
از صعود قیمت نفت خبری نیست
جامعه هدف اصلی طرح اقدام ملی مسکن دهک های ۴ تا ۷ هستند 
که از توان نسبی برای تامین آورده و پرداخت اقساط تسهیالت برخوردارند.

طرح اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای دهک های 
متوسط طراحی شده که وزیر راه و شهرسازی نیز پیش از این به آن اشاره 
کرده است. مسئولیت تامین مسکن برای دهک های یک تا سه نیز با نهادهای 

حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی است.

متقاضیان مسکن ملی بعد از آنکه شرایطشان بر اساس شروط پنجگانه 
از جمله سبز بودن فرم »ج«، سرپرست خانوار بودن و عدم مالکیت آنها احراز 
شد باید در ابتدا حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان بپردازند. به ترتیب بر اساس 
میزان پیشرفت پروژه نیز باید مبالغ دیگری را تزریق کنند. ۱۰۰ میلیون تومان 

نیز وام ۱۸ درصد به هر واحد تعلق میگیرد.
در  مثال  به طور  است.    متفاوت  ملی  اقدام  واحدهای طرح  مساحت 

شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر مساحت واحد ها به طور میانگین ۱۰۰ متر 
مربع است. در شهرهای بزرگتر احتمااًل میانگین متراژ خانه ها کوچک تر 
خواهد بود. اما تخمین زده می شود که هزینه ساخت هر واحد بین ۲.۵ تا ۳.۵ 
میلیون تومان در هر متر مربع باشد. لذا با توجه به این شرایط پیش بینی می 
شود دهک های پایین توان پرداخت هزینه های طرح اقدام ملی را نداشته باشند.
صفحه ۴

طبق نظرسنجی رویترز، قیمت نفت امسال به تدریج و با بهبود تقاضا و محدودیت 
عرضه رشد خواهد کرد اما تنشها میان آمریکا و چین در شرایطی که بازار هنوز از صدمات 

شیوع ویروس کرونا احیا نشده است، مانع صعود بیشتر قیمتها خواهد شد.
در نظرسنجی ماهانه رویترز از ۴۳ تحلیلگر پیش بینی شد میانگین قیمت هر بشکه نفت 
برنت در سال ۲۰۲۰ به ۳۷ دالر و ۵۸ سنت می رسد که حدود پنج درصد باالتر از قیمت ۳۵ 
دالر و ۸۴ سنت است که تحلیلگران در نظرسنجی آوریل پیش بینی کرده بودند اما همچنان 

کمتر از میانگین ۴۲ دالر و ۳۷ سنت برای امسال است.
میانگین قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۳۲ دالر و ۷۸ سنت 
پیش بینی شد که باالتر از ۳۱ دالر و ۴۷ سنت پیش بینی شده در نظرسنجی ماه گذشته 

بود. این شاخص در آوریل  به منفی ۴۰ دالر سقوط کرده بود.
صفحه ۴

از صعود نفت به باالی ۴۰ دالر خبری نیست

مردم همچنان دستورالعمل های بهداشتی را 
رعایت کنند

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت رعایت کامل پروتکل های بهداشتی از سوی مردم تا زمان 
رسیدن به مرحله کنترل و مهار کامل بیماری کووید۱۹، به وزیر بهداشت دستور داد در کمیته 
سالمت ستاد ملی مقابله با کرونا و با همکاری کمیته اجتماعی و امنیتی ستاد به ریاست وزیر 
کشور، همچنان کنترل و نظارت دقیق بر اجرای پروتکل های بهداشتی در سراسر کشور به ویژه 

در استان ها و شهرهایی که شاهد رشد ابتال به بیماری هستند را در دستور کار داشته باشند.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی، تاکید کرد: ستادهای استانی مقابله با کرونا به 
همکاری استانداران و مسئوالن شهری و همچنین مشارکت صداوسیما و رسانه ها برای اطالع 
رسانی به موقع، همچنان مردم را به رعایت پروتکل های بهداشتی تا مهار کامل ویروس دعوت 
کنند. رئیس جمهور در پاسخ به نگرانی وزیر بهداشت درخصوص افزایش رشد تعداد مبتالیان 
بعد از انجام سفرهای بین شهری در تعطیالت عید فطر و نگرانی از این بابت، باتوجه به در پیش 
بودن تعطیالت تابستانی، تاکید کرد: وزارت بهداشت با همکاری وزارت کشور و صداوسیما برای 
اطالع رسانی مردم و دادن هشدارهای الزم درخصوص پرهیز از سفرهای غیرضرور که منجر به 

انتقال ویروس می شود، اقدامات الزم را انجام دهند.
صفحه ۳

دبیر انجمن قطعه سازان خبرداد؛

قول مساعد سرپرست وزارت صمت
 برای حل مشکالت قطعه سازان

اتمام فرایند آموزش و ارزشیابی هنرستانی ها تا ۱۵ مرداد
مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش 
وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ارزشیابی دروس عمومی 
و شایستگی های غیر فنی هنرستانی ها غیرحضوری است گفت: 
شایستگی فنی درشاخه فنی و استانداردهای مهارت در شاخه 
کاردانش که ماهیت کارگاهی دارند طی بازه های زمانی مشخص 
تا ۱۵ مرداد همزمان آموزش عملی داده شده و ارزشیابی آن نیز 
انجام می شود. آموزش و ارزشیابی باید تا ۱۵ مرداد به اتمام 
برسد. مصطفی آذرکیش با اشاره به موضوع آمادگی مدارس 
برای برگزاری امتحانات حضوری و جزئیات هدایت تحصیلی 
دانش آموزان گفت: در شرایط کنونی به سمت آموزش های 
مجازی حرکت کردیم اما قطعا هیچ روشی نمی تواند جایگزین 
تدریس و آموزش حضوری بشود. نگاه وزارتخانه ارتقای مستمر 
کیفیت آموزش است و به همین جهت روش های مختلف چون 
تضمین  برای  را  غیره  و  آموزش مجازی  تلویزیونی،  مدرسه 

کیفیت آموزش انتخاب و دنبال کرده است.
صفحه ۲

معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، خبر داد: 

اجرای کامل پروژه های بیولوژیک آبخیزداری 
از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سال ۹۸
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مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران خبر داد؛

افزایش ۲۰ درصدی گازرسانی به نیروگاه ها
صفحه 4
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
گلچین: خوب یا 
بد بودن یك اثر 

را نباید به پاي یك 
بازیگر نوشت

5ورزش
رغبتی:

 اولویت ما 
پرداخت طلب

 برانکو است

هنگ 7فر

اين روزها مخاطبان زيادي به شبكه نمايش خانگي پيوسته اند و 
با پيگيري و دنبال كردن سريال ها و برنامه هاي جذاب توليدشده 
در اين مديوم سعي مي كنند عالوه بر ايجاد سرگرمي خصوصا 
در ايام كرونا، بخشي از برنامه هايي كه تلويزيون در آن زمينه 

توليد ندارد را پوشش دهند. 

عضو هيات مديره باشگاه پرسپوليس گفت: اولويت ما پرداخت 
پول »برانكو ايوانكوويچ« است و به طور حتم مطالبات اين مربی 
را پرداخت خواهيم كرد. »علی رغبتی« در خصوص مسائل جاری 
و روز باشگاه پرسپوليس، نوع همكاری اين باشگاه و كارگزار و 
مشخص شدن تكليف بدهی های باشگاه صحبت هايی را انجام 

داد كه متن كامل آن را در زير می خوانيد:

سعدی«  بيت  »شش  ويدئويی  مسابقه  و  پويش  به تازگی 
منصور  و  پرتقال  انتشارات  فيديبو،  اپليكيشن  با همكاری 
ضابطيان مجری و برنامه ساز راديوتلويزيون راه اندازی شده كه 
روز پنجشنبه ۸ خرداد آخرين روز خود را پشت سر گذاشت 

و با معرفی نفرات برتر به كارش پايان داد.

عالقه کودکان به 
ادبیات فارسی مایه 
خوشحالی و غرور 

است

مسکن ملی برای دهك های متوسط ساخته می شود

برکناری 3 مدیر شهرداری کرمانشاه 
در رابطه با مرگ آسیه پناهی

شهردار کرمانشاه اعالم کرد: سه نفر از مدیران شهرداری به دنبال حادثه 
مرگ زن حاشیه نشین در کرمانشاه برکنار شدند .

با دستور هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه و بر اساس گزارش تیم بازرسی 
استانداری از حادثه مرگ زن حاشیه نشین، رئیس اداره اجراییات و قائم مقام 
وی همچنین مسئول امور حقوقی شهرداری منطقه سه برکنار شدند و شهردار 

منطقه سه نیز تعلیق شد.

کشف بیش از 30 هزار مدرک جعلی در میدان انقالب تهران 
دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی از کشف بیش از ۳۰ 
هزار مدرک جعلی توسط وزارت علوم در سال ۹۸ در میدان انقالب خبر داد 
و گفت: برخی مدیران سیاسی بدون حضور در کالس ۱۴۰ واحد درس را در 

دو ترم پاس می کنند و مدرک دکتری و ارشد می گیرند.
دکتر فریدون جعفری ضمن بیان این مطلب با انتقاد از مدرک گرایی 
در اعتبارسنجی مسئوالن و نمایندگاح مجلس اظهار داشتد: این روزها در 
اعتبارسنجی نمایندگان جدید مجلس یکی از موضوعات چالشی مدرک 
ماخوذه دانشگاهی آن ها است به طوری که بعضی ها را از جلوس بر کرسی 

نمایندگان ملت محروم کرده است.

سیروس مشفقی  درگذشت
سیروس مشفقی )شاعر( در سن ۷۷سالگی از دنیا رفت.

سیروس مشفقی شاعر معاصر که به دلیل مشکالت تنفسی در بیمارستان 
بستری بود، روز ۱۰ خردادماه در بیمارستان فیروزگر از دنیا رفت.

از آثار مشفقی می توان به »پشت چپرهای زمستانی« )۱۳۴۶(، »پائیز 
شعرهای تازه« )۱۳۴۸(، »نعره جوان« )۱۳۴۹(، »شبیخون« )۱۳۵۷( و »عشق 

معنی می کند حرف مرا« )۱۳۸۱( اشاره کرد.

 ترم آینده دانشگاه ها با تاخیر آغاز نمی شود 
وزیر علوم با بیان این که به هیچ عنوان ترم آینده با تاخیر یا در بهمن 
ماه آغاز نمی شود، گفت: دانشجویان ورودی جدید بر روی این موضوع که 
ترم تحصیلی آینده  از بهمن ماه آغاز می شود حساب باز نکنند؛ چرا که ممکن 

است حتی کالس های دانشجویان زودتر از مهر نیز آغاز شود.
دکتر منصور غالمی در پاسخ به برخی شایعه ها برای تغییر مجدد زمان 
برگزاری آزمون های سال ۹۹، اظهار کرد: ما به هیچ عنوان قصد به تاخیر 
انداختن زمان برگزاری کنکور و آزمون های دیگر را نداریم؛ چرا که تمام تالش 
ما این است که ورودی های سال ۹۹ را ترم آینده به کالس های درس مجازی 
یا حضوری ببریم.وی در ادامه تصریح کرد: تاریخ های اعالم شده برای برگزاری 
آزمون های سال ۹۹ آخرین ظرفیتی است که بتوانیم پاسخ داوطلبان پذیرفته 

شده در اوایل مهر ماه سال جاری را داشته باشیم.

سقوط از کوه جان گردشگر کرمانی را گرفت
 مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت: یک گردشگر که 
به ارتفاعات و آبگرم منطقه گردشگری سیرچ از توابع استان رفته بود، هنگام 
بازگشت دچار حادثه شد و متاسفانه به علت سقوط از ارتفاع جان خود را از 

دست داد.
رضا فالح افزود: نجاتگران جمعیت هالل احمر بخش شهداد کرمان با 
تالش پنج ساعته خود، موفق به انتقال پیکر فرد سقوط یافته از عمق ۵۰۰ 

متری ارتفاعات کوه های منطقه روستای جوشان سیرچ شدند.
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صفحه ۴

پوران درخشنده

بــا  ر  بــا هــر 
ــابه  ــع مش ــروز فجای ب
خطــر  زنــگ  یــن  ا
درمی آیــد  صــدا  بــه 
کــه بخــش بزرگــی 
ــد  ــا نیازمن ــه م از جامع
آموزش هــای  جــدی 
کارشناســانه نســبت بــه 
مســائل تربیتــی هســتند. جامعــه نیــاز بــه آمــوزش دارد 
ــد کارشناســان حوزه هــای مختلــف روانشناســی،  و بای
جامعه شناســی، حقوقدان هــا و... دســت بــه دســت 
ــد.  ــی کار کنن ــیب های اجتماع ــد و روی آس ــم دهن ه
ــی  ــوزه در صورت ــن ح ــان ای ــالش  کارشناس ــه ت البت
ثمربخــش خواهــد بــود کــه ماحصــل تحقیقــات آنهــا 
اطالع رســانی  و  آموزشــی  برنامه هــای  قالــب  در 

ــود. ــه ش ــی ارائ عموم
ایــن  در  مؤثــر  ابزارهــای  از  یکــی  ســینما 
اطالع رســانی اســت. فیلمســازان دغدغه منــد اجتماعــی 
بــا حساســیت هایی کــه نســبت بــه جامعــه دارنــد غالبــًا 
شاخک هایشــان زودتــر واکنــش نشــان می دهــد. 
اساســًا یــک ســینماگر اجتماعــی بایــد جلوتــر از جامعــه 
ــا  ــد ت ــر از مخاطــب باش ــد و دو گام جلوت ــت کن حرک
ــه  ــر چ ــد اگ ــرار ده ــه ق ــل جامع ــه ای در مقاب آیین
ــا  ــع و توقیف ه ــا موان ــی ب ــت فرهنگ ــفانه مدیری متأس
دائــم می خواهــد فیلمســاز را عقــب نگــه دارد. یکــی از 
مشــکالت اصلــی فیلمســازان تابــو باقــی مانــدن بخش 

ــده ای از مســائل اجتماعــی اســت. عم
ــق  ــر تحقی ــی ب ــد مبتن ــی بای ــینمای اجتماع س
ــته  ــن آزادی را داش ــاز ای ــد و فیلمس ــش باش و پژوه
ــی  ــائل اجتماع ــه مس ــر ب ــراغ خاط ــا ف ــه ب ــد ک باش
ــود دارد  ــی وج ــد و نبایدهای ــه بای ــا همیش ــردازد ام بپ
ــرای کار  کــه دســت فیلمســاز را می بنــدد و فضــا را ب
ــور از  ــه عب ــی ک ــد. محدودیت های ــدود می کن او مح
ــد  ــا بای ــرد کــه ی ــرژی می گی ــدر از فیلمســاز ان آن آنق
قیــد آن را بزنــد یــا بــه جــای پخته تــر کــردن ســوژه، 
زمــان و انــرژی خــود را صــرف جنگیــدن بــرای رفــع 

محدودیت هــا کنــد.
ــش  ــه پژوه ــه در مرحل ــئولیتی ک ــو مس از یکس
ــه  ــرار گرفت ــا مشــکالت روی دوشــش ق و مواجهــه ب
ــع  ــا موان ــد ب ــر بای ــد و از ســوی دیگ ســنگینی می کن
ســاخت فیلــم بجنگــد. ذهــن رهــا از دغدغــه اقتصادی 
و سانســور، بــر گیرایــی و اثرگــذاری بهتر فیلــم متمرکز 
ــه ســرگرمی صــرف نیســت.  ــینما ک ــد. س ــد ش خواه
خانــواده  پــس از تماشــای یــک فیلــم ذهنــش درگیــر 
پیــام خواهــد شــد و بــه ایــن فکــر خواهــد کــرد کــه 
ــابه  ــرایط مش ــا ش ــه ب ــش در مواجه ــار و وظایف رفت

چگونــه خواهــد بــود.
می تــوان از آثــار اجتماعــی ســینمای ایــران 
نمونه هــای بســیاری را ذکــر کــرد کــه در ایــن حــوزه 
ــه اثربخشــی  ــته اند. الزم ــل توجهــی داش ــرد قاب کارک
ــرار  ــوم ق ــار عرضــه و در دســترس عم ــن آث ــر ای بهت

ــه محــدود کــردن نمایش شــان.  گرفتــن آنهاســت و ن
مدیریــت فرهنگــی بایــد بــا حمایــت در اکــران هــم به 
ــد دهــد و  ــه کار امی ــرای ادام فیلمســازان اجتماعــی ب
هــم اســباب بیشــتر دیــده شــدن ایــن آثــار را فراهــم 
کنــد. تصــورات موهومــی نداشــته باشــیم کــه نمایــش 

ــد. ــد ش ــاز خواه ــم مسأله س فیل
تجربــه نشــان داد کــه مانع تراشــی بــرای اکــران 
ایــن فیلم هایــی همچــون »خانــه پــدری« فاجعه ســاز 
اســت. فیلــم »رؤیــای خیــس« هــم در اکــران دچــار 
سرنوشــت مشــابه دیگــر آثــار اجتماعی شــد. دوره بلوغ 
را کــه نمی شــود انــکار کــرد و نادیــده گرفــت. همیشــه 
هســت و در همــه وجــود دارد. خانــواده چطــور بایــد بــا 
ــت  ــیر درس ــا در مس ــا بچه ه ــد ت ــر کن ــن دوران س ای

قــرار بگیرنــد و بــه ســالمت عبــور کننــد.
نمی تــوان منکــر نیازهــای فردی و اجتماعی شــد. 
بایــد بــه آنهــا پرداخــت تــا خانــواده و جامعــه شــرایط 
ــن  ــواده اولی ــرای بچه هــا شــوند. خان ــی ب ســالم و امن
ــواده  ــی را در خان ــگاه تربیت ــت. ن ــی اس ــاد اجتماع نه
فرامــوش نکنیــم. اگــر شــاهد رفتارهــای غلــط و 
ــن  ــش ای ــتیم دلیل ــن هس ــونت بار از والدی ــًا خش بعض
اســت کــه بــه آنهــا تعلیــم درســتی نداده ایــم. پــدر و 
ــی کــه  ــد در حال ــاد نگرفته ان ــار درســت را ی مــادر رفت
الگــوی نســل های بعــد خودشــان هم هســتند. مســائل 
تربیتــی زیــادی وجــود دارد کــه نســبت بــه آنهــا غافــل 
ــیه ای  ــای حاش ــوزش بخش ه ــژه در آم ــم. بوی بوده ای

ــب هســتیم. ــی عق ــه خیل ــن جامع و الیه هــای زیری
ــت  ــی اس ــار نمایش ــوزش آث ــتر آم ــن بس بهتری
ــی  ــانه مل ــوزه رس ــن ح ــانه در ای ــن رس و فراگیرتری
ــد و همــه  اســت. همــه اســتان ها ســالن ســینما ندارن
خانواده هــا بــه آثــار ســینمایی دسترســی ندارنــد. 
وظیفــه تلویزیــون اســت کــه بــرای ســاخت فیلم هــای 
آموزنــده و دغدغه منــد ســرمایه گذاری کنــد و بــا 
ــاد  ــش ایج ــینمایی چال ــار س ــش آث ــداری و نمای خری
ــان  ــان و متخصص ــان و جامعه شناس ــد. روانشناس کن
را دعــوت کنــد و راجــع بــه آن بحــث شــکل بگیــرد.

طبــق فرمــوده رهبــر انقــالب، تلویزیون دانشــگاه 
عمومــی اســت و ایــن دانشــگاه بایــد آموزش درســت را 
در جامعــه ایجــاد کنــد، بــرای آگاهی بخشــی و پاســخ 
بــه نیــاز جامعــه، از واقعیت هــا حــرف بزنــد. نبایــد فکــر 
ــا  ــی واقعیت ه ــه برخ ــع ب ــرف زدن راج ــه ح ــم ک کنی
ــد  ــاق می افت ــی اتف ــی زمان ــت. بی حیای ــی اس بی حیای
ــدادن مهارت هــای  ــر ناآگاهــی و آمــوزش ن کــه در اث
ــه  ــن گون ــد و ای ــانی رخ می ده ــه انس ــی فاجع زندگ
خدشــه دار  را  جمعــی  روح  می کنــد،  تلخکام مــان 
ــزل  ــه متزل ــن جامع ــدر را در ذه ــگاه پ ــد و جای می کن

می کنــد.
وظیفــه برنامه ســازان تلویزیونــی اســت کــه 
ــف  ــار مختل ــنجی از اقش ــی و نیازس ــا مخاطب شناس ب
ــر  ــد. اگ ــد کن ــوراک تولی ــان خ ــام مخاطب ــرای تم ب
ــا  ــی باشــد، م ــن احســاس مســئولیت در رســانه مل ای
فیلمســازان اجتماعــی همراهشــان هســتیم و هــر جــا 
کــه نیــاز جامعــه و مــردم باشــد بــا تمــام وجــود پــای 

ــتیم. « کار هس

سرمقاله

در آگاهی بخشی به جامعه کوتاهی کرده ایم
احسان محمدی

ل  د عا  
که  فردوسی پور مدتهاست 
اما  نیست  تلویزیون  قاب  در 
مثل فیلی که از وسط شالیزار 
رد شود آنقدر ردپا جا گذاشته 
است که از یاد نمی رود. یکی 
از ردپاهایش این است که هر 
در  متفاوتی  ماجرای  با  وقت 
فوتبال ایران روبرو می شد می گفت:»آخه کجای دنیا اینجور 

اتفاقی ممکنه بیفته؟«
به  با داس  رومینا  و جانگزای سالخی  تلخ  از خبر  بعد 
دست پدر، میلیون ها کلمه تولید شده است در نکوهش ماجرا، 
از چرایی و چگونگی تا نقد نگاه مالکانه به زن و فرزند. کسانی 
هم گفته و نوشته اند که »در کجای دنیا اینجور اتفاقی ممکن 

است بیفتد؟«
اگر فقط یک بار به ورزشگاه رفته باشید یا در شبکه های 
اجتماعی مربوط به هواداران فوتبال گشتی زده باشید، می دانید 
که فحش های جنسی به خانواده بازیکنان، مربیان و داوران 
امری عادی است. یعنی بسیاری از همین افرادی که این روزها 
در نکوهش توهین به زنان و دختران گریبان چاک می کنند 
وقتی پای فوتبال وسط می آید انگار تمام سخنان گهربارشان 
فراموش شان می شود و رکیک ترین دشنام های جنسی را نثار 
زن و دختر و مادر و همسر بازیکنان می کنند. فحاشی به کسانی 

که حتی حق حضور در استادیوم ها را ندارند!
را زین الدین  فوتبال  تاریخ  دعوای  ناموسی ترین  اما 
زیدان در آخرین بازی ملی اش رقم زد. او در فینال جام جهانی 
گره  ایتالیا  مقابل   ۱-۱ نتیجه  با  فرانسه  بازی  وقتی   ۲۰۰۶
خورده بود ناگهان برگشت و با یک ضربه سر هولناک مارکو 
ماتراتزی مدافع نه چندان خوشنام ایتالیا را نقش بر زمین کرد. 
کارت قرمز گرفت و برای همیشه پرونده بازی های ملی اش 
بسته شد. عادل فردوسی پور گزارشگر آن بازی بعد از کارت 
قرمز گفت: »حیف شد، من خودم رو آماده کرده بودم که بعد 
از بازی بگم ممنونم زیدان، برای همه لحظه های خوبی که 
با فوتبال زیبایت به ما بخشیدی، زیدان ممنون که توی این 

۱۰ سال بازیتو دیدیم و لذت بردیم«.
تیر   ۲۰ اما  کرد  سکوت  اخراج  آن  از  بعد  زیدان 
و  ملی  امنیت  کمیسیون  بروجردی رئیس  ۱۳۸۵ عالالدین 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در نامه ای خطاب به 
زین الدین زیدان، از دفاع کاپیتان تیم ملی فرانسه نسبت به 
حیثیت اسالمی و انسانی خود قدردانی کرد. او که بر اساس 

ایتالیایی،  مدافع  بود،  کرده  فکر  اولیه  گمان های  و  حدس 
منطقی  عکس العمل  نوشت:»  خوانده،  تروریست  را  زیدان 
شما از این منظر بسیار قابل توجه است که اواًل یک مسلمان 
نه تنها تروریست نیست بلکه شعار اصلی او سالم است که 
به معنی صلح است که روزانه صدها میلیون مسلمان آن را 
اعالم می کنند و ثانیًا بازی های جام جهانی صحنه همدلی و 
همبستگی میان کشورها و ملت ها است که به هیچوجه نباید 

به شعارهای غلط و اتهامات ظالمانه آلوده شود.«
اما چندی بعد هم ماتراتزی و هم زیدان در گفت و گو با 
رسانه ها اعالم کردند که درگیری آنها سر توهین ماتراتزی به 
خواهر زیدان بوده و ربطی به تروریسم نداشته است. ماتراتزی 
گفت:»من حرف های احمقانه ای به زیدان زدم ولی در حدی 
نبود که او بخواهد چنین واکنشی داشته باشد. در استادیوم هایی 
که من در آنها بازی کرده بودم، در رم، ناپل، میالن یا پاریس، 
شما حرفهای به مراتب بدتری می شنوید. من درباره خواهر 
او صحبت کردم نه آنطور که بعضی روزنامه ها نوشتند درباه 
مادرش. مادر من وقتی ۱۵ ساله بودم فوت کرد و من هرگز 

به مادر کسی توهین نمی کنم و نخواهم کرد«.
او در اینستاگرامش هم نوشت:» ما در جریان بازی با 
هم اصطکاک داشتیم. زیدان در وقت اول اضافه نزدیک بود 
به ما گل بزند و رینو گتوزو از من خواست با او یارگیری نفر 
به نفر داشته باشم. بعد از اولین برخورد شدیدی که داشتیم از 
زیدان عذرخواهی کردم ولی او واکنش بدی نشان داد. بعد از 
برخورد سوم دیگر اعصابم خرد شد و لباس او را کشیدم. زیدان 
برگشت و گفت اگر پیراهنم را می خواهی بعد از بازی را بهت 
می دهم. من هم درجواب گفتم خواهرت را ترجیح می دهم«!

چنان  را  الجزایری االصل  زیدان  الدین  زین  جمله  این 
عصبانی کرد که با ضربه سر به قفسه سینه ماتراتزی کوبید. 
او که سابقه ۱۲ سال بازی برای تیم ملی فرانسه داشت و 
۱۰۸ بار پیراهن خروس ها را تن کرده بود و در لیگ های 
معتبر فرانسه، ایتالیا و اسپانیا درخشیده بود، آن قدر تالطم های 
فوتبال را دیده بود که خونسرد باشد اما در آن لحظه انگار رگ 
»ناموس پرستی« اش ورم کرد و برای دفاع از خانواده اش کاری 

کرد که کسی هرگز حتی تصورش را نمی کرد.
تاریخ  دعوای  ناموسی ترین  بتوان  شاید  را  قاب  این 
فوتبال لقب داد. در کنار همه نقدهای درستی که در نکوهش 
رفتار پدر قاتل وارد شده است باید آرزو کرد که کسی در این 
موقعیت گرفتار نشود. لحظه ای که هیجان و احساس، داس 
روی گلوی عقل و آرامش می گذارد ... آن دقیقه آدم ممکن 
است خیلی از حرف های شیک و روشنفکرانه خودش هم یادش 

برود. امان از آن لحظه.

نگاه و نظر

ناموسی ترین دعوای تاریخ فوتبال!

کنفدراسیون فوتبال آسیا دو پیشنهاد نهایی به فدراسیون های 
فوتبال در غرب آسیا برای ادامه لیگ قهرمانان آسیا داده که باید از 

بین آنها یکی انتخاب شود.
به گزارش استاد الدوحه، مرحله گروهی لیگ  قهرمانان آسیا 
بعد از برگزاری هفته دوم به خاطر ویروس کرونا تعطیل شد و تاکنون 
هیچ دیداری برگزار نشده است. از ماه مارس قبل تاکنون فوتبال در 
آسیا تعطیل شده با این حال کنفدراسیون فوتبال آسیا اصرار دارد که 

لیگ قهرمانان آسیا و لیگ های محلی برگزار شوند.
جلسه  از  قطر  فوتبال  فدراسیون  کل  دبیر  االنصاری  منصور 
برای  آسیا  غرب  فوتبال  فدراسیون های  حضور  با   AFC نهایی 
مشخص کردن برنامه نهایی لیگ قهرمانان آسیا خبر داد که قرار 
است این جلسه روز چهارشنبه سوم ماه ژوئن )۱۴ خرداد( از طریق 

ویدئو کنفرانس برگزار شود.
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  قطری  مقام  این  اعالم  طبق 
آسیا  قهرمانان  لیگ  جاری  فصل  ادامه  برای  نهایی  پیشنهاد  دو 

داده است.
پیشنهاد نخست: بازی ها به صورت »سیستم تجمعی« یعنی 
تک بازی و به میزبانی یک و یا دو کشور برگزار شود تا جایی که 
هشتم  یک  مرحله  عالوه  به  گروهی  مرحله  باقیمانده  بازی  چهار 
نهایی با این روش برگزار شود و از مرحله یک چهارم طبق روال 
قبل یعنی به صورت رفت و برگشت و به میزبانی تیم های شرکت 

کننده برگزار شود.
دیدار فینال طبق این روش در ۲۲ نوامبر در غرب و ۲۸ نوامبر 

در شرق برگزار خواهد شد.

