروندی بــه دنبــال ارتقــا ســرعت و 

کیفیــت اینترنــت خانگــی اســت.
ــاخص های  ــاظ ش ــالم از لح ــتان ای ــه اس ــان اینک ــا بی وی ب
توســعه یافتگــی ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات رتبــه ۱۴ کشــور را 
دارد، ادامــه داد: مصمــم هســتیم بــا اســتفاده از توان بخــش خصوصی 
و دسترســی همگانــی، خدمــات ارتباطــی را در همــه مناطــق اســتان 
گســترش دهیم.بیرامــی خاطــر نشــان کــرد: روســتاهای فاقد پوشــش 
تلفــن خانگــی، ارتبــاط تلفنــی و اینترنــت پرســرعت در شناســایی و 
ــت  ــاط اولوی ــراری ارتب ــرای برق ــتان ب ــه ای در اس ــکیل کمیت ــا تش ب

بنــدی خواهنــد شــد.

ــالم  ــورداران ای ــه زنب ــان ب ــارد توم ــا ۵ میلی کرون
ــارت زد خس

ســید محمــد تــراب میــری -رئیــس جهــاد کشــاورزی ایــالم اظهــار 
کــرد: کشــاورزی در ایــالم باعــث اشــتغالزایی بیــش از ۶۰ درصــد جمعیت 

اســتان شــده و از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت.
ــف  ــای مختل ــه بخش ه ــا ب ــارت های کرون ــه خس ــاره ب ــا اش وی ب
ــورداران  ــه زنب ــان ب ــارد توم ــج میلی ــا پن ــزود: کرون ــالم، اف کشــاورزی ای

ــالم خســارت زده اســت. اســتان ای
رئیــس جهــاد کشــاورزی ایــالم بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای تولیــد 
ــن عســل در اســتان  ــش از ۹۰۰ ت ــت: ســاالنه بی عســل در اســتان، گف
برداشــت می شــود و بیــش از دو هــزار نفــر در ایــن بخــش مشــغول بــه 

فعالیــت هســتند.
میــری اضافــه کــرد: عســل تولیــد شــده در ایــالم بــه دلیــل وجــود 
۵۵۰ گونــه گیاهــی شــهدزا جــزو بــا کیفیــت تریــن عســل های تولیــدی 

کشــور اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه عســل تولیــد شــده در ایــالم بــه عنــوان 
ــای بســیار  ــزود: برنامه ریزی ه ــده اســت، اف ــی ش ــتان معرف ســوغات اس
خوبــی بــرای ایجــاد صنایــع تبدیلــی در زمینــه تولید عســل و بســته بندی 

ایــن محصــول در حــال انجــام اســت.

مســئولین شــهر اندیشــه بــه کمپیــن  پنــج شــنبه هــای 
ــتند ــا دوچرخه پیوس ب

ــل  ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــر اداره رواب ــد خب ــل ازواح ــه نق ب
شــهرداری و شــورای اســالمی اندیشــه در دومیــن پویــش کمپیــن پنــج 
ــای  ــن شــهر همپ ــا دوچرخــه در اندیشــه  ، مســئولین ای شــنبه هــای ب

ــتند.  ــن ورزشــی پیوس ــن کمپی ــه ای ــکاران  ب ــردم و ورزش م
ــن  ــه   در ای ــای جوانان:شهرداراندیش ــره باغی-دنی ــه-زهرا ق اندیش
کمپیــن کــه باحضــور رئیــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان شــهریار ، 
اعضــای شــورای اســالمی شــهر اندیشــه و قهرمــان ارزنده کشــور حســین 
محمــدی هــا و عالقمنــدان رشــته دوچرخــه ســواری برگــزار شــد گفــت : 
اجــرای طــرح هــای ورزشــی کــه پشــتوانه و پیوســت فرهنگــی اجتماعــی 
داشــته باشــد مــی توانــد نقطــه عطفی در شــکل گیــری مشــارکت مردمی 
بــرای ترویــج و ارتقــا فرهنــگ ورزش  باشــد تــا هــدف اصلــی ایــن طــرح 
کــه توســعه جامعــه ورزش محور و ورزشــکاران پروراســت ، را محقق کند. 
ــردم  ــه م ــتیم ک ــاهد آن هس ــبختانه ش ــزود : خوش ــی اف ــی ملک عل
توانســته انــد بــه ســرعت بــا ایــن طــرح ارتباط خوبــی پیــدا کننــد و  امروز 
ــا اســتقبال گســترده ای توســط شــهروندان و مســئوالن  ــن پویــش ب ای
ــه  ــرو شــده ، کــه نشــان دهنده پذیــرش و عالقمنــدی شــهروندان ب روب
ایــن ورزش پــر تحــرک اســت و وظیفــه مــا را در ارائــه طرحهایــی از ایــن 

دســت در شــهر بســیار ســنگین تــر مــی نمایــد.
شــهردار اندیشــه برنامــه ریــزی مــدون بــرای حضــور بانــوان در ایــن 
کمپیــن را مهــم ارزیابــی نمــود و گفــت : در راســتای ایجاد نشــاط و ترویج 
ورزش دوچرخــه ســواری امیــد اســت مســئولین ورزش بــا رعایــت موازین 
اخالقــی و ورزشــی ،  بانــوان را نیــز در ایــن کمپیــن مشــارکت دهنــد کــه 
بــی شــک باعــث ترویــج فرهنــگ ورزش در شــهر خواهد شــد کــه کمک 

بســیار زیــادی در ایجــاد روحیه نشــاط در شــهر دارد .
ــه  ــهر اندیش ــت : ش ــود گف ــخنان خ ــر از س ــی دیگ وی در بخش
ــه  ــه ک ــن ورزش در نظــر گرفت ــرای ای ــی را ب زیرســاختهای بســیار خوب
ــت  ــده اس ــرا ش ــهر اج ــورای ش ــه س ــت دوچرخ ــروژه پیس ــمتی از پ قس
ــل توجــه دیگــر ایــن  ــم بخــش قاب ــز در نظــر داری و انشــاهلل امســال نی
طــرح را نیــز بــه بهــره بــرداری برســانیم لــذا حضــور مردم مشــوق بســیار 
خوبــی بــرای مــا جهــت اجــرای هــر چــه ســریعتر ایــن طــرح خواهــد بــود 
ــه  ــت دوچرخ ــس هیئ ــی  رئی ــزاد کاویان ــت به ــر اس ــایان ذک ش
ــهروندان  ــور ش ــر ش ــیار پ ــور بس ــهریار از حض ــتان ش ــواری شهرس س
ورزش دوســت  و بــا نشــاط شهرســتان شــهریار بویــژه شــهر اندیشــه و 
مســئولین شهرســتانی و شــهری در ایــن پویــش قدردانــی کــرد و از همــه 
ــا در ایــن کمپیــن و  شــهروندان شهرســتان شــهریار درخواســت نمــود ت

ــد. ــش ورزشــی شــرکت نماین پوی
ــا  ــای ب ــنبه ه ــج ش ــن پن ــه از کمپی ــن هفت ــی اســت در دومی گفتن
دوچرخــه در شــهر اندیشــه آقایــان علــی ســراقی رئیس شــورای اســالمی 
، علــی بدلــی عضــو شــورای اســالمی، علیرضــا صیفــوری رئیــس اداره 
ورزش و جوانــان شهرســتان شــهریار و دیگــر مدیــران شــهرداری اندیشــه 

نیــز بــه ایــن کمپیــن پیوســتند. 
 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:
۱۵ میلیــون و ۹۳۴ هــزار تــردد در جاده هــای اســتان 

ــد ــزی ثبت ش مرک
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی گفــت: 
ــن  ــاه گذشــته در جاده هــای ای ــردد م ــون و ۹3۴ هــزار و ۷۶۸ ت ۱۵ میلی

اســتان ثبــت شــد.
»علــی زنــدی فــر« افــزود: تــردد در جاده هــای اســتان مرکــزی در 
ایــن مــدت نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۱3 درصــد کاهــش 

یافتــه  اســت.
وی ادامــه داد: چهــار میلیــون و ۲۰۷ هــزار و ۶۹۵ دســتگاه وســیله 
ــون و ۱3۲  ــه اســتان مرکــزی وارد و چهــار میلی ــن مــدت ب ــه در ای نقلی

وســیله نقلیــه از ایــن اســتان خــارج شــده  اســت.
ــزی  ــتان مرک ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
خاطرنشــان کــرد: وســایل نقلیــه ســنگین 3۰ درصــد تــردد در جاده هــای 
اســتان در ایــن مــدت را بــه خــود اختصــاص داده  و تــردد ایــن خودروهــا 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته یــک درصــد کاهــش یافته  اســت.

