
معاون وزیر نفت:

 ۹۹؛ سال جهش طالیی است
نماینده مردم نایین، خور و بیابانک در یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی گفت: اکثریت مجلس یازدهم معتقد است که در شرایطی نیستیم 

که بخواهیم تقابلی با دولت داشته باشیم. 
الهام آزاد در مورد ضرورت همکاری یازدهمین دوره مجلس شورای 
نیست،  در مجلس  نظر همه  همکاران  نظر من،  با دولت گفت:  اسالمی 

اما فکر می کنم اکثریت مجلس یازدهم  معتقدند که در شرایطی نیستیم 
ضرورت  که  مواقعی  مگر  باشیم؛  داشته  دولت  با  تقابلی  بخواهیم  که 

ایجاب می کند.
نماینده مردم نایین، خور و بیابانک در یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی با بیان این که » کار مجلس قانونگذاری و نظارت است« گفت: 

معتقدم اگر جای خطای محسوسی صورت بگیرد مجلس باید در حوزه اختیارات 
خودش ورود کند و خطاها را اصالح کند؛ ترجیح می دهم که از واژه تقابل 
با دولت استفاده نکنم، اما اگر اختالف نظری بین قوا وجود داشته باشد حل 

این اختالف باید قطعا در چارچوب وظایف و قانون باشد.
صفحه 3

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار:

بیمه بیکاری کمتر از یک سوم بیکاران کرونا 
پرداخت شد

خسارت ۲۶ هزار میلیارد تومانی کرونا به اصناف 
اصناف  اتاق  برنامه ریزی  و  اقتصادی  معاون 
ایران با بیان اینکه حدود ۲ میلیون و 3۰۰ هزار نفر در 
بخش های غیرمشمول و حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار 
شاغل  تسهیالت  دریافت  مشمول  بخش های  در  نفر 
از  ناشی  تعطیالت  ماهانه  خسارت  که  گفت  هستند، 
کرونا برای واحدهای صنفی بیش از ۲۶ هزار میلیارد 
 ۵۷ اینکه  بیان  با  فقیهی،  هوشیار  است.  بوده  تومان 
گروه از اصناف برای اینکه مشمول دریافت تسهیالت و 
حمایت های دولتی شوند، از سوی اتاق اصناف شناسایی 
شده بود، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۵ رسته از این ۵۷ 
گروه برای دریافت تسهیالت با سود ۱۲ درصد از سوی 
دولت انتخاب شدند که کافی شاپ ها، تاالرها، آرایشگاه ها، 

واحدهای پوشاک و کیف و کفش از جمله آنها بودند.
صفحه 4

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار وزیر بهداشت:

 ملت ایران ایثارگری های جامعه درمانی را 
فراموش نخواهد کرد
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آخرین وضعیت برگزاری امتحانات نهایی
صفحه 2 و چالش های آن
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
وقتي سیروس الوند 

و محمد نشاط با 
تكنولوژي همراه 

مي شوند

5ورزش
ورزشكاران 

پارالمپیكی نیاز به 
مراقبت بیشتری در 

برابر کرونا دارند

هنگ 7فر

اين روزها بحث اكران آنالين شايد مهمترين بحث سينمايي در كشور 
باشد. بعد از آن كه مشخص شد فعال سينماها قابليت بازگشايي ندارند و 
هنوز هم بر سر باز شدن يا نشدن آنها چانه زني وجود دارد، اكران آنالين 
آهسته و پيوسته پيش رفته و حاال قرار است رقيب جدي سينماها شود. 
درواقع كرونا، قرنطينه و تعطيلي سينماها باعث شد تا باالخره سينمايي ها 
با تكنولوژي همراه شده و اكران آنالين را در دستور كار خود قرار دهند.

شرايط  اينكه  بيان  با  ملی پارالمپيک  كميته  اجرايی  دبير 
ورزشكاران پارالمپيكی ويژه است، گفت: اردو آماده سازی 
اين ورزشكاران در حالی از ۲۵ خرداد آغازمی شود كه به خاطر 
شرايط جسمی آنان، توصيه هايی فراتر از دستورات ستاد ملی 

پيشگيری از شيوع كرونا در اين اردوها اجرا خواهيم كرد.

نوشتن  مانع  كه  می گويد  نظارتی  از  فرهاد حسن زاده 
را  ادبيات  و  می شود  نوجوانان  و  كودكان  مسائل 
بی خاصيت می كند. او همچنين می گويد بچه ها دوست 

دارند رمان های عاشقانه بخوانند. 

جامعه ما به آگاهی 
فراگیر نیاز دارد 

مجلس در شرایطی نیست که تقابلی با دولت داشته باشد 

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهی تجدید مناقصه
 اجاره 35 دستگاه خودرو با راننده جهت ناوگان حمل ونقل شهرداری

)نوبت دوم(
شهرداری شهریاردرنظردارد به استناد مجوزشورای اسالمی شهربه شماره 3۰۰۰مورخ 9۸/۱۲/۲۷ درخصوص)اجاره 3۵ دستگاه خودروی سواری 
با راننده جهت ناوگان حمل و نقل خود(با اعتبار۱۷/۸4۱/۶۰۰/۰۰۰ ریال نسبت به انتخاب پیمانکارواجد شرایط از طریق برگزاری تجدید مناقصه 
عمومی اقدام نماید.لذا از متقاضیان واجدین شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه پس از تاریخ درج آخرین آگهی به دفتر امور 

پیمان وقرارداد شهرداری شهریار وبا درنظرگرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
۱-مبلغ سپرده شرکت درمناقصه۸9۲/۱۰۰/۰۰۰ریال می باشد.)واریزنقدی به حساب سپرده یا ارائه ضمانت نامه(

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

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

۶-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
۷-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 99/3/۲۷آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز وتاریخ بازگشایی پاکت 

ها مورخ 99/3/3۱ خواهد بود.
بهروزکاویانی-شهردارشهریار

تاریخ انتشارنوبت اول:۱399/3/۸
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱399/3/۱۷

با تنظیم درجه ترموستات کولر روی 24 درجه،برق را خردمندانه مصرف کنیم
پویش #هر هفته_الف_ب_ایران ساخت و سازها و ساز و کارها

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای به شماره ۹۹11001

نوبت اول
شرکت برق منطقه ای گیالن در نظر دارد مناقصه سرویس حمل و نقل کارکنان شرکت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ثبت 
ستاد ۲۰99۰۰۱۰9۷۰۰۰۰۰۶ و از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای برگزار نماید.کلیه مراحل فرآیند مناقصه از دریافت اسناد مناقصه،ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی در سامانه،مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.به پیشنهادهای واصله 
خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود،ترتیب اثر داده نخواهد شد.سایر اطالعات مورد 

نیاز به شرح ذیل اعالم می شود:
1-نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای گیالن به نشانی رشت-خیابان امام خمینی-چهارراه قدس-امور تدارکات و قراردادها. تلفن         

۰۱3333۲۵۰۰۱-۶
2-موضوع مناقصه: سرویس حمل و نقل کارکنان شرکت)خودروهای استیجاری(.

تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ 99/۰3/۲۱ به سامانه  تاریخ درج آگهی  از  توانند  متقاضیان می  3-زمان،مهلت،مبلغ و محل دریافت اسناد: 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه و با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال از طریق درگاه پرداخت اینترنتی در وجه حساب نسیم 

بانک مرکزی به شماره 4۰۰۱۱۰۶۱۰۶۰۲۵۲۲۰ به نام برق منطقه ای گیالن،برای خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.
4-شرایط پیمانکار: دارای گواهینامه صالحیت از وزارت کار و امور اجتماعی در رسته حمل و نقل.

5-مدت انجام کار: ۱۲ماه هجری شمسی.
6-مبلغ برآورد: 4۲۰4۲۵۶۸93۶ ریال.

ضمانتنامه  صورت  به  ریال  میلیون  سه  و  یکصد  و  میلیارد  دو  ۲/۱۰3/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  مناقصه:  در  شرکت  تضمین  مبلغ  و  7-نوع 
شبا  شناسه  شماره  دولتی(  شرکتهای  سپرده-بودجه  وجوه  4۰۰۱۱۰۶۱۰۷3۷۶۵۸۰)تمرکز  شماره  به  مرکزی  بانک  حساب  به  وجه  واریز  یا  و  معتبر  بانکی 

IR۵۸۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۰۶۱۰۷3۷۶۵۸۰ می باشد.
8-مهلت ارسال پیشنهادها: تا ساعت 9صبح روز دوشنبه مورخ 99/۰4/۰۲ می باشد.

9-تاریخ گشایش پیشنهادها: ساعت ۱۰:3۰ صبح روز دوشنبه مورخ 99/۰4/۰۲ در سالن کنفرانس شرکت می باشد.
10-تذکر مهم: پیشنهاد دهندگان می بایستی ضمن بارگذاری کلیه مدارک پاکتهای )الف،ب،ج(در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مهلت مقرر،نسبت 
به ارسال اصل پاکت الف مطابق شرایط درج شده در اسناد مناقصه،در پاکت الک و مهر شده تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 99/۰4/۰۲ به دبیرخانه برق 

منطقه ای گیالن اقدام نمایند.
۱۱-جلسه پرسش و پاسخ روز سه شنبه مورخ 99/۰3/۲۷ راس ساعت ۱۰ صبح در دفتر امور قراردادها و تدارکات برگزار میگردد.

۱۲-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.
۱3-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی۰۲۱-4۱934

دفتر روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن
نوبت اول:99/3/۱۷                                         شماره شناسه :۸۶۵9۸۱

نوبت دوم:99/3/۱۸
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طرح آینده داران 

صفحه 4

نظارتی  دستگاه های  تقویت  دنبال  مجلس 
خواهد بود

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسالمی در تشریح اولویتهای مجلس 
از مولفه های تحقق عدالت دانست و گفت: مجلس  امر نظارت را یکی  یازدهم، 
دستگاه های  که  است  تالش  در  مجلس  ریاست  و  نمایندگان  کمک  با  یازدهم 

نظارتی را تقویت کند. 
یعقوب رضازاده در گفت وگو با ایسنا، در تشریح اولویت های مجلس یازدهم 
اظهار کرد: با توجه به رهنمودها و پیام مقام معظم رهبری به مجلس شورای اسالمی 
بحث اجرای صحیح عدالت در کشور اولویت مجلس یازدهم خواهد بود. عدالت در 
کشور خود شامل مواردی همچون توجه به معیشت مردم، توجه به زندگی طبقه 
محروم جامعه، حمایت از تولید، اصالح قوانین بانکی در کشور، حمایت از جوانان 

به خصوص در بحث اشتغال، مبارزه با فساد، اختالس و رانت خواری می شود.
صفحه 3

در حوزه زنان و کودکان خألهای قانونی 
وجود دارد

دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: 
در حوزه زنان و کودکان خألهای قانونی داریم که در زمینه قتل رومینا اشرفی 

هم مشهود است.
شهناز سجادی درباره آخرین وضعیت الیحه منع خشونت علیه زنان گفت: با 
توجه به وقوع اتفاق اخیر برای رومینا اشرفی این الیحه در نوبت لوایح دولت قرار 
دارد و همچنان منتظر بررسی آن توسط کمیسیون لوایح هستیم. البته به دلیل وقوع 

اتفاق اخیر برای رومینا اشرفی بررسی آن در اولویت قرار گرفته است.
الیحه  بررسی  فرایند  جمهور  رئیس  دستور  بر  بنا  اینکه  بیان  با  سجادی 
افزود:  شد.  خواهد  آغاز  اولویت  با  و  نوبت  از  خارج  زنان  علیه  خشونت  منع 
را  الیحه  کمیسیون  رئیس  اخیر،  جلسات  در  تا  است  تالش  در  زنان  معاونت 

در دستورکار قرار دهد.
صفحه 3



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1473- شنبه 17 خرداد 21399 معه جا
آخرین وضعیت برگزاری امتحانات نهایی و چالش های آن

آزاده سهرابی
از امــروز، ۱۷ خــرداد بنــا بــه اعــالم 
ــام  ــی تم ــات نهای ــرورش امتحان ــوزش و پ آم
رشــته های تحصیلــی دوره هــای متوســطه 
ــگاهی  ــه ای(، پیش دانش ــی و حرف ــری، فن )نظ
و پایــه دوازدهــم دوره دوم متوســطه آغــاز 
علــوم  و  ادبیــات  رشــته های  در  می شــود. 
انســانی و معــارف اســالمی ایــن امتحانــات از 
۱۷ خــرداد تــا ۱۵ تیــر ادامــه دارد و در هــر دو 
رشــته علــوم انســانی و معــارف اســالمی دانش 
ــرکت  ــرای ش ــد ب ــم بای ــه دوازده ــوزان پای آم
ــوند. در  ــر ش ــه حاض ــان در مدرس در ۱3 امتح
رشــته ریاضــی فیزیــک ایــن امتحانــات از ۱۷ 
خــرداد آغــاز و تــا ۱4 تیــر ادامــه دارد و دانــش 
آمــوزان ۱۱ امتحــان را پشــت ســر می گذارنــد 
و در رشــته علــوم تجربــی نیــز در همیــن 
ــان را  ــوزان ۱۰ امتح ــش آم ــی دان ــازه زمان ب

می دهنــد.
ــه ای و  ــی و حرف ــته های فن ــرای رش ب
کاردانــش امتحانــات دروس عمومــی و غیرفنی 
ــا  ــی ت ــی دروس فن ــود و ارزیاب ــزار می ش برگ

مــرداد ادامــه دارد.
ــزار  ــنبه ۵۵۰ ه ــار از روز ش ــه آم ــا ب بن
ــر  ــزار نف ــم و ۱۲۰ ه ــه دوازده ــوز پای دانش آم
کــه از ســال های قبــل تــک دروســی را نمــره 
ــر  ــات حاض ــاره در امتحان ــد و دوب ــاورده ان نی
ــه  ــان خان ــد می ــت و آم ــد، در رف ــد ش خواهن
و مدرســه خواهنــد بــود کــه در مجمــوع ۶۷۰ 
هــزار دانش آمــوز بــرای امتحانــات نهایــی بایــد 

ســاماندهی شــوند.
و  آمــوزان  نــش  دا نی هــای  *نگرا

دارد دامــه  ا نواده هــا  خا
ــی  ــان نگران ــل بی ــه دلی ــن ب ــش از ای پی
ــور  ــرای حض ــا ب ــا آنه ــوزان و اولی ــش آم دان
ــات  دانــش آمــوزان در مــدارس و دادن امتحان
نهایــی خصوصــًا بــا توجــه بــه اینکــه در برخی 
اســتان ها از جملــه اســتان های هرمــزگان، 
ــتان،  ــی، کردس ــرقی و غرب ــای ش آذربایجان ه
ــتان،  ــتان و بلوچس ــهر، سیس ــاه، بوش کرمانش
ــا در  ــن و خراســان رضــوی شــیوع کرون قزوی
ــز  ــرار دارد و خوزســتان نی ــت هشــدار ق وضعی
ــز اســت، علیرضــا  ــت قرم ــان در وضعی همچن
وهــاب زاده مشــاور وزیــر بهداشــت در صفحــه 
توئیتــر خــود نوشــته بــود: »وزیــر بهداشــت در 
ــوزان و  ــی دانش آم ــه و نگران ــوص دغدغ خص
خانواده هــای آنهــا بــرای شــرکت در امتحانــات 
ــوزش و  ــر آم ــا وزی ــی ب ــی در حــال رایزن نهای
پــرورش اســت و قطعــًا راهــکار مناســبی بــرای 
تأمیــن ســالمت و آرامــش ایــن عزیــزان ایجاد 
خواهــد شــد.« امــا بــه نظــر می رســد بــا توجــه 
بــه برگــزار شــدن امتحانــات غیرضــروری تــر 
ــه صــورت حضــوری، آمــوزش و  پایــه نهــم ب
ــات در ایــن  پــرورش از برگــزاری ایــن امتحان

بــازه زمانــی کوتــاه نیامــده اســت.
خســرو ســاکی رئیــس مرکــز ســنجش و 
ــرورش  پایــش کیفیــت آموزشــی آمــوزش و پ
ــود کــه »تمــام  پیــش از ایــن اعــالم کــرده ب
امتحانــات  بــرای  بهداشــتی  پروتکل هــای 
مدنظــر هســت و از مراقبیــن بهداشــت وزارت 
ــت  ــبکه های بهداش ــرورش و ش ــوزش و پ آم
محل هــا بــرای رعایــت ایــن پروتکل هــا بهــره 
ــم  ــاز ه ــرداد ب ــا ۱۷ خ ــر ت ــا اگ ــم ام می گیری
نظــر ســتاد کرونــا چیــز دیگــری باشــد، مبنــا 
نظــر آنهاســت ولــی مــا تمهیــدات الزم را برای 
ــات آمــاده کردیــم و مصمــم  برگــزاری امتحان
هســتیم در ایــن شــرایط برگــزار کنیــم و دانش 
ــم کــه  ــه دو گــروه تقســیم کردی ــوزان را ب آم
فاصلــه صندلــی بیــن ۱.۸ صندلــی تــا ۲ متــر 
رعایــت شــود و پیــش بینــی کردیــم مراقبیــن 
بهداشــت در مبــادی ورودی باشــند و ماســک 
ــوزان  ــش آم ــار دان ــتکش و… در اختی و دس

قــرار بگیــرد.«
ــوزش و  ــم آم ــه تصمی ــا ب ــن بن همچنی
ــه  ــه ب ــا توج ــنجش ب ــازمان س ــرورش و س پ
ــیوع  ــل ش ــه دلی ــال ب ــوزش امس ــه آم اینک
کرونــا بــه دو بخــش تقســیم شــد و ۸۰ 
ــا در  ــر کالس ه ــی اکث ــوای درس ــد محت درص
ــوزش  ــالت آم ــل تعطی ــا قب ــم ت ــه دوازده پای
ــز  ــد نی ــود و ۲۰ درص ــده ب ــوری داده ش حض
بــه صــورت مجــازی آموزشــش پیگیــری شــد، 
۱۶ نمــره ســواالت از آن محتــوای ۸۰ درصــد 
ــده  ــره باقیمان ــرای 4 نم ــود و ب ــاده می ش آم
ــدل  ــک م ــود. ی ــل می ش ــورت عم ــه دو ص ب
ــود و  ــد ب ــوال خواه ــد س ــان ۸۰ درص از هم
یــک مــدل از ۲۰ درصــد آمــوزش داده شــده 
ــا اگــر دانــش آمــوزی  بــه صــورت مجــازی ت

بــر تمــام محتــوای کتــاب درســی تســلط دارد 
آن 4 نمــره مربــوط بــه ســواالت ۲۰ درصــد را 
پاســخ دهــد و در غیــر ایــن صورت از ســواالت 
ــای  ــوای کتاب ه ــد محت ــه ۸۰ درص ــوط ب مرب

درســی.
امــا حــاال عمــده نگرانــی دانش آمــوزان و 
خانــواده آنهــا ایــن حضــور اجبــاری و نگرانی از 
عــدم رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی الزم در 
مــدارس از جملــه ضدعفونــی ســطوح، رعایــت 
ــان و  ــان امتح ــی زم ــذاری اجتماع ــه گ فاصل
زمــان قبــل و بعــد از آن توســط دانــش آموزان 
در مدرســه اســت. آمــوزش و پــرورش اعــالم 
کــرده اســت ماســک و دســتکش را بایــد دانش 
آمــوزان خودشــان بــه همــراه داشــته باشــند و 
ــه  ــواردی ک ــرای ۱۰ درصــد م ــا ب ــراً تنه ظاه
دانــش آموزشــی ایــن وســایل را همراه نداشــته 
باشــد ماســک تهیــه شــده اســت اما مشــخص 
نیســت توزیــع آن در مــدارس چگونــه اســت؛ 
ــداد ماســک  ــن تع ــا در مناطــق محــروم ای آی
ــه  ــه ب ــر مدرس ــا در ه ــود ی ــد ب ــتر خواه بیش
تعــداد دانــش آمــوزان پــای امتحــان، ۱۰ درصد 

ماســک در اختیــار قــرار گرفتــه اســت.
ایــن  در  حضــور  نگرانی هــای  دیگــر 
امتحانــات موضــوع رفــت و آمــد دانــش آموزان 
ــه  ــت ک ــات اس ــزاری امتحان ــل برگ ــه مح ب
عمدتــًا بایــد بــا وســایل حمــل و نقــل عمومــی 
صــورت بگیــرد و بــاز از ســوی دیگــر گالیــه 
دانــش آموزانــی کــه ایــن روزهــا مجبــور بــه 
حضــور بــرای امتحانــات نهایــی شــده انــد این 
اســت کــه بایــد بــا ماســک و اســترس ابتــالء 
بــه کرونــا ســر جلســات امتحــان حاضــر شــوند 
و عملکــرد آنهــا کاهــش می یابــد. برخــی 
دانــش آمــوزان طــی روزهــای گذشــته اعــالم 
کــرده بودنــد حاضــر بــه خطــر انداختــن جــان 
ــات  ــن امتحان ــتند و در ای ــود نیس ــواده خ خان
حتــی بــه قیمــت از دســت رفتــن عمر یکســاله 
ــد کــرد کــه در نهایــت  خــود شــرکت نخواهن
ایــن آمــوزش و پــرورش اســت کــه بایــد اعالم 
کنــد چــه تعــداد دانــش آمــوز پــای امتحانــات 

نهایــی در ایــن امتحانــات شــرکت نکردنــد!
* آیــا  در دقیقــه 9۰ تصمیمــات عــوض 

می شــود؟
ــته  ــرورش روز گذش ــوزش و پ ــر آم وزی
۱4 خــرداد البتــه اعــالم کــرد کــه »برگــزاری 
آزمــون حضــوری بــرای پایــه دوازدهــم یــک 
تصمیــم سراســری بــود، ولــی اگــر شــرایط در 
برخــی اســتان ها حادتــر شــود تصمیــم دیگری 
خواهیــم گرفــت« امــا ســوال ایــن اســت کــه 
چــه زمانــی قــرار اســت ایــن تصمیــم گرفتــه 

شــود؟
ــز  ــاره پروتکل هــای بهداشــتی نی وی درب
بارهــا اعــالم کــرده اســت کــه »بــرای حفــظ 
ــای  ــداد حوزه ه ــوزان تع ــش آم ــالمتی دان س
امتحانــی را ۵۰ درصــد افزایــش دادیــم تا دانش 
آمــوزان بتواننــد در فاصله هــای مناســب از 
هــم در امتحانــات شــرکت کننــد. بــه مدیــران 
ــه  ــبت ب ــه نس ــم ک ــد کرده ای ــدارس تأکی م
ــد از  ــل و بع ــه قب ــردن مدرس ــی ک ضدعفون
حضــور دانــش آمــوزان توجــه داشــته باشــند و 
دانــش آمــوزان بایــد از ماســک شــخصی و یــا 
ماســکی کــه از طریــق مدرســه در اختیــار آن ها 

ــد.« ــتفاده کنن ــرد اس ــرار می گی ق
ــی  ــت بدن ــاون تربی ــدی مع ــرزاد حمی مه
ــا  ــز باره ــرورش نی ــوزش و پ ــالمت آم و س

ــه اســت کــه »برخــالف ســال های قبــل  گفت
ــه  ــات در هم ــزاری امتحان ــه فشــردگی برگ ک
ــات  ــود امســال امتحان رشــته ها و گرایش هــا ب
ــل  ــته ها تداخ ــان اســت و رش ــک روز در می ی

ــد.« ندارن
ــات  ــه جــدول امتحان ــا نگاهــی ب ــه ب البت
نهایــی بایــد گفــت لزومــًا ایــن رعایــت یــک 
روز درمیــان برگــزار شــدن امتحانــات صــادق 
نیســت و بــه طــور مثــال در رشــته ادبیــات و 
علــوم انســانی دانــش آمــوزان دو روز ۱۷ و ۱۸ 
ــر را پشــت ســر  ــن 4 و ۵ تی خــرداد و همچنی
هــم امتحــان دارنــد و یــا دروس حســابان ۲ در 
رشــته ریاضی و زیســت شناســی 3 برای رشــته 
ــزار می شــود. ــک روز برگ ــی در ی ــوم تجرب عل

* نحــوه نظــارت بــر رعایــت پروتکل هــا، 
ــزارش دهید! را گ

ــر  ــارت ب ــوه نظ ــز نح ــدی نی ــه بع نکت
رعایــت پروتکل هــا در بیــش از ۱۰۷ هــزار 
ــه  ــت و اینک ــور اس ــر کش ــه در سراس مدرس
اگــر مدرســه ای تخلــف کــرد دقیقــًا بــا او چــه 
ــه  ــا نحــوه ســرزدن ب برخــوردی می شــود و ی
ــات  ــزاری امتحان ــول برگ ــدارس در ط ــن م ای
ــن  ــش از ای ــه پی ــه اســت؟ همانطــور ک چگون
ــر  ــرورش ب ــوزش و پ ــم آم ــاهد بودی ــز ش نی
نحــوه نظــارت بــر مــدارس اســت کــه یکــی از 
بزرگتریــن چالش هــا را همــواره داشــته اســت 
از جملــه رخ دادن آتــش ســوزی ها در مــدارس 
کــه بــه دلیــل نظــارت غیردقیــق بــر اســتاندارد 
وســایل گرمایشــی بــوده و جــان دانــش 
ــوه  ــا نح ــت و ی ــه اس ــت رفت ــی از دس آموزان
نظــارت دقیــق بــر تنبیه هــا و مســائل تربیتــی 

ــا و.... ــزاری اردوه ــا برگ ــدارس و ی در م
ــاره نگرانــی خانواده هــا  امــا حمیــدی درب
ــا یــک  ــود م ــه ب ــه مهــر گفت ــن ب پیــش از ای
ــالغ  ــه تمــام اســتان ها اب ــق را ب ــکل دقی پروت
کــرده ایــم و بعــد از آن هــم اعــالم کرده اســت 
کــه دانــش آمــوزان در صــورت رعایــت نشــدن 
ــی  ــوزه امتحان ــک ح ــتی در ی ــرایط بهداش ش
می تواننــد مــوارد را بــه اداره کل ارزیابــی 
ــوزش و  ــه آم ــا منطق ــه و ی ــرد وزارتخان عملک
پــرورش گــزارش کننــد و بــه ایــن ترتیــب بــاز 
هــم نظارت هــا و شــکایت ها بــه عهــده خــود 
دانــش آمــوزان و اولیــا هســت همانطــور کــه 
ــهریه  ــت ش ــف از دریاف ــاره تخل ــا درب گالیه ه
و دیگــر مــوارد بــه عهــده اولیــا بــوده اســت.

