
ورود ۱۰۰ شرکت تولیدی به بورس 
جلسه بررسی نحوه تأمین ارز واردات دارو و کاالهای اساسی عصر 

روز یکشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه گفت: برنامه ریزی  برای تأمین 
دارو و کاالهای اساسی باید به نحوی انجام شود که جامعه این اطمینان 
را حاصل کند که اقالم ضروری مورد نیاز با قیمت مناسب و به وفور 

در اختیار مردم قرار خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری و رییس جمهور نیز نسبت 
به تأمین کاالهای اساسی و اقالم ضروری مردم تأکید ویژه دارند، از 
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی 
خواست جلسات مرتبط با تأمین کاالهای اساسی و دارو را به صورت 
هفتگی برگزار کنند و گزارش های مربوط به تأمین کاالهای اساسی 
و دارو و نیز تأمین ارز مورد نیاز برای واردات اقالم ضروری و میزان 

ذخایر کاالهای اساسی را به صورت مستمر ارائه دهند.
معاون اول رییس جمهور افزود: باید از جریان واردات کاالهای 
اساسی، میزان ذخایر و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات دارو و کاالهای 
اساسی اطمینان حاصل شود به نحوی که مردم تا پایان سال دغدغه 

ای در این خصوص نداشته باشند.
صفحه 3

بلندشان توجه همه رانندگان و سرنشینان خودروهای پشت چراغ  صدای خنده های 
قرمز را به سمتی می کشاند، چند نوجوان و جوان هستند سرخوشانه از چیزی تعریف می 
کنند و هر از گاهی پکی به سیگار می زنند و به گمان خود، با پرتاب دود این ماده دخانی به 

هوا، پرستیژ و ژست وصف ناپذیر بدست می آورند.
این روزها در میان محاوره های دوستانه یا خانوادگی، شاید این داستان زیاد نقل شود 
که در فالن محفل یا کوی و برزن شاهد استعمال سیگار توسط نوجوانی بودم که هنوز به 
اصطالح پشت لبش سبز نشده بود اما خوب بلد بود ادای بزرگترها را در بیاورد و با ژست 
خاصی سیگار در دست بگیرد؛ نوجوانانی که تازه از پوسته کودکی سر درآورده اند و قصد 

دارند به دیگران ثابت کنند که بله ما هم هستیم.
موضوعی که چندین سال پیش، سن و سالی برای آن تعریف شده بود و حال گویی 
قبح اجتماعی این امر شکسته شده و از بین رفته است تا آنجا که قافله زنان و دختران هم 

به آن اضافه شده سیگار کشیدنشان در انظار عمومی و کوچه و خیابان تابو نیست.
صفحه 3

روحانی بر حق انتخاب مردم 
در نحوه مدیریت سهام عدالت تاکید کرد

جلسه هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور تشکیل 
و در این جلسه نظام بانکی کشور مکلف شد شرایط الزم را برای اعطای اعتبار به 

دارندگان سهام عدالت بر مبنای پشتوانه سهام آنان فراهم کند.
پیشرفت  میزان  از  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  از گزارش  این جلسه پس  در 
بر حق  روحانی  االسالم حسن  عدالت، حجت  سهام  سازی  آزاد  به  مربوط  اقدامات 
گفت  و  کرد  تاکید  عدالت  مدیریت سهام  نحوه  و  آگاهانه  استفاده  در  مردم  انتخاب 

شرایط الزم در این زمینه باید فراهم شود.
صنعت  وضعیت  از  نیز  وتجارت  معدن  صنعت،  سرپرست  جلسه  این  ادامه  در 
خودروسازی و نقش مهم آن در ایجاد اشتغال گزارش داد که براساس آن روند تولید 

خودرو در نیمه دوم سال گذشته و دو ماهه اول امسال افزایشی بوده است.
صفحه 3

وزیر راه خبر داد: قافله عمر نوجوان به دود آغشته می شود

هدف گذاری برای ساخت 
۱۰۰ هزار واحد مسکونی کارگری

تأثیر ارتباط کالمی بر زندگی مشترک زوج های جوان
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: در نظر داریم ضمن 
گواهینامه  دهنده  ارائه  های  آموزشگاه  تعداد  افزایش 
موتورسیکلت هزینه دریافت این گواهینامه را هم کاهش 
دهیم.سردار سید کمال هادیانفر با اشاره به طرح های پلیس 
راهور برای ساماندهی موتورسیکلت سواران اظهار کرد: در 
رابطه با ساماندهی موتورسیکلت سواران، دو کار اساسی باید 
انجام دهیم که با این دو کار می توانیم بحث گواهینامه 
موتورسیکلت ها  پالک  همچنین  و  موتورسیکلت سواران 
را تا حدود زیادی ساماندهی کنیم.وی افزود: ۱3۶ مرکز 
صادر  موتورسیکلت  گواهینامه  کشور  در  آموزشگاهی 
 ۶ در کشور  ما  که  است  حالی  در  آمار  که این  می کنند 
عدد  دو  این  و  داریم  گواهینامه  فاقد  موتورسوار  میلیون 
اصاًل با هم همخوانی ندارند و باید تعداد این آموزشگاه 

ها را بیشتر کنیم.
صفحه 2

مدیر مخابرات منطقه گلستان در جلسه شورای مدیران : 

با اجرای طرح های توسعه ای کالن ، سال پرکاری 
در مخابرات منطقه گلستان پیش رو داریم
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
فرح مرزي: مسئوالن 

از هنرمندان به 
شكل کاربردي 

استفاده مي کنند!

5ورزش
سرپرست باشگاه 

پرسپولیس: متعهد به 
پرداخت پول باشگاه 

شهرخودرو هستیم

هنگ 7فر

هنرمندان در عرصه هاي مختلف اين روزها بيش از پيش به 
ضرورت ثبت مشاغل خود فكر كرده و مي پردازند. در واقع 
در تمام سال هاي اخير به دليل اينكه مشاغل هنري از مشاغل 
ضروري به شمار نمي رفتند، هنرمندان گاليه هايي داشتند ولي 

هرگز به اين شدت نرسيده بود و ....

سرپرست باشگاه پرسپوليس گفت:  باشگاه پرسپوليس از 
باب ماهيت و كليت توافق صورت گرفته با باشگاه شهرخودرو 
بابت انتقال يحيی گل محمدی، خود را متعهد می داند ولی به 
مندرج،  امضاهای  و  نظر شكلی  از  تنظيم شده  صورتجلسه 

ايراد وارد شده است.

از  پس  كتابفروشان  و  ناشران  شرايط  درباره   ، رامسری  ليما صالح 
شيوع كرونا گفت: با توجه به اوضاعی كه پيش آمد و نمايشگاه كتاب 
در  تخفيفی بهارانه را  گرفتند،  تصميم  ناشران  نشد،  برگزار  تهران 
فراخور  به  هم  ناشری  هر  بگيرند.  نظر  در  خود  اينترنتی  پايگاه های 
خودش، رقمی از تخفيف را در نظر گرفت؛ بعضی ها ۳۰ درصد، برخی 

۴۰ درصد يا برخی هم ۱۰ درصد.

مافیای قاچاق 
کتاب مثل اژدهای 

هفت سر است

تاکید جهانگیری بر عرضه کاالهای اساسی با قیمت مناسب
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اینکه  بیان  با  عدالت  سهام  راهبری  ستاد  سخنگوی 
بانکی دارد،   گفت: به سهام داران  قابلیت وثیقه  این سهام 
توصیه می شود به جای فروش سهام عدالت،  از سود آینده 

آن استفاده کنند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، »حسین 
فهیمی« اعالم کرد: سهام عدالت مرکب از سهام ۴۹ شرکت 
است که 3۶ شرکت شرکت بورسی بوده و ۱3 شرکت هنوز 
تا ۷۰ درصد  از شرکت ها  برخی  بورس نشده اند و در  وارد 
به سهام عدالت است و شرکت های سرمایه  سهام مربوط 
پذیر سهام عدالت از جمله شرکت های ارزنده در بورس تهران 

و فرابورس به شمار می روند.
وی افزود: بعد از ابالغیه رهبر معظم انقالب مبنی بر 
آزاد سازی سهام عدالت دارند، می توانند به روش مستقیم 

مدیریت سهام عدالت را از طریق سامانه 
سهام عدالت در سازمان خصوصی سازی 
 ۷ تا  آمار  آخرین  اساس  بر  کنند  انتخاب 
خرداد، ۱3 میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از ۴۶ 
و نیم از میلیون نفر سهامدار عدالت روش 
مستقیم مدیریت سهام را انتخاب کرده اند 
که در واقع 2۵ درصد از سهامداران عدالت 

روش مستقیم را برگزیده اند.
مدیریت  که  کسی  گفت:  فهیمی 
مستقیم سهام عدالت را برگزیده، در واقع 
سهامدار 3۶ شرکت بورسی و فرابورسی و 
نیز ۱3 شرکت خارج از بورس است که همه 
سهام خود در این شرکت ها را باید خودش 

مدیریت کند، یعنی در مجمع عمومی این شرکت ها شرکت 
مشارکت کند و بداند کدام شرکت سود مجمع می دهد و از 
آن استفاده کند، اما کسانی که وقت یا دانش و مدیریت کافی 
ندارند،   روش غیر مستقیم سهام عدالت را انتخاب می کنند.

 سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت گفت: کسانی 
می کنند،   انتخاب  را  عدالت  سهام  مستقیم  غیر  روش  که 
عدالت  سهام  استانی  سرمایه گذاری  شرکت های  طریق  از 
مدیریت سهام انجام می دهند و این شرکت ها در واقع واسطه 
مالی هستند که سهام عدالت را مدیریت می کنند و سهامدار 
عدالت در واقع با یک شرکت سرمایه گذاری استانی طرف 
است، سازمان بورس هم افراد و صالحیت مدیریت کسانی 
دست  در  را  استانی  سرمایه گذاری  شرکت های  کنترل  که 

می گیرند را کنترل می کند که رفتار حرفه ای داشته باشند.
به گفته وی، در شرکت های سرمایه گذاری استانی، 
زنی  چانه  قدرت  بنابراین  می شود،  جمع  جا  یک  در  سهام 
در مجامع شرکت ها را باال می برد، اما کسانی که خودشان 
قدرت و دانش مدیریت مالی سهام را دارند، روش مستقیم 

را برمی گزیند.
سهام  آزادسازی  راهبری  ستاد  سخنگوی  گفته  به 
عدالت، وقتی مالکیت در اختیار این افراد قرار می گیرد، یکی 
از شئون مالکیت سهام، داشتن اختیار فروش است، البته ما 
توصیه می کنیم که سهام عدالت را نگه دارند و از سود آن 
استفاده کنند و افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر و حق 
تقدم سهام و بهره گیری کنند و در واقع سهامداران عدالت 

از منافع آینده این سهام استفاده کنند.
تا 3۰  اجازه فروش سهام عدالت  به گفته وی، فعال 
اما اجباری در فروش سهام وجود ندارد  درصد وجود دارد، 
و شورای عالی بورس تصویب کرده که فعاًل تا 3۰ درصد 
از سهام عدالت کسانی که روش مستقیم را انتخاب کرده 

باشند، قابلیت فروش دارد.
از روز سه شنبه ۶ خرداد ۹۹ سفارش  فهیمی گفت: 
فروش سهام عدالت توسط برخی سهامداران در بانک های 
عامل شروع شده است و  شنبه با آزادسازی سهام عدالت 
بازار  در  ملی  بانک  سوی  از  عدالت  سهام  مجموعه  اولین 

عدالت  سهام  که  کسانی  البته  رسید،  فروش  به  سرمایه 
خود را نگه داشته اند، نسبت به کسانی که آن را فروخته اند، 

بیشتر سود می کنند.
در  همچنین  عدالت  سهام  راهبری  ستاد   سخنگوی 
این که اگر سهام عدالت را نگه داریم، چه می شود،  مورد 
گفت: تصور کنید ۱۰ سال قبل ارزش اسمی سهام عدالت 
یک میلیون تومان بود، آن موقع هم فشار برای فروش این 
سهام وجود داشت اگر کسی آن موقع سهام خود را فروخته 

بود االن این سهام ۱۵ میلیون تومان ارزش نداشت.
به گفته فهیمی، افزایش سهام با افزایش تعداد شرکت 
ها و فعل و انفعال شرکت های سرمایه پذیر عدالت از جمله 
ویژگی های روش مستقیم سهام عدالت است، بازار سرمایه 
که بهترین محل جذب پس اندازهای خرد مردم است، سهام 

عدالت در آن خرید و فروش می شود.
سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت گفت: در آن 
زمان سهام بهترین شرکت ها به مردم در قالب سهام عدالت 
واگذار شد، به عنوان مثال شرکت مخابرات ایران که در دنیا 
بی نظیر است و اکنون برای بیش از ۸۵ میلیون نفر خدمات 
ارائه می کند یا سهام بانک های ملت تجارت و صادرات در 
افزایش  قصد  ملت  بانک  امروزه  دارد،  وجود  عدالت  سهام 
و  پتروشیمی  شرکت های  سهام  همچنین  دارد،  سرمایه 

پاالیشی در سهام عدالت وجود دارد.
کردن  فراهم  مسئول  سرمایه  بازار  در  ما  گفت:  وی 
زیرساخت های حقوقی حقوقی مالکانه هستیم، یکی از این 
زیرساخت ها امکان فروش سهام است که اگر کسی خواست 
بفروشد، این امکان را به او بدهیم و در باالترین استاندارد 
این امکان فراهم می شود، همان گونه که بازار سرمایه به 
افرادی با دارایی چند صد میلیون تومانی خدمات می دهد، 

همین خدمات را به سهامدار عدالت هم ارائه می کند.
سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت همچنین در 
مورد امکان ویرایش روش مدیریت سهام عدالت گفت: تا 
ساعات پایانی روز ۱۵ خرداد امکان انتخاب روش مدیریت 
وجود  تصمیم  اصالح  امکان  اما  دارد،  وجود  عدالت  سهام 
ندارد بنابراین مردم وقتی انتخاب می کنند که روش مستقیم 
مدیریت سهام عدالت را داشته باشند، یعنی دارایی از سبد 
شرکت استانی سهام عدالت کسر می شود و به فرد داده می 
شود و شما مالک سهام 3۶ شرکت بورسی و ۱3 شرکت 
غیربورسی می شوید، بنابراین امکان لغو تصمیم وجود ندارد.

فهیمی همچنین در مورد اینکه ۷۵ درصد از سهامداران 
عدالت شیوه مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، گفت: 
این افراد کسانی هستند که قصد فروش سهام خود را ندارند، 
بنابراین فعال نیازی نیست، کاری انجام دهند، سهام آنها در 
شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت قرار می گیرد که 
در آن شرکت ها یک مدیریت حرفه ای تصمیم گیری می کند 
و تک تک این شرکت های استانی در بورس یا فرابورس 
این  سهام  دارندگان  پذیرش  روز  از  و  شوند  می  پذیرش 
نگه  را  خود  سهام  که  بگیرند  تصمیم  می توانند  شرکت ها 

دارند یا واگذار کنند.
عضو  ورزی  سالح  گفته  مورد  در  همچنین  فهیمی 
شورای عالی بورس درباره این که کارت اعتباری از سوی 
بانک ها به سهامداران عدالت داده می شود، نیز گفت: بانک 
ها در حال حاضر به مشتریان خود بر اساس اعتباری، مانند 
ملک و گردش حساب که دارند، کارت های اعتباری در اختیار 
آنها می گذارند، به عنوان مثال تا ۱۰ میلیون تومان می تواند 
با کارت اعتباری خرید کند و بعد این کارت را شارژ کند، در 
مورد سهامداران عدالت هم که سهام عدالت ۸ میلیون تومانی 
و ۱۵ میلیون تومانی دارند، یک اعتباری نزد بانک خود دارند 
که این بانک ها می توانند کارت اعتباری در اختیار مشتریان 
سهام عدالت قرار دهند، البته این برنامه جدیدی است که در 
شورای عالی بورس مطرح شد، ولی تصمیم گیری نهایی با 
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است.

سهام  توثیق  امکان  گفت:  فهیمی 
در  که  دارد  بانک ها وجود  نفع  به  عدالت 
مشموالن  به  اعتباری  کارت  آن،  قبال 

داده شود.
وی گفت: اطالعات دیگر که مورد 
نام خود  به  تلفن همراه  نیاز است شماره 
شماره  و  باشد  عدالت  سهام  مشمول 
حساب شبا که در سامانه سهام عدالت ثبت 
شده است، شماره شبا را از بانک مرکزی 
استعالم می کنیم و شماره تلفن همراه را از 
اپراتورهای تلفن همراه استعالم می گیریم، 
تاکنون این رابطه یک طرفه بوده اما اکنون 
3۰ نوع خدمت و ارتباط دو طرفه و خدمات بین سهامدار و 

شرکت های سرمایه پذیر عدالت وجود دارد.
سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت در پاسخ به این 
پرسش که عده ای از مخاطبان گفته بودند، چرا برگه یک 
میلیون تومانی سهام عدالت آنها ۵32 هزار تومان ارزش دارد، 
گفت: مشموالن سهام عدالت در چند سطح سطح طبقه بندی 
می شوند، در ابتدا سهام همه یک میلیون تومان بود و قرار 
بود، بعد از ۵ سال از محل سود دریافتی شرکت های سهام 
عدالت پول سهام عدالت به دولت پرداخت شود، اما پنج سال 
گذشت و سود شرکت ها کفاف بهای سهام عدالت را نداد، در 

نتیجه ۵32 هزار تومان از ارزش سهام آزاد شد.
وی گفت: در آن موقع فراخوان داده شد که بقیه بهای 
را واریز کنید، در مورد دو دهک کم درآمد  سهام عدالت 
در  تخفیف  بهزیستی  سازمان  و  خمینی  امام  امداد  کمیته 
تومان  میلیارد   2۷ فقط  در کل کشور  اما  نظر گرفته شد، 
پول بابت تکمیل ارزش سهام عدالت و سهام این افراد یک 
میلیون تومانی شد، اما بقیه افراد باالی ۵۰۰ هزار تومان 
افراد سود  از این  از این رقم شد یک عده  و برخی کمتر 
سهام  بهای  بابت  سود  این  و  بودند  نگرفته  عدالت  سهام 
عدالت در نظر گرفته شد، در نتیجه اکنون سهام عدالت به 
ارزش اسمی یک میلیون تومان، ۵32 هزار تومان و ۴۹2 

هزار تومان است.
فهیمی همچنین در مورد سهام عدالت فوت شدگان 
گفت: سهام به نام آنها محفوظ است و گواهی حصر وراثت 
افراد فوت شده است، در مورد  تعیین کننده تکلیف سهام 
آنهایی که به سن قانونی نرسیده اند، شماره موبایل به نام 

والدین و ولی قهری مورد قبول سیستم قرار می گیرد.
 سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت در مورد اینکه 
چرا 3۰ درصد از سهام عدالت قابلیت فروش پیدا کرده است، 
گفت: در اولین روز تا پایان هفته در اولین روز از ۶ خرداد 
ماه تا پایان هفته گذشته تقاضا برای فروش سهام عدالت 
سهام عدالت به حساب افراد واریز می شود، تسویه معامالت 
فروش  وجوه  تسویه  و  مرکزی  گذاری  سپرده  شرکت  در 

اینترنتی به حساب مالکان واریز می شود.

سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت مطرح کرد:

امکان تبدیل سهام عدالت به وثیقه بانکی 

صفحه ۴

رسول جعفریان
هرچه فکر می کنم مگر ما چه قدر کتاب چاپی فارسی 
از آغاز آمدن چاپ تا ـ فرضا ـ سال ۱3۵۰ داریم، و این که آیا 
این قدر توانایی نداریم که همه اینها را اسکن کرده و به آسانی 

در اختیار پژوهشگران قرار دهیم، عقلم به جایی نمی رسد.
اگر این عجز نیست، پس عجز چیست؟ یعنی ما توانایی 
و  را اسکن کرده  این که حداکثر صد هزار کتاب و کتابچه 
نداریم؟ اصال دویست هزار؟  اختیار قرار دهیم  به آسانی در 
ایرانی،  تحقیقات  برای  و  است  ایرانی  آثار،  این  دارد؟  نیاز  نیرو  و  هزینه  قدر  چه  مگر 

است. بسیار سودمند 
بنده خدا چهار سال در کتابخانه مجلس بود، آنچه اسکن شد، بیش از بیست و دو هزار 
نسخه خطی و باالی یازده هزار کتاب چاپی سربی و سنگی بود. این یعنی این که با قریب 
ده دوازده تا اسکنر، می شود در چهار سال، نزدیک به 3۵ هزار جلد کتاب را اسکن کرد. 
از سال ۹۱ تاکنون، اگر همان روند ادامه یافته، چرا این کتابها در اختیار دیگران قرار نمی 
گیرد؟ شاید بگویند مشکل حقوقی دارد، اما دست کم آنها که مشکل حقوقی ندارد و چهل 
سال از آنها گذشته که می تواند در اختیار باشد. ]کاش این قانون در مجلس جدید بشود 2۰ 
سال[  اگر هم در این مدت در کتابخانه مجلس، یا آنچه اسکن شده، اندک است، باید گفت، 

چرا؟ این همه تجهیزات را تهیه می کنیم که چه کنیم؟
می دانم هیچ کس گوشش بدهکار نیست.  بدون تعارف، در این مدت، کتابخانه ملی چه 
کرده است؟ آیا واقعا این کتابخانه، با هزینه های میلیاردی، از این که صد هزار کتاب را اسکن 
کند، عاجز است؟ می دانم تعدادی شده و روی وبسایت هست و استفاده هم کرده ام، اما کار 
را باید با وسعت انجام داد و تمام کرد. گفتند حتی خطی ها هم که اسکن شده، بسیاری از 

فایل هایش از بین رفته است. البد توانند توضیح دهند که این خبر درست است یا خیر. همان 
تصاویری هم که از نسخ خطی در وبسایتشان یا بیرون در دسترس است، اغلب مشکل دارد 
و بسیار ضعیف است. ما در دانشگاه تهران، تا این روزها، دو دستگاه اسکنر کوچک داشتیم.

حاال با کمک موقوفه جمالزاده، دو دستگاه خریده ایم که تازگی ـ یک هفته قبل ـ 
شروع به کار کرده است. پول نبود و ندادند بخریم. همانجا هم به اعتقاد من می شد منظم 
تر و بیشتر کار کرد، و یا اگر پول بود، اسکن کتابهای قدیمی به بخش خصوصی داد و جایی 
روی یک وبسایت گذاشت. به خدا  این  یک کار ملی است. کاری برای زبان فارسی است. 
بنده که روزانه به این کتابچه های قدیمی چاپی نیازمندم، در جایی آنها را نمی یابم و اذیت 

می شوم. البد همه اهل این کارها، اذیت می شوند.
بسیاری از اوقات یکی دو سه نسخه از یک اثر در جاهای مختلف هست که فقط راه 
افتادن و رفتن و گرفتنش از آن کتابخانه ها، چند روز وقت می خواهد. نسخه ها یا مشهد 
است که دور از دسترس یا فالن کتابخانه کوچک... کتابخانه آستانه قدس هم که اصال 
معلوم نیست در این زمینه ها چه می کند. مرعشی که می دانم صدها هزار کتاب قدیمی 
دارد، که دیگر هیچ. جالب است که حتی اطالعات ساده کتابها هم در بسیاری از کتابخانه 
ها که زمانی در lib. Ir  بود به دلیل بروز نشدن وب سایت، در دسترس نیست. هنوز نشده 

تا اطالعات کتابشناسی همه موجودی کتابی ایران را در یک جا جمع کنیم.
آنها که می گویند این کشور به طرف علم می رود، یک تاملی این ادعاهای بی پایه 
خود بکنند و ببینید در ساده ترین کار، در کاری که ملی است، یعنی اسکن صد هزار کتاب 
قدیمی خودمان، ما عاجزیم. عاجز. چه رسد به علم و دانش جهانی که همه می دانیم برای 
استفاده از آنها و پایگاه های آنها، به خصوص این روزها، چه قدر مشکل داریم و چه پولهایی 
باید هزینه کنیم که نیست. این جور نوشتن، نتیجه عصبی شدن ناشی از نیافتن چند کتاب 

است که همین االن نیازمندش بودم و نیافتم.

سرمقاله

 از انجام یک کار ملی ساده عاجزیم



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1471- دوشنبه 12 خرداد 21399 معه جا
چند دانش آموز در هر کالس درس خواهد نشست؟

و  د  عملکر بی  یا ز ر ا یرکل  مد
پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش 
نام  ثبت  اینکه  به  اشاره  با  پرورش  و 
ورودی  پایه های  در  صرفا  حضوری 
دریافت  کرد:  اظهار  می گیرد،  صورت 
هزینه فعالیت های فوق برنامه مدارس 
پس از بازگشایی مدارس مجاز است.

نام  زهرا مظفر در خصوص ثبت 
-۱۴۰۰ تحصیلی  سال  در  مدارس 

۱3۹۹ اظهار کرد: تنها ثبت نام در پایه 
دوره  دهم  و  هفتم  ابتدایی،  دوره  اول 
متوسطه صرفا به صورت حضوری و با 
حضور اولیاء در مدارس انجام می شود 
طبق  باید  والدین  پایه ها  این  در  که 
مدیران  از طرف  که  بندی هایی  زمان 
رعایت  با  و  می شود  اعالم  مدارس 
نام  ثبت  برای  بهداشتی  پروتکل های 

در مدرسه حاضر شوند.
وی افزود: برای سایر پایه ها نیاز 
به حضور در مدارس نیست و کماکان 
تمام  ا ز  ا پس  قبل  سال های  مانند 
ثبت  تحصیلی،  سال  پایان  امتحانات 
مدرسه  خود  توسط  باالتر  پایه  در  نام 
انجام می شود مگر اینکه دانش آموزی 
از یک مدرسه بنابر ضرورت به مدرسه 

دیگر منتقل شود.
آغاز ثبت نام کالس اولی ها از اول 

خرداد و متوسطه ها از تیرماه 
مظفر در مورد برنامه زمان بندی 
ثبت نام تشریح کرد: طبق برنامه ارائه 
نام  ثبت  ستادهای  و  ادارات  به  شده 
استان ها، ثبت نام پایه اول تحصیلی از 
اول خردادماه در مدارس آغاز می شود 
و ثبت نام پایه های هفتم و دهم دوره 
تیرماه  ابتدای  از  متوسطه  دوم  و  اول 

انجام خواهد شد .
مردادماه  پایان  به  اشاره  با  وی 
به عنوان پایان زمان ثبت نام مدارس 
گفت: زمان ثبت نام برای تمام دوره ها 
در شرایط عادی تا 3۱ مرداد ماه اعالم 
نام  ثبت  اولیاء باید  و  مدارس  و  شده 
جمع  زمان  آن  تا  را  آموزان  دانش 
آموزی  دانش  آنکه  مگر  کنند  بندی 
به هر دلیلی مجبور به انتقال درون یا 
آن صورت  در  که  باشد  برون شهری 
ثبت نام در شهریور انجام خواهد شد.

و  د  عملکر بی  یا ز ر ا یرکل  مد
توصیه  گفت:  شکایت  به  پاسخگویی 
ما به والدین و کادر مدرسه این است 
تراکم  بودن  مشخص  به  توجه  با  که 
نام  ثبت  مدارس،  و ظرفیت  کالس ها 
بندی  زمان  را  طبق  آموزان  دانش 
به  را  آن  و  دهند  انجام  شده  اعالم 
روزهای انتهایی شهریور موکول نکنند 
شهریور  پایان  در  مشکل  بروز  از  تا 

جلوگیری شود.
* تعداد دانش آموزان هر کالس 

در سال تحصیلی جدید 
مظفر در مورد تعداد دانش آموزان 
جدید  تحصیلی  سال  در  کالس  هر 
گفت: تراکم کالس ها معموال براساس 
و  استان  بندی  محدوده  و  قبل  سال 
منطقه برای هر مدرسه برآورد و تعیین 
می شود. تقریبا محدوده ثبت نام و آمار 
برای تمام مدارس مشخص است مگر 
آنکه احیانا در مدرسه ای تعداد ثبت نام 
براساس انتقال های انجام شده به تعداد 

محدودی کم و زیاد شود.
و  د  عملکر بی  یا ز ر ا یرکل  مد
و  آموزش  شکایت  به  پاسخگویی 
شیوع  احتمال  به  اشاره  با  پرورش 
مجدد ویروس کرونا در مهر ماه آینده 
آموزش  شرایط  که  آنجایی  از  گفت: 
غیرحضوری  یا  حضوری  صورت  به 

در  آموزان  دانش  نام  ثبت  در  تاثیری 
ندارد  نامی مدارس  ثبت  محدوده های 
بنابراین بیماری کرونا در تراکم مدارس 
با شیوع  ایجاد نخواهد کرد و  تغییری 
آینده  مهرماه  در  ویروس  این  مجدد 
تنها در صورتی که ستاد ملی مبارزه با 
بیماری کرونا مدارس را تعطیل اعالم 
کند قطعا پس از تصمیم گیری آموزش 
و پرورش مبنی بر آموزش حضوری یا 
پروتکل ها  رعایت  با  باید  غیرحضوری 
دراین زمینه تصمیم گیری های جدیدی 
صورت بگیرد که در زمان خودش به 

آن می پردازیم.
قراردادهای  صدور  ممنوعیت   *
نام  ثبت  برای  مسکن  اجاره  صوری 

مدارس 
مظفر تصریح کرد: برای ثبت نام 
دانش آموزان در پایه های ورودی دوره 
به  مانند سال قبل  ابتدایی و متوسطه 
مدارک احراز سکونت نیاز است. اتفاقی 
بود  این  داد  قبل رخ  که در سال های 
که در برخی موارد قولنامه یا فیش های 
آب و برق ارائه شده به مدارس صوری 
مشکل  این  از  جلوگیری  برای  بودند 
وزارت صمت  بازرسی  واحد  با  امسال 
شد  مقرر  و  گرفت  صورت  مکاتبه ای 
واحد  به  بخشنامه  یا  بالغیه  ا طی 
برای  صوری  قراردادهای  از  امالک 
اجاره یا تملیک امتناع شود. امیدواریم 
با ابالغ این بخشنامه و هماهنگی های 
امالک  اتحادیه های  با  شده  انجام 
و  نظر  صرف  صوری  قراردادهای  از 

امتناع گردد.
دانش  ثبت نام  مورد  در  مظفر 
به  نزدیک  که  مدارسی  در  آموزان 
گفت:  است  آنان  نامی  ثبت  محدوده 
اجرایی  نامه  آئین   3۱ ماده  استناد  به 
مدارس دانش آموزانی که در محدوده 
ثبت  اولویت  نام مدارس هستند،  ثبت 
نامی را دارند و اگر احیانا شرایطی بود 
که مدرسه به محل سکونت دانش آموز 
نزدیک بود ولی در محدوده ثبت نامی 
آن قرار نداشت دانش آموزان می توانند 
نام  ثبت  ستادهای  به  را  خود  اسناد 
واقع در منطقه خود تحویل دهند و با 

دریافت نامه از ستاد در مدرسه موردنظر 
ثبت نام کنند.

ماده  براساس  داد:  ادامه  وی 
نیز  کارمند  والدین  مدارس،  اجرایی 
در  را  خود  فرزند  نام  ثبت  امکان 
خود  کار  محل  به  مدرسه  نزدیکترین 
انجام  به  موظف  هم  مدارس  و  دارند 

این ثبت نام هستند.
هیچ  دولتی  غیر  مدارس  جز  به 
مدرسه ای در هنگام ثبت نام مجاز به 

دریافت وجه نیست
در  شهریه  اخذ  درخصوص  وی 
مدارس خاص در هنگام ثبت نام دانش 
آموزان بیان کرد: در ماده 3۰ آیین نامه 
اجرایی به صراحت اشاره شده است که 
هیچ مدرسه ای در هنگام ثبت نام مجاز 
به دریافت هیچ گونه وجهی نیست مگر 
مصوب  شهریه  که  غیردولتی  مدارس 
اعالم  مرکزی  ستاد  طریق  از  آنها 
در  شهریه  نرخ  پوستر  باید  و  می شود 

مدارس نصب باشد.
مدارس سمپاد مجاز به دریافت۵۰ 
نام  ثبت  هنگام  شهریه  نرخ  درصد 

هستند
رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
و  آموزش  وزارت  عمومی  روابط  و 
و  عملکرد  ارزیابی  پرورش، مدیرکل 
مدارس  افزود:  شکایت  به  پاسخگویی 
هیات امنایی مثل مدارس دولتی می باشند 
وجهی  هیچگونه  دریافت  به  مجاز  و 
باید  بیمه  نیستند و صرفا پول کتاب و 
مدارس  شود.  پرداخت  اولیا  طرف  از 
غیردولتی تنها مجاز به دریافت شهریه 
و  سمپاد  مدارس  در  هستند.  مصوب 
تیزهوشان۵۰ درصد نرخ شهریه مصوب و 
مدارس شاهد نیز مجاز به دریافت شهریه 

مصوب ستاد مرکزی شاهد هستند.
تمام  در  ما  ا کرد:  تاکید  وی 
آموزشی  فعالیت های  هزینه  مدارس، 
و سرویس  برنامه  فوق  غیرآموزشی  و 
و  مدارس  بازگشایی  از  بعد  مدارس 
تصویب  و  مدرسه  شورای  در  طرح 
آن با اختیار خود والدین دریافت شود.