زنــدی فــر گفــت: تــردد 3۱۶ هــزار و ۷۸3 دســتگاه اتوبــوس در ایــن 
مــدت در جاده هــا اســتان مرکــزی ثبــت شــد کــه نســبت بــه مدت مشــابه 

ســال گذشــته 3۸ درصــد کاهــش یافته  اســت.
ــزار و ۲۴۶  ــردد ۶۰۰ ه ــا ت ــه داد: جــاده بروجــرد - اراک ب وی ادام
وســیله نقلیــه، آزاد راه ســاوه - تهــران بــا ۵۷۲ هــزار و ۴۰۶ وســیله نقلیــه 
و آزاد راه تهــران - ســاوه بــا تــردد ۵۶۲ هــزار و ۷3۸ وســیله نقلیــه بــه 

ــردد را داشــته اند. ــن مــدت بیشــترین ت ترتیــب در ای
ــزی  ــتان مرک ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
ــا ۵۷ درصــد، دلیجــان  ــان ب ــان - دلیج ــاده اصفه ــرد: ج ــان ک خاطرنش
- ســلفچگان ۵۵ درصــد و آزاد راه ســلفچگان - ســاوه بــا ۵۵ درصــد از 
ــای اســتان بیشــترین  ــه ســنگین در جاده ه ــردد وســایل نقلی ــوع ت مجم
ــه خــود اختصــاص داده   میــزان تــردد وســایل نقلیــه در ایــن مــدت را ب

اســت.
زنــدی فــر افــزود: وســایل نقلیــه عبــوری در آزادراه ســاوه - تهــران 
بــا ســرعت متوســط ۱۰3 کیلومتــر بــر ســاعت، اراک - ســلفچگان با ۱۰۲ 
و آزادراه تهــران - ســاوه بــا ۹۹ کیلومتــر بــر ســاعت بیشــترین ســرعت 

را در جاده هــای اســتان مرکــزی داشــته  انــد.
ــتایی  ــی و راه روس ــواع آزاد راه، راه اصل ــر ان ــزار و ۴۰۰ کیلومت ۶ ه
در اســتان مرکــزی وجــود دارد کــه چهــار هــزار کیلومتــر آن را راه هــای 

روســتایی تشــکیل داده اســت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران:
 بیمارستان شهر قدس با توجه به پیشرفت فیزیکی اولین بیمارستان افتتاحی 

در بین سه بیمارستان قدس،مالرد و شهریار است
پیگیری  به  توجه  با  زاده:  کوهپایه 
بیمارستان   ، های مستمر فرماندارقدس 
بیمارستان  سه  بین  در  شهرستان  این 
قدس، مالرد و شهریار اولین بیمارستان 

افتتاحی خواهد بود.
باغی-دنیای  قره  قدس-زهرا   
جوانان:به نقل از روابط عمومی فرمانداری 
شهرستان قدس، جلیل کوهپایه زاده رئیس 
حاشیه  در  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
علی  امام  دیالیز  خیریه  مرکز  از  بازدید 
مجموعه  داشت:  ابراز  قدس  شهرستان 
خیرین ، فرمانداری، شورای شهر تالش 
دارند مرکز خدمات دیالیزی این شهرستان 
راه اندازی شود که با بهره برداری کامل 
بیمارستان ۱۶۰ تختوابی چند تخت دیالیز 

در آنجا فعال خواهد شد.
اندازی  راه  با  افزود:  ادامه  در  وی 
بیمارستان  در  دیالیز  مرکز  گسترش  و 
جدیدالتاسیس کمی از نیاز به خیرین هم 

کم می شود و خیرین سالمت شهرستان 
در جای دیگر برای مشکالت مردم هزینه 

خواهند کرد.
کوهپایه زاده عنوان کرد: ما به عنوان 

دانشگاه و نظام سالمت در کنار مسئوالن 
شهرستان هستیم و با حمایت های فرماندار 
محترم و دیگر مسئوالن شهرستان خدمات 
با شکل شایسته ای به مردم شهرستان 

ارائه خواهد شد.
ارائه  در  تعجیل  داشت:  اظهار  وی 
برخی خدمات باعث آسیب میشود و ما به 
دنبال انجام کار با رعایت اصول و موازین 
و  خیرین  همکاری  با  انشاا...  و  هستیم 
مسئوالن شهرستان این کار هم به نحو 

مطلوب انجام خواهد شد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در 
هفته دولت بیمارستان شهرستان قدس 
مورد بهره برداری و وارد مدار خدمت خواهد 
شد و بعد از آن بیمارستان مالرد به دلیل 
پیشرفت فیزیکی و در نهایت بیمارستان 
شهریار مورد بهره برداری خواهد رسید تا 
در غرب استان تا حدود قابل توجهی رفع 

نیاز بهداشت و درمان مردم مرتفع شود.

ــور  ــر کش ــی وزی ــاون عمران مع
یــت  یر مد نه  شــبختا خو  : گفــت
ــت جســور  ــرگان مدیری شــهری در گ
بــه  اســت.  خــالق  فوق العــاده  و 
گــزارش مرکــز اطــالع رســانی روابــط 
عمومــی شــهرداری گــرگان، مهــدی 
حاشــیه  در  امشــب  د  جمالی نــژا
ــزرگ  ــای ب ــاح پروژه ه ــد و افتت بازدی
ــا  ــو ب ــرگان در گفت وگ ــهرداری گ ش
خبرنــگاران اظهــار کــرد: خوشــبختانه 
مدیریــت شــهری در گــرگان مدیریــت 

ــت.  ــالق اس ــاده خ ــور و فوق الع جس
ــت باعــث  ــن مدیری ــه داد: ای وی ادام
ــی  ــای بزرگ ــاهد پروژه ه ــا ش شــده م
باشــیم و فکــر می کنــم مجمــوع 
از  گــرگان  شــهرداری  پروژه هــای 
می توانــد  تاکنــون  گذشــته  ســال 
بــرای کل کشــور الگــو باشــد. معــاون 
عمرانــی وزیــر کشــور تصریــح کــرد: 
ــور  ــهرهای کش ــیاری از کالن  ش بس
امــروز پروژه هــای قابــل توجهــی 
ندارنــد امــا می بینیــد کــه خوشــبختانه 

ــون پروژه هــای  از ســال گذشــته تاکن
ارزشــمند و بزرگــی در گــرگان افتتــاح 
ــا ســرعت  ــی شــده و کار ب و کلنگ زن
خوبــی در حــال پیشــرفت اســت. 
نشــان  ایــن  گفــت:  جمالی نــژاد 
می دهــد عــزم مدیــران اســتانی و 
شهرســتانی بــرای اجــرای پروژه هــای 
بــزرگ و زیربنایــی جــزم اســت و مــن 
از ایــن اقدامــات تشــکر می کنــم. 
وی اضافــه کــرد: شــهرداری گــرگان 
ــا دســت  ــو ب ــد و ن در طرح هــای جدی