دو پیشنهاد نهایی AFC برای ادامه لیگ قهرمانان آسیا



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1470- یکشنبه 11 خرداد 21399 معه جا
تکمیل فرایند ثبت نام کالس اولی ها در دو مرحله

گفت:  بتدایی  ا آموزش  معاون 
و  دبستانی  پیش  نوآموزان  سنجش 
می  آغاز  تیرماه  اول  از  اول  کالس 
شود و تا نتایج آن نیاید فرایند ثبت نام 

نهایی نیست.
 : گفت ه  د ا ز حکیم  ن  ا ضو ر
 ۲۲ دانش آموزان  ثبت نام  دستورالعمل 
به  توجه  با  و  شد  ابالغ  اردیبهشت 
شرایط کرونا تنظیم شده است. ثبت نام 
دانش آموزان از ابتدای خرداد آغاز شده 
کالس  برای  مرحله  دو  در  و  است 
ستادهای  گیرد.  می  صورت  ها  اولی 
تشکیل  استان ها  و  مناطق  در  ثبت نام 
شده و پیش بینی شده است که ثبت نام 
دانش آموزان تا پایان مرداد ادامه داشته 

باشد.
حکیم زاده گفت: پیش بینی ما این 
است که تعداد یک میلیون و ۵۷۴ هزار 
و ۲۰۸ دانش آموز در پایه اول دبستان 
تحصیل کنند که نسبت به سال گذشته 

۴.۲ درصد رشد داشته است.
شرایط  به  توجه  با  گفت:  وی 
شکل  به  ثبت نام  کشور  در  کرونا 
با  می شود.  انجام  مجازی  و  حقیقی 
ثبت نام  کرونا،  تداوم  احتمال  به  توجه 
و  حقیقی  صورت  به  هم  دانش آموزان 
با  همزمان  و  می شود  انجام  حضوری 
سامانه  در  ثبت نام  مدرسه،  در  ثبت نام 

»شاد« انجام می شود
تیرماه  اول  از  کرد:  بیان  وی 
و  دبستانی  پیش  نوآموزان  سنجش 
آغاز می شود  تیر  اول  از  اولی  کالس 
و تا جواب آن نیاید ثبت نام های پایه 

اول قطعی نیست.
وی ادامه داد: با توجه به پیش بینی 
ناپذیربودن چگونگی سال تحصیلی بعد 

به لحاظ تاثر از ویروس کرونا تاکید ما 
بر استفاده از ظرفیت شبکه شاد برای 

سال آتی همچنان پابرجاست.
وی تاکید کرد: با توجه به شرایط 
تاکید  امسال  دستورالعمل  در  موجود، 
فرایند  صرفًا  نویسی  نام  که  داشتیم 
تربیتی  رویدادی  بلکه  نیست،  اداری 
به ویژه برای نوآموزان ابتدایی و پیش 

دبستانی است.
داد:  ادامه  ابتدایی  آموزش  معاون 
دبستانی  و  دبستانی  پیش  نوآموزان 
نباید مدرسه را با تجربه تلخ آغاز کنند 
در نتیجه هیچ مدرسه ای حق مصاحبه 
وجه  هیچ  به  روش  این  زیرا  ندارد 
تایید  مورد  تربیتی  جنبه های  نظر  از 
مدارس  مالی  ارتباط  هرگونه  نیست. 
کتب  و  ورودی  آزمون  برگزاری  برای 

کمک آموزشی ممنوع است.
فوق  هزینه  جز  به  افزود:  وی 
در  نباید  شهریه ای  گونه  هیچ  برنامه، 
خانواده ها  از  امنایی  هیئت  مدارس 

دریافت شود.
وزارت  نام  ثبت  ستاد  مسئول 
آموزش و پرورش با بیان اینکه مدارس 
هستند  دولتی  مدارس  امنایی  هیئت 
را  برنامه  فوق  هزینه  فقط می توانند  و 
دریافت کنند گفت: اگر خدماتی در این 
مدت ارائه نشده باید هزینه را طبق تاکید 
خانواده ها  به  پرورش  و  آموزش  وزیر 

عودت دهند.
نام  ثبت  های  چالش  درباره  وی 
دانش آموزان در محدوده مدارس گفت: 
یک  همیشه  نام  ثبت  محدوده  درباره 
چارچوب  طبق  مدارس  و  بوده  چالش 
موظف به ثبت نام هستند اما تفویض 
اختیاری به مدارس شده که اگر مدارس 

می  مناطق  به  باشد  شده  پر  محدوده 
توانند مراجعه کنند. با توجه به اهمیت 
دانش  نام  ثبت  برای  استاندارد  تراکم 
اولیا  با  را  همکاری  نهایت  آموزان 

داشته باشند.
از  اطمینان  میزان  درباره  وی 
این  در  ها  اولی  پایه  یادگیری  فرایند 
سال تحصیلی بیان کرد: تاکید کردیم 
که معلمان با نظارت مدیر باید سنجش 
مهارت  خصوصًا  و  اولیه  های  مهارت 
کنند  سنجش  را  نوشتن  و  خواندن 
توصیه  و  باشند  کرده  کسب  را  آن  تا 
به  ها  بچه  تا  کنند  هماهنگی  کردیم 
در  دونفره  یا  یک  های  گروه  صورت 
این  البته  کنند.  پیدا  حضور  مدارس 
یک  هم  تابستان  در  نیست.  اجباری 
دوره برای برنامه های تقویتی پایه اول 

خواهیم داشت.
سوالی  به  پاسخ  در  زاده  حکیم 
رسیدن  نجام  سرا به  نتیجه  درباره 
با  مدارس  از  زدایی  خشونت  طرح 
 ۱۴ دختر  رومینا،  قتل  حادثه  به  توجه 
ساله گفت: طرح خشونت زدایی را در 
دستورکار داشتیم، با تغییرات مدیریتی، 
ارائه  خواستار  پرورش  و  آموزش  وزیر 

از  هرکدام  برای  تحولی  بسته های 
زدایی  خشونت  طرح  شد.  ها  معاونت 
را به بستر طرح خوانا که بسته تحولی 

معاونت ابتدایی است وارد کردیم.
وی ادامه داد: اگر از کودکی احترام 
نهادینه  را  کرامت  و  تعامل  و  خود  به 
کنیم قطعًا شاهد چنین اتفاقات ناگواری 
نخواهیم بود و نقش آموزش و پرورش 
امیدواریم  باشد.  پیشگیرانه  تواند  می 
بر  که  تاکیدی  با  برنامه ها  این  اجرای 
مهارت ها و آداب زندگی دارند به بالندگی 
و رشد بیشتر دانش آموزان کمک کند تا 

شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
وزارت  نام  ثبت  ستاد  مسئول 
تحصیلی  سال  در  پرورش  و  آموزش 
آموزش  یند  فرا اینکه  درباره  جدید 
ما  گفت:  خیر؟  یا  شده  کامل  ابتدایی 
داده  آموزش  تاکید کردیم همه محتوا 
شود و همه دانش آموزان تحت پوشش 
بازگشایی  دالیل  از  یکی  بگیرند.  قرار 
مدارس هم همین بود تا ضعف ها جبران 
شود؛ تا زمانی که خانواده ها تمایل داشته 
باشند تا ۲۷ خرداد می توانند در مدرسه 

حضور یابند.
کارنامه  صدور  زمان  درباره  وی 
گفت: این امر به شورای مدرسه محول 
شده است. هرزمانی معلم مدرسه با تایید 
شورای مدرسه به این نتیجه برسد که 
نتایج کیفی  فرایند آموزش کامل شده 
توصیفی دانش آموز می تواند ثبت و به 

خانواده ها اطالع داده شود.
کرد:  عنوان  ادامه  در  زاده  حکیم 
آموزان  دانش  هرساله،  روند  اساس  بر 
از نیمه دوم تیرماه تا  متوسطه معمواًل 
انجام می شود  نامشان  ثبت  مرداد  آخر 

و مشکلی در ثبت نام نخواهند داشت.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

دانشگاه های غیرانتفاعی مشمول دریافت تسهیالت کرونا شدند
مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی وزارت علوم گفت: 
براساس مکاتبات با ستاد ملی کرونا موسسات آموزش عالی آزاد و غیرانتفاعی 

جزء ۱۳ رسته شغلی آسیب دیده از کرونا قرار گرفتند.
فرزانه شمیرانی گفت: براساس مکاتبات معاونت آموزشی وزارت علوم 
با ستاد ملی کرونا، موسسات آموزش عالی آزاد و غیرانتفاعی جزء ۱۳ رسته 

شغلی آسیب دیده از کرونا قرار گرفتند.
غیرانتفاعی  و  عالی غیردولتی  آموزش  دفتر  داد: مدیرکل  ادامه  وی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان نماینده تام االختیار وزارت علوم 
در جلسات ستاد شرکت می کند و آخرین تصمیمات اتخاذ شده این است 
که برای موسسات آموزش عالی آزاد و غیرانتفاعی براساس لیست بیمه، 
پیامک ارسال خواهد شد و موسسات با دریافت این پیامک باید با مراجعه 
به »سامانه کارا« )مخصوص کسب و کارهایی است که از شیوع ویروس 

کرونا آسیب دیده اند( برای ثبت نام اقدام کنند.
علوم  وزارت  غیرانتفاعی  و  غیردولتی  عالی  آموزش  دفتر  مدیرکل 
یادآورشد: سپس بررسی های الزم صورت می گیرد و در صورت واجد شرایط 
بودن، موسسات مذکور، برای دریافت تسهیالت به بانک معرفی می شوند.

تسهیل در فارغ التحصیلی ۱۱۰۰ دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه  این  برنامه  به  اشاره  با  امیرکبیر  دانشگاه  آموزشی  معاون 
برای تسهیل در فارغ التحصیلی ۱۱۰۰ دانشجو، گفت: با بررسی شرایط 

دانشجویان، در صورت لزوم به آنها خدمات خوابگاهی ارائه می شود.
محمدحسین کریمیان ، با بیان اینکه تقریبا یک هزار و ۱۰۰ دانشجوی 
این  گفت:  هستند،  التحصیلی  فارغ  شرف  در  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه 
دانشجویان یا سنوات شان تمام شده، یا در کنکور کارشناسی ارشد، »ارشد 
مستقیم« هستند، یا می خواهند کنکور کارشناسی ارشد یا دکتری بدهند. 

به شکلی  دانشجویان  این  زندگی  دیگر برنامه  از طرفی  افزود:  وی 
است که بنابر پیش بینی فارغ التحصیلی، قرار است مشغول به کار شوند. 
باید هر چه  از دانشگاه های خارجی پذیرش دارند و  آنها  از  برخی دیگر 

سریعتر فارغ التحصیل شوند.
معاون آموزشی دانشگاه امیرکبیر از برنامه این دانشگاه برای تسهیل 
برطرف  منظور  به  گفت:  و  داد  خبر  دانشجویان  این  التحصیلی  فارغ  در 
کردن مشکل این گروه از دانشجویان، در حال بررسی شرایط هستیم و در 
صورت لزوم، احتماال دروس آزمایشگاهی و عملی را برایشان برگزار کنیم.

تحصیالت  دانشجویان  حضور  نحوه  خصوص  در  افزود:  کریمیان 
دانشجویی  بررسی کنیم که چنانچه  است،  قرار  دانشگاه هم  در  تکمیلی 
در شرف فارغ التحصیلی بوده و یا ادعا دارد اگر یکی ۲ ماه به او خوابگاه 
بدهیم، می تواند درسش را به اتمام رسانده و شهریور ماه فارغ التحصیل 

شود، شرایط اقامتش را در یک خوابگاه مناسب، فراهم کنیم.
وی تاکید کرد: این بدان معنا نیست که از ۱۷ خرداد به بعد، همه 
بازگردند؛ بلکه  دانشجویان تحصیالت تکمیلی، می توانند به خوابگاه ها 
افرادی که دارای شرایط ویژه هستند، به صورت محدود و با رعایت پروتکل 

های بهداشتی در دانشگاه حضور خواهند یافت. 

تصمیم درباره امتحانات دانشگاه آزاد
 براساس آخرین وضعیت شهرها

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با تاکید بر اینکه هم سالمت دانشجویان 
مهم است و هم استانداردهای علمی امتحانات گفت: درباره امتحانات پایان 

ترم براساس آخرین وضعیت شهرها تصمیم گیری خواهد شد.
اینستاگرام به تشریح  محمدمهدی طهرانچی طی پستی در صفحه 
نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم و آمادگی دانشگاه آزاد اسالمی برای 

برگزاری امتحانات به صورت مجازی و حضوری پرداخت.
وی در این پست اینستاگرامی نوشت: در آغاز بر خود واجب می دانم 
از همه شما دانشجویانی که به صورت فعال و به اشکال مختلف، مسائل و 
مشکالت مربوط به آموزش مجازی را با بنده و همکارانم در میان گذاشتید 
و نیز با مشارکت قابل توجه خود به ما در برگزاری بیش از ۱ میلیون و 
۵۰۰ هزار کالس مجازی برخط در بازه فروردین تا خرداد یاری رساندید، 

تشکر و قدردانی کنم.
عدم  کرونایی  شرایط  این  در  افزود:  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
قطعیت ها بسیار است. خوشبختانه دانشگاه، خود را با شرایط پیچیده و نامعلوم 
موجود منطبق کرده است و در این مرحله نیز برای برگزاری امتحانات چه 

به صورت مجازی و چه به شکل حضوری آماده است.
طهرانچی خاطرنشان کرد: دانشگاه حتی با ویژگی منحصر به  فرد خود 
به کمک نظام آموزش عالی آمده است و در حال آماده سازی مقدمات اجرای 
طرح آزمون در شهر محل زندگی است. در این بین، با در نظر گرفتن همه 
جوانب، اراده جمعی بر آن است که هم سالمت دانشجویان و هم استاندارد 
علمی امتحانات را که صیانت از اعتبار مدارج تحصیلی شما نسبت به دیگر 

دانشگاه های کشور است، حفظ کنیم.
وی با اشاره به اینکه بر همین اساس، ما نسبت به شهرها و دروس 
مختلف بر مبنای آخرین وضعیت ها تصمیمات مختلفی را خواهیم گرفت که 
در دست بررسی است، گفت: البته در اکثر نقاط کشور با توجه به آنچه امروز 
جریان دارد اولویت، امتحان حضوری با استفاده از شرایط امتحان همزمان 

در همه شهرهای کشور و عدم جابجایی دانشجویان بین شهرهاست.
طهرانچی تاکید کرد: البته برای شهرهای قرمز که شرایط برگزاری 
آزمون حضوری را ندارند، از سامانه آزمون مجازی با استانداردهای دانشگاهی 
مطرح دنیا استفاده خواهیم کرد، هرچند این آزمون ها برخالف تصور اولیه 

ساده تر از امتحانات حضوری نیست و مشکالت خاص خود را داراست.
وی ادامه داد: توجه عزیزان را به این نکته جلب می کنم که با وجود 
همه تالش ها، به دلیل مسائل فنی و وضعیت امکانات دانشجویان در اقصی 
نقاط کشور، پوشش برخط کامل دانشجویان مهیا نشد که این مسأله در 

موضوع امتحان قابل پذیرش نیست.
آزمون  برگزاری  این،  بر  عالوه   افزود:  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
در فرصت ۴ هفته ای، از ۲۴ خرداد تا ۲۰ تیرماه، ایجاد فرجه مناسب بین 
امتحانات و توزیع ساعات امتحانات در طول روز، تدابیر دیگری است که 
همکاران من در جهت رعایت قواعد بهداشتی اتخاذ کرده اند. مطمئن باشید 
سالمت شما اولویت اول ما و یکی از عناصر اثرگذار در تصمیم گیری هاست.

افکارسنجی ها و رصد نظرات  این رو  از  طهرانچی خاطرنشان کرد: 
دانشجویان در دستور کار همکارانم قرار دارد تا تصمیمات نهایی به شکل 
همه جانبه تری گرفته شود. مانند همیشه، با هم به پیش می رویم و تالش 
می کنیم از میان انتخاب های ممکن، بهترین انتخاب ها را برای جمع شما 

انجام دهیم.

کاهش تراکم خوابگاه ها به کمتر از ۵۰ درصد
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به تمهیدات این دانشگاه برای 
برگزاری حضوری امتحانات پایان ترم، گفت: تمامی پروتکل های بهداشتی 

برای برگزاری امتحانات حضوری این دانشگاه اجرا خواهد شد.
به  دانشگاه  این  امتحانات  قطع  طور  گفت: به  معتمدی  احمد  سید 
صورت حضوری برگزار خواهد شد. برای رسیدن به این تصمیم چند جلسه 
با هیات رئیسه و شورای دانشگاه برگزار شد و در نهایت تصمیم به برگزاری 

حضوری امتحانات شد.
امتحانات را مجازی  تواند  این دانشگاه نمی  اینکه  بیان  با  معتمدی 
برگزار کند، تاکید کرد: در دنیا نیز مطرح می شود که امتحانات مجازی 
است  استاندارد  یک  دارای  ارزیابی  ندارد.  را  الزم  کیفیت  غیرحضوری  و 
بنابراین تفاوت میان دانشگاه های معتبر و غیر معتبر در استاندارد امتحانات 

و ارزیابی است.

جزئیات آتش سوزی تانکر حامل سوخت در تهران
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران جزئیات تازه 
از اطفای حریق ناشی از واژگونی تانکر حامل مواد سوختی 

تشریح کرد.
جالل ملکی درخصوص حادثه صبح روز شنبه در جاده 
دماوند در محدوده جاجرود گفت: در ساعت ۵:۲۳ از وقوع یک 
فقره آتش سوزی به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مطلع شدیم و 
براساس اعالم اولیه مشخص شد حادثه واژگونی تانکر حامل 
مواد سوختنی در خارج از محدوده شهر تهران و در منطقه 

جاجرود رخ داده است.

آتش سوزی مرگبار در اتاقک کارگری در تهران
سخنگوی سازمان آتش نشانی از آتش سوزی در یک 

ساختمان در حال ساخت در غرب تهران خبر داد.
جالل ملکی، با اشاره به حادثه آتش سوزی در ساختمان 
در حال ساخت در غرب تهران اظهار کرد: ساعت ۲۲:۲۳ جمعه 
شب یک مورد آتش سوزی در یک ساختمان در حال ساخت 
در محدوده غرب تهران حوالی دریاچه چیتگر )میدان ساحل 
خیابان نیما یوشیج( به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اطالع داده شد.

وی افزود: در قسمت پایینی این ساختمان چند اتاقک 
کوچک برای استراحت کارگران در نظر گرفته شده بود که 
آتش سوزی در یکی از اتاقک ها به وسعت حدود ۱۰ متر رخ 
داده و آن اتاق کاماًل شعله ور بود. آتش نشانان بعد از خاموش 
کردن آتش پیکر جوانی حدود ۲۷ ساله را که از کارگران همان 
مجموعه بود پیدا می کنند که در قسمت انتهایی اتاقک کاماًل 

نقش بر زمین بوده است.
وی با اشاره به حضور عوامل اورژانس در محل حادثه 
گفت: این فرد تحویل عوامل اورژانس داده شده و طبق گفته 
آنان این کارگر در همان لحظات اولیه جان خود را از دست 

داده بود.
کاماًل  سوزی  آتش  در  اتاق  لوازم  تمام  گفت:  ملکی 
سوخته بودند و آتش نشانان سه دستگاه سیلندر که در این 
لکه  و  ایمن سازی  موارد  و  را خارج کرده  داشت  قرار  اتاق 

گیری را انجام دادند.
کرد:  تاکید  پایان  در  نشانی  آتش  سازمان  سخنگوی 
قانونی  پزشکی  عوامل  توسط  کارگر  این  فوت  اصلی  علت 

اعالم می شود.

واژگونی خودروی نیسان با ۱۲ مجروح در قم
واژگونی یک دستگاه خودروی نیسان روز جمعه در بخش 

کهک قم موجب مصدومیت ۱۲ نفر شد.
به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، بر اساس اطالعات 
واصله از محل حادثه که در مسیر امامزاده اسماعیل به وقوع 
پیوست ۱۷ نفر سرنشین این خودرو بوده اند که ۱۲ نفر آنان 
دچار مصدومیت با درجات مختلف شدند که اقدامات درمانی 
توسط کارشناسان فوریت های پزشکی انجام و مصدومان با 

چهار آمبوالنس به بیمارستان های قم منتقل شدند.
با توجه به شرایط جغرافیایی محل حادثه تردد آمبوالنس 
به سختی انجام شد و پرسنل اورژانس ۱۱۵ علیرغم شرایط 
موجود تمام تالششان را برای حضور در کمترین زمان ممکن 

به عمل آوردند.

غرق شدن ۲ جوان در ۲ حادثه
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از مرگ دو جوان 

بر اثر غرق شدگی در دو حادثه جداگانه خبر داد.
سید جالل ملکی، با اعالم خبر درباره جزئیات این حوادث 
اظهار کرد: از ظهر روزجمعه ۹ خرداد تا دو، سه ساعت قبل دو 
مورد حادثه مشابه در دو بخش در شمال غربی تهران، مبنی 

بر غرق شدن داخل آب روی داد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران 
وردیج،  جاده  در  امروز  ظهر  حوالی  نخست  مورد  داد:  ادامه 
شد،  اعالم  سامانه ۱۲۵  به  واریج  و  وردیج  روستای  حوالی 
در محل حادثه یک آب بند وجود دارد که برای مهار آبهای 
سطحی از آن استفاده می شود و متعلق به بخشها و ادارات 

متولی همان کار است.
وی تصریح کرد: ظاهراً چند خانواده برای تفرج به آن 
منطقه رفته بودند و جوانی حدوداً ۱۷، ۱۸ ساله وارد آب شده 
و متأسفانه اعالم شده بود که نتوانسته خود را کنترل کند 
و زیر آب رفته بود که دو ایستگاه به همراه گروه غواصان 
نجات ویژه سازمان آتش نشانی تهران در محل حاضر شده 
و پس از دقایقی تالش موفق شدند جسد این شخص را از 

زیر آب خارج کنند.
ملکی الفزود: حادثه دوم در باالی بزرگراه شهید همت، 
قسمت روددره کن، )یکی از شاخه های فرعی رود کن( که 
به یک برکه منتهی می شود، روی داده بود و اعالم شد یک 
جوان حدوداً ۲۵ ساله افغانستانی برای شنا به همراه دوستان 

خود وارد آب شده اما متأسفانه خارج نشده بود.
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران ادامه داد: در این 
ویژه  نجات  غواصان  گروه  همراه  به  ایستگاه  دو  نیز  حادثه 
از  پس  و  شده  حاضر  محل  در  تهران  آتش نشانی  سازمان 

مدتی تالش موفق به خارج کردن جسد این شخص شدند.

شرور سابقه دار دماوند دستگیر شد
فرمانده انتظامی دماوند از دستگیری یک شرور سابقه 

دار در دماوند خبر داد.
سرهنگ حسین فاضلی از دستگیری یک شرور سابقه دار 
در دماوند خبر داد و اظهار داشت: با فعالیت شبانه روزی مأموران 
کالنتری ۱۱ دماوند و اقدامات پلیسی صورت گرفته نیروهای 

پلیس برای دستگیری این شرور خطرناک وارد عمل شدند.
وی افزود: مأموران با تحقیقات پلیسی و اطالعاتی خیلی 
زود موفق به شناسایی مخفیگاه این شرور سابقه دار شدند و 
پس از هماهنگی با مقام قضائی، مراتب دستگیری وی به 
صورت ویژه در دستور کار مأموران کالنتری ۱۲ دماوند این 
فرماندهی قرار گرفت و در یک عملیات غافلگیرانه مأموران 

وارد مخفیگاه این شرور شدند.
فاضلی بیان داشت: این فرد دارای سوابق متعددی از 
جمله فروش مشروبات الکلی، درگیری دسته جمعی، قمه کشی، 
تعدی به مأمورین دولتی و تمرد نسبت به آنها، شرارت با چاقو 
کشی و قمه کشی، حمل و نگهداری سالح و مهمات غیر مجاز، 

نگهداری کاالهای ممنوعه تجهیزات پلیسی و نظامی، شرب 
خمر، استفاده از سالح سرد و تخریب اموال، عربده کشی بوده 

که از سوی مراجع قضائی تحت تعقیب قرار داشت.
فرمانده انتظامی دماوند گفت: متهم برای سیر مراحل 

قانونی در اختیار مقام قضائی قرار گرفت و روانه زندان شد.

حمله گرگ به پدر و پسر خرم دره  ای
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: 
حمله گرگ در روستای »اردجین« پدر و پسر خرم دره ای را 

مصدوم کرده است.
روستای  در  حادثه  این  کرد:  عنوان  قلی زاده  اسماعیل 

»اردجین« در شهرستان خرم دره اتفاق افتاده است.
از  یکی  انگور  باغات  در  این حادثه  اینکه  بیان  با  وی 
کشاورزان اتفاق افتاده گفت: پدر و پسری که در باغات انگور 
خود مشغول هرس درختان تاک بودند که گرگ به مرد ۷۰ 

ساله حمله کرده است.
قلی زاده در تشریح جزئیات این حادثه با بیان اینکه با 
فریادهای مرد پسر وی به کمک او آماده و با ضربه های وارده 
به گرگ آن را تلف کرده است، افزود: در این حادثه مرد و 

پسرش از ناحیه دست دچار آسیب شدند.

۳ نفر در تاالب هامون غرق شدند
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان هیرمند گفت: سه 

نفر بر اثر واژگونی یک قایق در تاالب هامون غرق شدند.
نظر یونس بارانی اظهار داشت: موضوع غرق شدگی به 
جمعیت هالل احمر هیرمند اعالم شد که بالفاصله نیروهای 
به محل حادثه  امدادی  تیم  دو  نجات گر شامل  و  امدادگر 

اعزام شدند.
وی با اشاره به اینکه علت این حادثه واژگونی یک قایق 
در تاالب هامون بود، افزود: در این قایق ۵ تن حضور داشته اند 
که دو نفر توسط تیم های امدادی و مردم محلی نجات یافتند.

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان هیرمند با اشاره به 
اینکه در حال حاضر ۱۵ تن از نیروهای غواص منطقه در پایگاه 
»مأل علی« و »تخت عدالت« در منطقه حادثه حضور دارند، 
ادامه داد: متأسفانه ۳ نفر در این حادثه جان خود را از دست داد.
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لزوم راه اندازی »پلیس ویژه نوجوانان«

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر اهمیت آشنایی قضات و 
پلیس با منابع اجتماعی حمایت از کودکان، پیشنهاد کرد تا »پلیس ویژه اطفال« در 

کشور راه اندازی شود.
سیدحسن موسوی چلک  ، با بیان اینکه از قضات، پلیس و کسانیکه با کودکان سر 
وکار دارند انتظار داریم تا در آموزش ضمن خدمت چند دوره درخصوص مواجهه با کودکان 
در نظر گرفته شود، گفت: به نظر می رسد تشکیل پلیس اطفال به این موضوع کمک کند.

وی با بیان اینکه در آموزش ضمن خدمت هم دوره میانجی گری با رویکرد 
اجتماعی بسیار مهم  است، اظهار کرد: با استفاده از مهارت میانجی گری تعارضات و 
ناسازگاری ها به موقع و به درستی مدیریت می شود. همچنین دوره ضروری دیگر برای 
این افراد گذراندن ۶ تا ۸ واحد دروس مددکاری اجتماعی است، چرا که وقتی قرار است 
با رویکرد اجتماعی کار کنید، آشنایی با دانش مددکاری اجتماعی، روان شناسی کودک 

و جامعه شناسی برای کسانی که با آنها سرو کار دارند ضروری است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه در بسیاری از مواقع 
تصمیمات از روی ناآگاهی می تواند تبعات جبران نشدنی به دنبال داشته باشد، تصریح 
کرد: موضوع بعدی آشنایی قضات و پلیس با منابع اجتماعی حمایت از کودکان است. 
در موضوعی مانند قتل رومینا شاید اگر کسانیکه در سیستم قضایی و انتظامی هستند با 

منابع اجتماعی آشنا بودند در گام اول تصمیمشان بازگشت فرد به خانه نبود.
موسوی چلک در ادامه به موضوع آشنایی با دانش مردم شناسی اشاره کرد و 
توضیح داد: وقتی در خرده فرهنگ های مختلف مشغول کار هستیم باید این فرهنگ را 
بشناسیم. در واقع شناخت و تاثیر فرهنگ مردم بر روی نوع احکام صادر شده، ارجاعات 

و ... باید در نظر گرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه آموزش چه در دانشگاه پلیس و چه دانشگاه علوم  قضایی 
باید محوری باشد، تصریح کرد: به نظر می رسد آموزش رویکرد اجتماعی در دانشگاه ها 
کم است. انتظار داریم آقای رئیسی هم به دنبال تحوالت دستگاه قضا، رویکرد اجتماعی 
را هم تقویت کند و یکی از این فضاها تغییر نهادهای آموزشی حوزه قضایی در مورد 

رویکردهای اجتماعی است. 
موسوی چلک تاکید کرد: فقر اطالعاتی باعث می شود قضات و پلیس تک بعدی 
تصمیم بگیرند. با این وجود در آیین دادرسی جدید تشکیل پرونده شخصیت و مددکاری 
اجتماعی تصریح و ابالغ شده است و این موضوع به ایجاد نگاه جامع کمک خواهد کرد.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد
برگزاری آزمون های حضوری پایه نهم و دوازدهم

 به صالح است
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد که برگزاری آزمون حضوری در پایه نهم و 

دوازدهم به صالح دانش آموزان است.
محسن حاجی میرزایی در شبکه خبر حاضر شد و درباره جزییات برگزاری حضوری 

امتحانات دانش آموزان در پایه نهم و دوازدهم پاسخ داد.
وی گفت: از ابتدای شروع کرونا سیاست اصلی ما این بود که سالمت دانش آموزان 
در اولویت باشد و به همین دلیل از اسفند مدارس تعطیل شد و چون نمی دانستیم زمان 

بازگشایی چه زمانی است، برنامه های مختلفی برای تداوم آموزش طراحی کردیم.
وی ادامه داد: این روزها در زمان برگزاری امتحانات قرار داریم و تالشمان این 
است که پایانی اطمینان بخش برای سال تحصیلی فراهم کنیم و برنامه ریزی ها برای 
سال تحصیلی آتی نیز دستخوش مشکالت نشود. بر اساس برآوردهایی که کارشناسان و 
سازمان های بهداشتی انجام دادند، نمی دانیم چه زمانی با ویروس کرونا وداع می کنیم و 
پیش بینی می شود که این ویروس همچنان ادامه داشته باشد، بنابراین باید تالش کنیم 
که زندگی کردن، کار کردن و تحصیل و آموختن را در کنار کرونا یاد بگیریم و همه 
ما از مدرسه تا والدین و دانش آموزان باید این ظرفیت و توانمندی را در درون خودمان 

افزایش دهیم که چگونه در کنار این ویروس زندگی ایمن داشته باشیم.
وزیر آموزش و پرورش درباره وضعیت برگزاری امتحانات نهایی پایه نهم و 
دوازدهم، گفت: تالش ما این است که با رعایت حداکثر ایمنی این کار انجام شود. در 
مجموع ۱۲ پایه تحصیلی فقط پایه نهم و دوازدهم امتحاناتشان حضوری است چرا 

که سرنوشت ساز است.
وی با بیان اینکه به همه مدارس ابالغ کردیم که حداکثر مراقبت را به عمل آورند 
گفت: فاصله اجتماعی بین دانش آموزان باید رعایت شود و از تراکم هم جلوگیری شود. 
آزمون پایه نهم آغاز شده و در پایه دوازدهم هم از ۱۷ خرداد ماه آزمون ها برگزار خواهد شد.

حاجی میرزایی بیان کرد: تمام پایگاه های برگزاری آزمون موظفند ضدعفونی شده 
باشند و بعد از برگزاری آزمون ها هم مجدداً ضدعفونی شوند. همچنین دانش آموزان 
با ماسک وارد می شوند و مدارس و پایگاه ها هم آمادگی دارند که اگر کسانی ماسک 
نداشته باشند، ماسک الزم را برایشان تامین کنند. ما همه تمهیدات و مراقبت ها را انجام 
می دهیم تا خطری متوجه دانش آموزان نباشد و دانش آموزان و خانواده ها نیز باید در این 
زمینه به ما کمک کنند. بررسی های ما نشان می دهد که اگر این آزمون ها به صورت 

حضوری انجام شود برای دانش آموزان و رعایت مصالح عمومی آنها مفیدتر است.

فنی  آموزش های  دفتر  مدیرکل 
و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش 
ارزشیابی  ینکه  ا بیان  با  پرورش  و 
غیر  شایستگی های  و  عمومی  دروس 
است  غیرحضوری  هنرستانی ها  فنی 
فنی  درشاخه  فنی  شایستگی  گفت: 
شاخه  در  مهارت  نداردهای  استا و 
دارند  کارگاهی  ماهیت  که  کاردانش 
 ۱۵ تا  مشخص  زمانی  بازه های  طی 
داده  عملی  آموزش  همزمان  مرداد 
می  انجام  نیز  آن  ارزشیابی  و  شده 
 ۱۵ تا  باید  ارزشیابی  و  آموزش  شود. 

مرداد به اتمام برسد. 
به  اشاره  با  آذرکیش  مصطفی 
موضوع آمادگی مدارس برای برگزاری 
هدایت  جزئیات  و  حضوری  امتحانات 
تحصیلی دانش آموزان گفت: در شرایط 
مجازی  آموزش های  سمت  به  کنونی 
روشی  هیچ  قطعا  اما  کردیم  حرکت 
آموزش  و  تدریس  جایگزین  نمی تواند 
ارتقای  وزارتخانه  نگاه  بشود.  حضوری 
مستمر کیفیت آموزش است و به همین 
جهت روش های مختلف چون مدرسه 
را  غیره  و  مجازی  آموزش  تلویزیونی، 
انتخاب  آموزش  کیفیت  تضمین  برای 

و دنبال کرده است.
وی ادامه داد: آمار توزیعی دانش 
آموزان در رشته ریاضی ۹درصد، تجربی 
و  درصد   ۳۰ انسانی  علوم  درصد،   ۲۴
 ۳۵ حدود  کاردانش  و  حرفه ای  و  فنی 
فارغ  درصد   ۶۳ اینکه  اما  است  درصد 
در  شرکت  متقاضی  ما  لتحصیالن  ا
متعدد  دالیل  می شوند  تجربی  کنکور 
و  جست  را  آن  باید  که  دارد  دیگری 
باید  برنامه ششم توسعه  جوکرد. طبق 

به  حرفه ای  و  فنی  آموزان  دانش  آمار 
۵۰ درصد برسد.

فنی  آموزش های  دفتر  مدیرکل 
و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش 
اصرار  ریشه  و  علت  درباره  پرورش  و 
این  در  حضوری  آزمون  برگزاری  به 
 ۱۹-۲ راهکار  در  کرد:  اظهار  شرایط 
سندتحول، گذر از دوره های تحصیلی 
از  گذر  و  محور  نتیجه  ارزشیابی  و 
پایه های تحصیلی، فرایندمحور و نتیجه 

محور است. 
در  نمرات  اهمیت  داد:  ادامه  وی 
به  ورود  برای  آموزان  دانش  سرنوشت 
دوره متوسطه دوم و آموزش عالی باال 
به  کرونا  ستاد  تصویب  پی  در  و  است 
جهت تاثیر سوابق تحصیلی در هدایت 
نمونه  مدارس  آزمونهای  و  تحصیلی 
همچنین  و  نهم  پایه  امتحانات  دولتی 

پذیرش  در  تحصیلی  بق  سوا ثیر  تا
به  دوازدهم  پایه  امتحانات  دانشگاهها 

صورت حضوری برگزار می شود.
اینکه برای  آذرکیش در پاسخ به 
بهداشت و سالمت مدارس چه  تامین 
اقداماتی انجام شده است؟ گفت: علیرغم 
همکاری های بین بخشی صورت گرفته، 
اعتباری حدود صد میلیارد تومان برای 
در  ما  است.  یافته  تخصیص  امر  این 
آموزان  دانش  کمک  به  ها  هنرستان 
بیش از دومیلیون و ۳۰۰ هزار ماسک و 

۶۳ هزار گان تولید کردیم.
بی  رزشیا ا ینکه  ا ن  بیا با  وی 
غیر  شایستگی های  و  عمومی  دروس 
است  غیرحضوری  هنرستانی ها  فنی 
فنی  درشاخه  فنی  شایستگی  گفت: 
شاخه  در  مهارت  نداردهای  استا و 
دارند  کارگاهی  ماهیت  که  کاردانش 

 ۱۵ تا  مشخص  زمانی  بازه های  طی 
داده  عملی  آموزش  همزمان  مرداد 
می  انجام  نیز  آن  ارزشیابی  و  شده 
 ۱۵ تا  باید  ارزشیابی  و  آموزش  شود. 

مرداد به اتمام برسد. 
مدیرکل دفتر آموزش های فنی و 
و  آموزش  وزارت  کاردانش  و  حرفه ای 
پرورش ادامه داد: اگر برخی هنرآموزان 
را  مهارت  این  ز  ا بخشی  توانستند 
بخش  می توانند  فرابگیرند  خودشان 
حضوری را در بازه زمانی کمتری طی 
با  توامان  ارزشیابی  و  آموزش  کنند. 

یکدیگر به اتمام می رسند.
وی در برنامه تلویزیونی پرسشگر 
آموزان  دانش  سالمت  اولویت  افزود: 
است. در کنار آموزش حضوری در این 
روزها، آموزش در پیام رسانهای رسمی 

و رسانه ملی نیز ادامه دارد.