ــرورش از  ــوزش و پ ــالمت آم ــاون س مع
ــوزان درخواســت کــرده اســت کــه  ــش آم دان
در محــل برگــزاری آزمــون تجمــع نکننــد ولی 
هیــچ تضمینــی نیســت کــه دانــش آمــوزان دو 
ــرار  ــع را برق ــن تجم ــر ای ــرف ت ــان آنط خیاب

ــد. نکنن
ــود در  ــای موج ــر از واقعیت ه ــی دیگ یک
ــت  ــن اس ــتی ای ــای بهداش ــت پروتکل ه رعای
ــرای  ــه ب ــر مدرس ــه ه ــوط ب ــرانه مرب ــه س ک
ــد  ــاه بای ــی مــدارس کــه از اســفند م ضدعفون
آن را هزینــه می کردنــد بــرای بازگشــایی 
احتمالــی مــدارس و چندیــن نوبــت هــم 
در زمــان بازگشــایی مــدارس بــرای رفــع 
ــا  ــی ۱۰ ه ــرای ضدعفون ــاال ب ــات و ح ابهام
بــاره حوزه هــای امتحانــی بــه گفته بســیاری از 
مدیــران مدرســه کفــاف نمی دهــد چــون رقمی 
معــادل یــک میلیــون تــا دو میلیون تومــان این 
ســرانه بــرای هــر مدرســه متغیــر بــوده اســت. 
ــای  ــز پروتکل ه ــنجی ج ــب س ــد ت ــر چن ه

بهداشــتی برگــزاری امتحانــات در نظــر گرفتــه 
نشــده اســت امــا تنهــا تهیــه یــک تــب ســنج 
ــن  ــی از ای ــد نیم ــه، می توان ــر مدرس ــرای ه ب
بودجــه را بــه خــود اختصــاص دهــد. هــر چنــد 
در حــال حاضــر ۶۶۰۰ حــوزه مســئول برگزاری 

ــه دوازدهــم هســتند. ــات پای امتحان
ــزام  ــا و ال ــرای آنه ــه اج ــی ک * قوانین

ــت ــام اس ــا در ابه ــرای آنه اج
در پروتــکل بهداشــتی برگــزاری امتحانات 
ــرورش  ــوزش و پ ــئوالن آم ــتر مس ــه پیش ک
ــوزش  ــد روی پرتــال آم ــرده بودن ــالم ک اع
ــه  ــت در حالیک ــت اس ــل رؤی ــرورش قاب و پ
اینچنیــن نیســت و بایــد بــرای پیــدا کــردن آن 
صفحــات ایــن پرتــال را گشــت، نیــز مــواردی 
ــرای آن  ــکان اج ــاًل ام ــه عم ــده ک ــر ش ذک
ــده  ــر ش ــال ذک ــور مث ــه ط ــدارد. ب ــود ن وج
ــی و  ــای امتحان ــون در حوزه ه ــزاری آزم برگ
ــات  ــتن امکان ــه داش ــوط ب ــون من ــز آزم مراک
ــر  ــوارد ذک ــامل م ــل ش ــی کام ــی و اجرای فن
شــده اســت در حالیکــه امتحانــات نهایــی 
ــت و  ــری اس ــاری و سراس ــان اجب ــک امتح ی
ــزاری آن هســتند و  ــه برگ ــدارس موظــف ب م
اگــر مدرســه ای مــوارد ذکــر شــده را نداشــته 
ــش از شــرکت در  ــش آموزان باشــد، عمــاًل دان

امتحــان محــروم می شــوند.
ــرکل  ــد ادهــم دبی ــد مهــدی نوی هــر چن
شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش طــی 
نامــه ای بــه مرکــز ســنجش و پایــش کیفیــت 
ــرورش، مهمــان  آموزشــی وزارت آمــوزش و پ
ــه نهــم  ــات پای شــدن دانش آمــوزان در امتحان
و دوازدهــم را در خــرداد ســال جــاری، بالمانــع 
ــه نظــر نمی رســد  ــا ب اعــالم کــرده اســت، ام
آمــوزش و پــرورش بــرای جــا بــه جایــی زیــاد 
دانــش آمــوزان در پایــه دوازدهــم آمادگی الزم 
ــا  ــق پروتکل ه ــه طب ــرا ک ــد چ ــته باش را داش
هــر مدرســه بنــا بــه نیــاز دانــش آمــوزان خــود 
بــرای برگــزاری امتحانــات آمــاده خواهــد بــود 
ــود  ــدن خ ــان ش ــن میهم ــه ای ــن اینک و ضم
ــه و مدرســه  ــه منطق ــد ب ــت و آم مســتلزم رف

و… اســت.
امــا در پروتــکل برگــزاری امتحانــات 

ــت؟ ــده اس ــد ش ــواردی قی ــه م ــی چ نهای
- برنامــه مــدون گندزدایــی کلیــد ســطوح 
دارای امــکان تمــاس زیــاد ماننــد؛ تجهیــزات، 
دســتگیره، درب هــا، میــز و صندلی، شــیرآالت، 
نــرده پله هــا، پریــز و کلیدهــای بــرق و کلیــه 
و  عمومــی  به طــور  کــه  اســت  وســایلی 

ــود. ــتفاده می ش ــترک اس مش
ــای  ــع و محلول ه ــون مای ــن صاب - تأمی
ــدار  ــه مق ــت ب ــده دس ــب ضدعفونی کنن مناس
کافــی و متناســب )بر اســاس دســتورالعمل های 
ابالغــی و تأمیــن دپــوی حداقــل بــرای مصرف 

دو هفتــه مدرســه( در محــل مدرســه.
و  مناســب  فاصله گــذاری  تأمیــن   -
جلوگیــری از تجمــع در ورود بــه محــل آزمون.

ــرای  ــب ب ــذاری مناس ــن فاصله گ - تأمی
ــون. ــل آزم ــا در مح صندلی ه

- تهویــه مناســب هــوا در محــل برگزاری 
جلســه آزمون.

- آگاهــی همــه دانــش آمــوزان، معلمیــن 
و کارکنــان مدرســه از احتیاطــات الزم در زمان 
ــه آموزش هــای  شــیوع بیمــاری از طریــق ارائ

الزم.
- ثبــت وضعیــت ســالمت دانــش آموزان، 

ــایت  ــتفاده از س ــا اس ــان ب ــان و کارکن معلم
/https://salamat.gov.ir

ــد  ــر می رس ــه نظ ــدم اول ب ــن ق در همی
ــل  ــود الاق ــت ش ــوارد رعای ــه م ــر هم ــه اگ ک
می دانیــم کــه مشــکل وســایل گرمایشــی 
ــور  ــدارس کش ــیاری از م ــی در بس و سرمایش
ــر  ــت و ه ــی اس ــکلی پابرجای ــان مش همچن
ــایل  ــود وس ــار مشــکل نب ــال در فصــل به س
سرمایشــی مناســب یکــی از معضالتــی بــوده 
ــرار  ــاره ق ــورد اش ــر م ــق گرم ت ــه در مناط ک
ــت  ــت وضعی ــر ثب ــوی دیگ ــت. از س می گرف
دانــش آمــوزان، معلمــان و کارکنان در ســامانه 
وزارت بهداشــت نیــز هیــچ گاه الزامــی اعــالم 
نشــده اســت و نحــوه پیگیــری و نظــارت بــر 

ــز مشــخص نشــده اســت. آن نی
ــار دیگــر در بنــد دیگــری از  ــد ب هــر چن
ــه  ــد شــده اســت کــه کلی ــکل تاکی ــن پروت ای
افــرادی کــه مقــرر اســت در امتحانات شــرکت 
ــن و …  ــان، معلمی ــور کارکن ــد و همین ط کنن
الزم اســت روز قبــل از آزمــون در ســامانه 
www.salamat.gov.ir  ثبت نــام کــرده و 
گــزارش آن را به صــورت پرینــت، مشــابه کارت 
ورود بــه جلســه، بــه مســئول برگــزاری آزمــون 
نشــان دهنــد، امــا مشــخص نیســت بــه همراه 
نداشــتن ایــن پرینــت آیــا بــه منزلــه ممانعت از 

حضــور در جلســه امتحــان اســت؟
هنرســتان ها  تولیــدی  ماســک های   *

ــد ــوزان نش ــش آم ــهم دان س
ــالم  ــی اع ــچ گزارش ــه هی ــان ک همچن
ــه  ــوط ب ــاده مرب ــد م ــه بگوی ــت ک ــده اس نش
ارائــه  پروتــکل،  ایــن  اجــرای  از  »پیــش 
بــرای  الزم  غیرحضــوری  آموزش هــای 
ــن و  ــان، والدی ــان، کارشناس ــران، کارکن مدی
نیروهــای خدماتــی در خصــوص ایــن پروتــکل 
و ســایر دســتورالعمل های ابالغــی در دســتور 
کار قــرار گیــرد.« چگونــه در روزهــای گذشــته 

ــت. ــده اس ــی ش اجرای
ــب  ــت: نص ــده اس ــکل آم ــن پروت در ای
ــت  ــر اهمی ــی ب ــانی مبن ــای اطالع رس تابلوه
ــاس  ــران براس ــود و دیگ ــالمت خ ــظ س حف
آموزه هــای بهداشــتی و همچنیــن اعــالم 
به منظــور  اصلــی  در ورودی هــای  هشــدار 
انصــراف ورود افــراد عالمــت دارد و مشــکوک 
ــا  ــال و ی ــراد مبت ــا اف ــاس ب ــابقه تم )دارای س
ــه  ــراد دارای عالمــت در دو هفت ــا اف تمــاس ب

ــرد. ــورت پذی ــر( ص اخی
ســوالی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت 
ــت  ــکل و ضمان ــد پروت ــن بن ــرای ای ــه اج ک
اجرایــی آن چگونــه صــورت می گیــرد؟ و 
ــر کــدام تســهیالتی کــه  ــا ب اینکــه اساســًا بن
اعــالم نشــده اســت دانــش آمــوزی کــه مجبور 
ــد از ایــن  ــه دادن امتحــان نهایــی اســت بای ب
حــق خــود صــرف نظــر کنــد چــون در خانــواده 
اش فــرد مشــکوک بــه کرونایــی وجــود دارد؟ 
در واقــع آیــا آمــوزش و پــرورش ایــن امــکان 
ــوزی در  ــش آم ــر دان ــه اگ ــرده ک را فراهــم ک
امتحانــات خــرداد شــرکت نکــرد بتوانــد فرصت 
ــت دیگــر در  ــا ســه نوب ــا دو ی داشــته باشــد ت
ایــن امتحانــات حضــور یابــد؟ ایــن شــاید یکی 
از راه حل هایــی بــود کــه نقدهــا بــه برگــزاری 
امتحانــات نهایــی را کمتــر می کــرد؛ هــر چنــد 
ممکــن اســت طراحــی ســواالت امتحــان 
نهایــی بــرای ســه نوبــت دیگــر ســخت باشــد 
ــی  ــق انتخاب ــت و ح ــان عدال ــن می ــا در ای ام

ــد. ــی می مان ــوزان باق ــش آم ــرای دان ب
از ســوی دیگــر در ایــن پروتــکل از اولیــا 
خواســته شــده کــه حتمــاً ماســک و دســتکش 
بــرای دانــش آمــوزان تهیــه کننــد. از آنجایــی 
کــه بارهــا اعــالم شــده اســت اثرگــذاری زدن 
ماســک در صورتــی اســت کــه در یــک محیــط 
بســته همــه از ماســک اســتفاده کنند و بــا توجه 
بــه اینکــه بارهــا در ایــن روزها مســئولین وزارت 
بهداشــت هشــدار داده انــد کــه مــردم به ســمت 
ــد حرکــت  ــا دارن عــادی ســازی موضــوع کرون
ــان و  ــه و خیاب ــاهدات در کوچ ــد و مش می کنن
اماکــن عمومــی نیــز حاکــی از ایــن اســت کــه 
عــده کمــی نســبت بــه گذاشــتن ماســک خــود 
را متعهــد می داننــد، حــال بایــد پرســید کــه آیــا 
واقعــاً همــه اولیــا نســبت بــه ایــن بنــد پروتــکل 
ــود  ــر نب ــد دانســت و بهت ــد خواهن ــود را مقی خ
ــی  ــود مدع ــه خ ــرورش ک ــوزش و پ ــل آم الاق
تولیــد ماســک انبــوه در بخــش فنــی و حرفــه 
ای و هنرســتان هاســت ماســک را بــه صــورت 
ــان  ــوزان و مراقب ــش آم ــار دان ــگان در اختی رای
ــه ۱۰ درصــد نســبت  ــه اینک ــی داد و ن ــرار م ق

دانــش آمــوزان ماســک تهیــه کنــد؟

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

شرط حضور دانشجویان کارشناسی ارشد در دانشگاه خوارزمی 
دانشگاه خوارزمی اعالم کرد: پیرو اطالعیه ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا، مبنی بر امکان حضور دانشجویان  کارشناسی ارشد از ۱۷ خرداد ماه در 
دانشگاهها، کماکان کالس های نیمسال دوم 9۸ برای تمام مقاطع تحصیلی 

بصورت غیر حضوری برگزار خواهد شد.
براساس این گزارش، حضور آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد از ۱۷ 

خرداد در دانشگاه مقدور است که در مرحله انجام پایان نامه باشند.
همچنین در ارتباط با بازگشایی خوابگاه ها از ۱۷ خرداد هنوز تصمیمی 

گرفته نشده است.

امتحانات دانشگاه جامع علمی کاربردی حضوری شد
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی دستورالعمل چگونگی تداوم 
فعالیت های آموزشی این دانشگاه را اعالم کرد و افزود: امتحانات به صورت 

حضوری برگزار می شود.
کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  آموزشی  معاون  جواران  جاللی  مختار 
دستورالعمل چگونگی تداوم فعالیت های آموزشی دانشجویان این دانشگاه را 

به رؤسا و سرپرستان واحدهای استانی این دانشگاه ابالغ کرد.
* آغاز ویرایش انتخاب واحد از ۱۷ خرداد

وی ضمن اشاره به شیوع ویروس کرونا و ضرورت هماهنگی کامل با ستاد 
استانی مقابله با بیماری کرونا و اهتمام بیش از پیش برای تداوم برنامه های 
آموزشی این دانشگاه، گفت: بازه زمانی ویرایش انتخاب واحد دانشجویان این 
دانشگاه از تاریخ ۱۷ تا ۲3 خردادماه سالجاری بمدت یک هفته تمدید شده 
الزامات آموزشی در  و مراکز آموزشی این دانشگاه موظف به بررسی رعایت 

انتخاب واحد هستند.
* بازگشایی کالس های حضوری دانشگاه جامع از ۱۷ خرداد

معاون آموزشی دانشگاه ادامه داد: بازگشایی کالس های حضوری و ادامه 
همه کالس های دانشگاه جامع علمی کاربردی )اعم از نظری و عملی( با اتخاذ 
تمهیدات الزم و رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی، از روز شنبه ۱۷ خرداد 

99 با هماهنگی ستاد استانی بصورت حضوری خواهد بود.
* عدم بکارگیری مدرسان غیرفعال در آموزش های حضوری

جاللی جواران افزود: متأسفانه بصورت موردی و نادر در برخی از مراکز 
آموزشی این دانشگاه، شاهد عدم همکاری تعداد بسیار اندکی از مدرسان برای 
برگزاری کالس دروس نظری و بخش نظری دروس نظری عملی بصورت 
با نظر  مجازی و غیرحضوری بوده ایم که ضرورت دارد دروس برگزار نشده 
واحد استانی از فهرست دروس ارائه شده مرکز حذف و ضمن لحاظ موضوع 
در سوابق کاری مدرس، از بکارگیری و ارائه درس به این گروه از مدرسان در 

نیمسال های آتی نیز جداً خودداری شود.
وی عنوان کرد: همه امتحانات دانشگاه جامع علمی کاربردی صرفاً بصورت 
حضوری برگزار خواهد شد و برنامه برگزاری آزمون متمرکز برای دروس تعیین 

شده نیمسال جاری نیز در هفته پایانی امتحانات ابالغ خواهد شد.
تغییر  به  توجه  با  گفت:  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  آموزشی  معاون 
شرایط، بازگشایی مراکز آموزشی، جابجایی برنامه زمانی آزمون ها و درخواستهای 
واصله، بازه زمانی امتحانات نیمسال دوم 99-9۸ با لحاظ میزان پوشش سرفصل 
این  استانی  واحدهای  رؤسای  نظر  با  برگزاری کالس های درسی،  و  دروس 
دانشگاه از تاریخ ۲۱ تیرماه تا ۱۷ مردادماه )به استثنا زمان های ابالغی سازمان 
سنجش برای برگزاری آزمون های تحصیالت تکمیلی در روزهای پنجشنبه ۲۶ 
تیر 99 و پنجشنبه و جمعه ۲ و 3 مرداد 99( با رعایت پروتکل های بهداشتی 

و فاصله گذاری اجتماعی خواهد بود.
* لغو محدودیت ارائه واحد در ترم تابستان

با توجه به شرایط نسبتًا مناسب کنترل بیماری کرونا و  ادامه داد:  وی 
برگزاری قابل قبول دروس در ترم جاری و به منظور مساعدت با درخواست 
مراکز آموزشی و رعایت وضعیت تحصیلی دانشجویان، درصورت امکان برگزاری 
دروس به صورت حضوری و تأیید امکان برگزاری دوره تابستان توسط رؤسای 
واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی و با هماهنگی ستاد استانی مقابله با 

بیماری کرونا، محدودیت * ارائه واحد در دوره تابستان 99-9۸ لغو می شود.
جاللی جواران اضافه کرد: دانشجویان متقاضی در هر استان می توانند 
براساس قوانین و مقررات آموزشی و سرفصل دروس، نسبت به انتخاب واحد 

در دوره تابستان مذکور برابر مقررات جاری و تقویم آموزشی زیر اقدام کنند.

دانشگاه علوم بهزیستی دانشجوی دکتری پژوهشی می پذیرد
دکتری  دانشجوی  رشته   4 در  توانبخشی  و  بهزیستی  علوم  دانشگاه 

تخصصی پژوهشی می پذیرد. 
این دانشگاه در نظر دارد با توجه به قانون سنجش و پذیرش دانشجو 
در دوره های تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور 
علوم  برنامه ریزی  عالی  شورای  مصوبه  استناد  به  و   )94 اسفند   ۱۸ )مصوب 
پزشکی کشور، در سال تحصیلی ۱4۰۰-۱399 دانشجوی پژوهشی در مقطع 

دکتری تخصصی بپذیرد.
پذیرش نهایی بر اساس احراز شرایط عمومی و اختصاصی و نتیجه آزمون 
متمرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
تخصصی  دکتری  دوره  آئین نامه  طبق  حضوری  مصاحبه  نتیجه  همچنین  و 

پژوهشی خواهد بود.
اساتید راهنما، رشته ها و ظرفیت مصوب پذیرش دانشجو در کمیته منتخب 

دکتری تخصصی پژوهشی نیز اعالم شده است.
این دانشجویان در رشته های سالمندی، فیزیوتراپی، آموزش بهداشت و 
ارتقا سالمت، سالمت در حوادث و بالیا مقطع دکتری تخصصی پژوهشی و 
مراکز تحقیقاتی سالمندی، توانبخشی اعصاب اطفال، سالمت در بالیا دانشگاه 
علوم بهزیستی پذیرفته می شوند. ظرفیت پذیرش در این دوره ها ۶ نفر است.

شرط الزم ورود و پذیرش در این دوره، داشتن حداقل دو مقاله تحقیقی  
المللی به عنوان  نوع یک  منتشر شده در مجالت معتبر ایندکس شده بین 

نویسنده اول یا مسؤول به تشخیص کمیته منتخب در هنگام ثبت نام است.
داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی و عدم وجود منع قانونی ادامه 
تحصیل از لحاظ خدمت نظام وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد الزامی است.

دوره  دراین  به شرکت  مجاز  ارشد  کارشناسی  معادل  مدارک  دارندگان 
نیستند. انطباق سوابق آموزشی و پژوهش و دانشنامه داوطلب با دوره پیشنهادی 

به عهده دانشگاه است.
داوطلبان نباید هم زمان در دوره های دکتری تخصصی یا دستیاری در 
کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور اشتغال داشته باشند. 
تحصیل در مقطع دکتری تخصصی پژوهشی تمام وقت است و هرگونه اشتغالی 

غیر از تحصیل برای دانشجو ممنوع است.
عالی  شورای  مصوبات  با  مطابق  انگلیسی  زبان  آزمون  در  موفقیت 
برنامه ریزی علوم پزشکی، موفقیت در مصاحبه ورودی توسط موسسه از دیگر 

شروط ورود به دوره دکتری تخصصی پژوهشی است.

انفجار شدید آبگرمگن در ساختمان مسکونی 
رسانی  امداد  از  مشهد  آتش نشانی شهر  نگهبان  افسر 
آتش نشانان و نجاتگران ۲ ایستگاه در پی وقوع انفجار در 
یک ساختمان خبر داد و گفت این حادثه منجر به مصدومیت 

شدید یک پسر جوان در بلوار مصلی این شهر شد.. 
تلفنی  تماس  پی  در  افزود:  خاکپور  رضا  سوم  آتشپاد 
با  توام  انفجار  وقوع  بر  مبنی   ۱۲۵ سامانه  با  شهروندان 
آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی و محبوس شدن یک 
نفر در میان شعله های آتش، بالفاصله آتش نشانان ایستگاه های 
۱۶و۲ را به محل حادثه در بلوار مصلی اعزام شدند و با حضور 
آنان در محل حادثه مشخص شد، انفجار در زیر زمین ساختمانی 
دو طبقه به مساحت ۱۶۰ مترمربع به وقوع پیوسته و منجر به 
سوختگی یک پسر جوان از ناحیه دست و صورت شده است 
که آتش نشانان ضمن نجات وی از درون آتش، حریق را 
مهار کرده و فرد مصدوم را برای انتقال به بیمارستان تحویل 

تکنسین های اورژانس حاضر در محل دادند.

علت این حادثه نشت گاز شهری اعالم شد.

مرد 50ساله در زاینده رود غرق شد
فرماندار شهرستان سامان از غرق شدن یک شهروند در 

رودخانه زاینده رود خبر داد.
کمال اکبریان با بیان این که فرد مغروق مرد ۵۰ ساله 
بوده، اظهار داشت: این حادثه در نزدیکی روستای چم خلیفه 

اتفاق افتاد.
فرماندار شهرستان سامان ادامه داد: شدت آب رودخانه 
زاینده رود در این منطقه بسیار باال است و در سال جاری چهار 

نفر در این رودخانه غرق شده اند.

جاده  در  خودرو  واژگونی  براثر  راننده  مرگ 
هراز

سرهنگ سیاوش محبی ویژه پلیس راه شرق استان تهران 
گفت: یک دستگاه خودروی ۲۰۶ در مسیر جاده هراز به دلیل 
خستگی و خواب آلودگی راننده اش که بانویی میانسال بود، 

واژگون شد و راننده در محل حادثه جان سپرد.

نجات مرد 50ساله در ارتفاعات ایالم
سرپرست جمعیت هالل احمر استان ایالم گفت: مرد 
۵۰ ساله ای که در ارتفاعات کوه رنو منطقه شش کالن به 

علت سقوط از ارتفاع مصدوم شده ، توسط تیم واکنش سریع 
هالل احمر نجات یافت.

علی اصغر علی اکبری افزود: در پی تماس تلفنی همراهان 
مصدوم با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هالل 
هالل احمر  سریع  واکنش  تیم  بالفاصله  ایالم  استان  احمر 
استان وتیم کوهستان شهرستان ایوان جهت نجات مصدوم 
به محل حادثه اعزام شدند و پس از پیمودن مسافتی سخت 
وصعب العبور بالفاصله اقدامات اولیه امدادی و تثبیت فیزیکی 

فرد مصدوم را انجام دادند.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط وخیم مصدوم که از 
ناحیه دست و پای راست آسیب دیده و دچار شکستگی بازو و 
کوفتگی شدید بدن شده بود، به دلیل صعب العبور بودن منطقه 
و زمان بر بودن انتقال زمینی، درخواست بالگرد شد و ضمن 
هماهنگی به عمل آمده مصدوم  با بالگرد جمعیت هالل احمر 

به مرکز استان انتقال یافته و تحویل عوامل اورژانس شد.

کودک 4ساله در آب خروجی سد غرق شد
یک  غرق شدن  شیروان  از  انتظامی  فرمانده  جانشین 
پسربچه 4 ساله در آب خروجی سد بارزوی این شهرستان 

خبر داد.
حادثه حدود  این  داشت:  اظهار  روهنا  سرهنگ محمد 
ساعت ۱۷ و 3۰ دقیقه روز پنجشنبه هفته گذشته و زمانی 

حاشیه  در  و  سد  دست  پایین  در  خانواده ای  که  افتاد  اتفاق 
رودخانه ای که آب خروجی  سد در آن جریان دارد برای تفریح 

اتراق کرده بودند.
داخل  به  کودک  خانواده،  غفلت  اثر  بر  افزود:  وی 
نجات  امکان  آب،  باالی  به علت حجم  و  افتاده  رودخانه 
در  4 ساله  پسربچه  نهایتا  و  نشد  فراهم  در محل  کودک 
ورودی روستای بارزو، توسط اهالی منطقه از آب گرفته شد 
و توسط اورژانس به بیمارستان امام خمینی )ره( شیروان 
یافت، اما متاسفانه تالش های صورت گرفته برای احیای 

وی بی نتیجه ماند.

قتل مرموز دو جوان در خانه باغ اجاره ای
دو جوان آبادانی که برای تفریح به خانه باغی در دزفول 

رفته بودند در یک سناریوی مرموز به قتل رسیدند.
مسئوالن بیمارستان افشار دزفول، وقتی با جسد ۲ جوان 
و پسر جوان دیگری که با مرگ دست و پنجه نرم می کرد 

روبرو شدند، ماجرا را به پلیس گزارش کردند.
شنیده ها حاکی است این 3 جوان آبادانی برای تفریح 
خانه باغی را در شهر دزفول اجاره کرده بودند و صاحب باغ 
با توجه به این که اجاره دادن ویال ممنوع بوده از آنان خواسته 
بود از خانه باغ خارج شوند، اما حاضر به برگرداندن پول آن ها 

نشد و به این جهت بین آن ها درگیری رخ داد.
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احتمال شروع سال تحصیلی جدید از تابستان

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به سناریوهای 
بازگشایی مدارس در مهر 99 گفت: اگر مسئوالن 
تحصیلی  سال  دهند  اجازه  بهداشت  وزارت 
دانش آموزان را زودتر آغاز می کنیم. محسن حاجی 
میرزایی درباره آغاز سال تحصیلی جدید دانش آموزان 
اظهار کرد: یکی از وظایف ما کسب آمادگی الزم 
برای آغاز سال تحصیلی آینده است و در این باره 
سناریوهای مختلفی داریم، نخستین فرض این است 
که مشکلی وجود نداشته باشد مدارس دولتی و غیر 

دولتی دایر و کالس های درس حضوری باشد.
وی افزود: سناریوی دوم این است که ممکن 
باشیم  داشته  نیازمند  سال  از  مقاطعی  در  است 
مدارس را تعطیل کنیم بنابراین امکان ترکیبی را 
پیش بینی کردیم تا روزهایی که مشکل وجود ندارد، 
دانش آموزان در مدرسه حاضر شوند و در مواقعی که 
امکان حضور نیست از طریق راه های جایگزین یعنی 
آموزش تلویزیونی، مجازی و تولید و عرضه بسته های 

خودآموز آموزشی اقدام کنیم.