پــر وارد عرصــه شــده و اقدامــات 
اینگونــه نیســت کــه پــروژه تنهــا 
کلنگ زنــی شــده و باقــی کار را بــرای 
مدیــران آینــده بگذارنــد بلکــه کار را از 
آغــاز و در بــازه زمانــی بســیار خــوب و 
ــاون  ــان می رســانند. مع ــه پای ــاه ب کوت
ــر از  ــا تقدی ــور ب ــر کش ــی وزی عمران
ــرگان  ــهردار گ ــتاندار گلســتان و ش اس
ــیار  ــای بس ــانی و حمایت ه در همپوش
خــوب بــرای پیگیــری پروژه هــا و 
ــن  ــرد: ای ــان ک ــا، بی ــرفت کاره پیش
همیــاری بــه طــور قطــع اثــرات مثبــت 
و مانــدگاری را در گلســتان خواهــد 
داشــت. گفتنــی اســت کلنگ زنــی 
افتتــاح  دوچرخه ســواری،  پیســت 
ــتی  ــهید بهش ــان ش ــردازی خیاب نورپ
گــرگان و بازدیــد از پــروژه بــزرگ 
شــهربازی گــرگان کــه بــا اعتبــار ۵۰۰ 
میلیارد تومان در مســاحت ۱۵ هکتار در 
دســتور کار اســت از جملــه برنامه هــای 
ــر کشــور  ســفر یــک روزه معــاون وزی
بــه گــرگان بــوده اســت. الزم بــه ذکــر 
ــرگان  ــهربازی گ ــروژه ش ــت در پ اس
بیــش از ۸۰۰ نفــر بــه صورت مســتقیم 

ــد. ــد ش ــه کار خواهن ــغول ب مش

مدیریت جسورانه شهرداری گرگان در اجرای پروژه های بزرگ

و  برنامهریـزی  رئیـس  رشـیدی،  سـعید 
از  مبارکـه،  فـوالد  محصـوالت  حمـل  کنتـرل 
دسـتیابی بـه رکورد حمـل محصوالت بـه مقدار 
بیـش از  ۸۵۴.۸۶۰ تـن در اردیبهشـتماه سـال 
جـاری خبـر داد. وی رکـورد قبلـی را مربـوط به 
اردیبهشـتماه سـال ۱3۹۸ و به مقـدار ۷۶3 هزار 
و ۶۴ تـن اعـالم کـرد و افـزود: بـه لطـف خـدا 
و بـا برنامهریـزی مناسـب و تـالش و پیگیـری 
مسـتمر کارکنـان واحـد برنامهریـزی و کنتـرل 
حمـل محصوالت، شـاهد افزایـش ۱۲ درصدی 
حمـل ماهانـۀ محصـوالت نسـبتبه رکـورد قبلی 

در سـال ۹۸ بودهایـم.
 رشیدی همچنین از حمل بیش از ۷میلیون 
و ۴۹۰ هـزار تن انواع محصوالت طبق سـفارش 
مشـتریان بـه اقصـی نقـاط کشـور در سـال ۹۸ 
خبـر داد و اظهـار داشـت: در هـر دو حوزۀ حمل 
جادهـای و حمـل ریلـی رکوردهـای جدیـدی با 
بیـش از ۵.۷ درصد افزایش نسـبتبه رکورد سـال 

۹۶ حاصل شـده است.
حمـل  کنتـرل  و  برنامهریـزی  رئیـس 
محصـوالت مبارکـه حمـل و تحویـل این حجم 
از محصـوالت را در پاسـخگویی بـه تقاضـای 
بـازار تأثیرگذار دانسـت و گفـت: تحویل بهموقع 
سفارشـهای مشـتریان کـه صنایـع پاییندسـتی 
صنعت فوالد را شـامل میشـود، موجـب افزایش 
رضایتمنـدی مشـتریان و کاهـش التهـاب بـازار 

. د میشو
 وی افزایـش حمـل محصـوالت را موجـب 
در  تولیدشـده  محصـوالت  مانـدگاری  کاهـش 
انبارهـا برشـمرد و خاطرنشـان کـرد: ایـن امـر 
کاهـش هزینههـا و افزایـش درآمد و سـودآوری 

شـرکت را بـه همـراه خواهـد داشـت.
سـعید رشـیدی کسـب ایـن موفقیتهـا را در 
شـرایط سـخت ناشـی از شـیوع بیمـاری کرونـا 
و درحالیکـه بسـیاری کشـورها از ایـن جهـت با 
مشـکالت زیادی روبهرو شـدهاند، مرهون لطف 

الهـی و رهنمودهـای مدیریـت عالـی شـرکت 
و نیـز تـالش و همـکاری کارکنـان محتـرم در 
واحدهـای مختلـف از قبیـل حفاظـت فیزیکـی، 
قسـمت توزیـن و ارسـال محصـوالت، راهآهـن 
در  بارگیـری  واحدهـای  پرتـالش  همـکاران  و 
نـورد  گـرم،  نـورد  فوالدسـازی،  تولیـد  نواحـی 
سـرد و مجتمـع فـوالد سـبا و سـایر همکارانـی 
کـه در فرایند حمـل محصوالت سـهیم بودهاند 
دانسـت و در همیـن خصـوص  از  همـکاری و 
تعامـل تمامی مسـئولین شهرسـتانهای همجوار 
و  اسـتان، که شـرایط حمل این میزان محصول 
را در بخـش جـاده ای و ریلـی تسـهیل نمودنـد،  

تشـکر و قدردانـی کرد.
سـعید رشـیدی ابراز امیدواری کرد در سـال 
جهـش تولید و در راسـتای تحقـق منویات مقام 
معظـم رهبـری و در ادامـۀ رکوردهـای پیاپی در 
بخشـهای مختلـف فوالد مبارکه شـاهد رشـد و 

پیشـرفت صنعت ایران اسـالمی باشـیم. 

رئیس برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت فوالد مبارکه خبر داد: 

دستیابی به رکورد جدید حمل محصول 

: محمــد رضــا جیریایــی ، در نشســت شــورای 
اطــالع رســانی گفــت : بــا عنایــت بــه مصوبــه هیئت 
وزیــران تعرفــه هــای حــق بیمــه ســال ۹۹ از ابتدای 

فروردیــن مــاه الزم االجــرا مــی باشــد. 
بــه گزارش روابــط عمومــی اداره کل ، جیریایی 
در ایــن خصــوص گفــت: حــق ســرانه بیمــه خدمــات 
درمانــی در ســال ۹۹ مبلــغ پانصــد و پنجــاه و هفــت 
هــزار ریــال بــه ازاء هــر نفــر در مــاه و مبلــغ شــش 
ــال  ــزار ری ــار ه ــون و ششــصد و هشــتاد و چه میلی
ــق  ــزود: ح ــت . وی اف ــده اس ــن ش ــال تعیی در س
ــراد تبعــی ۲ معــادل حــق ســرانه مصــوب  بیمــه اف

ــه مبلــغ پانصــد و پنجــاه و هفــت هــزار ریــال در  ب
مــاه و افــراد تبعــی 3 کــه شــامل پــدر، مــادر ، خواهر 
،بــرادر ،عــروس ، دامــاد و ســایر موارد حســب ضوابط 
صندوقهــا مــی باشــند معــادل دونهــم مــازاد بــر حق 
ســرانه مصــوب بــه مبلــغ ششــصد و هشــتاد هــزار و 
هفتصــد و هفتــاد و هشــت ریــال بــه ازای هــر نفر در 
مــاه مــی باشــد .مدیــر کل بیمــه ســالمت همچنیــن 
در ایــن نشســت ادامــه داد، میــزان بخشــودگی 
ســهم مشــارکت بیمــه شــدگان ســالمت همگانــی و 
روســتایی مطابــق تصویــب نامــه هیئــت وزیــران در 
ــی وســع مــی  ــی ارزیاب خصــوص آئیــن نامــه اجرای

ــرخ  ــد ن ــد در ص ــرد، ص ــح ک ــرد تصری ــد .نامب باش
ــرای  ــال ۹۹ ب ــی در س ــات درمان ــه خدم ــق بیم ح
کلیــه بیمــاران خــاص تحــت پوشــش صندوقهــای 
بیمــه ای ایرانیــان و ســالمت همگانــی توســط دولت 

تامیــن مــی شــود .
وی در خصــوص اتبــاع بیگانــه نیــز اضافــه کرد 
: نــرخ حــق ســرانه بیمــه در ســالجاری بــرای اتبــاع 
و مهاجریــن خارجــی مبلــغ یــک میلیــون و بیســت و 
ســه هــزار و پانصــد ســال بــه ازای هــر نفــر در مــاه 
و معــادل دوازده میلیــون و دویســت و هشــتاد و دو 
هــزار ریــال بــه ازای هــر نفــر در ســال مــی باشــد .