و  د  عملکر بی  یا ز ر ا یرکل  مد
گر  ا گفت:  شکایت  به  پاسخگویی 

کند  عمل  ین  ا ز  ا غیر  مدرسه ای 
سامانه  طریق  از  هم  می توانند  اولیا 
shekayat.آدرس به  شکایات  ثبت 

سامانه  طریق  از  medu  ویا  .ir
زمان  سا در  یات  شکا به  رسیدگی 
س ر د آ به  لتی  و د غیر س  ر ا مد

به  mosharekatha.ir  اقدام 
ثبت شکایات کنند تا حداکثر در مدت 

۷ روز به آن رسیدگی شود.
مظفر در خصوص برگزاری آزمون 
پایان سال تحصیلی، گفت: با توجه به 
تنها  امتحانات  برگزاری  دستورالعمل 
امتحانات  دوازدهم  و  نهم  پایه  دو  در 
پایان سال تحصیلی به صورت حضوری 
به  پایه ها  بقیه  در  و  انجام خواهد شد 
و  بود  خواهد  غیرحضوری  صورت 
به  یا  والدین  نظر  با  نمی تواند  مدرسه 
تصمیم  مورد  این  در  خودش  اختیار 
گیری کند. در پایه اول ابتدایی اختیار 
حضوری  صورت  به  آزمون  برگزاری 
معلم  و  مدیر  بر عهده  یا غیرحضوری 
باید  مدیر  و  معلم  و  است  مدرسه 
اطمینان داشته باشند که در این دوره 

یادگیری کامل شده است.
* استفاده از ظرفیت انجمن اولیا 

و مربیان 
و  د  عملکر بی  یا ز ر ا یرکل  مد
به  اشاره  با  شکایت  به  پاسخگویی 
سال  در  شده  انجام  اقدام  مهمترین 
جدید گفت: در راستای اجرای تصویب 
ظرفیت  از  اداری  نظام  اصالح  نامه 
انجمن اولیا و مربیان مدارس استفاده 
بخشنامه ای  تدوین  درحال  و  کردیم 
انجمن  رئیس  از  آن  در  که  هستیم 
اولیا و مربیان مناطق به عنوان ناظرین 
استفاده  مناطق  در  نام  ثبت  ستادهای 
کنیم که در واقع والدین هم به عنوان 
نقش نظارتی و به عنوان بازوان کمکی 
ما  به  نظارت  حوزه  در  کل  اداره  این 
تا  اندیشیدیم  کنند. تمهیداتی  کمک 
ثبت  امکان  هم  نظارت  سامانه  در 
در  اولیا  انجمن  رئیس  توسط  گزارش 
هر منطقه و مدرسه وجود داشته باشد 
و بتوانیم بصورت غیرحضوری هر روز 
نظارگر روند ثبت نام در مدارس باشیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

پلمب یک موسسه اعزام به خارج
مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان ضمن هشدار به 
موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور از پلمب مؤسسه غیرمجاز اعزام 

دانشجو به خارج از کشور با عنوان خوارزمی توسط پلیس خبر داد.
اطالع  و  تذکرات  رغم  علی  متأسفانه  کرد:  اظهار  زاده  حاجی  ابراهیم  دکتر 
رسانی های سازمان امور دانشجویان عده ای تحت عنوان اعزام دانشجو به خارج از 
کشور، بدون دانش و شرایط الزم برای این موضوع کاماًل تخصصی، با ارائه اطالعات 
نادرست و ناصحیح اقدام به فعالیت غیر مجاز نموده اند و به جهت ترغیب و ایجاد 
انگیزه کاذب در متقاضیان، برخالف واقعیت ها در مورد اخذ پذیرش و ادامه تحصیل 

در خارج از کشور، در فضای مجازی بصورت گسترده تبلیغ می کنند.
وی با تاکید بر اینکه در مواردی پس از اخذ مبالغ بسیار زیاد از متقاضیان و 
عدم پیگیری فرآیند پذیرش و اعزام، موجب فریب، گمراهی و سردرگمی آنان می 
شوند،گفت:  به این افراد و موسسات غیر مجاز هشدار داده می شود این فعالیت های 
غیرقانونی را متوقف نمایند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طبق وظیفه ذاتی و قانونی 
خود، به منظور صیانت از حقوق شهروندان با همراهی و مشارکت همکاران محترم در 

پلیس امنیت و پلیس فتا پیگیر برخورد قانونی با این فعالیت ها است.
مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان گفت: در هفته گذشته دفتر یکی از این 
نوع مؤسسات غیر مجاز به عنوان مصداقی از این نوع فعالیت، تحت عنوان خوارزمی 
که در فضای مجازی به روش های ارسال پیامک و ... تبلیغ غیرواقعی فراوانی را 
برای جذب متقاضیان انجام می داد با هماهنگی حراست سازمان امور دانشجویان و 
پلیس امنیت پلمب شد.دکتر حاجی زاده ادامه داد: به والدینی که برای اعزام فرزندان 
عزیزشان جهت ادامه تحصیل به خارج از کشور نیازمند مشورت هستند تاکید می شود 
صرفا با مؤسساتی که دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند مشورت 
Scholarship. نمایند که اسامی این نوع مؤسسات در سایت این اداره کل به آدرس

Saorg.ir در دسترس عموم است.
مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان گفت: خانواده ها 
باید تمامی اطالعات در مورد تایید دانشگاه، رشته مورد تقاضا، هزینه های تحصیل 
و زندگی، تعرفه ها و ... را قبل از هر نوع تعهد و امضاء قراردادی، مورد بررسی دقیق 

و کنکاش قرار دهند.

ثبت نام دوره های کاردانی نظام جدید آغاز شد
ثبت نام و انتخاب رشته آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و 
حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ۹۹ از روز یکشنبه ۱۱ 

خرداد ۹۹ آغاز شد.
در  و شرکت  ثبت نام  متقاضیان  کرد:  اعالم  آموزش کشور  سازمان سنجش 
آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش 
عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱3۹۹ می توانند تا روز یکشنبه ۱۸ خرداد با مراجعه 

به سایت این سازمان در این دوره ها ثبت نام کنند.
همچنین عالقه مندان به تحصیل در دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی 
و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی باید با اطالع از شرایط 
عمومی و اختصاصی، مقررات وظیفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع 
غیرایرانی و توضیحات مربوط به سهمیه، در صورتی که دارای شرایط مذکور باشند، 
به عنوان داوطلب این دوره منحصراً در یک رشته امتحانی و متناسب با رشته تحصیلی 
و کد رایانه ای دیپلم خود )طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب 

رشته آزمون( متقاضی شوند.
پذیرش در تعدادی از رشته های امتحانی مذکور بدون آزمون و بر اساس سوابق 

تحصیلی )معدل کل دیپلم( صورت خواهد پذیرفت.
تمامی متقاضیان، اعم از اینکه پذیرش در رشته امتحانی آنان با آزمون یا بر 
اساس سوابق تحصیلی )بدون آزمون( باشد، الزم است که مطابق ضوابط دفترچه 
راهنما و توضیحات این اطالعیه در آزمون مذکور ثبت نام و انتخاب رشته کنند. در 
صورت عدم ثبت نام در تاریخ مقرر، پذیرش متقاضی پس از پایان مهلت تعیین شده 

امکان پذیر نخواهد بود.
داوطلبان برای ثبت نام در این دوره ها باید با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی سازمان 
سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org، مطالعه دفترچه راهنمای 
ثبت نام و انتخاب رشته، به سامانه جمع آوری اطالعات و سوابق تحصیلی داوطلبان 
آزمون ورود به دانشگاه ها به نشانی: http://dipcode.medu.ir برای مشاهده 
اطالعات و دریافت کد سوابق تحصیلی )منحصراً برای دارندگان دیپلم شاخه فنی و 
حرفه ای یا کاردانش و یا شاخه نظری سال های ۱3۹۶ الی ۱3۹۸( مراجعه کنند و کد 

سوابق تحصیلی سازمان سنجش برای ثبت نام در آزمون را درج کنند.
دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای یا کاردانش و یا شاخه نظری سال جاری و 
همچنین دارندگان دیپلم شاخه فنی و حرفه ای یا کاردانش و یا شاخه نظری سال ۹۵ 

و قبل از آن نیازی به دریافت کد سوابق تحصیلی و ارائه آن ندارند.
برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون دوره های کاردانی نظام جدید  بر اساس 
دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱3۹۹ 
)برای آن دسته از رشته های امتحانی که پذیرش آنها با آزمون است( در روز جمعه 

۱۴ شهریور ۹۹ برگزار خواهد شد.
داوطلبان الزم است از روز سه شنبه ۱۱ شهریور تا روز پنجشنبه ۱3 شهریور ۹۹ 
با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به تهیه پرینت کارت و راهنمای شرکت 

در آزمون اقدام کنند.

پرداخت وام ۱۵ میلیونی به دانشجویان دستیاری در سال جاری
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از پرداخت وام حدود ۱۵ میلیون 
تومانی به دانشجویان دوره دستیاری در سال ۹۹ خبر داد و گفت: این وام ها با کارمزد 

۴ درصد به تمامی متقاضیان پرداخت خواهد شد.
مهندس بهروز رحیمی در مراسم انعقاد تفاهم نامه بین صندوق رفاه دانشجویان 
تسهیالت  ارائه  خصوص  در  ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  و  بهداشت  وزارت 
قرض الحسنه به دانشجویان دوره های دستیاری که در ساختمان مرکزی این بانک 
برگزار شد با تأکید بر اینکه دانشجویان دوره دستیاری نقش بسیار مهمی در نظام 
درمانی دارند، گفت: به دلیل فعالیت های این دانشجویان در بخش های درمانی فرصت 
کار در بخش خصوصی و دولتی برای آن ها وجود ندارد لذا از لحاظ وضعیت معیشتی 
در وضعیت مناسبی قرار ندارند. به همین جهت صندوق رفاه دانشجویان با توجه به 
رسالت اجتماعی خود تالش می کنند با انعقاد این تفاهم نامه بخشی از هزینه های 

زندگی آن ها را در قالب معیشت فراهم کنند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه صندوق رفاه دانشجویان در گذشته تمرکز خود را 
به ارائه وام به دانشجویان غیردستیاری قرار داده بود، گفت: یکی از برنامه های خوبی 
که در انتهای سال ۹۸ هدف گذاری شد توجه به حوزه دستیاری به عنوان اولویت 

اصلی و اول صندوق رفاه قرار گرفت.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان بیمه درمانی دانشجویان دوره دستیاری را از 
مهم ترین اقدامات این صندوق در حوزه دانشجویان دستیاری دانست و گفت: تفاهم نامه 
بیمه دانشجویان اخیرا با سازمان بیمه سالمت امضا شد و بر این اساس دانشجویان 

دستیاری بیمه درمانی می شوند.
مهندس رحیمی تأکید کرد: با توجه به تفاهم نامه امروز صندوق رفاه با بانک 
مهر دانشجویان دوره دستیاری و Phd وام حدود ۱۵ میلیونی را با کارمزد ۴ درصد 

دریافت می کنند.
وی از پرداخت تمامی وام های درخواستی دانشجویان در ترم جاری خبر داد و 
گفت: این پرداخت ها بدون حضور فیزیکی متقاضیان انجام شد ضمن اینکه بازپرداخت 
و  فروردین  اسفند ۹۸،  ماه های  بهداشت طی  وزارت  در حوزه  دانشجویی  وام های 

اردیبهشت جاری صورت نگرفت.
مهندس رحیمی از بخشش هزینه های خوابگاهی دانشجویی در ترم تحصیلی 
جاری خبر داد و گفت: دانشجویان علوم پزشکی کشور که در ترم تحصیلی جاری 
خوابگاه  برای  هزینه  ای  نداشتند  خوابگاهی سکونت  محیط  در  که  زمان هایی  در 

پرداخت نمی کنند.
تسهیالت  پرداخت  ایران،  مهر  بانک  مدیرعامل  اکبری  دکتر  ادامه  در 
توصیف  بانک  این  اجتماعی  مسئولیت  راستای  در  را  دانشجویی  قرض الحسنه 
کرد و گفت: بانک مهر ایران طی سال های اخیر در راستای مسئولیت اجتماعی 
خود تسهیالت مختلفی در حوزه های اشتغال، ازدواج، بیکاری، درمان، دانشجویی 
و آموزشی پرداخت کرده است و در حوزه دانشجویی قراردادهایی با دانشگاه آزاد، 
پیام نور، صندوق رفاه وزارت علوم انعقاد کرده و امروز نیز با وزارت بهداشت این 

تفاهم نامه مشترک بسته می شود.
وی در ادامه از پرداخت ۵۵ هزار فقره تسهیالت از طریق بانک مهر به دانشجویان 
تحت پوشش صندوق رفاه وزارت علوم خبر داد و گفت: میزان تسهیالت پرداختی به 

دانشجویان دانشگاه آزاد ۵۰۰۰ و دانشگاه پیام نور نیز 2۰۰۰ فقره است.
دکتر اکبری تأکید کرد: با توجه به اینکه سال ۹۹ با شیوع بیماری کروناویروس 
شروع شد در نتیجه قرار شد سه ماهه اقساط این بانک از سوی مشتریان پرداخت نشود 
در نتیجه به دلیل کاهش دریافتی های ناشی از اقساط تا حدودی اهداف ما محقق نشد 

اما با تالش ما طی یک ماه اخیر توانستیم این وقفه را جبران کنیم.

غرق شدن جوان ۲۰ساله در رودخانه کرج
فرمانده انتظامی شهرستان کرج از غرق شدن فردی 
2۰ ساله در آبگیر رودخانه کرج در منطقه اسالم آباد خبر داد.

سرهنگ محمد معظمی گودرزی گفت: روز شنبه ۱۰ 
خرداد در پی تماس تلفنی شهروندان با مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره حادثه غرق شدگی در 
منطقه اسالم آباد شهرستان کرج، بالفاصله ماموران انتظامی 

به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد 
جوانی 2۰ ساله به دلیل بی احتیاطی به داخل آبگیر رودخانه 
منطقه اسالم آباد سقوط کرده و به علت عدم آشنایی با فنون 

شنا غرق شده است.
این مقام انتظامی اظهار کرد: با تالش نیروهای امدادی، 
پیکر بی جان این مرد جوان از داخل آب خارج و با کمک 

نیروهای امدادی به سردخانه شهرستان منتقل شد.
فرماده انتظامی شهرستان کرج با بیان این که با شروع 
کنار  در  مردم  بیشتر  حضور  شاهد  دما  افزایش  و  تابستان 
استخرها، رودخانه ها ، دریاچه ها و آبگیرها هستیم گفت: بدون 
آگاهی از وضعیت رودخانه و آبگیر هرگز برای شنا اقدام نکرده 
و به تنهایی و بدون حضور یک غریق نجات و یا فردی که به 

فنون شنا آشنا است برای شنا به داخل آب نروید.

مسمومیت بر اثر سقوط مخازن گاز کلر از کامیون
سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
و  تریلر  کامیون  روی  از  کلر  گاز  مخازن  سقوط  از  ساوه 
مسمومیت هفت نفر به علت ازدحام در محور اتوبان ساوه 

به تهران خبر داد.
احمدعلی امینی اظهار کرد: در ساعت ۱3 و ۵3 دقیقه 
روز دهم خرداد ماه خبری مبنی بر سقوط مخازن گاز کلر 

از روی کامیون تریلر و مسمومیت چند نفر به علت ازدحام 
در محل حادثه در محور اتوبان ساوه به تهران نرسیده به 
عوارضی الین به تهران به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس 
۱۱۵ دانشکده علوم پزشکی ساوه اطالع رسانی شده است.

وی ادامه داد: پس از اطالع از این حادثه به سرعت 
ستاد  و   ۱۱۰ پلیس  و  نشانی  آتش  با  الزم  هماهنگی های 
بحران دانشکده علوم پزشکی انجام گرفت و کدهای عملیاتی 
پایگاه های اورژانس ۱۱۵ شهر صنعتی؛ سلفچگان و شهری 

یک و سه به محل حادثه اعزام شدند.
سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
دچار  که  افرادی  از  نفر  هفت  حادثه  این  در  افزود:  ساوه 
اقدامات الزم درمانی پیش  از  بودند، پس  مسمومیت شده 
بیمارستانی به مراکز درمانی شهید مدرس و شهید چمران 

انتقال پیدا کردند.

راز قتل مرد و زن ساوجی برمال شد
و  شناسایی  از  ساوه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
دستگیری عامالن قتل زن و مرد ساوجی در پی تحقیقات 

کارآگاهان پلیس ساوه در استان یزد خبر داد.
با  گذشته  هفته  در  کرد:  اظهار  عیسی آبادی  علی اکبر 
اعالم گزارشی از پیدا شدن جسد زن و مردی در بیابان های 
اطراف شهرستان ساوه، بررسی موضوع از سوی کارآگاهان 
شهرستان  این  آگاهی  پلیس  جنایی  جرایم  با  مبارزه  اداره 

آغاز شد.
پلیس،  بیان کرد: در مراحل تحقیقات تخصصی  وی 
سرنخ هایی از دست داشتن سه جوان چوپانی که در حوالی 
می کردند  نگه داری  گوسفند  گله  یک  از  قتل  وقوع  محل 
به دست آمد و مشخص شد از زمان وقوع این قتل، هر سه 
جوان بدون هیچ اطالعی این محل را به مکان نامعلومی 

ترک کردند.
انتظامی شهرستان ساوه، در تکمیل  به گفته فرمانده 
تحقیقات پلیس و با همکاری کارآگاهان پلیس آگاهی استان، 
متهمان تحت تعقیب در یکی از روستاهای شهرستان تفت در 
استان یزد شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.

به  افراد  این  انتقال  با  کرد:  نشان  خاطر  عیسی آبادی 

ساوجی  زن  و  مرد  قتل  به  آنان  شهرستان،  آگاهی  پلیس 
این خصوص  اعتراف کردند و در  اختالفات  به دلیل برخی 
پرونده ای تشکیل شده و در حال سیر مراحل قانونی است.

خودکشی جوان ۲۵ساله در میدان انقالب تهران
جوانی 2۵ ساله به دلیل اختالف با پدر خود در پاساژ 

مهستان واقع در میدان انقالب خودکشی کرد.
این فرد پس از جدال با پدرش، خود را از طبقه چهارم 
پاساژ مهستان به پایین پرت کرد و در پی این اتفاق جان 

خود را از دست داد.

سرقت دوربین های مداربسته برای تامین هزینه 
موادمخدر

رئیس کالنتری ۱3۴ شهرک قدس از دستگیری سارق 
دوربین های مدار بسته با ۶۰ فقره سرقت خبر داد و گفت: 
متهم با سرقت دوربین های مداربسته هزینه مصرف مواد 

مخدرش را تامین می کرد.
سرهنگ  ضرغام آذین گفت: روز شهروندی به کالنتری 
۱3۴ شهرک قدس مراجعه و از سرقت دوربین مدار بسته 
منزل مسکونی اش که خارج از خانه اش نصب بوده شکایت 
توسط  این خصوص تشکیل و موضوع  در  پرونده ای  کرد، 

تیم عملیات کالنتری مورد بررسی قرار گرفت.
مداربسته  دوربین  آر  وی  دی  بررسی  در  افزود:  وی 
مشخص شد راننده یک دستگاه خودرو سوناتا آلبالویی رنگ 

سرقت را انجام داده است.
با به دست  کالنتر محله شهرک قدس تصریح کرد: 
آمدن پالک خودرو، دستگیری وی در دستور کار پلیس قرار 
گرفت و با هماهنگی های قضائی، مالک خودرو زن 3۰ ساله 

ای ساکن تهران به کالنتری احضار شد.
وی ادامه داد: مالک خودرو در اظهارات خود مدعی شد 
که برای تعویض فیلتر و روغن، خودرو را در اختیار نامزدش 

قرار داده و از سرقت دوربین مداربسته بی اطالع است.
رئیس کالنتری ۱3۴ شهرک قدس گفت: با شناسایی 
برای  کالنتری  ماموران  گذشته  روز  متهم  سکونت  محل 
دستگیری متهم به مخفیگاه وی اعزام و موفق شدند متهم 

اصلی پرونده را در مخفیگاهش در محله پونک دستگیر و در 
بازرسی از آن مکان خودروی سوناتا آلبالویی را در پارکینگ 

محل سکونتش کشف کردند.
وی با اشاره به اینکه در بازرسی از داخل خودرو هفت 
دستگاه دوربین مداربسته کشف شد، اظهار داشت: متهم در 
زمان دستگیری به سرقت دوربین های مداربسته معترف و 
پس از انتقال به کالنتری به ۶۰ فقره سرقت دوربین های 

مداربسته اقرار کرد.
سوابق  بررسی  در  اینکه  بیان  با  انتظامی  مقام  این 
وی مشخص شد، متهم چندین مرحله به علت نگهداری 
ابراز داشت: متهم  و حمل موادمخدر دستگیر شده است، 
3۰ ساله و دارای دو فقره سابقه حمل و نگهداری موادمخدر 
است و چهار ماه در حبس بود و یک ماهی از آزادی وی 

از زندان می گذرد.
خاطر  آذین  سرهنگ  پلیس،  سایت  گزارش  براساس 
نشان کرد: بنابه اظهارات متهم، وی به دلیل طرد شدن از 
خانه برای تامین هزینه موادمخدر مصرفی خود این دوربین ها 
را سرقت و پس از درج آگهی فروش در سایت های کاالی 

دست دوم اقدام به فروش اموال سرقتی می کرد.

مرگ کارگر ساوجی بر اثر سقوط جرثقیل 
مرکزی کارگر یک شرکت صنعتی هنگام کار در یک 
شرکت تولیدی به علت سقوط یک قطعه از جرثقیل سقفی، 

جان خود را از دست داد.
فرماندهی  اجتماعی  معاون  خلجی  محمود  سرهنگ 
انتظامی استان مرکزی با اعالم این خبر گفت: حدود ساعت 
۱۸ روز جمعه گذشته در پی اعالم مرکز فوریت سامانه ۱۱۰ 
یک  کارگاه  در  کار  حین  کارگری  شدید  جراحت  بر  مبنی 
ساوه   شهرستان   کاوه   صنعتی   شهر  در  تولیدی  شرکت 
بالفاصله عوامل انتظامی و امدادی، در محل حاضر شدند 
و  با بررسی به عمل آمده مشخص شد، مردی 3۵ ساله در 
هنگام کار در یکی از کارگاه های این شرکت تولیدی بر اثر 
سقوط یک قطعه دو تنی از جرثقیل سقفی به شدت مجروح 
شده ، که متاسفانه ساعتی بعد از انتقال به مرکز درمانی به 

علت شدت جراحات وارده جان باخت.
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برخی جزییات استخدام آموزش دهنده های نهضت
امتحانات حضوری سوادآموزان در تیرماه

هم  سوادآموزان  اینکه  بیان  با  سوادآموزی  نهضت  سازمان  رئیس 
حضوری امتحان می دهند گفت: طبق برنامه ریزی ها آزمون ها را می توان 

از تیرماه به بعد برگزار کرد.
شاپور محمدزاده در گفت وگو با ایسنا، درباره زمان برگزاری آزمون 
استخدامی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی اظهار کرد: ستاد کرونا 

اعالم می کند، اما قاعده این است که تیرماه این آزمون را برگزار کنیم.
وی افزود: ثبت نام تکمیل شده و 2۴ هزار نفر در این آزمون شرکت 

می کنند.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه امید است آموزش 
دهنده های نهضت از این فرصت کرونایی برای مطالعات بیشتر استفاده 
کنند گفت: هم سازمان نهضت سوادآموزی و هم جهاددانشگاهی دروس 
و منابع اختصاصی و عمومی را برای مطالعه روی سایت قرار داده ایم که 

متقاضیان می توانند آن را مطالعه کنند.
محمدزاده افزود: هر کدام از شرکت کنندگان اگر ۵۰ درصد نمره 
را کسب کنند استخدام می شوند. این استخدام، مصاحبه و گزینش ندارد 
دانشگاه  به  پذیرفته شدگان  است.  آزمون  در  قبولی  شامل  فقط  فعال  و 
فرهنگیان معرفی می شوند و آموزش های مهارتی را می گذرانند و سپس 

جذب آموزش و پرورش می شوند.
وی در ادامه درباره روند آموزش به سوادآموزان در ایام کرونا و زمان 
برگزاری امتحانات نیز گفت: ما هم از فرصت های پخش تدریس تلویزیونی 
استفاده کردیم و برنامه آموزشی از شبکه آموزش برای سوادآموزان داریم.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی افزود: مراکز استانی هم به طور 
کمک  با  استان ها  خود  که  دادیم  را  اختیار  این  و  کردند  عمل  مستقل 
شبکه های استانی آموزش را پیش ببرند. به همین علت اختالفاتی هم 
وجود دارد، یک استان 3۰ درصد  و یک استان تا ۷۰ درصد آموزش ها را 
ارائه کرده است. عالوه بر این برای راه اندازی کانالی در شبکه شاد هم 

در تالش هستیم.
محمدزاده با بیان اینکه سوادآموزان هم حضوری امتحان می دهند 

گفت: طبق برنامه ریزی ها آزمون ها از تیر به بعد می تواند برگزار شود.

امتحانات  آزمون  حوزه های  مقابل  تجمع  از  خانواده ها 
نهایی خودداری کنند

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش ضمن اشاره 
به آغاز آزمون های حضوری دانش آموزان اظهار کرد: خانواده ها از تجمع مقابل 

حوزه های آزمون امتحانات نهایی خودداری کنند.
خسرو ساکی با اشاره اینکه تمامی پروتکل های بهداشتی در حوزه های آزمون 
امتحانات اجرا می شود، اظهار کرد: حفظ سالمت دانش آموزان مهم ترین هدف 
آموزش وپرورش است و برای رسیدن به این هدف با ستاد ملی مدیریت و کنترل 
کرونا مکاتبه شده است و پروتکل های بهداشتی که از طرف این ستاد به ما ارسال 

 شده است را به ادارات، مناطق و مدارس ابالغ کرده ایم.
وی ادامه داد: از دو هفته گذشته فرایند اطالع رسانی و آموزش به عوامل 
اجرایی امتحانات آغاز شده است و امکانات ضدعفونی و گندزدایی برای مدارس 
پایه  امتحانات  برگزاری  زمینه  اجرا  فراهم  شده است. همچنین در ۶۶۰۰ حوزه 
دوازدهم فراهم است.ساکی بابیان اینکه برخالف سال های گذشته دانش آموزان 
به دو گروه تقسیم  شده اند، گفت: روزهای فرد گروه اول و روزهای زوج گروه 
دوم دانش آموزان حضور پیدا می کنند تا بتوانیم فاصله دو متری را رعایت کنیم. 
همچنین عوامل اجرایی حوزه های امتحانی باید دانش آموزان را توجیه کنند تا 
فاصله اجتماعی را رعایت کنند و در قبل و بعد از برگزاری آزمون در مبادی ورودی 

و خروجی حوزه ها تجمع پیدا نکنند.
ساکی با اشاره به اینکه خانواده ها می توانند نقش مؤثری در رعایت بهداشت 
فردی فرزندان خود داشته باشند، اظهار کرد: از اولیا دانش آموزان انتظار داریم 
آموزان  ندهند دانش  اجازه  تهیه کنند و  آموزان  برای دانش  ماسک و دستکش 
در حوزه های  آن  نگهداری  برای  که محلی  کتاب  و  مانند کیف  اضافی  وسایل 
امتحانی نیست را با خود همراه داشته باشند که این وسایل می توانند خودشان 

عامل گرفتن ویروس و یا انتقال آن شوند.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، وی 
ادامه داد: برای ۱۰ درصد دانش آموزان ماسک و دستکش در حوزه های امتحان 
نهایی پیش بینی ش شده است تا اگر دانش آموزی به هر دلیلی با خود ماسک یا 

دستکش نداشت بتواند از این وسایل استفاده کند.
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 قافله عمر نوجوان به دود آغشته می شود

گزارش از فاطمه دهقان نیری
توجه  بلندشان  خنده های  صدای 
همه رانندگان و سرنشینان خودروهای 
پشت چراغ قرمز را به سمتی می کشاند، 
چند نوجوان و جوان هستند سرخوشانه 
از چیزی تعریف می کنند و هر از گاهی 
پکی به سیگار می زنند و به گمان خود، 
به هوا،  ماده دخانی  این  پرتاب دود  با 
بدست  ناپذیر  وصف  ژست  و  پرستیژ 

می آورند.
این روزها در میان محاوره های 
دوستانه یا خانوادگی، شاید این داستان 
زیاد نقل شود که در فالن محفل یا کوی 
توسط  سیگار  استعمال  شاهد  برزن  و 
اصطالح  به  هنوز  که  بودم  نوجوانی 
پشت لبش سبز نشده بود اما خوب بلد 
بود ادای بزرگترها را در بیاورد و با ژست 
خاصی سیگار در دست بگیرد؛ نوجوانانی 
که تازه از پوسته کودکی سر درآورده اند 
و قصد دارند به دیگران ثابت کنند که 

بله ما هم هستیم.
موضوعی که چندین سال پیش، 
سن و سالی برای آن تعریف شده بود و 
حال گویی قبح اجتماعی این امر شکسته 
شده و از بین رفته است تا آنجا که قافله 
زنان و دختران هم به آن اضافه شده 
و  عمومی  انظار  در  کشیدنشان  سیگار 

کوچه و خیابان تابو نیست.
و  روند  این  ادامه  از  ها  نگرانی 
جامعه  ساز  آینده  قشر  کشش  افزایش 
مسئوالن  افیونی،  ماده  این  سمت  به 
را برآن داشته تا ششمین روز از هفته 
ملی بدون دخانیات را به نام »نوجوانان 
دخانی«  صنایع  تیرس  در  جوانان،  و 

نامگذاری کنند.
موضوع چرایی کاهش سن مصرف 
نوجوانان  میان  در  دخانی  افیونی  ماده 
ها  گرایش  عوامل  و  علل  جوانان،  و 
خبرنگار  آن،  پیامدهای  و  خطرات  و 
برآن  را  ایرنا  خانواده  و  زنان  حوزه 
داشت تا با اصغر کیهان نیا روانشناس 
عطیه  همچنین  و  خانواده  مشاور  و 
در  فعال  و  بالینی  روانشناس  سروش 
و  گفت  به  نوجوانان  و  کودکان  حوزه 

گو بنشیند.
به باور این کارشناس روان، والدین 
از  با زبانی نرم و خارج  موظف هستند 
بیان مقتدرانه، فرزندان را از محیط های 
پرخطر دور کنند و یکسری مهارت های 

خودمراقبتی به او بیاموزند.
* بسترهای گرایش قشر نوجوان 

و جوان به مصرف دخانیات 
اصغر کیهان نیا روانشناس و مشاور 
بر  تاکید  با  این گفت و گو  خانواده در 
والدین  برای  ناخوشایندی  خبر  اینکه 
کنند  احساس  که  نیست  این  از  باالتر 
فرزندشان سیگاری شده است، به عوامل 
این گرایش اشاره کرد و گفت: یکی از 
دالیل این پدیده ناهنجار، سایت های 
بازی  و  اجتماعی  مجازی، شبکه های 
های اینترنتی است که فارغ از نظارت 
مسئوالنه فعالیت می کنند و ذهن پاک 
نوجوانان و جوانان را به سمت داشتن 
نیات  دخا مصرف  و  کاذب  هیجان 
همچون افراد سرشناس سوق می دهد.

بخشی  داد:  ادامه  روانشناس  این 
ای  خانواده  است،  خانواده  تقصیر  هم 
که تفریحات ناسالم در آن موج می زند 
و به همین دلیل آزادی بی حد و حصر 
این  بسترهای  دهند  می  فرزندان  به 
کنند.  می  فراهم  را  کشش  و  گرایش 
خانواده هایی که به دلیل آنچه راحتی 
که  نیستند  این  متوجه  نامند  می  خود 
فرزند با چه کسی رفت آمد دارد یا چرا 

حال روانی خوبی ندارد.  
وی ادامه داد: گاه هم که متوجه 
می شوند، با واکنش تند و پرخاشگرانه با 
فرزند برخورد می کنند که منجر به این 
می شود نوجوانان این نیاز به توجه را از 
گروه های همساالن بطلبند، در اینجا به 
دلیل نداشتن مهارت »نه گفتن«، برای 
آنچه  هر  همساالن  گروه  در  پذیرش 
بگویند با فراغ باز می پذیرند و به ورطه 
مخدر  و  دخانی  مواد  کنندگان  مصرف 

کشیده می شوند.
رخ  به  یا  توجه  جلب  نیا،  کیهان 
کشیدن نوجوانان برای والدین آن هم 
به هر قیمتی  را دلیل دیگر گرایش و 
مصرف  سمت  به  جوان  قشر  کشش 
داد:  توضیح  و  مواد دخانی عنوان کرد 
مواد مخدر می  به سمت  فرزندان  گاه 
روند تا به والدین نشان دهند که حال 
که توجه به من ندارید ببیند من نابود 

شدم، معتاد شدم. در واقع به نوعی رفتار 
تالفی جویانه از خود بروز می دهند.

اعضای  میان  در  تبعیض  وجود 
خانواده، نبود حضور فیزیکی والدین در 
خانه به دلیل مشغله های کاری، سخت 
گیری و تنبیه بدنی شدید یا کنترل بیش 
پایان  انتقادهای  بیان  با  همراه  حد  از 
ناپذیر از فرزندان از جمله دالیل دیگری 
است که کیهان نیا آن را عامل سیگاری 

یا معتاد شدن فرزندان عنوان کرد.
چگونه  را  سیگاری  نوجوان   *

ترک دهیم؟
خانواده،  مشاور  و  روانشناس  این 
فرهنگ سازی و ارایه آموزش های الزم 
از طریق رسانه ها با حضور روانشناسان و 
جامعه شناسان را از جمله راهکارهای از 
بین بردن این ناهنجاری در میان قشر 
جوان جامعه دانست و خاطرنشان کرد: 
تعیین قوانین الزم برای فروش دخانیات 
و سن مصرف کنندگان  در کنار اعمال 
از  پایین  سن  در  مصرف  برای  جریمه 
مسئوالن  که  است  راهکارهایی  دیگر 
می توانند با الگوبرداری از سایرکشورها 

آن را اعمال کنند.    
کیهان نیا با اشاره به اینکه تغییر 
شرایط  استراحت،  و  خواب  ساعت 
تکرر  وزن،  کاهش  روانی،  و  روحی 
ادرار و عزلت نشینی و قفل کردن در 
اتاق توسط نوجوانان و جوانان از عالئم 
خانواده  به  است،  آنان  شدن  سیگاری 
ها توصیه کرد: دادن استقالل و آزادی 
محبت  و  مهر  ایثار  نظارت،  با  همراه 
تمسخر  و  سرزنش  عدم  فرزندان،  به 
آنان و دادن مسئولیت به قشر نوجوان، 
راهکار حفاظت این قشر از تیررس مواد 

دخانی است.
افزایش  به  کمک  داد:  ادامه  وی 
اعتماد به نفس و کاهش وابستگی به 
دوستان، نظارت نامحسوس بر رفت و 
والدین،  فیزیکی  افزایش حضور  و  آمد 
آشنایی فرزندان با خطرات و پیامدهای 
مصرف مواد مخدر با زبانی نرم در کنار 

پر کردن اوقات فراغت و مرتفع کردن 
نیازهای منطقی آنان هم به پیشگیری از 
گرایش قشر آینده ساز جامعه به مصرف 

مواد دخانی و افیونی کمک می کند.
* بی توجهی به فرزندان طعمه ای 

برای سودجویان
بالینی  روانشناس  سروش  عطیه 
نوجوانان  و  کودکان  حوزه  در  فعال  و 
از  بعد  که  نوجوانان  سن  نیز ویژگی 
کودکی پا به مرحله جدیدی از زندگی 
می گذارند را عامل کشش و گرایش به 
گفت:  و  کرد  عنوان  داخانیات  مصرف 
به  را  آنان  شدت  به  سنی  شرایط  این 
سمت دیده شدن سوق می دهد و در 
این مسیر دست به هر کاری می زنند 

تا متفاوت باشند.
وی ادامه داد: برجسته شدن حس 
کنجکاوی در این سن و اینکه تمایلی به 
زندگی یکنواخت ندارند باعث می شود 
کسالت  این  بردن  بین  از  درصدد  که 
بربیایند. مساله ای که در سایه غفلت 
والدین از فرزندان، بسترهای ناهنجاری 
های رفتاری نوجوانان و جوانان را فراهم 
می کند و محوریت ارتباط با همساالن 

را در آنها دوچندان می کند.
سرانجام  بالینی،  روانشناس  این 
سودجویان  طعمه  را  نان  نوجوا این 
با  سودجویان  این  گفت:  و  دانست 
تبلیغات غلط میان گروه های نوجوان، 
می  نهادینه  آنان  در  غلطی  باورهای 
داشته  مواد  مصرف  امروز  که  کنند 
باش و تو می توانی هر وقت بخواهی 

آن را ترک کنی.
را  سالم  ارتباط  برقراری  سروش، 
یکی از راهکارهای حمایتی که والدین 
بکار  فرزندان  حفظ  برای  توانند  می 
ببندند عنوان کرد و گفت: والدین باید 
سعی کنند با رابطه صحیحی که کنترل 
گری در آن دیده نمی شود بلکه همراه 
با صمیمت است به فرزندان اطالعات 
در  غلط  باورهای  این  تا  بدهد  درست 

آنان به چالش تبدیل شود.
وی ادامه داد: متاسفانه شاهدیم که 
گاه والدین در جمع دوستان و خانواده، 
به طنز و شوخی از این باورهای غلط 
اینکه مجوزی می  از  می گویند غافل 
روی  به  فرزندان  کشش  برای  شود 
بنابراین والدین  آوردن به مواد دخانی. 
موظف هستند فرزندان را از محیط های 
پرخطر دور کنند  و یکسری مهارت های 

خودمراقبتی به او بیاموزند.