توجه به گسترش عدالت اولویت مجلس یازدهم است
نماینده مردم مشـکین شـهر در مجلس شـورای اسـالمی با اشـاره 
بـه اولویت هـای مجلـس یازدهـم اصلی تریـن اولویـت ایـن مجلـس را 

تحقـق عدالـت در امـور مختلـف عنـوان کرد. 
محمـود عبـاس زاده عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه فرمایشـات مقـام 
معظـم رهبـری اولویت مجلس یازدهم بحث عدالت در کشـور اسـت که 
تقویـت حـوزه نظـارت نیـز در ایـن بـاره مورد توجـه این مجلـس خواهد 
بـود. مجلـس یازدهـم باید در زمینه تحقـق این عدالـت گام های موثری 
بـردارد کـه ایـن امـر ایجـاب می کنـد در امـر تقنیـن و تنقیـح قوانیـن و 
کنـار گذاشـتن قوانیـن دسـت و پـا گیـر و متناقـض و رفع موانع توسـعه 
کشـور بـه ویـژه در حوزه معیشـت مـردم، اقتصـاد و امر سـرمایه گذاری 

اقدامات الزم را داشـته باشـند.
وی افـزود: از دیگـر مـواردی کـه الزم اسـت در همیـن بـاره مورد 
توجـه مجلـس یازدهـم باشـد مبـارزه با فسـاد، سـامان دادن به شـرایط 
واگذاری هـا، بررسـی واگذاری هـای گذشـته، توجـه بـه مباحـث نظارتی 
همچـون کمیسـیون اصـل نـود، موضـوع تحقیـق و تفحـص و دیـوان 

محاسـبات نیـز خواهـد بود.
وی در پایـان اضافـه کرد: مـواردی که عنوان کـردم کمک می کند 
عدالـت در کشـور محقـق شـود تـا ان شـاءاهلل در پـی آن شـاهد سـرعت 

گرفتـن رونـد توسـعه و مقابله با فسـاد باشـیم.

مجلس در شرایطی نیست که تقابلی با دولت داشته باشد 
نماینـده مـردم ناییـن، خـور و بیابانـک در یازدهمیـن دوره مجلس 
شـورای اسـالمی گفـت: اکثریـت مجلـس یازدهـم معتقـد اسـت که در 

شـرایطی نیسـتیم کـه بخواهیـم تقابلـی با دولت داشـته باشـیم. 
الهـام آزاد در مـورد ضـرورت همـکاری یازدهمیـن دوره مجلـس 
شـورای اسـالمی بـا دولـت گفـت: نظـر مـن، نظـر همـه  همـکاران در 
مجلـس نیسـت، امـا فکـر می کنـم اکثریـت مجلـس یازدهـم  معتقدنـد 
کـه در شـرایطی نیسـتیم کـه بخواهیـم تقابلـی با دولت داشـته باشـیم؛ 

مگـر مواقعـی کـه ضـرورت ایجـاب می کنـد.
نماینـده مـردم ناییـن، خـور و بیابانـک در یازدهمیـن دوره مجلس 
شـورای اسـالمی بـا بیـان این کـه » کار مجلـس قانونگـذاری و نظارت 
اسـت« گفـت: معتقـدم اگـر جـای خطـای محسوسـی صـورت بگیـرد 
مجلـس بایـد در حـوزه اختیـارات خـودش ورود کنـد و خطاهـا را اصالح 
کنـد؛ ترجیـح می دهـم کـه از واژه تقابـل با دولت اسـتفاده نکنـم، اما اگر 
اختـالف نظـری بین قوا وجود داشـته باشـد حـل این اختـالف باید قطعا 

در چارچـوب وظایـف و قانون باشـد.
آزاد نسـبت بـه همـکاری و همدلـی دولت و مجلس ابـراز امیدواری 
کـرد و گفـت: بنـای دولت دوازدهم و مجلس یازدهـم بر تعامل و همدلی 
اسـت. معتقـدم کـه بـا تقابـل کاری پیـش نمـی رود. آن چـه همیشـه به 
مـا سـفارش شـده اسـت وحدت، انسـجام و همدلی اسـت. مـا باید تحت 

پرچـم جمهـوری اسـالمی کمک کنیم تا اشـتباهات کم شـود.
وی بـا اشـاره بـه نزدیک بودن رحلت امام خمینـی )ره( ضمن تاکید 
بـه بازخوانـی وصیـت نامه امـام خمینـی )ره( گفت: همیشـه معتقدم باید 
درس هـای امـام خمینـی را بازتعریـف و بازتفسـیر کنیـم. در این صورت 
قطعا می توانیم به مفاهیم ناب انقالب اسـالمی برسـیم و در این صورت 
مطلوب هـا حاصـل می شـود. بیانیـه گام دوم در کنـار وصیـت نامـه امـام 
چـراغ راه مـا هسـتند. امیـدوارم بتوانیـم مفـاد وحدت آفرین این دو سـند 

را پیـدا کـرده و بـه آن عمـل کنیم تا بـه نتایج مطلوب برسـیم.

مجلس دنبال تقویت دستگاه های نظارتی خواهد بود
نماینـده مـردم سـلماس در مجلـس شـورای اسـالمی در تشـریح 
اولویتهـای مجلـس یازدهـم، امـر نظـارت را یکـی از مولفه هـای تحقق 
عدالـت دانسـت و گفـت: مجلـس یازدهم بـا کمک نمایندگان و ریاسـت 

مجلـس در تـالش اسـت کـه دسـتگاه های نظارتـی را تقویـت کند. 
یعقـوب رضـازاده در گفـت وگـو بـا ایسـنا، در تشـریح اولویت هـای 
مجلـس یازدهـم اظهـار کـرد: با توجـه به رهنمودهـا و پیام مقـام معظم 
رهبـری بـه مجلـس شـورای اسـالمی بحـث اجـرای صحیـح عدالت در 
کشـور اولویـت مجلـس یازدهم خواهد بود. عدالت در کشـور خود شـامل 
مـواردی همچـون توجه به معیشـت مردم، توجه بـه زندگی طبقه محروم 
جامعـه، حمایـت از تولیـد، اصـالح قوانیـن بانکـی در کشـور، حمایـت از 
جوانـان بـه خصـوص در بحث اشـتغال، مبارزه با فسـاد، اختالس و رانت 

می شـود. خواری 
نماینـده مـردم سـلماس در مجلـس افـزود: متاسـفانه بسـیاری از 
جوانـان کـه در ایـن سـال هـا از دانشـگاه ها فـارغ التحصیـل شـدند، در 
امـر اشـتغال دچـار مشـکل هسـتند که مجلـس یازدهم توجـه الزم را به 
ایـن امـر خواهـد داشـت. همچنیـن در سـال های گذشـته شـاهد برخی 
رانـت خواری هـا در برخـی شـبکه های بانکی و دولتی بودیـم که مجلس 
یازدهـم بـا کمک نمایندگان و ریاسـت مجلس در تالش اسـت با تقویت 
دسـتگاه های نظارتـی، دیـوان عدالـت اداری، دسـتگاه های بازرسـی و با 
تقویـت امـر تحقیـق و تفحـص بتوانـد کارآمدی خود را نسـبت بـه اداور 

گذشـته مجلـس افزایـش بدهد.

مجلس تکلیف خود را با کوخ نشینان مشخص کند
نماینـده مـردم ارومیـه در مجلـس شـورای اسـالمی بـا اشـاره بـه 
ایـن جملـه امـام خمینـی)ره( کـه مـن یـک مـوی کـوخ نشـینان را بـه 
کل کاخ نشـینان نمی دهـم، گفـت: ایـن مجلـس بایـد تکلیـف خـود را 
بـا کـوخ نشـینان مشـخص کنـد و وظیفـه خـود را در قبـال محرومین و 

دهد.  انجـام  مسـتضعفین 
وحیـد جـالل زاده گفـت: حضـرت امام خمینـی جـزو بی نظیرترین 
فقهـا و مجتهدیـن تاریـخ معاصـر هسـتند. مـن معتقـدم کـه مـا در هـر 
موقعیتـی بـه موفقیـت دسـت پیـدا کردیـم بـه دلیل عمـل بـه وصایای 
حضـرت امـام بـوده اسـت و در مقابـل در هـر کجا کـه شـاهد ناکامی و 
جلـوه گـر شـدن ناکارآمـدی بودیـم به دلیـل فاصلـه گرفتـن از وصایای 

ایشـان بوده اسـت.
وی افـزود: امـام در خصـوص ویژگـی نمایندگان مجلـس، به مردم 
توصیـه کردنـد کـه وکیـل آنها باید چه خصوصیاتی داشـته باشـد و مردم 

بایـد بـه چـه کسـی رای بدهند و چه افـرادی را به مجلس بفرسـتند.
جـالل زاده افـزود: اما در خصـوص نمایندگانی که از سـوی مردم 
انتخـاب می شـود و بـه مجلس راه پیـدا می کنند امـام توصیه ای کلیدی 
دارنـد کلیـدی تریـن عنـوان و توصیـه حضـرت امـام در ایـن بـاره آن 
جملـه معـروف اسـت کـه  »مجلـس در راس امـور اسـت”.  بـه تعبیـر 
مـن تفسـیر ایـن جملـه کلیـدی ایـن اسـت کـه گـره گشـایی مجلس 
در راس امـور اسـت. یعنـی اگـر مـا قانـون را فصـل الخطـاب کشـور 
بدانیـم و تنهـا نهـاد قانونگذار را مجلس شـورای اسـالمی دانسـته و به 
وصایـای گهربـار حضـرت امـام کـه مجلـس را در بحث گره گشـایی و 
حـل مشـکالت مـردم در راس امـور می دانند توجه الزم داشـته باشـیم 
آن وقـت بایـد بـا توجـه بـه دیـدگاه حضـرت امـام اهتمـام خـود را بـر 

قانونگـذاری صحیـح مبـذول کنیم.
نماینـده مـردم ارومیـه افـزود: در امـر مهـم نظـارت بایـد منافـذ و 
راه هـای نفـوذ فاسـدان و رانـت طلبـان را مسـدود کنیـم. بـرای مثـال 
از کل تحقیـق و تفحـص هایـی کـه در سـال هـای گذشـته در مجلـس 
صـورت گرفـت تعـداد کمـی بـه نتیجـه رسـیده اسـت امـا دلیـل ایـن 

بـوده؟ موضـوع چه 

رهبر انقالب تاکید کردند:
استفاده از فکر، روحیه، جسارت و اقدام  نیروهای جوانان 

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز چهارشنبه گذشته  در سخنرانی زنده تلویزیونی 
به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( بنیانگذار جمهوری اسالمی، »تحول خواهی، 
تحول انگیزی و تحول آفرینی« را از مهمترین خصوصیات امام راحل عظیم الشأن خواندند 
و تأکید کردند: برای زنده ماندن انقالب باید با درس آموزی از این ویژگی نرم افزاری و 
عملیاتی امام، رویکرد تحولی و گرایش پرشتاب به »بهتر شدن و حرکت جهشی« را، در همه 
زمینه ها بخصوص در زمینه هایی که بی تحرکی یا عقب گرد داشته ایم با جدیت دنبال کنیم.

از دوران جوانی،  امام  به روحیه تحول خواهی  اشاره  با  آیت اهلل خامنه ای  حضرت 
افزودند: امام به روش پیامبران سرشت نهفته و غرایز معنوی انسان ها را بیدار می کرد 
که این ویژگی ده ها سال قبل از آغاز نهضت اسالمی نیز در درس اخالق منقلب کننده 

ایشان در حوزه علمیه قم مشهود بود.
ایشان، امام خمینی را »امام تحول« نامیدند و افزودند: امام از دوران مبارزات تا پایان 
حیات مبارکشان در میدان عمل نیز در نقش یک فرمانده بی نظیر، روند تحول خواهی را 
رهبری و اقیانوس عظیم ملت ایران را در مسیر تحقق اهداف طوفانی ومتالطم می کرد.

رهبر انقالب اسالمی در تبیین تحوالت ایجاد شده در پرتو روحیه تحول آفرینی امام، 
به »تبدیل روحیه خمودگی و تسلیم ملت ایران به روحیه ای مطالبه گر« اشاره کردند و 
افزودند: امام عظیم الشأن، ملت ایران را از ملتی بی تحرک که فقط به فکر زندگی شخصی 
خود بود، به ملتی مطالبه گر وحاضر در میدان تغییر داد که این ویژگی از آغاز نهضت در 
سال 4۱ و پس از آن ۱۵ خرداد 4۲ تا مبارزات منتهی به پیروزی انقالب و سال های بعد 

از آن، نمایان و مشهود است.
حتی  و  خارجی  »قدرت های  برابر  در  ملت  حقارت پندارانه  نگاه  در  تحول  ایجاد 
مسئوالن دون پایه رژیم پهلوی به ملتی دارای اعتماد به نفس و عزت ملی و مؤثر در 
سرنوشت کشور« دومین نکته ای بود که رهبر انقالب در تبیین نتایج روحیه تحول خواهی 

امام خمینی به آن پرداختند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »تحول در مطالبات اساسی مردم از خواسته های بسیار 
محدود به مطالباتی همچون استقالل و آزادی« و »تحول در نگاه مردم به دین از یک 
چارچوب عادی و فردی به یک مکتب نظام ساز وتمدن ساز« را از دیگر آثار تعیین کننده 

نگاه تحول خواه رهبر کبیر انقالب اسالمی برشمردند.
ایشان افزودند: در شروع نهضت اسالمی هیچ افقی از آینده در ذهن ملت نبود اما 
امام این نگاه بی افق را به نگاه کنونی ملت یعنی تشکیل امت اسالمی و ایجاد تمدن 

نوین اسالمی در افق آینده متحول کرد.
رهبر انقالب »ایجاد تحول در مبانی معرفتی کاربردی و وارد کردن فقه در عرصه 
نظام سازی و اداره کشور« و نیز »پافشاری بر تعبد و معنویت در عین نگاه نوگرایانه به 

مسائل« را دو نتیجه بارز نگاه تحول انگیز امام راحل برشمردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »تحول اساسی در نگاه به جوانان و نسل جوان« را از 
دیگر آثار مبارک و عمیق رویکرد تحولی امام خمینی خواندند و افزودند: سپردن کارهای 
بزرگ به جوانان و استفاده از آنان به عنوان ثروت و ذخیره ملی، روش روشن امام بود 
البته آن بزرگوار در عین حال به افراد غیرجوان نیز به عنوان ثروت ملی اعتماد می کردند 
که این واقعیت نیز در انتصابات ایشان مشهود است و اکنون نیز همچنان که گفته ایم 

باید همین نگاه و روش مد نظر باشد.
ایشان در تبیین دیگر نتایج بسیار مهم نگاه تحول خواه امام، ایستادگی و تحقیر 
ابرقدرت ها را مورد توجه قرار دادند و افزودند: زمانی کسی حتی تصور نمی کرد بشود 
روی حرف آمریکا حرف زد اما امام خمینی با ایجاد تحول در نگاه به ابرقدرت ها، آن ها را 
تحقیر و ثابت کرد که زورگویان جهانی ضربه پذیرند که این حقیقت در فروپاشی شوروی 

سابق و اوضاع امروز آمریکا مشهود است.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: مهمترین نکته این است که امام که عامل اصلی 

این تحول ات بود، به درستی همه آنها را از خدا می دانست.
ایشان نکته مهم دیگر در روحیه تحول انگیز امام را نگاه ایشان به اهمیت تحول 
روحی و اعتقادی در جوانان دانستند و در جمع بندی این بخش از سخنانشان افزودند: 
درسی که ما از روحیه و حرکت تحولی امام می گیریم این است که باید حرکت تحول 
آفرین در همه بخشها ادامه داشته باشد، اگرچه کشور و انقالب در سی سال گذشته از 

رویکرد تحولی امام فاصله نگرفته است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، »پیشرفت ها و حرکت علمی کشور«، »توانمندی های 
دفاعی و رسیدن به نزدیکی مرز بازدارندگی« و »چهره قدرتمند جمهوری اسالمی در 
عرصه سیاسی« را نمونه هایی از پیشرفت و حرکت تحولی در دوران بعد از امام برشمردند 
و خاطر نشان کردند: در این 3۰ سال با وجود پیشرفت و تحول در عرصه های گوناگون، 
در برخی موارد در زیر ساختها تحول به وجود آمد اما به فعلیت نرسید و در برخی موارد 

هم عقب گرد و پسرفت داشتیم که تأسف بار و غیر قابل قبول است.
ایشان، نقطه مقابل انقالب را که طبیعت آن »نوآوری، تحول، پیشرفت و جهش« 
است، »ارتجاع« خواندند و افزودند: پیشرفت و یا پسرفت انقالب ها بستگی به اراده انسان ها 
دارد زیرا اگر انسان ها در مسیر درست حرکت نکنند، خداوند نعمت خود را از آنها خواهد 

گرفت، بنابراین باید به شدت مراقب بود که دچار چنین وضعیتی نشویم.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه »ما قادر هستیم در بخش های مختلف تمدنی 
کشور و نظام، تحول ایجاد کنیم و از بنده، جوانان، نخبگان و مردم انتظار است به فکر 

ایجاد تحول در بخشهای مختلف باشیم«، به برخی الزامات ایجاد تحول اشاره کردند.
»قانع نبودن به داشته ها و داشتن روحیه تحول خواهی و پیشرفت مستمر و افزودن 
تحول  گفتند:  و  کردند  اشاره  آن  به  انقالب  رهبر  که  بود  نکته ای  اولین  داشته ها«  بر 
خواهی لزومًا به معنای اعتراض نیست و یا نباید حتمًا بعد از شکست به فکر تحول افتاد 
بلکه تحول یعنی میل مستمر به شتاب و سرعت گرفتن در حرکت و اجتناب از تحجر و 

پافشاری بر مشهورات غلط.
با  و  دانستند  پشتوانه فکری  نیازمند  را  آیت اهلل خامنه ای، تحول صحیح  حضرت 
تأکید بر لزوم تحول در مقوله »عدالت« افزودند: تحول باید مبتنی بر یک اندیشه متقن 
و شکل یافته باشد همچنانکه هر حرکت تحولی امام، مبتنی بر مبانی معرفتی اسالم بود 
زیرا اگر چنین پشتوانه فکری وجود نداشته نباشد، تحول غلط خواهد بود و ثبات قدم 

وجود نخواهد داشت.
ایشان در همین خصوص به برخی افراد انقالبی و عالقه مند در اوایل انقالب اشاره 
کردند و گفتند: این افراد چون پایه های فکری و ایمانی مستحکم و متین و پشتوانه های 
عقالنی محکم نداشتند، بعد از گذر از دوران جوانی و مراحل مختلف زندگی، به همان 
فسیل هایی تبدیل شدند که انقالب برای مقابله با آن فسیل های کج رو بوجود آمده بود.

ایشان با تأکید بر اینکه تحول را نباید با »استحاله فکری« اشتباه گرفت، افزودند: 
تحول باید رو به جلو باشد در حالی که مسائلی همچون تجدد و غرب گرایی که در دوران 
پهلوی مطرح شد، سلب هویت دینی و ملی و تاریخی ملت ایران و به عبارتی »مرگ 

تمدنی« بود.
این  اما  است  مهم  تحول، سرعت  در  کردند:  نشان  خاطر  اسالمی  انقالب  رهبر 
سرعت با شتابزدگی و کارهای عجوالنه سطحی متفاوت است ضمن آنکه در تحول باید 

یک دست هدایتگر مطمئن وجود داشته باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه به چند نمونه از مواردی که در کشور نیازمند 
تحول است، اشاره کردند و افزودند: در مسائل اقتصادی »قطع وابستگی اقتصاد از نفت و 
بودجه بندی عملیاتی«، در مسائل آموزشی »فایده محور و عمقی و کاربردی شدن دروس 
در مراکز آموزشی«، در مسائل اجتماعی »تأمین عدالت« و در مسائل خانواده و موضوع 
ریشه کنی اعتیاد و همچنین جلوگیری از پیر شدن کشور، نیازمند حرکت های تحولی هستیم.

حضرت آیت اهلل خامنه ای شرط ایجاد تحول را »نترسیدن از دشمن و دشمنی ها« 
برشمردند و افزودند: در مقابل هر اقدام مثبت و کار مهم، مخالفانی وجود دارد، مثاًل در 
فضای مجازی غالبًا نوع مخالفت ها تیز و آزاردهنده است یا جبهه وسیعی از دشمن خارجی 
وجود دارد که با هر حرکِت به صالح کشور، مقابله می کند و امپراتوری تبلیغاتی وابسته 
به صهیونیست ها نیز آن را می کوبد ولی در انجام یک کار حساب شده، نباید مالحظه این 

مخالفت ها و دشمنی ها را کرد.
بدون  و  نترس  جوان،  نیروهای  را حضور  دشمنی ها  از  ترس  بر  غلبه  راه  ایشان 
مالحظه در صحنه دانستند و گفتند: حضور نیروهای جوان یعنی استفاده از فکر، روحیه، 

جسارت و اقدام جوانان.
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنانشان، آشفتگی جبهه دشمنان جمهوری 
اسالمی را نتیجه اعتماد ملت ایران به پروردگار خواندند و خاطرنشان کردند: یک بخش 
از جبهه دشمنان ایران، شوروی بود که با آن وضع فروپاشید و بخش دیگر آن آمریکا 

است که امروز وضع آشفته آن را همه می بینند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای حوادث جارِی این روزهای آمریکا را بروز واقعیات پنهان 
نگه داشته شده ی آمریکا دانستند و گفتند: زانو زدن پلیس بر روی گردن یک سیاهپوست و 
فشار دادن آن تا جان باختن شخص و تماشای این صحنه از طرف چند پلیس دیگر، چیز 
جدیدی نیست بلکه همان اخالق و طبیعت حکومت آمریکا است که قباًل نیز با بسیاری از 
کشورهای دنیا مثل افغانستان، عراق، سوریه و قبل از آن در ویتنام، همین کارها را کرده اند.

ایشان شعار امروز مردم آمریکا یعنی »نمی توانیم نفس بکشیِم« را حرف دل همه 
البته آمریکایی ها با رفتارهایشان در دنیا رسوا  ملت های تحت ظلم دانستند و افزودند: 
شده اند. آن از مدیریت ضعیفشان در کرونا که به علت فساد موجود در هیئت حاکمه آمریکا، 
تلفات و مبتالیان به بیماری در آمریکا چندین برابر کشورهای دیگر است و این هم از 
برخورد وقیحانه شان با مردم که آشکارا جنایت می کنند، عذرخواهی هم نمی کنند و بعد 
هم می گویند حقوق بشر، انگار آن مرد سیاهی که کشته شد، بشر نبود و حقوقی نداشت.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به احساس خجالت و سرافکندگِی بجاِی ملت 
آمریکا از حکومت های خود و حکومت فعلی شان افزودند: با این وضع پیش آمده، برخی 
از ایرانی های داخل یا خارج از کشور هم که شغلشان حمایت از آمریکا و بزک آن بود، 

دیگر نمی توانند سر بلند کنند.
رهبر انقالب اسالمی در پایان ابراز امیدواری کردند که خداوند حوادث عالم را به 
نفع ملت ایران و اقتدار روزافزون جمهوری اسالمی پیش ببرد و روح امام بزرگوار و شهید 

عزیز سلیمانی را با اولیا خود محشور فرماید.
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زیر نظر: ناظم رام

ــرورش  ــوزش  و  پ ــخنگوی آم س
شــهر تهــران گفــت: مــا نــام حضــور 
دانــش آمــوز در مدرســه را بازگشــایی 
همــه  امــا  می گذاریــم،  مــدارس 
مــدارس را بــاز نکردیــم بلکــه دو پایــه 
ــات  ــد در امتحان ــم بای ــم و دوازده نه

ــد. ــرکت کنن ــوری ش حض
مســعود ثقفــی گفــت: از ابتــدای 
ــه  ــوزش ب ــر آم ــا ب ــا بن ــیوع کرون ش
صــورت غیرحضــوری بــود. در مدارس 
آموزش هــای  تهــران  شــهر  در 
از  آمــوزش  از  فراتــر  غیرحضــوری 
طریــق اپلیکیشــن شــاد پیــش رفــت 
و بــرای همیــن اکثــر دانش آمــوزان از 
ایــن آموزش هــا بهــره گرفتنــد. اعــالم 
ــرای  ــدارس ب ــان در م ــم معلم کردی
دانش آموزانــی کــه تحــت هــر عنــوان 
امــکان اســتفاده از اپلیکیشــن شــاد را 
ــوند و  ــر ش ــدارس حاض ــد در م ندارن
ــا  ــرده ت ــع ک ــا را رف ــکاالت بچه ه اش

ــاده شــوند. ــات آم ــرای امتحان ب

ــون و  ــا آزم ــا ب ــه داد: م وی ادام
ــی  ــوزش الکترونیک ــا در روش آم خط
ــا  ــی م ــا قصــه اصل ــم، ام ــش رفتی پی
ــه  ــود ک ــی ب ــه دانش آموزان ــوط ب مرب
دسترســی بــه اینترنــت و فضــای 
ــالش  ــتند و ت ــاد نداش ــن ش اپلیکیش
کردیــم بــرای ایــن دانش آمــوزان 

ــیم. ــته باش ــوری داش ــوزش حض آم

ــی  ــه پرسش ــخ ب ــی در پاس ثقف
اینترنــت  نگرفتــن  تعلــق  دربــاره 
ــاد  ــه ش ــتفاده از برنام ــه اس ــگان ب رای
اپلیکیشــن  می کنــم  فکــر  گفــت: 
شــاد بــه گونــه ای نیســت کــه میــزان 
مصــرف اینترنــت دانش آموزانــی را 
ــه  ــاز ب ــا نی ــد و ی ــکل کن ــار مش دچ
حجــم باالیــی از اینترنــت داشــته 

ــد. باش
ــاره امتحانــات حضــوری  وی درب
دانش آمــوزان و اینکــه برخــی مــدارس 
ــز  ــم نی ــم و دوازده ــه نه ــز پای ــه ج ب
ــد،  ــزار کردن ــات حضــوری برگ امتحان
بیــان کــرد: دو پایــه نهــم کــه انتخاب 
رشــته دارنــد و دوازدهــم بــرای گرفتن 
ــات  ــد امتحان ــرار ش ــم ق ــدرک دیپل م
ــی پایه هــا  ــرای باق حضــوری باشــد ب
ــی  ــد کاف ــی باش ــان آنالین ــر امتح اگ
اســت یــک ســاعت در روز دانــش 
آمــوز وارد شــبکه شــاد شــود و بعــد از 

ــد. ــرون بیای برگــزاری آزمــون بی
ــرورش  ــوزش و پ ــخنگوی آم س
شــهر تهــران دربــاره ثبــت نام هــا نیــز 
ــم  ــه اول و هفت ــط پای ــان کــرد: فق بی
ــد و  ــام دارن ــت ن ــه ثب ــاز ب ــم نی و ده
ــی  ــد از ارزیاب ــا بع ــی پایه ه ــرای باق ب
بــه صــورت خــودکار ثبــت نــام صورت 
ــرای  ــه حضــور ب ــازی ب می گیــرد و نی

ثبــت نــام نیســت.