مدیر کل بیمه سالمت در نشست شورای اطالع رسانی

تعرفه های حق بیمه مصوب سال 99 از ابتدای فروردین ماه الزم االجرا می باشد
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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 

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

مذکور مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۱ کرمان
۲۷ فرعی از ۴۲۵۰ اصلی - آقای عباس سلیمانی پور فرزند حسین به شناسنامه 
شماره ۲۲۷ صادره از بم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۲۴/۹۰ متر مربع به آدرس 
کرمان خیابان شهدای خانوک کوچه ۲۱ منزل دهم خریداری از محل مالکیت کیخسرو 

کیانیان - ردیف  ۰۸3۰
شناسه  به  االئمه  جواد  خیریه  درمانی  موسسه   - اصلی   ۴۲۵۴ از  فرعی   ۶۹
۱۰۶3۰۰۰۶۷۰۹ به نمایندگی آقای سعید فغفوری در ششدانگ گاراژ ماشین آالت سنگین 
مشتمل بر ساختمان مسکونی و انبار و نگهبانی به مساحت 33۱۹/۰۸ متر مربع به آدرس 
کرمان بلوار شهدای خانوک بین کوچه 3۲ و 3۴ خریداری از محل مالکیت موسسه خیریه 

جواد االئمه - ردیف  ۱۴۷۶
۱۶۶۲3 فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۱۴۹ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی - آقای روح 
اله درفشان فرزند حسین به شناسنامه شماره ۱۵۹۲۴ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت ۲۴۷/۷۵ متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه ۵ 

سمت چپ خریداری از محل مالکیت رستم کیانیان - ردیف  ۰۲۵۶
۱۶۶3۱ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۸۸ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی - خانم زهرا 
گریکی پور فرزند محمد به شناسنامه شماره 3۰۱ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت ۱۴۸/۲3 متر مربع به آدرس کرمان خیابان فیروزآباد کمربندی آیت اله خامنه ای 

کوچه ۲۵ خریداری از محل مالکیت فردین سروشیان - ردیف  ۰۹۷۰
۱۶۶۴۹ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۸۷ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی - آقای فرهنگ 
فیوج اهلل وردی فرزند احمد به شناسنامه شماره ۲۴۴۶ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت ۱۹۲/3۵ متر مربع به آدرس کرمان کمربندی آیت اله خامنه ای انتهای 

کوچه ۲۷ خریداری از محل مالکیت کامیار سروشیان - ردیف  ۰۱3۹
۱۶۶۵۵ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۱3۰ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی - آقای 
غالمرضا مظفری مقدم فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره ۲۵۰۶ صادره از کرمان در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۹۷/۴ متر مربع که موازی ۷/۸ متر مربع از ششدانگ 
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان ابتدای جاده 

کوهپایه بعد از پمپ گاز- خیابان امام سجاد کوچه 3۵ خریداری از محل مالکیت اکبر رشید 
فرخی - ردیف  ۰۶۹۴

۱۶۶۶۸ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۲۰3 فرعی از ۴۷۷۶ اصلی - آقای حسین 
حاج علیزاده کوهپایه فرزند داود به شناسنامه شماره ۱۰۴۰3 صادره از کرمان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۹۵۱/3 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه امام رضا کوچه ۹ خریداری 

از محل مالکیت رضا رشید فرخی - ردیف  ۱۲۶۹
۱۶۶۶۹ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۱3۵ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی - آقای 
محمدعلی شیرانی فرزند احمد به شناسنامه شماره ۱۹۲۱ صادره از کرمان در ششدانگ 
یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت ۲۵۹/3 متر مربع به آدرس کرمان بلوار آیت 
اله خامنه ای کوچه 33 منزل دهم سمت راست خریداری از محل مالکیت سیروس جمشید 

و پروین و پوران دخت همگی کاویانی - ردیف  ۷۰۱
۱۶۶۷۵ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۱۲۵ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی - خانم مریم 
محمودی خورندی فرزند علی به شناسنامه شماره 33 صادره از راور در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت ۱۹۹/۵۵ متر مربع به آدرس کرمان خیابان امام سجاد کوچه ۷ خریداری از 

محل مالکیت سید عباس عمرانی - ردیف  ۱۱3۱
۱۶۸۶۸ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از 3۴ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی - آقای وحید 
صالحی درختنجانی فرزند قاسم به شناسنامه شماره ۱3 صادره از کرمان و خانم اعظم صادقی 
زاده سیمکی فرزند محمد به شناسنامه شماره ۲۹۸۰۲۶۱۴۸3 صادره از کرمان بالمناصفه در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 3۱۵/3۷ متر مربع به آدرس کرمان بلوار آیت اله خامنه 
ای جنب تکیه علی اصغر خریداری از محل مالکیت محمد رشید فرخی - ردیف های  

۱۲۰۰ و ۱۲۰۱
۱۶۸۷۷ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۱۱ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی - آقای حسین 
غالمحسین نژاد معصومی فرزند کرامت به شناسنامه شماره ۶۱ صادره از کرمان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۱۹۰ متر مربع به آدرس کرمان خیابان سجادیه حد فاصل کوچه ۱3 

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

کیخسرو و گوهربانو سروشیان فرزند دینیار و بانو سروشیان فرزند فریدون - ردیف  ۰۹۶۷
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۴ کرمان

۲۸۴ فرعی از ۱ اصلی - خانم پوران محمدی نژاد ابراهیم آبادی فرزند محمود به 
شناسنامه شماره ۴۲۱ صادره از رفسنجان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۵۴/۹3 
متر مربع که موازی ۱۱۲/۰۶ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در 
اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار قائم جاده شرف آباد کوچه 3 خریداری از محل 

مالکیت مهدی و اکبر نصیری پور - ردیف  ۶۰۸۷
3۹3 فرعی از ۱ اصلی - خانم شایسته ساالری پور فرزند توکل به شناسنامه شماره 
۲۷۰۱ صادره از بندرعباس در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۹۲ متر مربع که موازی 
3۹/۹۶ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد 
به آدرس کرمان شرف آباد خیابان پروین اعتصامی خریداری از محل مالکیت علی اکبر 

نصیری - ردیف  ۰۴۰۱
۶۰۹3 فرعی از ۴ اصلی - آقای امیر احمدی نژاد فرزند احمد به شناسنامه شماره 
۱۸۲۴ صادره از کرمان در ششدانگ اتاق مشتمل بر زمین به مساحت ۲۴۰ متر مربع که 

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

آشورزاده - ردیف  ۸۶۰3
۵۴۴۱ فرعی از ۵ اصلی - آقای مجتبی عقابیان فرزند محمدحسین به شناسنامه شماره 
۴۰۷ صادره از کرمان در ششدانگ انبار به مساحت ۱۷۰۰/۵ متر مربع به آدرس کرمان بلوار 
شهید صدوقی کوچه ۸ پالک ۲۰ خریداری از محل مالکیت اختر کرباسی - ردیف  ۱۲۸3

۵۰۵۶ فرعی از ۶ اصلی - آقای محمدرضا قاسمی فرزند حسن به شناسنامه شماره 3۴ 
صادره از رفسنجان در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت ۲۵۵/3 متر 
مربع که موازی ۲3۷/۴3 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره 

نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان خیابان امام جمعه کوچه ۲۴ پالک ۲۰ - ردیف  ۰۵۶۶
۵۷۶۸ فرعی از ۱۰ اصلی - آقای ایرج عباس زاده فرزند علی به شناسنامه شماره ۹۸۸ 
صادره از فهرج در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت ۱۴۲/۲ متر مربع 
که موازی ۲۴/۵۵ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده 
قرار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری خیابان کمیل کوچه ۲3 اولین کوچه خریداری از 

محل مالکیت برفعلی ایرانمنش - ردیف  ۱۰۰۲3
۵۷۸۴ فرعی از ۱۰ اصلی - خانم طیبه ابراهیمی توتکی فرزند محمد به شناسنامه 
شماره ۱۹3۸ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۴۸/۸۶ متر مربع که 
موازی ۲۵/۷۰ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده 
قرار دارد به آدرس کرمان بلوار امام حسن کوچه 3۹ خریداری از محل مالکیت برزو زعیم 