انتقاد از طرح برخی مسائل مربوط به مجلس
 در فضای مجازی و توئیتر

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر لزوم احترام 
به هویت جمعی مجلس، از طرح  برخی مسائل مربوط به خانه ملت در 

فضای مجازی و توئیتر انتقاد کرد.
محمد  اسالمی  شورای  مجلس  یکشنبه  روز  علنی  جلسه  ادامه  در 
صفایی نماینده مردم گناباد در تذکر شفاهی گفت: قوه مقننه یک هویت 
توجه  جمعی  هویت  این  به  شاذ  به صورت  افراد  برخی  اما  دارد  جمعی 
نمی کنند و هر چه به ذهنشان می آید، در فضای مجازی و توئیتر وارد 
می کنند. به عنوان مثال عزیزی کارت هدیه ای از دستگاهی دریافت کرده 
و پس داده است. آیا باید حتمًا ریا کند و اعالم نماید که من این کارت 
را پس داده ام؟ این اظهارات ذهنیتی در افکار عمومی نسبت به مجلس 

ایجاد می کند.
وی با تأکید بر اینکه قصد محافظه کاری ندارم، گفت: معتقد به حفظ 
هویت جمعی مجلس هستم و باید نمایندگان به این هویت احترام بگذارند.

خودروسازان به ارتقای کیفیت تولیداتشان توجه کنند
نماینده مردم ورزقان در مجلس گفت: خودروسازان باید تولیدات شان 
را از نظر کیفی به روز کنند و قیمت خودروها هم باید با قیمت جهانی 

متناسب سازی شود.
اهلل وردی دهقانی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی 
طی تذکری شفاهی درباره پیش فروش خودرو،گفت: الزم است کسانی که 
خودرو ندارند و شرایط الزم را برای خرید خودرو دارند تدابیری اندیشیده 

شود تا با قیمت مناسب صاحب خودرو شوند.
وی اظهار داشت: خودروسازان هم باید تولیدات شان را از نظر کیفی 

به روز کرده و قیمت خودروها را با قیمت جهانی متناسب کنند.

دولت برای حل مشکالت اقتصادی لوایح قوی به مجلس 
ارائه کند

نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت: دولت باید برای حل مشکالت 
اقتصادی لوایح قوی به مجلس ارائه کند چرا که مردم در معیشت خود به 

ویژه بعد از شیوع کرونا دچار مشکل شده اند.
حجت االسالم سیدکاظم موسوی در جلسه علنی مجلس شورای 
اسالمی طی تذکری شفاهی گفت: نمایندگان مجلس باید به حفظ انضباط 

و نظم در جلسات علنی توجه کنند که امیدواریم این مورد رعایت شود.
وی در تذکری خطاب به رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور باید توجه 
کند که وضع عمومی مردم از لحاظ معیشتی خوب نیست و آنان از لحاظ 

اقتصادی در تنگنا قرار دارند و باید این مساله مدیریت شود.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: دولت 
باید برای حل مشکالت اقتصادی لوایح قوی به مجلس ارائه کند چرا که 
مردم در معیشت خود به ویژه بعد از شیوع کرونا دچار مشکل شده اند و 

باید تدبیری برای حل مشکالت آنها اندیشیده شود.
مسکن  به  مربوط  مشکالت  از  دیگر  یکی  کرد:  خاطرنشان  وی 
نمایندگان است چرا که عده ای از نمایندگان سابق مجلس خانه هایی 
را که گرفتهاند، تحویل نداده اند که مشکالتی را برای نمایندگان جدید 

ایجاد کرده است.

ضرورت استفاده از توان داخلی برای مقابله با تحریم ها
نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسالمی گفت: برای عبور از 
مشکالتی چون تحریم ها باید به ظرفیت های خودمان باور داشته باشیم.

فرهاد بشیری در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی طی تذکری 
شفاهی، اظهار داشت: بر اساس اصل ۱2۱ قانون اساسی، رئیس جمهور 
در خانه ملت سوگند یاد کرد که برای ارتقا سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 

کشور از هیچ اقدامی مضایقه نکند.
وی افزود: دولت فعلی در بسیاری از عرصه ها به ویژه زمینه اقتصادی 
بسیار کند است و ما نمایندگان آماده ایم برای حل مشکالت به دولت 

کمک کنیم.
نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: ما 
باید به ظرفیت های خودمان باور داشته باشیم و کشور را علیرغم تهدیدات 
از  داخلی  توان  از  استفاده  با  و  کنیم  مدیریت  به خوبی  جنایتکار  ترامپ 

مشکالتی چون تحریم ها عبور کنیم.
بشیری بیان کرد: امروز مرکز پژوهش های مجلس گزارش خوبی 
درباره مسائل اقتصادی کشور ارائه کرد که ما باید تالش کنیم حل مشکالت 

اقتصادی با جدیت دنبال شود.

باید با سودجویان و محتکران برخورد جدی شود
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسالمی گفت: قیمت بسیاری 
از کاالهای اساسی گران است و باید با محتکران و سودجویان برخورد 

جدی شود.
یکشنبه  روز  علنی  جلسه  در  غضنفرآبادی  موسی  حجت االسالم 
افزایش  جمهور، گفت:  رئیس  به  تذکری  طی  اسالمی  شورای  مجلس 
بی رویه قیمت کاالهای اساسی مردم به خصوص اقشار ضعیف را تحت 

فشار قرار داده است.
وی افزود: سؤال ما این است که چرا با وجود گرانی کاالهای اساسی، 

با محتکران و سودجویان برخورد جدی نمی شود؟
با  قطعًا  کرد:  تأکید  اسالمی  شورای  مجلس  در  بم  مردم  نماینده 
مردم  مشکالت  نمی توان  بی تفاوت  و  فرسوده  ناتوان،  ضعیف،  مدیریت 

حل و فصل کرد.

دولت اقتصاد را رها کرده است
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی گفت: متأسفانه دولت 
بر روی کرونا، تمرکز و اقتصاد را رها کرده که این امر موجب اعتراض 

مردم شده است.
جبار  اسالمی،  شورای  مجلس  یکشنبه  روز  علنی  جلسه  ادامه  در 
ماده  طبق  گفت:  آئین نامه ای  تذکر  در  رشت  مردم  نماینده  کوچکی نژاد 
3۶ قانون آئین نامه داخلی به منظور آشنایی نمایندگان با سوابق یکدیگر، 
معاونت قوانین موظف است سوابق نمایندگان را تکثیر و در اختیار همکاران 
قرار دهد. هیئت رئیسه قسم خورده به آئین نامه عمل کند بنابراین این تأخیر 
توجیهی ندارد. وی در بخش دیگری از تذکر خود افزود: نوع پرداخت ها 
که در اسفند و شروع سال در کشور انجام شد، برخالف قانون برنامه بود. 
قانون برنامه تأکید دارد که پرداخت ها به گونه ای باشد که فاصله دریافتی 
شاغلین و بازنشستگان به ۱۵ درصد برسد. در سال ۹۹ نه تنها این فاصله 
کم نشد، بلکه بازنشستگان که قشر محرومی هستند و نیازمند کمک دولت 

هستند، دچار محرومیت شدند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اوضاع 
به مشکالت  توجهی  است، گفت: دولت  ریخته  به هم  اقتصادی کشور 
اقتصادی ندارد. وقتی استان ها بحران کرونا داشتند، دولت ورود نمی کرد 

که باالخره با تذکر رهبر انقالب ورود کرد.
کوچکی نژاد تصریح کرد: دولت االن هم همه تمرکز خود را روی 

کرونا گذاشته و اقتصاد را رها کرده که مردم به شدت گله مند هستند.
در ادامه جلسه،سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس 
که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: معاونت قوانین اعالم کرد که 
اسامی و سوابق نمایندگان در سامانه قرار داده شده و به دلیل پرهیز از 

اسراف چاپ نشده است.

روحانی بر حق انتخاب مردم در نحوه مدیریت سهام عدالت 
تاکید کرد

جلسه هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور 
برای  را  بانکی کشور مکلف شد شرایط الزم  نظام  این جلسه  در  و  تشکیل 
اعطای اعتبار به دارندگان سهام عدالت بر مبنای پشتوانه سهام آنان فراهم کند.

میزان  از  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  گزارش  از  پس  جلسه  این  در 
آزاد سازی سهام عدالت، حجت االسالم حسن  به  اقدامات مربوط  پیشرفت 
روحانی بر حق انتخاب مردم در استفاده آگاهانه و نحوه مدیریت سهام عدالت 

تاکید کرد و گفت شرایط الزم در این زمینه باید فراهم شود.
در ادامه این جلسه سرپرست صنعت، معدن وتجارت نیز از وضعیت صنعت 
خودروسازی و نقش مهم آن در ایجاد اشتغال گزارش داد که براساس آن روند 
تولید خودرو در نیمه دوم سال گذشته و دو ماهه اول امسال افزایشی بوده است.

مدیریت  در  وزارتخانه  این  اقدامات  تأثیر  از  همچنین  سرپرست صمت 
قیمت در بازار خودرو و مقابله با رانت جویی گزارش داد و رئیس جمهور نیز 
دراین زمینه عالوه بر لزوم تقویت و رشد تولید خودرو در داخل کشور برارتقا 
نرخ  واقعی کردن  و  و همچنین شفاف سازی  داخل  تولید  کیفیت  و  فناوری 

خودرو تاکید کرد.
لزوم هماهنگ کردن سیاست تولید و فروش خودرو با مالحظات زیست 
محیطی از طریق جایگزین کردن خودروهای جدید به جای خودروهای فرسوده 
از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود.

را  کشور  جنگل های  زیست،  محیط  سیاست های  به  بی تفاوتی 
خاکستر می کند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متولیان امر با بی تفاوتی به 
سیاست های کلی محیط زیست، به آتشی نگاه می کنند که بخش های وسیعی 

از جنگل های این سرزمین را خاکستر می کند.
محسن رضایی طی  یادداشتی در اینستاگرام با انتقاد از بی توجهی به 
رویکرد  خالف  دقیقًا  امر  متولیان  نوشت:  کلی محیط زیست،  سیاست های 
این سیاست ها عمل می کنند و برخی با بی تفاوتی به آتشی نگاه می کنند که 

بخش های وسیعی از جنگل های این سرزمین را خاکستر می کند.
وی ادامه داد: امسال هم درختان بلوط و حیوانات طبیعت بی نظیر زاگرس 
در آتش بی مسئولیتی جان دادند و سوختند! شاید اگر فقط ۱۵ میلیارد تومان 
خاکستر  بود  شده  پرداخت  فرد زاگرس  به  حفظ محیط زیست منحصر  برای 

جایگزین ریه های طبیعت ایران نمی شد!
تا  به محیط زیست  که  است  لی  حا در  ین  ا تاکید کرد:  یی  رضا
زیست«،  »محیط  برای  نقالب  ا رهبر  که  رد  ا د وجود  توجه  آن حد 
ابالغ  و  تعیین  کلی  سیاست های  مصلحت نظام،  با مشورت مجمع تشخیص 

فرموده اند.
سیاست های  اولین بند  مصلحت نظام افزود:   دبیر مجمع تشخیص 
نظام مند  و  هماهنگ  جامع،  »مدیریت  است  چنین  کلی محیط زیست 
و  بر توان  زیستی( مبتنی  تنوع  و  خاک  آب،  هوا،  قبیل  )از  حیاتی  منابع 
و  حقوقی  توانمندی های  و  ظرفیت ها  افزایش  با  به ویژه  زیست بوم  پایداری 
دقیقًا  امر  رویکرد مشارکت مردمی.« اما متولیان  با  ساختاری مناسب همراه 
با بی تفاوتی  این سیاست ها عمل می کنند و برخی  این بند و رویکرد  خالف 
را  این سرزمین  از جنگل های  به آتشی نگاه می کنند که بخش های وسیعی 

خاکستر می کند.

تاکید جهانگیری بر عرضه کاالهای اساسی با قیمت مناسب
جلسه بررسی نحوه تأمین ارز واردات دارو و کاالهای اساسی عصر روز 

یکشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه گفت: برنامه ریزی  برای تأمین دارو و 
کاالهای اساسی باید به نحوی انجام شود که جامعه این اطمینان را حاصل 
کند که اقالم ضروری مورد نیاز با قیمت مناسب و به وفور در اختیار مردم 

قرار خواهد داشت.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری و رییس جمهور نیز نسبت به تأمین 
کاالهای اساسی و اقالم ضروری مردم تأکید ویژه دارند، از وزارتخانه های 
جلسات  خواست  مرکزی  بانک  و  کشاورزی  جهاد  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
مرتبط با تأمین کاالهای اساسی و دارو را به صورت هفتگی برگزار کنند و 
گزارش های مربوط به تأمین کاالهای اساسی و دارو و نیز تأمین ارز مورد 
نیاز برای واردات اقالم ضروری و میزان ذخایر کاالهای اساسی را به صورت 

مستمر ارائه دهند.
معاون اول رییس جمهور افزود: باید از جریان واردات کاالهای اساسی، 
اساسی  کاالهای  و  دارو  واردات  برای  نیاز  مورد  ارز  تأمین  و  ذخایر  میزان 
این  در  ای  دغدغه  سال  پایان  تا  مردم  که  نحوی  به  شود  حاصل  اطمینان 

خصوص نداشته باشند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه گزارشی از 
با نمایندگان بانک مرکزی و دستگاه های  برگزاری مستمر جلسات هفتگی 
با برنامه ریزی ها و  ارائه کرد و گفت:  ذیربط برای تأمین کاالهای اساسی 
پایان  تا  اساسی  تأمین کاالهای  برای  نگرانی  و  انجام شده دغدغه  اقدامات 
از میزان ذخایر  سال وجود نخواهد داشت.مدرس خیابانی همچنین گزارشی 
دانه  برنج، ذرت، کنجاله، شکر،  اساسی نظیر گندم،  اقالم و کاالهای  برخی 
های روغنی و گوشت مرغ ارائه کرد و افزود: علی رغم همه محدودیت ها، 
خوشبختانه میزان ذخایر کاالهای اساسی در وضعیت مطلوب قرار دارد و روند 

واردات به شکل مناسب در حال انجام است.
از  این جلسه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم گزارشی  در 
ارز  تخصیص  خواستار  و  کرد  ارائه  دارو  واردات  تأمین  برای  ارزی  نیازهای 
و  اقالم  واردات  و  دارو  تولید  اولیه  مواد  تأمین  برای  مرکزی  بانک  از سوی 

تجهیزات پزشکی شد.
وزیر جهاد کشاورزی هم در این نشست به ارائه گزارشی از میزان تولید 
نیازهای  و روند ذخیره سازی محصوالت کشاورزی پرداخت و دغدغه ها و 

این وزارتخانه را برای تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم ارائه کرد.
در این جلسه که رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه 
و رییس سازمان غذا و دارو نیز حضور داشتند، راهکارهای تأمین ارز مورد نیاز 
واردات دارو و کاالهای اساسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر 
شد بانک مرکزی ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی را بر اساس اولویت 
های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و طبق برنامه زمان بندی، در 

اختیار این وزارتخانه قرار دهد.
در این نشست همچنین مقرر شد جلسات مرتبط با تأمین ارز مورد نیاز 
با حضور دستگاه های ذیربط  به صورت هفتگی و مستمر  اساسی  کاالهای 
نیز  برگزار و گزارش های مربوط به نحوه تأمین کاالهای اساسی و دارو و 
تأمین ارز مورد نیاز اقالم ضروری و میزان ذخایر دارو و کاالهای اساسی به 

طور مداوم ارائه شود.

برنامه های روز ۱۴ خرداد در استان تهران 
برنامه های ۱۴ و ۱۵ خرداد استان تهران توسط رییس شورای هماهنگی 

تبلیغات اسالمی استان تهران اعالم شد.
حجت االسالم سیدمحسن محمودی با اشاره به برنامه های روز ۱۴ خرداد 
ماه در استان تهران،  اظهار داشتد: به مناسبت سی و یکمین سالگرد ارتحال 
معمار کبیر انقالب اسالمی و پنجاه و هفتمین سالروز قیام خونین یوم اهلل ۱۵ 

خرداد برنامه های متعددی در سطح استان تهران برگزار می شود.
برگزاری  از  بهداشتی  اصول  رعایت  خاطر  به  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
مراسم ارتحال امام در حرم مطهر محروم هستیم، ولی فعالیت چشمگیر در 
فضای مجازی و رسانه ها در تبیین شخصیت امام و وصیتنامه ایشان و تبلیغات 

شهری به نحو مطلوبی انجام خواهد شد.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران افزود: سخنرانی 
مقام معظم رهبری و پخش مستقیم آن نیز از برنامه های ۱۴ خرداد خواهد بود.

محمودی گفت: از آنجایی که این مناسبت تقارن با سی ویکمین سالگرد 
زعامت رهبری معظم انقالب اسالمی دارد. لذا تبیین اهمیت جایگاه والیت فقیه 
در نظام اسالمی و نقش بی بدیل حضرت آیت اهلل خامنه ای در هدایت کشتی 
انقالب در این 3۱ سال نیز از امور مهمی است که بدان پرداخته خواهد شد.
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نحوه پیگیری صدور کارت پایان خدمت
پیگیری صدورکارت  نحوه  انتظامی،  نیروی  رئیس سازمان وظیفه عمومی 

پایان خدمت و یا اصالح اطالعات مندرج در آن را تشریح کرد.
سردارتقی مهری، پیرامون ابهامات و مشکالت برخی از سربازان در حوزه 
اظهارکرد:  ها  رسانه  در  منتشرشده  اخبار  تکمیل  در  خدمت  پایان  کارت  صدور 
صدور کارت پایان خدمت هوشمند سربازان توسط سازمان وظیفه عمومی انجام 
می پذیرد و اجرای این کار مستلزم ثبت اطالعات پایان خدمت آنان توسط یگان 

خدمتی در سامانه می باشد.
در  بایست  می  خود  صدورکارت  پیگیری  برای  سربازان  کلیه  گفت:  وی 
ابتدا موضوع را از یگان خدمتی خود پیگیری و پس از حصول اطمینان از ثبت 
از  نیروهای مسلح منتظر دریافت کارت  پایان خدمت خود در سامانه  اطالعات 

طریق پست باشند.
سردار مهری تاکید کرد: در صورت تسویه حساب و ثبت اطالعات در سامانه 
مذکور، حداکثر زمان اجرای فرآیند صدورکارت و ارسال آن توسط سازمان وظیفه 

عمومی ،۱۵ روز پس از ثبت و انتقال اطالعات توسط یگان خدمتی می باشد .
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان اینکه همزمان با صدور کارت 
هوشمند ، پیامکی از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا مبنی بر صدورکارت 
برای متقاضی ارسال می شود، اذعان داشت: در صورتی که پس از گذشت 
۱۵ روز از زمان دریافت پیامک،کارت دریافت نشده،ابتدا برای پیگیری به اداره 
پست مراجعه و در صورت نبودن کارت در آن مرکز ،می بایست از طریق دفاتر 
خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس+۱۰( در خواست ارسال مجدد آن ثبت شود.

به گزارش سایت پلیس، وی گفت: افرادی که پیامک صدور کارت از 
سوی سازمان وظیفه عمومی دریافت نکرده اند،می بایست از طریق بخش 
www.vazifeh. نشانی  به  سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه  استعالمات 

police.ir ، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ و یا سامانه پیامک به 
شماره ۱۱۰2۰۶۰۱۰ از آخرین وضعیت کارت خود مطلع شوند.

سردار مهری خاطرنشان کرد:در صورتی که به علت عدم حضور متقاضی 
در محل سکونت و یا تغییر نشانی ،کارت پایان خدمت تحویل متقاضی نشود 
به سازمان وظیفه  نهایت  اداره پست منطقه عودت و در  به  ،کارت مذکور 
عمومی ناجا برگشت داده می شود،همچنین این دسته از افراد می بایست 
با مراجعه به دفاتر )پلیس+۱۰( ، نشانی محل سکونت خود را تغییرداده و 

درخواست ارسال مجدد کارت پایان خدمت را ثبت کنند.
این مقام ارشد انتظامی در مورد نحوه اصالح اطالعات درج شده در 
کارت پایان خدمت اظهارکرد: افرادی که پس از اتمام خدمت سربازی و اخذ 
کارت پایان خدمت، متوجه مغایرت اطالعات درج شده درکارت خود شوند، 
می بایست برای اصالح اطالعات به آخرین یگان خدمتی خود مراجعه کنند.

و  روانشناس  شجاعی  سادات  فرشته 
مشاور درباره تاثیر ارتباط کالمی بر زندگی 
مشترک زوجین، اظهار کرد: درعصر حاضر 
که اختالفات زناشویی و سوء ارتباطات زن و 
مرد و حتی از هم پاشیدگی زندگی مشترک و 
طالق مشکل شایع بسیاری از جوامع انسانی 
و بخصوص جامعه ی اسالمی ما شده است، 
می توان ادعا کرد که آموختن فنون ارتباط 
مؤثر کالمی و عمل به توصیه ها کلید نجات 
و رهایی از این مشکل جوامع انسانی باشد.

اسالم  مبین  دین  در  کرد:  بیان  وی 
توصیه های فراوانی پیرامون حسن معاشرت 
و  اطرافیان  با  مناسب  ارتباط  برقراری  و 
که  است  شده  بیان  خانواده  با  بخصوص 
حقیقتًا شواهد و قرائن بسیاری گواه آن است 
که خانواده هایی که در اجرای این توصیه ها 
دارند  قوی تری  اعتقاد  و  بوده اند  موفق تر 
ارتباط سالم و زیباتری بین اعضاء آنها حاکم 
است و اختالفات به حداقل خود رسیده است.

از  اینکه یکی  بیان  با  این روانشناس 
روابط زن و شوهر  مواردی که در تحکیم 
بسیار مؤثر است، افزود: ارتباط کالمی و نوع 
محبت و مبادله کلمات و حرف هایی است که 
طی شبانه روز بین آنان مطرح می شود. مزاح 
و شوخی، تعریف و تمجید از یکدیگر و با 
کلمات زیبا یکدیگر را صدا زدن از مصادیق 

ارتباط کالمی صمیمانه است.
شجاعی بیان کرد: متأسفانه همسران 
غافل  کردن  محبت  از  اصواًل  پرمشغله 
می شوند، در نهایت از نظر احساس فاصله ای 
این  کردن  پر  و  ایجاد می شود  آن ها  میان 
برای  راه  بهترین  است.  دشوار  کاری  خأل 
روزانه  اختصاص  فاصله،  این  از  جلوگیری 
زمانی  و  کردن  صحبت  برای  دقیقه  چند 

بیشتر در طول هفته است.
وی با تاکید بر اینکه ارتباط یک تبادل 
است، ادامه داد: ارتباط ماهیتی پویا و متغیر 

دارد و در آن بر تأثیر ارتباط برقرار کنندگان 
بر یکدیگر در یک سیستم دو سویه تأکید 
می شود، ارتباط اجتناب ناپذیر است. انسان 
انزواگریزی  با  و  است  اجتماعی  موجودی 
ارتباط  برقراری  از  ناگزیر  دارد  که  ویژه ای 
ارتباط  ارتباط هدفمند است. طرفین  است. 

،اهدافی را از برقراری ارتباط دارند.
این روانشناس با اشاره به اینکه ارتباط 
کالمی با همسر راه های مربوط به خود را 
دارد تا موثر واقع شود، اضافه کرد: بسیاری 
از بگو مگوها و مشاجرات خانوادگی ناشی 
از درست صحبت نکردن و عدم توانایی در 

رساندن مفهوم و منظور افراد است.
بین  بطه  را کرد:  تصریح  شجاعی 
همسران آیه ای است آرام بخش و مهرآفرین، 
ای  است،حال   بی آالیش  و  پاک  رابطه ای 
آرامش  به خاطر  بیاییم  عزیز  آقای  و  خانم 
زندگی، رشد و کمال جمع کوچک و نورانی 
خویش و به خاطر خدای مهربان که ما را 
برایمان  همسری  و  آورد  بیرون  تنهایی  از 
پرجاذبه،  صمیمی،  ارتباطی  نمود،  انتخاب 

حکیمانه و خردمندانه را بین خود و همسر 
برقرار کنیم و بدانیم که با توجه به این روش، 

به خواسته ها و آرزوهایمان خواهیم رسید.
وی با بیان اینکه نحوه برقراری ارتباط 
کالمی از عواملی است که در ایجاد تفاهم، 
همسرانی  گفت:  دارد،  کننده  تعیین  نقشی 
از چه عبارات و کلماتی برای  که می دانند 
بیان مقصود استفاده کنند، به خوبی مسیر 
حرکت خویش را در زندگی هموار می  کنند، 
هر واژه یا کلمه ای دارای نوعی بار روانی و 
عاطفی است و تاثیرات مسلم و پایداری را بر 
شنونده بر جای می گذارد. یک ارتباط کالمی 
موفق، رابطه ای است که بر رشد و شکوفایی 

و شادابی زندگی بیفزاید.
این روانشناس با اشاره به اینکه یکی 
از توانایی های روحی و جاذبه های همسران، 
»ابراز محبت« نسبت به یکدیگر است، افزود: 
ابراز محبت یعنی آشکار کردن عالقه قلبی. 
وجود  جذاب،  و  شیرین  زندگی  یک  برای 
به  باید  بلکه  نیست؛  کافی  قلبی  محبت 
شکل ها و زبان های مختلف این محبت را 

گفتن جمالت  با  می توانید  شما  داد.  نشان 
ساده و بی آالیش از قبیل »دست شما درد 
نکند«، »به به چه غذای خوشمزه ای درست 
تهیه  بجا و مناسبی  کرده ای«، »چه هدیه 
کرده ای«، »چقدر این لباس بهت می یاد«، 

دل همسر خود را به دست آورید.
زود  فطرتًا  زن ها  کرد:  بیان  شجاعی 
رنج و حساس ترند، از این رو بیش از مردان 
با  نیازمند مهر و محبت هستند؛ وقتی زن 
مهر و محبت مرد روبرو می شود، عشق و 
عالقه اش به همسر را بیش از گذشته نشان 
می دهد و انگیزه اش نسبت به تالش بیش تر 

و خدمت به مرد افزون می شود.
گفت،  بتوان  شاید  داد:  ادامه  وی 
نشان  راه  مؤثرترین  و  آسان ترین  بهترین، 
به  که  است  این  دیگران  به  عالقه  دادن 
به  نسبت  کنیم.  گوش  می گویند  آنچه 
و صبوری  باید تحمل  گوینده  سخنان هر 
نشان داد و به آن گوش داد، تا کالمش به 
پایان برسد. بریدن حرف دیگری شیوه ای 
ناپسند و دلیل کم ظرفیتی و بی ادبی است. 
ساکت بودن هنگامی که دیگری صحبت 
قعی  وا کردن  گوش  معنی  به  می کند، 
بردن  لذت   ، نفر  نیست. درک کردن یک 
از مصاحبت کسی ، فرا گرفتن یک مطلب 
،دلداری کردن یا کمک کردن به دیگری 

گوش دادن واقعی است.
این روانشناس خاطرنشان کرد: یکی از 
ارتباط های بسیار سازنده جذاب و شورآفرین، 
ارتباطی است که همسران در قالب دعا برای 
همدیگر، بر قرار می کنند. چه لذت بخش و 
در  را  همدیگر  همسران  که  روح افزاست 
پیشگاه پروردگار مهربان واسطه قرار دهند.

وقتی همسران در حضور یکدیگر برای هم 
دعا می کنند این بهترین و شوق انگیز ترین 
حالتی است که همسران از آن ،پی به میزان 

صمیمیت و محبت یکدیگر می برند.

تأثیر ارتباط کالمی بر زندگی مشترک زوج های جوان
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وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
 ۱۰۰ ساخت  تعاون  اتاق   هدف گذاری 
است،  کارگری  مسکونی  واحد  هزار 
جوار  در  کارگری  منازل  ساخت  گفت: 
اجرا  و  پیگیری  صنعتی  شهرک های 

خواهد شد.
ز  و ر  » می سال ا محمد  «
امضای  مراسم  در  گذشته)یکشنبه( 
ن  ا یر ا ون  تعا ق  تا ا با  مه  همنا تفا
در  کارگری  منازل  ساخت  فزود:  ا
حمایت  مورد  جوارشهرک های صنعتی 
است و در هر شهرک صنعتی که امکان 
سکونت گاهی دارد برای ساخت مسکن 
از هیچ کمکی، صرف نظر نخواهیم کرد.

وی به ساخت منازل کارگری در 
اشاره  ایوانکی  و  کاسپین  شهرک  دو 
است  امید  ساخت:  خاطرنشان  و   کرد 
با آغاز شدن هرچه زودتر این دو طرح، 
جامعه کارگری و مدیران بتوانند در این 
منازل ساکن شده و از مزیت های آن 

استفاده کنند.
بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
اینکه  هدف گذاری اتاق تعاون ساخت 
۱۰۰هزار واحد مسکونی کارگری است، 
ادامه داد: هرجا نیاز به مصوبه شورای 
حمایت  باشد  داشته  شهرسازی  عالی 

های الزم صورت خواهد گرفت.
نقش  تعاونی ها  افزود:  اسالمی 
و  داشته  حوزه ها  همه  در  ماندگاری 
وزارت راه و شهرسازی تا کنون توانسته 
برنامه ها و جهت گیری های مختلفی را 

در این بخش دنبال کند.
تفاهم  در  امروز  داد:  ادامه  وی 

نامه همکاری دو  بخش حمل و نقلی 
و مسکن مورد ارزیابی قرار گرفت، در 
و  تعامل  با  شد  مقرر  نامه  تفاهم  این 
کارگری  منازل  تعاون،  اتاق  همکاری 
در جوار شهرک های صنعتی ساخته شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: تالش 
می شود در بخش حمل و نقل،  بخش 
اساس  براین  و  شود  فعال  کشاورزی 
ناوگان  ساخت  به   اقدام  شرکت  یک 
یخچالدار کرده است که به زودی این 
اتحادیه های  و  می شود  افتتاح  شرکت 
ظرفیت های  از  می توانند  نیز  تعاونی ها 

این بخش  استفاده کنند.
داد: حمایت الزم  ادامه  اسالمی  
ریل   بحث  در  و  کشتیرانی  بحث  در 
گرفت  خواهد  صورت  تعاونی های  از 
هم  نی  کشتیرا شرکت  کنون  تا  و 
وزارت  با  نزدیکی  بسیار  همکاری های 
راه و شهرسازی داشته و این همکاری ها 

ادامه خواهد داشت.
وی به مصوبه اخیر نوسازی ناوگان 
گفت:  و  کرد  اشاره  مسافری  و  باری 

اولویت واردات برای کامیون های باری 
است و در اطالعیه ای هم که سازمان 
ارائه  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری 
ظرفیت های  از  که  شده  مقرر  کرده،  
همه شرکت های حمل و نقلی استفاده 
شود تا دالالن و سوداگران نتوانند وارد 

این بخش شوند.
ما  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر 
ایم  کرده  سعی  کامیون ها  واردات  در 
این  رانندگان  مسن ترین  و  پیرترین  از 
بخش استفاده کنیم و طی پیامکی هم 
که ارسال شده رانندگان ۵۵ تا ۶۰ سال 

در اولویت قرار دارند.
و  جاده  ایمنی  افزود:  اسالمی 
مهم  بسیار  ما  برای  رانندگان  سالمت 
است و حدود ۸۶3 کامیون فعال و راننده 
در کشور وجود دارد که برای نوسازی 
ناوگان آن ها قراردادشان با شرکت ایران 

خودرو دیزل منعقد شده است.
وی  با اشاره با اینکه به چهارگروه 
برای مشارکت در طرح نوسازی ناوگان 
طبق  گفت:  است،  شده  داده  مجوز 

قانون و آئین نامه اجرایی سعی شده در 
و  تعاونی ها  ظرفیت های  از  بتوان  ابتدا 
شرکت های حمل و نقلی استفاده کرد.

در ادامه جلسه رییس اتاق تعاون 
ایران گفت: ۹۴ هزار تعاونی در کشور 
وجود دارد که در حوزه های مختلف فعال 
هستند. در این تعاونی ها یک میلیون و 
هستند  کار  به  مشغول  نفر  هزار   ۷۷۱
میلیون   ۵۷ به  نیز  ذی نفعان  تعداد  و 

نفر می رسد.
چهار  افزود:  عبدالهی«  »بهمن 
هزار تعاونی حمل و نقل داریم که ۶۰ 
مسافری  و  باری  نقل  و  حمل  درصد 
می شود.  انجام  بخش  این  در  کشور 
که  داریم  نیز  مسکن  تعاونی  هزار   ۱2
۱۸ درصد از ساخت وساز کشور در این 

بخش است.
وی با بیان اینکه ایجاد یک شغل 
در کشور به طور میانگین یک میلیارد 
اما در  افزود:  بر دارد،  تومان هزینه در 
شغل  یک  ایجاد  برای  تعاون  بخش 
میلیون  از 2۰۰  به کمتر  پایدار و مولد 
تومان نیاز است. توجه به بخش تعاون 
بیکاری  کاهش  هم  اشتغال زایی  برای 
را در پی  و هم توسعه مناطق محروم 

خواهد داشت.
رییس اتاق تعاون اظهارداشت: در 
شهری  بازآفرینی  و  ساخت وساز  حوزه 
ظرفیت بزرگی در بخش تعاونی داریم 
استفاده کرد.  آنها  توان  از  که می توان 
به  مربوط  است سه شهرک  قرار  البته 
خانه های کارگران با کمک تعاونی های 

مسکن کشور راه اندازی شود.