شــهروندی  حقــوق  دســتیار 
معاونــت امــور زنــان و خانواده ریاســت 
ــان و  ــوزه زن ــت: در ح ــوری گف جمه
کــودکان خألهــای قانونــی داریــم 
ــرفی  ــا اش ــل رومین ــه قت ــه در زمین ک

ــت. ــهود اس ــم مش ه
شــهناز ســجادی دربــاره آخریــن 
وضعیــت الیحــه منــع خشــونت علیــه 
زنــان گفــت: بــا توجه بــه وقــوع اتفاق 
اخیــر بــرای رومینا اشــرفی ایــن الیحه 
ــرار دارد و  ــت ق ــح دول ــت لوای در نوب
ــان منتظــر بررســی آن توســط  همچن
ــه  ــه ب کمیســیون لوایــح هســتیم. البت
دلیــل وقــوع اتفــاق اخیــر بــرای رومینا 
ــرار  اشــرفی بررســی آن در اولویــت ق

گرفتــه اســت.
ــا  ــه بن ــان اینک ــا بی ــجادی ب س
ــد  ــور فراین ــس جمه ــتور رئی ــر دس ب
بررســی الیحــه منــع خشــونت علیــه 
ــت  ــا اولوی ــت و ب ــارج از نوب ــان خ زن
ــت  ــزود: معاون ــد. اف ــد ش ــاز خواه آغ
زنــان در تــالش اســت تــا در جلســات 
اخیــر، رئیــس کمیســیون الیحــه را در 

ــد. ــرار ده ــتورکار ق دس
ــوال  ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
کــه علــت عــدم بررســی ایــن الیحــه 
ــال 9۸  ــاه س ــهریور م ــت از ش در دول
ــن  ــرد: ای ــان ک ــت، بی ــون چیس تاکن
ــت  ــت و عل ــادی اس ــری ع ــاق ام اتف
طوالنــی شــدن بررســی ایــن الیحــه 
ــنهادی و در  ــح پیش ــرت لوای ــز کث نی
ــف اســت.  ــوارد مختل ــودن م ــت ب نوب
تاکنــون نیــز چندیــن جلســه بــا 
مختلــف  دســتگاه های  نماینــدگان 

ــزار  ــه برگ ــن الیح ــی ای ــرای بررس ب
شــده متأســفانه موضــوع زنــان و 
خانــواده در اولویــت نیســت طبــق 
ــرار  ــی ق ــت بررس ــادل در نوب روال ع

می گیــرد.
شــهروندی  حقــوق  دســتیار 
ــان  ــور زن ــور در ام ــاون رئیس جمه مع
ــی  ــن در حال ــه داد: ای ــواده ادام و خان
اســت کــه معاونــت زنــان بارهــا 
ــان  ــوزه زن ــی در ح ــأل قانون ــود خ وج
و کــودکان را گوشــزد و اعــالم کــرده 
اســت کــه ایــن مــوارد بایــد بــا 
ــرد  ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــت م اولوی
ــگاه ســطحی  ــان شــاهد ن ــا همچن ام

ــتیم. ــائل هس ــن مس ــه ای ب
ــژه  ــری وی ــدم پیگی ــت ع * عل

ــت  ــن امنی ــه تأمی الیح
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال که 
چــرا در خصــوص قتــل میتــرا اســتاد 
ــان و  الیحــه منــع خشــونت علیــه زن
مباحــث مربــوط بــه حقــوق زنــان تــا 
ــح  ــد، تصری ــری نش ــد پیگی ــن ح ای
کــرد: در ماجــرای قتــل میتــرا اســتاد 
خــأل قانونــی نداشــتیم و مجــازات 
قصــاص بــرای قتــل همســر در قانون 
ذکــر شــده بــود امــا در خصــوص قتــل 
ــون  ــأل قان ــرفی دارای خ ــا اش رومین
هســتیم و متأســفانه بــرای قتــل فرزند 
توســط پــدر یــا جــد پــدری مجــازات 

بازدارنــده و کافــی وجــود نــدارد.
دســتیار حقوق شــهروندی معاون 
رئیس جمهــور در امــور زنــان و خانواده 
بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــوزه زنــان و 
کــودکان دارای خــأل و ضعــف قانونــی 

هســتیم، ادامــه داد: در حــال حاضــر در 
ــن اتفــاق احساســات عمومــی  ــی ای پ
جریحــه دار شــده و همــه معتقدنــد 
کــه چــرا مجــازات قتــل فرزنــد تنهــا 
3 تــا ۱۰ ســال حبــس بــوده و امــکان 
ــن  ــه همی ــدارد ب ــود ن ــاص وج قص
منظــور ایــن الیحــه بــرای رفــع خــأل 

قانونــی بایــد تصویــب شــود.
الیحــه  اصــالح  احتمــال   *
ــوان از  ــت بان ــن امنی ــت و تأمی صیان

ســوی دولــت
ســجادی در پاســخ بــه ایــن 
ســوال کــه آیــا ممکــن اســت الیحــه 
بررســی شــده از ســوی قــوه قضائیــه، 
مجــدداً مــورد اصــالح قــرار گیــرد یــا 
خیــر، بیــان کــرد: اصــل ایــن الیحه از 
ســوی دولــت بــوده اما مباحــث مربوط 
ــه مجازات هــا از ســوی کارشناســان  ب
قــوه قضائیــه مــورد بررســی و اصــالح 
قــرار گرفتــه اســت. در زمــان بررســی 
الیحــه منــع خشــونت علیــه زنــان در 
ــس از  ــت و پ ــح دول ــیون لوای کمیس
ــی، اصالحــات  جمــع بندی هــای نهای

قــوه قضائیــه بــر مباحــث مربــوط بــه 
ــا  ــد شــد ام ــال خواه ــا اعم مجازات ه
ــه از  ــاره الیح ــالح دوب ــال اص احتم
ســوی دولــت یــا معاونــت زنــان و قید 
شــدن برخــی مــوارد موجــود در الیحه 
قبلــی وجــود دارد چراکــه اصــل الیحه 

بــرای دولــت اســت.
* الیحــه برابــری دیــه زن و 
ــت دوازدهــم تصویــب  ــرد در دول م

د نمی شــو
ــا بیــان اینکــه پــس  ســجادی ب
ــز  ــتاد نی ــرا اس ــل میت ــرای قت از ماج
ــرد و زن را  ــه م ــری دی ــه براب الیح
پیگیــری کردیــم، عنــوان کــرد: طبــق 
قانــون در صورتــی کــه زنــی توســط 
ــواده  ــود و خان ــته ش ــرد کش ــک م ی
مقتــول نیــز تقاضــای قصــاص داشــته 
باشــند، بایــد ابتــدا نصــف یــک دیــه 
کامــل را بــه قاتــل بپردازنــد تــا 
قصــاص انجــام شــود. معاونــت زنــان 
در ایــن زمینــه و بــرای برابــر شــدن 
دیــه مــرد و زن بهمــن مــاه ســال 9۷ 
ــم  ــه تقدی ــن زمین ــه ای را در ای الیح

دولــت کــرده اســت.
وی دربــاره آخریــن وضعیــت 
زن  و  مــرد  دیــه  برابــری  الیحــه 
ــه  ــن الیح ــفانه ای ــح داد: متأس توضی
ــح  ــیون لوای ــان در کمیس ــز همچن نی
ــا  دولــت در نوبــت بررســی اســت و ب
ــودن  ــت ب ــدم در اولوی ــه ع ــه ب توج
مســائل زنــان، پیــش بینــی می کنیــم 
ــت  ــان دول ــا پای ــه ت ــن الیح ــه ای ک
ــد  ــه نخواه ــه نتیج ــز ب ــم نی دوازده

ــید. رس

در حوزه زنان و کودکان خألهای قانونی وجود دارد

رئیــس  مشــترک  نشســت  در 
ســازمان جوانــان هــالل احمــر و 
دبیــرکل ســتاد مبــارزه بــا مــواد 
ــرای  ــتر ب ــکاری بیش ــر هم ــدر ب مخ
ــیب  ــل آس ــان در ح ــارکت جوان مش
هــای اجتماعــی و انجــام پــروژه هــای 

ــد. ــد ش ــترک تاکی مش
ئیــس  ر ن  گل فشــا محمــد 
ســازمان جوانــان هــالل احمــر در 
ــرکل  ــی دبی ــکندر مؤمن ــا اس ــدار ب دی
ــه  ــدر ک ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب س
در خصــوص ادامــه همکاری هــای 
دو دســتگاه در ســال 99 و اجــرای 
حــوزه  در  پیشــگیرانه  برنامه هــای 
کاهــش آســیب های اجتماعــی بــه 
ــت:  ــد، گف ــزار ش ــاد برگ ــژه اعتی وی
ــت  ــا عضوی ــر ب ــالل احم ــت ه جمعی
۱ میلیــون داوطلــب نوجــوان و جــوان 
ــمندی  ــای ارزش ــگاه و ظرفیت ه جای

دارد.
گل فشــان افــزود: ایــن نهــاد 
مردمــی بــا حضــور گســترده جوانــان، 
حــوزه  در  مهمــی  ظرفیت هــای 
ــی  ــیب های اجتماع ــگیری از آس پیش

دارد.
جوانــان  ســازمان  گفــت:  وی 
ــا  ــی ب ــای مل ــرای برنامه ه ــرای اج ب
اســتفاده از ظرفیت هــای نــرم افــزاری 
و ســخت افــزاری خــود از جملــه 
راســتای  در  اردوگاه هــای ســازمان 
پیشــگیرانه در  فعالیت هــای  انجــام 
حــوزه کاهــش آســیب های اجتماعــی 
ــاد، آمادگــی الزم دارد. ــژه اعتی ــه وی ب

طــول  در  افــزود:  گل فشــان 
ی  ر همــکا شــته  گذ ی  ل ها ســا
ــا  ــارزه ب ــتاد مب ــان س ــمندی می ارزش
ــارات  ــص اعتب ــدر و تخصی ــواد مخ م
بــرای اجــرای طرح هــای ملــی و 
ــل  ــه قاب ــه ک ــام گرفت ــه ای انج منطق

تقدیــر اســت.
وی بــا اشــاره بــه برخــی از ایــن 
ــان  ــی پیم ــرح مل ــت: ط ــا گف طرح ه
کــه منجــر بــه آمــوزش ۵۰ هــزار نفــر 
ــه عنــوان  و تربیــت ۱۰۰۰ ســرگروه ب
ــای  ــی از طرح ه ــد، یک ــهیلگر ش تس
مهــم بــرای تحقق اهــداف پیشــگیرانه 

اســت.
رئیــس ســازمان جوانــان جمعیت 
هــالل احمــر افــزود: همچنیــن در این 
ــوزش  ــی و آم مــدت، طــرح کار آفرین
مربــی   ۵۰۰ تربیــت  و  نفــر   4۰۰۰
کار آفریــن بــا موفقیــت بــه ثمــر 
رســید. همچنیــن طــرح اجتمــاع محور 
پیشــگیری و کاهــش اثــرات ناشــی از 
ســوء مصــرف مــواد در مناطق حاشــیه 
نشــین ۵ اســتان بــا مشــارکت جامعــه 
محلــی نیــز از جملــه ایــن طرح هــای 

پیشــگیرانه اســت.
گل فشــان گفــت: حضــور پرشــور 
ــی  ــالروز جهان ــه س ــان در برنام جوان
ــدف  ــا ه ــدر ب ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
اجتماعــی شــدن امــر مبــارزه بــا مــواد 

مخــدر هرســاله اجــرا می شــود. در 
ایــن مــدت اردوهــای دوســتی در بیــن 
ــوزی  ــش آم ــای دان اعضــای کانون ه
هــالل احمــر بــه تعــداد حداقــل ۱۰۰۰ 
نفــر بــا هــدف ترویــج مفاهیــم صلح و 

بشردوســتی نیــز برگــزار شــد.
رئیــس ســازمان جوانــان جمعیت 
برگــزاری  گفــت:  احمــر  هــالل 
بشردوســتی  گفتگــوی  مســابقات 
ــدف  ــا ه ــوزان ب ــش آم ــن دان در بی
ــو  ــج گفتگ ــونت و تروی ــش خش کاه
بیــن دانــش آمــوزان و… یکــی دیگر 
ــن  ــده در ای ــام ش ــای انج از برنامه ه

ــی رود. ــمار م ــه ش ــازمان ب س
در ادامــه جلســه مؤمنــی دبیرکل 
ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر گفــت: 
ــواد  ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــتراتژی س اس
ــوء  ــا س ــه ب ــه مقابل ــدر در زمین مخ
ــه  ــه ب ــا توج ــدر ب ــواد مخ ــرف م مص
موقعیــت جغرافیایــی ایــران در منطقــه 
و قاچــاق مــواد مخــدر، ترویــج و 
فرهنــگ ســازی و پیشــگیری اســت.

وی افــزود: بــا توجــه بــه شــیوع 

ــش  ــه دان ــن جامع ــواد مخــدر در بی م
ــازی  ــگ س ــوزش و فرهن ــوزی، آم آم
در ایــن زمینــه دارای اهمیــت فراوانــی 
ــی  ــرح مل ــتا، ط ــن راس ــت و در ای اس
یاریگــران زندگــی از جملــه طرح هــای 
ــتان ها و  ــدارس ســطح اس ــم در م مه
شهرســتان های معیــن اســت کــه 
ــوزان،  ــش آم در حــال اجراســت و دان
اولیــا و نیروهــای شــاغل در مدرســه را 

ــد. ــش می ده پوش
مومنــی گفــت: ایجــاد بســتر 
ــی  ــای اجتماع ــام فعالیت ه ــرای انج ب
و فرهنگــی و واگــذاری مســئولیت های 
اجتماعــی بــه نوجوانــان و جوانــان 
در  مهــم  راهبردهــای  از  یکــی 
بــه  آنــان  گرایــش  از  پیشــگیری 
مصــرف مــواد مخــدر اســت. جایــگاه 
هــالل احمــر در جهت انجــام اقدامات 
کاهــش  و  کنتــرل  در  پیشــگیرانه 
اعتیــاد بســیار ارزشــمند اســت و بایــد 
ــری  ــنجش و اندازه گی ــت س ــه قابلی ب
طرح هــا و فعالیت هــای اجرایــی در 

ــت. ــه داش ــگیری توج ــوزه پیش ح

تاکید بر مشارکت جوانان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی

تمام مدارس را باز نشده است



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1473- شنبه 17 خرداد 41399 انرژی اقتصاد- 

پرداخت  از  بودجه  و  برنامه  سازمان 
مقرری  بیمه بیکاری برای حدود ۱۰3 هزار 
به   ۱39۸ اسفند  کنندگان  نام  ثبت  از  نفر 
یک  حدود  که  داد  خبر  مشموالن  حساب 

سوم تاییدشدگان بیکاران اسفند ماه است.
واریز مقرری بیمه بیکاری به حساب 
اطالعیه  دنبال  به  متقاضیان  و  مشموالن 
تمام  از  آن  در  که  شد  انجام  کار  وزارت 
مقرری  بگیرانی که در اسفند سال ۱39۸ به 
دلیل شیوع کرونا شغل خود را از دست داده 
و بیکار شده اند خواسته بود پس از دریافت 
پیامک ارسال شماره  حساب برای واریز بیمه 
بیکاری نسبت به درج شماره حساب بانکی 
خود در یکی از بانکهای تعیین شده در سامانه 

بیمه بیکاری وزارت کار اقدام کنند.
پیش از این »مسعود بابایی« مدیر کل 
حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار 
درباره آخرین آمار ثبت نامی در سامانه بیمه 
بیکاری، گفته بود: در مجموع ۸3۵ هزار و 
۱49 نفر در این سامانه ثبت نام کردند که 
۶9۸ هزار و ۷93 نفر مشمول دریافت بیمه 

بیکاری تایید شدند.
بیکاری  بیمه  مشموالن  درباره  وی 
 3۷3 ماه  اسفند  در  گفت:  ماه  تفکیک  به 
نفر،  و 9۸۵  هزار  فروردین ۲93  نفر،  هزار 
 ۱۰ تا  و  نفر   ۱۲۵ و  هزار   ۱۵ اردیبهشت 
خردادماه ۶ هزار و ۲4۶ نفر مشمول دریافت 
بیمه بیکاری توسط وزارت کار تایید شدند.

براساس اعالم سازمان برنامه و بودجه، 
از میان 3۷3 هزار نفر مشمول بیمه بیکاری 
اسفند سال گذشته ۱۰3 هزار نفر مقرری را 

دریافت کردند. 
البته سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد 
از ثبت  اقدامات مربوط به تعدادی  که این 
نام کنندگان اسفند ۱39۸ بوده و به تدریج 
با تأیید و اعالم اطالعات حساب های مابقی 
مشمولین توسط سازمان تأمین اجتماعی این 
پرداخت  نیز  بعدی  ماه های  برای  مقرری 

خواهد شد.
فهرست  سازمان  این  اعالم  براساس 
و شماره حساب بخش دوم مشموالن طرح 
پرداخت بیمه بیکاری به مشاغل آسیب دیده 
از کرونا در روزهای آتی توسط سازمان  تأمین 
فوریت  با  ارسال  از  پس  و  تأیید  اجتماعی 

پرداخت خواهد شد.

بانک مهر اقتصاد در بانک سپه ادغام شد
با برگزاری مجمع فوق العاده ادغام بانک مهر 

اقتصاد، این بانک رسمًا در بانک سپه ادغام شد
مجمع  برگزاری  از  سپه  بانک  مدیرعامل    
مجمع  و  سالیانه  فوق العاده  به طور  عادی  عمومی 
فوق العاده ادغام بانک مهر اقتصاد خبر داد و گفت: 
با برگزاری این مجمع، پس از بانک حکمت ایرانیان 

این دومین بانک وابسته به نیروهای مسلح است که طی هفته جاری رسمًا 
در بانک سپه ادغام شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، محمدکاظم چقازردی ضمن 
اعالم خبر فوق افزود: با برگزاری مجامع ادغام بانک مهر اقتصاد تا کنون 
بیش از ۷۶9 شعبه و بالغ بر ۸۸۰۰ نفر پرسنل به بانک سپه افزوده شده و 
در چارچوب قوانین و مقررات ابالغی بانک به صورت یکپارچه آماده خدمت 

رسانی به آحاد مردم و هم وطنان عزیز می باشد.
بر  بانک مرکزی مبنی  افزود: در پی اعالم ریاست کل محترم  وی 
برگزاری مجامع بانک های حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد در هفته جاری، 
بانک سپه با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، ستاد 
کل نیروهای مسلح و سازمان بورس و اوراق بهادار، زمینه برگزاری مجامع 
این دو بانک را فراهم کرد و در دومین گام مجامع مربوط به بانک مهر 
اکثریت سهامداران روز دوشنبه دوازدهم خردادماه سال  با حضور  اقتصاد 

۱399 برگزار شد.
وی اظهار داشت: از روز سه شنبه سیزدهم خردادماه سال جاری شعب 
بانک سابق مهر اقتصاد با تابلوهای بانک سپه آماده ارائه خدمات به هموطنان 

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

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

به زودی انجام گیرد.

» لقمان » هم وارد بازار فرابورس شد
شرکت سرمایه گذاری لقمان )سهامی عام( به 
عنوان دومین نماد معامالتی از ۱۱ خرداد ماه جاری 
سوم  بازار  توافقی  تابلوی  بهادار  اوراق  فهرست  در 

فرابورس ایران درج شد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، 
سایر اطالعات شرکت مذکور شامل نماد معامالتی 
: ولقمان، گروه : سرمایه گذاری ها، زیرگروه : سایر 

واسطه های مالی و کد ۵۶99 است.
لقمان  معامالتی شرکت  نماد  درج  به  توجه  با  این گزارش  براساس 
در بازار پایه توافقی فرابورس ایران و در اجرای الزامات قانونی به منظور 
گشایش نماد معامالتی این شرکت، تمامی سهامداران موظف هستند در اسرع 
وقت نسبت به ثبت نام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی اقدام کنند.

گفتنی است سهامداران میتوانند به منظور تسهیل در انجام این فرایند 
به شعب بانک گردشگری نیز مراجعه کنند.

همچنین صورت های مالی و سایر اطالعات شرکت سرمایه گذاری 
لقمان ) سهامی عام( از طریق شبکه کدال )سیستم جامع اطالع رسانی 

ناشران _ سازمان بورس و اوراق بهادار( در دسترس است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور:
برنامه اصالح ساختار بودجه به مجلس ارسال می شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از ارائه برنامه اصالح ساختار بودجه در 
این هفته به مجلس خبر داد.

برنامه  آخرین وضعیت  با  رابطه  در  توضیحاتی  اعالم  با  نوبخت  باقر  محمد 
اصالح ساختاری بودجه گفت که این برنامه سال قبل به شورای عالی هماهنگی 
البته هنوز  از آن در این شورا آغاز شد،  ارایه شد که بررسی بخشهایی  اقتصادی 

تکمیل نشده است.
بینی  این سند پیش  اینکه در  بیان  با  برنامه و بودجه کشور  رئیس سازمان 
می شود چه منابعی و از چه محل هایی می تواند در طول یکسال فراهم و در چه 
مواردی هزینه کرد تا  بتوان منطبق با سیاست های  موجود به اهداف مورد نظر 
افزود: اگر دولت بخواهد بر اساس این تعریف به سمت جلو  برنامه دست یافت، 
حرکت کند، نخستین تمرکز خود را باید روی منابع بودجه بگذارد. این در حالی است 
که منابع بودجه از سه محل تامین می شود: نخست مالیات، گمرک و سایر خدماتی 

که دولت به مردم عرضه و مابه ازای آن پول دریافت می کند.
وی با بیان اینکه برای مصارف و هزینه ها باید از این درآمدها استفاده کرد، 
گفت: وقتی درآمدها تکافوی همه هزینه ها را نمی کند باید دارایی هایی )نفت و 

اوراق( فروخته شود و به درآمدها اضافه تا امورات کشور بگذرد.
اوراق به نوعی واگذاری دارایی های مالی و نفت هم به نوعی دارایی های 

سرمایه ایی کشور محسوب می شود.
نوبخت با اشاره به اینکه دارایی که متعلق به نسل آینده است، کسی حق ندارد 
آن را بفروشد و صرف هزینه های جاری کند. البته اگر دارایی ها فروخته و تبدیل 
به دارایی دیگر شود به یقین کار بدی نیست، گفت:  بر اساس قانون حداکثر رقمی 
که دولت می توانست در بودجه سال ۱399 از فروش نفت داشته باشد نزدیک به 

49 تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: امسال دولت مجوز فروش ۵۰ هزار میلیارد 
تومان نفت را از مجلس گرفته اما ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری باید صرف 

تملک دارایی های سرمایه ای )فعالیت های عمرانی( کند.
وی افزود: بودجه سال 99 نزدیک به ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است که ازاین 

میزان تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از ۱۰ درصد مربوط به نفت است.
نوبخت بیان کرد: این در حالی است که طی سنوات گذشته بیش از ۵۰ درصد 
منابع بودجه از نفت تامین می شد.وی با بیان اینکه کشور هزینه هایی دارد که 
نمی توان این هزینه ها را انجام نداد البته صرفه جویی در هزینه ها امری بایسته و 
شایسته است که باید صورت گیرد، افزود: کل مصارف کشور تحت چهار سرفصل 
و تحت ۱۰ امور است.او افزود: نخستین اموری که بیشترین منابع در آن صرف 
می شود امور رفاه اجتماعی است. این امور رفاه اجتماعی معطوف به صندوق های 
بازنشستگی، کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگران است و فقط ۱۱۰ هزار میلیارد تومان 

از مجموع بودجه مملکت صرف این امور می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دومین بخشی که بیشترین 
بودجه را به خود اختصاص می دهد مربوط به آموزش و پژوهش است، ادامه داد: 
و  »بهداشت  و  امنیت«  و  »دفاع  به  مربوط  ترتیب  به  بخش  چهارمین  و  سومین 
درمان« است.نوبخت با بیان اینکه اگر نفت کنار گذاشته شود برای جایگزینی نفت 
تومان بصورت  میلیارد  یادآور شد: یک هزار و 3۰۰ هزار  دارد،  منابعی وجود  چه 
آشکار و پنهان یارانه در مملکت پرداخت می شود. آیا می شود درصدی از میزان 
یارانه پرداختی را در این زمینه استفاده کرد. قطع به یقین شدنی است منتها نیازمند 

عزم و اراده جمعی است.
از سوی مقام معظم  اقتصاد مقاومتی که  ادامه داد: سیاست های کلی  وی 
رهبری ابالغ شد این بود که تا جایی که امکان دارد بتوان ترکیب منابع را از نفت 
به سمت مالیات برد حال سئوال اینکه آیا مالیات ظرفیت بیش از این را دارد؟ این 
در حالی است که مالیات هم در دنیا دارای شاخص است. یعنی سهمی که مالیات 
از تولید ناخالص داخلی دارد در کشورهای پیشرفته صنعتی 3۰ تا 4۰ درصد، در 
کشورهای در حال توسعه ۲۰ تا 3۰ درصد و در ایران کمی بیش از شش درصد است.

نوبخت با اعالم اینکه آمار و ارقام نشان می دهد کشور ظرفیت مالیاتی مناسبی 
دارد که با اصالح قانون مالیات ها، تعریف پایه های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار 
مالیاتی و کاهش معافیت های مالیاتی می توان از این ظرفیت برای تامین درآمدهای 
بودجه استفاده کرد، افزود: هم اکنون معافیت مالیاتی در کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان 

است که افراد از معافیت های مالیاتی استفاده می کنند.

معاون وزیر نفت: ۹۹؛ سال جهش طالیی است
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: بهره برداری از ۱۶ طرح پتروشیمی 
در سال »جهش تولید« سبب افزایش 3۵ درصدی ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی 

کشور می شود.
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بهزاد محمدی در بازدید از بخش های 
مختلف پتروشیمی شیراز با اشاره به برنامه افزایش ظرفیت تولید پروپیلن در فرآیند 
هوشمندسازی صنعت پتروشیمی اظهار کرد: ظرفیت تولید پروپیلن در کشور بیش از 
9۵۰ هزار تن است و اکنون کشور با کمبود روبه رو است به همین دلیل هدف گذاری 

برای افزایش ظرفیت تولید پروپیلن انجام شده است. 
وی با بیان اینکه به کمک روش PVM که دانش فنی آن در شرکت پژوهش 
و فناوری پتروشیمی است می توان متانول تولیدی واحدهای موجود تولید متانول 
در کشور را به پروپیلن تبدیل کرد و به این روش ظرفیت تولید پروپیلن را افزایش 
داد، افزود: پروپیلن تولیدی به این روش از منطقه عسلویه به منطقه مرودشت برای 
ذخیره سازی و توزیع انتقال می یابد و از این منطقه پروپیلن برای احداث طرح های 

پیشران در استان فارس و استان های هجوار توزیع می شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: تولید ۱۲ محصول راهبردی 
از پروپیلن را هدف گذاری کرده ایم و با تولیدی شدن آنها نیاز صنایع پایین دستی 

تأمین خواهد شد.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: ۱۶ طرح پتروشیمی به ارزش بیش 

از ۱۱ میلیارد دالر در سال جهش تولید به بهره برداری خواهد رسید.
99؛ سال جهش طالیی

وی در جمع مدیران پتروشیمی شیراز با تأکید بر اینکه امسال سال جهش 
طالیی صنعت پتروشیمی ایران است، افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده ۱۶ 
طرح پتروشیمی در برنامه افتتاح در سال 99 قرار دارد که البته ممکن است به دلیل 
موانعی که در پی شیوع بیماری کرونا به وجود آمد سه تا چهار طرح با تأخیر چند 

ماهه وارد مدار تولید شود.
محمدی تصریح کرد: راهبرد ما با گذشته متفاوت شده و توسعه هوشمند به 
عنوان راهبرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی هدف گذاری شده است و در این مسیر 
افزایش ظرفیت تولید، افزایش کیفیت و ارزش محصوالت نیز مورد توجه قرار دارد.

وی با بیان اینکه تولیدی شدن طرح های جدید منجر به افزایش ۲۵ میلیون 
تنی ظرفیت تولید می شود، گفت: با بهره برداری از این طرح ها در مجموع حدود 3۵ 

درصد افزایش ظرفیت تولید تحقق می یابد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه هیچ صنعتی جذابیت 
صنعت پتروشیمی را در کشور ندارد، تصریح کرد: در نظر داریم با گذر از واحدهای 
تولید  زمینه  و  افزایش دهیم  را  تاب آوری صنعت  به چندمحصولی  تک محصولی 

محصوالت با ارزش تر را فراهم کنیم.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه در بازدید از مجتمع شیراز به عنوان بخشی از 
شناسنامه صنعت پتروشیمی ایران ارزش این مجتمع بیش از پیش نمایان شد، اظهار 
کرد: امید است که امروز با نهایی کردن تصمیم ها درباره فاز نخست پتروشیمی شیراز 
به  عنوان قدیمی ترین مجتمع پتروشیمی ایران بتوانیم ارزش تاریخی آن را حفظ کنیم.