فرزند رستم - ردیف  ۱۰۱۶
3۹۸۴ فرعی از ۱3 اصلی - آقای مهدی ایرانمنش فرزند رمضان به شناسنامه شماره 
۷۰۸3 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۶۴/۷ متر مربع که موازی 
۴۱/۱۸ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد 
به آدرس کرمان بلوار جمهوری خیابان صادقیه انتهای کوچه ۱۷ خریداری از محل مالکیت 

فاطمه آیت اللهی موسوی - ردیف  ۱3۲۸
۴۰۶ فرعی از ۱۷ اصلی - آقای حامد زندوکیلی فرزند محمود به شناسنامه شماره 
۱۶۷۶۹ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ۱۶۰۰/۷3 متر مربع به 
آدرس کرمان بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی -  روستای سعادت آباد - تکیه ابوالفضل 

خریداری از محل مالکیت حاج عباس علی پور کرمانی - ردیف  ۰۷۴3
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۸ کرمان

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

خریداری از محل مالکیت حسن مالیی و سکینه میراحمدی - ردیف  ۰۲۸۵
۱۴ فرعی از ۱۶۷ اصلی - آقای علی نجاردرختنجانی فرزند ماشااله به شناسنامه شماره 
۱ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه و باغ به مساحت ۶۸۲/۵۲ متر مربع به آدرس 
کرمان کوهپایه روستای درختنجان خریداری از محل مالکیت محمدعلی روحی - ردیف  ۱۰۷۹

تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه ۱3۹۹/۰۲/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه ۱3۹۹/۰3/۱۰

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

آگهی مرحله دوم سال ۱۳۹۹) منطقه یک کرمان (
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان کرمان

زل
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ص
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از راست  عبدالحسین آذرنگ، علی دهباشی، جهانگیر منصور )مدیر انتشارات 
زمان( و محسن باقرزاده ) مدیر انتشارات توس( -  مرداد ۱3۷۹  اختصاصی دنیای جوانان

غریب را دل محزون
سوی وطن باشد

امیر علیشیر نوایی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پیام وزیر ارشاد به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی

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

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

رایت، از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.
محمود آموزگار در این برنامه گفت: 
ایران در حال حاضر از قانونی که در سال 
۱3۴۸ برای حفظ حقوق مولف تصویب 
در سال ۱3۴۸  استفاده می کند.  کرده، 
کپی  از  حمایت  که  شد  وضع  قانونی 
بر می گیرد. وجه  را در  رایت و ترجمه 
که  است  این  هم  این قانون  مشخصه 
مرزهای  محدوده  در  آن  اجرای  حدود 
قانون  به عبارتی  است.  کشور  داخلی 

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

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

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

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

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

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

سود هم مطرح است.

قانون کپی رایت را به صورت ملی بپذیریم

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

چاپ می کند.
محور قصه های مجموعه 

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

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

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

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

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

۱۱ هزار تومان منتشر شده است.
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زهرا ثقفی الریجانی

بعد  کشور  عمومی  کتابخانه های 
با  اضطراری  تعطیلی  ماه   3 حدود  از 
به  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  موافقت 
مرحله  به  مرحله  و  پلکانی  صورت 

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

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

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

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

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

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

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

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

ارسالی خواهند کرد.

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

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

ابالغی معاف هستند.

بازگشایی کتابخانه های عمومی از ۲9 اردیبهشت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جعلیاتی به نام فردوسی 

سیاستمداری که حامی هنرمندان بود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

معاصران امیر علي شیر بوده و بر زندگي او تاثیر گذاشته اند.
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 بودجه سریال »پدرپسری« نامناسب بود 

مریم سرمدی، بازیگر سریال 
عوامل  به  اشاره  با  »پدرپسری« 
سریال  یک  موفقیت  در  موثر 
و  بودجه کم  مانند  مواردی  گفت 
نبود فرصت مناسب برای نگارش 

تأثیر  سریال  کیفیت  روی  فیلمنامه 
بازخوردهای  درباره  وی  می گذارد. 
سریال »پدر پسری« که در ایام ماه رمضان روی آنتن شبکه پنج 
رفت و پخش آن همچنان ادامه دارد، اظهار داشت: بازخوردهایی 
که از مخاطب گرفتیم متفاوت بود، بعضی ها آن را ضعیف  دانستند 
و البته، خود ما هم از نتیجه کار راضی نبودیم، است. اما مخاطب 
می گفت که نسبت به قسمت های اول هم ریتم و هم داستان ها 

خیلی بهتر شده است.

بهناز جعفری با »کوسه« همراه شد 

بهناز جعفری به جمع بازیگران 
علی  کارگردانی  به  »کوسه«  فیلم 
عطشانی و تهیه کنندگی سید محمد 

احمدی پیوست.
فارغ التحصیل  جعفری  بهناز 

رشته ادبیات نمایشی است و بازی در تئاتر 
را با نمایش »سلطان مار« به کارگردانی 
گالب آدینه در سال ۱3۷۲ آغاز کرد و پیش از این، در نمایش های 
بیضایی، محمد رحمانیان، علیرضا  بهرام  کارگردانان شاخصی چون 
نادری و … به ایفای نقش پرداخته است. او اولین بار با نقش کوتاهی 
در فیلم روسری آبی وارد سینما شد و در سال ۱3۸۰ برای بازی در 
فیلم »خانه ای روی آب« سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مکمل زن 

را دریافت کرد.

 »دن کیشوت« در یکی از سالن های بزرگ تئاتر

د  ا ی نژ ر کهو س  و سیر
و  یگر  ز با  ، یس مه نو یشنا نما
نمایش  اجرای  از  تئاتر  کارگردان 
»دن کیشوت« در دوران پساکرونا 
در یکی از سالن های بزرگ تئاتر 

خبر داد.وی گفت: دو نمایشنامه نوشته 
ام که به  فکر اجرای آن ها هستم، یکی از 
آثار به موضوع جنگ می پردازد و دیگری را بر اساس »دن کیشوت« 
اثر سروانتس نوشته ام و قصد دارم بعد از پایان ماجرای کرونا در 
تئاتر و بازگشایی سالن ها، نمایشنامه »دن کیشوت« را در یکی از 
سالن های بزرگ تئاتر روی صحنه ببرم. قرار و مدارهایی هم با 

تهیه کننده و سرمایه گذار نمایش گذاشته شده است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  4۰

  شخصیت سنجرخان را باید معرفی کرد

سینما  برجسته  رگردان  کا
در  باید  سنجرخان  فیلم  گفت: 
تا  شود  ساخته  المللی  بین  ابعاد 
مرد  بزرگ  این  شخصیت  بتوان 
مردم  تمامی  به  به خوبی  را  کرد 

کرد دنیا معرفی کرد.
 محمدحسین لطیفی در مراسم پیش 
تولید سریال سنجرخان، اظهار داشت: در کشوری زندگی می کنیم 
که قومیت های مختلف در آن حیات دارند و در کنار همدیگر نام 
ایران را ساخته اند و بدون هر کدام از آنها دیگر نمی توان ادعا کرد 
افزود بیشتر عوامل این فیلم کسانی  ایران است. وی  ایران،  که 

هستند که جزو همین خطه بوده و استعدادهای بسیاری دارند.
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محمد حسین زاده

صحبت هایي  کنار  و  گوشه  هر  از  روزها  این 
پیرامون اینکه چرا هنوز مشاغل هنري در دسته مشاغل 
غیرضروري قرار دارند، شنیده مي شود و گویا کرونا و 
قرنطینه و بیکاري اجباري هنرمندان باعث شده تا آنها 
بیش از پیش به این موضوع آگاه شوند که شغل شان از 
سوي دولت و ارگان هاي دولتي مانند بیمه، به عنوان 