اتمام فرایند آموزش و ارزشیابی هنرستانی ها تا 1۵ مرداد

ها
ده 

گزی

سوگند رام
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نحوه تعیین »نمره« دانش آموزان دوره متوسطه ها با ارزشیابی

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری 
وزارت آموزش و پرورش جزییات ارزشیابی 
و  اول  امتحانات دوره متوسطه  برگزاری  و 

دوم را تشریح کرد.
عباس سلطانیان ضمن بیان اینکه با 
توجه به بخش نامه ای که وزارت آموزش و 
پرورش در ۲۳ اردیبهشت ماه به تمام مدارس 
پایه نهم و  کشور ابالغ کرده است، در دو 
دوازدهم امتحانات به شکل حضوری برگزار 
خواهد شد افزود: دانش  آموزان با حضور در 
مدارس در امتحانات کتبی مطابق با برنامه ای 

که تهیه شده، شرکت می کنند.
پایه ها که  سایر  داد:  ادامه  سلطانیان 
شامل پایه های هفتم و هشتم در دوره اول 
متوسطه و پایه های دهم و یازدهم در دوره 
به شکل  ارزشیابی  می شوند،  متوسطه  دوم 
غیر حضوری است و در حقیقت مسئولیت 
ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دانش آموزان بر 

عهده معلمان و مدیران مدارس است.
امتحانات  وی درباره فرایند برگزاری 
حضوری و غیرحضوری دوره های اول و دوم 
متوسطه گفت: در روش غیرحضوری با توجه 
پرورش  آموزش و  اولویت وزارت  اینکه  به 
حفظ سالمت دانش آموزان است، تصمیم بر 
این شد که در پایه های هفتم، هشتم، دهم 
و یازدهم بدون حضور فیزیکی دانش آموزان 
از  در مدرسه، دبیران براساس شناختی که 
دانش آموزان پیدا کردند  که این شناخت را ما 
در بند ۱۶ دستورالعمل کامال تصریح کردیم 
که براساس آموزش های مجازی، تلویزیونی 
و ارتباطاتی که همکاران ما با دانش آموزان در 
پیام رسان های داخلی داشتند، ارزشیابی های 
 ( خط  برون  صورت  به  که  حضوری  غیر 
آفالین( یا به صورت آنالین برگزار کردند، 
اختیار  در  که  دانش آموزی  پژوهش های 
دانش آموزان قرار گرفته، خالصه نویسی و 
شیوه های دیگر ارزشیابی، به یک قطعیتی 
اعالم  را  دانش آموزان  نمره  و  می رسند 

می کنند که در کارنامه ها ثبت می شود.
نوع  هر  ارائه  کرد:  تاکید  سلطانیان 
برنامه امتحانی که دانش آموز مجبور شود در 
مدرسه حضور یابد یا امتحانی که به صورت 
آنالین برای همه دانش آموزان برگزار شود 
و تنها همین امتحان مالک ثبت نمرات برای 
دانش اموزان شود، ما به شدت با آن برخورد 
می کنیم و تاکید کردیم که این قضیه اتفاق 
نیفتد تا براساس مواردی که ذکر شد، دبیران 

بتوانند نمرات دانش آموزان را اعالم کنند.
وی اضافه کرد: پایه دوازدهمی ها برابر 
اعالم  که  نهایی  امتحانات  برنامه  جدول 
شده از ۱۷ خرداد ماه امتحان دانش آموزان 
در حوزه های اجرایی آزمون آغاز می شود و 
تا ۱۶ تیر ماه ادامه خواهد داشت و مطابق 
سنوات قبل دانش آموزان چه در دروس نهایی 
و چه در دروس غیرنهایی با حضور در مدرسه 
امتحان خود را می دهند اما در پایه نهم، یک 

تغییرات جزئی اتفاق افتاده است.
مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری 
وزارت آموزش و پرورش در این باره توضیح 
دانش آموزان  امتحان  قبل  سنوات  در  داد: 
بود  استانی  هماهنگ  صورت  به  نهم  پایه 
مثال در شهر تهران سواالت به صورت واحد 
برای کل مناطق آموزش و پرورش تعیین 
می شد و دانش آموزان امتحان می دادند اما 
به جهت اینکه مدارس بتوانند برنام هفتگی 
تعداد  با  امتحانات همگام کنند،  را در  خود 
انعطاف  قابلیت  و  مدرسه  دانش آموزان 
بتوانند مدیریت خوبی را در  تا  داشته باشد 
بحث فاصله گذاری اجتماعی داشته باشند، ما 
امتحانات هماهنگ را لغو کردیم و امتحانات 
حضوری پایه نهم را در سطح مدرسه و با 

برنامه ریزی شورای مدرسه اعالم کردیم.
سلطانیان درباره نحوه تعیین نمره از 
در  ما  گفت:  دانش آموزان  ارزشیابی  طریق 
رابطه با بحث آموزش دانش آموزان از دهم 
اسفند ماه آموزش های تلویزیونی را شروع 
کردیم و تا امروز که آخرین روز اجرای این 
چهار  و  آموزش  شبکه های  در  آموزش ها 
تنها  را  برنامه   ۹۶۶ به  قریب  است،  سیما 
دوره  دانش آموزان  برای  نظری  شاخه  در 

دوم اجرا کردیم.
وی ادامه داد: در کنار این آموزش ها 
همکاران ما در مدارس از طریق ارتباطاتی 
که با دانش آموزان داشتند، آموزش های الزم 
به دانش آموزان داده شد و حتی کالس های 
و  بود  برگزار  ماه  اسفند  دهم  تا  مدارس 
اول  نیم سال  امتحانات  از  بعد  دانش آموزان 
داشتند  ماه در کالس ها حضور  حدود یک 
بنابراین از مجموعه نمراتی که دانش آموزان 
در امتحانات نیمسال اول داشتند، هم نمرات 
تکمیلی مستمر هم نمرات پایانی نوبت اول 
داشتند،  حضور  کالس ها  در  که  بخشی  و 
آموزش هایی که داده شده، گزارش هایی که 
همکاران در رابطه با دانش آموزان تهیه کردند 
روش های  با  و  دادند  پروژه ای  آن ها  به  و 
این  دادند؛  ادامه  را  کار  ارزشیابی  مختلف، 
در حالیست که مرجعیت معلم را به رسمیت 
براساس  می توانند  معلمان  و  شناخته ایم 
اطمینانی که از تحقق اهداف دروس کسب 
شده است، نسبت به ارائه نمره دانش آموزان 

در شرایط فعلی تصمیم گیری کنند.
مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری 
اینکه  درباره  پرورش  و  آموزش  وزارت 
تعیین  روش های  این  برای  چقدر  معلمان 
بحث  در  کرد:  اظهار  آموزش دیده اند،  نمره 
برای  بلکه  دبیران  برای  تنها  نه  آموزش 
فضای  از  آنان  استفاده  و  مدرسه  مدیران 
مجازی و آموزش های الکترونیکی دوره های 
این  که  کردیم  تعریف  را  خدمتی  ضمن 
دوره ها به تدریج برگزار می شود اما در شرایط 
فعلی با ویدیو کنفرانس هایی که با مدیران 
معاونین  استان ها،  پرورش   و  آموزش  کل 
آموزش متوسطه و روسای ادارات متوسطه 

نظری استان ها داشتیم، تاکیدات الزم شده و 
این افراد نیز نسبت به توجیه دبیران و مدیران 
مدارس اقدام کردند تا امسال بتوانیم با این 
را  پیک خطرناک  آسیب،  کمترین  با  شیوه 

پشت سر بگذاریم.
ی  تکل ها و پر ه  ر با ر د ن  نیا سلطا
بهداشتی در نظر گرفته شده برای امتحانات 
حضوری گفت: در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه 
دستورالعملی در رابطه با برگزاری امتحانات 
شرایط  در  دانش آموزان  تراکمی  آزمون  و 
وزارت  مصوبه  که  اجتماعی  فاصله گذاری 
بود  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
این  ما  و  شد  ابالغ  پرورش  و  آموزش  به 
دستورالعمل را برای مدارس ارسال کردیم 
مدارس  مدیران  به  الزم  آموزش های  و 

داده شد.
دستورالعمل  این  در  داد:  ادامه  وی 
الزامات کلی با توجه به شرایط شیوع بیماری، 
کانون های  مدارس،  سازی  آماده  بحث 
برگزاری آزمون در خصوص بهداشت محیط 
اولیاء، غربالگری  ، فردی واطالع رسانی به 
ایام برگزاری  و حتی تغذیه دانشآموزان در 
است. در  شده  گفته  تفکیک  به  امتحانات 
رابطه با استریل کردن محیط و ایجاد آمادگی 
امتحانات  برگزاری  برای  آموزشی  فضای 
حدود یک میلیارد تومان در اختیار آموزش 
و پرورش استان های کشور قرار دادیم تا با 
اطمینان خاطر بتوانند این فضا را برای حضور 

دانش آموزان آماده کنند.
مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری 
همچنین درباره  پرورش  و  آموزش  وزارت 
براساس  گفت:  نیز  دانش آموزان  نام  ثبت 
مصوبات  و  دادیم  که  دستورالعمل هایی 
در  دوره  پرورش،  و  آموزش  عالی  شورای 
نام  ثبت  شروع  زمان  متوسطه  دوم  و  اول 
دانش آموزان از نیمه اول تیر ماه است یعنی؛ 
نهایتا از ۱۵ تیر ماه ثبت نام دانش اموزان را 
آغاز می کنیم.وی ادامه داد: با توجه به اینکه 
ثبت نامی که در دوره اول و دوم داریم مربوط 
به پایه های ورودی یعنی پایه هفتم و دهم 
می شود، سایر پایه های میانی  بدون حضور 
دانش آموزان و توسط مدیران مدارس انجام 
می شود. به مدیران مدارس تاکید کردیم که 
براساس محدوده بندی و نوبت دهی ثبت نام 
به گونه ای فرایند ثبت نام را مدیریت کنند 
که از ازدحام دانش آموزان و اولیاء در مدارس 

جلوگیری شود.

ادعای یک نماینده درباره دریافت کارت هدیه
منتخب تهران مدعی شد که در جلسه معارفه نمایندگان استان تهران با 

یکی از سازمان های دولتی استان به هر نماینده کارت هدیه داده شده است.
روح اهلل ایزدخواه در اینستاگرام نوشت: »در جلسه معارفه نمایندگان استان 
تهران با یکی از سازمان های دولتی استان، به هر نماینده دو عدد کارت هدیه 
به ارزش مالی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان جهت خرید از یکی از مارک های 
داخلی اهدا شد، بنده و بسیاری دیگر کارت ها را توسط برادر مالک شریعتی به 

سازمان مزبور برگرداندیم.«

انتقاد منتخب مجلس از حقوق پایین نمایندگی!
علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در مجلس در توئیتی از پایین بودن 
حقوق نمایندگان انتقاد کرد. این در حالی است که نمایندگان در سال ۹۹ با 
احتساب حقوق و هزینه های دریافتی شان بین ۳۱ تا ۳۴ میلیون تومان می گیرند و 
این، در حالی است که نمایندگان مجلس ژاپن برای کمک به مشکالت اقتصادی 
در دوران کرونا ۲۰ درصد از حقوق های خود را کاهش دادند و نمایندگان مجلس 

ایران هم افزایش حقوق ۱۵ درصدی را برای سال ۹۹ در نظر گرفتند.

پیشنهاد یک  نماینده  برای  ختم  روزانه  قرآن  در  مجلس 
حجت االسالم والمسلمین حسین جاللی، منتخب مردم رفسنجان و انار در 
مجلس شورای اسالمی: در روز ورود به مجلس و اولین جلسه علنی، قرآن های 
زیبایی را بر روی میز هریک از نمایندگان گذاشته بودند که کار خوب و مناسبی 
بود، اما فکر کردم که چطور می  توان حق این کتاب بزرگ الهی را تا جایی که 
امکان دارد به جا آورد.بر همین اساس به ذهنم آمد که اگر مجموع نمایندگان 
دوره یازدهم هر روز دو صفحه قرآن کریم را بخوانند، می توانیم تقریباً روزانه 
یک ختم کامل داشته باشیم. لذا در حال تقسیم صفحات قرآن بین نمایندگان 
براساس حروف الفبا هستم و به ترتیب صفحات ابتدایی هر نماینده را برای وی 

ارسال می کنم تا از یکشنبه، ۱۱ خرداد ماه، این برنامه آغاز شود.

ارائه دو راهکار مجلس برای همسان سازی حقوق بازنشستگان
منتخب مردم کرمان در مجلس از راهکارهای پارلمان برای حل مشکالت 

همسان سازی حقوق بازنشستگان خبر داد.
حقوق  همسان سازی  بر  کید  تا ضمن  هیمی  برا ا پور محمدرضا 
بازنشستگان  حقوق  همسان سازی  مشکل  حل  موضوع  بازنشستگان،گفت: 
برای  که  می کند  عنوان  دولت  اما  است  آمده  کشور  توسعه  برنامه ششم  در 
همسان سازی منابع ندارد. مجلس برای اینکه حقوق بازنشستگان که با مشکالت 
معیشتی دست و پنجه نرم می کنند تضییع نشود، ۲ راهکار در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه درصدد توافق با دولت هستیم که نسبت به صدور احکام 
ما به التفاوت برای همسان سازی حقوق کارکنان دولت که بازنشسته شده اند 
اقدام کند، افزود: در مجلس پیش نویس هایی را تهیه کردیم که براساس آن 
احکام مربوط به افزایش قانونی حقوق بازنشستگان را پیگیری کنیم تا دولت آن 
بخشی را که می تواند عملیاتی و بخش دیگر را به عنوان دیون خود مشخص 

کند و در زمان و شرایط بهتر معوقات سال های قبل را بپردازد.
منتخب مردم کرمان در مجلس ادامه داد: برای مثال اگر قرار است حقوق 
بازنشسته ای از ۴ به ۵ میلیون افزایش یابد، ۱۰ یا ۲۰ درصدی را که دولت 
می تواند به صورت نقدی افزایش دهد را پرداخت کند و آن بخشی را که باقی 
می ماند را با صدور حکمی جزء دیون خود محسوب کند که شخص طلبکار 
دولت بشود؛ دولت در حال حاضر به خیلی از جاها بدهکار است و هیچ اشکالی 
ندارد که به کارمندان قدیمی خود که بازنشستگان فعلی هم هستند بدهکار باشد.

اسناد مطالبه  تا  فراهم خواهد شد  داشت: سازوکاری  بیان  پورابراهیمی 
بازنشستگان از دولت یعنی آن بخشی را که دولت نمی تواند به صورت نقدی به 
آنها پرداخت کند را در بازار ثانویه عرضه کنند و از طریق عرضه آن پول آن را 

بگیرند؛ این احکام می تواند با سر رسیدهای یک سال تا چند ساله صادر شود.
وی افزود: راهکار دیگر این است که دولت با صدور احکام بخش باقیمانده 
از افزایش حقوق که نمی تواند به صورت نقدی به بازنشستگان پرداخت کند، 
جزء مطالبات آنها محسوب کند و بعد از یک یا دو سال با محاسبه سود بانکی 
به آنها بپردازد؛ در هرصورت هدف ما این است که این احکام به عنوان طلب 

بازنشستگان قطعی و ظرف یک یا چند سال پرداخت شود.
منتخب مردم کرمان در مجلس تاکید کرد: البته اولویت ما این است که این 
احکام صادر شود و ظرف هر ۶ ماه یا یک سال جزء دیون دولت و جزء مطالبات 
پرسنل بیاید و ظرف این مدت به آنها پرداخت شود اما در صورتی که مثال یک 
سال گذشت و بدهی دولت به آنها پرداخت نشد با محاسبه سود بانکی در قالب 
اوراق به اشخاص داده شود تا با عرضه در بازار ثانویه بتوانند طلب خود را نقد کنند.

رهبر معظم انقالب درگذشت آیت اهلل محجوب را
 تسلیت گفتند

رهبـر معظم انقالب اسـالمی درگذشـت عالـم پرهیزگار آیت اهلل شـیخ 
ابوالقاسـم محجوب را تسـلیت گفتند.

در پیـام تسـلیت حضرت آیت اهلل خامنه ای آمده اسـت: درگذشـت عالم 
پرهیـزگار آیـت اهلل آقـای حاج شـیخ ابوالقاسـم محجوب رحمةاهلل علیـه را به 
خانـدان مکـّرم و دوسـتان و شـاگردان و ارادتمنـدان ایشـان تسـلیت عرض 
می کنـم. از خداونـد متعـال علـّو درجـات ایـن عالـم پارسـا و پرهیـزگار را 

می نمایم. مسـئلت 

 مراسم  ۱۴ خرداد برگزار نمی شود
دبیـر سـتاد مرکزی بزرگداشـت امام خمینـی)ره( در آخرین جلسـه این 
سـتاد اعالم کرد: مراسم بزرگداشـت امام خمینی)ره( برای احترام به سالمت 
مـردم روز ۱۴ خـرداد در حرم مطهر ایشـان برگزار نمی شـود، اما رهبر معظم 
انقـالب در ایـن روز از طریـق رسـانه ها بـه صـورت زنده سـخنرانی خواهند 
کرد، اما در مناطق سـفید کشـور با هماهنگی دسـتگاه های ذی ربط می توان 
مـردم را بـه مسـاجد دعوت کرد و مراسـمی در حسـینیه ها و مسـاجد برگزار 

کـرد و مردم نیز سـخنان رهبری را اسـتماع کنند.

مردم همچنان دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند
رئیس جمهـور با تأکید بر ضرورت رعایت کامل پروتکل های بهداشـتی 
از سـوی مـردم تـا زمـان رسـیدن بـه مرحلـه کنترل و مهـار کامـل بیماری 
کووید۱۹، به وزیر بهداشـت دسـتور داد در کمیته سـالمت سـتاد ملی مقابله 
بـا کرونـا و بـا همـکاری کمیتـه اجتماعـی و امنیتـی سـتاد به ریاسـت وزیر 
کشـور، همچنـان کنتـرل و نظـارت دقیق بر اجـرای پروتکل های بهداشـتی 
در سراسـر کشـور به ویژه در اسـتان ها و شـهرهایی که شـاهد رشـد ابتال به 

بیماری هسـتند را در دسـتور کار داشـته باشند.
حجت االسـالم والمسلمین حسـن روحانی، تاکید کرد: ستادهای استانی 
مقابلـه بـا کرونـا بـه همـکاری اسـتانداران و مسـئوالن شـهری و همچنین 
مشـارکت صداوسـیما و رسانه ها برای اطالع رسـانی به موقع، همچنان مردم 

را بـه رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی تا مهـار کامل ویـروس دعوت کنند.
رئیس جمهـور در پاسـخ بـه نگرانی وزیر بهداشـت درخصـوص افزایش 
رشـد تعـداد مبتالیـان بعـد از انجام سـفرهای بین شـهری در تعطیالت عید 
فطـر و نگرانـی از ایـن بابـت، باتوجه بـه در پیش بودن تعطیالت تابسـتانی، 
تاکیـد کـرد: وزارت بهداشـت با همـکاری وزارت کشـور و صداوسـیما برای 
اطالع رسـانی مردم و دادن هشـدارهای الزم درخصوص پرهیز از سـفرهای 
غیرضـرور کـه منجر به انتقال ویروس می شـود، اقدامات الزم را انجام دهند.

روحانی با قدردانی از کادر بیمارستانی و درمانی کشور که از آغاز شیوع 
ویـروس کرونـا در کشـور تا امروز بـا اقدامات و تالش های شـبانه روزی خود 
بـه درمـان بیمـاران و مقابله با شـیوع بیمـاری پرداخته اند، گفت: بـا افزایش 
تعـداد مبتالیـان در برخـی اسـتان ها و شـهرها، شـاهد حضور به موقـع کادر 
درمـان در ایـن مناطـق بـرای کنتـرل سـریع شـیوع ویـروس بوده ایـم کـه 

موجب قدردانی اسـت.
روحانـی در ادامـه بـا بیـان اینکـه در شـرایط فعلی همچنـان ناگزیر به 
زندگـی و همزیسـتی همـراه با کرونا هسـتیم، از همه مردم کشـور خواسـت 
همچنـان رعایـت کامـل و با دقـت پروتکل های بهداشـتی را در دسـتور کار 
قـرار دهنـد تا احیاناً با اوج  گیری دوباره بیماری بخاطر عدم اصول بهداشـتی، 
ناچـار بـه بازگرداندن برخی محدودیت ها نشـویم که آثـار و تبعات زیان باری 

بـرای زندگـی اجتماعـی و اقتصاد به همراه خواهد داشـت.
سـعید نمکـی وزیر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی در گفت وگو 
بـا رئیـس جمهـور ضمـن ارائه گزارشـی کاملی از رونـد مقابله بـا بیماری در 
کشـور و همچنیـن اقدامـات انجام شـده برای مهار رشـد تعـداد مبتالیان در 
برخی اسـتان ها و شـهرها، نسـبت به افزایش انتقال ویروس به خاطر انجام 

سـفرهای بین شـهری از سـوی مردم ابـراز نگرانی کرد.
وزیر بهداشـت تاکید کرد: اگر روند سـفرهای غیرضروری مردم در ایام 
تعطیـالت پایـان هفته هـا و همچنین تعطیالت تابسـتانی، بـه همین صورت 
ادامه داشـته باشـد و پروتکل های بهداشـتی به صورت کامل رعایت نشـود 
بـار دیگـر بـا اوج گیری ویـروس کرونا در کشـور مواجه خواهیم بـود و ناچار 

می شـویم برخـی محدودیت ها را دوبـاره اعمال کنیم.

ت
مل

نه 
خا

محمد زیدی بناروانی

ده
گزی

ی 
ها

خبر

زیر نظر: ناظم رام

آگهی تغییرات شرکت تعاونی زنبور داران ماکو و حومه به شماره ثبت ۱۵۰   
و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۹۴۸۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
۲۳/۱۱/۱۳۹۸ و نامه شماره ۱۰۱/۹۹/۱۸۴/۱۴ مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۹ اداره تعاون روستایی 
شهرستان ماکو تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -۱ آقای رمضان جعفری رند به شماره ملی 
۲۸۳۰۲۰۴۵۹۱ بعنوان بازرس شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب شد. -۲ ترازنامه و 
صورتهای مالی و سودزیان سال مالی ۱۳۹۷ شرکت تصویب شد اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماکو )۸۶۱۳۲۴(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی صنایع پالستیک ارومیه به شماره 
استناد صورتجلسه  به  ملی ۱۰۲۲۰۰۷۲۴۵۷  شناسه  و  ثبت ۳۵۴۹ 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۸ و نامه 
شماره ۱۳۹۲ مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۹ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
سایر  و  ترازنامه   ۱-  : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات  ارومیه  شهرستان 
صورتحسابهای مالی سال ۹۷ تصویب شد. -۲ نادر مالک کدملیس 
۲۹۰۹۶۴۴۹۶۰ ، حسین داودی کدملی ۲۸۷۰۱۶۲۱۰۳ و عباس مالک 
کدملی ۲۹۰۹۷۹۹۹۵۶ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و سمیرا 
حجتی کدملی ۲۷۵۳۵۷۱۱۷۱ و لطیفه نمازی کدملی ۲۹۰۹۰۶۶۴۲۸ 
به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت به مدت سه سال 
سمت  به   ۲۷۵۰۴۶۴۴۱۲ کدملی  تاتایی  ناصر   ۳- شدند.  انتخاب 
بازرس اصلی و رحیم طائری کدملی ۲۷۵۴۰۶۴۸۸۵ به سمت بازرس 
علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری ارومیه )۸۶۱۳۲۵(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی 
به   ۱۰۸۶۱۸۱۶۸۳۴ ملی  شناسه  و   ۱۹ ثبت  شماره  به  سردشت 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۸ و نامه شماره 
روستایی  تعاون  اداره   ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ مورخ   ۱۰۸۲/۹۸/۳۴۲/۱۰
شهرستان سردشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -۱ آقای محمد سلیمان 
پور کد ملی ۲۸۸۹۱۵۹۸۰۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای خالق 
رسولی کد ملی ۲۸۸۹۳۱۹۹۱۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره 
وآقای حسن خاله کد ملی ۲۸۸۹۶۱۷۰۹۲ به عنوان منشی هیئت 
مدیره و آقایان رئوف جاوید کد ملی ۲۸۸۹۴۵۹۳۷۳ وشهرام حسن 
زاده کد ملی ۲۸۹۹۷۵۲۳۰۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت سه سال مالی انتخاب شدند -۲ آقای محمد خلکانی کد 
ملی ۲۸۸۹۱۸۵۴۴۳ به عنوان مدیر عامل شرکت برای سه سال مالی 
انتخاب شدند -۳ کلیه چک ها ، قراردادها و اسناد واوراقی که ایجاد 
تعهد برای شرکت نماید و یا تمام یاقسمتی از حق شرکت را منتفی 

سازد ، به استثناء مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری 
شرکت ترتیب خاصی داده باشد ، پس ازتصویب هیئت مدیره با امضاء 
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و مهرشرکت معتبر خواهد بود .در 
غیاب رئیس هیات مدیره نایب رئیس هیات مدیره حق امضاء دارد. 
اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیر عامل صادر خواهد شد ، 
مگر مراسالت هیئت مدیره که با امضاء رئیس هیئت مدیره صورت 
خواهد گرفت اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سردشت )۸۶۱۹۹۵( 

رونوشت گواهی حصر وراثت
آقای عظیم آشنا دارای شناسنامه ۳۶۵۰۶۷۱۲۲۰ به شرح دادخواست به کالسه ۸/۹۹ این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد گل آشنا به 
شناسنامه ۳۶۴۰۲۹۷۷۹۲ در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۸ در آخرین اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 

و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
عظیم آشنا فرزند گاجیان شماره ملی ۳۶۵۰۶۷۱۲۲۰ پدر متوفی

جمال خاتون امیری نسب فرزند ابراهیم شماره ملی ۳۶۵۰۵۹۰۱۴۱ مادر متوفی
های  روزنامه  از  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
کثیراالنتشار آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه هب این شورا تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شماره ۲نگور – الل محمد بادپا

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 
ثبتی ناحیه یک شهرکرد بخش ده استان چهارمحال و بختیاری 

به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیات مندرج در 
قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شهرکرد مورد رسیدگی  و رأی 

آن صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
امالک واقع در قریه شهرکرد شماره پالک ۲- اصلی  

۱۲۰۶۸ فرعی آقای حسن صانعی دهکردی نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۱۳۳ متر مربع خریداری شده مع الواسطه از سید حسین حسینی 
۱۲۰۶۸ فرعی خانم حمیده مردانیان دهکردی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۱۳۳ متر مربع خریداری شده مع الواسطه از سید حسین حسینی 

امالک واقع در قریه چالشتر به شماره پالک ۵۳- اصلی 
۷۴۹ فرعی آقای علی کرم کریمی پیربلوطی ششدانگ یک باب به مساحت ۱۹۶ متر 

مربع خریداری شده مع الواسطه از یداله رمضانی 
امالک واقع در ابنیه اشکفتک به شماره پالک ۶۱- اصلی 

۳۳۹ فرعی خانم انیس تاجی اشکفتکی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت ۴۰۹/۳۹ متر مربع قسمتی از پالک شماره ۱۵۰ فرعی خریداری شده 

مع الواسطه از یوسف منوچهری 
۳۳۹ فرعی خانم زهرا تاجی اشکفتکی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت ۴۰۹/۳۹ متر مربع قسمتی از پالک شماره ۱۵۰ فرعی خریداری شده 

مع الواسطه از یوسف منوچهری 
به موجبه ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی این آگهی نسبت به امالک فوق الذکر در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه 
کثیراالنتشار و محلی آگهی و در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء صادره اعتراضی 
داشته باشند باید تا دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی در شهرها و از تاریخ الصاق آگهی در 

روستاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد ناحیه یک شهرکرد تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت ناحیه یک شهرکرد تحویل 
دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه ۹۹/۳/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه ۹۹/۳/۲۶

علی رحیمی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شهرستان شهرکرد 

رونوشت گواهی حصر وراثت
آقای ملک محمد بهراء دارای شناسنامه ۳۶۵۰۰۶۶۹۹۸ به شرح دادخواست به کالسه 
۱۷/۹۹ این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی 
اصغر بهراء به شناسنامه ۷۰۱۰۲۳۳۸۴۵ در تاریخ ۹۹/۱/۲۱ در آخرین اقامتگاه دائمی خود بدرود 

حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
ملک محمد بهراء فرزند غالم محمد شماره ملی ۳۶۵۰۰۶۶۹۹۸ پدر متوفی

خیرالنساء بهرا فرزند الل محمد شماره ملی ۳۶۵۰۱۷۲۹۵۱ مادر متوفی
های  روزنامه  از  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
کثیراالنتشار آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه هب این شورا تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شماره ۲نگور – الل محمد بادپا

آقای اصغر بامری به شماره شناسنامه ۳۶۱۳ به شرح دادخواست به کالسه ۱۳۰/۹۹ از 
این دادگاه درخواست نموده چنین توضیح داده که شادروان مریم بامری به شماره شناسنامه 
اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه حین  ۳۵۸۰۶۷۲۹۱۶ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ در 

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

مهتاب ملک بامری به شماره شناسنامه ۱۳۰۴، مرحوم ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف ۱۸
عظیم بامری

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

آقای اهلل بخش درزاده فر به شماره شناسنامه ۶۴۵۹۶۶۲۷۶۲ به شرح دادخواست به کالسه 
۱۶/۹۹ از این دادگاه درخواست نموده چنین توضیح داده که شادروان حفیظ اله درزاده فر به 
شماره شناسنامه ۵۰۱۱۰۷۴۰ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
اهلل بخش درزاده فر فرزند پیربخش شماره ملی ۶۴۵۹۶۶۲۷۶۲ پدر متوفی

زبیده درزاده فرزند یارمحمد شماره ملی ۶۴۵۹۶۱۴۰۲۴ مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف ۱۸
رئیس شورای حل اختالف شماره ۲نگور – الل محمد بادپا

آگهي حصروراثت
آقای غالمعلی علی اصغری شالکوهی به شماره شناسنامه ۷۱ فرزند محمد از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی اصغری شالکوهی  
فرزند حسین در تاریخ  ۹۸/۱۲/۲۸ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به 

شرح ذیل تعرفه شده اند:۱- غالمعلی علی اصغری شالکوهی به ش ش ۷۱ فرزند محمد نسبت 
پسر۲-طیبه تیوپور به ش ش ۸۹ فرزند علی نسبت زوجه به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري 
ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۷۹۴ سیار 
یا  و  دارد  اعتراض  نماید چنانچه هرشخصي  نوبت آگهي مي  را دریک  مفاد درخواست مزبور 
وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل 
اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۶ رشت- پروین انصاری

آگهي حصروراثت
خانم زهرا سیف زاده به شماره شناسنامه ۱۱۳۸ فرزند رحمت اله از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خیرالنساء زیرک شفتی فرزند  غالم 
در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه 
شده اند:۱-سعید سیف زاده به ش ش ۱۴۸۲ فرزند رحمت اله نسبت پسر۲-سجاد سیف زاده 
به ش ش ۷۷ فرزند رحمت اله نسبت پسر۳- زهرا سیف زاده به ش ش ۱۱۳۸ فرزند رحمت 
نسبت  اله  فرزند رحمت  به ش ش ۳۸۵  زاده مومن سرائی  نسبت دختر۴- مرضیه سیف  اله 
دختر۵- راضیه سیف زاده به ش ش ۵۶۹۰۱۳۵۴۰۲ فرزند رحمت اله نسبت دختر۶- رحمت اله 
سیف زاده مومن سرائی به ش ش ۴۹۰ فرزند قربانعلی نسبت زوج  به غیر از وراث نامبرده ورثه 
دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۷۶۴ 
سیار  مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و 
یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل 
اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۶ رشت-پروین انصاری

آگهي حصروراثت
شورا  این  از  محمد  فرزند    ۲۹۲۰۶ شناسنامه  شماره  به  تیسه  کیهانی  هاجر  خانم 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کبری عطائی تملی  
فرزند ابوالقاسم در تاریخ  ۹۷/۶/۱۴ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم 
به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-هاجر کیهانی تیسه به ش ش ۲۹۲۰۶ فرزند محمد نسبت 
دختر۲-مهناز کیهانی تیسه به ش ش ۱۴۴۸ فرزند محمد نسبت دختر۳- مریم کیهانی تیسه 
به ش ش ۶۳۵ فرزند محمد نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس 
از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۹۹۰۰۳۵۵ مفاد درخواست 
مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف 
رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۶ رشت- پروین انصاری

آگهي حصروراثت
این  از  ابراهیم  سید  فرزند   ۱۳۷۱ شناسنامه  شماره  به  پاکدامن  عیسی  سید  آقای 
شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید ابراهیم 
پاکدامن  فرزند سید حسین در تاریخ ۹۹/۲/۱ در شهرستان رشت فوت نموده است و 
ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-سد عیسی پاکدامن به ش ش ۱۳۷۱ فرزند 
پاکدامن به ش ش ۶۰۵ فرزند سیدابراهیم نسبت  سیدابراهیم نسبت پسر۲-سید ضیاء 
پسر۳- سیده اعظم پاکدامن به ش ش ۶۰۳ فرزند سید ابراهیم نسبت دختر۴- امهانی 
یوسفی به ش ش ۱۴ فرزند عبدالرحمن نسبت زوجه به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري 
ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۷۱۵ 
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 
برابر  اینصورت گواهي حصروراثت  نماید در غیر  اختالف رشت تسلیم  ۱۶ شوراي حل 

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

دلیل اصرار برای برگزاری آزمون حضوری نهمی ها و دوازدهمی ها چیست؟
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش وزارت 
آموزش و پرورش با بیان اینکه دانش آموزان ملزم هستند 
خودشان ماسک و دستکش تهیه کنند و به جلسه امتحان 
بیایند گفت: برای ۱۰ درصد دانش آموزان پیش بینی شده که 
اگر ماسک و دستکش به همراه نداشت بتواند آن را دریافت 
کند و امتحان بدهد. در پروتکل ها، حمایت و صیانت از معلمان 

هم کامال مشخص شده است.
خسرو ساکی با بیان اینکه آموزش مجازی در دنیا سابقه 
دارد و برای اولین بار نیست که اجرا می شود گفت: از گذشته 
برخی مدارس وارد امر آموزش مجازی شده بودند و از قدمت 

آموزش از راه دور نیز سال ها می گذرد.
مجازی  آموزش  سنجش  نتایج  آیا  اینکه  درباره  وی 
قابلیت استناد و ثبت در سوابق را دارد یا خیر؟ افزود: چون 
انجام  را  فعالیت  چند  شدیم،  کرونا  جریان  وارد  غیرمترقبه 
دادیم. ابتدا به صورت خودجوش همکاران معلم با استفاده از 
امکانات و شبکه های پیام رسان که در اختیار داشتند آموزش 
را ادامه دادند و شبکه شاد و مدرسه تلویزیونی نیز آموزش 
با توجه به اعتباری که نظر معلم دارد  ها را دنبال کردند. 