در دیدار دکتر صالح آبادی از پژوهشکده پولی و بانکی مطرح شد:
بازگشت ارز حاصل از صادرات اولویت فعلی اقتصاد

دکترعلی صالح آبادی معتقد است نکته حائز اهمیت در 
سال ۹۹ بیش از سال گذشته، بازگشت ارز حاصل از صادرات 

غیر نفتی به چرخه تجاری کشور است.
در  حضور  با  گذشته،  هفته  آبادی  صالح  علی  دکتر 
ساختمان پژوهشکده پولی و بانکی، با دکتر شاپور محمدی 

رئیس این پژوهشکده دیدار کرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران پس از بازدید 

از بخش های مختلف پژوهشکده در گفتگوی اختصاصی با ایبنا در مورد برنامه ریزی 
این بانک توسعه ای برای حمایت بیش از پیش از صادرکنندگان در سال ۹۹، گفت: با 
توجه به کاهش درآمدهای ناشی از فروش نفت،نکته حائز اهمیت در سال ۹۹ بیش از 
سال گذشته، بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به چرخه تجاری کشور است.

وی با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی در مورد چگونگی بازگرداندن ارز حاصل 
از صادرات غیر نفتی توسط صادرکنندگان اعم از ارائه ارز صادراتی به سامانه نیما و 
وارد کردن ارز در قالب اسکناس، گفت: از آنجاییکه اسکناس به میزان کافی در کشور 
وجود دارد، در این بخش، مشکالت کمتری داریم؛ به طور خاص صادرکنندگانی که 
ارز خود را به صورت حواله دریافت می کنند، ضروری است، حتما ارز خود را به منظور 

واردات مواد اولیه تولید و کاالی اساسی به سامانه نیما ارائه کنند.
صالح آبادی اظهار داشت: بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بانک حامی 
صادرکنندگان، مقوله بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را در اولویت برنامه 
های خود قرار داده و به طور جدی از صادرکنندگانی حمایت می کند که ارز خود را 

وارد کشور می کنند.
به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز؛ بانک توسعه صادرات در ادامه سیاست نرخ 
های ترجیحی خود طی سالهای گذشته، امسال نیز از محل منابع بانک و منابع صندوق 
توسعه ملی، تسهیالت تلفیقی با نرخ ۱۴ الی ۱۴.۵ درصد به صادرکنندگان اعطا می کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در ادامه این گفتگو به حمایت این بانک از 
شرکت های دانش بنیان صادراتی اشاره کرد و گفت: اخیرا تفاهم نامه ای را با صندوق 
نوآوری و شکوفایی به امضا رسانده ایم و بر اساس برنامه های توافق شده، تسهیالتی 
با نرخ ۱2 درصد در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار خواهد گرفت؛ این تسهیالت 
به شرکت های دانش بنیانی که پتانسیل صادراتی دارند و در آینده می توانند در زمره 

صادرکنندگان کشور قرار بگیرند، اعطا می شود.
مالی  انتقاالت  و  نقل  به  ایران  توسعه صادرات  بانک  به کمک  آبادی  صالح 
صادرکنندگان و واردکنندگان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در شبکه صرافی بانک 
توسعه صادرات امکانات خوبی برای نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات از هر نقطه 
دنیا به نقطه دیگر، فراهم شده است؛ تعامالت بانک توسعه صادرات در قالب صرافی به 
صورتی شکل گرفته که توان جابه جایی حواله جات ارزی در اقصی نقاط دنیا را داریم.

علی صالح آبادی در پاسخ به سوال خبرنگار ایبنا در مورد عملیات بازار باز، گفت: 
طی عملیات بازار باز، نرخ سود بین بانکی، کاهش پیدا کرد؛ در حال حاضر نرخ بازار 
بین بانکی بعضا به ۹ -۸ درصد رسیده است؛ با توجه شرایط فعلی بازار بین بانکی، 
به دلیل اینکه بانک مرکزی به هدف خود در مورد نرخ سود رسیده، چندان نیازی به 

فعالیت بانک مرکزی در بازار بین بانکی وجود ندارد.
وی در مورد نرخ سود بانکی ۱۵ درصد در پاسخ به این سوال که »آیا این نرخ 
با شرایط اقتصادی فعلی کشور همخوانی دارد؟«گفت: طی جلسه شورای هماهنگی 
بانکهای دولتی و خصوصی در مورد اعمال نرخ سود بانکی۱۵ درصد و نرخ سود اوراق 
گواهی ۱۸ درصد، این مصوبه در حال اجرایی شدن است و بسته به تحوالتی که در 

آینده رخ خواهد داد، می تواند مورد بازنگری قرار بگیرد.
صالح آبادی گفت: در حال حاضر در بازار سرمایه نوسانات زیادی وجود دارد و 
مقایسه بازار پول و سرمایه چندان پذیرفته نیست؛ رشدها و کاهش هایی که در بازار 
سرمایه وجود دارد، این بازار را مبدل به بازار پرریسکی کرده و طیف هایی که در این 

بازار سرمایه گذاری کرده اند، ریسک های این بازار را پذیرفته اند.
وی یادآور شد: در بازار پولی، آنچه مهم است رابطه نرخ سود با تورم است، درست 
است که نرخ سود بازار بین بانکی در حال حاضر، کاهش پیدا کرده اما معتقدم بازنگری 
و تعیین نرخ سود سپرده ها، با تورم مرتبط است و صرفا نرخ بازده کوتاه مدت در بازار 
سرمایه و یا حتی کاهش نرخ سود بین بانکی لزوما نمی تواند مبنای دستکاری نرخ 

سود سپرده ها باشد و باید در این حوزه روندها مد نظر قرار بگیرند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه در مورد etf گفت: شکل گیری این 
ابزار به سالهای گذشته در بورس باز می گردد؛ به طور کلی یکی از ابزارهای خوب در 
بازار سرمایه محسوب می شود؛دولت پیش از این مطابق قانون اصل ۴۴ می توانست 
۸۰ درصد از سهام متعلق به خود را واگذار کند؛ با استفاده از ابزار etf دولت این اختیار 
را دارد که 2۰ درصد دیگر از سهام خود را واگذار کند؛ این کار به معنای حفظ مدیریت 
دولت به مدت یکسال است و بعد از این مدت اگر سرمایه گذاران تعداد قابل توجهی 
از یونیت های صندوق های سرمایه گذاری etf را جذب کنند، می توانند در مجمع 
شرکت کرده و حق رای نیز داشته باشند؛ این روند به معنای حرکت دولت به سمت 

خصوصی شدن است.
وی با تاکید بر مفید بودن صندوق های etf، افزود: تصمیم دولت مبنی بر تزریق 
سهام دولتی به صندوق های etf، و واگذاری آن از طریق صندوق ها، فرایند خوب و 
درستی است؛ اما تصمیم گیری در مورد ورود سرمایه گذاران به این حوزه، به ارزیابی 

و تحلیل از ارزش صندوق و پیش بینی وی از آینده صندوق بستگی دارد.

امکان اعطای مالکیت فروش سهام عدالت
 به صورت غیرحضوری در بانک سینا

به  گرامی  هموطنان  دسترسی  تسهیل  راستای  در 
به  مراجعات حضوری  منظور کاهش  به  و  بانکی  خدمات 
شعب، امکان اعطای وکالت فروش سهام عدالت به صورت 

غیرحضوری در بانک سینا فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، با فراهم شدن 
امکان واگذاری مالکیت فروش سهام عدالت به بانک ها از 

سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور تامین نظر مشتریان گرامی جهت عدم 
مراجعه حضوری به شعب، این بانک امکان ثبت درخواست و اعطای وکالت فروش 

سهام عدالت به بانک را به صورت غیرحضوری فراهم ساخته است.
بر این اساس، کلیه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود 
را دارند و بانک سینا را به عنوان بانک عامل خود به سازمان خصوصی سازی معرفی 
کرده و اقدام به انتخاب روش مستقیم نموده اند، می توانند با مراجعه به وبسایت بانک 
سینا به نشانی https://www.sinabank.ir و تکمیل فرم وکالت مربوطه در 
بخش فروش سهام عدالت، نسبت به صدور مجوز فروش 3۰ درصد از سهام عدالت 

خود اقدام نمایند.
گفتنی است از ۱۰ خردادماه سال جاری امکان فروش سهام عدالت برای متقاضیان 
توسط کارگزار بانک سینا مهیا شده است. بدین منظور سهام سفارش شده بر اساس 
وضعیت بازار توسط کارگزار به فروش رسیده و مبلغ تعیین شده پس از طی مراحل 

اداری به حساب مشموالن واریز خواهد شد.

معاون وزیر نفت:
هوشمندسازی پتروشیمی تنها راه ماندن در بازارهای جهانی است

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تنها راه ماندن در بازارهای جهانی 
برای  است:  معتقد  و  می داند  پتروشیمی  صنعت  توسعه  هوشمندسازی  را 
جذابیت صنعت پتروشیمی باید نگاهمان به نگاه جهانی نزدیک باشد و توسعه 

کورکورانه و اجرای پروژه هایی با طول زمان بسیار باید کنار گذاشته شود.
نیم ساعت زمان برای گفت وگو با بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی 
صنعت پتروشیمی تعیین شده است؛ مدیری که به تهیه و ارائه محتوای کامل 
براساس واقعیت های روز و چشم انداز آینده مشهور است و در همه نشست ها 
و برنامه های خود با اطالعات کامل و مستدل حضور می یابد. او می گوید: 
این روش ابزاری برای تحقق و ریل گذاری توسعه صنعت پتروشیمی به ویژه 

برای جذب سرمایه گذاران است.
محمدی در فرصت کوتاه این گفت وگو از شاگرد اولی پتروشیمی ها در 
نیما، مشکالت تحریم، رفع دغدغه متانول مازاد، تأثیر کرونا بر بهره برداری 
۱۶ طرح در سال ۹۹، آخرین وضع و برنامه های امسال صنعت پتروشیمی، 
طرح های پیشران صنعت پتروشیمی و سرانجام در یک جمله درباره آینده 
پتروشیمی می گوید: »اگر حواسمان جمع باشد خوب و اگر نباشد بد.«پاسخ 

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی به پرسش ها را در ادامه بخوانید.

آقای مهندس، صنعت پتروشیمی سال ۹۸ را چگونه پشت سر گذاشت؟
مقدار تولید ساالنه صنعت پتروشیمی از آنجا که پارسال طرح جدیدی به 
مجتمع های پتروشیمی کشور اضافه نشد، تقریبًا مشابه سال ۹۷ بوده است؛ از 
حدود 3۱ میلیون تن تولید محصول نهایی در سال ۹۸، 23 میلیون تن صادر 
و ۸ میلیون تن در بازار داخلی عرضه شد که 2 میلیون تن آن اوره و حدود ۶ 

میلیون تن آن به بورس و صنایع کشور عرضه شده است.
با توجه به اینکه قیمت محصوالت پتروشیمی پارسال به طور میانگین 
 ۱۴.۵ پتروشیمی  درآمد صنعت  مجموع  بنابراین  یافت،  کاهش  درصد   3۰
میلیارد دالر بود که از این میزان ۹.۵ میلیارد دالر از بخش صادرات و ۵ 

میلیارد دالر از بازار داخلی به دست آمد.
اما نکته حائز اهمیت این است که صنعت پتروشیمی ایران با وجود 
همه مشکالت در سال ۹۸، افزون بر اینکه توانست تعهد خود به سامانه 
نیما را محقق کند، 22 درصد بیشتر از سقف تعهد به نیما پرداخت کرد. بدان 
معنا که این صنعت باید در سال ۹۸ حدود ۷.۶ میلیارد دالر ارز صادراتی را 
به نیما عرضه می کرد، اما این رقم به ۸.2 میلیارد دالر افزایش یافت که 
این موضوع در نوع خود قابل توجه است. یعنی صنعت پتروشیمی در عمل 

شاگرد اول نیما شد.
پارسال شاهد شدیدتر شدن تحریم ها علیه ایران و صنعت پتروشیمی 
بودیم. بزرگ ترین چالشی که صنعت پتروشیمی با توجه به این شرایط با 

آن روبه روست، چیست؟
افزایش  تحریم،  شرایط  شدن  حاد  با  صنعت  این  چالش  بزرگ ترین 
هزینه های صادراتی باالخص در حوزه حمل بود، در غیر این صورت سال ۹۸ 
سال موفقی از نظر میزان تولید محصوالت پتروشیمی بود و هیچ مشکلی در 

تولید وجود نداشت و برنامه پیش بینی شده به طور کامل محقق شد.
شیوع ویروس کووید-۱۹ چطور؟ تأثیری بر صنعت پتروشیمی نداشته 

است؟
شیوع ویروس کرونا در پایان سال ۹۸ سبب کاهش شدید تقاضا شد. هم زمان 
کاهش مصرف فرآورده و کاهش تقاضای نفت خام در دنیا به کاهش ۴۰ درصدی 
تقاضای محصوالت پتروشیمی نیز انجامید که البته آثار آن در سال جدید دیده 
شد. هم اکنون وضع نسبت به اسفندماه رو به بهبودی است و در حال حاضر 

معامالت در بورس در مقایسه با فروردین پارسال۱۷ درصد کاهش یافته است.
با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی بهره برداری از ۱۶ طرح را در برنامه 
امسال خود دارد، به نظر شما بهره برداری از این طرح ها تحت الشعاع این 

ویروس قرار نمی گیرند؟
اشاره درستی کردید. بهره برداری از ۱۶ طرح پتروشیمی برای سال ۹۹ 
برنامه ریزی شده است که با افتتاح این طرح ها تولید محصول نهایی سال 
۹۹ صنعت پتروشیمی از 3۱ به 3۷ میلیون تن می رسد. اما در پاسخ پرسش 
دوم باید بگویم احتمال دارد تکمیل چهار طرح از این طرح ها تحت الشعاع 
شیوع ویروس کرونا قرار گیرد، اما به طور قطع امسال ۱2 طرح یعنی حداقل 

هر ماه یک طرح به بهره برداری خواهد رسید.
بهره برداری از طرح های جدید ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی را چه 

مقدار افزایش می دهد؟
بهره برداری از ۱2 طرح، 2۰ میلیون تن و ۱۶ طرح 2۵ میلیون تن به 
ظرفیت این صنعت می افزاید و ظرفیت کل صنعت پتروشیمی کشور به طور 

قطع از ۶۶ میلیون تن کنونی در پایان سال به ۸۶ میلیون تن می رسد.
ارزش سرمایه گذاری این طرح ها چه میزان است؟

حجم سرمایه گذاری در این ۱۶ طرح که در برنامه بهره برداری تا پایان 
سال ۹۹ هستند حدود ۱2 میلیارد دالر است.

چه طرح هایی امسال به بهره برداری می رسند؟
طرح های متانول کاوه، بوشهر، الفین ایالم، پاالیش گاز بیدبلند خلیج 
آمونیاک  و  اوره  لردگان،  آمونیاک  و  اوره  خاورمیانه،  پارس  کیمیا  فارس، 
عسلویه،  حالل  اکسیر  سینا،  ابن  پتروکیمیای  هگمتانه،  مسجدسلیمان، 
پتروپاالیش  انرژی،  آرتا  پارسیان سپهر،  پاالیش  پلیمر،  میاندوآب، دی آریا 
کنگان و سبالن طرح هایی هستند که بی شک در برنامه بهره برداری سال 

۹۹ هستند.
آیا سبد محصوالت پتروشیمی امسال متنوع تر می شود؟

بله. یکی از طرح های خوب و جذاب که برای ۱۰ سال غیرفعال بود و 
در یکی دو سال اخیر فعال شده، طرح هگمتانه است. این طرح تولیدکننده 
تولید نمی شده است.  تاکنون در کشور  پی وی سی گرید پزشکی است که 
همچنین طرح اکسیر حالل نیز تولیدکننده پنتان و هگزان خواهد بود که در 

صنعت پتروشیمی از جمله محصوالت جدید هستند.
تولید پروپیلن در کشور هم اکنون در چه وضعی است؟

هم اکنون با تولید ۹۸۵ هزار تن پروپیلن از پاالیشگاه ها و پتروشیمی های 
کشور، کمبود ۱۷۵ هزار تنی این محصول در کشور وجود دارد که در سال 
۱۴۰۴ میزان تولید پروپیلن به ۱۹۵۰ هزار تن خواهد رسید، در صورتی که با 
کمبود ساالنه حدود ۷۰۰ هزار تن پروپیلن روبه رو خواهیم بود، بنابراین گام 
نخست طرح های پیشران با متانول و پروپیلن آغاز شد که ریل گذاری بسیار 
خوبی برای صنعت پتروشیمی است و نمای صنعت پتروشیمی کشور را از 

تولید حجیم و ارزان به سمت محصوالت راهبردی و ارزشمند خواهد برد.
محصوالت  سبد  متنوع سازی  در  تأثیری  چه  پروپیلن  زنجیره  توسعه 

خواهد داشت؟
امروز از پروپیلن تنها دو محصول PP و 2EH در کشور تولید می شود 
که نهایتًا در سال ۱۴۰۴ با افتتاح طرح های جدید به چهار محصول افزایش 
می یابد. با اجرای طرح های پیشران، از شاخه پروپیلن ۱2 محصول متنوع، 

باارزش و وارداتی برای صنایع پایین دستی تولید خواهد شد.
و آینده پتروشیمی از نظر شما؟

و  پایداری  به  باید  بد.  نباشد  اگر  و  خوب  باشد  جمع  حواسمان  اگر 
کیفی سازی صنعت پتروشیمی کشور کمک شود. این صنعت در این چند 
ساله خیلی عالی بوده و حجیم تولید کرده است، اما باید هوشمند بود که در 

دنیا چه می گذرد، آنها کجایند و ما کجا.
به سمت  را  توسعه صنعت  باید  فنی  دانش های  توسعه  در  تالش  با 
محصوالت متنوع با ارزش افزوده باال و به سمت تکمیل زنجیره مصرف 
به  نگاهمان  باید  پتروشیمی کشور جذاب شود.  تا وضع صنعت  برد  داخل 
نگاه جهانی نزدیک باشد تا توسعه درست باشد. توسعه کورکورانه و اجرای 
پروژه هایی با زمان های بسیار طوالنی باید کنار گذاشته شود، زیرا جذابیت 
خود را پس از چند سال در دنیا از دست خواهند داد، بنابراین باید به سمت 
هوشمندسازی توسعه صنعت پتروشیمی پیش رفت که این تنها راه برای 

ماندن در بازار جهانی است.

وزیر راه خبر داد:

هدف گذاری برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کارگری

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ی
نرژ

ت/ ا
نف

زیر نظر: قربانعلی زیدی

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودروی کامیون کشنده سیستم ولوو مدل ۱3۸۴ به رنگ سفید- روغنی 
به شماره موتور ۴۷۰۸2۵ و شماره شاسی YV2AP۴۰A۵۵T۸۵۴۸۷۹ و پالک ۵۶۱-۷۱ 
ع ۷۱ متعلق به آقای محمدرضا اکبری بنی به شماره ملی ۴۶23۱۴۸۹۸۱ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می گردد. 

آگهي حصروراثت
شورا  این  از  پرویز  فرزند   3۷۶ شناسنامه  شماره  به  ثابت  کالچائی  زهرا  خانم 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پرویز کالچائی 
ثابت فرزند جعفر در تاریخ ۹۹/۱/۱۵ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان 
مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-زهرا کالچائی ثابت به ش ش 3۷۶ فرزند پرویز 
نسبت دختر2-فرانک کالچائی ثابت به ش ش ۱۹۹۱ فرزند پرویز نسبت دختر3- فرناز 
کالچائی ثابت به ش ش ۸۵۱۶ فرزند پرویز نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه 
دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان 
به شماره 32۶ 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

برگ سبز اتومبیل  پراید مدل ۱3۸۴پالک ایران ۸2-۶۹۴ ن ۷۱شماره شاسی 
اعتبار  درجه  واز  گردیده  مفقود   ۰۱3۵۴2۱۵ موتور  شماره  و   s۱۴۱22۸۴۶۹۴۸2۰

ساقط است . 

مشـاور شـرکت بازرگانـی دولتی 
ایـران از خریـد تضمینـی بیـش از دو 
میلیـون تـن گنـدم کیفـی از ابتـدای 
فصـل برداشـت تاکنون در 2۴ اسـتان 

کشـور خبـر داد.
بازرگانـی  شـرکت  گـزارش  بـه 
تقـی  محمـد  »سـید  ایـران،  دولتـی 
طباطبایـی« افـزود: ایـن مقـدار گندم 
در 2۴ اسـتان و در قالب بیش از 3۱۴ 
هـزار محمولـه از ۱۰2 هـزار و ۷۶۴ 
کشـاورز گنـدم کار کـه محموله هـای 
تحویـل  خریـد  مراکـز  بـه  را  خـود 

داده انـد، خریـداری شـده اسـت.
بـا  اظهارداشـت: خوزسـتان  وی 
خریـد بیـش از یـک میلیـون و 2۰۰ 
هـزار تـن، فارس بـا 2۸۴ هـزار تن و 
ایـالم بـا ۱۷۵ هزار تن از اسـتان های 
گنـدم  تضمینـی  خریـد  در  پیشـتاز 

هسـتند.
شـرکت  عمومـی  روابـط  مدیـر 
تصریـح  یـران  ا دولتـی  بازرگانـی 
کـرد: براسـاس نتایـج سـنجش مرکز 
پژوهـش های غـالت، افزایش کیفیت 
گندم هـای خریـداری شـده ی امسـال 
بـه لحـاظ کاهـش سـن زدگی و بهبود 
وضعیـت افـت مفیـد و غیـر مفیـد از 

ویژگـی خریـد تضمینـی اسـت.
هفتـه  طـی  افـزود:  طباطبایـی 
گذشـته ۱۸۵ هـزار و ۶۸۴  تـن گنـدم 
و ۱۴۵ هـزار و ۴2۵ تـن آرد نانوایـی 
یارانـه ای، آزادپـز و صنـف و صنعت از 
طریق سـامانه های شـرکت به فروش 

اسـت. رفته 
۱۶2 هزارتـن دانه کلزا خریداری 

شد

مشـاور شـرکت بازرگانـی دولتی 
دانـه   تضمینـی  خریـد  میـزان  ایـران 
روغنـی کلـزا در کشـور را ۱۶2 هـزار 
تـن اعـالم کـرد و گفـت: ارزش ایـن 
هفـت  شـده  خریـداری  دانـه   مقـدار 
اسـت  ریـال  میلیـارد   ۵۶۱ و  هـزار 
کـه بـه صـورت نقـدی به کشـاورزان 

می شـود. پرداخـت 
طباطبایـی بـا اشـاره بـه اینکـه 

اسـتان   ۱۶ در  روغنـی  هـای  دانـه 
افـزود:  کشـور خریـداری مـی شـود 
اسـتان خوزسـتان بـا ۶3 هـزار تـن، 
گلسـتان، ۵۱ هـزار تـن و ایـالم بـا 
۱۶ هـزار تـن پیشـتاز خریـد کلـزا در 

هسـتند. کشـور 
وی اضافه کرد: اسـتان گلسـتان 
قطـب تولیـد کلزا حدود یـک هفته ای 

وارد عملیات خرید شـده اسـت.

خرید گندم از مرز 2 میلیون تن گذشت

وزارت  برنامه  و  طرح  معاون 
صنعت، معدن و تجارت گفت: مطابق 
یک  هفته  هر  شده  انجام  برنامه ریزی 
شرکت تولیدی در بورس عرضه اولیه یا 
انتشار اوراق خواهد داشت و هدف گذاری 
برای ورود ۱۰۰ شرکت به بورس تا پایان 

امسال انجام شده است.
معدن  صنعت،  وزارت  گزارش  به 
جلسه  در  زرندی«  »سعید  تجارت،  و 
از  تولید  بخش  مالی  تأمین  توسعه 
»علی  حضور  با  سرمایه  بازار  طریق 
اقتصادی  گروه  رییس  آقامحمدی« 
معاونت بررسی دفتر رهبر معظم انقالب 
گذشته  سال  بررسی های  در  افزود: 
مشخص شد که مهمترین مشکل بخش 
صنعت و در کل بخش تولید و تا حدودی 
بخش تجارت، موضوع نقدینگی است، 
با حجم  که کشور  است  حالی  در  این 

باالیی از نقدینگی مواجه است.
جهان  در  اینکه  یادآوری  با  وی 
دادن  سوق  برای  متعددی  روش های 
دارد،  وجود  تولید  سمت  به  سرمایه 
خرد  های  سرمایه  دادن  سوق  گفت: 
به سمت واحدهای تولیدی یکی از این 

روش ها است که بهترین ابزار آن بازار 
سرمایه است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت 
ادامه داد: در ماه های گذشته رشد خوبی 
را در بورس شاهد بودیم، اما باید عمق 

بازار سرمایه را به مراتب زیادتر کنیم.
مجموعه  در  کرد:  اضافه  زرندی 
صنعت،  وزارت  برنامه  و  طرح  معاونت 
تأمین منابع مالی را شکل دادیم  دفتر 
برای  تولیدی  واحدهای  به  بتوانیم  تا 

استفاده از بازار سرمایه کمک کنیم.

توسعه  ینکه  ا بر  تأکید  با  وی 
در  را  سرمایه  بازار  از  استفاده  فرهنگ 
دستور کار داریم، بیان کرد: ظرفیت های 
خوبی در داخل داریم که اگر به سمت 
و  تغییر  شاهد  شوند  داده  سوق  تولید 
تحول مثبتی خواهیم بود و باید به سمت 

استفاده بهینه از این ظرفیت ها برویم.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت 
رشد  بگذاریم  نباید  طرفی  از  گفت: 
حبابی در بورس رخ دهد، بلکه بورس 
واقعی شدن حرکت و سهام  به سمت 

اصیل رشد کند.
زرندی اضافه کرد: می خواهیم هر 
هفته یک اتفاق خوب در بورس بیفتد و 
هر هفته یک شرکت تولیدی در بورس 
یک  اوراق  هفته  هر  یا  شود  پذیرش 
اینکه  به شرط  اما  شرکت منتشر شود 
شرکت های تولیدی آماده باشند و هم 

بورس همراهی الزم را داشته باشد.
سه  منظور  بدین  داد:  ادامه  وی 
هزار و ۸۰۰ شرکت را هدفگذاری کرده 
ایم که ۱۴۸ شرکت در فراخوان و گام 
اگر  و  اند  کرده  آمادگی  اعالم  نخست 
بتوانیم ۱۰۰ شرکت را تا پایان سال به 
صورت عرضه اولیه یا اوراق مشارکت 
به  عظیمی  تحول  کنیم  بورس  وارد 

وجود آورده ایم.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت 
با تأکید بر اینکه عزم جدی برای رقم زدن 
وجود  ایران  اقتصاد  برای  جدید  شرایط 
دارد، گفت: حوزه تولید می تواند پیشتاز 
عمق بخشیدن به بازار سرمایه باشد و 
عزم جدی هم در بخش خصوصی و هم 
مجموعه حاکمیت و دولت برای تحقق 

این موضوع وجود دارد.

معاون وزارت صنعت مطرح کرد:

ورود ۱۰۰ شرکت تولیدی به بورس تا پایان امسال

شرکت های  اعالم  طبق 
یت  هو ر  ا حز ا  ، ز سا و ر د خو
سری  خودروهای  ثبت نام  و 
روز  تا  فوق العاده  فروش  اولیه 
روز  و  داشته  ادامه  چهارشنبه 
قرعه کشی  خردادماه   ۱۷ شنبه 

این خودروها انجام می شود.
ل   محصو  ۱ ۱ م  ثبت نا
فروش  طرح  برای  شده  ارائه 
گذشته  هفته  از  که  فوق العاده 
آغاز شده است تا روز چهارشنبه 
پس  دارد.  ادامه  جاری  هفته 
سایت   نام،  ثبت  پایانی  روز  از 

قرعه کشی  فرآیند  خردادماه   ۱۷ شنبه  روز  و  بسته 
انجام خواهد شد.

 اسامی افرادی که اسم آن ها دربیاید، اعالم و از 
طریق پیامک به آن ها اطالع رسانی می شود و ظرف 
مدت ۴۸ پس از اعالم اسامی، زمان دارند تا نسبت 
به واریز و تکمیل وجه اقدام کنند. اگر فردی در قرعه 

کشی برنده شده و وجه مورد نیاز را تامین نکند، تا 
دو سال از شرکت در فرآیند ثبت نام محروم می شود.

از  پس  ماه  سه  حداقل  خودروسازان  گفته  به 
قرعه کشی خودرو تحویل مشتری داده می شود. 

آنطور که به گوش می رسد امکان انصراف و یا 
تغییر خودروی انتخابی متقاضی طرح فروش فوق العاده 
برای مشتریان ایران خودرو بنا به درخواست مشتریان 

فراهم شده و با مراجعه به میزکار 
و انتخاب گزینه استعالم وضعیت 
نتخاب  ا و  لعاده  فوق ا فروش 
مجدد  ثبت  و  انصراف  گزینه 
خودروی  تغییر  امکان  خودرو 

انتخابی فعال شده است.
همچنین  افرادی که در این 
دوره از قرعه کشی برنده نشوند، 
باید منتظر شرکت در دوره بعدی 
تا  طرح  این  باشند.  ثبت نام ها 
پایان سال طی سه مرحله دیگر 

نیز انجام می شود.
که  می شود  شنیده  بعضا 
گویا قرار است در طرح فروش ۷۵ هزار دستگاه خودرو 
یک شرط دیگر که پالک فعال است، برداشته شود 
فرسوده  خودروی  دارای  که  افرادی  از  دسته  آن  تا 
نام  ثبت  امکان  جدید  شرایطی  رعایت  با  هستند 
خودرو را پیدا کنند. اما این خبر هنوز توسط مقامات 

رسمی تایید نشده است.

انجام قرعه کشی خودروهای فروش فوق العاده؛ شنبه  آینده
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نایب رییس مستعفی فدراسیون:
وزنه برداری زنان ایران در جهان تحسین می شود

نایب رییس مستعفی زنان فدراسیون 
وزنه برداری  پیشرفت  گفت:  وزنه برداری 
زنان ایران در سطح جهان با تحسین روبه 

رو شده است.
»بهار بهرامی« نایب رییس مستعفی 
زنان فدراسیون وزنه برداری با تایید استعفای 
خود اظهار داشت: بله درست است استعفا 
کردم و این کناره گیری به خاطر برخی از 
مسائل شخصی بود. به دنبال آن هستم که 
از آن تمرکزم  بعد  استراحت کنم و  مدتی 
ایران  زنان  ملی  تیم  در  مربی گری  روی 
در  که  کوتاهی  مدت  در  خوشحالم  باشد. 

فدراسیون بودم اقداماتی انجام دادم که از دید بسیاری از کارشناسان مثبت قلمداد 
می شود. اگر چنین اقداماتی به سرانجام رسید با همکاری دوستان و مجموعه وزارت 

ورزش و فدراسیون وزنه برداری بود.
وی با بیان اینکه  3۰ سال در ورزش فعالیت داشته است عنوان کرد: دوست 
داشتم بیشتر در بخش مدیریت این رشته باشم اما به خاطر مسائل شخصی استعفا 
کردم. در این دوره اقداماتی که در بخش وزنه برداری زنان انجام شد، مثبت است و 
من خدا را شکر می کنم که در این مدت محدود چنین اقداماتی را با همکاری دوستان 
انجام دادم. امیدوارم تالش برای موفقیت ورزش زنان تا رسیدن ورزشکاران وزنه 

برداری به مدال و سهمیه المپیک انجام شود.
 نایب رییس زنان فدراسیون وزنه برداری افزود: برای رسیدن به این موفقیت 
تاریخی الزم است که برای فدراسیون های المپیکی یک تبصره هایی در نظر گرفته 
شود تا برنامه با سرعت بیشتر ادامه پیدا کند. قانون وجود دارد اما برای تسهیل در 
اجرای برنامه باید تبصره هایی نیز وجود داشته باشد. همچنین برای موفقیت همیاری 

و همراهی بسیاری از کارشناسان و پیشکسوتان الزم و ضروری به نظر می رسد.
بهرامی با گالیه از برخی حواشی در روزهای اخیر گفت: کار ما در بخش زنان 
وزنه برداری در سطح جهان با تحسین روبرو شد اما در داخل منصفانه به این کار نگاه 
نشد. بهتر است از حاشیه سازی در این رشته پرهیز شود. نباید تنها نقاط منفی را برجسته 
کنیم بلکه الزم است در برجسته سازی نکات مثبت نیز مورد توجه قرار گیرد. برخی 
حاشیه ها در چند روز اخیر دور از انصاف بود. انتقادات باید سازنده باشد و همه دست 

به دست هم بدهند تا وزنه برداری زنان پیشرفت کند.
او در پایان یادآور شد: دوست داشتم پیش از این حاشیه ها درباره برخی از مسائل 
صحبت کنم اما مجال فراهم نشد. دوستانی که خود را دلسوز وزنه برداری می دانند 
و اعتقاد به کار برای این رشته دارند باید بدانند الزمه توسعه وزنه برداری زنان، نیاز به 

برجسته سازی نکات مثبت است نه منفی.

تیم والیبال سایپا، مورد توجه سایت های خارجی
تمدید قرارداد محمدجواد معنوی نژاد با 
تیم سایپا، باعث شد تا این تیم مورد توجه 

سایت های خارجی قرار بگیرد.
 Worldofvolley مطرح  سایت 
محمدجواد  قرارداد  تمدید  به  واکنش  در 
معنوی نژاد دریافت کننده تیم ملی والیبال 
ایران با نارنجی پوشان پایتخت نوشت: سایپا 
در حال تبدیل شدن به نسخه مینیاتوری از 

تیم ملی والیبال ایران است.
این تیم که تاکنون بیشترین ناکامی را 
در مرحله پلی آف و خصوصا فینال رقابت های 
لیگ برتر ایران داشته است، با تمدید قرارداد 

ستاره ای چون محمدجواد معنوی نژاد، در فصل جدید این رقابت ها نسخه مینیاتوری 
تیم ملی ایران خواهد بود.