یک شغل غیرضروري محسوب مي شود!
منتقدان،  انجمن  رئیس  نایب  پیروز،  ساسان 
نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر درباره ضرورت 
ثبت مشاغل هنری به عنوان یک شغل گفت: وقتی 
به عنوان یک شغل صحبت  تئاتر  تعریف  از ضرورت 
می کنیم، قبل از هر چیزی باید بگوییم که این ضرورتی 
تا  است  قانون گذار  نهادهای  و  مجلس  دولت،  برای 
عقب افتادگی خودشان را جبران کنند. در واقع لزوم 
به رسمیت شناخته شدن شغل تئاتر، یک امر بدیهی 
است که همه به آن آگاهی دارند ولی متاسفانه قوانین 
و سیاست گذاری های ایران دچار عقب افتادگی هستند 
و به همین دلیل طی مدت طوالنی به این امر بدیهی 
اهالی فرهنگ  و  تئاتر  اهالی  بی توجهی کرده و حق 
از  وقتی  خاطر  همین  به  کرده اند.  تضییع  را  هنر  و 
به عنوان یک شغل حرف می زنیم، در  تئاتر  ضرورت 
واقع داریم از یک سهل انگاری و بی مسئولیتی بزرگ 
و طوالنی مدت در نهادهای قانون گذار و تصمیم گیر 
شغل  کنیم  توجه  که  است  کافی  می کنیم.  صحبت 
در  آشکارا  تئاتر،  هنرمندان  و  هنر  و  فرهنگ  اهالی 
عالم واقع وجود دارد. آنها نویسنده، کارگردان، منتقد، 
طراح صحنه و مدیر صحنه هستند و به شکل آماتور 
شغل  و  می دهند  انجام  را  خودشان  کار  حرفه ای،  یا 
خودشان را دارند و در بسیاری از موارد هم بابت کاری 
که انجام می دهند دستمزد دریافت می کنند. بنابراین 
اگر ساختار قوانین و سیاست گذاری ها هنوز نتوانسته 
وجود و رسمیت این جماعت را درک کند، این یک 
سهل انگاری و کوتاهی بزرگ از سمت آنها بوده است، 
وگرنه رسمیت بخشیدن به فعالیت کسانی که در حوزه 
فرهنگ و هنر فعالیت می کنند یک حق بدیهی است. 
اینکه چرا این حق تاکنون داده نشده جای سوال دارد!؟ 
وجه جالب دیگر موضوع این است که وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی و سایر بخش ها مثل اداره مالیات گاهی 
درباره مشاغل فرهنگی هنری صحبت می کنند و وقتی 
می خواهند برای عرصه فرهنگ و هنر مالیات درنظر 
بگیرند می دانند که چه افرادی مشغول کار هستند تا 
از آنها مالیات بگیرند. می خواهم بگویم به لحاظ عرفی 
و آنچه که در حقیقت وجود دارد، این حرفه تئاتر به 
عنوان یک شغل پذیرفته شده است، آنچه که کوتاهی 
شده، رسمیت دادن به این شغل در قوانین بوده است.

ساسان پیروز با اشاره به اینکه شاید بتوان دالیل و 
تفاسیر مختلفی را برای این موضوع عنوان کرد، اظهار 
داشت: در یکی از موارد می شود به نگاه نادرست بخش 
فعاالن  به  قانون گذار و حاکمیتی  نهادهای  از  مهمی 
حوزه فرهنگ و هنر اشاره کرد که انگار به نوعی نسبت 
به رسمیت شناختن هنرمندان و حقوق انسانی آنها اکراه 
ایران،  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  طبق  دارند. 
آدم ها حق دارند که شغل  موردنظر خودشان را انتخاب 
کنند و هیچکس نمی تواند کسی را مجبور کند تا از 
یک شغلی چشم پوشی کند، مگر طبق یک سری قوانین. 
وقتی قوانین ساکت هستند جای اعمال سلیقه و به تبع 
آن، اعمال قدرت باز می شود. مثال می بینیم که شغلی 
نشده،  تعریف  نمایشنامه نویس  یا  کارگردان  اسم  به 
ولی واژه ای به نام ممنوع الکار برای همین کارگردان 
و نمایشنامه نویس وجود دارد و به شکل غیررسمی، اما 
در مناسبات رسمی مثل جلوگیری از صدور مجوز اجرای 
یک نمایش، از آن استفاده می شود. وقتی یک شغلی 
تعریف شود، آن شغل از یک سری تعرض ها در امان 
خواهد ماند و از این منظر، عدم تعریف شغل فعاالن 
امنیت  عدم  ریشه های  از  یکی  هنر  و  فرهنگ  حوزه 
شغلی آنها در ایران است چرا که آدم ها بابت کاری که 
انجام می دهند حق و حقوقی ندارند و اگر اجازه فعالیتی 
دارند حاصل چشم پوشی یا مرحمت یک عده مقامات 
خاص است. دلیل دیگری که می تواند منجر به این 
سهل انگاری و کوتاهی طوالنی مدت شده باشد یک 
نوع نگاه اشتباه است که هنر و فعالیت های هنری را 
از جنس فعالیت های تفننی می داند و آن را در مقایسه 
مسافرکشی،  حتی  و  جوجه کشی  و  سیمان  تولید  با 
کار واقعی به حساب نمی آورد. متاسفانه این نگاه هم 
وجود داشته و در مقاطع مختلف نمونه های زیادی از 
بروز آن را دیده ایم که اصوال هنرمندان را در حد یک 

کارگزار جزیی برای انجام فرامین خود می بینند. یک 
خروجی  یک  نهایت  در  و  می دهند  آنها  به  را  کاری 
هم از آن درمی آید و پس از آن، دیگر هیچ تعهدی 
نسبت به آنها ندارند. البته ممکن است در کالم برای 
هنرمندان و فعاالن فرهنگی حرف های قشنگی بزنند 
ولی واقعیت این است که در عمل بهای زیادی برای 
آنها قائل نیستند. این نگاه  نمودهای مختلفی دارد که در 
بخشی از آن می توانیم به بودجه ای که به فرهنگ و هنر 
اختصاص داده می شود اشاره کنیم که نشان می دهد 
سایر  با  مقایسه  در  و  قانون گذاران  و  مسئولین  برای 
امور، ارزش فعالیت های فرهنگی و هنری چقدر ناچیز 
و بی مقدار است. طبیعی است که آن نگاهی که کار 
هنرمند و هنر را کم ارزش می داند، طبیعتا ضرورتی هم 
نمی بیند که برای آنها حق و حقوقی ایجاد کند. بنابراین 
ترجیح می دهد که از موضوع به کلی چشم پوشی کند.

و  نویسندگان  منتقدان،  انجمن  رئیس  نایب 
پژوهشگران خانه تئاتر در رابطه با نبود تناسب میان 
با فضاهای  انسانی در عرصه هنر  نیروی  رشد کمی 
فعالیت و کسب درآمد هنری تاکید کرد: حاصل این 
نگاه اشتباه و غیرفرهنگی که در سیاست گذاران، مدیران 
و قانون گذران طی این سال ها بوده، در یک بُعد روی 
فعالیت  هنر  و  فرهنگ  حوزه  در  که  افرادی  زندگی 
می کنند اثر گذاشته است و از طرفی ابعاد اجتماعی، 
شغلی  وقتی  دارد.  هم  دیگری  فرهنگی  و  اقتصادی 
تعریف نشده و در قوانین به رسمیت شناخته نشده است، 
در برنامه ریزی ها هم چندان به آن توجه نمی شود. در 
از یک طرف  نتیجه دچار یک معضلی می شویم که 
دانشگاه ها دانشجو بیرون می دهند و از طرفی هم وقتی 
آنها می خواهند وارد بازار کار شوند، بازار کاری برای 
آنها شکل نگرفته و توسعه پیدا نکرده است که بتوانند 
کار کنند. به همین خاطر با یک وضعیت عجیبی مواجه 
می شویم که هزاران نفر در سال قرار است به این بازار 
بودن عملی  اساسا کار  کار اضافه شوند، در حالی که 
که انجام می دهند در قوانین به رسمیت شناخته نشده 
است. این وضعیت مضحکی بوده که ما در سال های 
دارند  کم کم  حاال  ولی  بوده ایم  مواجه  آن  با  زیادی 
متوجه می شوند که این موضوع می تواند یک بحران 
اگر می خواهیم فعاالن فرهنگی شغلی داشته  بسازد. 
باشند باید برنامه ریزی درست فرهنگی داشته باشیم و 