وی به نقش مهم هلدینگ نفت و گاز پارسیان در توانمندسازی زیرمجموعه های 
خود اشاره کرد و گفت: این هلدینگ به صورت هوشمند در حال فعالیت است و خرید 
پاالیشگاه های تبریز و شیراز نیز گامی موفق بوده است و آغاز ساخت یک طرح با 
خوراک ترکیبی در عسلویه به عنوان یک راهبرد اثر بخش از سوی نفت و گاز پارسیان 

اهمیت ویژه ای دارد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از این طرح حمایت می کند.

سخنگوی کاخ کرملین: نشست اوپک پالس در هاله ای از ابهام است
سخنگوی کاخ کرملین از تماس مداوم روسیه با کشورهای عضو اوپک پالس 
خبر داد و گفت: هنوز زمان برگزاری نشست آتی این ائتالف در هاله ای از ابهام است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ  از مسکو،  رویترز  به گزارش خبرگزاری 
کرملین اعالم کرد: الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه با وزیران سایر کشورهای 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش، موسوم به »اوپک پالس« 
در تماس دائمی است، اما زمان برگزاری نشست ائتالف اوپک پالس، برای بحث 

درباره کاهش تولید نفت، هنوز مشخص نیست.
وی با اشاره به توازن بازار در هفته های اخیر گفت: والدیمیر پوتین هیچ برنامه ای 
برای گفت وگو با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود یا سایر رؤسای دولت ها درباره 
این موضوع ندارد. در این میان، برخی منابع اوپک پالس نیز اعالم کردند که در 
صورت موافقت کشورهایی که هنوز نتوانسته اند به سهمیه کاهش تولید خود بر اساس 
توافق این ائتالف پایبند باشند، ممکن است نشست اوپک پالس پیش از دوشنبه 

)۱9 خردادماه( برگزار شود.
این منابع گفتند: اگر عراق و سایر کشورهایی که نتوانسته اند به طور کامل به 
توافق کاهش تولید کنونی پایبند باشند، موافقت کنند که پایبندی به سهمیه خود را 
افزایش دهند، تولیدکنندگان نفت اوپک پالس می توانند پیش از دوشنبه، نشست خود 
را از طریق وبینار برگزار کنند. محمد عرقاب، وزیر انرژی و معادن الجزایر و هم زمان 
رئیس دوره ای اوپک نیز روز یکشنبه )۱۱ خردادماه( در نامه ای به اعضای اوپک 
خواستار برگزاری پیش از موعد نشست اوپک پالس در چهارم ژوئن )۱۵ خردادماه( 
شده بود. پیش از این قرار بود این نشست های وزارتی اوپک و اوپک پالس در نهم 

و دهم ماه ژوئن )۲۱ و ۲۲ خردادماه( برگزار شود.
در  برخی کشورها  میزان ضعف  درباره  و گفت وگوهای صورت گرفته  بحث 
پایبندی به سهمیه کاهش تولید خود در ماه مه، مانع برگزاری این نشست در امروز شد.

یکی از این منابع گفت: در مورد احتمال جبران رعایت نکردن سهمیه ماه مه این 
کشورها، در ژوئن و ژوئیه بحث و گفت وگوهایی میان وزرای اوپک پالس وجود دارد.

عربستان نیز پیشنهاد کرده است که برگزاری اجالس تا اواسط ماه مه به تأخیر 
بیفتد، اما هنوز نشانی از تغییر برنامه دبیرخانه اوپک مشاهده نمی شود.

عربستان سعودی و روسیه، در توافقی اولیه، موافقت کردند که هم زمان با 
افزایش فشار بر کشورهایی که تا کنون بر سهمیه کاهش تولید خود پایبند نبوده اند، 

کاهش تولید بی سابقه کنونی نفت را برای یک ماه دیگر تمدید کنند. 
۲3 کشور تولیدکننده نفت اوپک و غیراوپک حاضر در توافقنامه همکاری 
)Declaration of Cooperation( در نشست ماه آوریل بر سر کاهش تولید در 
سه مرحله به ترتیب 9 میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه برای مدت دو ماه، ۷ میلیون و ۷۰۰ 
هزار بشکه برای ۶ ماه و ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه برای ۱۶ ماه به توافق رسیدند.

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار:

بیمه بیکاری کمتر از یک سوم بیکاران کرونا پرداخت شد

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ی
نرژ

ت/ ا
نف

زیر نظر: قربانعلی زیدی

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی به رنگ  سفید شیری روغنی 
، مدل ۱3۸3 به شماره انتظامی ۸9۵ ب 3۵ ایران ۲۲ به شماره موتور  ۰۰۸9۲9۸9 
و شماره شاسی s۱4۱۲۲۸3۲۸3۱۶۱ به نام ابراهیم فالح بجاربنه مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد

برگ سبز – کارت ماشین
نوع سواری هاچ بک مدل ۱39۸ 

T-AT-S۷ تیپ
4۸4QT۸۷۰۰۸۰4۸A شماره موتور

NAAD39۱Z9KY۷۲۶344 شماره شاسی
پالک ایران ۷۲-۶9۷ ل 49

متعلق به فرامرز اوالدی قادی کالئی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مزایده نوبت دوم 
در اجرای مواد ۱۱4و۱۱۷و۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی و در راستای اجرای دادنامه 
شماره 9۷۰99۷۸۸۰۰۲۰۰۲۰۶ صادره از شعبه اول شورای حل اختالف مریوان که قطعیت 
یافته و الزم االجرا می باشد محکوم علیه آقای عدنان احمدی فرزند محمد امین محکوم 
است به پرداخت مبلغ ۱9۷/44۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵/۰3۶/۰۰۰ ریال 
بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له حمید فاروقی نیا فرزند 
محمد امین و همچنین مبلغ ۵% محکوم به بابت هزینه نیم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت محکوم می باشد که در راستای وصول محکوم به و با تقاضای محکوم له یک قطعه 
زیمن با متراژ ۱۰۰ متر واقع در ظلع شرقی میدان دانا رحمتی با قیمت کارشناسی به مبلغ 
3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به فروش می رسد و مزایده در روز شنبه مورخ 99/3/3۱ ساعت ۱۰ 
صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف مریوان با حضور نماینده دادستان به فروش 
می رسد کسانی که تمایل جهت مالحظه ملک مورد نظر را دارند می توانند پنج روز قبل از 
مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید نامبردگان فراهم گردد مزایده حضوری و از قیمت پایه شروع 
و مال متعلق به کسی می باشد که باالترین قیمت را قبول کرده است ده درصد بهای ملک 
فی المجلس دریافت و الباقی باید حداکثر ظرف یک ماه پرداخت گردد هزینه های اجرایی 
و بدهی های معوقه بر عهده محکوم علیه می باشد معرفی به دفتر خانه منوط به احراز 

صحت جریان مزایده می باشد. 
دادورز اجرای احکام شورا مریوان   م الف 3۰ 

آگهي حصروراثت
خانم سیما محمدی گلوندانی به شماره شناسنامه 3۶9۲۵  فرزند  حسن از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مجید آمدی فرزند غیب 
اله در تاریخ 9۸/۱۲/۱۸  در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل 
تعرفه شده اند:۱-جواد آمدی به ش ش ۲۵۸۱۷۶۲۷۰۵ فرزند مجید نسبت پسر۲-حمیدرضا 
آمدی به ش ش 43۱۱۲۲4۵9۱ فرزند مجید نسبت پسر3-سیما محمدی گلوندانی به ش 
ش 3۶9۲۵ فرزند حسن نسبت زوجه 4- مرضیه برنوئی به ش ش ۶39 فرزند حسن نسبت 
مادر۵- غیب اله آمدی به ش ش ۲۵ فرزند محمدعلی نسبت پدر به غیر از وراث نامبرده 
ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به 
شماره ۸44 سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر 
شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر 

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

آگهي حصروراثت
خانم آسیه قلی زاده کویخی به شماره شناسنامه ۲9۸۲۷ فرزند  موسی از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه خجسته هلل کا  
فرزند محمدحسین در تاریخ 9۸/۶/3۰ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم 
به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-یوسف قلی زاده کویخی به ش ش 4۱۶ فرزند موسی نسبت 
پسر۲-آسیه قلی زاده کویخی به ش ش ۲9۸۲۷ فرزند موسی نسبت دختر3- آمنه قلی زاده 
کویخی به ش ش 3 فرزند موسی نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد 
اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۸۷3 سیار مفاد 
درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف 

رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۶ رشت- پروین انصاری

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر نظربه دستور مواد ۱و 3قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰-9-۱39۰،امالک 
متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی 

قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض انان محرز و رای 
الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد: ا مالک 
متقاضیان واقع در کوچکسرا پالک اصلی ۱9پخش ۱۶ ۱9۰۱۰فرعی اقای 
محمد علی قربانی کوتنائئ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در ان 
احداث بنا شده است به مساحت 93-۱39مترمربع خریداری بدون واسطه 
از خانم میترا جهان سوز مالک رسمی . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ۱3 آئین 
نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه 
محلی / کثیر االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی، 
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده ۱3 ائین نامه مذکور 
درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی 
با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین 
اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی 

تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .
تاریخ انتشارنوبت اول :۱۷-۰3-۱399 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۰3-3۱-
۱399 رحمت سلمانی قادیکالئئ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

م-الف۱99۰۱3۵۵ 

سدهای  د  تعدا گفت:  نیرو  یر  ز و
تدبیر  دولت  در  رسیده  بهره برداری  به 
سد   ۵۸ به  امسال  دوم  نیمه  در  امید  و 

رسید. خواهد 
پنجشنبه  روز  نیان«  ردکا ا “رضا 
اشنویه  سد  افتتاح  مراسم  در  و  گذشته 
رییس  حضور  با  غربی  آذربایجان  استان 
بهره  به  سدهای  تعداد  افزود:  جمهوری 
با  امید  و  تدبیر  دولت  در  رسیده  برداری 
بهره برداری از این سد به 4۲ سد رسید.

سد  از  برداری  بهره  داد:  ادامه  وی 
اشنویه در آذربایجان غربی بخشی از آب 
خوهد  تامین  را  ارومیه  دریاچه  نیاز  مورد 

کرد.عضو هیات دولت گفت: بهره برداری 
از این سد به این معنا است که در دولت 
تدبیر و امید هر ۲ سال یک بار یک سد 
مخزنی ملی به بهره برداری رسیده است.

اردکانیان ادامه داد: بهره برداری از 
سد اشنویه در آذربایجان غربی به  تامین 
بیش از نیمی از آب تنظیمی برای دریاچه 

ارومیه کمک خواهد کرد.
احیای  گروه  کار  لیت  فعا به  وی 
خاطرنشان  و  کرد  اشاره  ارومیه  دریاچه 
گروه  کار  این  توسط  راهکار   ۲۶ ساخت: 
حی  طرا ومیه  ر ا چه  یا ر د حیای  ا ی  برا

شده است.
از  یکی  را  آب  نتقال  ا نیرو  وزیر 
گفت:  و  برشمرد  گروه  کار  راهکارهای 

متر  میلیون  یکصد  و  میلیارد   ۶ تاکنون 
شده  رهاسازی  دریاچه  برای  آب  مکعب 

است.
ارومیه  دریاچه  احیای  نیرو   وزیر 
سیاست ها  نخستین   و  اصلی ترین  از  را  
و برنامه های دولت تدبیر و امید برشمرد.

وی افزود: امروز تراز دریاچه ارومیه، 
۱۲۷۱ متر و ۸۸ سانتی متر است که نسبت 
به سال 94 که سال شروع اقدام ها بوده، 
یک متر و 3۲ سانتی متر افزایش پیدا کرده 
و حجم فعلی آب دریاچه ۵ میلیارد و ۲۵۰ 
میلیون متر مکعب و سطح فعلی آب افزون 

بر 3۲4۰ کیلومتر مربع است.

وزیر نیرو خبر داد؛ بهره برداری از 58 سد در دولت تدبیر و امید

اتاق  برنامه ریزی  و  اقتصادی  معاون 
اصناف ایران با بیان اینکه حدود ۲ میلیون 
و 3۰۰ هزار نفر در بخش های غیرمشمول و 
حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در بخش های 
هستند،  شاغل  تسهیالت  دریافت  مشمول 
گفت که خسارت ماهانه تعطیالت ناشی از 
کرونا برای واحدهای صنفی بیش از ۲۶ هزار 

میلیارد تومان بوده است.
هوشیار فقیهی، با بیان اینکه ۵۷ گروه از 
اصناف برای اینکه مشمول دریافت تسهیالت 
اتاق  سوی  از  شوند،  دولتی  حمایت های  و 
در  کرد:  اظهار  بود،  شده  شناسایی  اصناف 
حال حاضر ۲۵ رسته از این ۵۷ گروه برای 
دریافت تسهیالت با سود ۱۲ درصد از سوی 
دولت انتخاب شدند که کافی شاپ ها، تاالرها، 
آرایشگاه ها، واحدهای پوشاک و کیف و کفش 

از جمله آنها بودند.

به گفته وی بر اساس برآوردها هزینه 
ماهانه اداره کردن ۲۵ رسته یاد شده ۱4 هزار 
و 3۰۰ میلیارد تومان بوده است. هزینه ماهانه 

اداره کردن یا خسارت وارد شده به 3۲ گروه 
دیگر هم ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد 
شده که تاکنون برای آن ها تسهیالتی در نظر 

گرفته نشده است.
اتاق  برنامه ریزی  و  اقتصادی  معاون 
اصناف ایران با بیان اینکه هدف اصلی اتاق 
است،  بوده  واحدها  اشتغال  حفظ  اصناف 
تصریح کرد: در این راستا در ماه های گذشته 
اتاق اصناف ایران در زمینه معافیت های مربوط 
به بیمه و مالیات از دولت درخواست های داشته 
است، چرا که رقم قابل توجهی از شاغالن 
کشور در این بخش ها فعالیت می کنند. البته 
با توجه به شرایط فعلی محدودیت هایی در 
زمینه ارائه کمک های دولتی وجود داشته است 
و امیدواریم با بازگشایی واحدها اشتغال موجود 
در این بخش ها حفظ شود.به گفته فقیهی در 
حال حاضر حدود ۲ میلیون و 3۰۰ هزار نفر 
در بخش های غیرمشمول تسهیالت و حدود ۲ 
میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در بخش های مشمول 

شاغل هستند.

یک مقام صنفی خبر داد؛

خسارت 26 هزار میلیارد تومانی کرونا به اصناف 

فناوری  و  ارتباطات  وزیر  گفته  به 
هفته  چهار  تا   ۵G سایت  اولین  اطالعات، 

دیگر در ایران نصب می شود.
دیتا  حجم  تنها  نه   ۵G شبکه های 
می کنند،  برابر  چندصد  را  شبکه ها  روی 
بسیار  نیز  را  دیتاها  انتقال  سرعت  بلکه 
یک  از  کمتر  آن  تأخیر  و  می کنند  زیاد 
تأخیر  که  حالی  در  بود،  خواهد  میلی ثانیه 
است.  میلی ثانیه   4۰ تا   ۲۵ برابر   4G در 
استانداردهای ۵G هم چنین امکان استفاده 
از طیف پهن 3۰ تا 3۰۰ گیگاهرتز را در 
یا   GSMA سازمان  می گذارد.  اختیار 
سیستم جهانی برای ارتباطات تلفن همراه 

 Global System for Mobile(
گزارش  در   )Communications
خود، تعداد اتصاالت ۵G را تا سال ۲۰۲۵ 
حدود ۱.4 میلیارد در کل جهان پیش بینی 

کرده است.
محمدجواد آذری جهرمی سال گذشته 
درباره اینترنت نسل پنج  گفته بود مقدمات 
پیاده سازی ۵G در ایران انجام شده است و 
ارائه  و   ۵G نسخه  اولین  کردن  اجرایی  از 
یک  به عنوان  پنج،  نسل  اینترنت  خدمات 
در  کسب وکارها  نیازمندی  و  جدی  مطالبه 

کشور خبر داده بود.
 ۵G ارتباطات، فناوری  به گفته وزیر 

جهان  آینده  دهه  در  جهان  غالب  فناوری 
خواهد بود و ایران نیز در حال آماده سازی 

این  جذب  برای  الزم  بسترهای  و  شرایط 
و  زیرساخت ها  ایجاد  طریق  از  فناوری 
نسبت  مردم  عالقه  و  آگاهی  افزایش  نیز 
که  است  متنوعی  و  متعدد  کاربردهای  به 
ارمغان  به  آن ها  زندگی  برای  فناوری  این 

خواهد آورد.
در این راستا آذری جهرمی به تازگی در 
اینستاگرام درباره وضعیت اینترنت نسل پنج 
اولین سایت  ایران نوشت: فکر می کنم  در 
۵G تا چهار هفته دیگر در ایران نصب شود. 
منطقه  پنج  شهریورماه،  تا  برنامه  مطابق 
تاریخی تهران زیر پوشش نسل پنجم تلفن 

همراه قرار می گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد؛

نصب اولین سایت 5G  در ایران تا یک ماه آینده

سبد  در  شرکت   49 کلی  طور  به 
تعداد  این  از  که  دارند  قرار  عدالت  سهام 
۱3 شرکت غیربورسی و 3۶ شرکت بورسی 
بوده و درصدهای متفاوتی از هر کدام یک از 
شرکت ها در سبد سهام عدالت وجود دارد که 
بر اساس آن سهم هر سهامدار از شرکت ها 

مشخص می شود.
رهبری  معظم  مقام  اردیبهشت ماه   9
صادر  را  عدالت  سهام  آزادسازی  ابالغیه 
کردند و این اختیار به سهام داران داده شد تا 
نحوه مدیریت سهام خود را انتخاب کنند. بر 
این اساس سهامداران می توانند با مراجعه به 
WWW.SAMANESE. درگاه اینترنتی

در  و  کنند  انتخاب  را  مستقیم  روش   IR
روش  درگاه،  این  به  مراجعه  عدم  صورت 
غیر مستقیم به صورت خودکار برای آن ها 

انتخاب خواهد شد.
تعداد شرکت های سرمایه پذیر سهام 

شرکت   3۶ که  است  شرکت   49 عدالت 
هستند.  غیربورسی  شرکت   ۱3 و  بورسی 
اداره ۱3  طبق گفته مسئوالن  مدیریت و 
بورسی  که  زمانی  تا  غیربورسی  شرکت 
استانی  گذاری  سرمایه  شرکت  نزد  شوند، 

باقی خواهد ماند.
صنعتی  شهر  نیر،  مشا موتور،  مگا 
صنعتی  شهر  رشت،  صنعتی  شهر  کاوه، 
آبیاری  تاسیسات  و  سد  ساختمان  البرز، 
سایبر، دخانیات ایران، پتروشیمی خوزستان، 
بیستون،  پتروشیمی  تبریز،  پتروشیمی 
پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی بندر امام 
و پتروشیمی ارومیه شرکت های غیربورسی 
سهام عدالت هستند که سهم آن ها در سبد 
سهام عدالت به ترتیب ۰.۵ درصد، 4۲ درصد، 
۲۱ درصد، ۵۸ درصد، ۲3 درصد، 49 درصد، 
۲۸ درصد، 3۰ درصد، ۱۰ درصد، 3۰ درصد، 

3۰ درصد، 3۰ درصد و شش درصد است.

بر این اساس چنانچه مشمول روش 
مستقیم را انتخاب کند، می تواند سهام 3۶ 
شرکت بورسی را شخصا مدیریت کند. این 
3۶ شرکت شامل آلومینیوم ایران – ایرالکو 
با یک درصد،  ایران خودرو  درصد،   3۰ با 
بانک تجارت با 4۰ درصد، بانک صادرات 
 3۰ با  ملت  بانک  درصد،   4۰ با  ایران 
درصد، پارس سوئیچ با 4۶ درصد، پاالیش 
نفت بندرعباس با ۲۰ درصد، پاالیش نفت 
تهران با ۷۰ درصد، پاالیش نفت شیراز با 
 ۲۰ با  اصفهان  نفت  پاالیش  درصد،   ۲۰
درصد،   ۲۰ با  تبریز  نفت  پاالیش  درصد، 
پتروشیمی مارون با 3۰ درصد و پست بانک 
با ۲۵ درصد می شود. همچنین چادرملو با 
 ۲9 با  پتروشیمی  نقل  و  درصد، حمل   ۲۱
درصد، سایپا با یک درصد، سرمایه  گذاری 
توسعه صنعتی ایران با ۲3 درصد، سرمایه  
گذاری رنا با دو درصد، سیمان داراب با ۵۰ 

درصد، سیمان دشتستان با 34 درصد، فوالد 
آلیاژی ایران با 39 درصد، فوالد خوزستان 
با 3۰ درصد و فوالد مبارکه اصفهان با 3۰ 
درصد از دیگر شرکت های بورسی موجود 

در سبد سهام عدالت هستند.
مخابراتی  کارخانجات  اساس  براین 
جمهوری  کشتیرانی  درصد،   3۵ با  ایران 
با  گلگهر  درصد،   ۲4 با  ایران  اسالمی 
درصد،   ۲۰ با  ایران  مخابرات  درصد،   ۱۱
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران – مپنا 
با ۲۶ درصد، ملی صنایع مس ایران با 3۷ 
درصد، نیروترانس با 3۱ درصد، بیمه دانا با 
۵۵ درصد، پاالیش نفت الوان با ۲۰ درصد، 
پتروشیمی شهید تندگویان با ۱۰ درصد، فجر 
انرژی خلیج فارس با 3۰ درصد، پتروشیمی 
جم با ۱۵ درصد و صنایع پتروشیمی خلیج 
نیز در سبد  با 4۰ درصد  فارس )هلدینگ( 

سهام عدالت حضور دارند.

سهام شرکت های موجود در سبد سهام عدالت اعالم شد
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محرومیت چهار ساله 2 بانوی دوچرخه سوار ایران
نوی  با و  د له  سا ر  چها میت  و محر
فدراسیون جهانی  از سوی  رکابزن کشورمان 

دوچرخه سواری تایید شد.
مائده نظری و فاطمه هداوند دو بانوی 
ملی پوش دوچرخه سواری کشورمان هستند که 
فروردین سال ۱39۷ تست دوپینگ آنها به دلیل 
استفاده از ماده ممنوعه استروئید آنابولیک مثبت 
شد و بر همین اساس نیز فعالیت های آنها به 

حالت تعلیق درآمد.
آن  از  از ۲ سال  بیش  از گذشت   پس 

زمان، اتحادیه جهانی دوچرخه سواری محکم محرومیت چهار ساله هداوند و نظری 
را به آنها تحویل داد تا این محرومیت شکل رسمی به خود بگیرد.

تست دوپینگ نظری و هداوند در جریان مسابقات قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۸ 
مثبت اعالم شده و دلیلش نیز استفاده از ماده استروئید آنابولیک بود.

محرومیت نظری ۲۱ ساله و هداوند ۲۲ ساله از همان سال ۲۰۱۸ در نظر گرفته 
می شود و بدین ترتیب آنها می توانند از سال ۲۰۲۲ در مسابقات مختلف شرکت کنند.

برکناری رییس هیات شطرنج گیالن؛
بیات: فشار برای نبودنم زیاد بود!

گیالن  استان  شطرنج  هیات  رئیس 
می گوید که به بهانه هایی غیرواقعی و در حالی 
که ۷ ماه پیش در انتخابات قانوین و با ۱۰۰ 
درصد آرا به عنوان رییس هیات انتخاب شده 

بود، از سمتش برکنار شده است.
کیومرث بیات رئیس هیات شطرنج استان 
گیالن درباره دالیل برکناری اش گفت: موعد 
نزدیک  شطرنج  فدراسیون  ریاست  انتخابات 
است و به نظر می رسد افرادی مانند روسای 
هیات ها که دارای نفوذ و اعتبار هستند را با 

هدفی خاص کنار می گذارند. فشارهایی به من آورند و گفتند که باید استعفا بدهی. 
بهانه  مسایل مرتبط با دخترم )شهره بیات( را آوردند. این موضوع در سال گذشته 
اتفاق افتاد و اگر تصمیم داشتند به دلیل دخترم من را برکنار کنند چرا همان موقع 

به من اطالع داده نشد و بعد از این همه مدت اعالم کردند؟
وی ادامه داد: چرا به من اجازه برگزاری هجدهمین دوره مسابقات شطرنج 
کاسپین کاپ را دادند؟ چرا بعد از این همه مدت و درست زمان انتخابات شطرنج 
و ثبت نام کاندیداها چنین تصمیمی گرفته شده است؟ متوجه شدند حرف من در 

استان ها خریدار دارد لذا دنبال حذف من رفتند. متاسفانه فشارها زیاد بود.
بیات که به تازگی موفق شده بود در انتخابات هیات استان برای چهار سال 
دیگر به عنوان رئیس هیات شطرنج استان گیالن انتخاب شود، گفت: ۱۲ سال است 
که در شطرنج هستم و ۱۲ سال هم هست که گیالن هیات برتر کشور می شود. ۷ ماه 
پیش انتخابات ریاست هیات گیالن برگزار شد و توانستم ۱۰۰ درصد آرا را بیاورم. از 
طرفی دیگر ۱۲ سال می شود که استان های دیگر در رده سنی های مختلف نتوانستند 
از ما جلو بزنند. بازیکنان استان ما بهترین مدال های آسیایی و جهانی را آورده اند. 

او توضیح داد: دو بند در آیین نامه های هیات های ورزشی برای برکناری رئیس 
هیات داریم. سه ماه غیبت مداوم یا عملکرد بد رئیس هیات استان که هیچ کدام از 
دو بند شامل من نمی شود. من اصال استعفا ندادم بلکه آنها برای خوشان نامه زدند 
که من برکنار شده ام. این تصمیم بنابر آیین نامه ورزشی و ضوابط جهانی نیست و 

کار کردن با این تفکرات برای من سخت است. 
بیات گفت: حتی نفری که قرار است در انتخابات شطرنج شرکت کند و حمایت 
شود را می شناسم. من متوجه تمام البی گری ها هستم و می دانم که قصدشان چیست؟ 
من آدم سیاسی نبوده و تابع قوانین کشورم هستم. من تابع این نظام بوده و اصال 

نباید من را به کسی دیگر وصل کنند.
وی ادامه داد: بارها گفته ام که دخترم یک شخصیت حقیقی جدا بوده و من 
هم یک شخصیت حقیقی دیگر که تفکرات مان متفاوت است. من برای این نظام 
و کشور زحمت کشیده و سال ها در جنگ بوده ام. در کردستان با شهید چمران هم 
رزم بوده ام. سوال من این است که چگونه حضور من را به خاطر تفکرات دخترم 
بهانه می کنند تا استعفایم دهند؟ اگر خودشان من را صدا می کردند و می گفتند که 
اما بهانه کردن  بیاورد من خود استعفا داده و می رفتم  می خواهیم فالن نفر رای 

دخترم درست نیست.