با اتکا به نظر معلم می توانیم ثبت سوابق را داشته باشیم.
آیتم های  برخی  گفت:  تحصیلی  هدایت  درباره  وی 
حالت  در  و  است  نظرخواهی  قالب  در  تحصیلی  هدایت 
عادی هم نظر معلم و خانواده در فرم ها ثبت می شود و همه 

فرایندها حضوری نیست.
ساکی در پاسخ به اینکه پس دالیل به مدرسه رفتن 
اینکه  وجود  با  کرد:  اظهار  چیست؟  شرایط  این  در  بچه ها 
آموزش مجازی شیوه پذیرفته شده ای است اما صاحبنظران 
تعلیم و تربیت معتقدند در دوره ابتدایی و متوسطه هیچ چیزی 
جای کالس فیزیکی و آموزش حضوری را نمی گیرد زیرا 
عالوه بر انتقال آموزش، رشد تربیتی، اخالقی، دینی و ... نیز 
دنبال می شود اما در مقاطع باالتر و در دانشگاه های معتبر 

دنیا دانشجوی مجازی داریم.
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش وزارت 
آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه علت و ریشه اصرار به 
برگزاری آزمون حضوری در این شرایط چیست؟ گفت: ما 
هم به دغدغه مردم احترام می گذاریم. از همه مهمتر سالمت 
دانش آموزان است و به دنبال این نیستیم که سالمت آنها 
به خطر بیفتد. همه دانش آموزان را فرزندان خود می دانیم و 
به گونه ای حرکت می کنیم که سالمت آنها به خطر نیفتد. 
به نظرات تخصصی احترام می گذاریم و ستاد ملی مدیریت 
هم  ما  می کند.  هدایت  هوشمندانه  را  بیماری  مهار  کرونا، 
آزمون و  پایه تحصیلی  نیستیم. ۱۰  قاعده مستثنی  این  از 
ارزشیابی غیرحضوری انجام می دهند و تصمیم گیری در 

اختیار شورای مدرسه است.
پایه های  دوازدهم  و  نهم  پایه  اما  داد:  ادامه  ساکی 

سرنوشت سازی هستند. در کشور خودمان مطابق تصمیم 
برای  ما  به  را  پروتکلی  ستاد  کنیم.  می  اقدام  کرونا  ستاد 
ناظر  مجری،  است.  کرده  ابالغ  آموزشی  واحدهای  تمام 
دانش آموزان  سالمت  تامین  برای  اجرایی  دستورالعمل  و 

مشخص است.
وی با بیان اینکه در این دستورالعمل موبه مو مشخص 
شده که چه طور خدمت رسانی کنیم گفت: اطالع رسانی های 
الزم در این باره صورت گرفته است. در آموزش و پرورش 
چون نمرات پایه نهم ضریب ۳ در هدایت تحصیلی دارد، 
البته شخصا تصمیم گیرنده  آزمون حضوری می گیریم که 

نهایی نبودیم و با ستاد ملی کرونا هماهنگ بوده ایم.
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش وزارت 
آموزش و پرورش ادامه داد: برای رعایت ضوابط بهداشتی، 
روسای  و  مدیرکل  است.  گرفته  صورت  مسئولیت  تقسیم 
مناطق و نواحی آموزش و پرورش مسئولیت کلی نظارت را 
برعهده دارند تا گندزدایی و بهداشت محیط و فاصله گذاری 

اجتماعی انجام شود.
ساکی تاکید کرد: اگر این پروتکل ها رعایت شود ما 
هم همانند دیگر اقشار و مشاغل کار خود را انجام می دهیم 
تا نظام آموزش و پرورش و نظام عالی برای سال آینده دچار 
خلل و مشکل نشود. اگر آزمون پایه دوازدهم را برگزار نکنیم 

آموزش عالی دچار مشکل می شود.
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ملی  اقدام  طرح  اصلی  هدف  جامعه 
مسکن دهک های ۴ تا ۷ هستند که از توان 
نسبی برای تامین آورده و پرداخت اقساط 

تسهیالت برخوردارند.
تولید و عرضه ۴۰۰  اقدام ملی  طرح 
هزار واحد مسکونی برای دهک های متوسط 
طراحی شده که وزیر راه و شهرسازی نیز 
پیش از این به آن اشاره کرده است. مسئولیت 
تامین مسکن برای دهک های یک تا سه 
نیز با نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد 

و بهزیستی است.
آنکه  از  بعد  ملی  مسکن  متقاضیان 
شرایطشان بر اساس شروط پنجگانه از جمله 
سبز بودن فرم »ج«، سرپرست خانوار بودن و 
عدم مالکیت آنها احراز شد باید در ابتدا حدود 
۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان بپردازند. به ترتیب بر 
اساس میزان پیشرفت پروژه نیز باید مبالغ 
دیگری را تزریق کنند. ۱۰۰ میلیون تومان 
نیز وام ۱۸ درصد به هر واحد تعلق میگیرد.

ملی  اقدام  طرح  واحدهای  مساحت 
در شهرهای  مثال  به طور  است.    متفاوت 
ها  واحد  مساحت  نفر  هزار   ۱۰۰ از  کمتر 
در  است.  مربع  متر   ۱۰۰ میانگین  طور  به 
شهرهای بزرگتر احتمااًل میانگین متراژ خانه 
ها کوچک تر خواهد بود. اما تخمین زده می 
شود که هزینه ساخت هر واحد بین ۲.۵ تا 
۳.۵ میلیون تومان در هر متر مربع باشد. لذا 
با توجه به این شرایط پیش بینی می شود 
پرداخت هزینه های  توان  پایین  دهک های 

طرح اقدام ملی را نداشته باشند.
اولین واحدهای مسکن ملی این ماه 

در سیرجان تحویل داده می شود
در حال حاضر پس از گذشت حدود 
استان  در  ملی  اقدام  پروژه  از  یکسال 
کرمان تعدادی از واحدها در شهر سیرجان 

محوطه  اکنون   هم  و  رسیده  اتمام  به 
که طبق  است  انجام  حال  در  سازی  آنها 
سازمان  مدیرعامل   - نبیان  علی  وعده 
ملی زمین و مسکن -، در روزهای آینده 

افتتاح خواهد شد.
گفته می شود تعداد این خانه ها ۱۷ 
تعاونی  توسط  که  است  واحد   ۵۰۰ و  هزار 
ساخته می شود و با توجه به اینکه اعضا به 
موقع آورده خود را تامین کرده اند با سرعت 
مناسبی اجرا شده و هم اکنون آماده تحویل 
محمودزاده،  محمود  اساس  این  بر  است. 
که  می گوید  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
بسیار  وابستگی  ملی  اقدام  پروژه  پیشرفت 
سوی  از  آورده  موقع  به  تامین  به  زیادی 

متقاضیان دارد.
پیشرفت ۳۵ درصدی مسکن ملی

همچنین طبق آخرین اعالم وضعیت 

اردیبهشت   ۱۶ تا  ملی مسکن  اقدام  پروژه 
ماه ۱۳۹۹ برای ۳۰۰ هزار واحد تامین زمین 
شده و ۲۳۰ هزار واحد مراحل اجرایی را طی 
تعریف  پروسه ی  این  مجموع  در  می کند. 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۳۵ از  بیش  شده 
به  تامین  در صورت  داده  قول  دولت  دارد. 
موقع آورده از سوی متقاضیان سال ۱۴۰۰ 

کل پروژه را به اتمام برساند.
این طرح در ۴ قالب شامل پروژه های 
مشارکتی، بخش خصوصی، پروژه های ۹۹ 
ساله و فروش اقساطی پیش می رود. برای 
از  متقاضی  تهران  شهر  در  چنانچه  مثال 
تمکن مالی بیشتری برخوردار باشد می تواند 
از پروژه های بخش خصوصی یا مشارکتی 

استفاده کند.
سهم استان تهران از طرح اقدام ملی 
مسکن در قالب ثبت نام ۶۶ هزار و ۲۹۰ واحد 

است و عالوه بر این تعداد قابل توجهی از 
پروژه های مشارکتی تعریف شده که تعداد 
آنها به مراتب بیش از واحد های ثبت نامی 
است. در پایان سهم دولت و بخش خصوصی 
به  فراخوان  قالب  در  تقسیم و سهم دولت 

متقاضیان واگذار می شود.
و  پرند  پردیس،  اندیشه،  شهر   ۴ در 
از  که  تهرانسر  محله  همچنین  و  هشتگرد 
مناطق پر تقاضای اطراف تهران محسوب 
می شوند طرح اقدام ملی مسکن عمدتًا در 
قالب مشارکت با سازندگان، فعال است. طبق 
برنامه اولیه ۲۰۰۰ واحد برای محله تهرانسر، 
 ۲۵ اندیشه،  جدید  شهر  برای  واحد   ۲۵۲۲
واحد  هزار  پرند، ۱۹  در  واحد  و ۳۲۷  هزار 
در پردیس و ۲۱ هزار واحد برای شهر جدید 

هشتگرد در نظر گرفته شده است.
تولید و عرضه ۴۰۰  اقدام ملی  طرح 
هزار واحد مسکونی، شهریور ۱۳۹۸ با حضور 
رئیس جمهوری آغاز شد. البته در برخی از 
مناطق از پایان سال ۱۳۹۷ کلید خورده بود. 
ماه  اردیبهشت  نیمه  تا  طرح  این  قالب  در 
زمین  تامین  واحد  هزار   ۳۰۰ برای   ۱۳۹۹
شده و ۲۳۰ هزار واحد مراحل اجرایی را طی 
می کند. بر اساس اعالم اسالمی وزیر راه و 
شهرسازی، اولین واحدهای مسکن ملی در 
بعضی مناطق کشور، خرداد یا تیرماه امسال 
تحویل می شود. پیش از این هم محمودزاده 
- معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود که 
۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد در شهرهای کوچک 
 ۲۳ روز  همچنین  است.  واگذاری  آماده 
مدیرعامل   - طاهرخانی  اردیبهشت ۱۳۹۹ 
شرکت عمران شهرهای جدید - دستور داد 
که ۲۰۰۰ واحد مسکن ملی پرند تا قبل از 
هفته دولت )شهریور ماه( امسال به متقاضیان 

تحویل داده شود.

ایران مال میزبان مشتریان بانک آینده
بانک آینده مجموعه ایران مال را میدان اجرای طرح 

ویژه »آینده داران« برای خرید اعتباری کرده است.
با  خردادماه،  اول  از  می توانند  آینده  بانک  مشتریان 
دریافت اعتبار حداقل ۱۰ )ده( میلیون ریال و حداکثر ۵۰ 
)پنجاه( میلیون ریال، از فروشگاه های ایران مال که دارای 
نشان »آینده داران«است خرید کرده، سه ماه بعد به صورت 
قرض الحسنه پرداخت کنند. مبلغ اعتبار بر اساس موجودی 

حساب انتخابی خود مشتریان، تعیین می شود.
ساعات فعالیت مجموعه ایران مال در روزهای عادی از ۱۰:۰۰ تا ۲۳:۰۰ و 
در روزهای پایان هفته )پنج شنبه و جمعه( با یک ساعت افزایش تا ۲۴:۰۰ است؛ 
فروشگاه های ایران مال در روزهای چهاردهم و پانزدهم خرداد نیز از ساعت ۱۳:۰۰ 

تا ۲۳:۰۰، آماده خدمت رسانی به هم وطنان گرامی است.

اوراق  ریال  میلیارد   ۱۵۰۰۰ سقف  تا  ایران  صادرات  توسعه  بانک 
گام صادر می کند

بانک توسعه صادرات با هدف رفع موانع رونق تولید و 
تامین سرمایه در گردش سالم و پایدار با مجوز بانک مرکزی 

تا سقف ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال اوراق گام صادر می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، گواهی 
اعتبار مولد )گام(، به عنوان یک ابزار بازار محور و با قابلیت 
نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه، امکانات جدیدی 
را برای تأمین اعتبار بنگاه های تولیدی فراهم می کند که 

بر اساس آن تولیدکنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه از بانک عامل، انتشار 
و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید را درخواست کرده و به بنگاه فروشنده، 

مواد اولیه تحویل می دهند.
قابلیت نقل و انتقال در بازار سرمایه

براساس این گزارش، گواهی یاد شده، عالوه بر قابلیت نقل و انتقال در بازار پول 
در بازار سرمایه نیز قابل معامله است. این امر بدان معناست که سرمایه گذاران خرد و 
کالن از طریق بازار سرمایه، به عنوان مکمل سیستم بانکی کشور در تامین سرمایه 
در گردش واحدهای تولیدی عمل نموده که این امر بدون تحمیل فشار مضاعف بر 
سیستم بانکی کشور، به رفع مشکالت واحدهای تولیدی کمک شایانی خواهد کرد.

مراحل درخواست اوراق گام 
این روش برای تامین سرمایه در گردش  )مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار 
مصرفی( مشتریان حقوقی بانک که مجوز فعالیت در بخش های اقتصادی مولد داشته 
و ماهیت فعالیت شان تولیدی صادراتی باشد، کاربرد داشته و می توانند با مراجعه به 
بانک و معرفی بنگاه فروشنده )اعم از تولیدی یا خدماتی( درخواست خود را ارایه کنند.

درصورت صدور مصوبه، مفاد آن به متقاضی ابالغ شده و پس از انجام اقدامات 
الزم توسط وی )نظیر ارایه وثایق، بیمه نامه وثایق و ...( قرارداد منعقد خواهد شد. در 
این مرحله متقاضی باید به بنگاه فروشنده اطالع دهد تا برای انجام مراحل بعدی، 

به شعبه مربوطه بانک مراجعه کرده تا اوراق صادر و در اختیار وی گذارده شود.
در روش اول انتقال مالکیت اوراق توسط فروشنده به اشخاص دیگر، قابلیت 
انتقال از زمان صدور تا یک ششم زمان صدور تا سررسید، صرفا در بازار پول و 
از طریق سامانه گام خواهد بود. در روش دوم به دنیال اتمام بازه زمانی در روش 
اول، پس از انتقال به بازار سرمایه و طی تشریفات مربوطه، اوراق صرفا در بازار یاد 
شده قابل معامله بوده و بانک دخالت و مسوولیتی در قبال خرید و فروش اوراق 

نخواهد داشت.

چقازردی خبر داد:
بانک حکمت ایرانیان در بانک سپه ادغام شد

پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: مدیرعامل بانک سپه 
اعالم کرد با برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
سالیانه و مجمع فوق العاده ادغام بانک حکمت ایرانیان، این 

بانک رسمًا در بانک سپه ادغام شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، محمدکاظم 
چقازردی ضمن اعالم خبر فوق افزود: در پی اعالم ریاست 

کل محترم بانک مرکزی مبنی بر برگزاری مجامع بانک های حکمت ایرانیان و مهر 
اقتصاد در هفته جاری، بانک سپه با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک 
مرکزی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بورس و اوراق بهادار، زمینه برگزاری 
مجامع این دو بانک را فراهم کرد و در اولین گام مجامع مربوط به بانک حکمت 
ایرانیان با حضور اکثریت سهامداران در روز شنبه دهم خردادماه سال ۱۳۹۹برگزار شد.

وی اظهار داشت: با برگزاری مجامع ادغام حکمت ایرانیان، این بانک نخستین 
بانک وابسته به نیروهای مسلح است که رسمًا در بانک سپه ادغام می شود و از روز 
یکشنبه یازدهم خردادماه سال جاری شعب بانک سابق حکمت ایرانیان با تابلوهای 

بانک سپه آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز و مشتریان گرامی هستند.
وی اظهار داشت: بانک سپه تمامی تمهیدات اجرایی شامل عملیات حوزه 
تابلوهای  نصب  مشتریان،  خدمات  ارائه  برای  واسط  نرم افزار  به کارگیری  شعب، 
سپه،  بانک  سوی  از  شعب  پرسنل  و  مسئوالن  کلیه  احکام  صدور  سپه،  بانک 
ابالغ راهبردها و دستورالعمل های اجرایی بانک سپه متناسب با ساختار مصوب 
به  مطلوب  خدمات  پروردگار  فضل  به  و  داده  انجام  را  سپه  بانک  هیئت مدیره 

مشتریان عرضه خواهد کرد.
مجامع  به عمل آمده  هماهنگی  با  کرد  امیدواری  ابراز  سپه  بانک  مدیرعامل 
سایر بانک های ادغام شونده طبق برنامه ریزی زمان بندی شده به زودی انجام گیرد.

همتی : مردم را به تدریج از شر تورم مزمن خالص می کنیم
رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی 
در خصوص هدف گذاری تورم بر تالش بانک 
مرکزی برای کاهش ناترازی بانک ها و ثبات 
بازار ارز تاکید کرد و نوشت: به تدریج مردم را 

از شر تورم مزمن خالص می کنیم.
شت،  ا د د یا ر  د همتی  صر  لنا ا عبد
کارشناسان  و  از همه صاحبنظران  نوشت: 
مفیدشان  و  سازنده  نظرات  یه  را ا بابت 
ی  ر ا گذ ف  هد م  ر تو به  نیل  جهت 

در  را  مرکزی  بانک  شان  راهنمایی  و  نظرات  تداوم  با  قطعًا  شده،ممنونم. 
کرد. خواهند  یاری  مهم  این 

همانگونه که جناب آقای رییس جمهوری تأکید کردند؛ انضباط مالی شرط 
مهم کنترل تورم است. تأمین کسری بودجه از طریق واگذاری سهام و انتشار اوراق 
وتعمیق  بازار بدهی ، سیاست درست دولت است. این امر به بانک مرکزی کمک 

می کند که کنترل رشد نقدینگی را به طور جد دنبال کند.
هدف گذاری، تعیین دستوری تورم نیست تورم ماحصل تعامالت متغیرهای 
بودجه دولت و متغیرهای  نقدینگی، کسر  نرخ سود، رشد  مانند،  اقتصادی،  کالن 
مانند این است. تورم، به معنی افزایش مداوم قیمت سبد کاالها و خدمات در اقتصاد، 
را نمی توان به صورت دستوری کاهش و یا افزایش داد. پیش بینی بانک مرکزی 
با  توان  را می  بوده است.لذا، تورم  بر تورم  تداوم متغیرهای مؤثر  برمبنای فرض 
تغییر متغیرهای کالن سیاست گذاری اقتصادی، مانند نرخ سود سیاست گذاری، یا 
تغییرات در عملیات بازار باز، یا تغییر ساختار بودجه و میزان تامین مالی کسر بودجه 

با استفاده از اوراق و مانند آن، کنترل کرد.
هدف گذاری تورمی یک ساز و کار مدرن سیاست گذاری پولی و راهبرد جا 

افتاده ای در بانک های مرکزی دنیا در سه دههٔ گذشته است.
مصمم هستیم در ایران هم این تجربه موفق را انجام بدهیم. به یاری خدا بانک 
مرکزی مصمم هست روند ۵دههٔ گذشتهٔ رابطه بانک مرکزی و دخل وخرج دولت را 

باز تعریف کرده و به تدریج مردم را از شر تورم مزمن خالص کند.
بانک مرکزی با نظارت شدید و دقیق بر ترازنامه بانک ها، ناترازی بانک ها را 

کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد.
نرخ سود و داالن سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان 
با حفظ وضعیت انبساطی سیاست پولی، رشد انبساطی پولی کاهش پیدا کرده و 
عمال رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک 

شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.
اینگونه  انجام  کرونا  اقتصادی  وآثار  تحریم  حداکثری  فشار  اوج  درشرایط 
تحوالت ساختاری وهدف گذاری ها،ازسوی خیلی از دوستان ،بسیار ریسکی تلقی 
شده است.در آن روزهای سخت تابستان ۹۷ که این مسئولیت را پذیرفتم، تمام 
این مشکالت قابل پیش بینی بود لذا احتمال پیش آمد این نوع ریسکها را درمسیر 

خدمت به مردم متقبل شدم.
رویکرد فعال و اطالع رسانی منظم و مداوم به فعاالن اقتصادی و درجریان 

گذاشتن آحاد جامعه از ملزومات برنامه ها و سیاست های بانک مرکزی است.

از صعود نفت به باالی ۴۰ دالر خبری نیست
طبق نظرسنجی رویترز، قیمت نفت امسال به تدریج و با بهبود تقاضا و 
محدودیت عرضه رشد خواهد کرد اما تنشها میان آمریکا و چین در شرایطی 
که بازار هنوز از صدمات شیوع ویروس کرونا احیا نشده است، مانع صعود بیشتر 

قیمتها خواهد شد.
در نظرسنجی ماهانه رویترز از ۴۳ تحلیلگر پیش بینی شد میانگین قیمت 
هر بشکه نفت برنت در سال ۲۰۲۰ به ۳۷ دالر و ۵۸ سنت می رسد که حدود 
پنج درصد باالتر از قیمت ۳۵ دالر و ۸۴ سنت است که تحلیلگران در نظرسنجی 
آوریل پیش بینی کرده بودند اما همچنان کمتر از میانگین ۴۲ دالر و ۳۷ سنت 

برای امسال است.
میانگین قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۳۲ دالر و ۷۸ 
سنت پیش بینی شد که باالتر از ۳۱ دالر و ۴۷ سنت پیش بینی شده در نظرسنجی 

ماه گذشته بود. این شاخص در آوریل  به منفی ۴۰ دالر سقوط کرده بود.
مارشال استیوز، تحلیلگر بازار انرژی در شرکت IEG Vantage در این 
باره گفت: رشد تقاضا ممکن است در هفته ها و ماه های آینده بسیار کند باشد 

اما انتظار می رود در طول سال به مرور افزایش پیدا کند.
قیمت نفت برنت که شاخص قیمت بازار جهانی است، ماه گذشته تحت تاثیر 
سقوط تقاضا در بحبوحه شیوع پاندمی ویروس کرونا، به ۱۵ دالر و ۹۸ سنت در 

هر بشکه نزول کرده بود که پایین ترین رکورد ۲۱ سال اخیر بود.
با این حال پایبندی قوی اوپک، روسیه و سایر متحدانشان که گروه اوپک 
پالس را تشکیل می دهند به توافق کاهش تولید کمک کرده است نفت برنت 
از ابتدای ماه مه تاکنون حدود ۳۹ درصد رشد قیمت داشته باشد که بزرگترین 

رشد ماهانه از مارس سال ۱۹۹۹ به این طرف خواهد بود.
کارستن فریتچ، تحلیلگر کومرس بانک اظهار کرد که تقاضا برای نفت 
به کف رسیده و عرضه اوپک پالس و تولیدکنندگان آمریکای شمالی به میزان 
آن  بیم  که  به حدی  بازار  ترتیب  این  به  است.  کرده  پیدا  چشمگیری کاهش 
می رفت، دچار اشباع عرضه نشده و ممکن است کمبود عرضه قابل توجهی در 

نیمه دوم سال ۲۰۲۰ ایجاد شود.
ظهور مجدد تنشهای میان آمریکا و چین چشم انداز مختل شدن گسترده 

اقتصاد جهانی را مطرح کرده است.
طبق نظرسنجی رویترز، تقاضا برای نفت ممکن است در سال ۲۰۲۰ به 
میزان ۶.۴ تا ۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند در حالی که در نظرسنجی 

کاهش تقاضا ۹ تا ۱۰.۶ میلیون بشکه در روز پیش بینی شده بود.
بر اساس گزارش رویترز، هری چیلینگوییریان، مدیر تحقیقات کاال در بانک 
فرانسوی بی ان پی پاریباس اظهار کرد پیک کاهش تقاضا برای نفت در سه 
ماهه دوم خواهد بود که به ۲۱ میلیون بشکه در روز می رسد اما در سال ماهه 

چهارم به ۲.۱ میلیون بشکه در روز محدود می شود.
اما بانک مورگان استنلی هفته گذشته با اشاره به احیای سریع تر از حد 
انتظار تقاضای جهانی برای نفت و کاهش چشمگیر عرضه از سوی تولیدکنندگان 
بزرگ، قیمت مورد پیش بینی برای هر بشکه نفت برنت تا پایان سال ۲۰۲۰ 
را به ۴۰ دالر افزایش داده بود. این بانک پیش بینی کرده بود که تقاضا برای 
نفت تا سه ماهه چهارم امسال که اقتصادها از قرنطینه خارج می شوند، به حدود 
۹۷ میلیون بشکه در روز بهبود پیدا خواهد کرد که بهبود قابل توجهی است اما 

حدود چهار میلیون بشکه در روز کمتر از سال ۲۰۱۹ خواهد بود.
قیمتهای نفت در معامالت روز جمعه با امیدواری به پابرجا ماندن توافق 
تجاری آمریکا و چین و کاهش تولید نفت صعود کردند. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ژوییه با یک دالر و ۷۸ سنت معادل ۵.۳ 
درصد افزایش، در ۳۵ دالر و ۴۹ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت 
نفت برنت برای تحویل در ژوییه با چهار سنت افزایش، در ۳۵ دالر و ۳۳ سنت 
در هر بشکه بسته شد و قرارداد تحویل اوت با یک دالر و ۸۱ سنت معادل پنج 

درصد افزایش، در ۳۷ دالر و ۸۴ سنت در هر بشکه بسته شد.
هر دو شاخص رشد ماهانه چشمگیری را تحت تاثیر کاهش تولید جهانی 
ثبت  قرنطینه  محدودیتهای  رفع  از  پس  تقاضا  بهبود  برای  انتظارات  و  نفت 
کردند. وست تگزاس اینترمدیت ۸۸ درصد و برنت حدود ۴۰ درصد رشد قیمت 

ماهانه داشت.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران خبر داد؛
افزایش ۲۰ درصدی گازرسانی به نیروگاه ها

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از افزایش ۲۰ درصدی گازرسانی 
به نیروگاه ها خبر داد.

مهدی جمشیدی دانا با بیان اینکه هم اکنون روزانه ۲۴۰ میلیون مترمکعب 
گاز به نیروگاه ها تحویل می شود، گفت:  این رقم در هفته گذشته ۲۰۰ میلیون 

متر مکعب در روز بوده است.
وی پیش بینی کرد که در اوج مصرف برق در مرداد و شهریور، نیروگاه ها 
روزانه ۳۱۰ میلیون مترمکعب گاز نیاز داشته باشند که این عدد با توجه به ظرفیت 

شبکه،  به راحتی از سوی شرکت ملی گاز قابل تأمین است.
نیروگاه هایی که به  یادآور شد:  ایران  مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز 
شبکه گاز متصل هستند،  اکنون همه سوخت مورد نیاز خود را از طریق گاز تأمین 

می کنند، مگر آنکه در بخش گاز خود تعمیرات کوچکی داشته باشند.
جمشیدی دانا ادامه داد: ۸۵ نیروگاه هم اکنون از خوراک گاز استفاده می کنند.

وی تأکید کرد: امسال در زمستان وضعیت تأمین گاز به دلیل افزایش تولید 
و همچنین افزایش ظرفیت انتقال گاز بهتر خواهد بود.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: البته به سرمای هوا 
بستگیدارد و اگر برودت هوا شدت داشته باشد، چند روز از زمستان نیروگاه ها 
مشکلی  خانگی  بخش  گاز  تأمین  در  تا  کرد  خواهند  استفاده  دوم  سوخت  از 

نداشته باشیم.

واحدهای گاز و گاز مایع مناطق نفت خیز جنوب نوسازی می شود
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید گفت: کارخانه های 
گاز و گاز مایع )NGL( شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در برنامه تعمیر و 

نوسازی قرار دارند.
به گزارش شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، فرخ علیخانی در بازدید از 
تأسیسات گاز و گازمایع ۴۰۰، ۵۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مناطق نفت خیز جنوب اظهار 
کرد: این بازدید با هدف بررسی وضع این واحدها انجام شد که پس از ارزیابی های 
فنی و اقتصادی  برنامه بازسازی، نوسازی یا تجمیع آنها تعریف و اجرا خواهد شد.

وی افزود: همچنین بررسی اولیه وضع ناوگان آتش نشانی مناطق نفت خیز 
جنوب از دیگر اهداف این بازدید است و در نظر داریم ماشین ها و ایستگاه های 
آتش نشانی این شرکت را در چند مرحله مطابق با استانداردهای روز نوسازی 
و بازسازی کنیم.معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید ادامه 
داد: بررسی وضع خوزستان از نظر شیوع ویروس کرونا و پشتیبانی از اقدام های 

بهداشتی در راستای مسئولیت های اجتماعی از دیگر اهداف این بازدید است.
ملی  و  بزرگ  کار  یک  را  تأسیسات  بازسازی  و  نوسازی  طرح  علیخانی 
کارشناسان  توسط  که  مطالعاتی  کار  سال  چند  از  پس  کرد:  تصریح  و  خواند 
مناطق نفت خیز جنوب انجام گرفت در بخش های فرآورش و NGL تعدادی از 
این تأسیسات باتوجه به قدمت و تغییر خوراک و دیگر شرایط کاندیدای طرح 

نوسازی و بازسازی شدند.
نفت خیز  مناطق  ملی  مدیرعامل شرکت  عملکرد  از  رضایت  ابراز  با  وی 
است،  جنوب  نفتخیز  مناطق  محصول  محمدی  مهندس  اگرچه  گفت:  جنوب 
اما من به عنوان یک نقطه عطف از ایشان یاد می کنم، زیرا با استفاده از تفکر 
علمی ایشان می توان ساعت ها برنامه ریزی را در فیزیک یک مسئله پیاده کرد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید همچنین با قدردانی 
از تالش کارکنان مناطق نفت خیز جنوب، اظهار کرد: با وجود حجم باالی کار 
و فشردگی برنامه ها در این شرکت، فرهنگ عشق و عالقه به سازمان در این 
شرکت نهادینه شده است و دلسوزی شما به کار و تالش انگیزه ما را برای رفع 
از مشکالت دوچندان می کند. احمد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی  بخشی 
مناطق نفت خیز جنوب نیز با بیان اینکه پروژه های نوسازی تأسیسات در شمار 
پروژه های ملی هستند و کل کشور از آن منتفع خواهد شد، گفت:  انتظار داریم 
با همکاری مستمر و پیوسته تیمی و ضمن توجه به عنصر زمان، در یک بازه 

زمانی قابل قبول این کار را اجرایی کنیم و به سرانجام برسانیم.
وی کار در صنعت نفت را بسیار پیچیده توصیف کرد و با اشاره به رعایت 
حداکثری ایمنی در کار افزود: در بحث ایمنی با شک و تردید نباید به مسائل 
نگاه کرد و ضرورت دارد با گردآوری داده ها و  اطالعات صحیح  و به روز به 

یک سطح قابل قبول و ایمن  از فرآیند انجام کار رسید.