زیرساخت های الزم را فراهم کرده باشیم. ما باید برای 
این  اجتماعی  اقتصادی، فرهنگی، و حتی شأن  ابعاد 
شغل فکر کرده باشیم که این افراد بتوانند در این شغل 
ادامه فعالیت بدهند. متاسفانه هیچکدام از اینها هم به 
شکل درستش اتفاق نیفتاده چون اساسا شغل بودن این 
مشاغل زیر سوال بوده و در قوانین جای درست خودش 
را پیدا نکرده است. همین مسئله تبدیل به مشکالت 
و  کرده اند  هزینه  که  می شود  افرادی  برای  ریزتری 
می شوند  کار  بازار  وارد  وقتی  اما  خوانده اند،  درس 
شغلی برای آنها وجود ندارد. نه بیمه بیکاری دارند و 
نه شأن اجتماعی و امنیت اقتصادی خاصی. در واقع 
هیچکدام از حقوقی که سایر مشاغل از آن برخوردار 
هستند، برای اهالی فرهنگ و هنر درنظر گرفته نشده 
رها  را  شغل  این  آنها  از  بسیاری  نتیجه  در  و  است 
می کنند و وارد مشاغل دیگر می شوند. وقتی صحبت 
به عنوان یک  می خواهند  را  تئاتر  که  می شود  این  از 
شغل تعریف کنند، خوشبختانه با این مواجه می شویم 
که یک عده فهمیده اند سال های سال اشتباه کرده اند 
و حاال می خواهند اشتباه خود را جبران کنند. البته با 
تعریف کردن این شغل روی کاغذ هم همه مشکالت 
حل نمی شود، بلکه مشکل اصلی در آن نگاهی است 
که پشت ماجرا وجود دارد. من امیدوار هستم که آن 
نگاه هم اصالح شود. نگاهی که می خواهد به هنرمندان 
تحکم کند و آنها را تحت یک سری چارچوب ها نگه 
دارد و همچنان با افتخار می خواهد آزادی بیان آنها را 
محدود کند. فکر می کنند کار درستی انجام می دهند، 
کار  این  می شوند  متوجه  بعد  سال   ۱۰ حالی که  در 
نتیجه عکس می دهد. در عین حال دخالت های مداوم 
نهادهای قانون گذار در مرحله اجرایی حوزه فرهنگ و 
هنر یکی از مهمترین عوامل عدم امنیت شغلی است. 
ما وقتی راجع به مجوزها صحبت می کنیم ظاهرا برای 
ایجاد امنیت شغلی است ولی در واقع همه افرادی که 
ندارند  کار می کنند، می دانند که هیچ تضمینی  تئاتر 
حاصل تالش های شان به ثمر بنشیند. هر لحظه ممکن 
است با سلیقه چند نفر آدم و یا با هجمه فالن رسانه 
یا گروه از روی صحنه کنار بروند. حتی تعریف شغل، 
امنیت شغلی به بار نمی آورد و ما نباید دچار سوء تفاهم 
شویم. مثال شغل روزنامه نگاری در قوانین به رسمیت 
شناخته شده ولی در همین ۱۰ سال گذشته می بینیم 

که بیش از ۸۰ نشریه در بازه کوتاه زمانی و به دالیل 
مختلف توقیف شدند و هیچکس هم کوچکترین بهایی 
برای آنها قائل نبود که چه بالیی سر افرادی می آید 
که در آن نشریه و در بخش های فرهنگی اش مطلب 
می نوشتند. بنابراین بحث تعریف شغل روی کاغذ عمال 
حل کننده تمام مشکالت نیست. تا وقتی که آن دیدگاه 
غلط اصالح نشود، متاسفانه این عدم امنیت شغلی وجود 
خواهد داشت و می تواند خسارات اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی زیادی را برای این حوزه رقم بزند. دلیلش 
هم این است که نهادهای صنفی مستقل در برابر آن 
نگاه وجود ندارد که آن را به چالش بکشانند. نهادهای 
صنفی وجود ندارند چون اساسا شغل بودن این ماجرا 
رسمیت ندارد. این نگاهی که افرادی می خواهد حرف 
باشند،  امرها  و دیگران صرفا مجری  بزنند  را  نهایی 
همیشه نسبت به فعالیت صنفی بدبین بوده و آنها را 
تیغ توی گلو می دیده است. وقتی آن نگاه چالش گر 
صنفی وجود ندارد که از حقوق یک سری افراد دفاع 
کند، طرف مقابل هم دلیلی برای به رسمیت شناختن 
این حقوق نمی بیند. بنابراین می شود امیدوار بود که اگر 
مشاغل هنری در قانون تعریف شوند، می تواند منجر 
به تشکیل اصناف هنری شود. البته مهم است که به 
صورت همزمان آن نگاه معیوبی که تا اینجا معضل 
ایجاد کرده است تغییر کند و در برابر تشکیل اصناف 
مستقل عقب نشینی کند. اگر استقالل نهادهایی که پس 
از تعریف مشاغل شکل می گیرند، تهدید شود عمال 
داریم همین مشکل را ادامه می دهیم چون هنوز آن 
دیدگاه نپذیرفته که ماجرا را از طریق گفتگو حل کند. در 

واقع فقط می خواهد مسئولیت اجرایی را از عهده خودش 
خارج کند و برعهده افراد تحت امرش بگذارد. بسیار 
مهم است که اهالی فرهنگ و هنر بدانند که گام های 
تبدیل  تا  شود  برداشته  باید  چگونه  مسیر  این  بعدی 
به یک امر بی حاصل نشود و همه چیز به یک بیمه 
بیکاری ختم نشود. ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی که حاصل آن نوع نگاه اشتباه است بسیار فراتر 
از بحث بیمه بیکاری است و می تواند نتایج خوبی برای 
فعاالن این حوزه داشته باشد. همه اینها نیازمند یک 
مقدار سعه صدر و پذیرش اشتباه بودن مسیر گذشته از 
طرف مسئولین است. من مطمئن نیستم که این اتفاق 
می افتد یا نه، چرا که می دانیم تصمیم سازهای حوزه 
فرهنگی هنری برآمده از جدل های سیاسی هستند که 
هر چند سال یک بار به یک مقامی می رسند. بیش از 
اینکه تابع خواسته هنرمندان باشند، دیده شده که تابع 
نظرات آن گروه سیاسی هستند که به قدرت می رسند. 
امیدوارم در سال آخر دولت آقای روحانی اتفاقات خوبی 
ایشان  ریاست جمهوری  دوره  از  ولی پس  بدهد  رخ 

نمی دانیم چه اتفاقی رخ می دهد. 
آنها  بگیرند،  شکل  اصناف  وقتی  می کنم  فکر 
و  فرصت ها  امکانات،  خاص  برهه های  در  می توانند 
تهدیدها را با دقت بیشتری شناسایی کنند و قدم های 
اولیه  این قدم  بود که  امیدوار  باید  بردارند.  موثرتری 
برداشته  گذشته  اشتباه  اصالح  برای  که  کوچکی  و 
شناخته  رسمیت  به  تئاتر  شغل  احتماال  و  می شود 
می شود، با قدم های درست بعدی ادامه پیدا کند تا به 

نتایج معقول تر و درست تری برسیم.
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ایـن روزهـا یـا شـاید بهتـر باشـد بگوییـم در 
سـال هاي اخیـر شـاهد تولیـد سـریال هایي مانـدگار 
نبـوده و نیسـتیم و تلویزیـون همـواره بـا بهانه کردن 
نبـود بودجه، بـه تولیدات بي کیفیـت پرداخته و همین 
موضـوع باعـث شـده تـا خیلـي از هنرمنـدان سـمت 
شـبکه خانگـي رفتـه و مخاطبـان نیـز از تلویزیـون 
فاصلـه گرفته انـد. تهیه کنندگان قدیمـي تلویزیون هم 
مدتهاسـت از قاب جادویي دور هسـتند، افرادي مانند 
داود هاشـمي کـه تهیـه سـریال هایي چـون همه چیز 
آنجاسـت، پنـج کیلومتـر تـا بهشـت؛ خداحافـظ بچه ، 
کارنامـه  در  را  خورشـید  پنجمیـن  و   ۱۲۵ عملیـات 
داشـته و درواقـع همکاري هایـي او بـا بهـروز افخمي 
باعث تولید آثار شـاخصي در سـال هاي دور شـده بود. 
هاشـمي و افخمـي بـار دیگـر در اواخر سـال گذشـته 
تصمیـم بـه همـکاري گرفتـه و قرار شـد برای سـیل 
کاری  لرسـتان  و  خوزسـتان  گلسـتان،  اسـتان های 
بسـازد ولـي بـا شـیوع ویـروس کرونـا ایـن سـریال 