ترس وزنه برداری جهان از تاماش آیان
سنگین  اتهامات  مورد  در  تحقیق  برای 
وزنه  جهانی  فدراسیون  مستعفی  رییس  علیه 
برداری تنها یک رئیس فدراسیون ملی و یک 

ورزشکار حاضر به همکاری شدند.
ریچارد   ،allthing gym گزارش  به 
علیه  اتهامات  بررسی  مسئول  الرن  مک 
جهانی  فدراسیون  پیشین  رئیس  آیان  تاماش 
وزنه برداری بود. البته قبل از اینکه مک الرن 

گزارش خود را ارائه کند، آیان از سمت خود استعفا کرد و از ریاست کنار رفت.
آیان در نهایت پرونده سنگینی از خود به جا گذاشت و مک الرن اعالم کرد 
که او 4۰ مورد دوپینگ مثبت را پنهان کرده، در دو کنگره انتخاباتی قبلی فدراسیون 

جهانی رای خریده و مبلغ ۱۰.4 میلیون دالر هم مفقود شده است.
اما نکته بسیار مهمی که در این میان وجود دارد ترسی بوده که آیان در وزنه 
برداری دنیا ایجاد کرده است. آیان به صورت استبدادی بر وزنه برداری جهان حکومت 
می کرد  و ترسی که ایجاد کرده بود مانع از صحبت اهالی این رشته می شد حتی 

پس از اینکه استعفا داد و از فدراسیون جهانی رفت.
مک الرن برای کامل کردن تحقیقات خود، با بیش از ۲۰ رئیس فدراسیون، 
عضو یا دبیر فدراسیون تماس گرفت اما فقط چهار نفر پاسخ دادند و تنها یک نفر 

هم حاضر شد اطالعاتی را ارائه کند.
از میان ورزشکاران فعال هم تنها یک نفر حاضر شد با بازرسان صحبت کند 

و بقیه افراد ترجیح دادند علیه آیان اقدامی نداشته باشند.

دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک:
ورزشکاران پارالمپیکی نیاز به مراقبت بیشتری در برابر کرونا دارند

دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک با بیان 
اینکه شرایط ورزشکاران پارالمپیکی ویژه است، 
گفت: اردو آماده سازی این ورزشکاران در حالی 
از ۲۵ خرداد آغازمی شود که به خاطر شرایط 
دستورات  از  فراتر  توصیه هایی  آنان،  جسمی 
این  در  کرونا  شیوع  از  پیشگیری  ملی  ستاد 

اردوها اجرا خواهیم کرد.
در جلسه  داشت:  اظهار  هادی رضایی 

کمیته ملی پارالمپیک، تصمیم بر آن شد تا ورزشکارانی که شانس کسب مدال 
طال در پارالمپیک توکیو دارند از ۲۵ خردادماه زیر نظر این کمیته تمرینات خود 
را با رعایت پروتکل بهداشتی شروع کنند. البته برای ورزشکاران معلول شرایط 
ویژه ای در نظر گرفتیم که فراتر از توصیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا است.

وی ادامه داد: اردو آماده سازی این ورزشکاران تا شهریور ادامه دارد و در 
ورزشکارانی  البته  شد.  خواهند  اضافه  هم  نقره  شانس  ورزشکاران  شهریورماه 
کنند.  اول شرکت  مرحله  اردو  در  به طال هستند می توانند  نزدیک  نقره ای  که 
و  ورزشکاران  اسامی  تا  دارند  زمان  خردادماه   ۲۵ تا  مربوطه  فدراسیون های 

پارالمپیک ارسال کنند. اردو را به کمیته ملی  مکان های محل 
سرمربی تیم ملی والیبال نشسته ادامه داد: شرایط برای این تیم متفاوت از 
سایر رشته ها است چون والیبال نشسته ورزشی گروهی و متفاوت از رشته های 
اردوی  است که  آن  بر  دارد. تصمیم  زیادی  بهداشتی  نکات  به  نیاز  و  انفرادی 
تمام   و  داریم  زمان  ماه   ۱۷ پارالمپیک  تا  شود.  شروع  شهریورماه  از  تیم  این 
کمیته  این  توسط  پارالمپیک  ملی  کمیته  نظر  زیر  ورزشکاران  تمرینات  هزینه  

پرداخت خواهد شد.
 دبیر اجرایی کمیته ملی پاراالمپیک با اشاره به رکورد گیری از برخی ورزشکارانی 
نایب  یا  قهرمانی  عنوان  با  ورزشکار  که کسب سهمیه کرده اند، گفت: شاید یک 
قهرمانی جواز حضور در توکیو را کسب کرده باشد اما سطح مسابقه و رکورد واقعی 
او در مقایسه با تمام حریفان سنجیده شود. رکورد تمامی مدعیان در سایت های 
جهانی مربوط به هر رشته ای وجود دارد و مالک استناد کمیته ملی پارالمپیک رکورد 

کلی یک فرد در مقایسه با رقیبان او است.

رونالدو؛ اولین فوتبالیست 1 میلیارد دالری تاریخ
کریستیانو  فوربس،  گزارش  به 
رونالدو به اولین فوتبالیستی تبدیل شد 
که در دوران ورزشی خود موفق به کسب 

۱ میلیارد دالر درآمد شده است.
فهرست  انتشار  با  فوربس  نشریه 
یک  در  دنیا  ورزشکاران  پردرآمدترین 
سال گذشته مشخص کرد که کریستیانو 
امسالش  درآمد  احتساب  با  رونالدو 
موفق شده مجموع درآمدهای خود در 

دوران ورزشی اش را به یک میلیارد دالر برساند. به این ترتیب او اولین 
فوتبالیستی است که در تاریخ این رشته ورزشی موفق شده درآمدی یک 

میلیارد دالری داشته باشد.
اول ژوئن ۲۰۲۰  تا  اول ژوئن ۲۰۱9  مالی  ابتدای سال  از  رونالدو 
از  بعد  فوربس  فهرست  در  او  داشته.  میلیون دالر  معادل ۱۰۵  درآمدی 
راجر فدرر اسطوره دنیای تنیس دومین ورزشکار پردرآمد سال دنیا شده. 
اما رونالدو در فهرست پردرآمدترین فوتبالیست های تاریخ رتبه اول را به 

خود اختصاص داده. با مجموع درآمد ۱ میلیارد دالر.
رونالدو در میان سایر ورزشکاران دیگر رشته ها هم سومین ورزشکاری 
است که به حدنصاب درآمد یک میلیارد دالری می رسد. پیش از او تنها دو 
ورزشکار دیگر ، تایگر وودز ستاره گلف و فلوید می ودر بوکسور توانسته اند 

در زندگی ورزشی شان یک میلیارد دالر درآمد بدست بیاورند.
بر اساس گزارش فوربس، از درآمد ۱ میلیاردی رونالدو، ۶۵۰ میلیون 
دالر ناشی از دستمزدهای دریافتی او از باشگاه هایش بوده. باقی درآمد او 

از بیرون از زمین فوتبال بدست آمده است.
قراردادهای  از  گذشته  سال  یک  در  تنها  رونالدو  مثال  عنوان  به 
پرسودترین  از  یکی  داشته.  دالری  میلیون   4۵ درآمدی  تبلیغاتی اش 
فعالیت های غیرورزشی او در دوران فوتبالی اش قرارداد با کمپانی نایک 
بوده. بر اساس گزارش فوربس، تنها کسانی که قرارداد همکاری شان با 
نایک به اندازه رونالدو پرسود بوده، مایکل جردن و لبرون جیمز دو اسطوره 

دنیای بسکتبال بوده اند.
رونالدو در عین حال، در اینستاگرام پردنبال کننده ترین فرد دنیا است 

و در این شبکه اجتماعی از سوی ۲۲۲ میلیون نفر دنبال می شود.
ابرستاره پرتغالی که در حال حاضر پیراهن باشگاه ایتالیایی یوونتوس 
را به تن دارد در رده ملی هم موفق بوده و در سال ۲۰۱۶ با درخشش خود 
موفق شده تیم ملی کشورش پرتغال را به قهرمانی اروپا برساند. رونالدو 
در سطح انفرادی هم بسیار موفق بوده و پنج بار فاتح توپ طال شده. در 
رده باشگاهی هم رونالدو تا کنون شش بار در لیگهای ملی و پنج بار در 

لیگ قهرمانان اروپا قهرمان شده است.

پسِر زیدان از رئال جدا می شود
ن  ه با ز ا و ر د  » ن ا ید ز کا  لو «
رئال مادرید و فرزند »زین الدین زیدان«، 
از رئال جدا شده و به فرانسه بازمی گردد.

قرارداد این بازیکن کمتر از یک ماه 
دیگر با کهکشانی ها به اتمام می رسد و 
او دیگر جایی در برنامه های رئال ندارد. 

مذاکرات او با سران مادریدی برای تمدید قرارداد، نتیجه ای نداشت.
این دروازه بان ۲۲ ساله که به صورت قرضی در ریسینگ سانتاندر 
بازی می کرد، با اتمام قراردادش با رئال دیگر جایی در پایتخت اسپانیا 

ندارد.
را  مون پولیه  باشگاه  سنگربانی  تا  گشت  بازخواهد  فرانسه  به  وی 

عهده دار شود.
پیش از این، »انزو« دیگر فرزند زیدان نیز از رئال جدا و به آلمریا 

پیوسته بود.

گریزمان در لیگ MLS  بازی خواهد کرد
می  کرد  اعالم  بارسلونا  مهاجم 
خواهد در آمریکا از فوتبال خداحافظی 

کند.
به گزارش موندو دپورتیوو، آنتوان 
بسکتبال  به  زیادی  عالقه  گریزمان 
مهاجم  مصاحبه  یک  در  دارد.   NBA
بارسلونا اعالم کرد دوست دارد دوران 

بازی اش را در لیگ MLS  پایان دهد. بازیکن فرانسوی گفت: 
می دانم چه تیمی اما در حقیقت دوست دارم در این لیگ بازی کنم. 
برای من پایان یافتن دوران بازی ام در آمریکا یک هدف است. البته در 
صورتی که بتوانم خوب بازی کنم، بازیکن مهمی برای تیم باشم و برای 

قهرمانی تالش کنم. 
فتح  بزرگی  بارسلونا عناوین  با  دارد  مهاجم ۲9 ساله هنوز فرصت 
کند. گریزمان در این رابطه اظهار کرد: قهرمانی با بارسا در اللیگا و لیگ 
قهرمانان اروپا برای من یک رویا است و همچنین هدفم است. سپس 
این یک جام  بر  بود. عالوه  امکانش خواهد  دیگری که  قهرمانی های 
جهانی پیش رو داریم که قرار است در قطر برگزار شود. سپس می توانم 

به لیگ MLS فکر کنم. 
آماده  تیمی هایش در حال  بازیکن فرانسوی در کنار دیگر هم 
بحران  خاطر  به  او  است.  ها  رقابت  به  بازگشت  برای  خود  سازی 
بازگشت  مشتاق  شود  متوقف  اللیگا  ماه  سه  شد  موجب  که  کرونا 

است.  میادین  به 
گریزمان با بارسلونا تا سال ۲۰۲4 قرارداد دارد و در نخستین فصل 
حضورش در این تیم می تواند قهرمانی در اللیگا و لیگ قهرمانان را تجربه 
کند. بازیکن سابق اتلتیکو مادرید در 3۷ بازی با پیراهن بارسا ۱4 گل به 

ثمر رسانده و چهار پاس گل داده است.

لیورپول به دنبال تمدید بلندمدت قرارداد دو ستاره خود
خرید  در  ناکامی  از  بعد  لیورپول 
تیمو ورنر آلمانی به دنبال تمدید قرارداد 

دو ستاره خود است. 
ه   باشگا ساکرنت،  گزارش  به 
لیورپول تالش زیادی برای خرید تیمو 
ورنر از الیپزیگ کرد ولی در نهایت این 
بازیکن گلزن با چلسی توافق کرده تا در 

ازای ۵3 میلیون پوند راهی تیم لندنی شود. 
سران تیم لیورپول بعد از این ناکامی در صدد تمدید قرارداد طوالنی 
مدت ویرجیل فان دایک مدافع هلندی و آلیسون بکر دروازه بان برزیلی 
خود برآمدند و قصد دارند با تمدید قرارداد این دو بازیکن خیالشان را برای 

فصل های بعد راحت کنند. 
لیورپول که در نقل و انتقاالت زمستانی توانست مینامینو ژاپنی را 
نیز به خدمت بگیرد به دنبال جذب یک مهاجم دیگر است و باید دید چه 

تصمیمی برای خط حمله خود خواهد گرفت. 
در صورتی که روبرت لواندوفسکی در بوندسلیگا حضور نداشت و 
چنین آمار درخشان گلزنی از خود به جای نمی گذاشت، تیمو ورنر می 
توانست اکنون آقای گل بوندسلیگا شود. او از بایرن مونیخ، لیورپول و 
منابع  و  ها  رسانه  آنطور که  ولی  داشت  پیشنهاد  دیگر  بزرگ  تیم  چند 

نزدیک به او اعالم کردند، ورنر راهی چلسی خواهد شد.

در روزهای تعطیلی فوتبال، علی 
بساط  فردوسی پور  عادل  و  کریمی 
برپا  را  ایران  فوتبال  پرهیجان ترین 

کردند.
کاظمیان،  د  جوا کریمی،  علی 
اردالن  کلهر،  محمود  نوازی،  محمد 
عادل  البته  و  مرادی  مسعود  آشتیانی، 
فوتبال  که  روزهایی  در  فردوسی پور؛ 
سر  پشت  را  خود  کامل  تعطیلی  ایران 
می گذارد، کمپ تیم های ملی جوالنگاه 
تا  شد  محبوب  چهره های  و  ستاره ها 
به  را  توجه  قابل  جدال  اولین  استارت 

خود اختصاص دهند.
تیم رسانه ورزش با کاپیتانی عادل 
فردوسی پور، مجری و تهیه کننده برنامه 
نود، چند سالی است که کار خود را با 
رسانه  اصحاب  بچه های  دیگر  حضور 
ستاره  میزبان  اینبار  و  می کند  دنبال 

فوتبال ایران یعنی علی کریمی بود. 
سبک  به  هم  بازی  آغاز  مراسم 
از کرونا بود. علی کریمی و  محافظت 
عادل با حضور مسعود مرادی به عنوان 
داور این بازی، مراسم را به جا آوردند.

ملی،  تیم  سابق  هشت  شماره 
همان  در  پرسپولیس  و  مونیخ  بایرن 
در  البته  و  گرفت  قرار  موردتوجه  ابتدا 
حسابی  هم  بازی  و  تمرینات  حاشیه 
خبری  گروه  این  برای  خبری  خوراک 
شکل داد. از ماجرای زمین تمرینی که 
با  قرارداد  تا  می بالد  آن  به  فدراسیون 
مارک ویلموتس و اساسنامه فدراسیون.

کریمی  علی  کنایه های  میان  در 
اما فوتبال برای او در جمع خبرنگاران 
سرنوشت خوشایندی بهمراه نداشت و 
به  که  فردوسی پور  عادل  تیم  برابر  او 
به شناخت چند  توجه  با  نظر می رسید 
ساله اش از این گروه، تیم محکم تری 
را انتخاب کرده بود در نهایت با نتیجه 

۶-۲ شکست خورد.
ستاره تیم عادل فردوسی پور هم 
رفیق همیشگی علی کریمی بود. جواد 
کاظمیان با ثبت چهار گل در این بازی 
کریمی  علی  برای  حسابی  دستگرمی 
کری خواند و البته با توجه به یکی از 
گل هایش که با ضربه هند به ثمر رسید، 

کامال مورد انتقاد بود.
بخش  هم  آبی ها  بکهام  دیوید 
قرق  به  را  دوستانه  بازی  از  دیگری 
خود در آورده بود. محمد نوازی که در 
دوران فوتبالی اش جزو بازیکنان محبوب 
استقاللی محسوب می شد در کنار جواد 
اش  آمادگی  کریمی  علی  و  کاظمیان 
به  داشت  که  وزنی  اضافه  علیرغم  را 

رخ کشید.
برای کسی که در مونیخ همه را 
مسخ قدرت تکنیکی خود کرده، تقابل با 
اصحاب رسانه نباید چندان سخت باشد 
تا او بی مهابا حرف اول را در زمین بزند 

و تکنیکش را به رخ بکشد.

جواد کاظمیان بعد از ثبت چهارمین 
گلش به تیم علی کریمی مورد استقبال 
عادل فردوسی پور قرار گرفت؛ استقبال 

به سبک پروتکل محافظت از کرونا.
عادل کامال به تصمیمات مسعود 
مرادی اعتراض داشت و هر سوت او با 
واکنش همراه شد. جایی که او در حین 
به خویشتن داری  را  بازیکنان  گزارش 
مقابل تصمیمات و عدم اعتراض دعوت 
می کند ولی به نظر می رسد خودش این 

اعتقاد را ندارد!
به   ۱۱ نبرد  شاید  کریمی  علی 
۱۱ را به عادل فردوسی پور با دریافت 
شش گل توسط تیمش باخته باشد اما 
این دلیل نمی شود که در تقابل های تک 
نفره مقهور آقای گزارشگر شود و عادل 
نتوانست مقابل تکنیک او نیز تاب بیاورد.

عدد  با  اسطوره ای  هشت  شماره 
هفت در ترکیب تیمش به میدان رفت 
و شاید همین مساله باعث شد تا چوب 
جادویی اش را به همراه نداشته باشد و 
تیمش بازنده این نبرد لقب گیرد. بعضی 
بازیکنان هر جا باشند با آن شماره خاص 
خودشان شناخته می شوند و علی کریمی 
اینبار با شماره هفت به  اما ترجیح داد 

میدان برود.
جواد کاظمیان بعد از گل مارادونایی 
و با دست خود و در حالیکه به تصمیم 
مسعود  جدیت  با  بود  معترض  داوری 
مرادی مواجه شد تا فیتلیه اعتراض را 

پایین بکشد.

جادوگر 6 تایی شد؛

آغاز شور فوتبال با تقابل علی کریمی و عادل فردوسی پور

نمایش  واسطه  به  مهدی طارمی 
به  داشته  ریوآوه  ترکیب  در  که  خوبی 
طور حتم در پایان فصل جاری به یک 

تیم بزرگ تر ملحق خواهد شد. 
فروش  را  سیاست  ریوآوه  باشگاه 
داده  قرار  ژوئن  ماه  در  طارمی  مهدی 
چرا که اگر بیش از این صبر کند مهدی 
آزاد خواهد شد و آنوقت از ترانسفر این 
داشت.  نخواهد  عایدی  هیچ  بازیکن 
آنرا  بارها  که  هایی  گزارش  اساس  بر 
خوانده ایم دو باشگاه مطرح پرتغال یعنی 
بنفیکا و پورتو برای بخدمت گیری این 
و  اند  کرده  تمایل  ابراز  ایرانی  بازیکن 
اعالم آمادگی کرده اند برای خرید این 
بازیکن ۵ میلیون یورو هزینه کنند. البته 
سایت ترانسفر مارکت ارزش این بازیکن 
را ۷ میلیون یورو تخمین زده و طبیعی 
باقی  های  هفته  در  مهدی  اگر  است 
مانده لیگ برتر پرتغال به روند گلزنی 
اش ادامه دهد قیمت او در سایت مورد 

اشاره باالتر برود. 
فصل  در  معادالت  همیشه  اما 
می  تصور  که  آنطور  انتقاالت  و  نقل 
شود پیش نمی رود و شاید در نهایت 

از  غیر  تیمی  در  مهدی  حضور  شاهد 
پورتو و بنفیکا باشیم. به تازگی پائولو 
سوسا – سرمربی بوردو فرانسه که از 
بازیکنان سابق تیم ملی پرتغال بشمار 
می رود با مهدی طارمی تماس گرفته 
گفته  ایرانی  بازیکن  این  به  خطاب  و 
لیگ برتر پرتغال را با جدیت دنبال می 
کند و بازی های او را دیده و قصد دارد 
خرید وی را به باشگاه فیورنتینا پیشنهاد 
دهد. ) از قرار معلوم پائولو سوسا پایان 
فصل جاری از تیم بوردوی فرانسه جدا 
رفت.(  خواهد  فیورنتینا  به  و  می شود 

مهدی طارمی با تشکر از تماس پائولو 
سوسا از بازی در سری آ و تیم فیورنتینا 
استقبال کرد اما به این نکته اشاره کرد 
برای جدایی از ریوآوه باید با این باشگاه 
مشورت کند چرا که یک فصل دیگر 
از  و  دارد  قرارداد  پرتغالی  تیم  این  با 
در  پایان فصل  در  دارد  سویی دوست 
البته  بگیرد.  تصمیم  خود  آینده  مورد 
داشت حضور  اشاره  نکته  این  به  باید 
ابتدا  فیورنتینا  تیم  در  طارمی  مهدی 
سوسا  قرارداد  که  است  این  به  منوط 
با تیم ایتالیایی امضاء شود و از سویی 

باشگاه فیورنتینا باید خواسته های مالی 
باشگاه ریوآوه را برآورده کند. 

گفتنی است دو تیم بنفیکا و پورتو 
میلیون   ۵ طارمی  مهدی  خرید  برای 
یورو به ریوآوه پیشنهاد داده اند. باشگاه 
گلزنی  ادامه  با  است  امیدوار  پرتغالی 
های مهدی طارمی در هفته های باقی 
مانده لیگ برتر پرتغال مبلغ رضایتنامه 
این بازیکن را باالتر ببرد. هم چنین در 
روزهای اخیر رسانه های پرتغال در مورد 
ابراز تمایل یک باشگاه چینی برای در 
اخبار  طارمی  مهدی  گرفتن  اختیار 
مبلغ  گویی  که  کردند  منتشر  متعددی 
پیشنهادی از سوی باشگاه چینی وسوسه 
انگیز بود اما مهدی طارمی اعالم کرد به 
هیچ وجه به دنبال بازگشت به فوتبال 
آسیا نیست. مهدی طارمی اگر چه یک 
دارد  قرارداد  ریوآوه  تیم  با  دیگر  فصل 
اما جدایی او باید با رضایت طرفین به 
خصوص بازیکن باشد. در غیر اینصورت 
باقی  خود  قوت  به  مانده  باقی  قرارداد 
خواهد ماند و مهدی طارمی در صورتی 
که هیچ یک از پیشنهادات را نپذیرد می 
تواند فصل آتی هم در ریوآوه بازی کند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

ثبت  به شماره  با مسئولیت محدود  دانه  ماه  تغییرات شرکت  آگهی 
4۲۰ و شناسه ملی ۱۰9۸۰۲۶3۶99 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ 3۱/۰۱/۱399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ 
ـ آقای محمدجعفر پرتوی بشماره ملی ۲۸۰۲3۵۰4۷۱و آقای محمدعلی 
پرتوی بشماره ملی ۲۸۰۲3۲۸۰۸۵ و خانم مهرنوش پرتوی بشماره ملی 
۰۰۵4۸۰۵۸۵۶ به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال 
انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی )۸۶۶4۱۲(

آگهی تغییرات شرکت ماه دانه با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
4۲۰ و شناسه ملی ۱۰9۸۰۲۶3۶99 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 3۱/۰۱/۱399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ آقای محمدعلی 
پرتوی شماره ملی ۲۸۰۲3۲۸۰۸۵به سمت رئیس هیئت مدیرهـ  خانم 
مهرنوش پرتوی بشماره ملی ۰۰۵4۸۰۵۸۵۶ به سمت نایب هیئت 
مدیرهـ  آقای محمدجعفرپرتوی بشماره ملی ۲۸۰۲3۵۰4۷۱ به سمت 
مدیر عامل وعضوهیئت مدیره شرکت برای مدت ۲سال انتخاب شدند 
۲-کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء رئیس هیئت مدیره 
)محمدعلی پرتوی( کلیه اموراداری وپرسنلی ومصوبات هیئت مدیره 
باامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری خوی )۸۶۶4۱۰(

مسئولیت  با  ارومیه  انرژی  سیال  شرکت  تغییرات  آگهی 
محدود به شماره ثبت ۱393۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱9۱3۶9 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱39۸ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. به موضوع فعالیت شرکت مواردی 
اساسنامه اصالح گردید:  الحاق و ماده مربوطه در  به شرح ذیل 

انجام کلیه پروژه های آبیاری و آبرسانی و زه کشی و تامین کلیه 
مصالح و تجهیزات پروژه های آبرسانی و زه کشی –صادرات و 
واردات کلیه تجهیزات و لوازم آبیاری و آبرسانی و زه کشی –انجام 
کلیه پروژه های ساختمانی و عمرانی و شهرسازی و زیبا سازی 
شهری و خدمات فنی شهری شامل توسعه و تجهیز خطوط حمل 
واردات  و  –صادرات  ها  رسانی سیستم  روز  به  و  نقل شهری  و 
کلیه مصالح ساختمانی . فلزات و فوالد .مدیریت و بهره برداری 
شرکتها و صنایع تولید فوالد و فلزات. در صورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. ثبت موضوعات مذکور به منزله 
اخذ پروانه فعالیت نمیباشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  غربی  آذربایجان 

ارومیه )۸۶۶4۰۶( 

آگهی تغییرات شرکت سیال انرژی ارومیه با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت ۱393۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱9۱3۶9 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱39۸ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ۱. بهمن رحیمی دیبکی به کدملی ۲۷۵3۷۱49۸3 
بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل )خارج از شرکا( و داود 
رحیمی کدملی۲۸3۰۸۸۰943 )ازبین شرکا( به سمت عضو و 
رئیس هیئت مدیره بمدت نامحدود تعیین و انتخاب شدند. ۲. 
کلیه قراردادها و اسناد مالی و چکها و تسویه با کلیه ادارات و 
ارگانها و وصول مطالبات و کلیه مکاتبات شرکت صرفا با امضای 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتر خواهد بود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری ارومیه )۸۶۶4۰۸(

طارمی در فیورنتینا!؟ 

مقصد غیرمنتظره در انتظار ستاره فوتبال ایران

در دهه سوم  ایران  فوتبال  باشگاهی  تیم مهم  چهار 
قهرمانان  لیگ  های  رقابت  ادامه  انجام  برای  ماه  شهریور 

آسیا به قطر مسافرت خواهند کرد.
آسیا،  فوتبال  کنفدراسیون  از  مطلع  منابع  گزارش  به 
تاریخ نهایی انجام ادامه مسابقات گروهی و همچنین دور 
اول پلی آف )مرحله یک هشتم نهایی( قرار است به صورت 
متمرکز و در مدت ۱۵ روز در کشور قطر برگزار شود. تنها 
کشور در غرب آسیا که از نظر امکانات، زمین های چمن و 
سیستم خنک کننده می تواند میزبان رقابت های بین الملی با 
حضور ۱۶ تیم حاضر در چهار مرحله گروهی لیگ قهرمانان 

آسیا در منطقه غرب باشد.
این مسابقات برای ۲4 شهریور تا ۶ مهر برنامه ریزی 
شده و به این معناست که رقابت های باشگاهی ایران، حداقل 
چند روز پیش از شروع این مسابقات و البته احتماال روزهای 
بعد از انجام این رقابت ها تعطیل خواهند بود. این در حالی 
است که تیم ملی فوتبال ایران ۱۱ روز بعد از پایان مرحله 

مقدماتی لیگ قهرمانان در تاریخ ۱۷ مهر میزبان هنگ کنگ 
خواهند بود و سپس سفری طوالنی به کامبوج خواهد داشت 
تا در روز ۲۲ مهر در مقابل تیم ملی فوتبال این کشور قرار 
بگیرد؛ دو مسابقه ای که ایران را آماده دو رقابت حساس 
و سرنوشت ساز مقابل بحرین و عراق )۲۲ و ۲۷ آبان( در 
ورزشگاه آزادی خواهد کرد.اعالم برنامه های برگزاری رقابت 
های بین المللی در شرایطی است که هنوز در فوتبال ایران 
افراد زیادی بر طبل تعطیلی مسابقات می کوبند و شدت عمل 
و فشار آن ها به سازمان لیگ فوتبال ایران مانع از تصمیم 
گیری قاطع در این زمینه شده است. البته این دو نهاد اداره 
فعالیت های  انجام  به  نیز هنوز موفق  ایران  کننده فوتبال 
مناسب برای برگزاری بهتر مسابقات و جلب نظر از تیم های 

شرکت کننده در لیگ برتر نشده است.
فوتبال ایران 9 هفته برای انجام لیگ این فصل فرصت 
دارد و سپس باید به تعطیلی برود و بعد از آن هم تیم ها خود 
را آماده لیگ بعدی باید کنند. لیگی که ممکن است انجامش 

به بعد از بازی ایران مقابل کامبوج موکول شود.
باتوجه به برنامه ریزی ای اف سی و با در نظر داشتن 
به همراه  )که  ایران  فوتبال  اصلی  تیم  نکته که چهار  این 
تراکتور و فوالد( تیم های مدعی لیگ ایران را می سازند، 
با  باید  این تیم ها  وارد لیگ قهرمانان آسیا خواهند شد و 
استراحت و سازوکار مناسب آماده آن مسابقات کرده باشند. 
همچنین تیم ملی نیز به نفرات کلیدی حاضر در این تیم ها 
نیاز دارد. بنابراین برنامه ریزی برای انجام بازی های لیگ، 
استراحت  و  انتقاالت  و  نقل  آغاز فصل  آن،  رساندن  پایان 
برای فصل آینده لیگ برتر، باید با وسواس کامل انجام بشود.