تحویل 1۷ هزار و ۵00 واحد در سیرجان؛

مسکن ملی برای دهک های متوسط ساخته می شود
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

همگن  یع  صنا نجمن  ا بیر  د
قطعه سازی کشور با بیان اینکه در جلسه 
قول های  صمت  وزارت  سرپرست  با 
اصلی  مشکالت  حل  برای  مساعدی 
صنعت قطعه سازی ارائه شد، از تعامل 
مورد  ارز  تامین  برای  مرکزی  بانک  با 
نیاز صنعت قطعه سازی و استفاده از ارز 
اشخاص در خارج از کشور و همچنین 
تامین اعتباری مواد اولیه برای صنعت 

قطعه سازی و خودروسازی خبر داد.
پایان  از  عمال  اینکه  به  توجه  با 
سال گذشته ارز نیمایی به قطعه سازان 
و  است  نگرفته  تعلق  خودروسازان  و 
که  نیمایی  ارز  قیمت  عجیب  جهش 
خودروسازان  و  قطعه سازان  به  البته 
برای  ای  عدیده  مشکالت  نمی رسد، 
است. ضمن  کرده  ایجاد  سازان  قطعه 
اینکه با وجود افزایش نرخ ارز، هنوز نرخ 
آن در قراردادهای مالی قطعه سازان با 
خودروسازان به دلیل مشکالتی که پیش 
از صالح قیمت ها وجود داشته، اصالح 
به  باتوجه  این موضوع  نشده است که 
افزایش هزینه های صنعت قطعه سازی 
هم فعاالن این صنعت را با مشکل روبرو 

کرده است.
هفته  پنجشنبه  رابطه،  این  در 
خردادماه(،  )هشتم  گذشت  که  ای 
اعضای هیات مدیره دو انجمن همگن 
انجمن  و  سازی  قطعه  و  محرکه  نیرو 
های  مجموعه  و  قطعات  سازندگان 
بزرگ  خودروساز  دو  مدیران  خودرو، 
با  بزرگ  ساز  قطعه  چند  و  کشور 
و  معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست 
تجارت و معاونین وی جلسه ای برگزار 
و به ابراز مشکالت اخیر صنعت قطعه 

سازی کشور پرداختند.    
انجمن  دبیر  نزاد-  محبی  آرش 
این  با  رابطه  در  سازی  قطعه  همگن 
جلسه، اظهار کرد: در ابتدای این جلسه، 
انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه 
سازان کشور، گزارش کاملی از وضعیت 
صنعت قطعه ساز، مشکالت و راه حل 

های پیشنهادی خود به وزارت صنعت، 
مشکالت  کرد.  ارائه  تجارت  و  معدن 
به طور کامل بررسی و دستورات الزم  
توسط سرپرست این وزارتخانه داده شد. 
جلسه بسیار خوبی بود که در آن »جناب 
مدرس خیابانی« اکیدا و قاطعانه اعالم 
کردند که حل مشکالت صنعت خودرو 
در  پیشران  صنایع  از  یکی  عنوان  به 
کشور که مورد نظر مقام معظم رهبری 
دستور  در  برنامه های  جزو  هم هست، 

کار وزارت صمت خواهد بود.
افزود: در مورد چهار مشکل  وی 
اصلی ما شامل قیمت گذاری، نقدینگی، 
همچینین  و  ارز  و  اولیه  مواد  تامین 
علیه  منفی  های  هجمه  ایجاد  مشکل 
سازی  قطعه  و  خوردوسازی  صنعت 
امنیتی  و  جامعه  و  مسئوالن  نزد   در 
کردن این حوزه صحبت شد. سرپرست 
دادند  مساعد  قول  هم  صمت  وزارت 
که در رابطه با هر چهار مورد کارگروه 
ویژه  صورت  به  و  شود  تشکیل  هایی 

مورد پیگیری قرار گیرد.
با  کشور  قطعه  صنعت  فعال  این 
حوزه  در  الخصوص  علی  اینکه  بیان 
بانک  با  تا  شد  داده  قول  ارز،  تامین 
گفت:  گیرد؛  صورت  تعامل  مرکزی 
)ارز صادراتی،  مختلف   در بخش های 
نیمایی و...( تامین صورت گیرد. اما در 
صنعت خودروسازی یا قطعه سازی به 

دلیل تحریم مستقیم در بخشی، امکان 
قانونی  و  رسمی  مبادی  از  ارز  انتقال 
مورد تایید نظام بانکی دنیا وجود ندارد 
که در این زمینه نیز قول دادند به شیوه 
ای بتوان با استفاده از ارز متقاضی که 
حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  حساب  در 
تامین  است،  کشور  از  خارج  در  ایرانی 

ارز مورد نیاز صورت گیرد.
رابطه  در  داد:  ادامه  نژاد  محبی 
با مشکالت تامین مواد اولیه و کمبود 
نقدینگی قطعه سازان نیز دستوراتی داده 
تامین  شود.  انجام  هایی  تا کمک  شد 
سازی  قطعه  برای  مواداولیه  اعتباری 
تولیدکنندگان  سوی  از  خودروسازی  و 
محصوالت  و  فوالد  مس،  داخلی 
گرفت.  قرار  کار  دستور  در  پتروشیمی 
نمایندگانی از قطعه سازان برای پیگیری 
وزارت  دوستان  کنار  در  موضوع  این 

صمت قرار خواهند گرفت.
سازی  قطعه  همگن  انجمن  دبیر 
با بیان اینکه در جلسه اول، عزم جزم 
معدن  صنعت،  وزارت  جدید  سرپرست 
قطعه  مشکالت  حل  برای  تجارت  و 
سازی و خودروسازی مشهود بود، ابراز 
امیدواری کرد: در آینده شاهد تحول در 
ابتدایی  این دو ماه  باشیم و  این حوزه 
جهش  های  برنامه  مطابق  که  سال 
باقی  ماه   ۱۰ در  نرفتیم،  پیش  تولید 
مانده جبران شود و به برنامه ها برسیم.

***
ر  هزا  ۷۵ له  یکسا پیش فروش 

خودرو به زودی
کمیته  جلسه  مصوبات  اساس  بر 
فروش  دیگر  طرح  زودی  به  خوردو، 
فروش  پیش  صورت  به  که  خودروها 
با موعد تحویل یکساله خواهد بود آغاز 

خواهد شد.
کمیته  جلسه  گذشته،  ظهرجمعه 
طبق روال هفته گذشته، جلسه کمیته 
خودرو با حضور سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و دستگاه های نظارتی 
سازمان  دادستانی کل کشور،  از جمله 
بازرسی کل کشور، پلیس راهور ناجا و 

خودروسازان برگزار شد.  
بر اساس مصوبات  این جلسه  در 
کمیته خودرو، مقرر شد تا پیش فروش 
یکساله ۷۵ هزار دستگاه خودرو از سوی 

خودروسازان به زودی آغاز شود.
همچنین در این جلسه اعالم شد 
که تحویل ۲۲ هزار دستگاه خودرو نیز 
خواهد  صورت  خودروسازان  سوی  از 

گرفت.
جلسه  این  در  ها  این  بر  عالوه 
تصمیمات مشخصی برای بهبود فرآیند 
کمیته  سوی  از  خودرو  پیش فروش 
در  جزئیات،  که  گردید  اتخاذ  خودرو 
خودروسازان  رسمی  اطالعیه  قالب 

منتشر خواهد شد.

دبیر انجمن قطعه سازان خبرداد؛

قول مساعد سرپرست وزارت صمت برای حل مشکالت قطعه سازان

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ظرف هفته آینده ادغام 
دو بانک حکمت و مهراقتصاد در بانک سپه نهایی خواهد شد.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به 
تأکید رئیس جمهور بر تقویت نظارت بانک مرکزی افزود: ما 
اقدامات مهمی را برای کنترل و اصالح نظام بانکی آغاز کرده 
ایم و بخش قابل توجهی از تصمیم گیری ها درباره نرخ های 
سود بانکی و بین بانکی نتیجه انضباطی بود که در بانک های 

مختلف ایجاد شد.
وی گفت: بانک های وابسته به نیرو های مسلح را به 
بانک  دو  ادغام  آینده  هفته  ظرف  و  می کنیم  ادغام  تدریج 
حکمت و مهراقتصاد در بانک سپه نهایی خواهد شد.رئیس 
کل بانک مرکزی افزود: سه بانک دیگر هم ادغام شان به 

تدریج انجام می شود.
همتی با اشاره به این که چند بانک، ناترازی مالی شان 
باال بود گفت: این ها را تحت کنترل گرفتیم، مدیریت شان را 
اصالح کردیم و تحت نظر مستقیم قرار گرفتند و ان شاء اهلل 

بتوانیم ناترازی شان را جمع کنیم.
وی افزود: در مورد بازار پول و انضباطی که در نرخ سود 
بنابراین  باید وجود داشته باشد کار های مهمی انجام دادیم 

نظام بانکی ما به سمتی می رود که نظارت ها جدی تر شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: شاید یکی از دالیلی 
که توانستیم هدف گذاری تورم داشته باشیم استفاده از ابزار 
عملیات بازار باز بود که بانک ها نقش مهمی در رسیدن به 

این هدف خواهند داشت.

همتی با تأکید بر این که بانک مرکزی نقدینگی را کنترل 
می کند افزود: من مطمئن هستم امسال نقدینگی ما به مراتب 
از رشد نقدینگی سال ۹۸ کمتر خواهد بود.وی تصریح کرد: 
مجموعه این اقدامات به سمتی پیش می رود که بازار پولی ما 

از شفافیت و آرامش بیشتری برخوردار باشد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: وقتی بازار پول آرامش و 
روندی منطقی داشته باشد و به سمت کنترل تورم برود به یقین 

روی نرخ ارز و بقیه بازار هم تأثیر خواهد گذاشت.
همتی ابراز امیدواری کرد: با روش های به کار گرفته 
شده در بازار پول و ارز شاهد آرامش بیشتری تا پایان سال 

در این بخش باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در دو ماهه اول امسال 
به رغم مشکالت در صادرات غیرنفتی ما حدود ۳ میلیارد دالر 

ارز برای واردات کاال های اساسی تأمین کردیم.

روند  صادرات  روند  اکنون  اینکه  به  اشاره  با  همتی 
خوب و مثبتی پیدا کرده است، افزود: در دو ماهه اول ما 
اُفت زیادی در صادرات غیرنفتی داشتیم، ولی خوشبختانه 
نیما  سامانه  به  ارز  برگشت  و  شد  احیا  دوباره  صادرات 

سرعت گرفته است.
وی گفت: با روندی که به پیش می رویم تعادل برای 
اولیه  مواد  ویژه  به  و  ضروری  اساسی،  کاال های  ارز  تأمین 
به طور جدی  این موضوع  برقرار خواهد شد و  کارخانجات 

پیگیری می شود.
همتی افزود: اکنون هم از طریق سامانه نیما ارز تأمین 
می کنیم و هم صادرکنندگان به طور مستقیم ارز واردکنندگان 

را تأمین می کنند و باهم ارتباط برقرار کرده اند.
وی با تأکید بر استفاده از همه روش ها برای ساده کردن 
تجارت، گفت: تجار ما باید به دور از شرایط تحریمی غیرقانونی 

بتوانند راحت تجارت کرده و ارزشان را جا به جا کنند.
به  را  اختیار  این  افزود:  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
صادرکنندگان و واردکنندگان دادیم، اما آمار و اطالعاتشان در 
بانک مرکزی ثبت می شود و ما آن را کنترل می کنیم.همتی 
گفت: به رغم فشار حداکثری علیه جمهوری اسالمی ایران 
مواد  و  اساسی، ضروری  پارسال کاال های  مانند  امسال هم 

اولیه را تأمین می کنیم.
همه  رغم  به  سال  اول  ماه  دو  همین  در  افزود:  وی 
مشکالت حدود ۳ میلیارد دالر ارز برای واردات تأمین کردیم 

و امیدواریم در ماه های آینده این روند بهتر شود.

ادغام دو بانک در بانک سپه از هفته آینده
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دبیر کل پیشین کمیته المپیک:
طالی بهداد قربانی اختالف آیان و مرادی شد

دبیر کل پیشین کمیته ملی المپیک گفت: 
رییس فدراسیون جهانی وزنه برداری با علی 
مرادی زاویه داشت و وقتی سهراب مرادی هم 
در المپیک ریو طال گرفت، خطر بهداد سلیمی 

را تهدید کرد.
شاهرخ شهنازی دبیر کل پیشین کمیته 
ملی المپیک درباره اتفاقاتی که در زمان رقابت 
بهداد سلیمی در المپیک ریو رخ داد  و اینکه 
آیا تاماش آیان به صراحت به مسئوالن کمیته 

ملی المپیک گفته بود نمی گذارد مدال طال به ایران برسد، بیان کرد: تاماش آیان 
که مرد قدرتمند وزنه برداری جهان در سه دهه گذشته بود، مدتها با فدراسیون 
ایران و بطور مشخص با آقای علی مرادی زاویه داشت. او فکر می کرد علی 
مرادی به عنوان آلترناتیو برای جایگزینی اوتالش می کند و یا حد اقل تصور 
می کرد که با وی همراهی ندارد. عده ای هم بودند که آیان را تحریک می 

کردند. رییس وقت فدراسیون عراق از جمله این افراد بود.
شهنازی ادامه داد: آیان به صراحت این مخالفت را بیان نمی کرد اما من 
در رفتارهای او مشاهده می کردم. یک بار هنگام انتخابات فدراسیون ایران 
نامه ای محرمانه به وزیر ورزش وقت ما نوشت و عنوان کرد که امیدوار است 

آقای مرادی رییس فدراسیون ایران نشود.
دبیرکل پیشین کمیته ملی المپیک در مورد اتفاقات المپیک ریو نیز گفت: 
در المپیک ریو  وقتی سهراب مرادی مدال طال گرفت که البته برای فدراسیون 
جهانی و شخص آیان کمی غیر قابل پیش بینی بود، خطر بهداد سلیمی را 
تهدید کرد زیرا اگر موفق می شد مدال طال بگیرد این یک موفقیت بزرگ 
برای فدراسیون ایران و آقای مرادی محسوب می شد. حتما دقت کرده اید که 
بدون اعالم قبلی و به صورت غیر منتظره در روز مسابقه، هیات ژوری تغییر 
کرد و همان فرد عراقی عضو هیات ژوری شد که البته با اختیاراتی که آیان 

داشت توانست این جابجایی را انجام دهد.
شهنازی در مورد جلسه ای که مسئوالن کمیته ملی المپیک با تاماش 
آیان داشتند نیز گفت: بحث جلسه با او توسط مدیران کمیته اصال مطرح نبود 
چون آیان رسما چنین موضوعی را بیان نمی کرد که بشود به او ایرادی وارد 

کرد. او بسیار زیرک بود و به نوعی موضع خود را بروز نمی داد. 
او در مورد اتهاماتی که به آیان وارد شد و استعفایش از ریاست فدراسیون 
جهانی تاکید کرد: در مورد اتهاماتی که به او وارد کرده اند باید گفت که سالهای 
طوالنی عده ای که از او دل خوشی نداشتند به دنبال برکناری اش بودند و 
تالش می کردند مدارکی علیه او پیدا کنند. با توجه به سوابق او و از طرفی 
سن باالیی که دارد احتمال می دهم دیگر نتواند به IWF  بازگردد و حداقل 
بخشی از اتهامات متوجه او خواهد شد. البته هرگز نمی توان خدمات او به وزنه 

برداری جهان را نادیده گرفت.

تقدیر جردن باروز از اقدامات انسان دوستانه حسن رحیمی
قهرمان کشتی آزاد جهان و المپیک که 
یکی از چهره های شناخته شده اهالی کشتی 
ایران است با انتشار پیامی از اقدامات حسن 

رحیمی تقدیر و تشکر کرد.
جردن باروز به عنوان یکی از آزادکاران 
مطرح آمریکایی به دلیل مبارزاتش با برخی از 
کشتی گیران ایرانی از شهرت خاصی برخوردار 
است. این آزادکار که عالقمندان ایرانی فراوانی 
دارد به تازگی با انتشار پیامی از حسن رحیمی 

دارنده مدال برنز المپیک و دارنده یک مدال طال، یک نقره و دو برنز کشتی 
آزاد جهان قدردانی کرد. باروز در این پیام از فعالیت های انسان دوستانه حسن 
رحیمی و برخی از قهرمانان ورزش ایرانی مبنی بر انجام  مسئولیت های اجتماعی 

و اقدامات خیرخواهانه تشکر و تقدیر به عمل آورد.
در پیام جردن باروز که ریاست کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی 
را نیز بر عهده دارد، آمده است: »من از حسن رحیمی الگو می گیرم و می دانم 
حسن رحیمی به خوبی در فعالیتهای اجتماعی برای مردم ایران، فعال است. 

من اقدامات او را دنبال می کنم«.
پیش از این نیز حسن رحیمی نیز در پیامی به جردن باروز اعالم کرد از 
مواضع وی در دفاع از مرد سیاه پوستی که چندی پیش به دست پلیس آمریکا 

به قتل رسید، حمایت و این اقدام غیرانسانی را محکوم کرد.

مرادی: لغو المپیک بزرگترین ضربه به ورزش است
قهرمان سابق دوی های استقامت ایران 
گفت: دوومیدانی در یک سال اخیر شاهد تغییر 

و تحوالتی بوده و بالتکلیف است.
استقامت  دوی  مربی  مرادی،  سجاد 
ایران به شرایط دوومیدانی در یک سال اخیر 
زیادی  تحوالت  و  تغییر  گفت:  و  کرد  اشاره 
عرب  آقای  آمدن  کیهانی،  آقای  رفتن  مثل 
و در ادامه سرپرستی آقای مبینی اتفاق افتاد. 
در واقع بالتکلیفی در این رشته همیشه بوده 

و هست، اکنون نیز با وجود شیوع کرونا بیشتر شده است. امیدوارم که وزارت 
ورزش به دوومیدانی نگاه ویژه ای داشته باشد تا دوباره به روزهایی برگردیم که 
۱۰ سهمیه المپیک کسب می کردیم. هرچند بارها این حرف را تکرار کرده ایم 
اما هیچ وقت و در هیچ دوره ای توجه شایسته نشده و دوومیدانی در بالتکلیفی 
و بی توجهی بوده است و در آینده نیز می ماند. با این حال امیدوارم این اوضاع 
عوض شود و روزهای خوبی ببینیم.او در مورد بالتکلیفی دوومیدانی گفت: به 
دلیل شیوع کرونا مسابقات لغو شد. عالوه بر این تا زمانی که انتخابات برگزار 
و رئیس فدراسیون مشخص نشود، ثباتی که مورد نیاز این رشته است به دست 
نمی آید. البته در جلسه اخیر شورای فنی که در دوره سرپرستی آقای مبینی برگزار 
شد، مقرر شد که هر کمیته ورزشکاران حرفه ای و تراز اول خود را معرفی کند 
تا برای آنها و مربیانشان حقوق تعیین شود. این جلسه را هفته آینده هم داریم. 

نیمه  و  استقامت  دوهای  در  ایران  ورزشکاران  مورد وضعیت  در  مردای 
استقامت اظهار کرد: اصال وضعیتی نداریم که بگوییم چگونه است چون همه 
چیز تعطیل است، از طرفی دیگر قبل از شیوع کرونا یک اردو در بروجن برگزار 
کردیم که بار فنی خوبی داشت اما همه چیز را گردن ما انداختند، بعد از آن 
توبه کردم که اردو برگزار کنم. ورزشکاران اکنون در شهرهای خود و با هزینه 
شخصی تمرین می کنند و کسی به آنها کمک نمی کند. البته وضعیت سایر ماده 
ها هم همین است.قهرمان سابق دومیدانی ایران در مورد احتمال لغو کامل 
المیپک توکیو گفت: با این اتفاق بزرگترین ضربه به بدنه دنیای ورزش وارد 
المپیک بزرگترین رویداد ورزشی است و در واقع اگر لغو شود  می شود چون 
اتفاق ورزشی قرن محسوب می شود. عالوه براین ورزشکاران هم  بزرگترین 

ضرر می کنند چون آنها در زمان های خاصی آمادگی کامل دارند.

 قهرمان پاراکانو مدال خود را به شهید عرصه سالمت اهدا کرد
پاس  به  ایران  پاراقایقرانی  ملی پوش 
قهرمانی  طالی  مدال  درمان،  کادر  زحمات 
سالمت  شهدای  از  یکی  خانواده  به  را  آسیا 

کشور اهدا کرد.
پاراکانوی  ملی پوش  جاهدی«  »اسالم 
ایران مدال طالی رقابت  قهرمانی آسیا را به 
خانواده »آرزو باهو« از پرستاران پرتالش در 
خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا اهدا کرد. باهو 
از شهدای مدافع سالمت است که در استان 

هرمزگان در راه مبارزه با ویروس کرونا جان خود را از دست داد.
جاهدی اعالم کرده است که در راستا ارج نهادن به فداکاری و ایثار کادر 
پزشکی کشور و تجلیل از مقام شامخ این  شهیده، مدال طالی خود را که از 

مسابقات آسیایی کسب کرده بود، به خانواده او اهدا خواهد کرد.

اللیگا به طور رسمی از ۲۲ خرداد از سرگرفته می شود
براساس تایید شورای ملی ورزش اسپانیا 
)CSD( اللیگا از ۱۱ ژوئن )۲۲ خردادماه( از سر 

گرفته خواهد شد.
این اطالعیه پس از آن منتشر شده است 
آغاز  مجوز  رسمی  طور  به  اسپانیا  دولت  که 
از هشتم  فعالیت های ورزشی را در این کشور 

ژوئن صادر کرد.
این  در  شده  منتشر  رسمی  بیانیه  در 
اسپانیا  فوتبال  فدراسیون  است:  آمده  خصوص 
تماس«  »گروه  از  بخشی  عنوان  به  اللیگا  و 

تشکیل شده به همراه شورای ملی ورزش، بر سر فرمت برگزاری ۱۱ هفته باقیمانده 
اللیگا سانتاندر و اللیگا اسمارت بنک )لیگ دسته اول و دوم اسپانیا( به توافق رسیدند.

بر این اساس اللیگا روز پنجشنبه ۱۱ ژوئن )۲۲خردادماه( با برگزاری شهرآورد 
سویل مابین سویا و رئال بتیس آغاز خواهد شد.

در بازه زمانی جمعه ۱۲ ژوئن تا دوشنبه ۱۵ ژوئن سایر دیدارهای هفته ۲۸ از 
جمله دیدار رئال برابر ایبار و مایورکا برابر بارسلونا انجام خواهد گرفت.

دیدارها پشت درهای بسته و با رعایت پروتکل های امنیتی سفت و سخت که 
توسط اللیگا تدوین و به تایید وزارت بهداشت اسپانیا رسیده است، برگزار خواهد 
شد. با این حال، مقامات به طور رسمی احتمال حضور تعدادی از هواداران را در آغاز 
فصل آینده و با توجه به پیشرفت و تحوالت مرتبط با ویروس کرونا، رد نکرده اند.

همچنین به منظور اتمام فصل تا ۱۹ جوالی دیدارها در بازه ای بیش از یک ماهه 
هر روز هفته و اکثریت در ساعات ۷:۳۰ و ۱۰ بعداز ظهر به وقت محلی برگزار می شود.

زمان استراحت در نظر گرفته شده مابین بازی ها برای هر کدام از تیم ها 
۷۲ ساعت است.

اللیگا از ۱۲ مارس و بدنبال اعالم وضعیت اضطراری ناشی از پاندمی کرونا 
در اسپانیا، تعلیق شد.

مرحله نخست تسهیل محدودیت ها از ماه جاری آغاز شد و بازیکنان در ابتدا 
به طور انفرادی اجازه تمرین دریافت کرده و سپس دز ۱۸ ماه مه، اجازه فعالیت های 

گروهی تا سقف ۱۰ نفر صادر شد.
مرحله بعدی دوشنبه هفته پیش رو و با صدور جواز تمرین تیمی انجام خواهد شد.

نجات دروازه بان پاری سن ژرمن از مرگ!
در  پاری سن ژرمن  فوتبال  تیم  دروازه بان 
خود  لوکس  خودروی  با  وحشتناک  تصادفی 
هر چند جان سالم به در برد اما ۲۰۰ هزار یورو 

خسارت روی دستش گذاشت.
سابقه  عضویت  که  بولکا«   »مارسین 
با  دارد  کارنامه  در  هم  را  چلسی  در  عضویت 
حال  در  ورشو  در  اجاره ای  لوکس  خودروی 
رانندگی بود اما او هنگامی که قصد سبقت گرفتن 
از خودروی مقابل را داشت، به صورت سهمگینی 

با خودروی مقابل برخورد کرد.
در شرایطی که خودروی لوکس حامل او به چمن کناره جاده پرت شده بود، 
اما کیسه هوای موجود در خودرو اجازه نداد تا آسیب چندانی به این بازیکن ۲۰ ساله 

وارد شود اما او برای انجام معاینات الزم راهی بیمارستان شد.
با این حال خودروی اجاره ای حامل این بازیکن حدود ۲۰۰ هزار یور خسارت دید.

البته این تصادف یک بازیکن ۲۰ ساله آن هم در نیمه های شب موجب شد تا 
رییس فدراسیون فوتبال لهستان به این موضوع ورود کند.

این دروازه بان ۲۰ ساله در تابستان سال گذشته با قراردادی به مدت سه فصل 
از چلسی راهی PSG شد.

دو مصدوم دیگر روی دست دورتموند
دو بازیکن بوروسیا دورتموند که برابر بایرن 
مونیخ به میدان رفتند دیدار این تیم برابر پادربورن 

را از دست دادند.
در  دورتموند  بوروسیا  کیکر،  گزارش  به 
حساس ترین دیدار هفته بیست و هشتم رقابت 
های بوندسلیگا در خانه از بایرن مونیخ پذیرایی 
کرد. دورتموندی ها امید زیادی به پیروزی در این 
دیدار خانگی داشتند اما در نهایت با یک گل تن 
به شکست دادند تا بایرن مونیخ با بیشتر کردن 
اختالف ۷ امتیازی در آستانه هشتمین قهرمانی 

پیاپی خود در بوندسلیگا قرار گیرد. دورتموند در این دیدار سه بازیکن اصلی خود 
یعنی مارکو رویس، اگسل ویتسل و زاگادو را در اختیار نداشت.

فاوره سرمربی دورتموند از مصدوم شدن دو بازیکن دیگر این تیم خبر داد که 
نشان دهد که وضعیت در نیم فصل دوم و بعد از سرگیری رقابت ها خوب نیست.

فاوره گفت: متاسفانه فصل برای محمود داهو به پایان رسید. آسیب دیدگی 
او در دیدار برابر بایرن مونیخ جدی است و او در ۶ بازی باقیمانده نمی تواند تیم را 
همراهی کند. ارلینگ هالند هم در دیدار بعدی برابر پادربورن نمی تواند به میدان برود.

رادچنکو: آزمون در حد تیم های بزرگ اروپا نیست
مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال روسیه و 
بازی  حد  در  آزمون  سردار  است  معتقد  زنیت 

کردن در تیم های بزرگ اروپا نیست.
آزمون،  سردار   ،sports گزارش   به 
مهاجم »زنیت« و تیم ملی ایران، اخیراً عنوان 
کرد که او هشت سال در روسیه بازی کرده است 
و برای چالش های جدید آماده است. به گفته 
دیمیتری رادچنکو، مهاجم سابق زنیت و تیم ملی 
روسیه که برای اسپارتاک مسکو  و رایو والیکانو و 
دپورتیوو اسپانیا بازی کرده است ، مهاجم ایرانی 

شانس خیلی باالیی برای بازی در یک باشگاه سطح باال ندارد.
او در همین ارتباط گفت: »من خواندم که آزمان آماده چالش های جدید است. 
او مزایای بسیاری دارد؛ سریع، تکنیکی والبته می داند چگونه مدافعان را باز کند، با 
سر خود خوب بازی کند و پرش می کند. اما من نمی گویم که او مناسب  باشگاه های 
برتر اروپا مانند رئال، یوونتوس، لیورپول، منچسترسیتی است. شاید سردار بتواند در 
تیم هایی که از نظر کالس کمی پایین هستند بازی کند. در این جا مهم است که آیا 
سرمربی به آزمون عالقه مند باشد یا خیر. آیا مهاجم در برنامه های تاکتیکی سرمربی 
جای دارد؟ در زنیت، آن ها طبق برنامه ۲-۴-۴ بازی می کنند و بیش تر تیم های 
اروپا از گزینه ۳-۳-۴ استفاده می کنند. به طور کلی، آزمان باید تنها در صورت 

پیشنهاد خوب، خارج شود.”
»سردار آزمان« بازیکن برجسته زنیت است، وی تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ قرارداد دارد 
و جدا شدن او فقط به دالیل اقتصادی ممکن است ایجاد شود. مهاجم روسیه در جام 
جهانی ۱۹۹۴ در پایان گفت: »آزمون به خوبی در زنیت جای می گیرد، او به سرعت با 
تیم توانست سازگار شود و شروع به گلزنی کرد. او با آرتم زیوبا به خوبی تعامل دارد. 
اما اگر زنیت پیشنهاد خوبی را دریافت کند، اگر پول خوبی برای آزمون ارائه شود، 

باید آن را بفروشد. عالوه بر این، هر لژیونر دیر یا زود باشگاه را ترک خواهد کرد.

رد پیشنهاد تیم اماراتی توسط کاوانی
مهاجم اروگوئه ای پاری سن ژرمن با وجود پیشنهاد خوبی که یک تیم اماراتی 

به او داد، حاضر نشد که راهی لیگ امارات شود.
به گزارش البیان، قرارداد کاوانی با پاری سن ژرمن به پایان رسیده و این مهاجم 

اروگوئه ای در آستانه جدایی از پاریسی ها است.
کاوانی بهترین گلزن تاریخ باشگاه پاری سن ژرمن به شمار می آید اما باتوجه 
به اینکه ۳۳ سال سن دارد قراردادش تمدید نخواهد شد و تا حدود زیادی جدایی 

او نهایی شده است.
روزنامه البیان امارات به نقل از گاتزتا دلو اسپورت ایتالیا نوشت که کاوانی با 

پیشنهاد خوب یک تیم اماراتی مواجه شد اما او پاسخ منفی داده است.
طبق اعالم این روزنامه به احتمال خیلی زیاد این مهاجم باتجربه اروگوئه ای 
اینتر را بر تن خواهد کرد و توافقاتی بین او و باشگاه صورت  فصل بعد پیراهن 

گرفته است.
پیش از این رسانه های فرانسوی از اتلتیکو مادرید به عنوان مشتری بعدی 
کاوانی سخن به میان آوردند اما ظاهرا او به اینتر بیشتر نزدیک شده است و باید 

منتظر حضور او در نرآتزوی باشیم.

اینجا فوتبال ایران است؛ ۱۹ سال بعد 
از اینکه پسوند حرفه ای روی خود گذاشته و 
هنوز هم زیان ده و بدون درآمدزایی محسوب 

می شود.
در گیر و دار شروع دوباره لیگ برتر بعد 
از تعطیلی نزدیک به هفتاد و اندی روزه و در 
شرایطی که خیلی از تیم ها با بیانیه نویسی و 
اعتراضات خود به دنبال تعطیلی مسابقات این 
فصل هستند، پرسپولیس و یحیی گل محمدی 
دنبال  را  خود  تمرینات  گذشته  از  مصمم تر 
یابند؛  دست  قهرمانی  پوکر  به  تا  می کنند 

قهرمانی  زیان ده برای مدیران این باشگاه!
فاصله ۱۰ امتیازی آنها در صدر جدول 
هواداران شان  برای  را  امیدواری  بزرگترین 
بار  چهارمین  برای  سرخ ها  تا  داده  شکل 
قرق  به  را  قهرمانی  سکوی  بتوانند  پیاپی 
دهند.  سر  قهرمانی  سرود  و  آورده  در  خود 
اما جالب است بدانید در روزهایی که مدیران 
تیم بیشترین تمرکز خود را در کنار دعواها و 
کنایه های درون باشگاهی به تامین منابع مالی 
و پرداخت مطالبات و بدهی های خارجی قرار 
داده اند، این قهرمانی آنها را زیر دین حدود ۲۰ 

میلیاردی خواهد برد.
و  بازیکنان  برای  کلمه  این  “آپشن”؛ 
غیرقابل  شیرینی  ایرانی  فوتبال  در  مربیان 
وصفی دارد. به طوری که اگر با آنها باالترین 
سقف قرارداد بسته شود اما حرفی از آپشن 
صورت  بزرگی  توهین  انگار  نیاید  میان  به 

گرفته است!
آپشن ها در پرسپولیس اما طی سالیان 
اخیر شرایط عجیبی به خود گرفته اند؛ درست 
از زمان محرومیت نقل و انتقاالتی سرخ ها، 
حمیدرضا گرشاسبی دست به اقدامی زد که 
به  موضوع  این  از  نزدیکانش  مقطع  آن  در 
اما  توصیف می کردند. گرشاسبی  خودکشی 

آسیا  فینال  به  بود که صعود  خوش شانس 
قرار  آنها  اختیار  در  مناسب  مالی  منبع  یک 
داد تا بتوانند بخش اعظمی از تعهدشان را به 

سرانجام برسانند.
مدیرعامل اسبق سرخ ها برای اینکه در 
روزهای محرومیت بتواند کادرفنی و خصوصا 
بازیکنان تیمش را حفظ کند برای آنها آپشن ها 
نظر  در  منحصربفردی  قراردادی  بندهای  و 
گرفت که اکنون نیز تداوم یافته و در صورتی 
که در این فصل منتهی به قهرمانی شان شود 
هزینه حدود ۲۰ میلیاردی روی دوش باشگاه 

خواهد گذاشت.
برای  پرداختی  افزایش  درصد   ۱۵

قهرمانی
مهمترین آپشن قراردادی برای بازیکنان 
۱۵ درصد پرداختی اضافه در صورت قهرمانی 
است. این آپشن درباره صعود از آسیا و جام 
خوشبختانه  که  دارد  وجود  البته  هم  حذفی 
این بازی ها در شرایط فعلی به تعویق افتاده 
تا نگرانی مالی دیگری برای سرخ ها از این 

جهت به وجود نیاید.
باشگاه  اگر  کلی  طور  به  اکنون 
پرسپولیس با بودجه قراردادی ۸۰ میلیاردی 
با بازیکنان مواجه باشد، افزایش ۱۵ درصدی 
آن باعث خواهد شد تا آنها مجبور به تامین ۱۲ 
میلیارد دیکر برای پرداختی آپشن ها نیز باشند.