هـم متوقف شـد.
داود هاشـمی دربـاره آخریـن وضعیـت سـاخت 
ایـن مجموعـه تلویزیونـی کـه رعـد و بـرق نـام دارد 
بـه کارگردانـی بهـروز افخمـی کـه بـه دلیـل بحران 
کرونـا تصویربـرداری اش متوقـف شـده بـود، گفـت: 
بـه دلیـل آنکـه بایـد بـرای ادامـه تصویربـرداری بـه 
اسـتان  ایـن  و  می کردیـم  سـفر  خوزسـتان  اسـتان 
فعـال نیـز درگیـر بحـران کرونـا  اسـت و وضعیـت 
مناسـبی نـدارد، هنـوز ادامـه کار میسـر نیسـت. بیش 
از ۲۰ درصد تصویربرداری ابتدا در گلسـتان و سـپس 
مـدت کوتاهـی در اسـتان خوزسـتان اسـت ولي فکر 
نمی کردیـم بـا توجـه بـه بهبـودی شـرایط بسـیاری 
از اسـتان ها، اسـتان خوزسـتان وارد شـرایط بحرانـی 
شـود.  از آنجا کـه تصویربـرداری کار باید در مناطقی 
ماننـد گلسـتان، لرسـتان و خوزسـتان اتفـاق بیفتد، تا 
۱۰ روز آینـده بـرای ادامـه کار تصمیم گیـری خواهـد 
شـد. در کنـار ایـن سـریال، ۲ فیلـم سـینمایی هم در 
دسـت اقـدام داریم که یکـی کاغذ شـطرنجی، بهروز 

افخمی اسـت و دیگری کار جدیدی اسـت که علیرضا 
افخمـی می خواهـد بعـد از مدت هـا بـرای سـینمای 

ایـران تولیـد کند.
داود هاشـمي در بخـش دیگـري از صحبت هاي 
خـود دربـاره اینکـه چـرا دیگر سـریال هاي جـذاب و 
مانـدگار در تلویزیـون تولیـد نمي شـود،  گفـت: فکـر 
و  مالـی  اوضـاع  آن  علت هـای  از  یکـی  می کنـم 
بودجـه ای کـه بـرای سـریال ها تخصیـص می دهنـد 
باشـد و کفـاف آدم های کاربلد و حرفـه ای را ندهد. به 
قولـی تلویزیـون مثل گذشـته نمی تواند پـای آدم های 
حرفـه ای مثـل علیرضـا افخمـی بایسـتد کـه بتواننـد 
دغدغه هایشـان را بسـازند، امکانـات و بسـترها مثـل 
گذشـته فراهـم نیسـت. وقتـی ایـن کاربلدها نباشـند 
طبیعتـا آدم هـای ضعیف تـر بـا متن هـای بی کیفیـت 
و غیرجـذاب سـریال می سـازند و نتیجـه را هـم ایـن 
روزهـا می بینیـد. متاسـفانه برخـی بـه بهانـه آوردن 
اسپانسـر بـه پروژه ها سـنجاق شـدند یا مجـری طرح 

شـوند یـا مدیرتولید و حتی تهیه کننده! کسـانی که به 
فیلـم و فضای فیلمسـازی ربـط ندارنـد وارد این فضا 
می شـوند. بـا ورود ایـن آدم هـای بی ربـط و کارنابلـد، 
شـخصیت هایی کـه تجربـه دارنـد و امتحـان پـس 
داده انـد و کار فاخـر در کارنامه شـان دارنـد متاسـفانه 
بـه دلیـل عـدم دسترسـی بـه اسپانسـر یـا حمایـت 
نمی شـوند و یـا کارهایشـان دنبـال نمی شـود. البتـه 
عمدتـا از اینکـه بـه دنبـال اسپانسـر و حامـی برونـد 
هـم خوش شـان نمی آیـد، درنهایـت ایـن نتیجـه ای 

می شـود کـه شـاهد هسـتیم.
فضـاي  ره  بـا ر د موفـق  تهیه کننـده  یـن  ا
ایـن  نمایـش خانگـي کـه  سریال سـازي در شـبکه 
روزهـا بسـیار زیـاد هـم شـده گفـت: امـروز برخـی 
نمایش خانگـی  در فضـای  را خصوصـا  از سـریال ها 
می بینـم که خانـه  چند میلیـاردی و تجمالت آنچنانی 
نشـان می دهـد، هـم مـردم را حسـرت زده می کنـد و 
هـم غیرقابـل باور هسـتند. وقتی بیننده نـگاه می کند 

حالـش بـد می شـود، در چنیـن فضـای اقتصـادی و 
زندگـی سـخت مـردم چنیـن فضاسـازی هایی چـه 
معنـی می دهـد؟  یـک عـده کـه ایـن سـریال ها را 
دنبـال می کننـد بیشـتر حسـرت می خورنـد و آزرده 
می شـوند تـا فضاسـازی ها و هیجان هـای دراماتیـک 
سـریال ها درگیرشـان کنـد. بیشـتر ادای سـریال های 
دسـت چندم خارجـی را درمی آوریم که آنها هم سـر و 
تـه ندارنـد. بیراهـه می رویـم که فکر می کنیـم با چند 
فضاسـازی ناملموس و آوردن چند سـلبریتی سـریال  
سـاخته ایم؟ ایـن سریال سـازی نیسـت کـه برخـی در 
شـبکه نمایش خانگـی ایـن نـِخ اشـتباه را گرفته انـد و 
بـه حرکـت خودشـان ادامـه می دهنـد. واقعا همیشـه 
دنبـال ایـن بوده ایم کـه دغدغه جوان ها، دانشـجویان 
و زندگـی جـاری مـردم و اطرافیـان را هرچه سـاده تر 
و باورپذیرتـر بـه نمایـش درآوریـم. بـه هـر قیمتـی 
نبایـد سـریال سـاخت و مردم را پـای گیرنده نشـاند. 
بـه نظـرم سریال سـازان مـا باید بـه دنبال پیـام بروند 
کـه آیا این کاری که می سـازند بـرای مخاطب محتوا 
و مفهومـی داشـته اسـت؟ مـا بایـد بـه سـمتی برویم 
کـه قصه هـای سـریال ها ابتـدا و انتهـای مشـخصی 
داشـته باشـد. همه چیـز خصوصـا دغدغـه و محتوا در 
سـریال ها گم شـده اسـت و بایـد متولیـان فرهنگ ما 
چـه در وزارت ارشـاد و چه صداوسـیما بـه فکر بیفتند 
و فکـر کننـد خودشـان و خانواده شـان قـرار اسـت 
بیننـده ایـن سـریال ها و فیلم ها باشـند. بـه نظرم چند 
قسـمت برخـی از سـریال ها را نبینیـم هـم چیـزی از 
دسـت نداده ایـم. فیلمنامه هایـی کـه ضعیـف هسـتند 
و نمی تواننـد مخاطـب را بـا خودشـان همـراه کننـد. 
۲-3 صفحـه را می خوانیـم دیگـر نمی توانیـم ادامـه 
دهیـم و برخـی را می خوانیـم دیگـر نمی توانیـم ادامه 
ندهیـم و آنهـا حـرف بـرای گفتـن دارنـد و پربیننـده 
می شـوند. بیشـتر دنبـال ایـن فیلمنامه ای هسـتم که 
می دانـم بـرای مخاطب آورده ای دارد. مـن فیلم تهیه 
نمی کنـم که پـول دربیاورم، چـون آرزوهای اقتصادی 

عجیـب و غریبـی ندارم.

همراه با تهیه کننده کهنه کار تلویزیون
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