بنابر آنچه سازمان لیگ در نظر دارد، رقابت های لیگ 
باید از اواخر خرداد آغاز شده و اوایل مرداد به پایان برسد تا 
این ماه )مرداد( صرف استراحت و آغاز مجدد تمرین تیم ها 
بشود و سپس نیز نوبت آغاز مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست 
و بازیکنانی که با حضور در این مسابقات می توانند با آمادگی 

کامل در تیم ملی نیز حضور پیدا کنند.

برنامه ریزی دقیق برای لیگ و تیم ملی؛

همدلی و وفاق مهم ترین نیاز فوتبال ایران! 
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تولیت آستان قدس رضوی ضمن 
از تالش های شبانه روزی کادر  تقدیر 
درمانی کشور، توفیقات به دست آمده 
در مدیریت ویروس کرونا در کشور را 
نظام  کارآمدی  در  دیگری  زرین  برگ 

جمهوری اسالمی دانست.
احمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
مروی در دیدار وزیر و جمعی از مدیران 
ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
حرم  والیت  تاالر  در  که  پزشکی 
و  توفیقات  شد،  انجام  رضوی  مطهر 
جمهوری  نظام  و  دولت  موفقیت های 
کرونا  بیماری  کنترل  در  را  اسالمی 
ین  ا  : کرد ر  ظها ا و  گفت  تبریک 
در  دیگری  زرین  برگ  موفقیت ها 
بود  اسالمی  جمهوری  نظام  کارآمدی 

و مایه ناامیدی و یأس دشمنان شد.
وی توفیقات حاصل شده در کنترل 
و  الهی  لطف  نتیجه  را  کرونا  بیماری 
در  خصوصا  مسئوالن  همت  و  تالش 
با  و  دانست  درمان  و  بهداشت  وزارت 
اشاره به نقش تعیین کننده حمایت های 
این  حصول  در  انقالب  معظم  رهبری 
این  در  بی تردید  کرد:  ابراز  توفیقات، 
عرصه اگر حمایت مقام معظم رهبری 
نبود، قطعا این توفیقات و موفقیت های 

کنونی حاصل نمی شد.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: 
رهبری معظم انقالب تمام مسئوالن را 
و  سفارش  کرونا  ستاد  با  همکاری  به 
خود بیش از همه با این ستاد همکاری 
کردند، ایشان در پیامی به مناسبت نیمه 
تا ماه  شعبان که هنوز حدود دو هفته 
بطور  بود،  مانده  باقی  رمضان  مبارک 
ماه مبارک رمضان  به شرایط  مستقیم 
در سال جاری اشاره کردند و فرمودند 
»امسال علی القاعده از جلسات عمومی 
دعا، سخنرانی و توّسل محرومیم« که 

تکلیف برای ماه رمضان روشن شد.
حجت االسالم والمسلمین مروی 

قدس  آستان  آنچه  اینکه  بر  تأکید  با 
مقابله  برای  مدت  این  در  رضوی 
ایفای  اساس  بر  داده  انجام  کرونا  با 
بوده  اجتماعی  و  ملی  شرعی،  وظیفه 
است، گفت: اگرچه آستان های مقدس 
قرار  دولت  مدیریت  ساختارهای  در 
از  بافته  جدا  تافته ای  اما  نمی گیرند، 
نیستند  اسالمی  مقدس  نظام  و  کشور 
کنند؛  طی  را  خود  مسیر  بخواهند  که 
همه در یک مجموعه، یک نظام و یک 
کشور قرار داریم و اگر مشکلی فراگیر 
وظیفه  آید  پیش  مردم  و  کشور  برای 
و  مشکل  آن  از  عبور  برای  همکاری 
بحران را داریم، لذا آنچه آستان قدس 
رضوی در این مدت انجام داده ایفای 

وظیفه بوده و برای آن منتی نداریم.
قدس  آستان  کرد:  تصریح  وی 
هزار   3۰۰ حدود  اکنون  هم  رضوی 
ماسک در اختیار دارد و در حال خرید 
نیز  دیگر  ماسک  میلیون  یک  حدود 
هست، ضمن اینکه ظرفیت تولید ماسک 
را هم داریم و از این نظر با هیچ مشکلی 

روبه رو نیستیم.
مروی  والمسلمین  السالم  حجت 
با تأکید بر اینکه در خصوص بازگشایی 
رواق های حرم مطهر مطابق نظر ستاد 
گفت:  کرد،  خواهیم  عمل  کرونا  ملی 

و  همدلی  با  که  همانگونه  امیدواریم 
همراهی تا اینجا کار را به پیش بریدم، 
پس از این نیز بتوانیم باز هم با همین 

همکاری و همدلی کار را پیش ببریم.
رضوی  قدس  ن  ستا آ لیت  تو
تالش های  از  تقدیر  ضمن  پایان  در 
درمان  و  بهداشت  پرسنل  شبانه روزی 
کشور در بیمارستان های سراسر کشور، 
در  درمان  و  بهداشت  مجموعه  گفت: 
مشکالت  وجود  با  و  تحریم  شرایط 
اقتصادی و تجهیزات پزشکی توانست 
مدیریت  را  کرونا  ویروس  دامنه شیوع 

کند که قابل تقدیر است.
کمک  و  رهبری  داهیانه  هدایت 
بیماری  دوران شیوع  در  مردم  مؤمنانه 

حماسه آفرین شد 
بهداشت،  دکتر سعید نمکی وزیر 
این  در  نیز  پزشکی  آموزش  و  درمان 
دیدار ضمن قدردانی از همراهی، نگاه 
بسیط و با بصیرت تولیت آستان قدس 
پروتکل های  کامل  رعایت  در  رضوی 
بیماری،  شیوع  دوران  در  بهداشتی 
گفت: با حمایت های بی دریغ رهبر معظم 
انقالب، شکل گیری وفاق ملی در درون 
و بیرون دولت، خوشبختانه در موقعیت 
مناسب تری از مهار بیماری کرونا در اکثر 

استان های کشور قرار گرفته ایم.

یی  گشا ز با ص  خصو ر د ی  و
اظهار  مقدس  آستان های  شبانه روزی 
کرد: همه تالش ما بر این قرار گرفته 
بود که درب این آستان مقدس بروی 
مشتاقان گشوده شود؛ لذا ضمن حضور 
ستاد  جلسه  تشکیل  و  مشهد  شهر  در 
لیت  فعا بر  تصمیم   ، نا کرو نی  ستا ا

شبانه روزی حرم مطهر گرفته شد.
کامل  رعایت  بر  تاکید  با  نمکی 
مسائل بهداشتی در اوقات زیارت اضافه 
و  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت  کرد: 
حرم  زائران  توسط  ماسک  از  استفاده 
مطهر رضوی، به خصوص زواری که 
شهر  به  کرونا  به  ابتال  کانونهای  از 
می کنند،  سفر  مطهر  حرم  و  مشهد 

ضرورت دارد.
جریان  در  افزود:  ادامه  در  وی 
بزرگترین  ز  ا یکی   ، نا کرو ن  بحرا
انقالب  معظم  رهبر  وجود  موهبت ها، 
له  معظم  امر  به  که  حماسه ای  بود؛ 
درخصوص رزمایش مواسات و همدلی 
در اوج تحریم ها و فشارهای اقتصادی 
توسط مردم شریف ایران خلق شد، نمود 

روشن آن است.
کشور  خوشبختانه  داد:  ادامه  وی 
ضمن  محدودیت ها،  همه  وجود  با  ما 
مهار ویروس کرونا، صادرکننده امکانات 
پزشکی و درمانی مرتبط با این بیماری 
شده است که موجب تعجب مسئوالن 
لطف  به  و  کشورها  سایر  بهداشتی 
خداوند متعال منزلت جمهوری اسالمی 

شده است.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
با وجود  تاکید کرد:  در خاتمه  پزشکی 
همه دستاوردهای کسب شده در مهار 
ویروس کرونا و آمار جانباختگان، دقت 
از  بهداشتی  ملزومات  همه  رعایت  در 
از لطمات  برای جلوگیری  سوی مردم 
بسیار  آن  دوم  موج  در  بیماری  بیشتر 

ضرورت دارد.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار وزیر بهداشت:

 ملت ایران ایثارگری های جامعه درمانی را فراموش نخواهد کرد
طی 6 روزگذشته تاکنون صورت گرفت؛

جـا بـه جایی بیـش از 320 هـزار مسـافر در خط یک 
و دو قطار شـهری مشـهد

مدیرعامل شـرکت بهره برداری قطارشـهری شـهرداری مشـهد از 
جـا بـه جایـی 3۲۲ هـزار مسـافر در خـط یک و دو قطار شـهری مشـهد 

در ۶ تـا ۱۱ خـرداد ماه سـال جـاری خبرداد.
وحیـد مبیـن مقدم بـا بیان این مطلـب، اظهار کـرد: از روز ۶ خرداد 
مـاه و آغـاز فعالیـت مجـدد فعالیـت خـط  های یـک و دو قطار شـهری، 
تمامـی نـاوگان هـا بعـد از پایان سـرویس دهـی به صورت شـبانه روزی 

کامـال ضدعفونی می شـوند.
وی بـا بیـان اینکـه در طـول ایـن بـازه زمانـی کلیـه ایسـتگاه هـا، 
تعمیـرگاه هـا، فضـای کارگاهـی و سـاختمان اداری که بالغ بـر ۱۰ هزار 
متـر بـوده، بـه صـورت روزانـه ضدعفونی شـده اسـت، افـزود: همچنین 
تمامـی نقاط در دسـترس مسـافران مانند دسـتگاه شـارژ بلیـت، نرده ها، 
هندریـل پلـه برقـی، کلیـد آسانسـورها، گیـت و صندلـی ها نیـز به طور 

مسـتمر ضدعفونی شـده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت بهره برداری قطارشـهری شـهرداری مشـهد با 
بیـان اینکـه از ۵ تـا ۱۱ خـرداد مـاه سـال جـاری بالـغ بر ۷۰۰ لیتـر مواد 
ضدعفونـی اسـتفاده شـده اسـت، بیان کـرد: همچنیـن از ابتـدای خرداد 
مـاه نیـز تاکنـون در کارگاه تولیـد مـواد ضدعفونی سـطوح و اجسـام نیز 

سـه هـزار لیتـر مـواد ضدعفونی تولید شـده اسـت.
مبیـن مقـدم بـا اشـاره به اینکـه اگـر مسـافران در هنـگام ورود به 
متـرو ماسـک نداشـته باشـند بـه آن ها تذکر داده می شـود، خاطرنشـان 
کـرد: گفتنـی اسـت کـه 9۰ درصد مردم که توسـط قطارشـهری به نقاط 

شـهر سـفر می کنند از ماسـک اسـتفاده مـی کنند.
وی اضافـه کـرد: عـالوه بر آن در کلیه 3۶ ایسـتگاه مربوط به قطار 
شـهری جایـگاه عرضـه ماسـک ایجـاد شـده و مردم مـی توانند نسـبت 

بـه تهیه آن اقـدام کنند.

برگـزاری برنامه هـای هفتـه محیـط زیسـت در ایالم 
به صـورت مجـازی

غالمرضـا ابدالـی مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت ایالم بـا اعالم 
ایـن خبـر گفـت: بـا توجه به رعایـت مصوبات سـتاد ملی مقابلـه با کرونا 
کـه تاکنـون مجـوزی برای برگزاری مراسـم ها به صـورت تجمعی صادر 
نشـده اسـت، امسـال برنامه هـای بزرگداشـت هفتـه محیـط زیسـت بـه 

صـورت مجـازی و رسـانه ای برگزار می شـود.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه شـعار این هفتـه با عنوان”جهـش تولید، 
حفـظ محیـط زیسـت برای توسـعه پایـدار ایران” نامگذاری شـده اسـت 
افـزود: از ۱۷ لغایـت ۲3 خردادمـاه که به عنوان هفته بزرگداشـت محیط 
زیسـت نـام گـذاری شـده، برنامه هـای مختلفی بصـورت غیرحضوری و 
مجازی برگزار می شـود. ضمن آنکه شـعار جهانی این روز نیز”پاسداشـت 

تنوع زیسـتی” است.
مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت اسـتاندر تشـریح برنامه هـای این 
اداره کل افـزود: برگـزاری جلسـه بـا دبیـران سـمن های محیط زیسـتی 
بصـورت ویدئوکنفرانـس، تجلیـل از صاحبان مشـاغل سـبز، تولید کلیپ، 
حضـور در برنامـه های صداوسـیمای مرکـز ایالم، افتتاح پاسـگاه محیط 
بانـی تنـگ تاریکـه از جملـه برنامه هـای پیش بینی شـده بـرای اجرا در 

اسـت. این هفته 
وی بـه برنامـه هـای ایـن اداره کل در فضـای مجـازی جهـت 
بزرگداشـت هفتـه محیـط زیسـت اشـاره کـرد و توضیـح داد: برگـزاری 
جشـنواره مجازی در سـطح اسـتان تحت عنوان »مسـابقه عکاسـی« با 
موضوعـات: طبیعـت و حیـات وحـش اسـتان، انسـان و طبیعـت، محیط 
بانـی و عشـق بـه طبیعـت از جملـه برنامه هـای ایـن اداره کل در هفته 

محیط زیسـت اسـت.
ابدالـی بیـان کـرد: هفتـه محیـط زیسـت، فرصـت مناسـبی جهت 
آگاهـی عمـوم شـهروندان در زمینه مسـائل و مشـکالت محیط زیسـت 
بـوده و مـی تـوان امیدوار بـود که با اطالع رسـانی کامل بـه آحاد مردم، 

حـل مشـکالت در ایـن زمینه شـتاب بیشـتری بگیرد.

در  اردبیـل  اسـتان  گاز  شـرکت  اقدامـات  اسـتمرار 
پیشـگیری و مقابلـه بـا ویـروس کرونـا 

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان اردبیـل سـردار 
اسـماعیلی مدیـر عامل این شـرکت عنـوان کرد : از نخسـتین روزهای 
اعـالم خطـر و هشـدار مسـئوالن بهداشـتی در زمینـه شـیوع ویروس 
کرونـا در اسـتان اردبیـل و لـزوم مقابلـه بـا همه گیـری ایـن ویـروس، 
اقدامـات و فعالیت هـای پیشـگیرانه مختلفـی در سـطح شـرکت بـرای 
حفاظـت و ایمنـی کارکنان و اسـتمرار خدمات به مشـترکان در سـطح 
تمامـی شـهرهای اسـتان انجـام و به  صـورت روزانه مـورد پایش قرار 

مـی گیرد.
وی افـزود: چـاپ و نصـب بنرهـای آموزشـی همـراه بـا طراحـی 
روش هـای پیشـگیری از ابتـالء بـه ویـروس کرونـا، در سـطح ادارات 
تابعـه و سـتاد شـرکت و قـرار دادن در پیشـخوان های امور مشـترکین 
بـرای دسترسـی مراجعه کننـدگان از اقدامـات اولیـه شـرکت و امـور 
بهداشـت ، ایمنـی و محیـط زیسـت شـرکت در زمینـه مقابله بـا کرونا 

ویـروس به شـمار مـی رود.
ادامـه داد: بـه منظـور  اردبیـل  مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان 
پیشـگیری و مقابلـه بـا کرونـا ویـروس تمامـی اتاق هـا، آبدارخانه هـا، 
سـرویس های بهداشـتی در سـتاد، نواحی، شـهرها و پسـت های امداد 
و دفاتر میز خدمت در شـهرهای اسـتان اردبیل که در ارتباط مسـتقیم 
بـا ارباب رجوع و مشـترکان هسـتند؛ از نخسـتین روزهـای اعالم خطر، 

بـه طـور مسـتمر ضدعفونی می شـود.
وی بـا اشـاره بـه تهیـه و نصـب ژل ضدعفونی کننـده در تمامـی 
سـاختمان های اداری و سـتادی و دسترسـی مـداوم کارکنـان و عمـوم 
مراجعه کننـدگان بـه مـواد ضدعفونی کننده در سـطح شـرکت و ادارات 
شـهرهای تحت پوشـش، اظهار داشـت: تهیه و توزیع مسـتمر ماسک، 
دسـتکش و مایع ضدعفونی کننده برای کارکنان شـرکت، تهیه دستگاه 
تب سـنج و پایـش و اندازه گیـری تـب کارکنـان و مراجعه کننـدگان در 
هنـگام ورود بـه شـرکت، درج مطالـب آموزشـی در خصـوص کرونـا 
ویـروس در پایـگاه خبـری و اطالع رسـانی شـرکت توسـط واحدهـای 
HSE و روابـط عمومی و اطالع رسـانی های آموزشـی در شـبکه های 
اجتماعی، بخشـی از اقدامات انجام شـده در زمینه پیشـگیری از شـیوع 

ویروس کرونا در سـطح شـرکت اسـت.
اسـماعیلی در پایان ضمن سـپاس و قدردانی از عملکرد و اقدامات 
ارزنـده تمامـی کارکنـان علـی الخصـوص امـور HSE، امـور اداری، 
خدمـات رفاهـی، حراسـت و روابط عمومی در پیشـگیری از شـیوع این 
بیمـاری در سـطح شـرکت و تمامـی ادارات تابعـه، بیان کـرد: پیگیری 
تمامـی مصوبـات صورت جلسـه پیشـگیری از بـروز و شـیوع ویـروس 
کرونـا، لغـو همه نشسـت ها، همایش ها و کالس های آموزشـی از دیگر 
اقدامـات انجـام شـده در زمینـه پیشـگیری و مقابلـه با شـیوع بیماری 

کرونـا ویروس در شـرکت گاز اسـتان اردبیل اسـت.

نشت یابی 4000 کیلومتر خطوط تغذیه و شبکه در شرکت 
گاز استان ایالم

در مجموع 4۰۰۰ کیلومتر خطوط تغذیه و شبکه و ۱۰۷/۰۰۰ انشعاب گاز 
در سال 9۸ در شرکت گاز استان ایالم مورد بازرسی و نشت یابی قرار گرفت.

نشت یابی 4۰۰۰ کیلومتر خطوط تغذیه و شبکه در شرکت گاز استان 
ایالم در مجموع 4۰۰۰ کیلومتر خطوط تغذیه و شبکه و ۱۰۷ هزار انشعاب 
گاز در سال 9۸ در شرکت گاز استان ایالم مورد بازرسی و نشت یابی قرار 
ایالم؛ عباس شمس  استان  گاز  روابط عمومی شرکت  به گزارش  گرفت. 
در  فنی  بازرسی  واحد  گفت:  ایالم  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  اللهی 
شرکت گاز استان ایالم در سال 9۸ با نشت یابی کلیه خطوط گازدار تغذیه، 
شبکه، انشعابات و ایستگاهها باعث کاهش حوادث، پرت گاز و آسیب در 
تأسیسات و شبکه گاز شرکت می گردد. وی اظهار داشت: نشت یابی ۱4۲ 
شبکه  کیلومتر   ۲3۰۰ شهری،  شبکه  کیلومتر   ۱۵۰۰ تغذیه،  خط  کیلومتر 
نشت  دستگاههای  از طریق  و  یابی  نشت  واحد  کارکنان  توسط  روستایی 
است. مجتبی  انجام شده  باال  ایمنی  با ضریب  و  یکسال گذشته  در  یاب 
بهادری رئیس بازرسی فنی شرکت گاز استان ایالم افزود: عالوه بر نشت 
یابی خطوط و شبکه کلیه انشعابات شهری و روستایی که بالغ بر ۱۰۷ هزار 
انشعاب)علمک( می باشند نیز در این مدت نشت یابی شده و ۲۰4 ایستگاه 
TBS موجود در سطح استان نیز بصورت کامل مورد بازرسی و نشت یابی 
اتصاالت گازی  از ۱۲۰۰ قلم  اینکه بیش  بیان  با  اند. بهادری  قرار گرفته 
مورد استفاده شرکت و پیمانکاران نیز بازرسی فنی شده و 4۶ مورد تست 
خطوط فلزی و پلی اتیلن جدید استفاده شده در پروژه ها با طول بیش از 
۲4۶ کیلومتر و ۱۰۵ کیلومتر نیز لوله های خریداری شده جهت پروژه ها 
مورد پایش و بازرسی قرار گرفته است. شمس اللهی از اهمیت، حساسیت و 
جایگاه واحد بازرسی فنی در شرکت بعنوان یکی از واحدهای مؤثر نام برد 
که دقت عمل این واحد منجر به کاهش خسارات و صدمات به تأسیسات و 
مشترکین می گردد و کاهش حوادث مرتبط با گاز در استان ایالم نشان از 
فعالیت منحصر به فرد واحد بازرسی فنی و واحدهای بهره برداری می باشد.

مدیردفتر ایمنی شـرکت توزیع برق استان سمنان:
نصـب فیوز قابـل دسـترس بـرای کولر موجـب کاهش 

شـود می  گرفتگی  بـرق 
در نخستین قسمت از برنامه رادیوئی پرتو در سال 99 که از صدای مرکز 
سمنان به روی آنتن رفت؛ پیرامون نصب و سرویس کولرها و پیشگیری از 

برق گرفتگی نکاتی ارائه گردید.
مدیردفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع برق استان در بخش 
کارشناسی این برنامه گفت: دقت به دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه در 

هنگام سیم کشی کولر، امری ضروری تلقی می شود.
حسین مهراندیش با اشاره به این که نصب فیوز قابل دسترس برای 
کولر می تواند احتمال برق گرفتگی را به حداقل برساند افزود: استفاده از 
فیوز مناسب برای کولر، توجه به دفترچه راهنما موقع سیم کشی و متصل 
ایمنی هنگام  افزایش  از جمله عوامل موثر در  بودن سیم ارت ساختمان، 

سرویس کولرهای آبـی به شمـار می روند. 
وی اضافه کرد: استفاده از سرویس کارهای مجاز، خاموش نمودن کولر 
موقع سرویس آن، خودداری از بازکردن دریچه های کولرروشن و پرهیز از 
خیس نمودن پوشال ها به وسیله شیلنگ، به عنوان موارد مهم در کاهش 

برق گرفتگی محسوب می شوند.
الزم به ذکر است: در بخش نمایشی »آقا و خانم پیک« پیرامون رنگ 
آمیزی و چیدمان خانه با رنگ های روشن که موجب مدیریت بهینه مصرف 

برق می شود، توسط عوامل صدای مرکز سمنان پخش شد.
گفتنی است: این برنامه روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 9 الی 
9:۱۵ صبح با رویکرد آموزش راهکارهای بهینه سازی مصرف برق و رعایت 

نکات ایمنی از صدای مرکز سمنان به روی آنتن می رود.

مدیرعامل فوالد مبارکه:
مجلس شـورای اسـالمی میتواند بیش از پیش یاریرسـان 

باشد کشـور  صنعت  بخش 
مهندس عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه نیز با ارائۀ گزارشی از عملکرد 
شرکت در سالهای اخیر بهویژه در سال 9۸ گفت: خرسندیم که در سالی که 
به فرمودۀ مقام معظم رهبری »جهش تولید« نامگذاری شده است، سه واحد 
مهم دیگر در گروه فوالد مبارکه به بهرهبرداری خواهند رسید و به شعار سال 

جامۀ عمل خواهند پوشاند.
وی از طرح ۸۰۰ هزار تنی فوالدسازی شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال 
و بختیاری، طرح ۵ میلیون تنی تولید کنسانترۀ سنگان در استان خراسان رضوی 
و واحد الکترود گرافیتی اردکان بهعنوان سه پروژۀ مهم و آمادۀ بهرهبرداری 
برای حفظ سهم ۵۰  یاد و تصریح کرد: فوالد مبارکه  در گروه فوالد مبارکه 
درصدی خود از تولید فوالد کشور در افق ۱4۰4 پروژههای متعدد دیگری را نیز 
طراحی و در دست اجرا دارد که در سالهای آتی به بهرهبرداری خواهند رسید.

مهندس عظیمیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد 
اقتصادی فوالد مبارکه اظهار داشت: در سال 9۸ فروش شرکت فوالد مبارکه 
به 39 هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسید و این رقم نسبتبه مدت مشابه سال 9۷ 

که ۲3 هزار میلیارد تومان بود، رشد ۶۷ درصدی داشته است.
میزان  به   ،9۷ سال  در  مبارکه  فوالد  خالص  سود  کرد:  خاطرنشان  وی 
۱۲ هزار و   ۲3۰ میلیارد تومان و در سال 9۸ نیز به حدود ۱۲ هزار  و 3۸۰ 
میلیارد تومان افزایش یافته و  یک درصد رشد داشته است. ازاینرو سهامداران 
این شرکت همچون سالهای اخیر از خرید سهام فوالد مبارکه به نحو مطلوب 
بهرهمند شدهاند.مدیرعامل گروه فوالد مبارکه با بیان اینکه سرمایۀ فعلی شرکت 
فوالد مبارکه طی دو بار افزایش سرمایه در سالهای 9۷ و 9۸ به ۲۰هزار  و 9۰۰ 
میلیارد تومان رسیده و این شرکت در حال حاضر دومین شرکت بورسی کشور 
است، ادامه داد: به لحاظ ارزش بازار ارزش سهام فوالد مبارکه بهطور واقعی 

۱۸۰ هزار میلیارد تومان است.
نیاز شرکت فوالد مبارکه به  تأکید کرد: در حال حاضر عمدۀ  عظیمیان 
مواد اولیه و تجهیزات و قطعات یدکی از داخل کشور تأمین میشود. در همین 
زمینه از ابتدای سال ۱3۸۱ تاکنون با حمایتهای فوالد مبارکه بیش از ۱۰۰ هزار 
قطعه و تجهیز در داخل کشور بومیسازی شده و بیش از ۶ هزار میلیارد تومان 

صرفهجویی اقتصادی به بار آورده است.
وی گام نهادن فوالد مبارکه در فرایند ماشینسازی و بومیسازی همۀ 
بخشهای صنعت فوالد را یکی از مهمترین اقدامات استراتژیک این شرکت 
دانست و گفت: با این رویکرد کشور ایران به فناوری ساخت خطوط تولید 

صنایع فوالد دست خواهد یافت.
به  و  موفق  نمونههای  از  یکی  داشت:  اظهار  خصوص  همین  در  وی 
بار نشستۀ این تفکر، احداث ماشین ریختهگری شمارۀ ۵ است که در سال 
باشیم که  باید توجه داشته  بهرهبرداری رسیده است.  به  افتتاح شده و   9۶
۵ میلیون تن بوده، اما در سال  در سال 9۲ واردات ورق کشور نزدیک به 
9۸ بهطورکلی 4۸۰ هزار تن ورقهای خاص واردات داشتهایم و این نتیجۀ 
احداث این ماشین و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای ایجادشده در گروه است.