آپشن های فردی
برای  فردی  آپشن های  بعدی  بخش 
بازیکنان است. آپشن ها و متمم قراردادهایی 
که از دستیابی به آقای گلی تا تعداد پاس گل 
و کلین شیت و در نهایت بند مربوط به “رضایت 

سرمربی” خواهد بود.
بازیکنان معموال به بند رضایت مربی 
امیدوار هستند و آن را دست به نقد  کامال 
می دانند تا همیشه در متمم قراردادشان به 
آنها چشمک بزند، چرا که کمتر پیش می آید 
سرمربی از شاگردش ابراز نارضایتی کند و او را 
از این بند محروم سازد. این بند به طور حداقلی 
بین ۷۰ میلیون تا ۱۵۰ میلیون برای بازیکنان 
در نظر گرفته می شود تا به صورت میانگین ۱و 

نیم میلیارد دیگر روی دست باشگاه بگذارد.
بندهای دیگر در صورت پایان فصل

بندهای  این  شد  گفته  که  همانطور 
قابل توجه در قرارداد محسوب می شود که نه 
در پرسپولیس که قطعا در بسیاری از تیم ها 
وجود دارد اما اکنون در جمع سرخ ها با توجه 
به اختالف امتیازی و شانس باالی آنها برای 
قهرمانی در شرایط نقد شدن قرار دارد تا بار 
مالی بزرگ تری روی دوش مدیران تیم قرار 
بندهای  شد  گفته  که  همانطور  البته  دهد. 
دیگری به صورت متمم و آپشن در قرارداد 
وجود دارد که با پایان فصل آزاد خواهد شد 
که از جمله آن عالوه بر موارد اشاره شده باال، 
می توان به تعداد بازی های فصل و حداقل 
۷۰ درصد حضور در بازی ها، ملی پوش شدن 
... نیز برای دریافتی چند درصدی بیشتر  و 

اشاره کرد.
باشگاه  اکنون  اوصاف  این  تمام  با 
پرسپولیس که مدعی اصلی ادامه لیگ برتر 
محسوب می شود، شاید تنها به یک قهرمانی 
بدون درآمدزایی مناسب دیگر دست یابد و از 
با دیون پرداختی ۲۰ میلیاردی  سوی دیگر 
نیز مواجه خواهد شد. از سوی دیگر برخالف 
به جام حداقل  روزها دستیابی  این  گذشته، 
برای مدیران به منزله محکم شدن جایگاه شان 
نیست و در طول چهار سال اخیر هم طاهری 
و گرشاسبی و حتی عرب نیز بعد از رسیدن 
به قهرمانی ها از سمت خود کنار رفتند یا کنار 

گذاشته شدند.
اکنون باید دید در روزهایی که بار دیگر 
با اوج گیری شایعات مربوط به افزایش نفرات 
کرونایی در تیم ها، گمانه زنی درباره ادامه لیگ 
تامین  برای  تیم  مدیران  یافته،  افزایش  نیز 
خواهد  دوش شان  روی  که  بزرگی  بودجه 

افتاد چه برنامه ای خواهند داشت.

بند و متمم های عجیب و دردسرساز؛

ضرر ۲0 میلیاردی پرسپولیس در صورت قهرمانی!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: 
اولویت ما پرداخت پول »برانکو ایوانکوویچ« است 
و به طور حتم مطالبات این مربی را پرداخت 

خواهیم کرد.
»علی رغبتی« در خصوص مسائل جاری 
و روز باشگاه پرسپولیس، نوع همکاری این باشگاه 
و کارگزار و مشخص شدن تکلیف بدهی های 
باشگاه صحبت هایی را انجام داد که متن کامل 

آن را در زیر می خوانید:
باشگاه  مالی  وضعیت  مورد  در  ابتدا 
با  جدید  الحاقیه  امضای  از  بعد  پرسپولیس 

کارگزار اسپانسری صحبت کنید.
بعد از امضای الحاقیه هم باشگاه و هم 
کارگزار اسپانسری به تعهدات خود عمل کردند. 
ما چند روز پیش در فاز اول به بازیکنان داخلی و 
کادر فنی خود پرداختی داشتیم. بازیکنان داخلی 
و کادر فنی مدت ها بود که پولی نگرفته بودند 

که حاال دریافتی دارند.
چه  رادوشوویچ  و  رسن  بشار  تکلیف 

می شود؟
پول  هم  بازیکن   ۲ این  به  زودی  به 

می دهیم تا مشکلی نداشته باشند.
یکی از نگرانی های هواداران پرسپولیس 
مساله بدهی های خارجی باشگاه است، در این 

مورد چه کارهایی صورت گرفته؟
ما بدهی خود به برخی بازیکنان مانند 
»فرناندو گابریل« و »نیلسون کوریا« را حل 

کرده ایم و حاال اولویت اصلی باشگاه پرداخت 
بدهی برانکو و دستیارانش است. با دریافت پول 
از کارگزار اسپانسری و برخی مطالبات بیرونی 
به هر ترتیبی شده این بدهی ها را هم تسویه 

خواهیم کرد.
یعنی نگرانی بابت کسر امتیاز یا بسته 
شدن پنجره نقل و انتقاالتی در پرونده برانکو 

وجود ندارد؟
ما اگر در زمان های تعیین شده از طرف فیفا 
و دادگاه عالی ورزش به تعهدات خودمان عمل 
نکنیم مسلما با جرایمی روبرو می شویم اما با وجود 
امضای الحاقیه با کارگزار اسپانسری و درآمدهای 

جانبی می توانیم این بدهی ها را پرداخت کنیم.
با برانکو اختالف نظری وجود دارد؟

پرداخت  نحوه  و  میزان  در  فقط  خیر. 
پول تفاوت دیدگاه داریم که حتما باهم به خط 
مشترکی می رسیم و طلب برانکو و دستیارانش 

را تسویه می کنیم.
مساله بدهی به کالدرون چه می شود؟

در مورد کالدرون تازه اول راه هستیم. او 
برای دریافت طلبش شکایت کرده اما دنبال 
این هستیم تا با هم تفاهم داشته باشیم. البته 
اول پرونده برانکو و دستیارانش را حل می کنیم 
بعد با کالدرون وارد مذاکره می شویم. تالش ما 
این است در مورد کالدرون قبل از صدور رای 

به تفاهم برسیم.
ماجرای بدهی باشگاه به طلبکاران داخلی 

مثل باشگاه شهرخودرو به کجا رسید؟
براساس جدولی که برای دریافت پول 
و پرداخت بدهی ها داریم به تدریج همه این 
نمی توانیم  البته  می کنیم.  تسویه  را  بدهی ها 
االن زمان بگوییم اما با توجه به جدول، تمام 
بدهی های داخلی از جمله  باشگاه شهرخودرو، 
بازیکنانی مانند آدام همتی و برخی مربیان قبلی 
خود را پرداخت می کنیم.در چند وقت گذشته 
و بعد از امضای الحاقیه با کارگزار اسپانسری 
شایعه شد که »مهرداد هاشمی« عضو هیات 
مدیره باشگاه دیگر در جلسات شرکت نمی کند 
و به نوعی قهر کرده است.چنین چیزی نیست. 
هیات مدیره پرسپولیس با ۳ عضو خود فعالیت 

می کند. »مهدی رسول پناه« به عنوان سرپرست 
باشگاه کارهای اجرایی را انجام می دهد اما تمام 
تصمیم گیری ها به صورت ۳ نفره است. »مهرداد 
هاشمی« هم قهر نکرده و باهم در ارتباط هستیم. 
انشااهلل در جلسه فردا )شنبه( هیات مدیره هم 
حضور دارد.اما هاشمی به صراحت مخالف امضای 

الحاقیه با کارگزار اسپانسری بود.
قرارداد  اصل  با  اتفاقا هاشمی مشکلی 
با کارگزار باشگاه ندارد، منتها در برخی بندها 
امضای  برای  داشت.  دیگری  دیدگاه های 
قرارداد اسپانسری هم ۲ نفر حق امضا دارند. 
یکی سرپرست باشگاه یا مدیرعامل و دیگری 
یکی از اعضای هیات مدیره. قرارداد اصلی با 
این کارگزار را انصاری فرد و نبی امضا کردند و 

الحاقیه را رسول پناه و من.
غیر از بحث اسپانسری آیا باشگاه راه های 

دیگری برای درآمدزایی دارد؟
همه  ما  صحبت ها  خالف  بر  بله، 
فرصت های درآمدزایی را به کارگزار نداده ایم. 
انشااهلل به زودی اعالم می کنیم که چه منابع 

جدیدی برای کسب درآمد پیدا کرده ایم.
این منابع چیست؟

نمی توانم فعال در مورد جزییات صحبت 
کنم اما یکی از مواردی که ما روی آن حساب 
کردیم شناسایی اموال باشگاه بود که به نام 
پرسپولیس بود و آنها را آزاد کردیم. این کار 
باعث می شود سرمایه باشگاه افزایش پیدا کند.

هاشمی از هیات مدیره قهر نکرده است؛

رغبتی: اولویت ما پرداخت طلب برانکو است
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سمیه  مشهد  شهرستان  گروه 
باقرزاده

معاون هماهنگی و مدیریت امور 
زائران استانداری خراسان رضوی گفت: 
خراسان  اربعین  ستاد  جلسه  نخستین 
برنامه  منظور  به   ۹۹ سال  در  رضوی 
شدن  برگزار  بهتر  هرچه  برای  ریزی 
مراسم با شکوه اربعین امسال برگزار شد.

کرد:  اظهار  براتی  صادق  محمد 
ستاد اربعین این استان ۱۴ پیشنهاد به 
ستاد مرکزی اربعین ارائه کرده است که 

منتطر تصویب آنها هستیم.
وی افزود: به دلیل شیوع ویروس 
ستاد  جلسات  برگزاری  امکان  کرونا 
اربعین در سه ماه گذشته وجود نداشت 
به خوبی  وقفه  این  اما تالش می شود 

جبران شود.
معاون هماهنگی و مدیریت امور 
رضوی  خراسان  استانداری  ئران  زا
گفت: اعزام زائران به صورت گروهی 
مهمی  راهکارهای  از  یکی  کاروانی  و 
است که مشکالت سال ۹۸ را برطرف 

می کند.
با  گذشته  سال  کرد:  بیان  براتی 
هماهنگی نمایندگی وزارت امور خارجه 
و سرکنسول های ایران در کشورهای 

افغانستان و پاکستان در حوزه پشتیبانی 
از زائران غیر ایرانی خوب عمل کردیم 
و امیدواریم امسال بهتر از سال گذشته 

تالش کنیم.
معاون هماهنگی و مدیریت امور 
رضوی  خراسان  استانداری  ئران  زا
تصریح کرد: حضور زائرین غیر ایرانی در 
کشورمان یکی از دالیل پذیرش استان 
خراسان رضوی بعنوان استان هدف در 

ستاد مرکزی اربعین کشور بود.
براتی خاطرنشان کرد: طرح اعزام 
تا  مبدا  از  ایرانی  غیر  زائران  کاروانی 
شد  اجرایی  گذشته  سال  در  حدودی 
تالش  خارجی  اتباع  کمیته  امسال  که 
کامل   شکل  به  طرح  این  که  می کند 

تری اجرا شود.

وجود  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
مواکب  دارد،  ضرورت  کرونا  بیماری 
برای  الزم  مراقبت های  و  تمهیدات 
غربالگری و پایش های اولیه به منظور 

کنترل بیماری کرونا را بیندیشند.
معاون هماهنگی و مدیریت امور 
با  رضوی  خراسان  استانداری  زائران 
دارد  آمادگی  ریلی  ناوگان  اینکه  بیان 
که نسبت به حمل و نقل زائران ایرانی 
و غیر ایرانی اقدام نماید، گفت: در سال 
گذشته بخشی از این ناوگان بکار گرفته 
شد و امسال این آمادگی وجود دارد که 

این ظرفیت افزایش یابد.
براتی بیان کرد: مباحث فرهنگی 
ز  ا یکی  حسینی  ربعین  ا مراسم  در 
عظیم  حرکت  این  اساسی  پایه های 

است که در سال گذشته اقداماتی صورت 
گرفت اما با توجه به ظرفیت های استان 

توقعات در این حوزه بیشتر است.
آستان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
زائران  از  پشتیبانی  در  رضوی  قدس 
مراسم  در  خدمات  ارائه  و  ایرانی  غیر 
اربعین حسینی بسیار خوب عمل کرد 
به دستور  افزود:  دارد،  تقدیر  که جای 
رضوی،  قدس  آستان  محترم  تولیت 
مراحل ساخت زائرسرا در مرز میرجاوه 
از سال گذشته آغاز و قرار شد در این 
خدمت  ایرانی  غیر  زائران  به  محل 
رسانی شود اما روند ساخت به کندی 
مجموعه  امیدواریم  که  رود  می  پیش 
آن  تکمیل  به  نسبت  قدس  آستان 

پیگیری داشته باشند.

نخستین جلسه ستاد اربعین خراسان رضوی در سال ۹۹ برگزار شد عبور موفق از پیک بار با مشارکت مردم فهیم استان 

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: گذر موفق از 
پیک بار تابستان با مشارکت مردم و مدیریت مصرف تحقق خواهد یافت.

حسین قدیمی  اظهار داشت: همه ساله در این موقع از سال، بحث 
»مدیریت پیک بار« وارد فاز اجرایی می شود ، لذا جلب مشارکت صنایع  و 
کشاورزان و مشترکین عمومی و اداری در این امر بسیار ضروری بوده  و 
همکاری مشترکین خانگی و تجاری  در این خصوص، کارساز و بسیار 

حائز اهمیت است.
وی گفت : شروع انعقاد تفاهم نامه به منظور جلب همکاری مشترکین 
خاموشی  از  جلوگیری  جهت   ... و  اداری  تجاری،  کشاورزی، صنعتی ، 
احتمالی برق درایام تابستان در  حال انجام است و مشترکین می توانند 

تا ۳۰ خرداد نسبت به انعقاد تفاهم نامه اقدام نمایند .
افزود :  گفت  اردبیل  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
برنامه شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در زمینه مدیریت مصرف 
در حوزه های صنعتی ، کشاورزی ، اداری ، تجاری ، خانگی ومشترکین 
خود تامین ، پیش بینی شده و این مشترکین می توانند با عقد تفاهم نامه 
از طرح های تشویقی شرکت توزیع نیروی برق استان بهره مند شوند. 

مراجعه  با  نیرو  وزارت  تشویقی  های  : بسته  گفت  قدیمی  حسین 
برای مشاغل بخش  استان طی جلساتی  برق  توزیع  کارشناسان شرکت 

صنعتی و کشاورزی و غیره تشریح می شود.
 حسین قدیمی گفت : سال گذشته این شرکت به مشترکین همکاری 
کننده در بخش های صنعتی و کشاورزی و دیگر همکاران طرح پیک جمعا 
مبلغی بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال به عنوان »پاداش همکاری« لحاظ کرد.

این  نیز  :امسال  کرد  استان اعالم  برق  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
شرکت  بر اساس سهمیه اعالمی از سوی شرکت توانیر۳۴ مگا وات در 
میانگین  با  تامین وعمومی  مولدهای خود  و  و کشاورزی  بخش صنعتی 
مصرف ۴ ساعته در طول سه ماه تابستان باید  کاهش مصرف داشته باشد .

قدیمی از همه مردم استان اردبیل درخواست کرد با توجه به افزایش 
بامدیریت   ، بروز خاموشی ها  از  برای جلوگیری  بار مصرف  دما و پیک 
مصرف برق و استفاده صحیح و بهنگام از برق و توجه به ساعات پیک 
بار ، شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل را در تامین این انرژی حیاتی 
یاری کنند تا همه شهروندان و هم استانی های عزیز در سطح استان و 

کشور از برقی پایدار بهره مند شوند

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:
حفظ و صیانت از حریم راههای حوزه استحفاظی راهداری 

و حمل ونقل جاده ای استان مرکزی
 : نوروزی  حامد   _ مرکزی   
نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
از تخریب  استان مرکزی  ای  جاده 
۱۷ مورد ساخت و ساز غیرمجاز طی 
راهداری  عوامل  توسط  اخیر  ماه   ۲
در استان خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان مرکزی، علی زندی فر با 
اشاره به گزارش حفظ و صیانت از 
حریم راه های حوزه استحفاظی اداره 
کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 

استان مرکزی طی ۲ ماهه نخست سال۱۳۹۹، بیان کرد:  حفظ و نگهداري 
از راه ها با توجه به اهمیت و نقش کلیدي آنها در رشد و شکوفایي و توسعه 
کشور در زمینه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و...، ضروري و 
مهم است. وی با اشاره به افزایش روز افزون وسایل نقلیه و توسعه مراکز 
این  در  مسکوني،گفت:  و  رفاهي  عمراني،  صنعتي،  کشاورزي،  جمعیتي، 
شرایط توسعه و بهسازي راه ها و نیز ایجاد تسهیالت و امکانات جدید در 
کنار روند توسعه ای، تامین آسایش و ایمنی تردد استفاده کنندگان از راه را 

امري اجتناب ناپذیر می کند.
زندی فر تصریح کرد: بدیهي است که براي تامین امکان این گونه 
بهسازي ها و حفظ و افزایش ایمني راه ها، تعیین حریمي عالوه بر جسم و 
بستر راه در طرفین آن به صورت فضایي آزاد و اشغال نشده مورد نیاز است 
که عالوه بر موارد فوق الذکر، امکان افزایش میدان دید و ایجاد ناحیه عاري 
از مانع و فضاي نصب عالئم و تجهیزات و تامین فضاي سبز و منظرآرایي 
و احداث کانال در طول راه ها را فراهم کند.وی با اشاره به پیشنهاد وزارت 
راه و ترابري و با تصویب هیئت وزیران براي راه هاي کشور با توجه به 
شاخص هاي تعریف شده درجه حریم تعیین و به منظور حفظ و جلوگیري 
از تجاوز به آن، افزود:براساس این پیشنهاد قانون ایمني راه ها و راه آهن 
تصویب و تاکنون مالک عمل قرارگرفته است و به استناد این قانون، حفظ 
و نگهداري از حریم راه هاي کشور از ماموریت ها و وظایف اصلي وزارت راه 
و شهرسازي)ادارات کل راهداري وحمل و نقل جادهاي( محسوب مي شود.

اشاره  با  مرکزی  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
عملکرد  از  راه  حریم  از  و صیانت  حفظ  حوزه  در  شده  انجام  اقدامات  به 
شهرستانهای تابعه از ابتدای سال جاری تاکنون اظهار کرد: در شهرستان 
اراک بیش از ۱۷ مورد تخریب بنا و حصار کشی و آزادسازی بیش از ۲ 

هزار متر مربع اراضی واقع در محدودۀ ۱۰۰ متری بعد از حریم را دارد.

کمک مالی ۳۰۰ میلیون تومانی شرکت پاالیش نفت اصفهان 
به محکومین مالی جرایم غیر عمد  

ــا  ــان ب ــارک رمض ــاه مب ــان در م ــت اصفه ــش نف ــرکت پاالی ش
اختصــاص مبلــغ ۳ میلیــارد ریــال کمــک نقــدی، مقدمــات آزادی تعدادی 
ــه آغــوش گــرم  ــا ایشــان ب از زندانیــان جرائــم غیــر عمــد را رقــم زد ت

خانواده هایشــان بازگردنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان، بــا 
ــا  حضــور ســخنگوی شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان، ایــن شــرکت ب
تقدیــم ۳۰۰ میلیــون تومــان در جهــت آزادی زندانیــان جرائــم غیــر عمــد 
ــه  ــان، ب ــن از زندانی ــد ت ــا ایــن کار خداپســندانه چن مشــارکت نمــود و ب

آغــوش خانــواده بازگشــتند.
محمدصــادق حاجیــان در ایــن برنامــه بــه فعالیت هــای پاالیشــگاه 
در جهــت اجــرای مســئولیت های اجتماعــی اشــاره کــرد و گفــت: شــرکت 
پاالیــش نفــت اصفهــان ضمــن انجــام وظایــف عملیاتــی و تولیــد حــدود 
ــوراک  ــن خ ــور و تأمی ــاز کش ــورد نی ــی م ــای نفت ــد فرآورده ه ۲۳ درص
ــت  ــیمی اراک، نف ــان، پتروش ــیمی اصفه ــون پتروش ــرکت هایی همچ ش
ســپاهان، نفــت جــی و L.A.B، توجــه بــه شــرایط و وضعیــت اســتان و 
کشــور را جــزو وظایــف خویــش می دانــد و در ایــن جهــت در ســال جاری 
۹ میلیــارد تومــان در جهــت مقابلــه بــا کرونــا، بــه شــهرداری اصفهــان 
و دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان پرداختــه اســت. همچنیــن در کنــار 
فعالیــت روزمــره بیــش از ۲۰۰ هــزار لیتــر مــاده ضدعفونی کننــده بــرای 
ســازمان ها وادارات متقاضــی اصفهــان تولیــد و توزیــع کــرده کــه ایــن 
ــا زمانــی کــه متقاضــی وجــود داشــته باشــد، ادامــه دارد. تهیــه  رونــد ت
ــده  ــپری ضدعفونی کنن ــک، ژل و اس ــم از ماس ــتی اع ــته های بهداش بس
ــه  ــتی ب ــالم بهداش ــداء اق ــن اه ــکاران و همچنی ــن هم ــع در بی و توزی

ــوده اســت. ــن شــرکت ب ــای ای ــر فعالیت ه ــتان ها از دیگ بیمارس

در جلسه پایش پروژه های عمرانی مطرح شد:
کرج در آستانه احداث ۳۰ سالن ورزشی

 قرائت خانه و بازار روز
کرج-اکبری-مراحــل جانمایــی و ارســال اســناد مناقصــه بــه 
منظوراحــداث تعــداد ۳۰ ســالن قرائــت خانــه، زمیــن ورزشــی و بــازار روز 
در مناطــق کــم برخــوردار کــرج انجــام شــده و در حــال تکمیــل اســت. 
ایــن مراکــز بــه زودی در ســطح شــهر احــداث و به بهــره بــرداری خواهند 
رســید.به گــزارش پایــگاه خبــری کــرج امــروز، ششــمین جلســه از پایــش 
مرحلــه دوم پــروژه هــای دارای اولویــت ســال ۹۹ امــروز با حضور شــهردار 
کــرج در ســالن جلســات ایــن دســتگاه برگــزار شــد.احداث ســالن هــای 
قرائــت خانــه، زمیــن هــای ورزشــی و بــازار روز در مناطــق کــم برخــوردار 
کــه مــورد تاکیــد شــورای پنجــم نیــز بــوده اســت، از مهمتریــن مباحــث 
طــرح شــده در نشســت روز جــاری مدیــران و مســئوالن شــهرداری کــرج 
بــود. جانمایــی هــای مراکــز مذکــور بــه شــرح زیــر اعــالم شــد:منطقه 
ــه  ــارک طلوع.منطق ــه پ ــت خان ــارک آزادگان - قرائ ــن ورزشــی پ ۱: زمی
ــاد.  ــیخ آب ــه در ش ــت خان ــی – قرائ ــارک اطلس ــی در پ ــن ورزش ۲: زمی
منطقــه ۳: زمیــن ورزشــی در پــارک مهــرگان – قرائــت خانــه در پــارک 
مــادر. منطثــه ۴: زمیــن ورزشــی در پــارک هاشــمی – قرائــت خانــه در 
ــت  ــه – قرائ ــارک الل ــی در پ ــن ورزش ــه ۶: زمی ــمی. منطق ــارک هاش پ
خانــه در پــارک پامچــال. منطقــه ۷: زمیــن ورزشــی در پــارک گل 
ــی در  ــن ورزش ــه ۸: زمی ــارک کاوه. منطق ــه در پ ــت خان ــس – قرائ نرگ
پــارک بوعلــی – قرائــت خانــه در پــارک کوهســار.همچنین مقــرر شــد 
جانمایــی زمیــن هــای ورزشــی و ســالن هــای قرائــت خانــه در مناطــق ۵، 
۹ و ۱۰ مجــدد از ســوی ســازمان عمــران و بازآفرینــی فضاهــای شــهری 
مــورد بررســی قــرار گیرد.طبــق اعــالم علیرضــا عاقلــی، رئیــس ســازمان 
عمــران و بازآفرینــی فضاهــای شــهری، جانمایــی هــای انجــام گرفتــه 
بــرای احــداث بازارهــای روز، طــی هماهنگــی بــا ســازمان میادیــن میوه و 
تــره بــار شــهرداری کــرج، بــرای بررســی و اعالم نظــر در اختیــار اداره کل 
امــالک و مســتغالت قــرار گرفتــه اســت. بــه محــض تاییــد جانمایــی هــا، 
مرحلــه تهیــه اســناد مناقصــه و انتخــاب پیمانــکار طــرح انجــام مــی گیرد.

موضــوع اجــرای پیــاده راه ضلــع غربــی بــاغ ســیب به عنــوان دیگــر طرح 
اولویــت دار ســال جــاری در جلســه امــروز مطــرح شــد. وجــود اختالفاتــی 
در خصــوص پــالک هــای تعییــن تکلیــف نشــده در ایــن طــرح، ســبب 
شــد پیگیــری موضــوع بــه برگــزاری جلســه مشــترک شــهرداری بــا بنیــاد 
مســتضعفان موکــول شود.اســناد مناقصــه ی پــروژه بهســازی و تکمیــل 
پــارک نبــوت در منطقــه ۸ نیــز بــر اســاس اعــالم رئیــس ســازمان ســیما، 
منظــر و فضــای ســبز شــهری ظــرف روزهــای آتــی آمــاده خواهــد شــد. 
همچنیــن پــروژه طراحــی و تکمیــل ادامــه بلــوار جمهوری شــمالی مطابق 
برنامــه زمــان بنــدی در حــال اجراســت.در ایــن نشســت زمــان تکمیــل 
و بهــره بــرداری از فــاز نخســت پــارک ۷۲ هکتــاری بــا عنــوان پــارک 
ــه مســاحت ۲۳ هکتــار، شــهریورماه امســال اعــالم شــد. هــم  دانایــی ب
ــارک  ــع کــف ســازی ایــن پ ــر مرب ــر از ۱۳ هــزار مت اکنــون ۸ هــزار مت
انجــام شــده؛ همچنیــن تجهیــزات و مبلمــان طــرح خریــداری و تامیــن 
شــده اســت. عملیــات خاکــی فــاز دوم ایــن طــرح نیــز در حــال انجــام 
اســت.تمامی مراحــل احــداث پــارک محیــط بــان غیــر از احــداث ســیلوی 
ذخیــره ی علوفــه بــه پایــان رســیده و مجوزهــای الزم بــرای رهاســازی 
حیوانــات در ایــن پــارک دریافــت شــده اســت. ســیلوی ذخیــره علوفــه نیز 
بــا وعــده رئیــس ســازمان ســیما و منظــر طــی دو هفتــه آتــی بــه پایــان 
مــی رســد.رئیس ســازمان حمــل و نقــل ریلــی شــهرداری کــرج هــم در 
ایــن نشســت بهــره بــرداری از ایســتگاه هــای f  تــا k را ظــرف شــش 
مــاه آینــده عنــوان کرد.علــی اصغــر صلواتــی، افتتــاح ایســتگاه f را عیــد 
ســعید فطــر و افتتــاح ایســتگاه k  را ظــرف دو مــاه آینــده اعــالم کــرد.

آیت اهلل عاملی در مراسم توزیع هزار سبد معیشتی )طرح دست 
یار( به ارزش 3 میلیارد ریال توسط جمعیت هالل احمر اردبیل:

جمعیت هالل احمر در تمام حوادث نقش ویژه ای دارد
هالل احمر قدسیت دارد

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اردبیــل و امــام جمعــه اردبیــل گفــت: 
جمعیــت هــالل احمــر در تمــام حــوادث نقــش ویــژه ای دارد.

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اردبیــل و امــام جمعــه اردبیــل گفــت: 
جمعیــت هــالل احمــر در تمــام حــوادث نقــش ویــژه ای دارد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی جمعیــت هــالل احمــر اســتان اردبیــل، 
ــع هــزار ســبد معیشــتی  ــی در مراســم توزی ــت اهلل ســید حســن عامل آی
ــا توســط  ــر از کرون ــژه نیازمنــدان و بیمــاران متاث ــار( وی )طــرح دســت ی
ــزود:  ــب اف ــن مطل ــان ای ــا بی ــل ب ــتان اردبی ــر اس ــالل احم ــت ه جمعی
کارکنــان و اعضــای جمعیــت هــالل احمــر بــه دلیــل توفیــق حضــور و 

خدمــت در ایــن جمعیــت بایــد شــکرگذار باشــند.
ــد جمعیــت هــالل احمــر در بیــن خیریــن  ــان اینکــه بای ــا بی وی ب
نفــوذ کــرده و بــا اســتفاده از کمــک هــای انهــا بــه اقشــار محــروم یــاری 
رســانند، تصریــح کــرد: جمعیــت هــالل احمــر بایــد خیریــن را شناســایی 

و آنهــا را بــه جامعــه معرفــی کنــد تــا الگوســازی شــود.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اردبیــل و امــام جمعــه اردبیــل بــا بیان 
ــرای دســتگاه هــا خدمــات  ــوق مردمــی بزرگتریــن ســرمایه ب اینکــه وث
رســان مثــل جمعیــت هــالل احمــر اســت، ادامــه داد: ملــت ایــران، ملــت 
عاطفــی اســت و در هــر شــرایطی بــه همنوعــان خــود کمــک مــی کننــد.

عاملــی بــا بیــان اینکــه جمعیــت هــالل احمــر مــورد وثــوق مــردم 
اســت، تصریــح کــرد: جمعیــت هــالل احمــر قدســیت دارد و قدســیت این 
جمعیــت بایــد حفــظ شــود.نماینده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه 
اردبیــل اضافــه کــرد: جمعیــت هــالل احمــر بــا جــذب خیریــن توانســته 

اســت خدمــات شایســته ای در بحــث کرونــا داشــته باشــد.
عاملــی اظهــار کــرد: جمعیــت هــالل احمــر اســتان اردبیــل خدمــات 

قابــل تقدیــر در زمینــه کرونــا داشــت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خدمــت در جمعیــت هــالل احمــر شــرف 
بزرگــی بــرای کارکنــان و اعضــای ایــن جمعیت اســت، ادامــه داد: جمعیت 
ــن بســته  ــع ای ــه توزی ــدام ب ــا حفــظ کرامــت انســانی اق هــالل احمــر ب
هــای معیشــتی مــی کنــد و ایــن تنهــا یکــی از ده هــا برنامــه جمعیــت 
هــالل احمــر اســتان اردبیــل اســت کــه بنــده اینجــا حاضــر شــدم تــا بــه 
ــر و  نمایندگــی از مــردم اســتان از زحمــات جمعیــت هــالل احمــر تقدی

تشــکر کنــم.
یــادآور مــی شــود جمعیــت هــالل احمــر اســتان اردبیــل بــا مبلــغ 
۳ میلیــارد ریــال، یــک هــزار بســته شــامل برنــج ۱۰ کیلویــی، دو بســته 
شــکر ۹۰۰ گرمــی، یــک بســته عــدس ۹۰۰ گرمــی، ۲ قوطــی تــن ماهــی 
۱۸۰ گرمــی، یــک بســته چــای ۵۰۰ گرمــی، یــک بســته روغــن مایــع 
ــی ۸۱۰  ــرخ کردن ــع س ــن مای ــک بطــری روغ ــی، ی ــی ۸۱۰ گرم خوراک
گرمــی، ۵ بســته ماکارونــی ۷۰۰ گرمــی، ۳ بســته ســویای ۲۵۰ گرمــی و 
یــک قوطــی رب گوجــه فرنگــی ۸۰۰ گرمــی تهیــه کــرده و توزیــع آن 
امــروز در قالــب کمــک هــای مومنانــه در بیــن مــردم محــروم آغــاز شــد.