سایپا تا کنون ۷ بار در فینال رقابت های لیگ برتر ایران در کسب عنوان قهرمانی 
ناکام بوده و برای فصل جدید، در کنار جذب ستاره های دیگر والیبال ایران، قرارداد 

معنوی نژاد 2۴ ساله را نیز به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. 
تیم سایپا تا کنون نفراتی چون محمدرضا موذن و علی شفیعی لیبرو و سرعتی 
زن تیم ملی ایران را برای فصل آینده لیگ جذب کرده و بحث اضافه شدن سید 
محمد موسوی به جمع شاگردان مصطفی کارخانه نیز مطرح شده است. البته تا کنون 
خبر قطعی و رسمی پیوستن موسوی از سوی مسئوالن این باشگاه منتشر نشده است.

سه ملی پوش دیگر در ترکیب قهرمان لیگ هندبال
با اضافه شدن جالل کیانی، حسین 
جهانی و مسلم زلفی، سه بازیکن ملی پوش 
برای تیم هندبال مس کرمان، روند نقل و 

انتقاالت این تیم ادامه پیدا کرد.
تیم هندبال مس کرمان که به عنوان 
قهرمان لیگ برتر فصل قبل، نماینده ایران 
در رقابت های باشگاه های آسیا محسوب 
می شود، در روزهای اخیر گام های بلندی 
را برای تدارک یک تیم قوی برای فصل بعد 

رقابت ها برداشته است.
جالل کیانی بازیکن فصل قبل تیم 
به  اخیر  های  سال  در  اصفهان،  سپاهان 

عنوان یکی از بازیکنان تیم ملی ایران در رقابت های مختلف حضور داشته است.
کیانی که اصالتی کرمانی دارد در پست بغل راست بازی می کند و به همراه تیم 
ملی در سال های اخیر حضور در جام جهانی و عنوان دومی مسابقات آسیایی گوانجو 

را در کارنامه دارد، به تیم مس کرمان ملحق شد.
حسین جهانی دیگر بازیکن کرمانی فصل آینده مس کرمان که در عضویت 
تیم ملی جوانان قرار دارد، دفصل قبل هم برای تیم هندبال مس بازی می کرد و 
یکی از ارکان موفقیت این تیم محسوب می شد که این بازیکن نیز قرارداد خود را 

با این تیم تمدید کرد.
نیز دیگر  بازیکن ملی پوش فصل قبل تیم ذوب آهن اصفهان  مسلم زلفی 

بازیکنی است که با عقد قرارداد با تیم هندبال مس کرمان به این تیم پیوسته است.

دونده ۴۰۰ بامانع ایران:
تمرین خسته ام کرد اما مصمم تر شده ام

مهدی پیرجهان می گوید به دلیل فشار تمریناتی که از بهمن ماه داشته است تا 
حدودی خسته شده اما دوباره روحیه خود را به دست آورده وتمرین می کند.

مهدی پیرجهان، دونده ۴۰۰ بامانع ایران در بین دوومیدانی کاران ایران شانس 
زیادی برای کسب سهمیه المپیک توکیو دارد. او با وجود اینکه مسابقات انتخابی و 
المپیک به تعویق افتاده اما تمرینات خود را به صورت مداوم دارد و به دنبال ثبت 

رکورد ورودی است.
پیرجهان در مورد وضعیت خود با توجه به بازگشایی اماکن ورزشی گفت: هنوز 
بیماری کرونا استرس هایی دارد و تمریناتم را مواقعی که باشگاه ها خلوت است، انجام 
می دهم. در زمان قرنطینه هم فعالیتم را در باشگاه های خلوت داشتم. عالوه بر این در 
تبریز یک زمان اختصاصی پیست گرفته ام تا با مربی و یک حریف تمرینی کار کنم.

او در مورد آمادگی خود بیان کرد: از آنجایی که قرار بود فروردین ماه در مسابقات 
انتخابی المپیک شرکت کنم، آمادگی زیادی داشتم. اکنون هم تقریبا آماده هستم و 
سعی می کنم در اولین مسابقه زحماتم را به ثمر برسانم. با اینکه فعال از طریق رنکینگ 

شانس سهمیه دارم اما تالش می کنم رکورد مد نظرم را بزنم.
این دونده به اولین مسابقه ای که قصد شرکت در آن را دارد اشاره کرد و گفت: 
به دلیل روال انتخاب تیم ملی اولین مسابقه باید در ایران باشد که احتماال مرداد ماه 

برگزار می شود و پس از آن در مسابقات برون مرزی شرکت می کنیم.
او در مورد افت ناشی از خستگی گفت: در مدت اخیر مشکالتی برایم پیش آمد 
و چون از بهمن تا اردیبهشت ماه تمرینات پرفشاری داشتم، ذهنم خسته شد اما خودم 
را جمع وجور کردم و با این مساله کنار آمدم. تا حدودی افت کردم اما سعی می کنم 

که آمادگی خودم را برای مسابقات مرداد ماه حفظ کنم.
پیرجهان در این مورد افزود: برای اینکه دوباره افت نکنم فکرم را نسبت به 
مسابقات پیش رو عوض و هدفم را جدی تر ترسیم کرده ام به همین دلیل مصمم تر 

شده ام تا هیچ چیز بر من تاثیر نگذارد و ادامه بدهم.
این دونده در پایان گفت: شرایط به دلیل شیوع کرونا بحرانی است و از هیچ 
فدراسیونی انتظار کار زیاد نمی رود. بنابراین مشکل برای همه ورزشکاران و جامعه 
وجود دارد. با این حال با حضور آقای مبینی شرایط خوب است و تاکید دارد که مواظب 

حال  خودم باشم.

ایکاردی به پاری سن ژرمن پیوست
قرارداد  ژرمن  سن  پاری  باشگاه 

مهاجم آرژانتینی را دائمی کرد.
ایکاردی  مائورو  آس،  گزارش  به 
ژرمن  سن  پاری  جدید  بازیکن  اکنون 
است. مهاجم آرژانتینی چند دقیقه پیش 
قراردادش را با تیم فرانسوی  دائمی کرد. 
فصل  برای   PSG خرید  نخستین  این 

آینده است.
قرارداد مهاجم سابق اینتر چهار ساله 
آخرین  در  نراتزوری  با  مذاکرات  است. 
روزها پر تنش بود. روی رقم این انتقال 
اختالف وجود داشت و در نهایت پاری سن 

ژرمن ۵۰ میلیون یورو پرداخت کرد.

مسی: فوتبال بعد از بحران کرونا هرگز مانند سابق نخواهد شد
مهاجم بارسلونا معتقد است فوتبال 
گذشته  مانند  هرگز  عادی  زندگی  مانند 

نخواهد شد.
به گزارش آس، لیونل مسی در یک 
فوتبال صحبت  تغییرات  درباره  مصاحبه 
کرد. مهاجم بارسلونا اظهار کرد: فوتبال 
هم مانند زندگی عادی پس از همه گیری 
ویروس کرونا مانند سابق نخواهد شد. یک 
یاس بزرگ بود چون خیلی از مردم شاهد 
فوت خانواده و دوستانشان بودند و حتی 

نتوانستند با آنها خداحافظی کنند.
ستاره آرژانتینی در ادامه اظهار کرد: 

پس از اتفاق هایی که رخ داد تقریبا برای همه ما ابهام وجود داشت دنیا چگونه خواهد 
بود. فراتر از قرنطینه و شرایطی که همه را شگفت زده کرد خیلی از مردم در شرایط 
بدی قرار داشتند چون روی هر کسی به یک شکل تاثیر گذاشت مانند افرادی که 

خانواده ها و دوستانشان را از دست دادند.
مسی در پایان گفت: نکات منفی زیادی در این بحران وجود داشت اما هیچ 
چیز بدتر از آن نیست که عزیزانتان را از دست بدهید. این موضوع ناعادالنه ترین 

اتفاقی بود که رخ داد.

تایید مذاکرات مورینیو با ستاره مازاد بارسلونا
ژوزه مورینیو سرمربی تاتنهام برای 
تقویت خط میانی و حمله تیمش به دنبال 

جذب فیلیپه کوتینیو است.
با  گذشته  تابستان  کوتینیو  فیلیپه 
قراردادی قرضی و بند خرید ۱2۰ میلیون 
یورویی، بارسا را ترک و راهی بایرن مونیخ 
شد. دوران حضور او در بارسا تنها یک سال 
و نیم به طول انجامید و او که نتوانسته بود 
رضایت ارنستو والورده را جلب کند، چاره 

ای جز جدایی نداشت.
لیورپول،  سابق  برزیلی  ستاره 
گران ترین خرید تاریخ بارسلوناست ولی 

نتوانست ارزش هایش را در باشگاه کاتاالن به اثبات برساند.
کوتینیو در بایرن نیز چیز خاصی از خود نشان نداد و باشگاه آلمانی بند خرید 
او را فعال نکرد تا به این ترتیب او در پایان فصل به بارسلونا بازگردد. شایعات زیادی 

در مورد آینده این بازیکن شنیده می شود از جمله عالقه چندین تیم لیگ برتری.
از  برای خالصی  او  انتقال قرضی  یا  بازیکن  این  نیز خواهان فروش  بارسا 
پرداخت دستمزد نجومی اوست. پس از منچستریونایتد، چلسی و آرسنال، حاال تاتنهام 
مورینیو هم به جمع تیم های خواهان کوتینیو اضافه شده است. این ادعایی است که 

“’Football Insider” مطرح کرده است.
طبق این ادعا، ژوزه مورینیو با کوتینیو گفت و گو هایی داشته و دو طرف به 
توافق نیز رسیده اند و حاال مانده مذاکرات تاتنهام و بارسلونا. تاتنهام انتقال قرضی 
کوتینیو را می خواهد و ۸ میلیون پوند به عالوه دستمزد کامل او)2۰۰ هزار پوند در 
هفته( را نیز پرداخت خواهد کرد. در صورت نهایی شدن انتقال، کوتینیو حتی از هری 

کین و سون هیونگ مین نیز دستمزد بیشتری دریافت خواهد کرد.

سرقت بزرگ از پنت هاوس ریاض مجرز در منچستر
ریاض محرز ستاره الجزایری سیتی 
با اتفاقی تلخ روبرو شده و گفته می شود، 
پوندی  هزار   ۵۰۰ او ضرری  به  سارقان 

وارد کرده اند.
ریاض محرز جدیدترین فوتبالیست 
شاغل در انگلیس است که منزل او مورد 
گزارش  طبق  گیرد.  می  قرار  سرقت 
دیلی میل، ارزش موراد سرقتی از ستاره 
الجزایری منچسترسیتی چیزی حدود ۵۰۰ 

هزار پوند برآورد شده است.
سرقت هفته گذشته و زمانی رخ داده 
است که محرز در پنت هاوس مجلل خود 

در منچستر حضور نداشت. در میان موارد سرقتی به ساعت ریچارد مایلز به ارزش 
23۰ هزار پوند، ساعت دیتونا به ارزش ۴۰ هزار پوند و ساعت ِدی ِدیت به ارزش 3۰ 
هزار پوند برخورد می کنیم. نیمار، اد شیران و کانیه وست دیگر افرادی هستند که 

دیگر طرح های این ساعت های رولکس را در اختیار دارند.
همچنین ۵۰ هزار پوند پول نقد و دستبند کارتیه و وسایل ورزشی به ارزش در 

مجموع ۱۵۰ هزار پوند نیز از محرز سرقت شده است.
اخیرا دله آلی ستاره تاتنهام در اثر حادثه سرقت در منزلش در شمال لندن مورد 
حمله سارقان قرار گرفته و زخمی شده بود. البته به نظر می رسید دله آلی موفق به 
فراری دادن دزدان شده و علیرغم درگیری به طور جدی مصدوم نشده است. دله آلی در 
کنار برادر و دوستانش در حال سپری کردن قرنطینه بوده که این اتفاق رخ داده است.

دو مرد درست بعد از نیمه شب وارد خانه این بازیکن شده و ستاره ملی پوش 
انگلیسی را تهدید کرده اند. دله آلی نیز با این دو نفر درگیر شده و هنگام فراری شدن 
سارقان و به علت برخورد ضربه چاقو دچار آسیب دیدگی از ناحیه صورت شده است.

هندرسون: مگر می شد لیگ برتر تعطیل شود؟
لیورپول  کاپیتان  هندرسون  جردن 
با حمایت از تصمیم لیگ برتر برای ادامه 
فصل  این  یافتن  پایان  می گوید  فصل 

اتفاقی بود که باید می افتاد.
جردن هندرسون کاپیتان لیورپول با 
حمایت از تصمیم لیگ برتر برای شروع 
مجدد این فصل رقابتها می گوید در هر 
صورت فصل جاری این لیگ باید پایان 
می یافت و این تصمیم، بهترین تصمیم 

ممکن بوده.
از زمانی که اعالم شد لیگ برتر از 

تاریخ ۱۷ ژوئن از سر گرفته خواهد شد باشگاه های انگلیسی تالش برای بازگشت 
به شرایط پیش از بحران کرونا را با شدت و حدت از سر گرفته اند. لیورپول بیشتر 
از هر تیم انگلیسی دیگری خواهان شروع مجدد لیگ بود. یاران هندرسون در حال 
حاضر با اختالف 2۵ امتیاز نسبت به نزدیک ترین رقیب شان منچسترسیتی صدرنشین 

هستند و با کسب اولین قهرمانی شان بعد از سی سال، فاصله ای میلی متری دارند.
احتمال  آیا معتقد است  به سوالی که  پاسخ  هندرسون در یک مصاحبه در 
تعطیلی لیگ برتر وجود داشته گفت:« نه واقعا. ما همه معتقد بودیم که کارمان تمام 
نشده. ۹ بازی از این فصل باقی مانده و ما می خواهیم در این بازی ها هم هر چقدر 
که بتوانیم برنده شویم. همه تمرکز ما این بود که دوباره به میدان برگردیم. ما فقط 
منتظر بودیم تا زمان مناسب برای شروع مسابقات از راه برسد”.کاپیتان لیورپول درباره 
شرایط بازیکنان در قرنطینه گفت:« این مدت هوا هم عالی بود و همین قرنطینه را 
سخت تر کرده بود. در هفته اول به صورت گروه های کوچک تمرین می کردیم که 
خیلی خوب بود. چون به ما کمک کرد راحت تر به شرایط نرمال تمرین برگردیم. بعد 

هم گروه ها بزرگتر شد و حاال هم که تمرین عادی انجام می دهیم«.

ورزش  وزارت  قهرمانی  معاون 
ساخت های الزم  زیر  گفت:  جوانان  و 
مهیا  برای خصوصی سازی سرخآبی ها 
شده و در تالشیم تا این 2 باشگاه به 

بخش خصوصی واگذار شود.
پایان  در  نژاد«  علی  »مهدی 
در  تنیس  فدراسیون  انتخاباتی  مجمع 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: به رییس 
جدید فدراسیون تبریک می گویم و از 
همه نامزدها تشکر می کنم. امروز یک 
رقابت خوب را شاهد بودیم. خوشحالم 
ریاست  امروز  نیم،  و  از یک سال  بعد 
قطعا  شد.  تکلیف  تعیین  فدراسیون 
فدراسیون  رییس  از  زیادی  توقعات 
قهرمانی  و  همگانی  در  چون  است 
در  ما  است.  زیادی  ضعف های  دچار 
شایسته  که  هستیم  آسیا  چهار  گروه 
انجام  اقداماتی  باید  و  نیست  ایران 
لبته  ا شود.  انجام  تحوالتی  تا  شود 
یک شبه نمی توان کاری کرد و نیازمند 
کل  همکاری  و  همدلی  نات،  مکا ا

خانواده تنیس است.
ز  ا برخی  ره  با در همچنین  و  ا
مشکالتی که فدراسیون ها با سرپرست 
ن  به عنوا که  نی  کسا گفت:  ند  ر ا د
دارند  حضور  فدراسیون ها  سرپرست 
تنیس  برای  نیستند.  انتخابات  نامزد 
هم شایعه شد که سرپرست می خواهد 
نامزد شود اما  نامزد نشد. البته درباره 
نیت  از  نیز  اتومبیل رانی  فدراسیون 
ناظمی(  )مازیار  فدراسیون  سرپرست 

برای کاندیدا شدن خبری ندارم.
از  فوتبال  فدراسیون  اساسنامه 

ون  معا موردنظر  موضوعات  دیگر 
زمینه  این  در  او  بود.  ورزش  وزیر 
ر  د سیون  ا ر فد مه  سنا سا ا  : د و فز ا
و  است  فیفا  به  رفت وبرگشت  حال 
مطمئن  و  است  طبیعی  نامه نگاری ها 
هستم فدراسیون فوتبال مسیرهایی در 
ایجاد نشود.  تا مشکلی  پیش می گیرد 
نگرانی خاصی وجود ندارد و امیدوارم 
اساس نامه  بر اساس قوانین داخلی و 

بین المللی نهایی شود.
انصراف  نامه  مورد  در  نژاد  علی 
فوتبال  لیگ  در  حضور  از  تیم  چهار 
فوتبال  لیگ  مورد  در  کرد:  تصریح 
با  ورزش  وزارت  دیگر،  رشته های  و 
ستاد  و  بهداشت  وزارت  هماهنگی 
برای  را  مجوزهایی  کرونا  با  مقابله 
بازگشایی ها داده است. در مورد فوتبال 
تمرین  مجوز  خرداد  اول  که  بود  این 
داده شد و از 22 خرداد مجوز برگزاری 
از  فدراسیون ها  اینکه  لیگ صادر شد. 
جمله فوتبال چه تصمیمی بگیرند دیگر 

خود  نیست.  ورزش  وزارت  اختیار  در 
فدراسیون ها تصمیم می گیرند.

همچنین  ورزش  وزیر  معاون 
عزیزی  اینکه  به  توجه  با  شد:  یادآور 
رییس جدید فدراسیون تنیس مدیرکل 
باید  است  خانه  وزارت  مجلس  امور 
امور  به  و  دهد  استعفا  خود  سمت  از 

فدراسیون تنیس برسد.
ز  ا یگری  د بخش  ر  د وی   
مساله  به  خبرنگاران  با  خود  مصاحبه 
خصوصی سازی 2 باشگاه بزرگ کشور 
پرداخت و عنوان کرد: تمام زمینه های 
فراهم شده  باشگاه   2 خصوصی سازی 
سازمان  با  نیز  جلسه  چند  و  است 
اگر  باشگاه ها  داشتیم.  خصوصی سازی 
تعهداتی دارند ایرادی نیست بلکه برخی 
به  است  تعهد ممکن  و  قرارداد  این  از 
خصوصی سازی آنان بیشتر کمک کند.  
و  استقالل  باشگاه  مدیره  هیات  البته 
پرسپولیس نیاز به ترمیم دارد و به زودی 

این ترمیم ها انجام خواهد شد.

بر  گذری  ورزش  وزیر  معاون 
استخدام مربیان خارجی از سوی برخی 
از فدراسیون ها زد و گفت: اولویت وزارت 
است  داخلی  مربیان  از  حمایت  ورزش 
زیرا ظرفیت های زیادی در کشور وجود 
برای  بخواهد  فدراسیونی  اگر  اما  دارد. 
تقویت تیم مربی خارجی استخدام کند 
نخست باید در کمیته وزارت ورزش آن 
را طرح و اگر تایید شد بخشی از بودجه 
آن توسط وزارتخانه تامین می شود. اما 
ورزش  وزارت  عهده  بر  بودجه  تمام 
نیست بلکه باید فدراسیون ها نیز برای 

امین آن تالش کنند.
شکایت مارک ویلموتس سرمربی 
فوتبال  فدراسیون  از  ملی  تیم  سابق 
علی  بود.  خبرنگاران  سواالت  دیگر  از 
قرارداد  کرد:   عنوان  زمینه  این  در  نژاد 
فوتبال  فدراسیون  توسط  ویلموتس 
بسته شده است. او شکایتی کرده است 
و دوستان در فدراسیون فوتبال در حال 
قضاوتی  نمی توانیم  ما  هستند.  دفاع  
کنیم امیدواریم شرایطی ایجاد شود که 
فدراسیون فوتبال آسیبی نبیند و اکنون 

اظهارنظر زود است.
علی نژاد در مورد اینکه اگر کسی 
گرین کارت داشته باشد می تواند رییس 
تابیعت  گفت:  خیر  یا  شود  فدراسیون 
دوگانه ممنوع است یعنی پاسپورت دوم 
تابعیت  داشته باشد. نهاد های نظارتی 
قطعی  اما  کنند  می  بررسی  را  دوگانه 
است حضور فردی با تابعیت دو گانه به 
عنوان رئیس فدراسیون و عضو هیات 

رییسه ممنوع است.

معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان:

زیرساخت واگذاری سرخآبی ها فراهم است

سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت:  
باشگاه پرسپولیس از باب ماهیت و کلیت 
توافق صورت گرفته با باشگاه شهرخودرو 
را  انتقال یحیی گل محمدی، خود  بابت 
متعهد می داند ولی به صورتجلسه تنظیم 
امضاهای مندرج،  از نظر شکلی و  شده 

ایراد وارد شده است.
با  ارتباط  در  پناه  رسول  مهدی 
قرارداد با یحیی گل محمدی و دستیاران 
شهرخودرو  باشگاه  با  تفاهمنامه  و  وی 
از مساله  اظهار داشت: به نظر می رسد، 
ای که مطرح شد، برداشت دقیقی نشده 
است. قبل از هر چیز باید بر حسن نیت 

باشگاه شهرخودرو در نحوه و شرایط انتقال یحیی گل 
محمدی و دستیاران او به پرسپولیس تاکید کنم و از 

مدیریت باشگاه شهر خوردو هم کمال تشکر را داریم.
وی ادامه داد: آنچه مورد اشاره ما بود، این است 
که در اساسنامه شرکت پرسپولیس نحوه تنظیم اسناد 

تعهدآور برای باشگاه، تعریف و مشخص 
شده است. توافق با باشگاه شهر خودرو 
اسنادی  چنین  جزو  انتقال،  این  جهت 
است و طبق اساسنامه تعیین شده است 
که اسناد تعهدآور چگونه صادر می شود 

و به امضای چه کسانی می رسد.
سرپرست باشگاه پرسپولیس تاکید 
ماهیت  باب  از  پرسپولیس  باشگاه  کرد:  
باشگاه  با  توافق صورت گرفته  و کلیت 
ولی  می داند  متعهد  را  خود  شهرخودرو، 
صورتجلسه تنظیم شده از نظر شکلی و 
امضاهای مندرج، ایراد وارد شده است. با 
توجه به این که صورتجلسه تنظیمی، از 
نظر شکلی و ذیحسابی باشگاه، دچار ایراد بود، در این 
ارتباط از سازمان بازرسی کل کشور، استعالم گرفته ایم.

ی
رج

خا
ل 

وتبا
ف

زیر نظر: مجتبی کاشی ال
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

سرپرست باشگاه پرسپولیس:

متعهد به پرداخت پول باشگاه شهرخودرو هستیم

دوران  آن  ز  ا بعد  پرسپولیس 
در  مدیریت  در  ثبات  آمیز  موفقیت 
مسیر تغییرات پیاپی افتاد و امروز دیگر 
این تیم رسما بدون حضور مدیرعامل 

اداره می شود.
در  حضورش  اما  پیروانی  افشین 
این مقطع باعث شده این کمبود بزرگ 
کمتر به چشم بیاید. او در روزهایی که 
اوج  در  مدیره  هیات  و  باشگاه  مجمع 
نوعی  به  هستند  کاری  کم  و  انفعال 
نقش مدیرعامل باشگاه را بازی می کند. 

تغییر شغل
ای  مباحثه  در  پیروانی  افشین 
باشگاه  مالک  حمیداوی  فرهاد  با  که 
شهرخودرو در تلویزیون داشت در پاسخ 
گفت:«  که  حمیداوی  حرف  این  به 
افشین پیروانی سرمربی تیم ما شود.« 
دنبال  را  اخبار  حمیداوی  گفت:«آقای 
نمی کند من مدت ها است که حرفه و 

شغلم را عوض کرده ام.” 
او که در سرمربیگری خوش شانس 
از  نیمکت یکی  بود و خیلی زود روی 
پرمهره ترین پرسپولیس ها نشست در 
این شغل موفق نبود.نتایج متوسط او با 
تیم پرحاشیه لیگ هشتم و سپس نتایج 
ضعیف با استیل آذین و یکی دو آزمون 
دیگر او را متقاعد کرد که در حوزه های 
اجرایی فوتبال کار کند. او در سال ۹۴ 
برخالف  اما  شد  ملی  تیم  مدیراجرایی 
یک  درجه  حامی  که  ابتدایی  روزهای 
کارلوس کی روش بود به دلیل اختالف 

با او از این سمت کنار رفت.
لیگ  ابتدایی  پیروانی در روزهای 
هفدهم و در دورانی که پرسپولیس برای 

کسب دومین قهرمانی آماده می شد به 
ترین  قدیمی  خوردبین  محمود  جای 
سرپرست این باشگاه ، انتخاب شد به 
دلیل پرونده ای که با حکم محرومیت 
همراه  اخالق  کمیته  سوی  از  ساله   ۵
شده بود نتوانست مدت زیادی در این 
پست حضور داشته باشد و جای خود را 

به محسن خلیلی داد. 
با اعتراض به حکم توانست آن را 
محمدحسن  حضور  از  بعد  و  کرده  لغو 
و  برگشت  پرسپولیس  به  فرد  انصاری 
دوران  گرفت.  را  خلیلی  محسن  جای 
با  فرد  انصاری  و  او  نشیب  و  فراز  پر 
محمدی  گل  یحیی  آمدن  با  کالدرون 
کامال تغییر پیدا کرد. اما دوران انصاری 
فرد هم خیلی کوتاه بود و پیش از آن 
فوت جعفرکاشانی عمال هیات مدیره را 

با کمبود نیرو و رای مواجه کرده بود. 
انفعال مجمع

در حالی که به نظر می رسید بعد 
به  دست  مجمع  فرد  انصاری  رفتن  از 
انتخاب مدیرعامل جدی بزند اما عمال 
این اتفاق نیفتاد تا پرسپولیس با وجود 
اختالفات جدی که به نظر می رسد در 
وجود  اش  مدیره  هیات  اعضای  بین 
دارد بدون مدیرعامل اداره شود. افشین 
دارد  روزهایی  چنین  در  اما  پیروانی 
می  بازی  را  باشگاه  مدیرعامل  نقش 
کند؛ نقشی که از زمان بازی جنجالی با 
سپاهان در اصفهان پرررنگ شد. در واقع 
پرسپولیس  معتقد هستند که  خیلی ها 
پیروانی  مدیون  را  بازی  آن  امتیاز  سه 
است. در آن روز سپاهانی ها در زمان 
و  نشدند  زمین مسابقه حاضر  در  مقرر 

باعث  قانون  اجرای  به  پیروانی  اصرار 
رای  بتواند  تیم  این  نهایت  در  تا  شد 
امتیاز آن را  بازی و سه  این  انضباطی 

به دست بیاورد.
هم  استیناف  کمیته  جلسه  در  او 
توانست به نوعی از پرسپولیس دفاع کند 
که در نهایت نتیجه اش امروز اختالف 

ده امتیازی با سپاهان است.
با  پرسپولیس  بعدی  چالش  اما 
شیوع ویروس کرونا رقم خورد. تعطیلی 
مسابقات تیم های دیگر لیگ را به این 
فراست انداخت که متحد شده و خواهان 
تعطیلی مسابقات باشند و پرسپولیس تنها 
تیمی بود که با جدیت خواهان برگزاری 
مسابقات بود. در این روزهای سخت که 
و  پرطرفدار  های  باشگاه  مدیرعامالن 
سرشناس تمام تالششان را می کردند و 
مجمع پرسپولیس در منفعالنه ترین حالت 
ممکن قرار دارد پیروانی یک تنه در حال 
مقابله و مجادله است و تا امروز نیز که 
اتفاقاتی که رخ داده نزدیک به خواسته 

های این باشگاه بوده است.
هیات مدیره و مجمع پرسپولیس 
درصد  ده  حدود  در  تنها  اینروزها  در 
و  اند  پرداخته  را  بازیکنان  مطالبات  از 
مربوط  ازمعادالت  هیچکدام  در  عمال 
برگزاری  درمورد  جدی  تصمیمات  به 
لیگ و چالش هایی از این دست حضور 
به  پیروانی  دید  باید  اند.  نکرده  پیدا 
عنوان مدیراجرای و در عمل مدیرعامل 
پرسپولیس تا چه زمانی این مسئولیت 
مجمع  آیا  و  ببرد  پیش  همزمان  را  ها 
و  این رخوت  از  زمانی  پرسپولیس چه 

انفعال سنگین خارج خواهد شد؟

در روزهای کم کاری مجمع و هیئت مدیره؛

افشین پیروانی در نقش مدیرعامل پرسپولیس!

وقتی پای نشان دادن مدارک و آزمایش های مربوط 
به کرونای بازیکنان رسید، بسیاری از تیم های لیگ برتری 
مثل تراکتور، ماشین سازی گل گهر، شهرخودرو و فوالد پا 
پس کشیدند و یک معجزه باعث شد ناگهان ۱۱ بازیکنی 

که اعالم شده بود کرونا دارند، صحیح و سالم شوند.
جدال کرونا و فوتبال هنوز در ایران به اتمام نرسیده 
و حمایت بسیاری از فوتبالی ها از لغو ادامه لیگ نوزدهم 
باعث شده تا این ویروس انگیزه زیادی برای برتری بر 
که  کرونا  جدید  ویروس  باشد.  داشته  ایران  در  فوتبال 
حاال  افتاد،  دنیا  مردم  جان  به  پیش  ماه  چهار  از  تقریبا 
بسیاری  و  کرده  خود  درگیر  را  زیادی  فوتبالیست های 
از مدیران ایرانی با این بهانه به دنبال لغو ادامه لیگ و 

احتماال سود مالی باشند.
محمدرضا  از   ایرانی  باشگاه های  مختلف  مدیران 
زنوزی و فرهاد حمیداوی گرفته تا سعید آذری و محمد 
آزمایش چند  با مثبت شدن  بودند  اعالم کرده  جواهری 
است  فوتبال  جامعه  نفع  به  باشگاهشان،  اعضای  از  تن 
که ادامه لیگ نوزدهم لغو شود. واکاوی این صحبت ها و 

تصمیم های مدیران تیم های لیگ برتری نشان می دهد با 
توجه به زیان ده بودن باشگاه های ایرانی، لغو لیگ نوزدهم 
اتفاق مثبتی برای مدیران ایرانی است زیرا می توانند 3۰ الی 
۴۰ درصد قرارداد بازیکنان و کادر فنی را پرداخت نکنند. در 
این راستا باشگاه تراکتور اعالم کرد چهار نفر، ماشین سازی 
شش نفر، شهرخودرو دو نفر، گل گهر شش نفر، فوالد پنج 

نفر و سپاهان دو نفر مشکوک به کرونا دارند.
از  فقط  و  حرف  حد  در  تنها  صحبت ها  این  البته 
رسانه های رسمی این باشگاه ها منتشر شد و زمانی که 
ستاد مبارزه با کرونا از این باشگاه ها مدارک آزمایش های 
مربوط به بازیکنان و اعضای مبتال شده به کرونا را خواست 
ناگهان معجزه ای رخ داد و بسیاری از آن ها بهبود یافتند. 
پزشکان توصیه کرده بودند که در صورت مثبت اعالم 
شدن تست کرونای هر بازیکن، آن شخص باید حداقل دو 
هفته در قرنطینه باشد اما تست مجدد تیم ها از بازیکنانشان 
باعث شد تا به صورت ناگهانی افراد مبتال شده خوب شوند 

و کسی مشکلی برای تمرین نداشته باشند!
با اعالم یکی از اعضای ستاد مقابله با تست کرونا، 

هیچ کدام از باشگاه های ماشین سازی و تراکتور که چند 
روز قبل تست کرونا دادند و مبتالیان خود را اعالم کردند، 
هنوز مدرکی به این ستاد نداده اند و مدیران فوالد و گل 
اتفاقی عجیب اعالم کردند پس از سومین  گهر نیز در 
تست کرونا از بازیکنانشان، هچ کدام یک از اعضای این 
دو باشگاه کرونا ندارند. فرهاد حمیداوی و شهرخودرو نیز 
هنوز هیچ مدرکی را تحویل نداده اند و درباره مبتالیان 
به  مشکوک  فرد،  دو   کرده اند  اعالم  تنها  باشگاه  این 

کرونا هستند.
این چرخش های ناگهانی تیم های مدعی لغو لیگ 
مدرک  پای  و  دارد  تیم ها  این  نبودن  روراست  از  نشان 
نشان دادن که می رسد، همه جا می زنند. باید به مدیران 
این تیم ها گفت »اگر پول ندارید تیم داری نکنید« زیرا 
به دنبال هر بهانه ای برای لغو لیگ هستند تا قراردادهای 
سنگینی که اول فصل بسته اند را نصفه و نیمه پرداخت 
این مدیران کمی شرایط مالی خود و  کنند. بهتر است 
باشگاه شان را بسنجند و سپس تصمیم بگیرند که توانایی 

مدیریت دارند یا خیر؟

معجزه در تیم های لیگ برتری!