بررسی راهکارهای حمایت از ذوب آهن اصفهان  

رئیــس  ســاالری  مصطفــی 
ــاس  ــن اجتماعــی و عب ســازمان تامی
رضایــی اســتاندار اصفهــان طــی 
مدیــره ذوب  هیــات  بــا  نشســتی 
ــه بررســی شــرایط  آهــن اصفهــان ب
تقویــت  راهکارهــای  و  کنونــی  
وحمایــت از ایــن مجتمــع عظیــم 

 . پرداختنــد  صنعتــی 
میــن  تا ن  ما ز ســا ئیــس  ر
اجتماعــی در ایــن نشســت ، ذوب 
صنعــت  یــک  را  اصفهــان  آهــن 
ــت  ــور دانس ــذار کش ــر گ ــم و اث مه
ــاد  ــد ابع ــی توان ــائل آن م ــه مس ک

گفــت  . وی  باشــد  داشــته  ملــی 
در  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان   :
ــود و  ــی خ ــف قانون ــوب وظای چارچ
بــا توجــه بــه اینکــه ســهامدار عمــده 
ایــن شــرکت اســت ، حمایــت هــای 

الزم را انجــام مــی دهــد . 
ــز در ایــن  اســتاندار اصفهــان نی
نشســت ، تقویــت ذوب آهــن اصفهان 
ــرکت را  ــن ش ــکالت ای ــع مش و رف
ــرای اســتان و کشــور بســیار مهــم  ب
ــه  ــن شــرکت ب ــت : ای دانســت و گف
مســئولیت هــای اجتماعــی خــود 
ــرای  ــد ب ــذا بای ــد و ل ــی کن ــل م عم

ــن  ــه تامی ــع مشــکالت آن از جمل رف
ــورت  ــت الزم ص ــه حمای ــواد اولی م

ــرد.   گی
ــزدی زاده مدیرعامــل  منصــور ی
ابتــدای  در  اصفهــان  آهــن  ذوب 
ــرایط  ــی از ش ــه ، گزارش ــن جلس ای
ــه  ــان ارائ ــن اصفه ــی ذوب آه کنون
داد و گفــت : ایــن شــرکت در ســال 
ــوره  ــا دو ک ــد ب ــورد تولی ــته رک گذش
ــادرات  ــورد ص ــن رک ــد و همچنی بلن
ــوده  ــه نم ــود را تجرب ــوالت خ محص
ــکالتی  ــا مش ــان ب ــا همچن ــت ام اس
همچونــی کمبــود مــواد اولیــه مواجــه 

ــت .  اس
هــن  آ ذوب   : د  فــزو ا وی 
ــد  ــیوه تولی ــل ش ــه دلی ــان ب اصفه
ــت  ــوردار نیس ــرژی برخ ــه ان از یاران
بــا ســایر شــرکت  مقایســه  در  و 
هــای فــوالدی ، هزینــه انــرژی 

 . دارد  بیشــتری 
مشــکل  ایــن  رفــع  بــرای 
پــروژه  فعالیــت هایــی همچــون 
pci انجــام شــده اســت تــا هزینــه 
کک مــورد نیــاز تولیــد ایــن شــرکت 
از طریــق  البتــه   . یابــد  کاهــش 
تامیــن مــواد اولیــه الزم و اســتفاده 
کامــل از ظرفیــت ایــن شــرکت کــه 
منجــر بــه افزایــش تولیــد مــی شــود 
،  هــم مــی تــوان هزینــه انــرژی را 

ــش داد .  کاه
 : داشــت  اظهــار  زاده  یــزدی 
ســهام ایــن شــرکت از شــرایط خوبــی 
برخــوردار اســت . ایــن در حالی اســت 
ــم و  ــته داری ــان انباش ــوز زی ــه هن ک
ــود  ــز موج ــی نی ــت های ــه قابلی البت
اســت کــه بــا حمایــت ســازمان تامین 
اجتماعــی و دولــت مــی توانیــم ایــن 
زیــان انباشــته را بــه صفــر رســانده و 

ســود توزیــع کنیــم .

دنیــای جوانان-گــروه شهرســتان 
مازندران-درخشنده

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
اســماعیل  ســاری،  زنــدران-  ما
مختارپــور معــاون فنــی و آبخیــزداری 
ــام  ــه اتم ــاره ب ــا اش ــن اداره کل ب ای
کار اجــرای پــروزه هــای مصــوب 
محــل  از  آبخیــزداری  بیولوژیــک 
اعتبــارات صنــدوق توســعه ملی ســال 
۹۸، گفــت: امســال از محــل اعتبارات 
ــای  ــروژه ه ــرای اجــرای پ ــور ب مذک
ــزداری در ۱۲ حــوزه  بیولوژیــک آبخی
از حــوزه هــای آبخیــز تحــت کنتــرل 
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
ــون  ــاری، ۳۲۳۷ میلی ــدران- س مازن
ریــال مصــوب گردیــد کــه بــه لطــف 
ــر  ــل ام ــه عوام ــت هم ــی و هم اله

در موعــد مقــرر اجــرا و مــورد بهــره 
بــرداری قــرار گرفت.مختارپــور افزود: 
ــن  ــک در ای ــات بیولوژی ــطح عملی س
حــوزه هــا در حــدود ۷۰۰ هکتــار 

ــوده اســت. ب
خوانــدن  مهــم  بــا  ایشــان 
ــک در  ــای بیولوژی ــروژه ه ــرای پ اج
ــت: اصــالح  ــز گف ــای آبخی ــوزه ه ح
اراضــی  کاربــری  ســاماندهی  و 
در ســطح حــوزه آبخیــز، تقویــت 
اقتصــاد  ارتقــاء  گیاهــی،  پوشــش 
آبخیزنشــینان  خانــوار  معیشــت  و 
و ترویــج فرهنــگ حفــظ و احیــاء 
اهــداف  جملــه  از  طبیعــی  منابــع 
پــروژه هــای بیولوژیــک آبخیــزداری 
اســت و کاشــت نهــال مثمــر در 
اراضــی شــیبدار و کــم بــازده زراعــی 
ــری  ــات جلوگی ــن اقدام ــم تری از مه

کاهــش  و  خــاک  فرســایش  ز  ا
ســیل خیــزی مــی باشــد و افزایــش 
مشــارکت آبخیزنشــینان در پــروژه 
ــه  ــاک را ب ــت آب و خ ــای حفاظ ه

دارد. دنبــال 
اســماعیل مختارپــور بــه منظــور 
ــد  ــازی رون ــفاف س ــازی و ش آگاه س
اجــرای پــروژه هــای بیولوژیــک برای 
عمــوم گفــت: نهــال های مــورد غرس 
در ایــن پــروژه هــا از نــوع نهــال های 
ــده  ــعی ش ــه س ــد ک ــی باش ــر م مثم
اســت بــا توجــه بــه دســتورالعمل 
ــا  هــای ســازمانی از نــوع ســازگار و ب
ــردد. ــاب گ ــن آب انتخ ــرف پایی مص

مهــم تریــن مســئله در ایــن پــروزه ها، 
قــرار گیــری زمیــن فــرد متقاضــی در 
اراضــی مســتثنیات اســت کــه پــس از 
بررســی نقــاط جغرافیایــی و تفکیــک 

اراضــی ملــی از مســتثنیات مشــخص 
ــر  ــان متذک ــن ایش ــی گردد.همچنی م
شــدند کــه مراحــل کاشــت و داشــت 
نهــال هــا بــه عهــده متقاضــی اســت 
و متعهــد بــه نگــداری از ان هــا مــی 

باشــد.
ضمــن  پایــان  در  مختارپــور 
مشــارکت  متقاضیــان  از  قدردانــی 
ــک  ــای بیولوژی ــروژه ه ــده در پ کنن
ســال ۹۸، مشــارکت مــردم محلــی را 
بــازوی قدرتمنــد و نویــد بخــش بــرای 
ــزداری دانســت  ــت فنــی و آبخی معاون
ــه  ــا توج ــرد ب ــدواری ک ــراز امی و اب
بــه مصوبــات ابالغــی ســازمان در 
ســال ۹۹ کمــاکان بــه لطــف الهــی و 
مشــارکت مــردم محلــی، رونــد اجرای 
پــروژه هــای بیولوژیــک ادامــه خواهد 

ــت. داش

مجمــع عمومــی عــادی ســاالنة شــرکت 
ــان  ــة اصفه ــی فوالدســنگ مبارک ــی و صنعت معدن
ــان  ــت صاحب ــور اکثری ــا حض ــاص( ب ــهامی خ )س
و صنعتــی  معدنــی  در محــل شــرکت  ســهام 

ــد. ــزار ش ــان برگ ــه اصفه ــنگ مبارک فوالدس
مرتضــی شــبانی، مدیــر امــور مجامــع و ارزیابی 
ــن  ــزود: در ای ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ــرکت ها ب ش
مجمــع کــه ریاســت آن را غالمرضــا طاهــری مدیــر 
ســرمایه گذاری و امــور شــرکت های فــوالد مبارکــه 
بــر عهــده داشــت، ابتــدا گــزارش عملکرد شــرکت با 
ــه کلنگ زنــی طرح هــای افزایــش ظرفیــت  توجــه ب

ســه برابری آهــک و دولومیــت کلســینه و دو برابــری 
ــای توســعة  ــد ســنگ دانه بندی شــده در طرح ه تولی
شــرکت فوالدســنگ توســط مهــرداد فقیهیــان 
مدیرعامــل شــرکت، ارائــه گردیــد و در ادامــه، پس از 
قرائــت گــزارش بــازرس قانونی و حســابرس مســتقل 
شــرکت، صورت هــای مالــی ســال مالــی منتهــی بــه 

پایــان اســفندماه ســال ۱۳۹۸ تصویــب شــد.
وی بــا بیــان این کــه ســود خالــص ایــن 
شــرکت در ســال ۹۸، مبلــغ  ۱۲۲,۸۳۴ میلیــون 
ــرکت  ــن ش ــص ای ــود خال ــت: س ــوده گف ــال ب ری
ــد  ــل ۶۲ درص ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس

ــت. ــته اس ــد داش رش
شــبانی تصریــح کــرد: در ایــن مجمــع از ۱۰۱۵ 
ریــال ســود هــر ســهم مبلــغ ۱۱۰ ریال تقســیم شــد.

ــة گزارشــی  ــا ارائ ــان ب ــن مجمــع، فقیهی در ای
از عملکــرد شــرکت معدنــی و صنعتــی فوالدســنگ 
مبارکــة اصفهــان از بهره بــرداری از کــورۀ دوم پخــت 
آهــک کلســینه و رشــد ۷۲ درصــدی تولیــد و فروش 
ــن و  ــزار ت ــه ۱۲۴ ه ــزار ب ــینه از ۷۲ ه ــک کلس آه
افزایــش تولیــد ســنگ آهــک از ۵۵۰ هــزار بــه ۶۰۰ 
ــن  ــن دســتاوردهای ای ــوان مهم تری ــن به عن هــزار ت

شــرکت نــام بــرد.

افزایش تولید و رشد سود عملیاتی 
در شرکت معدنی و صنعتی فوالد سنگ مبارکه اصفهان

ــرزاده:  ــمیه باق ــهد س ــتان مش ــروه شهرس گ
ــال  ــاب س ــی کت ــنوارۀ بین الملل ــی جش ــر اجرای دبی
ــن  ــه ای ــر ب ــال اث ــت ارس ــد مهل ــوی از تمدی رض
ــاه ســال ۱۳۹۹  ــخ دهــم خردادم ــا تاری جشــنواره ت
برابــر بــا ۳۰ مــی ۲۰۲۰ میــالدی و ۷ شــوال ۱۴۴۱ 

ــر داد. ــری خب قم
ــن  ــش از ای ــزود: پی ــک اف ــدی قیصری نی مه
ــنواره،  ــن جش ــه ای ــر ب ــال اث ــت ارس ــن مهل آخری
ــه  ــود ک ــده ب ــالم ش ــت ماه ۱۳۹۹ اع ۳۱ اردیبهش
ــدان و  ــرر عالقه من ــت های مک ــل درخواس ــه دلی ب
ــه  ــن زمــان ب ــی، ای محدودیت هــای شــرایط کرونای

ــت. ــه اس ــش یافت ــدت ۱۰ روز افزای م
ــن  ــة ای ــان اختتامی ــه زم ــان این ک ــا بی وی ب
ــا  ــت: ب ــت، گف ــوده اس ــاه ب ــم تیرم ــنواره پنج جش
ــت  ــالم ممنوعی ــی و اع ــرایط کرونای ــه ش ــه ب توج

ــا  ــه ب ــانی مقابل ــة اطالع رس ــوی کمیت ــع از س تجم
ــا، در حــال حاضــر نمی تــوان زمــان برگــزاری  کرون
اختتاحیــة ایــن جشــنواره را اعــالم کــرد و بــه زودی 
زمــان برگــزاری اختتامیــه در پنجــم تیرمــاه یــا زمان 

ــد. ــد ش ــانی خواه ــر اطالع رس دیگ
ــر  ــال اث ــرایط ارس ــان ش ــک در بی قیصری نی
ــالی  ــب ارس ــت: کت ــار داش ــنواره اظه ــن جش ــه ای ب
ــد طــی ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ منتشــر شــده  بای
باشــند؛ نشــریه های ارســالی بایــد طــی پنــج ســال 
اخیــر )۱۳۹۳ تــا ۱۳۹۸( منتشــر شــده باشــند و هــر 
ــود را  ــر خ ــخه از اث ــه نس ــد س ــت کننده بای درخواس

ــه ارســال کنــد. بــه دبیرخان
وی در پایــان تصریــح کــرد: عالقه منــدان 
ــار  ــرداد ۱۳۹۹، آث ــان روز ۱۰ خ ــا پای ــد ت می توانن
خــود را بــه دبیرخانــة دائمــی جشــنواره بــه نشــانی 

مشــهد مقــدس، حــرم مطهــر رضــوی، بســت شــیخ 
طوســی، کتابخانــة مرکــزی آســتان قــدس رضــوی 
ــد  ــال کنن ــتی ۱۷۷-۹۱۷۳۵ ارس ــدوق پس ــه صن ب
ــماره های  ــا ش ــتر ب ــات بیش ــب اطالع ــت کس وجه
تمــاس   ۰۵۱-۳۲۲۳۵۴۴۱ و   ۰۵۱-۳۲۲۳۲۰۰۴

ــد. بگیرن
گفتنــی اســت کــه دوازدهمیــن دورۀ جشــنوارۀ 
بین المللــی کتــاب ســال رضــوی بــه همــت ســازمان 
آســتان  اســناد  مرکــز  و  موزه هــا  کتابخانه هــا، 
ــی  ــاد بین الملل ــکاری بنی ــا هم ــوی و ب ــدس رض ق
امــام رضــا)ع( در هفــت بخــش کتاب هــای چاپــی، 
و  پایان نامه هــا  گویــا،  و  دیجیتــال  کتاب هــای 
رســاله های دانشــگاهی و حــوزوی، آثــار چاپ نشــده، 
ناشــران فعــال، نشــریه های پژوهشــی و ترویجــی و 

ــود. ــزار می ش ــل برگ ــش بین المل بخ

دبیر اجرایی جشنواره بین المللی کتاب رضوی

مهلت ارسال آثار به دوازدهمین جشنوارۀ بین المللی کتاب سال رضوی
 به مدت 10 روز تمدید شد
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از راست فهیمه جعفری، محمدرضا گودرزی و مهدی زارع
اختصاصی دنیای جوانان

چشم ها بیشتر از 
حنجره ها می فهمند

بهمن کاظمی

درد یک پنجره را پنجره ها می فهمند
معنی کور شدن را گره ها می فهمند

 سخت باال بروی ، ساده بیایی پایین
قصه تلخ مرا ُسرُسره ها می فهمند

 یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن
چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند

 آنچه از رفتنت آمد به سرم را فردا
مردم از خواندن این تذکره ها می فهمند

نه ، نفهمید کسی منزلت شمس مرا
قرن ها بعد در آن کنگره ها می فهمند

تخیلــی  - علمی ن  مــا ر
ــنبه  ــروز ش ــوال« ام ــکار هی »ش
۱۰ خــرداد ۱۳۹۹ در فروشــگاه 
ــی  ــدادی رونمای ــوک م ــاب ن کت

. د می شــو
»شــکار هیــوال« رمانــی 
ماجراجویانــه در ژانــر علمــی ـ 
تخیلــی اســت که داســتان شــکار 
پهپــاد فــوق پیشــرفته آمریکایــی 

»آرکیــوRQ۱۷۰(»۱۷۰( توســط ایــران را روایــت می کنــد.
ــو و  ــاد ماجراج ــیا، پهپ ــد س ــر ارش ــو۱۷۰، افس آرکی
باهوشی ســت کــه آرزو دارد روزی مشــهورترین پهپــاد جهان 
محرمانــه اش  عملیات هــای  در  او  موفقیت هــای  شــود. 
علیــه القاعــده در افغانســتان باعــث می شــود ژنــرال 
هرکولــس، وی را بــرای عملیــات فــوق ســری »شناســایی 
ــا  ــاب کند.ب ــز« انتخ ــوم نطن ــازی اورانی ــه غنی س کارخان

ــه ها  ــه نقش ــران، هم ــه ای ورود ب
ا  جــر ما و  د  یــز به هم می ر
ــه  ــود ک ــده می ش ــدر پیچی این ق
رییس جمهــور ایــاالت متحــده 
رهبــر  رودرروی  را  آمریــکا 
ــرار  ــران ق ــوری اســالمی ای جمه

می دهــد.
آییــن رونمایــی ایــن کتــاب 
بــا حضــور وجیهــه ســامانی، داوود 
امیریــان و وحیــد یامین پــور و بــا حضــور خانــواده ارجمنــد 
شــهید مهــدی لطفــی نیاســر و همچنیــن جمعــی از اهالــی 
ــد  ــدان می توانن ــود. عالقه من ــزار می ش ــگ و ادب برگ فرهن
از ســاعت ۱۷ روز شــنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ در فروشــگاه کتاب 
نــوک مــدادی واقــع در خیابــان انقــالب، شــرق بــه غــرب، 
بعــد از پــل کالــج، شــماره ۷۸۹ کتــاب نــوک مــدادی حضور 

بــه هــم رســانند.

آیین رونمایی از کتاب »شکار هیوال« برگزار می شود

احترام برومند گفت: خالف آنچه 
به نظر می رسد، کودکان و نوجوانان ما 
به شعر و ادبیات فارسی عالقه دارند و 
این عالقه مایه خوشحالی و غرور است.

به تازگی پویش و مسابقه ویدئویی 
همکاری  با  سعدی«  بیت  »شش 
و  پرتقال  انتشارات  فیدیبو،  اپلیکیشن 
برنامه ساز  و  مجری  ضابطیان  منصور 
روز  که  شده  راه اندازی  رادیوتلویزیون 
را  خود  روز  آخرین  خرداد   ۸ پنجشنبه 
نفرات  معرفی  با  و  گذاشت  سر  پشت 

برتر به کارش پایان داد.
در این مسابقه از شرکت کنندگان 
غزلیات  از  بیت   ۶ بود،  شده  خواسته 
و  کرده  انتخاب  را  سعدی  عاشقانه 
موبایل  خود  دوربین  جلوی  را  آن 
را  خود  ویدئوهای  سپس  نند.  بخوا
اینستاگرام  صفحه  در  که  راه هایی  از 
بود،  شده  اشاره  آن ها  به  ضابطیان 
ارسال کنند. هیئت داوران این مسابقه 
و  برومند  احترام  کاکاوند،  رشید  هم 
نهایت  در  که  بودند  منصور ضابطیان 
و  کرده  نتخاب  ا را  برتر  ۹ویدئوی 
اینستاگرام  صفحه  در  ویدئوها  این 
نهایت،  در  شدند.  منتشر  ضابطیان 
خرداد   ۶ سه شنبه  شامگاه  تا  کاربران 
فرصت داشتند با گذاشتن کامنت برای 
ویدئوهای موردعالقه خود، ۳ ویدئوی 

کنند. انتخاب  را  برگزیده 
اعضای  از  یکی  برومند  احترام 
گفت:  ادبی  این مسابقه  داوران  هیئت 
خیلی خوشحال می شوم وقتی می بینم 
آن  ز  ا  ، ر مشهو چهره های  برخی 

سطحِی  گاه  و  معمولی  چارچوب های 
به  و  می گیرند  فاصله  مجازی  فضای 
صفحات شخصی خودشان حال و هوای 
خیرخواهانه  فعالیت های  یا  فرهنگی 
قابل  بسیار  من  برای  این  می دهند. 
خوانش  دادن  قرار  است. محور  احترام 
اشعار سعدی برای یک مسابقه فرهنگی، 
در فضای مجازی، یکی از همین کارهای 

قابل احترام است.
وی افزود: مطالب آقای ضابطیان 
به  همیشه  مجازی،  فضای  در  هم 
گونه ای است که آورده ای برای خواننده 
به همراه دارند و وقتی ایشان پیشنهاد 
را  فرهنگی  این حرکت  در  همکاری 
گمان  کار  ابتدای  کردم.  استقبال  داد، 
در  نفر   ۲۰۰ از  کمتر  شاید  می کردم 
این مسابقه شرکت کنند اما فکر می کنم 
نتیجه نهایی، چیزی بالغ بر ۷۰۰ ویدئو 
کنم  اضافه  هم  را  این نکته  البته  بود. 
بیت  »شش  ندارم  اصرار  چندان  که 

بلکه  بدانم  مسابقه  یک  را  سعدی« 
پویش  بیشتر یک  به نظرم  این حرکت، 

فرهنگی است. 
این مجری و بازیگر در ادامه، درباره 
حضور در هیئت داوران مسابقه »شش 
بیت سعدی« گفت: کار ما برای انتخاب 
۹ ویدئوی برتر واقعًا سخت بود و خود 
من سعی کردم با وسواس زیادی انتخاب 
کنم. ضمن این که آرای دنبال کنندگان 
صفحه آقای ضابطیان در فضای مجازی 
در  بود.  مؤثر  بسیار  زمینه  این  در  هم 
کل امیدوارم چنین اقداماتی باعث شود 
توجه مردم به چهره هایی مثل سعدی 
فارسی  ادب  و  شعر  گنجینه های  که 

هستند، بیشتر شود.
برومند گفت: مشارکت بچه ها در 
این پویش، برایم جالب و خوشحال کننده 
بود چون حدود ۶۰ ویدئو را کودکان و 
بودند.  کرده  ارسال  ما  برای  نوجوانان 
این عالقه کودکان به ادبیات کهن، مایه 

خوشحالی و غرور است. من پیش از این 
در مشهد و آرامگاه فردوسی دیده بودم 
که کودکان به زیبایی و با شور و احساس 
اشعار شاهنامه را نقالی می کنند. زمانی 
هم که به مدرسه می رفتیم، خانواده ها 
اشعار  ما  که  می دادند  زیادی  اهمیت 
خاطرم  کنیم.  حفظ  را  بزرگ  شاعران 
هست که کالس پنجم و ششم بودیم 
و اشعار بوستان و حکایت های گلستان 

را در کتاب های درسی می خواندیم.
هم  اکنون  گفت:  پایان  در  وی 
می دهد  نشان  عالقه مندی  این میزان 
کودکان  می رسد،  نظر  به  آنچه  خالف 
و نوجوانان ما به شعر و ادبیات عالقه 
فراهم  درستی  به  فرصت  اگر  دارند. 
ین سمت  ا به  نیز  نها  آ قطعًا  باشد، 
گرایش پیدا می کنند. این که خانواده ها، 
کردن  حفظ  و  خواندن  به  را  بچه ها 
تشویق  کشور  بزرگ  شاعران  اشعار 
می کنند و حتی آن ها را به کالس های 
آموزش نقالی شاهنامه و سعدی خوانی 
می فرستند، جای تقدیر دارد. این، واقعًا 
ما  گاهی  چون  است.  امیدواری  باعث 
داریم  نامطلوب  و  کلی  یک برداشت 
که برمبنای آن جامعه و به ویژه جوانان 
ابتذال  نوعی  سمت  به  ما  نوجوانان  و 
نیست؛  این طور  حالی که  در  می روند 
ما  مردم  بیشتر  و عالقه مندی  استعداد 
به سمت فرهنگ واقعی و اصیل ایرانی 
است و این چیزهای مبتذلی که احیانًا  
در فضای مجازی می بینیم، آن چیزی 
نیست که در عموم جامعه و خانواده ها 

جریان دارد.

عالقه کودکان به ادبیات فارسی مایه خوشحالی و غرور است

»سفیدی مرگبار« در بازار نشر
مرگبار«  »سفیدی  رمان 
نوشته جی کی رولینگ به تازگی 
توسط  اسالمیه  ویدا  ترجمه  با 
تندیس  کتابسرای  رات  نتشا ا
شده  نشر  بازار  راهی  و  منتشر 
این کتاب  اصلی  نسخه  است. 

سال ۲۰۱۸ منتشر شد.
عناوین  از  یکی  این رمان 
است  ضربت  پلیسی   مجموعه 
که شخصیت محوری اش کارآگاه 
استرایک است و از سال ۲۰۱۳ 
تا به حال، ۴ عنوان از آن منتشر 
شده است. رولینگ این مجموعه 

را با نام مستعار رابرت گالبریت می نویسد.
داستان »سفیدی مرگبار« از این قرار است که جوان روان پریشی به نام 
بیلی برای تقاضای کمک در زمینه ی بازرسی جنایتی که گمان می کند در 
کودکی شاهدش بوده، به دفتر کورمورن استرایک، مراجعه می کند. بیلی 
با آمدنش، آرامش ذهنی استرایک را به هم می ریزد. گرچه بیلی آشکارا 
مبتال به یک بیماری روانی است و نمی تواند جزئیات عینی چندانی را به 
یاد بیاورد، اما صمیمیت انکارناپذیری در شخصیتش و ماجرایی که بازگو 

می کند، وجود دارد.
در ادامه داستان، پیش از آن که استرایک بتواند سواالت مهم خود 
فرار می کند. حاال  ناگهانی،  با ترسی  روانپریش  بپرسد، جوان  بیلی  از  را 
استرایک و رابین االکوت، دستیار سابق و شریک فعلی اش، باید حقیقت 
ماجرای بیلی را کشف کنند و در این زمینه راه پرپیچ وخمی در پیش دارند 
که از پس کوچه های لندن می گذرد. گرفتن رد بیلی، دو کارآگاه ماجرا را 
روستایی  عمارت  البته یک  و  می رساند  لندن  پارلمان  در  مخفیگاهی  به 

زیبا اما مرموز و پر از شرارت.
اتفاقاتی که در داستان رخ می دهند، باعث تغییر و تحول در زندگی خود 
استرایک هم می شوند. چون شهرت تازه و نوظهورش به عنوان یک کارآگاه 
خصوصی دیگر نمی گذارد مانند گذشته به فعالیت های پشت صحنه و مخفی 
دست بزند. از طرفی، رابطه اش با رابین االکوت هم بیش از هر زمان دیگری، 
تیره شده است. وجود رابین برای استرایک مفید است اما رابطه ای که بین شان 

وجود داشته، نیازمند مالحظات زیادی است...
این کتاب با ۹۱۲ صفحه و قیمت ۱۳۰ هزار تومان منتشر شده است.

»چشم بند خاکستری« با اندیشه یی متفاوت
فرناز میرزالو

نام  خاکستری  بند  چشم 
کتابی است از شاعر جوان فرهاد 
رضایی که می توان وی را از جمله 
حساب  یه  سفیدسرا   شاعران  

آورد.
رضایی  فرهاد  کتاب  اولین 
»بی تو  عنوان  با   ۹۱ سال  در 
ایستاده بودن را نمی فهم« منتشر 
شد که حاوی اشعاری با مضامین 
چشم بند  اینک  و  بود  عاشقانه 
است  نگاهی  حاوی  خاکستری 
شبیه داستان ها  واشعار آلبر کامو، 

منتهی با اندیشه یی متفاوت.
در این مجموعه شعرهایی  با مضمون اجتماع غمگین  یا خشمگین 

با چاشنی عاشقانه ، در شکا ادلیات مدرن ارایه شده است. 
چشم بند خاکستری شاید زندگی باشد که ندانسته از آن گذر می کنیم 
... نگاه شدیدی به مرگ دارد،  روایت مرگی که ما را به سمت زندگی سوق 
می دهد، غمی که به واسطه آن لذت زندگی را با بیان احساسات و ادبیات 

خاص شاعر نو اندیش بیشتر حس می کنیم.
این کتاب در ۱۱۰ صفحه، با پنجاه وچهار شعر کوتاه توسط انتشارات 
مایا به چاپ رسیده و در دسترس عالقه مندان شعر و شاعری قرار گرفته 

است. یکی از اشعار این مجموعه را با هم می خوانیم:
تن من با زبان موج بیگانه است 

تن تو دریایی خروشان 
با هزار سونامی درونش 

که هرشب 
می نورد  د مجمع الجزایر قلبم را.
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زهرا ثقفی الریجانی

یکی از آن سه خواهر

امروز دهم خرداد، مصادف است با زادروز آن برونته، شاعر و نویسنده 
صاحب نام انگلیسی.

آن برونته، که به سال ۱۸۲۰ میالدی و در روزی مثل امروز متولد 
از بین آثارش»مستأجر  شد، یکی از سه خواهر مشهور برونته بود، که 

عمارت وایلدفل« شهرت بیشتری دارد. 
ایرلندی بود و مادرش یک سال پس از  پدر آن برونته، کشیشی 
تولد او از دنیا رفت. او که آخرین فرزند خانوائه بود، به همراه خواهرانش، 

شارلوت و امیلی دوران کودکی بسیار سختی را گذراندند.
ان برونته بر خالف خواهرانش شارلوت و امیلی، به مدرسه نرفت و در 
خانه درس خواند، فقط مدتی در سال های ۱۸۳۵ تا ۱۸۳۷ در آموزشگاهی 
تحصیل کرد. مدتی نیز به عنوان معلم سرخانه به تدریس پرداخت. در 
سال ۱۸۴۷ اندک زمانی پس از انتشار کتاب جین ایر نوشته شارلوت و 
همزمان با منتشر شدن بلندی های بادگیر اثر امیلی، اولین رمان او نیز با 
عنوان  اگنس گری انتشار یافت. یک سال بعد و در سال ۱۸۴۸ دومین 

رمانش با نام مستأجر عمارت وایلدفل منتشر شد.
هنگامی که  نویسنده  گفته   خود  منتقدان  به  پاسخ  در  برونته  آن 
پیدا  سروکار  منفی  شخصیت های  و  زندگی  زشت  جنبه های  با 
نه  هست،  که  کند  ترسیم  همان طور  را  همه چیز  است  بهتر  می کند 
که  صورتی  به  بد  جنبه های  نمایش دادن  دوست  دارد.  که  آن طور 
خوشایند  هم  نویسنده  خود  برای  شاید  نرسند،  نظر  به  بد  هم  زیاد 
می شود؟ چه  امانت  و  صداقت  تکلیف  میان  این  در  ما  ا  باشد، 

آن برونته یک سال بعد از انتشار کتاب مستأجر وایلد فل هال در ۲۸ مه 
۱۸۴۹ بر اثر بیماری سل از دنیا رفت.

مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش 
فکری از امروز بازگشایی می شود

مراکـز فرهنگـی هنـری ثابـت کانـون پـرورش فکری کـودکان و 
نوجوانان در سراسـر کشـور از امروز شـنبه ۱۰ خرداد بازگشـایی می شود.

بـا توجـه بـه تصمیم هـای گرفتـه شـده در سـتاد ملـی مبـارزه بـا 
بیمـاری کرونـا و اعـالم رسـمی دولـت مبنـی بـر بازگشـایی اداره های 
دولتـی، مراکـز فرهنگـی هنـری ثابـت کانون در سراسـر کشـور از روز 
شـنبه دهـم خـرداد ۱۳۹۹ بـه صـورت رسـمی و بـدون حضـور اعضـا 

می شـوند. بازگشـایی 
بر همین اسـاس، تمامی کارکنان شـاغل در مراکز فرهنگی هنری 
کانـون بـا رعایت دسـتورالعمل های بهداشـتی تـا کنترل بیمـاری کرونا 

و بر اسـاس سـاعت مصوب در محل کار خود حاضر خواهند شـد.
مربیـان ثابـت، سـیار و پسـتی کانون بـا حضور در مراکـز فرهنگی 
هنـری ثابـت، بـه کار آماده سـازی و برنامه ریـزی بـرای فعالیت هـای 
تابسـتانی در فصـل اوقـات فراغـت و همچنیـن خدمات دهـی از طریق 

فضـای مجـازی خواهنـد پرداخت.
خدمات دهـی مسـتقیم مراکـز فرهنگـی هنـری کانـون پـرورش 

فکـری بـه کـودکان و نوجوانـان از تیـر سـال ۱۳۹۹ آغـاز می شـود.
مدیـران کل کانـون بر حسـب شـرایط اسـتان و به منظور اسـتفاده 
از ظرفیـت فضـای مجـازی می تواننـد، سـاعت کاری مراکـز  بهینـه 

فرهنگـی هنـری را نیـز بـه بعدازظهرهـا منتقـل کننـد.
بـا شـیوع بیمـاری کرونـا مراکز فرهنگـی هنری کانون از اسـفند 
۱۳۹۸ تعطیـل شـدند امـا مربیـان کانـون هم زمان، با حرکـت جهادی 
»پیـک امیـد مجـازی« همـراه شـدند و بـا شـرکت در فراخوان هـا و 
و  کـودکان  بـا  ارتبـاط  و  کانـون  فعالیت هـای  برنامه هـای مجـازی، 
نوجوانـان انسـجام بیشـتری پیـدا کـرد و در فضـای مجـازی بـه اجرا 

آمد. در 
یـادآوری می شـود بـر اسـاس شـیوه نامه معاونت فرهنگـی کانون، 
از فروردیـن ۱۳۹۹ عـالوه بـر فعالیت »پیک امید مجـازی« فعالیت های 
انجمن هـای تخصصـی و آموزش هـای مجازی مراکز ویـژه اعضای هر 

مرکز در بسـتر اینترنت فراهم شـد.