کرونا مثبت ها، سالم شدند!
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مدیر امور آبفای رباط کریم اعالم 
کرد و گفت : با عنایت به ادغام آبفای 
رباط  شهرستان  شهری  و  روستایی  
کریم ، عملیات آبرسانی به مناطقی که 
با  مشکل  افت فشار آب مواجه بودند 
حال  در  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در 

انجام می باشد .
یح  تشر ضمن  ه  د خیر رسول 

به  توجه  با   : شد  یادآور  مذکور  پروژه 
مشکالت کمی و کیفی آب آشامیدنی 
و  آدران  و  آباد  کاظم  روستاهای  در 
ضرورت بهبود وضعیت موجود، عملیات 
چاه  از  آب  انتقال  و خط  گذاری   لوله 
جدیدالحفر این منطقه به سمت مخزن 
و تاسیسات جانبی آبفا به طول ۱۸۰۰ 
اتیلن  پلی  های  لوله  از  استفاده  با  متر 

در سایز ۱۶۰ میل متری توسط اکیپ 
کارگاه توسعه و با ۴۰ درصد پیشرفت 
از  الزم  های  هزینه  با صرف  فیزیکی 
در  ای  سرمایه  داخلی  اعتبارات  محل 

حال انجام می باشد .
 : خت سا ن  نشا طر خا ه  د خیر
شاهد  عملیات  این  اتمام  با  امیدواریم 
افزایش فشار آب در شبکه و همچنین 

آب  کمی  و  کیفی  سطح  فزایش  ا
رضایتمندی  نهایت  در  و  آشامیدنی 

مشترکین محترم این مناطق باشیم .
رباط  شهرستان  آبفای  امور  مدیر 
کریم یادآور شد : این عملیات با سرعت 
و  است  انجام  حال  در  مطلوب  عمل 
انتظار می رود مطابق روند فعلی تا پایان 
خرداد ماه به اتمام و بهره برداری برسد

عملیات لوله گذاری خط انتقال آب در روستای کاظم آباد و آدران رباط کریم حال  در  البرز  استان  در  روستایی  گازرسانی  پروژه   ۵۰
اجرا است

البرز گفت: سال گذشته  استان  کرج-اکبری-مدیرعامل شرکت گاز 
۹ پروژه گازرسانی در استان البرز انجام شده و همچنین ۵۰ پروژه نیز در 
دست اجرا است.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان البرز، حسین 
تقی نژاد اظهار داشت: در حوزه گازرسانی پروژه های خوبی اجرا شد و نیز 
برخی دیگر در دست اجرا است.وی افزود: سال گذشته گازرسانی به ۹ روستا 
انجام شد و اکنون بالغ بر ۵۰ پروژه گازرسانی ویژه روستاها را در دست اجرا 
داریم که این پروژه ها در  روستاهای شهرستان های مختلف در حال اجرا 
است.مدیرعامل شرکت گاز استان البرز بیان کرد:  تعداد پروژها به ترتیب 
در  شهرستان های طالقان 3۷ پروژه، ساوجبالغ ۷ پروژه، نظرآباد 3 پروژه، 
نیز هر کدام یک پروژه است.تقی نژاد عنوان کرد: میزان  کرج و اشتهارد 
شبکه گذاری اعم از تغذیه و توزیع گازرسانی در استان البرز بالغ بر ۶ هزار 
و 3۶۴ کیلومتر بوده که ۱۹۴ کیلومتر مربوط به شبکه گذاری صنعتی و ۶ 
هزار و ۱۶۹ کیلومتر دیگر نیز مربوط به شبکه گذاری شهری و روستایی 
بوده است.وی خاطرنشان کرد: تعداد کل صنایع مصرف گازرسانی اعم از 
مشمول مصوبه شورای اقتصادی و صنایع جدید از سال ۹۵ الی ۹۹ تعداد 
۵۹۵ مورد بوده که تا پایان سال گذشته 332 مورد آن محقق شده و ۱۴۰ 

مورد آن نیز در حال انجام است

شهردار کالنشهر اراک:
خدمت به مردم یک استراتژی کلی در شهرداری اراک است

 مرکزی _ حامد نوروزی : مهندس شفیعی شهردار کالنشهر اراک 
نامگذاری معابر و کوچه ها به نام شهدا را یادآور از خود گذشتگی این بزرگان 
توصیف و به بهبود رابطه شهرداری و شهروندان اشاره کرد. محمد کریم 
شفیعی در مصاحبه اختصاصی با واحد رسانه اداره ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اراک با تاکید بر این نکته که خدمت به مردم یک استراتژی کلی 
در شهرداری اراک است و در شهرداری برای خدمت رسانی باید با نگاه نظام 
همسو باشیم، گفت: راه ما باید منطبق با رهنمودهای مقام معظم رهبری 
باشد و باید توجه داشت انتظار نظام و دولت از شهرداری ها خدمت صادقانه 
به مردم است و مدیران و مسئولین و پرسنل شهرداری اراک هم نگاه در 
این مسیر هستند. شهردار اراک ادامه داد: شهرداری تنها محدود به اقدامات 
عمرانی نیست و فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی نیز از فعالیت های 
مهم شهرداری اراک است و یکی از راهبردهای شهرداری اراک حفظ ارزش 
های اسالمی است. وی با بیان اینکه حضرت آقا فرمودند نگاه شما باید 
نگاه خدمت رسانی به شهروندان باشد، افزود: متاسفانه در سالیان متمادی 
شهروندان اراک با شهرداری قهر بودند اما به لطف خداوند و تالش های 
صورت گرفته امروز این نگاه متفاوت شده است که این موضوع از بازخورد 
دیدارهای عمومی و چهره به چهره با شهروندان و افزایش سطح مشارکت 
آن ها مشخص است، مصداق بارز این موضوع تحقق ۱۰۰ درصدی بودجه 

سال ۹۸ شهرداری است که با همراهی و مشارکت شهروندان انجام شد.
ایشان همچنین تاکید کرد: رعایت حقوق شهروندی و حفظ ارزش های 
مذهبی قدردانی از خانواده های شهدا، از مبنای اصلی در مدیریت شهری 
اراک است. شهردار اراک تصریح کرد: یکی از فعالیت های مهم شهرداری 
اراک حرکت در جهت احیای حمایت تفکر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
بوده که در حوزه های مختلف شهرداری اجرا شده و نامگذاری بزرگراهی به 
طول ۶.2 کیلومتر به نام این شهید باعث افتخار مجموعه شهرداری خواهد 
جمله  از  جامعه  همه  امروز  امنیت  که  نکته  این  بر  تاکید  با  شفیعی  بود. 
شهرداری و پرسنل آن مدیون خون پاک شهیدان می باشد، گفت: شهرداری 
اراک در راستای وظیفه خود و قدردانی هرچند کوچک از خون شهدا فاز 

دوم پروژه بزرگ علم الهدی را به نام شهیدان باقری مزین نموده است.

از  اصفهان  استان  برق  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
مصرف برق رایگان کشاورزان خبر داد

به  اشاره  با  اصفهان  استان  برق  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
طرح های این سازمان به منظور مدیریت مصرف برق در فصل تابستان، 
شرایط الزم برای برای دریافت 2۰ ساعت برق رایگان توسط کشاورزان 

اصفهانی اعالم کرد.
امیر رمضانی درباره برنامه شرکت توزیع برق استان اصفهان به منظور 
کاهش مصرف برق در تابستان اظهار کرد: شرکت توزیع برق استان اصفهان، 
تفاهم نامه همکاری کاهش بار را با مشترکان بخش های مختلف منعقد کرده 
که این روند تا پایان خرداد ماه ادامه خواهد داشت. بر اساس این تفاهم نامه 
تمام مشترکان صنعتی، کشاورزی، ایستگاه های CNG در ساعات ۱2 تا ۱۶، 
مشترکان اداری در ساعات ۱۱ تا ۱۵ و مشترکان تجاری در ساعات ۱2 تا 
۱۸ با کاهش مصرف برق خود در برنامه های کاهش پیک مشارکت می کنند.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: همچنین 
با هدف مشارکت حداکثری مشترکان در کاهش مصرف برق، طرح های 
متنوع کاهش پیک بار برنامه ریزی شده است. این طرح ها در بخش صنعتی 
شامل کاهش 2۴ ساعته حداقل به مدت پنج روز، جابجایی روز تعطیل جمعه 
با یکی از روزهای هفته به انتخاب مشترک، اوج بار )کاهش بار در ساعت 
۱2 تا ۱۶( و تعیین ساعت کار برنامه ریزی شده مناسب برای صنایع تک 
شیفت به گونه ای که ساعت ۱3 پایان کار باشد و طرح ذخیره عملیاتی است.

رمضانی خاطرنشان کرد: به مشترکانی که در این طرح ها همکاری 
تعلق  پاداش  همکاری  روزهای  و  دیماند  کاهش  مقدار  با  متناسب  کنند، 
می گیرد.وی گفت: مشترکان بخش کشاورزی که دارای چاه آب )تعرفه سه 
الف( هستند، می توانند با خاموش کردن موتور چاه آب خود در بازه زمانی 
ساعات ۱2 تا ۱۶ از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور برای مصرف نکردن برق در 
این بازه پاداش دریافت کنند و عالوه بر پاداش، مصرف برق آنها در بقیه 

ساعات )2۰ ساعت( رایگان می شود.
کرد:  اضافه  اصفهان  استان  برق  توزیع  عمومی شرکت  روابط  مدیر 
همچنین مشترکان صنایع جانبی کشاورزی مثل مرغداری ها، دامداری ها، 
گلخانه ها و سردخانه های نگهداری محصوالت کشاورزی اگر در بازه زمانی 
از ۱3 تا ۱۵، مصرف برق خود را حداقل  ۱2 تا ۱۶ یا حداقل دو ساعت 
۱۰ درصد کاهش دهند پاداش دریافت می کنند.رمضانی تصریح کرد: طبق 
مصوبه های دولتی، تعرفه های تشویقی ویژه مشترکان خانگی، مشابه سال 
گذشته اجرا شده و به مشترکان خوش مصرف پاداش پرداخت خواهد شد.

وی درباره میزان پاداش پرداخت شده در سال ۹۸ نیز گفت: سال گذشته 
مبلغ ۵3 هزار و ۱۹3 میلیون ریال به مشترکان خانگی پاداش خوش مصرفی 
پرداخت شد. در سال جاری نیز بر اساس مصوبه دولت عالوه بر افزایش 
هفت درصدی رشد ساالنه با هدف ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف تعرفه 

برق مشترکان پرمصرف ۱۶ درصد اضافه خواهد شد.

شهرک های صنعتی استان اردبیل توسعه می یابد

توسعه  از  اردبیل  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
شهرک های صنعتی در این استان خبر داد. 

محمد اهلی افزود: در سال های اخیر، حضور سرمایه گذاران در استان 
برای استقرار در شهرک های صنعتی از رشد چشمگیری برخوردار بوده که این 
امر نشان از توجه ویژه به جایگاه این شهرک ها در توسعه صنعت استان دارد.

اولیه  تاسیسات  و  امکانات  داشتن  با  وی گفت: شهرک های صنعتی 
حضور  برای  ممکن  مکان  بهترین  ویژه،  تسهیالت  با  زمین  واگذاری  و 
سرمایه گذاران است و این امر سبب شده تا حضور سرمایه گذاران در آنها از 

جهش فوق العاده ای برخوردار شود.
او ادامه داد: واگذاری زمین به متقاضیان مستلزم تملک زمین مورد نیاز 
برای احداث و توسعه شهرک های صنعتی جدید است که این امر ضرورت 

توجه به توسعه این شهرک های را در استان چند برابر می کند.
اهلی اضافه کرد: با توجه به مصوبات ایجاد شهرک های صنعتی جدید، 
این شرکت اقدام به تشکیل کمیته تملک زمین در این  شهرک ها کرده تا 

روند تملک زمین شهرک ها و نواحی صنعتی جدید تسریع یابد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل،  احداث بلوک 
سرمایه گذاری خارجی و ناحیه صنعتی اصالندوز، توسعه نواحی صنعتی روح 
کندی و رضی را از مهم ترین برنامه های توسعه شرکت شهرک های صنعتی 
استان در سال جهش تولید دانست و افزود: پس از طی مراحل قانونی و اخذ 
مجوز الزم از ادارات و سازمان های مربوطه، مطالعات و عملیات اجرایی این 

شهرک ها و نواحی صنعتی جدید شروع خواهد شد.
اهلی نقش شهرک ها و نواحی صنعتی را در جذب سرمایه گذاری ها و 
توسعه صنعت استان بسیار موثر دانست و گفت: ضروری است سازمان ها و 
ادارات این شرکت را در ایجاد و توسعه شهرک های صنعتی جدید یاری نمایند.

به  اشاره  با  اردبیل  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
راه اندازی ۱2 خوشه صنعتی در این استان با هدف تحقق شعار جهش تولید 
و ایجاد اشتغال پایدار افزود: برای اجرای توسعه خوشه های کسب و کار و 
جهت حمایت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی، تاکنون سه خوشه 
صنعتی فرش، پالستیک و لبنیات در استان در حال اجرا بوده و مطالعات 

و امکان سنجی انجام ۱2 خوشه صنعتی دیگر نیز در دست اقدام می باشد.
وی این خوشه های صنعتی را شامل صنایع چوب و مبلمان، توریسم، 
صنایع فلزی، صنایع شیرآالت بهداشتی، فنی و مهندسی ساختمان، صنایع 
پوشاک، آب معدنی، انواع نخ، عسل، طیور، سنگ های قیمتی و سنگ های 
معدنی برشمرد و گفت: با شناسایی و امکان سنجی این خوشه های صنعتی، 
فعالیت بنگاه های اقتصادی در کنار هم تجمیع و هماهنگ شده و این امر 

باعث بهره مندی هر چه بیشتر صنایع از خدمات یکدیگر می شود.
او با بیان اینکه هدف از انجام خوشه های کسب و کار، تقویت ارتباط، 
شبکه سازی و همکاری اعضای خوشه های صنعتی با یکدیگر است ،تشریح 
 کرد: برنامه توسعه خوشه های کسب و کار با بهره مندی از تجربه کشورهای 
توسعه یافته پایه ریزی شده و تاکنون دستاوردهای موفقی نیز داشته است.

پس از گذشت 3 ماه از شروع ویروس کرونا
اولین پرواز از افغانستان به مقصد مشهد با استقبال فعاالن 

اقتصادی و اجتماعی انجام شد

گروه شهرستان مشهد سمیه باقرزاده:مدیرکل فرودگاه های خراسان 
رضوی گفت: پس از گذشت 3 ماه از شیوع ویروس کرونا اولین پرواز از کشور 
افغانستان به مقصد مشهد با استقبال جمعی از فعاالن اجتماعی و اقتصادی 
شرق کشور با بسته های مواد بهداشتی و گل از مسافران افغانستانی انجام شد.

محمود امانی بنی همزمان با فرود نخستین پرواز از افغانستان به مقصد 
مشهد، اظهار داشت: پس از گذشت 3 ماه از شیوع ویروس کرونا اولین پرواز 
از کشور افغانستان به مقصد مشهد با استقبال جمعی از فعاالن اجتماعی و 
اقتصادی شرق کشور همراه بود و پیش از این پرواز نیز یک پرواز شامل 
کمک های بهداشتی  مردمی هموطنانمان برای مقابله با شیوع کرونا به 
کشور افغانستان ارسال شد.وی افزود: الزم به ذکر است که طی ماه های 
اخیر مراودات اقتصادی، گردشگری، زیارتی  بین ایران و افغانستان تحت 
تاثیر شیوع بیماری کرونا قرار گرفته است و امید آن می رود که این مناسبات 

به زودی به حالت عادی خود بازگردد.
به  توجه  با  اینکه  به  اشاره  با  فرودکاه های خراسان رضوی  مدیرکل 
پیوند تاریخی ملت ایران و افغانستان و تالش دشمنان اتحاد 2 کشور انتظار 
می رود این اقدام تاثیرات خوبی بر تداوم مناسبات تجاری و گردشگری و 
مذهبی 2 کشور داشته باشد، خاطرنشان کرد: هم اکنون  بیش از 3 میلیون 
مهاجر افغانستانی ساکن در ایران هستند و در طی دهه های گذشته ایران  
کمک های زیادی به مهاجران افغانستانی داشته و روابط بسیار خوبی در 

این زمینه میان 2 کشور حاکم است.

استان  دستي  صنایع  و  گردشگري  فرهنگي،  میراث  مدیرکل 
مرکزي:

۱۹۰ واحد گردشگري استان مرکزي بازگشایي شد
استان  گردشگری  واحدتاسیسات   ۱۹۰  : نوروزی  حامد   - مرکزی   
مرکزی که به علت شیوه ویروس کرونا فعالیت آن ها متوقف شده بود، با 
رعایت پروتکل های بهداشتی بازگشایی شدند. به گزارش روابط عمومی اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی »علیرضا 
ایزدی« روز گذشته در گفت و گو با ایرنا افزود: »۱۹ هتل و هتل آپارتمان، 
، ۵ مهمانپذیر، 2۴  خانه مسافر   ۵۵ ، راهی  بین  واحد  بوم گردی، ۴3   ۱۷
مجتمع تفریحی و گردشگری، 22 سفره خانه سنتی، ۵ محوطه گردشگری  
استان با مجوز ستاد پدافند زیستی استان و رعایت کامل دستورالعمل های 

بهداشتی می توانند خدمات ارایه دهند.«
او اظهار داشت: »اوج درآمدزایی حوزه گردشگری و میراث فرهنگی 
تعطیالت نوروزی است که با  شیوع ویروس کرونا دچار خسارت جدی شد.« 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: 
»شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مراکز و واحدهای گردشگری استان موجب 
وارد آمدن ۸۰ میلیارد ریال خسارت به این صنعت در استان شد.« ایزدی 
افزود: »میزان خسارت برآورد شده به این بخش به استانداری مرکزی و 
وزارتخانه میراث فرهنگی منتقل شد تا برای جبران آن  تصمیم گیری شود.« 
ایزدی افزود: »۴3 رستوران بین راهی استان نیز هفته گذشته با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی بازگشایی شد و این واحدها فعالیت خود را پس از 

شیوع کرونا از سرگرفتند.«
 

مهندس غالمعلی شهمرادی  با اعالم این مطلب 
از مدیران و روسای مخابرات استان خواست با همت 
و تالشی مضاعف در سال ۹۹ در جهت تحقق هدف 
ها همکاری نمایند. مدیر مخابرات منطقه گلستان با 
تاکید براینکه دو پروژه مهم توسعه شبکه ارتباطات 
سیار تحت عنوان فاز ۸ و پروژه uso و ارتباط رسانی 
به روستاها  ، در سال ۹۹  آغاز و در مرحله اجراست 
گفت: تمرکز کارکنان مخابرات میبایست بر فعالیتهای 
از  و  گردد  معطوف  ها  پروژه  قالب  در  شده  تعریف 
پرداختن به حواشی جدا پرهیز شود. وی با اشاره به 
در خصوص  بخشهای مختلف  از  واصله  پیشنهادات 
شعار سال ۹۹ مخابرات منطقه گلستان تحت عنوان 
مشتریان«  به  ارائه خدمات  کیفی  و  توسعه کمی   «
گفت: با جمع بندی نظرات مقرر است برنامه اجرایی 
با زمان بندی مشخص تدوین شده و شرح وظایف 

حوزه های مختلف به آنها ابالغ گردد تا بتوانیم در 
تحقق شعار مطرح شده موفق عمل نماییم . 

رفع  در  تسریع  شهمرادی  غالمعلی  مهندس 
رضایت  افزایش  و  را  مشتریان  و  مردم  مشکالت 
مندی آنها را جزء وظایف اصلی مخابرات دانست و 
گفت: تکریم مشتریان در هرشرایطی اجتناب ناپذیر 
اطمینان  مشتری  که  شود  رفتار  طوری  باید  است 
یابد نیازش تامین خواهد شد. مدیر مخابرات منطقه 
گلستان با اشاره به اینکه در تمامی موارد ذکر شده 
کاهش  محصوالت  و  خدمات  کیفیت  نباید  هیچگاه 
یابد افزود: سالمت کار از اولویتهای ماست و شفاف 
باشد و هیچ  داشته  باید وجود  زدایی  ابهام  و  سازی 
از  ایشان  شود.  اجرا  نباید  قانونی  خالف  فعالیت 
آن  اهمیت  و  کارکنان سخن گفت  رضایت  افزایش 
از  کارکنان  رضایتمندی  کرد:  اضافه  و  برشمرد  را 

مصادیق فراوانی نشات میگیرد و از مدیران و روسا 
تقاضا میشود به این مسئله مهم توجه داشته باشند و  
اگر کم و کاستی وجود دارد اصالح شده زیرا رضایت 
کارکنان از عوامل تاثیر گذار در پیشرفت هرسازمانی 
است. مهندس غالمعلی شهمرادی در پایان تا تاکید 
از  بیش  توسعه  سال  رو  پیش  سال  اینکه  بر  مجدد 
پیش مخابرات استان است از تمامی بخشها خواست 
حوزه  بین  تعامالت  و  بیشتر  تالش  و  همکاری  با 
ها  پروژه  پیشرفت  به  وارده  احتمالی  لطمات  از  ای 
جلوگیری نموده و تا به سرانجام رساندن پروژه ها از 

هیج کوششی دریغ ننمایند. 
در ادامه جلسه مهندس ذبیحی معاون شبکه و 
مهندس عرب مدیر ارتباطات سیار مخابرات منطقه 
uso و فاز ۸  و  گلستان از روند اجرای پروژ های 

پیشرفت آن گزارشی ارائه نمودند.

مدیر مخابرات منطقه گلستان در جلسه شورای مدیران : 
با اجرای طرح های توسعه ای کالن ، سال پرکاری در مخابرات منطقه گلستان پیش رو داریم

رئیس کل دادگستری استان ایالم در جلسه شورای قضایی 

اولویت دستگاه قضایی ارائه خدمت مطلوب و تکریم ارباب رجوع 
در همه مناطق استان است

ــی اســتان  جلســه شــورای قضای
بــه میزبانــی ســازمان پزشــکی قانونی 
ایــالم ، بــه ریاســت دکتــر علــی 
دادگســتری  کل  رئیــس  دهقانــی 
معاونیــن  حضــور  بــا  و  اســتان 
دادگســتری و رؤســای ســازمان هــای 
تابعــه دســتگاه قضایــی برگــزار شــد.

در ایــن نشســت دکتــر علــی 
ــر  ــالم و درود ب ــدا س ــا اه ــی ب دهقان
ارواح طیبــه شــهدا و روح پرفتــوح امام 
ــام  ــالمتی مق ــی)ره( و آرزوی س خمین
معظــم رهبــری ، بــه بیــان مهــم ترین 
ــوه  برنامــه هــا و اهــداف مجموعــه ق
ــتان  ــی اس ــتگاه قضای ــه و دس قضائی

ــت. ــال ۱3۹۹ پرداخ ــالم در س ای
قضایــی  مقــام  تریــن  عالــی 
اســتان ضمــن آرزوی قبولــی طاعــات 
و عبــادات اعضــاء در مــاه مبــارک 
رمضــان ایــن مــاه را بهتریــن فرصــت 
ــس  ــب نف ــازی و تهذی ــرای خودس ب
برشــمرد و بــه بهــره گیــری هــر چــه 
بیــش تــر از فیوضــات ایــن مــاه تاکید 
و ضمــن گرامــی داشــت روز قــدس ، 
پیشــاپیش عیــد ســعید فطــر را تبریک 

ــود. ــرض نم ع
ــتان  ــتری اس ــس کل دادگس رئی
در ادامــه بــا اشــاره بــه اهمیــت 
برگــزاری جلســه شــورای قضایــی 
ــد  ــداف بلن ــه اه ــیدن ب ــتان ، رس اس
ــژه در دوره  ــه وی ــی ب ــتگاه قضای دس
تحــول را منــوط بــه همــکاری و 
هماهنگــی کامــل کلیــه معاونــت های 
ــه  ــای تابع ــازمان ه ــتری و س دادگس
دســتگاه قضایــی در اســتان دانســت و 
ازخدمــت گــزاری بــه مــردم بــه عنوان 
توفیقــی الهــی یــاد کــرد کــه نصیــب 
خادمیــن دســتگاه قضایی شــده اســت 
و بــا اشــاره بــه فرمایشــات و دیــدگاه 
هــای امــام خمینــی)ره( از خدمــت بــه 
خلــق بــه عنــوان عبــادت یــاد کــرده و 
محــل خدمــت را عبادتگاه برشــمردند.

وی بــا بیــان ســخن امــام علــی 
ــان آن  ــت انس ــن خدم ــه بهتری )ع( ک
اســت کــه مطابــق بــا شــریعت باشــد 
ــه مــردم در راه رضــای  ، از خدمــت ب
الهــی بــه عنــوان امــر مانــدگار و 
ــان  ــا بی ــد. ایشــان ب ــاد کردن ــدار ی پای

حدیــث دیگــری از پیامبــر عظیــم 
الشــان اســالم حضــرت محمد)صلــی 
ــد:  ــلم( فرمودن ــه والس ــه و آل اهلل علی
ــردم کســی اســت  ــن م ــوب تری محب
ــرای مــردم ســودمند  کــه وجــودش ب

ــر باشــد. ت
ــتان  ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ایــالم بــا قدردانــی و تشــکر از زحمات 
کلیــه اعضــاء شــورای قضایــی در 
ارتقــاء رتبــه و جایــگاه اســتان در 
اهــداف و  بیــان  بــه  ســال ۱3۹۸ 
ــی در  ــتگاه قضای ــای دس ــت ه اولوی

ســال ۱3۹۹ پرداختنــد.
وی تکریــم اربــاب رجــوع و حفظ 
کرامــت مراجعیــن بــه دســتگاه قضایی 
و ســازمان هــای تابعــه این دســتگاه را 
در صــدر اولویــت هــای ســال جــاری 
ــت  ــر خدم ــتگاه دانســته و ب ــن دس ای
ــا  ــوام ب ــق و ت ــریع ، دقی ــانی س رس

اخــالق حســنه تاکیــد نمــود.
ــی  ــارزه ب ــی از مب ــر دهقان دکت
ــت  ــوان اولوی ــه عن ــا فســاد ب ــان ب ام
دیگــر مجموعــه قــوه قضائیــه اســتان 
در ســال جــاری یــاد کــرد و بــر لــزوم 
ــرون  ــاد در درون و بی ــا فس ــارزه ب مب
دســتگاه قضایــی تاکید کرد و خواســتار 
انجــام اقدامــات پیش گیرانــه در زمینه 
فســاد بــا نظــارت مســتمر درون و 
ــا  ــرون ســازمانی و برخــورد قاطــع ب ب
ــوگاه هــای فســاد  فســاد و بســتن گل

در اســتان شــد.
قضایــی  مقــام  تریــن  عالــی 

ــذاری  ــام گ ــه ن ــاره ب ــا اش ــتان ب اس
ســال ۱3۹۹ بــه عنــوان ســال جهــش 
ــال  ــعار س ــق ش ــرا و تحق ــد ، اج تولی
ــی  ــه قضای ــر مجموع ــت دیگ را اولوی
ــا  ــارزه ب ــر مب ــرده و ب ــر ک اســتان ذک
قاچــاق ، مقابلــه بــا بروکراســی اداری 
و ســایر موانــع تحقــق تولید در اســتان 

ــود. ــد نم تاکی
وی همچنیــن بر توســعه خدمات 
الکترونیــک در ســایه فرصــت های به 
ــروس  ــا وی ــه ب ــده در مقابل ــت آم دس
ــای  ــکل ه ــت پروت ــا رعای ــا ب کرون
ــه  ــش گیران ــات پی ــتی و اقدام بهداش
ــت  ــر از اولوی ــی دیگ ــوان یک ــه عن ب

ــد کــرد. هــای ســال ۱3۹۹ تاکی
ــتان  ــتری اس ــس کل دادگس رئی
مقولــه  اهمیــت  بیــان  بــا  ایــالم 
ــا و  ــازمان ه ــای س ــگ در ارتق فرهن
ــرای  ــی اج ــتگاه قضای ــالمت دس س
ــی  ــی و آموزش ــای فرهنگ ــه ه برنام
ــتان و  ــن دادگســتری اس مشــترک بی
ســازمان هــای تابعــه را مفیــد و مثمــر 

ــود. ــی نم ــر ارزیاب ثم
رئیــس شــورای قضایــی اســتان 
پزشــکی  ســازمان  از  تقدیــر  بــا 
ــعب  ــدازی ش ــالم در راه ان ــی ای قانون
ایــن اداره کل در شهرســتان هــای 
ــرداول  ــهر و چ ــران،دره ش مهران،دهل
در ســال ۱3۹۸ بــر راه انــدازی شــعب 
و خدمــت رســانی ایــن اداره در ســایر 
شهرســتان هــا در ســال جــاری تاکیــد 

کــرد.

ــکر  ــن تش ــی ضم ــر دهقان دکت
ــازمان  ــده در س ــات انجــام ش از اقدام
زنــدان هــا و اقدامــات تامینــی اســتان 
ــا  ــدان ب ــال زن ــروژه انتق ــام پ ــر انج ب
توجــه بــه تامیــن بودجــه مــورد نیــاز 
تاکیــد نمــود. وی همچنیــن خواســتار 
اجــرای دقیــق طــرح کاداســتر در 
ســازمان ثبــت اســناد و امالک اســتان 
بــه منظــور حفاظــت از منابــع و اراضی 
دولتــی اســتان در ســال جــاری شــد.

ــتان  ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ــر  ــه وظایــف خطی ــا اشــاره ب ــالم ب ای
ــالم در  ــتان ای ــی اس ــازمان بازرس س
ســال جهــش تولیــد ، خواســتار نظارت 
ــر  ــن اداره کل ب ــتمر ای ــل و مس کام
ــارزه  ــتان ، مب ــن در اس ــرای قوانی اج
در  تــالش  و  قاچــاق  و  بــا فســاد 
ــد. وی  ــد ش ــع تولی ــع موان ــت رف جه
همچنیــن بــر نظــارت هــر چــه بیــش 
ــر  ــرات ب ــر و مســتمر ســازمان تعزی ت

ــرد. ــد ک ــازار تاکی ب
ــدای  ــت در ابت ــر اس ــایان ذک ش
ســازمان  رؤســای  جلســه  ایــن 
ــدان  ــازمان زن ــی ، س ــکی قانون پزش
هــا و اقدامــات تامینــی ، ســازمان ثبت 
اســناد و امــالک، ســازمان تعزیــرات ، 
دیــوان عدالــت اداری، ســازمان قضایی 
نیروهــای مســلح، ســازمان بازرســی، 
کل  رئیــس  معاونیــن  و  دادســتان 
دادگســتری اســتان بــه ارائــه گــزارش 
ــال  ــای س ــه ه ــال ۱3۹۸ و برنام س

۱3۹۹ پرداختنــد

 ۱۶۶ شــهادت  از  نازاریــان  حســین  ســید 
رزمنــده لرســتانی، ۶۴ جانبــاز و۶ نفــر هــم کــه بــه 
اســارت دشــمن بعثــی در آمدنــد ودر فتــح خرمشــهر 

افتخارآفرینــی کردند،خبــر داد.
ــن  ــه دهمی ــان ،در جلس ــین نازاری ــید حس س
کنگــره ملــی تجلیــل از ایثارگــران، اظهــار داشــت: 
فتــح  در  لرســتانی  آزادگان  و  جانبــازان  شــهدا، 
خرمشــهر افتخــار آفرینــی کردنــد و در کل ۱۶۶ نفــر 
بــه شــهادت رســیدند، ۶۴ نفــر بــه درجــه جانبــازی 
نائــل شــدند و ۶ نفــر هــم بــه اســارت دشــمن بعثــی 
در آمدنــد کــه در مجمــوع 23۶ نفر در فتح خرمشــهر 

ــد. ــی کردن افتخارآفرین
ــه  ــه در عرص ــرادی ک ــه اف ــزود : از هم وی،اف
حــوزه ســالمت، ایثارگرانــه، بطــور جــدی و کوشــش 
الزم نســبت بــه جامعــه خدمــت کــرده انــد تقدیــر و 
ــدادی  ــم تع ــتا ه ــن راس ــم و در ای ــکر می کنی تش
بــه شــهادت رســیدند و یــاد و خاطــره همــه آنهــا را 
گرامــی مــی داریــم و آرزوی ســالمتی و بهــروزی را 
بــرای همــه عزیزانــی کــه دچــار ایــن بیماری شــدن 

را از خداونــد متعــال خواســتاریم.
نازاریــان ، بــا اشــاره بــه اقدامــات بنیــاد شــهید 
ــًا  ــا ویــروس کرونا،گفــت: تقریب ــارزه ب اســتان در مب
همــه دســتورالعمل هــا و پروتــکل هــای بهداشــتی 
در ایــن راســتا رعایــت شــده و بــه نوعــی توانســته 
ــوان داشــته باشــیم را در  ــه در ت ــر آنچــه ک ــم ه ای
خدمــت جامعــه ایثارگــری بگذاریــم و ســعی کردیــم 
در ایــن مــدت پیــام هــای بهداشــتی را بــه صــورت 
چــاپ بنــر و پیامــک بــرای ایثارگــران انجــام دهیــم 
ودر خصــوص شــعار مانــدن در خانــه اطالع رســانی 

بــه خوبــی صــورت گرفتــه اســت.
مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 
ــی،  ــوص گندزدای ــرد: در خص ــه ک ــتان ، اضاف لرس
ــاد  ــای بنی ــاختمان ه ــای س ــکان ه ــا و م محــل ه
ــی شــده  ــان گندزدای ــًا یــک روز در می شــهید تقریب
ــوده  ــاز ب ــه نی ــی ک ــایل و امکانات ــه وس ــد و هم ان
ــا  ــار آنه ــده و در اختی ــداری ش ــنل خری ــرای پرس ب

ــم. ــرار داده ای ق
ــکل،  ــر ال ــدود ۵۴۰ لیت ــرد: ح ــح ک وی تصری

23 هــزار و ۶۱3 عــدد ماســک،2۶ هــزار و 3۵۴ 
جفــت دســتکش التکــس، ۱۵۰ عــدد دســتش 
ــار مصــرف، ۵۰۰ عــدد ژل و 2۰۴۵ لیتــر مایــع  یکب
ــم. ــرار داده ای ــران ق ــار ایثارگ ــی در اختی ضدعفون

مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 
ــان  ــه خاطرنش ــک مومنان ــتای کم ــتان در راس لرس
ــون  ــتان 3۴۰ میلی ــتان لرس ــهید اس ــاد ش ــرد: بنی ک
تومــان بــه صــورت کارت از فروشــگاه رفــاه بــه ۶۸۰ 
ــه  نفــر از ایثارگــران در ســطح اســتان کــه هیچگون
منبــع درآمــدی ندارنــد و حقــوق بگیــر نیســتند هــر 

ــرده اســت. ــدا ک ــان را اه ــزار توم ــری ۵۰۰ ه نف
وی گفــت:۱۶۰ میلیــون تومــان هم بــه صورت 
ســرانه کــه هــر نفــری 3۰۰ هــزار تومــان از جانــب 
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان به تعــداد ۵3۰ 
ــز شــده  ــدی واری ــه صــورت نق ــران ب ــر از ایثارگ نف
اســت و مشــاغل آســیب پذیــر هــم در ایــن مــدت 
چیــزی حــدود یــک میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون تومــان 
بــه 3۶ واحــد آســیب دیــده از ویــروس کرونــا ســرانه 
بــه صــورت ۵۰ میلیــون تومان پرداخت شــده اســت.