از  نتقاد  ا با  کاکایی  لجبار  عبدا
و  علوی  شعرهای  برخی  مبالغه های 
بخصوص آن ها که از صدا و سیما پخش 
می شود می گوید: انگار برای شخصی که 
قهرمان  یک  شعرهاست،  این  شنونده 

هالیوودی را توصیف می کنند. 
درباره   ، ترانه سرا   و  شاعر  این 
سیره  در موضوع  معاصر  شعر  کیفیت 
حضرت علی )ع( اظهار کرد: شعر گفتن 
مستلزم  آیینی  موضوعات  در خصوص 
را  و زمانه ای  است  آگاهی  و  اطالعات 
یا  نو  حرف های  آن  در  که  می خواهد 
سوی  از  درمانی  و  درست  حرف های 
اهل علم گفته  و  اندیشمندان و حکما 
باشد.  جریان  در  مباحثات آزاد  و  شود 
من فکر می کنم در زمانه ما بیشتر به 
افکار.  تا  می شود  زده  دامن  احساسات 
و  می شود  عرضه  رسانه ها  در  آن چه 
شب و روز از تلویزیون می بینیم، دامن 
زدن به احساسات است و چیزی به نام 
تحلیل  علی)ع(،  امام  سیاست  تحلیل 
نثر  به  توجه  و  علی)ع(  امام  شخصیت 
شکلی  آن  به  علی)ع(  امام  بالغت  و 
از   ،۵۰ دهه  در  مثال  فرض  به  که 
و  انقالبی  اندیشه های  ِقَبل گسترش 
شریعی  علی  دکتر  مرحوم  اندیشه های 
در جامعه فکری مطرح و بر اساس آن 

شعری تولید می شد، وجود ندارد.
بالذات  این که شعر  با اشاره به  او 
در روزگار ما آگاهی بخش نیست، گفت: 
و حکمی  فکری  تحرک  جامعه  هرگاه 
شروع  هم  ادبیات  باشد، طبیعتا  داشته 
روزگار  در  اما  می کند.  درخشش  به 
حکمت  از  را  مفاهیم  بیشتر  شعر  ما 
می شود  می گیرد.  بزرگان  اندیشه  و 
گفت غالبا شاعران ما در روزگار جدید 
مفاهیم را می گیرند و با ذوق، قرایح و 

احساسات شان توام و بعد بیان می کنند. 
آن  در  ما  که  روزگاری  در  پیداست 
شعر  از  درخشانی  حرف  هستیم هنوز 
علوی بیرون نمی آید، همان روایت هایی 
که گفته و جعلیاتی را که سر هم می شود 
برمی دارند و به عنوان مداحی روی منابر 
می خوانند. تلویزیون و رادیو هم همین ها 
را عرضه می کنند. فکر می کنم که داد 
و ستد این بازار فعال بیان احساسات و 

حرف های تکراری گذشته است.
کاکایی ادامه داد: بعید می دانم در 
روزگار ما اتفاقی برای شعر درباره امام 
کند،  جلب  را  کسی  توجه  که  علی)ع( 
آثار  وضعیت  شاهد  باشد، چون  افتاده 
چند  شعرهای  در  اگر  هستیم.  جوانان 
تن از شاعران آیینی که آثارشان شب 
می شود  پخش  سیما  و  صدا  در  روز  و 
به  فقط  فعال  که  کنیم، می بینیم  دقت 
زیاده گویی و مبالغه دامن زده می شود. 
انگار برای شخصی که شنونده این شعر 
است، یک قهرمان هالیوودی را توصیف 
می کنند، در واقع فقط به قدرت فیزیکی 
بازو و دست و این که آسمان ها و زمین 
و  می شود  اشاره  می ریزد،  هم  در  را 
حکمت و اندیشه امام علی)ع( در شعر 

علوی وجود ندارد و متاسفانه مبالغه های 
آن چنانی بیشتر حرف می زند.

است  معتقد  که  ادبی  منتقد  این 
در  دینی  عمیق  شعر  شاهد  خیلی 
روزگار حاضر نیستیم، درباره بهره گیری 
شاعران از نهج البالغه بیان کرد: شاعر 
باید نهج البالغه را بخواند، نه این که آن 
هم شاهد  باز  اما  دربیاورد.  نظم  به  را 
را  نهج البالغه  که گاهی  هستیم  این 
اما  درمی آورند.  نظم  به  و  می خوانند 
و  بخوانند  را  نهج البالغه  شاعران باید 
یعنی  کنند؛  درونی  را  آن  مفاهیم  بعد 
اعتقاد به اصولی که در نهج البالغه بیان 
شده و حرف هایی که در خصوص عدالت 
مفاهیم  به خصوص  شده  گفته  جامعه 
نهج البالغه زیاد  در  که  را  معرفتی ای 
جلوه  شعرشان  در  بعد  و  بگیرند  است 

بدهند.
به  پرداختن شعر  درباره  او سپس 
جزء  شعر  این که  بیان  با  رمضان،  ماه 
است،  ایرانی  جامعه  اصلی  رسانه های 
مهمی  رسانه  هم  هنوز  گفت: شعر 
و  است  ما  فرهنگی  میراث  انتقال  در 
مربوط  مفاهیم  بتوانند  شاعران  اگر 
ماه  اخالقیات  یعنی  رمضان  ماه  به 

رمضان - چون ماه رمضان ماه گسترش 
مفاهیم اخالقی است - را در آثارشان 
تاثیرات مهمی در  برجسته کنند، قطعا 
زمینه فرهنگ کشور ما خواهد گذاشت. 
اما من فکر می کنم از ماه رمضان تنها 
مناسبت هایی را که در آن قرار می گیریم 
مدنظر قرار می دهند. من کمتر دیده ام 
شعری با موضوع روزه داری و محاسن 
بر اخالق جامعه سروده  تاثیرش  آن و 

شود.
عبدالجبار کاکایی افزود: وقتی ماه 
مبارک رمضان می آید چند شعر درباره 
شهادت حضرت علی)ع( گفته می شود و 
و  دانش  قدری  شاعری  اگر  هم  بعد 
راجع به شب  باشد،  داشته  اطالعات 
به  هم  آن  که  می گوید  شعری  قدر 
شب  تحلیل  در  می افتد  اتفاق  ندرت 
قدر شعری گفته شود. اگر هم به این 
موضوع بپردازند صرفا با احساسات است 
یعنی همان حرف هایی که در منابر به 
طور عموم گفته می شود که »این شب، 
شب خوبی است و مهم است و به آن 
از  عمیق تر  مفاهیم  در شعر  بپردازید«. 
این پیدا نمی کنیم. البته من قصدم این 
باید حاوی  نیست که بگویم شعر تنها 
عرفان  و  فلسفی  پیچیده  موضوعات 
که  است  ابزاری  شعر  باشد،  نظری 
که  کسانی  حداقل  کند،  بیان  می تواند 
صاحب ذوق هستند و آن ها که ادعای 
را  آیینی  شاعر  نام  و  دارند  را  کار  این 
هم روی خودشان گذاشته اند، می توانند 
قالب شعر  در  را  دینی  پیچیده  مفاهیم 
در  را  خودش  کار  شعر  کنند واال  بیان 
جامعه می کند و کارکرد خودش را دارد 
که آن خلق زیبایی است. البته در کنار 
اخالقی هم  نیکوی  پیام های  زیبایی ها 

اگر باشد خیلی بهتر است.

انتقاد از مبالغه ها در شعر آیینی!

معضلی به نام کاهش قدرت آموزه ای کتاب 
 مهسا کالنکی

* سکانس اول از یک ملودرام واقعی: دختری نوجوان دسته 
گلی به دست گرفته و رو به دوربین با لبخند ایستاده است. قطعا در 
دلش دنیای زیبایی را متصور است؛ سرشار از عشق و بی خبر از دست 

بی رحم تقدیر.
* سکانس دوم: پدری که با جهالت جامعه دست به گریبان است؛ 
میان دو راهی جان دخترش یا نادانی به نام »غیرت« و »ناموس«. 
داس را برمی دارد و ناجوانمردانه در خواب به گردن نحیف دخترش 
می زند تا به قول این مردمان گمراه، از آبرویش دفاع کند. )و حال خدا 

می داند که خودش از این اتفاق چه حالی دارد(.
موضوعی به نام قتل ناموسی مختص به امروز و جامعه ایران 
نیست و قطعا در دوران های مختلف در مکان های جغرافیایی اتفاق 
افتاده، اما قتل رومینا اشرافی در زمانی رخ داد که رسانه های اجتماعی 
همه چیز را در سیطره خود گرفته اند و کمتر خبر این چنینی است که 
از افکار عمومی پنهان بماند. زمانی که فیلم »خانه پدری« اکران شد 
بسیاری آن را سیاه نمایی دانستند، اما حاال جامعه با معضلی شبیه آن 
دست به گریبان شده و دختری در نوجوانی ناجوانمردانه به دست پدر 
کشته می شود. اما این کنش های اجتماعی از کجا ناشی می شود و 
جامعه ای که دارای فرهنگ و تمدنی هزارساله است به این مشکالت 

دچار می شود.
* وقتی پای تعصب به میان بیاید!

میثم سعیدی، روان درمان گر و مولف کتاب »واقعیت درمانی« 
در پاسخ به این پرسش که با وجود افزایش سواد عمومی چرا شاهد 
اتفاقاتی مانند قتل یک دختر نوجوان به دست پدرش هستیم؟ گفت: 
وقتی تفکری اتفاق نمی افتد باورها مانند شمشیر دولبه می شوند و زمانی 
که علم و مطالعه پشت آن باور نباشد می تواند آسیب رسان شود. اما 
جای این پرسش است که چرا تحصیالت، کتاب ها، منابع و رسانه های 
باورهایمان  اینکه  دلیل  به  نیفتد؟  اتفاق  این  نشده  باعث  اجتماعی 
متعصبانه است و وقتی پای تعصب به میان بیاید، فرد حالت دیگری را 
نمی خواهد باور کند. برای مثال اگر مِن درمانگر اعتقاد به یک روش 
داشته باشم، روش دیگری را مطالعه نمی کنم و حتی اگر مطالعه کنم 
در برابرش جبهه می گیرم و اجازه تغییر به آن نمی دهم. باورهای غلط 
حالت خوددفاعی دارند و این باعث می شود که در مقابل هر علم و هر 
روشنگری سدی بسازیم.او درباره نقش رسانه های اجتماعی و تقویت 
آن ها برای مبارزه با برخی تعصبات و باورهای اشتباه در جامعه می گوید: 
شما هر چقدر سطح مطالعات اجتماعی را باال ببرید، باید قبل از آن در 
جامعه فرهنگسازی اتفاق بیفتد و پذیرای این باشد که اطالعات جدید 
را قبول کند. متاسفانه ما گشوده به علم و فرهنگ نیستیم؛ نخست این 

بستر باید آماده و بعد درباره آن مطالعه شود؛ مانند مغز بسته می ماند 
که کلی کتاب بخواند، اما بی فایده است. اولین مشکل این است که 
انسان ها را نمی توان تغییر داد، مگر اینکه خود بخواهند که زمینه این 
خواستن را فراهم کنند که این اتفاق هم اکنون در جامعه ما نیفتاده. ما 
هرچقدر )Social Media( شبکه های اجتماعی را زیاد کنیم درصد 

بازدهی باالیی نخواهد داشت چون افراد به فرهنگ آن آگاه نیستند.
* حال باید چه کرد؟ 

چرا رسانه کتاب که زمینه تفکر عمیق را در جامعه ایجاد می کرد، 
این روزها حذف شده است؟ این روان درمان گر در این باره معتقد است: 
قبل از آنکه شبکه های اجتماعی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد رسانه 
محکمی به نام کتاب در کشور داشتیم، که در باال بردن سطح فرهنگ 
در جامعه بسیار موثر بوده است. قطعا تاثیر سوشیال مدیا را نمی توان 
انکار کرد، ولی این درصد این قدر نبوده که ما می توانستیم با کتاب و 
آموزه ها به سراغ اندیشه برویم. بزرگترین ایراد در سوشیال مدیا این است 
که اطالعاتی به ما می دهند اما مثل باغی می ماند عالوه بر درخت های 
میوه، علف های هرز هم دارد. در سوشیال مدیا در مقابل با دیتاهای که 
می گیریم با موازنه منصفانه ای روبرو نیستیم اما اگر مطالعات عمیق تری 

می کردیم این زمان اضافی را برای مطالب هجو نمی گذاشتیم.
* مغز فرصت پردازش اطالعات فضای مجازی را ندارد

سوشیال مدیاها بمباران اطالعات  می کنند، اما نمی دانیم این 
اطالعات تا چه اندازه انتخابی است. مثل ساعتی که در دیوار است 
و ثانیه شمار آن کار می کند و ما متوجه آن نیستیم، مغز قابلیتی دارد 
که انتخاب می کند و فرد در این توجه صداهایی را که می شنود که 
می خواهد. یعنی ممکن است ساعت ها در آن اتاق باشید ولی صدای آن 
را نشنوید. اما زمانی که فردی کتاب مطالعه می کند تمام توجه انتخابی 
در این بازه زمانی در مطلبی است که می خواند چون زمانی گذاشته و 
کتابی را هدفمند خریداری کرده است. اما در اینترنت حجم زیادی از 
دیتاها است که فرد فرصت پردازش به همه آن را ندارد و این توجه 

انتخابی را به سمت درستی نمی برد.
* اینستاگرام و نقش آن در کاهش روابط بین فردی

این متخصص در پاسخ به اینکه در جامعه ای که فرهنگ تعصبی 
این قدر نقش باالیی دارد چه کنیم که رسانه کتاب قوی تر عمل کند؟ 
بیان کرد: اینستاگرام با هدف انتشار عکس تاسیس و بعد کپشن هایی به 
آن اضافه شد. الزم بود که ما هم در این زمینه کار کنیم و »اینستاگراِم 
کتابی« راه اندازی کنیم که مطالبی که فرد آن را می بیند انتخاب کند. 
اینستاگرامی که االن وجود دارد نود و پنج درصد اطالعاتی را افزایش 
نمی دهد و این ارتباط جمعی روابط بین فردی را کم کرده است. از 

یک منظر دیگر نگاه کنیم میان خانواده ها فاصله ایجاد کرده است.



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

سردبیر: محمدرضا حسن بیگی
معاون سردبیر: مجتبی کاشی
طراحی و گرافیک: ناظم رام

سرویس اجتماعی: روحی الهی
سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

مسئول امور خبرنگاران: بهنام مومنی
گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه رسولی،فرید توانا

رضا بهشتی،  خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

یکشنبه 11  خرداد 13۹۹  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1470

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک ۲۷۵، طبقه پنجم، واحد 1۷

 تلفن: 66۵6۲۸01-66۹1۷31۲ -66۹1۵۲6۸      
فکس:661۲613۹

دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

تولیدات تلویزیوني ما اصال استاندارد نیست!

مرجانه گلچین: خوب یا بد بودن یک اثر را نباید به پاي یک بازیگر نوشت

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح ۲1 - پ. 1۵

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 10۸- واحد۹ 
تلفن: ۲630۵۸۲4- فکس: ۲630۵۸۲4 صندوق پستی: 11۵- 1۹۵۵۸ 

سازمان شهرستان ها:  0۹1۲۲۷۵۲1۹0
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

حسین زاده محمد 

نمایش  شبکه  به  زیادي  مخاطبان  روزها  ین  ا
با پیگیري و دنبال کردن سریال ها و  خانگي پیوسته اند و 
برنامه هاي جذاب تولیدشده در این مدیوم سعي مي کنند 
کرونا، بخشي  ایام  در  ایجاد سرگرمي خصوصا  بر  عالوه 
را  ندارد  تولید  زمینه  آن  در  تلویزیون  که  برنامه هایي  از 
برنامه هایي  از جمله  رئالیتي شو  برنامه هاي  پوشش دهند. 
هستند که تلویزیون معموال تولیدي در این زمینه نداشته 
تولیدات  با  برنامه هایي  چنین  گسترده  مخاطب  طبیعتا  و 
شبکه خانگي همراه شده که شاید یکي از مهمترین این 
کارگرداني  به  روزها  این  که  باشد  شام ایراني،  برنامه ها، 
و  ایراني  محبوب  هنرمندان  حضور  با  و  ابوطالب  سعید 
است. در سري جدیدي  مهمانان خارجي در حال پخش 
این روزها در حال پخش است، مرحانه گلچین، آشا  که 
یکدیگر  با  معتضدي  نگین  و  نظام دوست  نعیمه  محرابي، 
در شام ایراني رفابت مي کنند... به همین منظور با مرجانه 
این روزها عالوه بر شام ایراني،  گلچین همراه شدیم که 
سریال متفاوت پرگار را از شبکه یک در حال پخش دارد 
به  را  از گذشته  متفاوت  بسیار  و  نقشي جدي، خاص  که 
نیز  را  موچین  و همچنین سریال کمدي  گذاشته  نمایش 

انتشار دارد. در شبکه نمایش خانگي آماده 

پرگار و همچنین مجموعه  -در حال حاضر سریال 
شام ایراني به شکل همزمان با بازي شما در حال پخش 

است... این موضوع براي بازیگر خوب است یا خیر؟
*به نظرم چون متنوع کار کردن براي یک بازیگر 
پس  مي دهد،  اهمیت  آن  به  که  است  فاکتورهایي  جزو 
وفتي به شکل همزمان شما در ۲ نوع کار مختلف با ژانر 
براي  مي کنم  فکر  یاشید،  داشته  حضور  بتوانید  مختلف 

ذائقه تماشاگر هم جذابیت دارد.

و  شده  تولید  بارها  ایراني  شام  مانند  -مجموعه اي 
خصوصا در خارج از کشور نیز این مجموعه ساخته شده 
تا  کرد  ایجاد  جذابیت هایي  چه  باید  نظرتان  به  است... 

با این برنامه همراه شود؟ مخاطب بازهم 
ایراني ساخته و  اول که شام  از همان سري  *من 
برنامه هاي  با  شدن  مقایسه  دلیل  به  شد،  دعوت  من  از 
شده،  ساخته  ماهواره اي  شبکه هاي  در  که  مشابه اي 
از  خیلي  ما  اینکه  براي  کردم  پرهیز  کار  در  حضور  از 
آنها رخ مي دهد را نمي توانیم  اتفاقاتي که در برنامه هاي 
مخاطب  طبیعتا  و  باشیم  داشته  قرمزها  خط  لجاظ  به 

این قضاوت  در  و  بچشد  را  مزه غذاها  نمي تواند  هم که 
یا  بصري  جذابیت  ایجاد  با  باید  نتیجه  در  نمي گیرد  قرار 
گفتمان، براي مردم شرایط متفاوتي ایجاد کنیم. ولي در 
نهایت خیلي نمي توان این انتظار را داشت به دلیل همان 
داریم.  آثاري  چنین  تولید  در  که  زیادي  محدودیت هاي 
از کشورها  خیلي  در  که  برنامه عصرجدید  مثل  آن  نموه 
ساخته مي شود ولي اینجا خیلي از توانایي ها و استعدادها 
اجرا  نمي توان  را  مي شود  خانم ها  خال  شامل  بیشتر  که 
کرد و دید. به همین دلیل ما هم در شام ایراني، باید سعي 
مي کردیم یک محفل دوستانه و صمیمي را در شب هایي 
و  کردیم  را  کار  این  ما  که  بسازیم  هستیم  هم  دور  که 
سعي کردیم از ذهنیت هایي که مردم از ما ساخته اند دور 
نباشیم و آن جذابیت ها باعث شود که کار را تماشا کنند. 
لطف  من  به  خیلي  ابوطالب  آقاي  جناب  اینکه  ضمن 
داشتند و اصرار که در این کار حضور داشته باشم و تیم 
خوبي دور هم جمع شده بودند و مخفلي کامال دوستانه 
بود و مي خواستیم به مردم نشان دهیم که وقتي ۴بازیگر 

کنار هم هستند چطور مي گذرد و مردم را با خود همراه 
و  اتفاقات عجیب  هم  خیلي  که  ببینند  و  کنیم  و شریک 

بین هنرمندان رخ نمي دهد )خنده(! غریبي 

-در نهایت از حضور در شام ایراني رضایت داشتید؟
*راستش بابت حضور در شام ایراني به خودم خیلي 
روزهاي  کردیم،  شروع  را  کار  زماني که  گذشت.  خوش 
تازگي  به  بود! من  قرنطینه  ایام  بود و شروع  بدي  خیلي 
از سریال موچین فارغ شده بودم و خستگي زیادي داشتم. 
مسائل خانوادگي هم داشتم چون یک مادر بیمار دارم که 
باید به آن رسیدگي مي کردم و مسائلي از این دست باعث 
شده بود که خیلي خسته باشم. با این حال تنوع کار شام 
ایراني برایم جذاب بود ولي از طرفي هم مي ترسیدم که 
خدایي ناکرده به دلیل همان محدودیت ها، کار لوسي تولید 
قرمزها  خط  این  به  هم  کرونا  و  قرنطینه  مسئله  نشود. 
که  باشیم  داشته  بدني  تماس  نمي شد  و  بود  شده  اضافه 
البته از دستمان هم دررفت چرا که وقتي مي روي جلوي 

دوربین پیش بیني ها به هم مي ریزد. ولي واقعا شب چهارم 
و  بود  برایم سخت  خیلي  شویم  جدا  هم  از  بود  قرار  که 
حس دلتنگي داشتم، با اینکه همان ۴ روز خصوصا روزي 
و  دوربین  پشت  تیم  شدم.  خیلي خسته  بودم  میزبان  که 
همینطور بچه هایي که در کنارشان بودم را دوست داشتم. 
در این مخفل اصال مسائل حاشیه اي نبود و رعایت ادب و 
احترام شد و دلتنگ آن شب ها هستم و به جرات مي گویم 
احساسي که جلوي دوربین داشتم، اخساس واقعي من بود.

کامال  نقشي  و  بگویید  برایمان  پرگار  سریال  -از 
جدي و متفاوت؟

کارهاي  با  متفاوت  کار  یک  برایم  پرگار  *سریال 
قبلي بود و خیلي خوشحالم که در آن حضور داشتم. زماني 
که پیشنهاد بازي در این مجموعه داده شده، با یک متن 
اندازه روبرو بودیم و مي دانستیم تکلیف مان  درست و به 
که  هست  پیشنهادات  برخي  االن  چون  چیست.  کار  با 
و  مي دهند  شما  به  نقش  و  کار  از  سیناپس  یک  صرفا 
در  است  قرار  اتفاقاتي  چه  که  کنید  فکر  باید  شما  حاال 
طول داستان بیفتد و این فاجعه است! در پرگار مي دانستم 
کارنامه  و  چیست  کاراکترها  سایر  و  با شخصیت  تکلیفم 
کاري آقاي شهرام شاه حسیني و یک همکاري در دوران 
و  تهیه کننده  عنوان  به  پوراحمدي  آقاي  با  جواني  خیلي 
آدم هایي که براي بازي در این سریال چیده شده بودند، 
من را راغب کرد که همراه شوم و نقشم را خیلي دوست 
داشنم. برعکس کارهایي که در ژانر کمدي داشتم، این 
نقش کامال دروني بود و به خاطر نوع کاراکتر و پیشینه اي 
که داشت چالش براگیز بود و براي آدمي مثل من که ُپر 
طبیعتا  کمدي،  بازي هاي  در  خصوصا  است  تحرک  از 
همه اینها باید روتوش مي شد و باید به آن فکر مي کردم 
و کنترل شده کار مي کردم و آقاي شاه حسیني هم خیلي 

این موضوع حساسیت داشتند. روي 

-فکر مي کنید مردم سریال را دوست داشته باشند؟
*در مسیر تولید سریال پرگار همه چیز خوب پیش 
و  کارگردان  بین  اختالف نظر  زماني که یک سري  تا  رفت 
تهیه کننده ایجاد شد که کار را از چیزي که در ذهیت ما 
بود، به سمت و سوي دیگري برد. ضمن اینکه یک زمان 
طوالني از زماني که کار تولید شده یعني سال ۹۶ تا امروز 
که کار در حال پخش است، ایجاد شده و از طرف دیگر 
به هم ریخت چون کار  بیشتر  با شروع کار، ذهنیت من 
کمي متفاوت با چیزي بود که ما کار کرده بودیم و برخي 
کرده  تغییر  کار  ابتداي  همان  در  فیلمنامه  بخش هاي  از 
بود! در نهایت ما در زماني که کار کردیم تمام انرژي مان 

قرار  شرایط  تحت تاثیر  چقدر  کار  اینکه  ولي  گذاشنیم  را 
گرفته نمي دانم چون بعد از اختالف نظر ایجاد شده، خیلي 
از سکانس ها گرفته نشد و یا به شکل دیگري گرفته شد 
و با روند ترتیبي داستاني که آقاي رفیع زاده نوشته بودند، 
تفاوت داشت و فقط امیدوارم که نتیجه خوبي بدهد. براي 
در کمدي  را  مردم من  متوالي  ۱۰سال  اینکه  از  بعد  من 
دیدند، خوشحال کننده بود که در پرگار و در نقشي متفاوت 
من  کار  قبلي  خروجي  خوشبختانه  و  باشم  داشته  حضور 
بود و  بسیار خوب  نفس گرم  یعني سریال  زمینه  این  در 

امیدوارم درباره پرگار هم همین اتفاق رخ دهد.

خیر  ا سال هاي  تولیدات  ه  ر با در نظرتان  -کال 
چیست؟ تلویزیون 

هستند  زیادي  مشکالت  درگیر  ما  مردم  *متاسفانه 
نامالیمات زیادي دیده اند و  و خصوصا در سال هاي اخیر 
همین باعث شده تا ذائقه آنها هم در انتخاب برنامه متفاوت 
تولیدات  در  تنوع  آنقدر  باید  تولیدکنندگان  نظرم  به  شود. 
داشته  را  آزادي  این  که مخاطب  باشند  داشته  و شبکه ها 
باشد تا کار موردپسند خود را انتخاب کند ولي متاسفانه در 
تولیدات بسیار محدود تلویزیون ما که اتفاقا خرج چنداني 
هم براي همین تولیدات اندک، نمي شود اصال چنین اتفاقي 
آنقدر  نیست. محدودیت ها، سانسورها و خط قرمزها  میسر 
زیاد است که روابط ساده خانوادگي هم قابل نمایش نیست 
و از حالت نرمال خارج شده و سرمایه گذاري روي تولیدات 
هم آنقدر فقیرانه است که حتي قابلیت مقایسه با تولیدات 
همین کشور ترکیه را هم نداریم چه برسد به استاندارهاي 
بین المللي و جهاني. من به شدت به شعور و درک مخاطب 
امروز احترام مي گدارم، مخاطبي که مي تواند با فشار یک 

دکمه به سینماي جهان وصل شود و بهترین آثار را تماشا 
محدود،  تولیدات  این  با  مخاطبي  چنین  کار حذب  و  کند 

ضعیف و غیراستاندارد واقعا کار سختي است.

دارید  خانگي  شبکه  براي  که  موچین  سریال  -از 
بگویید؟ برایمان 

است  کمدي  و  فان  خیلي  موچین  سریال  *فضاي 
در  است.  مشخص  کامال  موضوع  این  هم  آن  اسم  از  و 
موچین سعي کردیم به مردم حال خوب و خوش بدهیم 
و البته بازهم نمي توانم نظر زیادي راجع به آن بدهم چون 
زماني که فیلمنامه را مي خوانم و بازي مي کنم تا زماني که 

کار مونتا ژ و پخش مي شود، متفاوت است.

شما... پایاني  -صحبت 
*من شخصا به عنوان یک بازیگر ایده آل و آرزویم 
و  شود  پیشنهاد  من  به  مختلفي  نقش هاي  که  است  این 
که  شود  داده  فرصتي  چنین  بازیگرها  همه  به  امیدوارم 
طرفي  از  بزنند.  محک  مختلف  معیارهاي  در  را  خودشان 
امیدوارم اینطور نباشد که به یک بازیگر آبي به عمق یک 
حوض بدهند و شنا در اندازه اقیانوس را انتظار داشته باشند 
و باید توقعي در همان اندازه اي که در اختیار بازیگر قرار 
داده اند، داشته باشند. به نظرم در تولیدات ما مي شود اتفاقات 
به مراتب بهتري رخ ردهد، اگر همه چیز روي اصول باشد، 
متن درست باشد و به آن پایبند باشند، کارگرداني اصولي و 
درست باشد و همه چیز در جاي خودش قرار بگیرد طبیعتا 
کارهاي نتیجه هم بهتر خواهد شد. سینما، تلویزیون و تئاتر 
یک کار گروهي هستند و نتیجه آن چه خوب و چه بد نباید 

صرفا به پاي یک بازیگر نوشته شود.
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به گزارش خبرنگار ما از بهشهر در پی شیوع ویروس 
منحوس  کرونا و مشکالت ناشی از آن  برای مردم کم 
برخوردار کشور ، از سوی دفتر آیت اهلل حسینی مازندرانی 
در طرح  رزمایش  مومنانه کمک هایی چشم گیری با 
همراهی پایگاه ۰۶هزارجریب بهشهر  درقالب بسته معیشتی 
و همچنین  کارت هدیه بصورت نقدی به نیازمندان  توزیع 

شد.
حسینی  اهلل  آیت  نماینده  کریمی  االسالم  حجت 
مازندرانی در گفتگویی با بیان اینکه طرح رزمایش مومنانه 

مختص به نیازمندان نیست به  خبرنگار ما  گفت:
به  کمک  جهت  رهبری  معظم  مقام  دستور  پی  در 
افراد نیازمندو آسیب دیده از ویروس کرونا ،حوزه علمیه 
امام حسین علیه السالم شهر ری  طی دستوری از سوی  
آیت اهلل حسینی مازندرانی به میدان آمده و  گوشه ای از  

خدمت را به عهده گرفت .

وی افزد :با توجه به عنایات ایشان و همکاری بسیج 
پایگاه امام حسین )ع (افراد نیازمند شناسایی و کمک هایی 

در سطح گسترده انجام پذیرفت .
حجت االسالم کریمی در باب  کمک های مومنانه  
بصورت نقدی گفت : با توجه به اشباع شدن بسته های 
معیشتی در بین مردم از سوی خیرین  تصمیم بر آن شد تا  
در چند مرحله مبلغی رو به صورت نقدی به نیازمندان اهدا 
کنیم چرا که احساس کردیم مردم در جهت حل  گوشه ای 

از  مشکالت خود نیازمند مبالغ نقدی هستند  .
حسینی  اهلل  ایت  دفتر  سوی  از  داد  ادامه  کریمی 
مازندرانی به همت بسج طالب پایگاه امام حسین ع تا کنون 
مبلغ ۲۰۰میلیون پول نقد و ۲۵۰ میلیون در غالب سبد کاال 

به نیازمندان در جای جای کشور توزیع شد 
حجت االسالم کریمی که در حین کمک مردم در 
بخش یانسر بهشهر در روستای پرکال با خبرنگار ما سخن 

و چنین  دارد  ادامه  ،این کمک کماکان  افزود  می گفت 
نیست که فقط به مردم اسیب دیده از کرونا توجه شود 
بلکه نیازمندان واقعی ،کمک در تهیه جهیزیه و  کمک 
به بیماران نیازمند قسمتی دیگر از توجهاتی  است که از 
سوی دفتر ایت اهلل حسینی مازندرانی در حال انجام است 
 در پایان نجفی یکی از فعالن عمرانی و همچنین 
بخش درمان کرونایی و معرف نیازمندان منطقه به دفتر 
آیت اهلل حسینی ضمن قدردانی از زحمات نماینده گان 
این تولیت اظهار داشت :مردم روستاهای باالدست بهشهر 
از اقشار اسیب پذیر جامعه هستند و توجه به آنها رضایت 

مردم و خداوند را در بر خواهد داشت.
حسینی  اهلل  ایت  دفتر  از  ویژه  رضایت  طی  وی   
مازندرانی  خواست تا این توجهات بصورت ویژه ادامه یابد ...

بخش یانسر از مناطق محروم شهرستان بهشهر می 
باشد که متشکل از ۵۲ روستا است .

نگاهی به فعالیت های
 آیت اهلل حسینی مازندرانی
 در حوزه علمیه شهر )ری(

آيت اهلل سيدرضا حسينی مازندرانی، توليت حوزه علميه امام حسين شهرری سابقه ای 
دراز در مبارزه با طاغوت و نشر و توزيع منويات امام خمينی)ره( دارد؛ وی كه دارای اجازات 
مقام معظم  بروجردی)ره(،  عظام خوئی)ره(،  آيات  از جمله  تقليد  مراجع معظم  بسياری  از 
رهبری)مدظله العالی(، گلپايگانی)ره(، مرعشی نجفی)ره(، شاهرودی)ره(، فاضل لنكرانی)ره(، 
مكارم شيرازی)ره(، نوری همدانی)ره(، علوی گرگانی و ... است، خدمات بسياری قبل از انقالب 
برای تعمير و نگهداری تعدادی از مدارس علميه تهران از جمله فيلسوف الدوله )آيت اهلل 
حق شناس(، اقصی، محموديه  و همچنين تأسيس مساجدی مانند سيدالشهدای شهرری، جامع 
متكازين و مسجد روستای برما از توابع استان مازندران و برخی امور دينی، فرهنگی، بهداشتی 

و رفاهی در برخی از نقاط ديگر كشور داشته است.
آيت اهلل حسينی مازندرانی مقدمات را از خدمت آيت اهلل كوهستانی)ره( در بهشهر 
مازندران فرا گرفت و برای تحصيل سطوح عالی حوزوی و همچنين درس خارج عازم قم شد 
و در آن شهر مقدس، سطوح را از محضر آيات سبحانی)ره(، سلطانی طباطبايی بروجردی)ره(، 
مشكينی)ره(، ستوده)ره(، اعتمادی)ره( و خارج را از آيات عظام امام خمينی)ره(، ميرزا هاشم 
آملی)ره(، گلپايگانی)ره(، مرعشی نجفی)ره( و ... بهره مند شد و تا كنون نزديک به هزار طلبه 

برای ترويج و تبليغ معارف و ارزش های اسالمی تربيت كرده است

کمک ۴۵۰میلیون تومانی تولیت حوزه علمیه امام حسین )ع( شهر ری
 به آسیب دیده گان از ویروس کرونا . .