مدیرکل بنیاد شهید لرستان:

لرستان ۱۶۶ شهید در فتح خرمشهر تقدیم انقالب کرده است

ــت،  ــازمان صنع ــس س ــی ریی ــن صادق رامی
معــدن و تجــارت اســتان اردبیــل طــی مصاحبــه 
ای اظهــار داشــت ، بــا توجــه بــه افزایــش 
ــازار و  ــو.درو در ب ــی خ ــر منطق ــه و غی ــی روی ب
ــه  ــودجو ک ــراد س ــی از اف ــی برخ ــت طلب فرص
ــه  ــودرو را ب ــه خ ــد عرض ــی در رون ــی نظم ب
ــاه  ــور کوت ــه منظ ــذا ب ــت ل ــته اس ــراه داش هم

نمــودن دســت ســودجویان و حمایــت از حقــوق 
ــه  ــدید مقابل ــرح تش ــی ط ــرف کنندگانواقع مص
ــتای  ــودرو در راس ــی خ ــکار و گرانفروش ــا احت ب
ــر  ــودرو صف ــکار خ ــت و احت ــری از انباش جلوگی
کیلومتــر تــا پایــان خــرداد مــاه جــاری همزمــان 
بــا سراســر کشــور در ســطح اســتان اردبیــل نیــز 

اجــرا مــی شــود

ــازمان  ــرد : س ــان ک ــی خاطرنش ــر صادق دکت
ــکاری  ــا هم ــتان ب ــارت اس ــدن و تج ــت، مع صنع
ســایر دســتگاههای ذیربــط در کنــار اجــرای طــرح 
ویــژه نظــارت بــر تســهیل عرضــه ملزومــات 
ــکار و  ــا احت ــه ب ــدید مقابل ــرح تش ــتی ، ط بهداش
گرانفروشــی خــودرو را نیــز بصــورت مطلــوب اجــرا 

ــد . ــی نمای م

اجرای طرح تشدید مقابله با احتکار و گرانفروشی خودرو
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اختصاصی دنیای جوانان

ابری شدم ز شوق
که اشکی ببارمت

محمدحسین شهریار

 دیر آمدی که دست ز دامن ندارمت
جان مژده داده ام که چو جان در بر آرمت

تا شویمت از آن گل عارض غبار راه
ابری شدم ز شوق که اشکی ببارمت

عمری دلم به سینه فشردی در انتظار
تا درکشم به سینه و در بر فشارمت

این سان که دارمت چو لئیمان نهان ز خلق
ترسم بمیرم و به رقیبان گذارمت

داغ فراق بین که طربنامه وصال
ای الله رخ به خون جگر می نگارمت

دستی که در فراق تو می کوفتم به سر
باور نداشتم که به گردن درآرمت

ای غم که حق صحبت دیرینه داشتی
باری چو می روی به خدا می سپارمت

روزی که رفتی از بر بالین شهریار
گفتم که ناله ای کنم و بر سر آرمت

حســـن توفیـــق، کاریکاتوریســـت و مدیرمســـوول 
ـــنبه ۱۱  ـــر روز یکش ـــد از ظه ـــق« بع ـــریه »توفی نش

ـــی درگذشـــت. ـــر ایســـت قلب ـــر اث ـــاه ب خردادم
هـــادی حیـــدری، هنرمنـــد کارتونیســـت بـــا 
اعـــالم ایـــن خبـــر، اظهـــار داشـــت: مرحـــوم توفیـــق 
ــتهایی در  ــل کم اشـ ــته به دلیـ ــد روز گذشـ از چنـ
بیمارســـتان بســـتری شـــد و متاســـفانه ســـاعت 
ـــی در  ـــت قلب ـــر ایس ـــر اث ـــاه،  ب ۱۵ روز ۱۱ خردادم

ـــت. ـــران درگذش ـــیا ته ـــتان آس بیمارس
حســـن توفیـــق متولـــد ۱۱ اســـفند ۱3۰۴  از 
ــق« و  ــز »توفیـ ــریه طنـ ــئول نشـ ــران مسـ مدیـ
ـــه  ـــود ک ـــق ب ـــرادران توفی ـــرادر از ب ـــن ب بزرگ تری
دوره ســـوم مجلـــه توفیـــق را منتشـــر کردنـــد. او 
ـــق«  ـــریه »توفی ـــت نش ـــال مدیری ـــدت 2۹ س ـــه م ب

را برعهـــده داشـــت.

حسن توفیق درگذشت

محمد آسیابانی
مرحوم  ند  ز فر  ، ر بها د  ا ز چهر
برادر مرحوم مهرداد  و  بهار  محمدتقی 
بهار، چندی پیش، یادداشتی را مبنی بر 
تخریب مزار برادرش در قطعه هنرمندان 
او نوشت که  بهشت زهرا منتشر کرد. 
مزار  در  نمی شناخته  که  را  شخصی 

برادرش به خاک سپرده اند.
بخشی از یادداشت او چنین است: 
»چند روز پیش، برای زیارت مزار برادرم، 
-۱3۰۸( بهار  مهرداد  دکتر  مرحوم 

و  ایران باستان  فقید  استاد   ،)۱3۷3
به  کشورمان،  برجسته  شناس  اسطوره 
رفته  بهشت زهرا  در  هنرمندان  قطعه 
که،  بود  نخستین کسی  مهرداد،  بودم. 
پس از درگذشت در آبان ۱3۷3، در این 
قطعه به خاک سپردند. از آن پس، پیکر 
بی جان هنرمندان و دانشمندان متوفی 
آنجا دفن کرده اند. چنین مکانی  را در 
احترام  و  داشت  بزرگ  همیشه  باید  را 
حفظ  آرمیده اند  آنجا  در  که  بزرگانی 
شود. اما چه سود که می بینیم به آن 
انسان های بزرگ بی احترامی می شود.«

او در ادامه درباره این بی احترامی 
نوشته است: »باید بگویم که از دیدن 
شدم  زده  شگفت  سخت  برادرم  مزار 
اجازه  بدون  را،  او  مزار  سنگ  چون 
خاندان بهار، عوض کرده اند و کسی را 
که نمی شناختم بر روی مزار مهرداد به 
خاک سپرده اند؛ با کدام مجوز بر روی 
به  را  دیگری  کس  بهار  مهرداد  مزار 
خاک سپرده اند؟ این پرسشی است که 
و  تهران  شهرداری  محترم  مدیران  از 
بهشت زهرا خواستار جواب آن هستم؛ 
آیا با کدام مجوز به شما چنین حقی داده 
مرحوم،  خانواده  اجازه  بدون  که  شده، 
خاک  به  او  قبر  روی  را  دیگری  کس 
بسپارید؟ آیا هرگز از خانواده بهار اجازه 
گرفته بودید یا به میل خود این اجازه 
به حریم  را تجاوز  این  داده اید؟ من  را 
دیگران می دانم و هرگز چنین کسانی 

را نمی بخشم.«
با  همچنین   ، ر بها د  ا ز چهر
ملک  »آیا  است:  نوشته  مظلوم نمایی 
الشعرا بهار، شاعر بزرگ ایران و فرزند 
استاد  بهار،  مهرداد  دکتر  او  دانشمند 
ایران باستان و اسطوره شناس برجسته، 
دستکم از این حق برخوردار نیستند که 
به آنها احترام گذاشته شود؟ آیا فرهنگ 
و ادب ایران تا این اندازه برای گروهی 
که  است  شده  اهمیت  بی  و  قدر  بی 
دست به چنین رفتاری می زنند؟ هرگز 
چنین کاری را نمی بخشم و به ویژه از 

آن خانواده در حیرتم که به رغم آنکه 
فرزند و همسرشان، مرحوم امیرکاووس 
باالزاده، شاگرد آن بزرگ مرد بوده است، 

اکنون مزار او را غصب کرده اند؟«
نگاه نخست عجیب است که  در 
عضوی از خاندان محترم بهار از چنین 
ادبیات نامناسبی حتی برای یک انسان 
معمولی استفاده کند، چه برسد به آنکه 
این جمالت در حق پژوهشگری برجسته 
هم  آن  باشد؛  شده  بیان  سرشناس  و 
شخصیتی که خود از شاگردان مرحوم 
درگذشت  از  پس  و  بود  بهار  مهرداد 
استاد در زنده نگه داشتن یاد و اندیشه 

او مجاهدت ها کرد.
این سال ها به دلیل ازدیاد جمعیت 
مقابر بهشت زهرا چند طبقه شده اند و 
قبرهای چند طبقه نکته عجیبی نیست. 
باالزاده،  مرحوم  درگذشت  از  پس 
مسئوالن امر به این نتیجه رسیدند که به 
جهت پاسداشت خدمات این پژوهشگر 
برجسته و مدرس دانشگاه او را در جوار 
استادش در قطعه هنرمندان و نام آوران 
تصمیم  این  چقدر  و  بسپارند  خاک  به 
درست بود. سوال اینجاست که در این 
روند خانواده زنده یاد باالزاده چه نقشی 
داشته اند که خانم بهار از آنها در حیرت 
فرو رفته است؟ چه بی احترامی به مزار 
مرحوم بهار شده و چه حقی از از این 
بزرگمرد ضایع کرده اند که خانم چهرزاد 

بهار ناچار شده از چنین ادبیات نامناسبی 
پیشین،  مزار  استفاده کند؟ مگر سنگ 
یک اثر تاریخی بود که خانم بهار برای 
خانم  است؟  آن غصه خورده  برداشتن 
تاریخی  گورستان های  به  تاکنون  بهار 
مقابر  از  بسیاری  در  که  ببیند  تا  نرفته 
و بارگاه ها شاگردان در جوار استادان به 

خاک سپرده شده اند؟
خانم  که  باالزاده  کاووس  امیر 
یک  عنوان  به  ایشان  از  بهار  چهرزاد 
را  او  که  می کند  یاد  گمنامی  شخص 
پژوهشگر  اسطوره شناس،  نمی شناخته، 
و  کتابشناس  تئاتر،  و  عامه  فرهنگ 
بود.  دانشگاه  مدرس  و  نسخه شناس 
زنده یاد باالزاده سال ها همدم و همراه 
بازمانده  این  شاید  و  بود  بهار  مرحوم 
خاندان بهار نام ایشان را فراموش کرده 
باشد. جفای خواهر مرحوم مهرداد بهار 
در  باالزاده  کاووس  امیر  نام  حق  در 
صورتی است که این پژوهشگر برجسته 
مجاهدت  استادش  درگذشت  از  پس 
بسیاری در پاسداشت و زنده نگاه داشتن 

یاد، نام و اندیشه او به خرج داد.
به  سطور  این  راقم  که  جایی  تا 
مرحوم  یادنامه  نخستین  دارد  خاطر 
دکتر مهرداد بهار را زنده نام امیرکاووس 
باالزاده با عنوان »مهرداد و بهار: یادنامه 
کرد.  کار  بهار«  مهرداد  دکتر  استاد 
توسط  به سال ۱3۷۷  فاخر  کتاب  این 

انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 
با شمارگان هزار نسخه و 3۷2 صفحه 
باالزاده  مرحوم  همچنین  کرد.  منتشر 
مقاالت و گفت وگوهای بسیاری درباره 
اگر  قطعًا  و  کرد  منتشر  بهار  مرحوم 
تالش های او و دیگر شاگرد مرحوم بهار 
یعنی ابوالقاسم اسماعیل پور نبود، شاید 
هیچگاه نسل جدید با آرا و اندیشه های 

این بزرگ مرد آشنایی پیدا نمی کردند.
زنده یاد باالزاده از استادان محبوب 
و سرشناس گروه نمایش دانشکده هنر 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  معماری  و 
از  البته در بسیاری  بود و  تهران مرکز 
سابقه  نیز  شهرستان ها  دانشکده های 
شاگردان  شهادت  به  داشت.  تدریس 
از  درس  کالس  در  بارها  پرشمارش، 
زنده یاد مهرداد بهار صحبت می کرد و 
نظریات او را درس می داد. باالزاده خود 
فرهنگ  و  شناسی  اسطوره  زمینه  در 
عامه صاحب نظر بود، اما هرگز نخواست 
نامش فراتر از نام استادش مطرح شود. 
رواست که پس از خدمات شایان مرحوم 
باالزاده، عضوی از خاندان بهار با این 
شخصیتی  که  او  از  نامناسب  ادبیات 
به  کند؟  یاد  بود،  و سرشناس  برجسته 
یقین کالم خانم چهرزاد بهار در درجه 
حق  در  است  بزرگی  جفای  نخست 

برادرش مرحوم مهرداد بهار.
حرمت  بهار  چهرزاد  خانم  کاش 
خاندان خود و شخصیتی را که در تکریم 
این خاندان کوشیده بود، حفظ می کرد. 
ایشان شخصیتی را ناشناس خوانده که 
ایران معاصر  بزرگان فرهنگ و هنر  از 
تئاتر،  اهالی  از  عظیمی  طیف  و  بود 
حوزه  پژوهشگران  و  روزنامه نگاران 
فرهنگ و زبان های باستانی از شاگردانش 
هستند. خانم بهار شخصیتی را کوچک 
در  سال ها  حیات  زمان  در  که  شمرده 
تکریم نام بزرگان فرهنگ ایران کوشید 
است  کتاب هایی  مدعا  این  شاهد  و 
است. کاش  منتشر شده  او  قلم  به  که 
و  »مهر  کتاب های  بهار  چهرزاد  خانم 
شیرازی«،  رمضان  »داود  بهار«،  و  داد 
»سیدعبدالغفار طهوری« و »پسر شهرزاد: 
نامه ها و گفتارهایی از مهدی آذریزدی«، 

را می دید.
خوب است که خانم چهرزاد بهار 
باز  را  سعدی«  »گلستان  شریف  متن 
باب  در  معروف  حکایت  آن  و  کرده 
»سیرت پادشاهان« را بخواند و به این 

بیت برسند که:
بزرگش نخوانند اهل خرد

که نام بزرگان به زشتی برد

جفای بازمانده خاندان بهار در حق امیرکاووس باالزاده 

مادِر پسر موریاک به ایران آمد

ــه کاوه  ــا ترجم ــاک ب ــوا موری ــته فرانس ــر« نوش ــادِر پس ــان »م رم
ــر  ــوی نش ــان از س ــزار توم ــای ۱۵ ه ــی در ۱۰۴ صفحــه و به میرعباس
خــزه منتشــر شــد. »مادِر پســر« چهارمیــن رمانــی اســت کــه نشــر خــزه 
در قالــب مجموعــه  »کالســیک های مــدرن« منتشــر می کنــد. پیشــتر در 
قالــب ایــن مجموعــه، رمان هــای »گرنــدل« )جــان گاردنــر - مرتضــی 
ــو را در  ــاد( و »ت ــی -  آزاده اتح ــر پرس ــینما« )واک ــر س ــی(، »زائ زارع
بــازی کشــتند« )الــن راســکین- آیــدا پورنگ فــر( منتشــر شــده اســت.

ــل  ــده  نوب ــوی و برن ــدار فرانس ــس نام ــاک، رمان نوی ــوا موری فرانس
ــر را از  ــن تصاوی ــادِر پســر« یکــی از تکان دهنده تری ــی ۱۹۵2، در »م ادب
فضــای بســته و خفقــان آوِر زندگــی طبقــه  بــورژوای شهرســتانی در نیمــه  
ــا ایــن همــه، »مــادِر پســر«،  نخســت ســده  بیســتم ترســیم می کنــد. ب
ماننــد هــر رمــان بــزرگ دیگــری، بــه زمــان و مــکان خاصــی محــدود 
ــرد؛ احساســاتی  ــق بشــری را نشــانه می گی نمی شــود و احساســات عمی
ــه گاه  ــادی  ک ــی از خوشــی و ش ــه بارقه های ــدوه، و البت ــج و ان ــون رن چ
در زندگــی سوســو می زنــد. بــه همیــن خاطــر اســت کــه حتــی گذشــِت 
نزدیــک بــه ۱۰۰ ســال از انتشــار نســخه  اصلــی »مــادِر پســر« )۱۹23(، 
ــر و  ــی و ت ــان خواندن ــت و همچن ــته اس ــی آن نکاس ــراوت و زیبای از ط

ــد. ــوه می کن ــازه جل ت
موریــاک در ایــن رمــان، داســتان محبــت بیمارگونــه مــادری نســبت 
بــه پســرش را تعریــف می کنــد کــه نهایتــًا بــه مــرگ عروســش منجــر 
ــان ماجــرا نیســت و زمــان مکافــات مــادر هــم  می شــود. امــا ایــن، پای

ــد. ــرا می رس ف

یک قرن »دوستت دارم« در شماره تازه »وزن  دنیا«

شماره  ششم مجله    »وزن دنیا«؛ رسانه  شعر ایران، با تیتر یک »از 
دوستت دارم« مروری بر یک قرن شعر عاشقانه   ایران از ۱3۰۰ تا ۱3۹۹ 

منتشر شد.
تهران،  استان های  شاعران  از  می توانیم  دنیا  وزن  شماره    این  در 
بخوانیم. عالوه  شعر  سمنان  و  خوزستان  ایالم،  البرز،  غربی،  آذربایجان 
دنیا«  وزن  »کارگاه  و  »هم زبانان«  بخش  دو  استان ها،  این  شعر  بر 
همچون  فارسی زبانی  کشورهای  شاعران  شعرهای  بازتاب دهنده ی 
افغانستان و تاجیکستان و شاعرانی از کشورهای دیگر است که به زبان 
ارسالی  شعرهای  منعکس کننده  دوم،  بخش  و  می نویسند  شعر  فارسی 

مخاطبین وزن دنیاست.
در بخش »تعریف و تبصره« این شماره وزن دنیا، پرونده ی مفصلی 
می خوانید درباره ی مروری بر یک قرن شعر عاشقانه ی ایران از ۱3۰۰ تا 

.۱3۹۹
از شاعرانی که در این پرونده به شعرهای عاشقانه ی آنها پرداخته شده 
می توان به نیما یوشیج، مهدی اخوان ثالث، فریدون توللی، نادر نادرپور، 
شاملو، فریدون مشیری، هوشنگ ابتهاج، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، م 
آزاد، نصرت رحمانی، یداهلل رویایی، حمید مصدق، منوچهر آتشی، محمدعلی 
سپانلو، خسرو گلسرخی، اسماعیل خویی، احمدرضا احمدی، بیژن الهی، رضا 
مختاری،  محمد  سرفراز،  اردالن  قنبری،  شهیار  منزوی،  حسین  براهنی، 
و  جنتی عطایی  ایرج  شمس لنگرودی،  باباچاهی،  علی  صالحی،  سیدعلی 

گراناز موسوی اشاره کرد.
در این بخش گفت و گویی با علی باباچاهی، درباره شعر عاشقانه در 

ایران و کتاب »عاشقانه ترین ها« یش می خوانید.
و همچنین وزن دنیا در میزگردی با حضور محمدرضااصالنی، حافظ 
موسوی، مهری بهفر و آتفه چهار محالیان به بررسی شعر عاشقانه  امروز 

ایران و پهنه   معانی و مفاهیم آن پرداخته است.
شماره   ششم »وزن دنیا«، در 2۱2 صفحه و به قیمت ۴۰ هزار تومان 
در کتاب فروشی ها و کیوسک های مطبوعاتی معتبر در دسترس عالقه مندان 

و مخاطبان شعر است.

ان
خو

یش
ی پ

رو

فرناز میرزالو گ
هن

 فر
یم

قو
ت

زهرا ثقفی الریجانی

کتاب برگزیده ای که منتشر نمی شود 
با  است  مصادف  خرداد،  یازدهم  امروز، 
در  ایرانی  معاصر  نویسندٔه  درگذشت  سالروز 

سال ۱3۹۱
رمان  آثارش  بین  از  که  الهی،  اصغر 
»سالمرگی« برنده جایزه گلشیری شد، متولد 
سال ۱323 مشهد بود، که سال های جوانی او 
به دلیل فعالیت سیاسی تالطم زیادی داشت،  با 
وجود این موفق شد مدرک دکترای تخصصی 
رشته روان پزشکی را از دانشگاه تهران دریافت 
 ۱3۶۰ تا   ۱3۵۸ سال های  بین  الهی  کند. 
روان شناسی  بازتاب  مجله  سردبیر  به عنوان 
همکاری داشت. سپس به تدریس در دانشگاه 

علوم پزشکی ایران و پزشکی پرداخت و مدتی نیز دانشیار دانشگاه علوم پزشکی 
تهران و متخصص روان پزشکی بود.

نخستین داستان های کوتاه اصغر الهی در دهه ۴۰ منتشر شد. وی نویسندٔه 
و  »بازی«  داستان های  مجموعه  و  بی بی جان«  »مادرم  »سالمرگی«،  رمان های 
داستان کوتاه »دیگر  انتشار مجموعه  با  در سال ۱3۷۰  بود.  پاییزی«  »قصه های 
سیاووشی نمانده است« به کشف و خلق شگردهای تازه روایتگری در داستان های 
روان شناختی پرداخت و مجموعه داستان  »رؤیا تا رؤیا« و نمایشنامه »قالیباف« از 

دیگر آثار ادبی اوست.
اصغر الهی همچنین چند کتاب در زمینه شناخت مسائل روان پزشکی ترجمه 
با رمان سالمرگی موفق به دریافت جایزه  و تألیف کرده است، که در سال ۱3۸۶ 
بهترین رمان از جایزه هوشنگ گلشیری شد، اما پس از روی کار آمدن دولت محمود 
احمدی نژاد، آن رمان سالمرگی در زمره آثاری قرار گرفت که مجوز تجدید چاپ ندارد 

و چاپ مجددش منوط به بررسی دوباره اثر است.

مافیای قاچاق کتاب مثل اژدهای هفت سر است
مدیر انتشارات معین با اشاره به این که مافیای 
قاچاق کتاب، مثل یک اژدهای هفت سر است، می گوید: 
یکی از مشکالت بزرگ نشر ما این است که مخاطب 

به ناشر اعتماد ندارد.
و  ناشران  شرایط  درباره   ، رامسری  لیما صالح 
کتابفروشان پس از شیوع کرونا گفت: با توجه به اوضاعی 
که پیش آمد و نمایشگاه کتاب تهران برگزار نشد، ناشران 
تصمیم گرفتند، تخفیفی بهارانه را در پایگاه های اینترنتی 
خود در نظر بگیرند. هر ناشری هم به فراخور خودش، 
رقمی از تخفیف را در نظر گرفت؛ بعضی ها 3۰ درصد، 

برخی ۴۰ درصد یا برخی هم ۱۰ درصد.
وی افزود: ما تخفیف خود را روی 2۰ درصد در نظر گرفتیم. علت اتخاد تصمیم اعمال 
تخفیف هم بین ناشران، این بود که یک حرکت آموزشی و تشویقی برای مردم باشد که تالش 
کنند، انجام خیلی از کارها را از دور با استفاده از فناوری روز تمرین کنند. یعنی با خود گفتیم، حاال 
که کرونا آمده و دولت و مسئوالن پزشکی کشور همه از مردم خواهش می کنند در خانه بمانند، 
ما هم نقشی در این قرنطینه خانگی داشته باشیم. در نتیجه بین خودمان گفتیم، حرکتی کنیم 
که نگاه مردم را هم متوجه کتاب و کتابخوانی کرده باشیم. و چون نمی شد همین گونه و بدون 
در نظرگرفتن امتیازات ویژه مردم را به خرید کتاب از پایگاه های اینترنتی مان دعوت کنیم، طرح 
تخفیف بهاری را در نظر گرفتیم. به این ترتیب هم قرنطینه به هم نمی خورد هم فروش کتاب، 

متوقف نمی شد. تالشی هم بود تا نمایشگاه اردیبهشت که برگزار نشد، تا حدی جبران شود.
مدیر انتشارات معین در بخشی از گفتگو، با اشاره به این که موافق برگزاری مجازی 
نمایشگاه کتاب نیست، گفت: اگر بخواهیم بیش از این یعنی همین طرح تخفیف، جلو برویم به 
همکاران کتابفروش ما آسیب می رسد. تا همین جا هم برخی اعتراض دارند. اما برگزاری نمایشگاه 
کتاب به طور مجازی، به کسانی که فروشگاه کتاب یا شهر کتاب دارند، آسیب می زند چون 
اجاره بها، حقوق پرسنل، هزینه آب و برق و … دارند و اگر بخواهیم رویه عدم رعایت حال شان 
را پیشینه کنیم، به آن ها آسیب وارد می آید. نباید یک جا را آباد کنیم و به خاطرش چندجای دیگر 
را خراب کنیم! ما ناشران با تخفیف بهاری سعی کردیم، کاری صورت داده باشیم اما حداقل 

من، دیگر موافق بیشتر از این نیستم.
صالح رامسری در ادامه گفتگو و در پاسخ به این  سئوال که آیا خواسته قبلی اش مبنی 
بر مبارزه مستقیم با قاچاقیان کتاب با مقابله جدید با دستفروشان برآورده شده، گفت: راستش 
باید اذعان کرد که مساله قاچاق کتاب، یک اژدهای هفت سر است و هر سرش را که می زنی، 
یک سر دیگرش در می آید. برخورد جدی خوب است ولی هر وقت بخواهی شعار عمل کنی یا 
به طور سطحی به آن نگاه کنی، به مشکل برمی خوری. ما فقط می گوئیم بیایید با قاچاق کتاب 

مبارزه کنیم! اما باید دید ریشه در کجاست. در گفتگوهای پیشین  هم گفته ام که
چون نیک نگه کرد و پر خویش بر آن دید
گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست

ادامه گفت: من ریشه را در وزارت ارشاد می بینم. یعنی شخصًا مشکل را در  وی در 
ممیزی وزارت ارشاد می دانم. من کتاب »قند و نمک« را با جلد گالینگور و کیفیت خوب چاپ 
کرده ام اما خواننده می رود کتابی را که قاچاقچی با جلد شومیز چاپ کرده می خرد. چرا؟ وقتی 
سوال می کنم که چرا کتاب مجوزدار و گالینگور من را نمی خری و می روی کتاب بی مجوز 
قاچاقچی ها را می خری، می گوید »برای این که آن یکی سانسورشده نیست.« در حالی که هر 
دو کتاب، یکی هستند و هیچ فرق محتوایی با یکدیگر ندارند اما مخاطب فکر می کند کتاب 

بدون مجوز، یعنی کتاب بدون سانسور و کتاب بهتر و صریح تر.
این ناشر در پاسخ به این نکته که شاید مشکل از ذهنیت خود مردم باشد، گفت: خب، 
این ذهنیت را چه کسی ایجاد کرده است؟ من این مساله را به مدیرکل اداره کتاب وزارت ارشاد 
بگذارید  می آورید.  وجود  به  ارشادی ها  وزارت  را شما  این ذهنیت  از  بخشی  گفتم  گفتم.  هم 
مثالی بزنم! هفته گذشته مجوز کتابی را گرفتم که داستان زندگی ناصرخسرو قبادیانی است. 
ناصرخسرو در سفرنامه اش قدم گذاشته،  افتاده و هرجا که  راه  آمریکا  از  این کتاب،  نویسنده 
برای من قسم  است.  رفته  آن جا  به  این شاعر  یا هرجای دیگری که  است؛ مصر، مکه  رفته 
می خورد و می گفت وقتی به تاجیکستان رفتم، دو نفر ژاندارم را به طور روزمرد اجیر کردم تا 
همراهم باشند. اما از جایی به بعد، جلوتر نیامدند. فکر می کنید چرا؟ چون گفتند جلوتر لوله 
تانک طالبان معلوم است. ما دیگر نمی آییم! من هم کوله ام را برداشتم و تنها به سمت آرامگاه 
ناصرخسرو رفتم! خب، این نویسنده با این وضعیت و زحمت، رمانی براساس زندگی ناصرخسرو، 
تنها شاعر بزرگ شیعه نوشته است. حاال که وقت مجوزدادن رسیده، ممیز اداره کتاب گفته باید 
یک صفحه کامل از این کتاب حذف شود. منظورش هم جایی است که مربوط به فقهای درباره 
بخارا است. همان طور که گفتم ناصرخسرو شیعه بوده و چوب عالقه اش به امام علی)ع( را 
خورده است. تا جایی که حکم به بددینی اش دادند و خواستند سنگسارش کنند که در نهایت 
حکمش به تبعید یمگان رسید. آقای ممیز اداره کتاب می گوید این صفحه از کتاب، باعث شبهه 
درباره قفها می شود! چه قدر من درباره این یک صفحه نامه نوشته باشم، خوب است؟ در نهایت 
این که  ایشان هم تعجب کرد و گفت:  آقای مرادی نیا صحبت کنم که  با خود  مجبور شدم 
ایرادی ندارد! چرا گفته اند حذفش کنید؟ خب، اگر من آقای مرادی نیا را پیدا نمی کردم و ایشان 
هم آن یک صفحه را نمی خواند، چه می شد؟ حاال پس از این همه زحمت و مرارت، کتاب دارد 
بدون آسیب چاپ می شود. اما چرا کارهای این کتاب که می شد پیش از عید نوروز منتشر شود 
و در ایام قرنطینه همدم مردم باشد تا با زندگی و زمانه سخت یک شاعر شیعه آشنا شوند، باید 

3 ماه عقب بیافتد؟ به خاطر برخورد طالبانی یک ممیز در وزارت ارشاد!
صالح رامسری در ادامه گفت: همین برخوردها و نقل به نقل گفتن شان بین مردم، باعث 
می شود در خواننده شبهه ایجاد شود. آخر چه طور ممکن است کتابی که ۱۰ بار چاپ شده، 
کتاب  قاچاقچیان  نوبت  حاال  بگیرند؟  را  جلویش  و  بربخورد  مشکل  به  یازدهم  چاپ  برای 
می رسد که اتفاقًا شاخک های بسیار تیزی دارند و وقتی می فهمند برای کتابی چنین شرایطی 
ایجاد شده، بالفاصله قاچاقش کرده و آن را می فروشند. در نتیجه به سود خودشان می رسند. 
پس هرکاری بکنی، این اژدهای هفت سر از جای دیگری خودش را نشان می دهد. چندی پیش، 
دوستی از قم با من تماس گرفت و گفت آقای رامسری یک چاپخانه در قم دارد کتاب های شما 

را به طور غیرمجاز چاپ می کند. چرا کاری نمی کنی؟

کامیار عابدی 
سیروس ُمشِفقی به سبب شغل پدرش 
در ُپل سفیِد سوادکوِه مازندران چشم به جهان 
گشود. خانوادۀ او آذری تبار بودند. وی ابتدا در 
رشتۀ مهندسی مخابرات لیسانس گرفت و پس 
از مدتی در رشتۀ سینما. هم مدت ها در زمینۀ 
نخست کار کرد و هم زمانی در عرصۀ اخیر. با 
این همه، او بیش از همه، شاعر بود. مشفقی در 
دو دهۀ ۱3۵۰-۱3۴۰ از ُپرتکاپوترین شاعران 
نوگرای ایران در نسل خود محسوب می شد. 
در این دوره، عالوه بر انتشار سروده هایی در 
روزنامه ها و مجله ها، چهار دفتر شعر از وی 
زمستانی«  چپرهای  پشت   « عنوان های  با 
 ۸۰  ،۱3۴۸( »پاییز«  ص(،   ۶۹  ،۱3۴۴(
و  ص(   ۱۰۱  ،۱3۴۹( جوان«  »نعرۀ  ص(، 
دسترس  در  ۷۶ ص(   ،۱3۵۷( »شبیخون« 

عالقه مندان شعر نو قرار گرفت.
شعرهای مشفقی اغلب روایتی است از 
حماسه و سوگ، و در مواردی محدود آمیخته 
یا  خودآگاه  ضمنی،  صورت  به  او  تغزل.  با 
و  سیاسی  فضای  بازنمایِی  به  ناخودآگاه، 
اجتماعی  دورۀ جنگ سرد متمایل است. البته 
در شعرهایش از طبیعت و روستا هم سخن 
به میان می آید. اما واقعیت این است که به 
خالف گفتۀ برخی ادیبان او را نمی توان »شاعر 
روستا« نامید. جهان او جهان کلی تری است 
که در آن آرمان ها و رویاها بر واقعیت برتری 
یافته است. او ربودۀ آرزوهای انسانی است. به 
تعبیر خودش: »این آواز دلخراش کسی است 
که ]روزگارش[ در نومیدی سپری می شود و 
صدای نسلی که دیگر به خانه برنمی گردد« 
)پاییز، ص ۷2(. در یکی از شعرهایش با عنوان 

»پاییز دشت« چنین آمده است:
در فصل های جداگانه

وقتی تمام سال نمی بارید
ما در مباحثه بودیم

پاییز
در شاخه های نازک بیِدستان

غمناک می گذشت
و باد

مرزی کشیده میان درخت و آب
در فصل های جداگانه

هر برگ، برگ برِگ حکایت ها
هر تیشه، آسمان مصیبت بود

ما در مباحثه بودیم
و  شرق

اطلسی«  دشت  شکفتگی  َمقدم  در 
)پشت چپرها، صص۱۷-۱۸(

آرزوها  این  حدوِد  و  حد  همه،  این  با 
باقی  کم گفته  یا  ناگفته  اغلب  شعرها  در 
می ماند: مشفقی از تن سپردن به ایدئولوژی 
می گریزد. در بخشی از شعرها، گویی شاعر/

راوی بر ُکرسی خطابه ایستاده و انسان ایرانی 
و حتی گاه جهانِی عصر خود را خطاب قرارداده 
است. البته پس از پایان جنگ سرد، هم شعر 
و هم شاعر به حاشیه منتقل شدند. از این رو، 
با وجود انتشار دفتری در این دوره با عنوان 
»عشق معنی می کند حرف مرا« )۱3۸۱، ۷۵ 
عجیب  ُمنجی  این  عشق،  بر  تکیه  و  ص( 
ایرانیان در طول تاریخ، صدای این شاعر در 
میان جریان های مختلف نوتر به کلی ناشنیده 
باقی ماند. به رغم این نکته، در تاریخ شعر 
فارسی در دوره تجدد، عالوه برحوزۀ محتوا و 
معنی، نباید از یاد برد که مشفقی بر وزن شعر 
نیمایی چیرگی مطلوبی داشت. البته گرایش او 
به شعر خطابی، اغلب سبب می شد که عنصر 
ایجاز در سروده هایش تحت شعاِع سخنوری 
در کالم قرار گیرد. شاید از همین رو بود که 

نادر نادرپور، شاعر سخنور برجسته، شعر او را 
چنین می ستود:

بیانی  و  اندیشه  مشفقی  »سیروس 
حماسی داشت و شعرش مثل خود او بلند و 
نیرومند و خوش سیما بود و به رغم خطاهای 
لغزش های  یا  الفاظ  کاربرد  در  گاهگاهی 
انگشت شمار در صرف و نحو، دارای مضامینی 
بکر و سیال بود« )طفل صدساله ای به نام 
شعر نو، گفت وگو با صدرالدین الهی، آمریکا، 

2۰۱۶، ص 23۶(.
ادبی مشفقی در میانۀ  اوج تکاپوهای 
بیست تا سی و پنج سالگی اش بود. او در سال 
شد.  فرخزاد  فروغ  شعر  جایزه  برندۀ   ۱3۵۱
این، در همین دهه، در مجموعۀ  بر  عالوه 
شاعرانی قرار داشت که در یکی از ۱۰ شب 
سال ۱3۵۶ در »انجمن گوته« شعر خواند. وی 
در سال های متاخرتر از حضور اجتماعی دور 
به نظر می رسید. پس از درگذشت همسرش، 
محاصرۀ  در  را  او  پیش  از  بیش  بیماری ها 
دوستانش  از  برخی  با  فقط  گرفت.  خویش 
مانند عظیم زرین کوب )کتاب شناس، و برادر 
و  زرین کوب(  عبدالحسین  استاد  کوچکتِر 
عبدالرحمن ُفرقانی فر )شاعر( مراوده داشت. 
من، خود، جز دو-سه بار بیش تر مشفقی را از 
نزدیک ندیدم.اما در بهمن ماه ۱3۹۸ تلفنی با 
وی چند کلمه دربارۀ سیر زندگی و شعرهایش 
اسفندماه  در  بود  قرار  چون  گفتم.  سخن 
نشستی در تحلیل سروده هایش به کوشش 
امرایی  اسداهلل  و  )شاعر(  عابدینی  فرهاد 
این  بدبختانه،  شود.  برگزار  ادبی(  )مترجم 
نشست که چند تن از جمله محمود معتقدی 
و صاحب این قلم از جملۀ سخنرانان آن بودند، 
به سبب بیماری ُمسری جهانِی کووید-۱۹ 
برگزار نشد. اما به تعبیر حافظ »بر لب بحر 
فنا منتظریم ای ساقی...«: بیماری ریوی این 
شاعر گرامی را، که زادۀ بهار ۱322 بود، در 
بهار ۱3۹۹ از جامعۀ شعر ایران و زبان فارسی 
ربود. با نقل شعری دلپذیر از او با عنوان »دلیر 
خجسته« از نخستین دفترش، که جاِن جوانی 

او بود، این نوشتۀ کوتاه را پایان می برم:

»فراموش کردم، فراموش کردی
فراموش کردی، فراموش کردند
پدر من صدای تو را می شناسم

پدر من تو را می شناسم، تو را می شناسم
قله های  آن  پشت  از  تو  شگفت  صدای 

ِمه آلود برفی
طنین دارد اینک ز انگیزۀ کوچ آن پهلوانان تنها

که یک شب صبورانه بر پشت اسبان چابک 
نشستند

و از امتداد درختان ساکت گذشتند
و رفتند، رفتند، رفتند، رفتند

تصاویر اشباح آن دره های موازی
به نجوای کهریز کوچک به خلوت خزیدند

و وهم غبار بیابان، بیابان آن سوی مرتع
به رویای آرام و پاکیزۀ آسمان ریخت

تنبل  علف های  را  ِسهره ها  خوش  خواب  و 
به هم زد

و در انتهای مالل آور شب
- - نمی دانم آن شب کدامین شب از این 

زمستان بی انتها بود-
که در انتهای مال ل آور شب

گریزنده باد شتابان، شتابان، شتابان
و گل های قاصد،و  بانگ خبرها، خبرها، خبرها

پدر من صدای تو را می شناسم
تو آن پهلوان لجوجی که با پهلوانان تنها نرفتی
و در خون، در این مرز ویران نشستی و ماندی

صدای کالغان آن روستا را
فراز درختان پاییز مرتع شنیدی

و با آن پرستوی غربت به همدردی الله زاران 
نشستی

و خاک مزار شهیدان این سرزمین را
به سر ریختی، سرمۀ دیده کردی

فراموش کردم، فراموش کردی
ذوب  را  برف  اگر  چابک  اسبان  نَفس های 

می کرد
شب  کمرگان  از  اگر  تبّرک  ارابه های  و 

می گذشتند
اگر می گذشتند...

اگر می گذشتند... )پشت چپرهای زمستانی، 
صص 2۴-2۶(

یادی از شاعِر »پشت َچپَرهای زمستانی«
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مجموعه طنز  »بگو و بخند«  در فضای مجازی 

و  روزنامه نگار  بخشی،  حسین 
مدتی  از  اصفهان،  ساکن  سینماگر 
و  کارگردانی  تهیه  به  اقدام  پیش 
مجموعه های طنز اپیزودیک با عنوان 
»بگو بخند« کرده، که هر قسمت آن 

داستانی مستقل دارد. 
در این مجموعه عالوه بر خود حسین 
مقصودی،  نرگس  جمله  از  اصفهانی  بازیگران  از  دیگری  عده  بخشی، 
کیمیا شیرانی، شهال غفاری،  محسن توکلی، مهناز غفاری،اصغر حسینی  
و... ایفای نقش کرده اند و مجموعه هم اکنون  از شبکه آپارات در حال 

پخش است.
عوامل پشت صحنه این مجموعه عبارتند از رسول الهی )دستیار 
وکارگردان(، امیر حسین مزورعی )مدیر تولید( ، حسین درخشنده )مدیر 

تصویربرداری(، محسن توکلی)عکاس(، مرتضی غفاریان )صدابردار(.  

بررسی یک ماجرای جنایی در »خانه و خانواده« 
رادیو ایران

روز  خانواده«  و  »خانه  برنامه 
دوشنبه ۱2 خرداد زوایایی از پرونده 
قتل رومینا اشرفی را باز می کند که 

تاکنون شنیده نشده است.
ز  ا یکی  ر پو عیل  سما ا محمد 
برنامه خانه و خانواده شبکه  تهیه کنندگان 
رادیویی ایران گفت در شرایطی که خبر قتل رومینا اشرفی نوجوان ۱3 ساله 
تالشی تمام نگاه ها را به آن سمت و سو برده، برنامه »خانه و خانواده« 
روز دوشنبه ۱2 خرداد با حضور حجت االسالم احمدرضا شیروانی مشاور 
خانواده و کارشناس مذهبی و حسین خزائی فر خبرنگار حوادث از زوایای 
مختلف، این پرونده را مورد بررسی قرار می دهد و صدای اطرافیان رومینا 
برای روشن شدن بیشتر ماجرا پخش خواهد شد. برنامه »خانه و خانواده« 

از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ از رادیو ایران پخش می شود.

ابهام در برگزاری یک کنسرت

محسن  ت  کنسر ت  تبلیغا
همزمان  جزیره کیش  در  ابراهیم زاده 
با استمرار تعطیالت کرونایی، در حالی 
منتشر شده که مدیرکل موسیقی ارشاد 
صدور هرگونه مجوز برای از سرگیری 

اجراهای صحنه ای را رد می کند.
خوانندگان  بعضی  روزی است  چند 
موسیقی پاپ از جمله محسن ابراهیم زاده که طی سال های اخیر تبدیل 
به چهره های پول سازتر در حوزه برگزاری کنسرت های پاپ تبدیل شده اند، 
از  انتشار پست هایی در صفحه های شخصی خود در فضای مجازی  با 
خبر  کیش  جزیره  چون  مناطقی  در  خود  کنسرت  تازه ترین  برگزاری 
می دهند. این در حالی است که هنوز ابالغیه رسمی از سوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا مبنی بر مجاز بودن برپایی کنسرت در تهران و شهرهای 

مختلف کشور )حتی در شهرهای وضعیت سفید(، صادر نشده است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴۰

»گل به خودی« مقابل دوربین می رود

به  ُگل  « یی  سینما فیلم 
تجری  احمد  کارگردانی  به  خودی« 
در  مقامی  قائم  علی  تهیه کنندگی  و 
ژانر کودک و نوجوان به زودی ساخته 

می شود.
فیلمنامه این اثر نوشته مشترک 

احمد تجری و الله قهرمانی است و فضایی 
رئال، عروسکی و موزیکال دارد.

آرزوهای تعدادی کودک است که  آمال و  این فیلم قصه  داستان 
در پرورشگاه زندگی می کنند و به کمک چند عروسک وارد ماجراهایی 

فانتزی و پراسترس می شوند.
کیومرث پوراحمد کارگردان سینما به عنوان مشاور کارگردان در این 
پروژه سینمایی حضور دارد. »ُگل به خودی« هم اکنون در مرحله پیش 
تولید و انتخاب بازیگر قرار دارد و بزودی در تهران جلوی دوربین می رود.

ما
سین

 

پیرامون ضرورت ثبت مشاغل هنري...

نوید فرح مرزي: مسئوالن از هنرمندان به شکل کاربردي استفاده مي کنند!
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روزها  این  مختلف  عرصه هاي  در  هنرمندان 
بیش از پیش به ضرورت ثبت مشاغل خود فکر کرده 
و مي پردازند. در واقع در تمام سال هاي اخیر به دلیل 
شمار  به  ضروري  مشاغل  از  هنري  مشاغل  اینکه 
هرگز  ولي  داشتند  گالیه هایي  هنرمندان  نمي رفتند، 
به این شدت نرسیده بود و شاید کرونا و حواشي آن 
باعث شد تا هنرمندان بیش از پیش به مشکل اساسي 

خود در کشور فکر کنند.
نوید فرح مرزی، عضو هیات مدیره انجمن گریم و 
ماسک خانه تئاتر و یکي از گریمورهاي مطرح و پرکار 
سینما و تلویزیون روز گذشته درباره ضرورت ثبت مشاغل 
هنری به عنوان یک شغل به دنیاي جوانان گفت: این 
تعریف سال هاست که دیرکرد دارد. سالیان سال است 
که افراد زیادی در شاخه های مختلف این حرفه دارند 
فعالیت می کنند و یکی از ارکان فرهنگسازی کشور به 
حساب می آیند و همچنین انتقال دهنده پیام های اخالقی، 
بهداشتی، امنیتی و سیاسی هستند ولی تعریف شغلی شان 

بالتکلیف است. من بهتر است صحبتم را در قالب گالیه 
مطرح کنم که چرا این شغل تاکنون ثبت شغلی نشده 
است؟ مسئولین نهایت کم لطفی و بی مهری را به جماعت 
هنر داشته اند. ما هنرمندان انگار قرار است در یک سری 
تاریخ های محدود به عنوان سیبل معرفی شویم تا به مردم 
پیام های الزم را بدهیم و بعد فراموش شویم. در واقع 
دارند از بچه های هنر بسیار کاربردی استفاده می کنند و 
وقتی موضوع به سرانجام می رسد، اصال یادشان می رود 
یک جماعتی کنار هم جمع شده اند تا اسباب اجراییات 

خواسته  آنها را فراهم کنند.
تناسب  نبود  با  رابطه  در  مطرح  گریمور  این 
با  هنر  عرصه  در  انسانی  نیروی  کمی  رشد  میان 
فضاهای فعالیت و کسب درآمد هنری عنوان کرد: در 
سال های اخیر شاید تالش بر این بوده که فضاهایی 
برای اشتغال زایی جوان ها و اعالم حضورشان فراهم 
این اعالم حضورها اساسا بی قاعده است.  شود، ولی 
به  خصوصی  تئاتر  سالن  یک سری  آمده اند  مثال 

وجود آورده اند که من خودم در سالن های خصوصی 
کارگردانی و بازیگری کرده ام و بسیار خوب بوده اند، 
اما سوال اینجاست که چه تسهیالتی برای این سالن ها 
دو  طی  حداقل  سال  طول  در  ما  گرفته اند؟  نظر  در 
مرحله فارغ التحصیالن رشته تئاتر، سینما و تلویزیون 
را در مقاطع مختلف داریم، اما آیا بستر کار برای آنها 
فراهم شده است؟ اشتغال زایی فقط این نیست که در 
گوشه های شهر سالن  درست کنند. شاید از لحاظ کمی 
تعداد سالن ها زیاد شده باشد ولی آیا به لحاظ کیفیتی 
هم بهتر شده اند؟ اصال آیا بابت این موضوع دغدغه 
داشته ایم و یا فقط قرار بوده یک آماری بدهیم و بگوییم 
فالن قدر سالن تاسیس کرده ایم. من فکر می کنم یک 
شتاب زدگی در اجراهای متعدد و پشت سر هم به وجود 
آمده که محتوا هم ندارند. به نظرم تئاتر ما فقط شلوغ 
باید  که  آنطور  ما  که  است  این  واقعیت  است.  شده 
مردم را به تئاتر دعوت نکرده ایم. تئاترهای حرفه ای 
ما همچنان محدود به سالن های  دولتی می شوند که 

در تصرف یک عده خاصی قرار دارند. یعنی نیامده اند 
در این سالن ها یک هم آوایی و هماهنگی بین نسل 
قدیم و نسل جدید به وجود بیاورند. ما بچه های تئاتر 
خیابانی را داریم که به شدت می توانند مفید باشند ولی 

چقدر از آنها استفاده شده است؟
نوید فرح مرزي در پایان صحبت هایش با اشاره به 
جشنواره گفت: تقویم هنری هر سال پس از جشنواره 
فجر تا چند ماه بسته می شد که این مسئله امسال با 
شیوع ویروس کرونا تشدید شد، ولی هیچ مسئولی در 
هیچ کدام از مصاحبه های خودشان هیچ دغدغه ای برای 
از فرهنگ و هنر  نداشتند و اسمی  اصحاب فرهنگ 
نیاوردند. آیا وزارت کار که نیروهایش همچنان درگیر 
را  تثبیت هویتی خودشان هستند دغدغه من و شما 
دارند؟ من فکر می کنم اگر شهرام گیل آبادی و ایرج 
راد پشت قضیه را نمی گرفتند، عمال همین دو بن هدیه 
هم به افراد داده نمی شد. در این مدت اصال یک نفر 

هم نیامد به ما بگوید شما چه کار می کنید!؟
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حسین زاده محمد 

پیرامون  زیادي  صحبت هاي  اخیر  چندماه  در 
تولیدات تلویزیون شده و منتقدان و همینطور اهالي 
رسانه بارها راجع به کمبودها و مسائلي از این دست 
و  تلویزیون  تولیدات  اتفاقا بحث  و  صحبت کرده اند 
بعضا دست خالي مدیران در این زمینه در ایام کرونا 
و قرنطینه و خانه نشیني مردم بیش از پیش به چشم 
آمد. با این حال بعضي از مدیران سعي کردند تا با ُپر 
کردن کنداکتور برنامه هاي خود در این مدت حداقل 
کاري که براي سرگرمي مخاطب مي توانستند انجام 
انجام داده و به قول معروف خودي نشان  را  دهند 
دهند. شبکه دو سیما برای ماه رمضان کنداکتوری 
اجتماعی  برنامه های  بود.  دیده  تدارک  پیمان  و  ُپر 
که  کودکان  ویژه  برنامه  کنار  در  محور  گفتگو  و 
دنبال  را  زیستی  محیط  و  فرهنگی  دغدغه های 
که  مهندس،  بچه  سریال  اینها  کنار  در  و  می کند 
بیاورد.  دست  به  را  باالیی  رضایت  درصد  توانست 
روز گذشته محمدرضا جعفری جلوه، مدیر شبکه دو 
در گفتگویي به مسائل مختلف پیرامون شبکه تحت 
نظارت خود پرداخت از برنامه ها، تغییرات و همینطور 

انتصابات جدید صحبت کرد...
خود  صحبت هاي  بتداي  ا در  جلوه  جعفري 
مشکالت  و  جواشي  و  کرونا  بیماري  به  اشاره  با 
براي مردم گفت:  بیماري  این  از سوي  ایجاد شده 
قرار  سختی  شرایط  در  بیماري  این  با  روزها  این 
با یک همه گیری در جهان روبرو هستیم.  داریم و 
تجربه  که  نوظهور  عجیب  و  سخت  بیماری  این 
عوارض  و  می کند  ایجاد  مبتالیان  برای  سهمگینی 
حتی  و  قتصادی  ا و  جتماعی  ا متکثر  و  متعدد 
فرهنگی در ابعاد مختلف مادی و معنوی در زندگی 
انسان داشته و دارد. به هر حال ایام پرکاری را در 
شبکه دو سپری کردیم در این 2-3 ماه گذشته در 
زمستان ۹۸ و در بهار ۹۹ به عنوان شبکه دو و هم 

به عنوان جزء و عضو و بخشی از کلیت صداوسیما 
و کلیت رسانه در تکاپو بودیم برای تولیدات بهتر و 
 ۹۸ داشتیم. در زمستان  اعتنایی هم  قابل  توفیقات 
درخشش سریال از سرنوشت، که یکی از آثار خوب 
و ارزشمند سال های اخیر تلویزیون بود و اخیرا هم 
که در سال ۹۹ این تجربه تداوم پیدا کرده با سریال 
بچه مهندس، که توانست در اوج توفیق با مخاطب 
امیدواریم  و  کند  برقرار  خوبی  بسیار  پیوند  خودش 
دورنما هم  البته  باشد.  مستمر  توفیق همچنان  این 
این را به نحوی نشان می دهد. امسال بهار خاصی 
را گذراندیم. نوروز متفاوتی را سپری کردیم. در ابعاد 
هست.  و  بود  پیچیده  و  سخت  رسانه  کار  مختلف 
رسانه باید فشارهایی را که بر فضای ذهنی و عاطفی 
مردمی که گرفتار این همه گیری هستند و عوارض 
کاری  می کرد.  جبران  می کنند،  لمس  را  آن  متعدد 
رسانه  روش  بر  دستگاه ها  همه  از  بیش  آن  بار  که 
با همه مضایقی  الحمدهلل در این زمینه  بوده است. 
که وجود داشت و سختی های کار، رسانه  هم تمام قد 
تالش کرد و ما هم به سهم خودمان در شبکه دو 
ادامه  در  و  کنیم  را سپری  متنوعی  نوروز  توانستیم 
با دست خیلی پرتری وارد ماه مبارک رمضان شدیم. 
رمضان امسال شبکه دو بسیار متفاوت از سال های 
و  رنگین  بسیار  پخش  جدول  بود.  خودش  گذشته 
متناسب  برنامه های  از  مشحون  محترمی  و  متنوع 
و ارزشمند از گروه های مختلف، داشت. یک جدول 
ساعات  آغازین  از  متنوع  و  متوازن  و  وزین  پخش 
و  و گسترده  بسیار  گواه تالش  نیمه شب،  تا  سحر 
برنامه های  ارائه  در  ما  برنامه ساز  همکاران  کیفی 
که  خود  خاص  طعم های  با  متفاوت  و  متین  تازه، 
ما  بود.  ملموس  و  مالحظه  قابل  هم  آن  عناوین 
پگاه  داشتیم،  را  خودمان  خاص  سحرگاهی  برنامه 
با  می  خورد  پیوند  فاصله ای  با  برنامه  این  عاشقی، 
برنامه موفق و صبحگاهی در انتهای الوند، که امروز 
یکی از بهترین برنامه های صبحگاهی سیما مي باشد 

و اقبال مخاطب عام و خاص به ویژه دست اندرکاران 
برنامه  این  سمت  به  خودخواسته  که  مسئوالن  و 
برنامه  چند  با  صبح گاه  است.  آن  گواه  می آیند، 
است  سالی  یکی دو  نیمروز.  تا  می شد  تکمیل  دیگر 
جنوبی،  خراسان  استان  از  طبس،  از  داریم  توفیق 
بن موسی  حسین  امامزاده  از  را  قرآن  جزءخوانی 
الکاظم که بقعه ایشان آن خطه را مزین کرده پخش 
از  قرآن  جزءخوانی های  بهترین  از  یکی  که  کنیم 
برنامه  دوم  بار  پخش  فرصت  استان هاست.  مراکز 
آن  پخش  نخستین  که  محل،  بچه  مفرح  و  جذاب 
عصرگاه است، در نیمروز رخ می دهد. این کنداکتور 
در ایام ماه مبارک همینطور متنوع و متفاوت پیش 
همه  مثل  که  انصاریان  استاد  سخنرانی  تا  می آمد 
مذهبی  سخنرانی های  پرمخاطب ترین  جزو  سال ها 
خوب  آدم های  ما  عصرگاهی  برنامه  اولین  است. 
برنامه هایی  از  از گروه خانواده که یکی  بود.  شهر، 
با  دارم،  آن  به  ویژه ای  احترام  ادای  من  که  است 
اجرای خوب آقای احمدزاده عزیز که انصافا ارتباط 
به لحاظ موضوعی  با مخاطبین گرفته و  را  موثری 
و حیطه مفهومی، دربرگیرنده بهترین مفاهیم مورد 
که  ایام  این  در  و  خدا  ماه  در  امروز  مخاطب  نیاز 
نوع دوستی  و  دستگیری  و  تعاضد  و  تعامل  مسئله 
این  می زند،  موج  جامعه  در  اول  نیاز  عنوان  به 
نیکوکاران  برجسته ترین  با  گزیده  شکل  به  برنامه 
معرفی  را  آنها  دلپذیری  قاب  در  نشست  گفتگو  به 
خوب  مجموعه  برنامه  این  از  بعد  بالفاصله  کرد. 
نمایشی طنز و مفرح بچه محل را داشتیم که امسال 
به  تولید  در  که  مضایقی  همه  با  موجود  شرایط  در 
دلیل شرایط کرونایی تحمیل شده بود، توانست در 
آنتن برساند.  به  را  ابعاد موفق شود و خودش  همه 
 ۵۰ تا   ۴۵ تایم  یک  در  برنامه  این  پخش  اولین 
دقیقه ای در این ساعت است. پس از این برنامه ما 
تجربه  که  داشتیم  را  مکث  برنامه  افطار  آستانه  در 
ساختار  با  آبرومند.  و  فاخر  تجربه  ای  بود،  جدیدی 

خوب و تنوع در اجرا و با انتخاب های دلپذیر نسبت 
می تواند  مخاطب  برای  که  متناسبی  سوژه های  به 
روایت آنها، روایت دلپذیرترین ابعاد زندگی و در عین 
حال عبرت آموزترین ها باشد. این برنامه  هم توانست 
جایگاه خوبی را نزد مخاطبین داشته و اعتبار خودش 
را به سهم خویش به رخ بکشد. سپس سریال بچه 
مهندس را داشتیم که واقعا خوب عمل کرد و باید 
دست مریزاد گفت به تیمی که در تهیه و کارگردانی 
شکل  را  خوب  مجموعه  این  توانستند  فیلمنامه  و 
دهند. آخر شب و برنامه شبگرد، که در نوع خودش 
تجربه دومی است پس از برنامه شبگشت که در این 
ساعت با اجرای آقای سلوکی ارائه شد. این برنامه 
هم با محوریت ایشان یک گپ وگفت متفاوت و در 
علمی،  از شخصیت های  با طیفی  دلپذیر  عین حال 

فرهنگی اجتماعی و سیاسی داشت و...
ین  ا لبته  ا سیما  دو  شبکه  ر  کهنه کا مدیر 
دلیل حضور  به  را  تولیدشده  برنامه هاي  در  موفقیت 
در  گفت:  و  دانست  شبکه  دراین  مدیران  از  برخي 
جنس  تحول،  و  کیفیت افزایی  برای  شرایطی  چنین 
در  هم  شد.  دنبال  دو  شبکه  در  حرکت  از  دیگری 
بهار  در  هم  و  جدید  سال  آستانه  در   ۹۸ زمستان 
۹۹ به ضرورت آرایش جدیدی را در عرصه مدیران 
شبکه تجربه می کنیم. در راستای افزایش کارآمدی، 
قابلیت و اثربخشی در اصلی ترین کاری که بر عهده 
برنامه سازی، تحوالت مدیریتی، بسط  یعنی  ماست، 
ضرورت  به  و  متناسب  و  متوازن  ایجاد  ساختاری، 
این عرصه  در  اقدامات  نخستین  تازه که  گروه های 
در آغاز زمستان ۹۸ پس از شرایطی که به واسطه 
فوت ناگهانی مدیر پخش وقت شبکه دو جناب آقای 
پخش  جدید  مدیریت  و  آمد  پدید  محسن کالهدوز 
مستقر  قهرمان زاده  رحمان  آقای  جناب  دو  شبکه 
را  تجارب خود  پرتالشی که  و  نیروی جوان  شدند. 
در عرصه پخش و نظارت پیش تر سپری کرده بود. 
حیطه  در  تحولی  و  تغییر  همزمان  و  ایام  همین  در 
آقای سعید  جناب  داشتیم.  دو  روابط عمومی شبکه 
ادامه  این عرصه زحمت می کشیدند،  دیبایی که در 
راه را با ما در کسوت مشاوره سپری می کنند. سرکار 
از  پرتوان ما  از همکاران قدیم و  ندا عابد که  خانم 
بودند،  شبکه ها  دیگر  و  شبکه  این  در  دور  گذشته 
را عهده دار  مسئولیت مدیریت روابط عمومی شبکه 
پیام نمای  مسئولیت  همزمان  لبته  ا ایشان  شدند، 
یکی  دو  پیام نمای شبکه  را عهده دار هستند.  شبکه 
سیما  پیام نماهای  قابل ترین  و  منحصربه فردترین  از 
نظرسنجی هایی  در  بدانید  که  است  جالب  و  است. 
می شود،  ارائه  سازمان  عمومی  روابط  سوی  از  که 
نسبت  مخاطب  که  است  پیام نماهایی  معدود  جزو 
پیام نما  این  در  ارائه شده  بخش های  و  برنامه ها  به 
درخواست ها، تشکرها و مطالباتی دارد، به هر حال 
ایشان عهده دار روابط عمومی شبکه هم شدند و این 
مسئولیت را به خوبی دنبال می کنند. با این تحوالت 
شبکه  نیاز  اما  شدیم،   ۹۹ سال  وارد  ما  تغییرات  و 
تغییرات  این  نمی شد.  ختم  جا  همین  به  تحول  به 
پیدا  تداوم  هم  دیگری  بخش های  در  می بایست 
می کرد. تحول در مدیریت تولید و فنی شبکه که در 
این عرصه با هماهنگی جناب آقای مهندس عظیمی 
رئیس محترم مرکز تولید و فنی سیما، جناب آقای 
مهندس محفوظی وارد حیطه مدیریت تولید و فنی 
شبکه دو شدند. تولید فنی در شبکه دو یکی از تولید 

دو  شبکه  اینکه  لحاظ  به  سیماست.  مهم  فنی های 
یکی از مراکز اصلی تولید در سیما بعد از جام جم، به 
سبب وجود استودیوهای متعدد و امکانات و تجهیزات 
است و کسی که در این حیطه قرار می گیرد جایگاه 
جناب  جایگزین  ایشان  می کند.  احراز  را  خاصی 
آقای یداللهی که پیش از این عهده دار این فعالیت 
کنم  یاد  آن  از  باید  که  دیگری  تغییر  شدند.  بودند، 
ایجاد دوباره گروه معارف در شبکه دو است. اما در 
اما  داشت.  وجود  در شبکه  گروه  این  دورتر  گذشته 
گروه  این  برنامه های  که  شد  احساس  مقطعی  در 
می تواند در گروه اجتماعی و فرهنگی تجمیع بشود. 
را  این تجدید حیات  اقتضای  نیازهای شبکه،  امروز 
دارد و لذا ما دوباره گروه معارف اسالمی را در میان 
این  سرپرستی  داشت.  خواهیم  دو  شبکه  گروه های 
گروه بر عهده جناب آقای محمد بی طرف از مشاوران 
مدیریت شبکه خواهد بود که سال هاست به نحوی 
نمایندگی شبکه در شورای معارف سیما را داشته اند. 
بر این باید اضافه کنم تحولی را که در حال سپری 
کردن آن در گروه اجتماعی شبکه هستیم. امروز در 
این  فعالیت در  پربارترین دوران های  از  شبکه یکی 
متین  برنامه های  جمله  از  می کنیم.  تجربه  را  گروه  
این  گرفته  اند،  شکل  گروه  این  در  که  متنوعی  و 
گروه  مدیریت  اخیر  ماهه  چند  در  که  است  درحالی 
سرپرستی  صورت  به  شبکه  فرهنگی  و  اجتماعی 
توسط مدیریت طرح و برنامه صورت پذیرفته است. 
براساس این تجربه موفق ما بر آن شدیم که ایشان 
یعنی  کنیم  متمرکز  اجتماعی  گروه  در  پس  زین  را 
جناب آقای دکتر میدانچی حاال دیگر به نحو موثرتر 
داشت  خواهند  عهده  بر  را  اجتماعی  گروه  مدیریت 
اول  در بخش  که من  برنامه های خوبی  و  کارها  و 
تغییر و تحولی هم  اشاره کردم دنبال خواهند کرد. 
این  در  داشته ایم.  شبکه  اقتصاد  و  دانش  گروه  در 
شبکه  مدیریت  صحنه  به  تازه واردی  نیروی  زمینه 
که  ابراهیمی  رضا  آقای  جناب  کرد.  خواهند  ورود 
سالیان  برنامه ساز،  و  مجری  تهیه کننده،  کسوت  در 
متمادی فعالیت  های خوبی در صدا و سیما داشته اند 
را  خوبی  تجربه های  هم  علمی  و  فنی  لحاظ  به  و 
در  رسانه  مدیریت  کارشناسی  نیز   و  فنی  حوزه  در 
وزین  نشریه  و  کرده اند  سپری  صداوسیما  دانشکده 
علمی و فنی موج را سردبیری می کنند. ایشان را ما 
در گروه دانش و اقتصاد خواهیم داشت و همکارمان 
سرکار خانم محمدزاده هم در حیطه های مکمل ما 
می کند  ایجاب  آخراالمر  کرد.  خواهند  همراهی  را 
که از انتصاب آقای ترابی یاد کنم که مدتهاست به 
عنوان مشاور مدیریت شبکه مدیران و همکاران را 

می کنند. همراهی 
محمدرضا جعفري جلوه در پاسخ به این سوال 
زندگي  تغییر سبک  و  دلیل کرونا  به  روزها  این  که 
مردم در سراسر جهان، نقش رسانه در فرهنگسازي 
و آموزش به مردم جیست؟ پاسخ داد: بشر با یک درد 
مشترک به شدت اثرگذار در همه جهان روبروست. 
در  را  انسان ها  همه  که  بیماری  و  واقعی  حادثه ای 
صورت  به  جنوب  و  شمال  در  عالم  غرب  و  شرق 
و  رفتارها  به  را  آنها  و  کشیده  چالش  به  یکسان 
بشر  است.  کشانده  مشابهی  رفتاری  آیین واره های 
دارد به سمت دردهای مشترک، آسیب های مشترک 
و تو گویی راه حل های مشترک حرکت می کند. جهان 
به شکل  را  ناتوانی خودش  و  توانایی  آرام آرام  دارد 

بسیار برجسته و محسوسی به مشاهده می نشیند به 
داعیه هایی  همه  علی رغم  را.  خودش  ناتوانی  ویژه 
خودش  زعم  به  که  سرمایه هایی  همه  و  داشته  که 
پشتوانه  عنوان  به  که  قابلیت هایی  همه  و  اندوخته 
گردآورده. اما همه اینها تو گویی رنگ باخته، اقتصاد 
در  دیگر  که  سرمایه  هایی  شده،  کشیده  چالش  به 
بی  فروغ.  مادی  قابلیت های  نیست.  خودش  جایگاه 
پیدا  و ظهور  بروز  میدان  انحاء مختلف  به  معنویات 
خود  ناتوانی  به  کسانی  معنویات.  از  طیفی  کرده،  
قرن ها  که  کردند  اعتراف  متعال  قادر  توانایی  به  و 
کوشیده بودند از او فاصله بگیرند و او را پایان یافته 
تلقی کنند! انسان دارد درد مشترک را تجربه می کند 
و به نحوی به راه حل مشترک فکر می کند و راه حلی 
که از او یک آداب جدید و زندگی جدید و متفاوتی 
تحمیل  یا  استوار  او  بر  تعبیری  به  و  دارد  انتظار  را 
کرده. از دیگر رخدادهایی که حاصل این اتفاق است 
اینکه در عرصه رسانه ای یک آرایش جدید در حال 
رسانه های  که  است  زمانی  دیر  است.  شکل گیری 
فضای  و  ارتباطی  جدید  فن آوری های  و  دیجیتال 
این  در  اما  بود  شده  انسان ها  زندگی  وارد  مجازی 
مقطع در شکل بسیار وسیع و گسترده و عمیق  تری 
توانست ورود کند. لذا اگر رقابت فن آوری های جدید 
با رسانه های پیشین، یعنی رادیو و تلویزیون، یکي دو 
دهه ای مطرح بود امروز این رقابت و این همزمانی در 
قالب چالشی بسیار سنگین تر و جدی تر مطرح است. 
از سوی دیگر وقتی فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی 
مطرح و به ضرورت تحمیل می شود جمعیت خود را از 
فضای حقیقی به فضای مجازی می برد. انسان ها در 
فضای مجازی به هم پیوند می خورند. یعنی ارتباط 
می دهد.  مجازی  ارتباط  به  را  خودش  جای  حقیقی 
یک  است،  مجازی  فضای  متفاوت  حیات  یک  این 
دوره جدید. قبال فضای مجازی تشدیدکننده فردیت 
و عامل جدایی و تجزیه و تفرد بود حاال عامل تجمیع 
و ترکیب! و حتی تجمع مثل آنچه در روز قدس رخ 
چالش هایی  مهمترین  از  یکی  این  نظرم  به  داد! 
سریع تر  خیلی  ما  روبروست.  آن  با  رسانه  که  است 
و  پر کنیم  را  از گذشته می بایست و می باید خأل ها 
توانمند  را در فهم، هم آوا شدن و راهبری  خودمان 
کنیم. این رقیب اگر دیروز  به عنوان یک عامل موثر 
در تقویت فردیت و جداسازی جمعیت ها تعبیر می شد 
امروز اتفاقا به یک فرصت برای تجمیع دوباره افراد 
بدل شده است. این تهدید در حال تبدیل شدن به 
جهان  می شود  گفته  طرفی  از  است.  فرصت  یک 
آن  در  را  اول  است که حرف  کرونا جهانی  از  پس 
فناوری های جدید ارتباطی و دولت های الکترونیک 
خواهند زد. در کشور خودمان  هم ما داریم مشاهده 
و مالحظه می کنیم که این روند دارد طی می شود. 
همراهی و هم اوایی رسانه با این آهنگ از لوازم کار 
است و البته تجهیز شدن رسانه به بهترین شیوه های 
طیف  بار  باید  که  متنوعی  برنامه های  ارائه  و  تولید 
وسیعی از حیطه های آسیب دیده و در حاشیه افتاده 
دستگاه های سرگرمی ساز و ُپرکننده اوقات فراغت 
و ارائه کننده همزمان آموزش های مختلف رسانه ای 
را به دوش بکشد، با تولید و پخش برنامه های جذاب 
و متنوع برای مردمی خسته و از بیماری و عوارض 
گوناگون رسته همه اینها باالخره اتفاقاتی است که 
در پیش است و ما هم در شبکه دو باید با آنها همسو 

و همسان شویم.

توضیحات مدیر شبکه دو درباره تغییرات

محمدرضا جعفري جلوه: وظیفه رسانه در ایام کرونا بسیار سخت تر و مهمتر از همیشه است