ورقهای خاص هنوز  در بخش  اینکه  بیان  با  مبارکه  فوالد  مدیرعامل 
تأمین  بهمنظور  مبارکه  فوالد  گفت:  هستیم،  واردات  و  محدودیت  شاهد 
نهادینه کردن دانش  رویکرد  با  و  حداکثری ورقهای خاص موردنیاز کشور 
۲ را در دستور کار  تولید، احداث خط نورد گرم شمارۀ  فنی احداث خطوط 
خود قرار داده است و در این فرایند با هدف نهادینه کردن دانش فنی ساخت 
و تولید خطوط تولید، ساخت بیش از ۵۰ درصد تجهیزات این خط تولید را 

در داخل کشور هدفگذاری کرده است.

» آگهـی
 تجدید مناقصـه عمـومی «  

دهیاری روستاهای معصومیه و خیرآباد از توابع بخش معصومیه شهرستان اراک به ترتیب به استناد مجوزهای شماره 247 و 1 شورای 
اسالمی روستا درنظر دارند اجرای عملیات مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی اجرا نماید، لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص 

حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید: 

           مبلغ اعتبارموضـوع عملیاتنام دهیاریردیف
)به ریال(

     میزان سپرده
شماره شناسه دهیاری)به ریال(

3،700،000،000185،000،00014003170329آسفالت ریزی معابرمعصومیه1

3،000،000،000150،000،00014003170260جدولگذاری معابرخیرآباد2

الف( شرایط متقاضی: شرکت های دارای اساسنامه و رتبه مرتبط با موضوع مناقصه و دارای ظرفیت کار مجاز.
ب( نوع و میزان سپرده شرکت در مناقصه: ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی ، بر اساس جدول فوق.

ج( محل دریافت اسناد: شهر کارچان ، بخشداری معصومیه، امورمالی دهیاریها.
د( مهلت دریافت و ارائه اسناد: از تاریخ شنبه 99/۰3/۱۷ تا پایان وقت اداری سه شنبه مورخ 99/۰3/۲۷ به مدت ده روز کاری.

ه( تاریخ بازگشایی پاکات روز پنج شنبه مورخ ۱399/۰3/۲9 در محل فرمانداری شهرستان اراک می باشد.
و(میزان تضمین حسن انجام تعهدات برای برنده مناقصه ۱۰% مبلغ پیمان می باشد. 

      ز( دریافت اسناد مناقصه مستلزم واریز هزینه خرید اسناد مناقصه )واریز به حساب دهیاریهای مربوطه( و ارائه رسید آن به واحد امور مالی بخشداری معصومیه 
می باشد.

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط وتکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و دهیاری در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 
ضمنا مشروح شرایط شرکت در مناقصه در اسناد مناقصه موجود می باشد که شرکت کننده باید پس از مطالعه تمام شرایط و مدارک اسناد را مهر و امضاء نموده و تا 

پایان وقت اداری مندرج در شرایط عمومی مناقصه به دبیرخانه بخشداری معصومیه تحویل و رسید دریافت نماید.
» هزینه آگهی با برنده مناقصه می باشد«.

فرمندار جوین در کارگروه اشتغال و سرمایه 
گذاری که با حضور محمد سنجری مدیر کل تعاون 
،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی برگزار شده 
پیگیری احداث درمانگاه تامین اجتماعی را تقاضای 

عمومی مردم جوین دانست
گفت:  شهرستان  فرماندار  جمشیدی  حسین 
یکی از مهمترین مشکل فرا روی کشور و همچنین 
شهرستان تولید ثروت و اشتغال جهت ایجاد رفاه 
حمایت  با  شود  سعی  باید  که  باشد  می  اجتماعی 
این  شهروندان   سازی  توانمند  با  و  مناسب  های 
اقتصادی  معین های  توسط  که   . گردد  امر محقق 

این شهرستان سال گذشته، در اجرای طرح مثلث 
توسعه اقتصادی، تعداد قابل توجهی فرصت شغلی 

ایجاد شده است.
وی افزود : با وجود پیگیری های فراوان در 
خصوص ایجاد درمانگاه تامین اجتماعی با توجه به 
آمار باالی بیمه شدگان تامین اجتماعی و همچنین 
کنون  تا  متاسفانه  فوالد  کارخانه  دوم  فاز  ایجاد 
شهروندان  حق  به  درخواست  این  رفع  به  موفق 
نگردیده ایم که الزم است مسئولین مربوطه در این 
خصوص همکاری کافی و الزم را داشته باشند .

: در بحث شیوع  بیان کرد  حسین جمشیدی 

شهرستان  مشاغل  متاسفانه  کرونا  مهلک  بیماری 
ین  ا در  را  قتصادی  ا وان  فرا های  آسیب  نیز 
در  نفر   ۱4۰ کنون  تا  که  شدند  متحمل  خصوص 
از  باید  که  داده  را  بیکاری  بیمه  دریافت  خواست 

آنها حمایت شود .
تعاون کار و  اداره کل   : بیان کرد  جمشیدی 
نیرو  تامین  باید در خصوص  استان  اجتماعی  رفاه 
و  کار  تعاون  اداره  کافی  تجهیزات  همچنین  و 
مناسب  رسیدگی  جهت  شهرستان  اجتماعی  رفاه 
اقدامی  و منظم به مسائل و مشکالت شهروندان 

انجام دهد.

درمانگاه تامین اجتماعی تقاضایی که بالتکلیف مانده است.

ــم، مســئوالن  ــاط کری ــدار رب ــا حضــور فرمان ب
ــه  ــن مدرس ــی از خیری ــتانی و جمع ــتانی، شهرس اس
ســاز، کلنگ ۲ مدرســه در روســتاهای آدران و پیغمبر 

بــه زمیــن زده شــد.
نظــام ملکشــاهی در مراســم کلنــگ زنــی 
احــداث دو مدرســه کــه بــا حضــور حجتــا االســالم 
ــهر  ــه ش ــام جمع ــی، ام ــن تراب ــلمین حس و المس
ربــاط کریــم؛ حجــت االســالم و المســلمین حســن 
ــاط  ــای رب ــتان ه ــردم شهرس ــده م ــوروزی، نماین ن
ــو،  ــد صیدل ــس؛ محم ــتان در مجل ــم و بهارس کری
مدیــرکل آمــوزش و پرورش شهرســتان های اســتان 
تهــران؛ افشــین کاظمــی، مســئوالن شهرســتانی و 
جمعــی از خیریــن مدرســه ســاز انحــام شــد، بیــان 
ــتاهای  ــکالت روس ــن مش ــی از بزرگتری ــرد: یک ک
شهرســتان هــا، کمبــود فضــای آموزشــی اســت کــه 
امیدواریــم بــا همــکاری مســئوالن و خیــران بتوانیــم 
مــن و بــا برنامــه ریــزی منســجم تــر شــاهد احــداث 

مــدارس بیشــتری باشــیم.
ــات  ــوص جزیی ــت در خص ــی دول ــده عال نماین
پــروژه هــا عنــوان کــرد: مدرســه شــهدای بانــک ملــی 
ــع کــه در  ــر مرب ــه مســاحت هــزار و ۵۰۰ مت ــران ب ای
ــام ســلمان فارســی شــهرت داشــت و  ــه ن گذشــته ب
بــه دلیــل قدمــت طوالنــی در حــال تخریــب بــود؛ در 
راســتای ارتقــای ســطح آموزشــی، طــی تفاهــم نامــه 

ــوزش و  ــازی آم ــن اداره کل نوس ــارکتی، مابی ای مش
پــرورش، بانــک ملــی ایــران و شــورای اســالمی شــهر 
و دهیــاری هــا بــه صــورت شــش کالســه دوبــاره آغاز 

بــه نوســازی خواهــد کــرد.
حــاج  خیرســاز  مدرســه  خصــوص  در  وی 

عبــاس نبوتــی نیــز افــزود: مدرســه شــش کالســه 
در روســتای پیغمبــر، در زمینــی بــه مســاحت هــزار و 
3۰۰ متــر مربــع و اعتبــاری 4 میلیــارد تومانی توســط 
خیــران احــداث شــد کــه هــم زمیــن و هــم ســازنده 

خیــران شهرســتان هســتند

کلنگ احداث مدارس در روستاهای رباط کریم به زمین خورد
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تصویر دیده نشده ای از محمد بقایی و مرحوم حسن توفیق 
اختصاصی دنیای جوانان

بنشینید به باغی و
مرا یاد کنید
ملک الشعرا بهار 

من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید
قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید

فصل گل می گذرد هم نفسان، بهر خدا
بنشینید به باغی و مرا یاد کنید

عندلیبان گل سوری به چمن کرد ورود
بهر شاباش قدومش همه فریاد کنید

یاد از این مرغ گرفتارکنید ای مرغان
چو تماشای گل و الله و شمشاد کنید

هر که دارد ز شما مرغ اسیری به قفس
برده در باغ و یاد منش  آزاد کنید

آشیان من بیچاره اگر سوخت چه باک
فکر ویران شدن خانه  صیاد کنید

 ، علمــی د  محمــو
بنیانگــزار انتشــارات بدرقــه 

درگذشــت.  جاویــدان 
محمــود علمــی متولــد 
۱3۰4 بــود. در حــدود ســال 
ــت  ــگاه رف ــه دانش ۱3۲۱ ب
نشــر  کار  بــه  ســپس  و 
ادامــه  را  آن  و  شــد  وارد 
کــه  کتابــی  داد. اولیــن 
او منتشــر کــرد، کلیــات 

ــام  ــا ن ــود. وی ب ســعدی به تصحیــح محمدعلــی فروغــی ب
ــرود و  ــم می س ــعر ه ــش« ش ــص »م.دروی ــتعار و تخل مس
دیــوان شــاعران کالســیک را نیــز تصحیــح و حاشیه نویســی 
و منتشــر می کــرد. او عضــو خانــواده علمــی بــود؛ خاندانــی 
ــتند و  ــاپ هس ــت در کار چ ــال اس ــش از ۱۰۰ س ــه بی ک

انتشــارات زیــادی را مدیریــت کرده انــد.

تشــییع  ســم  ا مر
د  محمــو فیــن  تد و 
صبــح   ۱۰ علمی ســاعت 
روز جمعه ۱۶خــرداد مــاه 
در آرامســتان بهشــت زهــرا 

شــد. انجــام 
و  ناشــران  اتحادیــه 
بــا  تهــران  کتابفروشــان 
به ایــن  پیامــی  انتشــار 
کــرد:  عنــوان  مناســبت 
شــادروان  مغفــور  مرحــوم  درگذشــت  »بدین وســیله 
محمــود علمــی، بنیانگــزار انتشــارات جاویــدان را به اطــالع 

می رســانیم.  گرامــی  همــکاران 
ــرم علمــی و  ــواده محت ضمــن عــرض تســلیت به خان
کلّیــٔه بازمانــدگان، بــرای آن مرحــوم علــو درجــات الهــی را 

خواستاریم.« 

ناشر پیش کسوت بار سفر آخرت را بست

تی  ر نظا ز  ا ه  د ا حسن ز د  فرها
ئل  مسا نوشتن  نع  ما که  ید  می گو
ادبیات  کودکان و نوجوانان می شود و 
همچنین  او  می کند.  بی خاصیت  را 
می گوید بچه ها دوست دارند رمان های 

بخوانند.  عاشقانه 
و  کودک  ادبیات  نویسنده  این 
»رومینا«،  کشته شدن  پی  در  نوجوان 
پدرش،  به دست  تالشی  ۱4ساله  دختر 
و  نوجوانان  مسائل  به  پرداختن  درباره 
نقش ادبیات بر جلوگیری از خشونت های 
خانگی اظهار کرد: ادبیات بخشی از این 
به  ما  جامعه  می گیرد.  دربر  را  معضل 
آگاهی فراگیر نیاز دارد که این  آگاهی 
شود؛  داده  جامعه  به  همه سو  از  باید 
سیما  و  صدا  مثل  عمومی  رسانه های 
که از سهم بودجه همین مردم استفاده 
بینش  و  دانش  مردم  به  باید  می کند 
رسانه های  همین طور  بدهد.  اجتماعی 
و  دولتی  نهادهای  به  وابسته  مجازی 
نوجوان  و  کودک  ادبیات  شهرداری ها. 
بخشی از این جامعه است و تمام مسائل 

بر دوش ادبیات نیست.
زندگی   جامعه ای  در  ما  افزود:  او 
می کنیم که بیشترین نظارت و کنترل 
از مهدکودک،  بر آن صورت می گیرد، 
محیط  تا  گرفته  دانشگاه  و  مدرسه 
اما  اینترنت.  و  تفریحی  مراکز  و  کار 
هیچ گاه از خود نمی پرسیم با وجود این 
همه کنترل از راه دور و از راه زور چه 
جامعه  است؟  شده  عایدمان  نتیجه ای 
به  هدایتی  سیاست های  این همه  با 
کجا رسیده است؟ اهمیت خانواده ها و 
نوجوانان  و  کودکان  پرخطر  رفتارهای 
ما االن کجای آمارهای جهانی است؟ 
به  ما  مدارس  در  اعتیاد  سن  مثاًل 
از خانه  فرار  یا سن  چند سال رسیده؟ 
خانوادگی  نزاع های  و  خودکشی  و 
زنجیره  یک  این ها  همه  شهری؟  و 
از فرهنگی  و  پیوسته   به هم  است که 
سرچشمه می گیرد که قصد ندارد خود 
را به روز کند. ادبیات و ادبیات کودک و 
 نوجوان هم بخشی از این زنجیره است.

ادبیات  کرد:  خاطرنشان  حسن زاده 
بازتاب دهنده مسائل نوجوانان  می تواند 
و  ادبیات  بزند.  دردها حرف  از  و  باشد 
کتاب های داستان نه شفادهنده هستند و 
نه تخریب کننده. اما عده ای هستند که با 
بیان حقایق مخالفت می کنند و به بهانه  
سیاه نمایی مانع بیان این گونه واقعیت ها 
سو  یک  از  نوشتن  بازی  در  می شوند. 
مخاطب.  سو  یک  و  نشسته  نویسنده 
نویسنده ها  در  نیاز  احساس  باید  ابتدا 
به  آثارشان  در  آن ها  و  بگیرد  شکل 
جریان هایی  اما  بپردازند.  مسائل  این 
هستند که بر کار نویسندگان نظارت و 
دخالت می کنند و به بهانه  این که کتابی 

بدآموزی دارد و تأثیر منفی بر مخاطب 
می گذارد، اثر را حذف می کنند.

و  کودک  ادبیات  نویسنده  این 
موانعی که  و  درباره مشکالت  نوجوان 
برای نوشتن از مسائل نوجوانان وجود 
دارد، گفت: نهادهای فرهنگی اگر از آثار 
واقع گرایانه که از دردهای ملموس جامعه 
به شکل عریان حرف می زنند حمایت 
نمی کنند، الاقل حذف هم نکنند. تا به 
خاطر  به  من  کتاب های  بار  چند  حال 
گردونه  از  مسائل  همین  به  پرداختن 
داوری حذف شده اند. نظارت بر کتاب ها، 
ادبیات را به ادبیاتی بی خاصیت که در 
آن همه چیز خوب و مثبت است، تبدیل 
می کند. در حالی که رسالت ادبیات این 
است که هم از زشتی ها بگوید و هم از 
زیبایی ها. در واقع تا زمانی که سیاهی 
را نبینیم و به ابعادش نپردازیم سپیدی 
معنای اصیل خود را نخواهد یافت. اگر 
در قصه فقط به کودک بگوییم گرگ 
تا زمانی که تصویر واقعی و  بد است، 
درستی از گرگ به او ندهیم، گرگ را 
باور و احساس خطر نمی کند. خاصیت 
این نوع ممیزی ها تهی کردن ادبیات از 
جوهر شناخت مفاهیم زندگی است. اگر 
این پیشگیری ادامه پیدا کند به مرور به 
رویه تبدیل می شود و نویسندگان هم 
به مرور بدون این که خودشان احساس 
آثارشان  و  تابع می شوند  و  کنند مسخ 

از مفاهیم واقعی زندگی تهی می شود.
این  بیان  تأثیرگذاری  درباره  او 
نوجوانان  و  کودکان  روی  بر  مسائل 
نوجوانان  زمانی که  کرد:  اظهار  هم 
مسائل شان را در ادبیات تالیفی سرزمین 
روی  ترجمه  آثار  به  یا  نمی بینند،  خود 
برای  که  رمان هایی  به  یا  می آورند 
خواندن  است.  شده  منتشر  بزرگسال 
اوقات  سطحی  و  دم دستی  رمان های 
مطالعه  با  می خواهند  که  را  بچه هایی 
وقتی  است.  کرده  پر  بگذرانند  وقت 
آن ها سیما و سایه  خود را در کتاب های 
نوجوان پیدا نکنند جای دیگری دنبالش 

همه  است.  جبران ناپذیر  که  می گردند 
می دانیم که نوجوانی یک دوره گذار از 
کودکی به جوانی است و در این دوره 
پایدار  و  است  تغییر  حال  در  همه چیز 
نیست، همه حس ها و تغییرات جسمانی 
برای بچه ها جدید و در عین حال عجیب 
ما  خانواده  ساختار  نوع  حتی  است. 
بچه ها  که  است  گونه ای  به  ایرانی ها 
ارتباط خوبی با خانواده های شان ندارند و 
نمی توانند مسائل شان را با آن ها در میان 
بگذارند. زمانی هم که جایی و رسانه ای 
و کتابی نباشد به دغدغه های نوجوانان 
بپردازد تا آن ها خودشان را در آن پیدا 
کنند، شرایط برای شان سخت تر می شود 
و جامعه  هم باید هزینه زیادی بپردازد؛ 
مانند »رومینا« و اتفاق های زیادی که 
آن ها  از  ما  و  داده  رخ  سال ها  این  در 
بی خبریم. »رومینا« یکی از اتفاق هایی 
بود که برمال شد و جامعه نسبت به آن 
واکنش نشان داد، اما اتفاق هایی شبیه 
باخبر  کسی  و  است  فراوان  رومینا  به 

نمی شود.
همچنین  ه  د ا حسن ز د  ها فر
کودکان  را  کودک  ادبیات  کرد:  بیان 
می نویسند،  بزرگ ترها  و  نمی نویسند 
وجود  میان  این  در  گسستی  بنابراین 
دارد و ممکن است بزرگ ترها از دغدغه 
بچه ها بی خبر باشند. خود من زمانی که 
در جمع  بچه ها می روم از آن ها می پرسم 
اگر شما نویسنده بودید، دوست داشتید 
بچه ها  بنویسید؟  چیزی  چه  درباره 
همان طور که درباره ژانر ترس، معمایی 
هم  عشق  از  می زنند  حرف  فانتزی  و 
حرف می زنند و دوست دارند رمان های 
این که  یعنی  این  نند.  بخوا عاشقانه 
کرده اند.  احساس  را  کمبودش  آن ها 
هوشیاری  بانگ  خود  موضوع  این 
دارند  نیاز  نسل  این  بچه های  است؛ 
داستان هایی از خود واقعی شان بخوانند 
که عشق هم یکی از این مسائل است. 
و  غنی  و  محکم  داستان هایی  البته 
تاثیرگذار که خودباوری و قدرت و امید 

را تقویت کنند. تجربه نشان داده ما از 
هرچه تابو ساخته ایم و حذف کردیم راه 
خودش را پیدا کرده است. باید نگاه ها 
پل  سد،  جای  به  باید  کرد.  عوض  را 
به  را  عشق ورزیدن  هنر  باید  ساخت. 
کودکان مان بیاموزیم تا خشونت و کینه 
و قهر جایش را به مهر و صلح و مدارا 
بدهد. فکر می کنم خواندن این داستان ها 
به بچه ها شناخت می دهد، روح شان را 
تراش می دهد و آن ها را آماده می کند 
تا با جنبه های پنهان آدم ها آشنا شوند. 
داستان ها  این  از  بیشتر  هرچه  بچه ها 
بخوانند در مواجهه عملی با بحران های 
زندگی واکنش های بهتری از خود بروز 

خواهند داد.
نوجوانان  کتاب های  افزود:  او 
بلکه  بخوانند  نباید  نوجوانان  فقط  را 
باید آن ها را بخوانند تا  بزرگ ترها هم 
بتوانند درک بهتری از دنیای نوجوانان 
پیدا کنند. من در این سال ها در کارهایی 
این  به  پررنگ  و  داشته ام کمرنگ  که 
مسئله پرداخته ام. مثال رمان »هستی« 
بود.  پنهان  رگه   آن یک  در  که عشق 
در کتاب »این وبالگ واگذار می شود« 
عشق پررنگ تر بود؛ این کتاب داستانی 
و  است  عراق  و  ایران  جنگ  دل  در 
ماجرای  اتفاق می افتد.  آبادان  در شهر 
که  »زال«  نام  به  است  نوجوانی  پسر 
اما  است.  باخته  دل  همسایه  دختر  به 
به  به خاطر جنگ مجبور  خانواده دختر 
مهاجرت می شوند و کلید خانه شان را به 
پسر می سپارند. آن ها تصور می کنند که 
جنگ زود تمام می شود و برمی گردند. 
بدین ترتیب زال 3۰ سال منتظر می ماند 
که آن ها برگردند و کلیدشان را برگرداند. 
در واقع کلید بهانه است برای این که او 
با عشقش مواجه شود؛ عشقی که معلوم 
نیست طی این دوران چه بر سرش آمده. 
یا در کتاب »همان لنگه کفش بنفش« 
که رابطه  دوستی و همزیستی و دلتنگی 
یک جفت کفش را روایت می کند که 
به  لنگه ای  و  کرده اند  گم  را  همدیگر 
مجموعه  یا  می گردد.  دیگری  دنبال 
»عشق و آینه« که چند داستان کوتاه 
با تم عاشقانه دارد. »هنداونه به شرط 
عشق« نیز مجموعه طنز است که نهاد 
خانواده را در آن می بینیم و در آن تأکید 
می تواند  که  است  عشق  تنها  می شود 
رابطه ها شود.  باعث مستحکم تر شدن 
رابطه  پدری و مادری که ممکن است به 
باریکی مویی بشود ولی هرگز پاره نشود. 
در رمان »زیبا صدایم کن« هم شاهد 
رابطه  خاص دختر و پدری هستیم که 
اگرچه روزگار بین آن ها فاصله انداخته 
ولی زیبا پدرش را عاشقانه دوست دارد 
و همین عشق زیبا بهانه ای است برای 

ادامه  زندگی.

جامعه ما به آگاهی فراگیر نیاز دارد 

»عمو دردسر« وارد کتابفروشی ها شد
حمیدرضا  داستانی  ثر  ا تازه ترین 
داداشی با عنوان »عم دردسر« منتشر شد.

مجموعه داستان »عمودردسر« یک 
که  است  نوجوانانه  طنز  داستان  مجموعه 
منتشر  پیدایش  نشر  سوی  از  تازگی  به 

شده است.
گفت:  کتاب  این  درباره  داداشی 
بررسی های من نشان دادخ که در سال های 
اخیر مجموعه داستان به عنوان یک نوع و 
ژانر تولید اثر برای مخاطب نوجوان چندان 
رمان  بر  تولیدات  و  نشده  گرفته  جدی 
متمرکز بوده است. از سوی دیگر مقوله طنز 
نیز در زمره گونه هایی از نگارش است که 

جز معدودی از نویسندگان، چندان برای مخاطب نوجوان جدی گرفته نشده است. 
من سعی کردم در کتاب تازه ام این دو موضوع را با هم تلفیق کنم.

وی ادامه داد: این مجموعه قهرمانی دارد که نوجوان است و با عموی مادرش 
دست به ماجراجویی های طنزآمیزی می زند. تلفیق بین طنز و ماجراجویی و نیز ادبیات 
ساده ای که برای این کتاب انتخاب کردم و نیز شکل و شمایل داستان های به هم 
پیوسته در کتاب در مجموع از اثر یک اتفاق ادبی تازه ساخته که امیدوارم با نگاه 

مثبت مخاطبان نیز همراه شود.
این  از  پیش  که  است  نوجوان  و  کودک  روزنامه نگار  و  نویسنده  داداشی 
کتاب های دیگری از او با عنوان »عزیز خانم«، »پشت دیوار مدرسه« و »یکی بود 

یکی نبود« منتشر شده است.
انتشارات پیدایش این کتاب را در ۸۰ صفحه با قیمت ۱۵ هزار تومان منتشر 

کرده است.

یادداشت
تجربه جذاب همراهی با روایت های یکدست

محمد قائم خانی*
داستان های مجموعه »نفرین به هرچه قانون« که توسط نشر اسم چاپ شده، 
جذاب و روان هستند و خواندن دو یا شاید چندباره آن ها هم از لذت متن نمی کاهد. 
نویسنده این مجموعه چگونه به این جایگاه رسیده است؟ احتمااًل یکی از عوامل 
را تسلطش بر تکنیک های نویسندگی بدانید. بله، مجید استیری سال هاست که به 
باید  اما  صورت حرفه ای می نویسد و در تسلطش بر داستان نویسی شکی نیست، 
چیزهای تازه تری پیدا کرد که بتواند از درون متن کشفی به ما عرضه بکند. چیزی 
بنابراین  باشد.  داشته  را  بین جذابیت و ساختار اصیل متن  ارتباط  ایجاد  توان  که 
سر  حتمًا  که  بروم،  نویسنده  یک  موفقیت  مختلف  عوامل  سراغ  به  نمی خواهم 
جایشان مهم هستند. بلکه شما را به چالشی می خوانم که درون داستان را به مثابه 
متنی جذاب می کاود. من یکی از ویژگی های داستان های این مجموعه را که به 

زعم خودم نقش مهمی در جذابیت و استواری همزمان آن داشته معرفی می کنم.
بسیاری از نویسندگان به روایت های ذهنی عالقه مندند و مدام در پی کاوش 
ذهنیت شخصیت های داستان اند. مخاطب را در دنیای درونی شخصیت ها غرق و 
بسیار  ذهنی  پرش های  و  تداعی ها  به  آنها  جارو می کنند.  را  او  گوشه گوشه جهاِن 
اهمیت می دهند و بر زباِن روایت متمرکز می شوند. به خصوص در داستان کوتاه، 
این تمرکز بسیار اهمیت می یابد. در برابر نویسندگانی هستند که روایت را در عینیت 
جستجو می کنند. شخصیت پردازی را با کنش انجام می دهند و سلسله علل را در قصه 
پی می گیرند. فضا را خوب می سازند و درهم تنیدگی جهان پیرامون ما را با روابط 
انسانی به خوبی نشاِن مخاطب می دهند. این کار در داستان کوتاه و رمان بسیار انجام 
می شود و طرفداران زیادی دارد. هر کدام از این دو شیوه و نگرش، امکاناتی را برای 
روایت پدید می آورد و از برخی امکانات روایت چشم می پوشد. در یکی درون واکاویده 
می شود و در دیگری برون به نمایش در می آید. یکی ابعاد پیچیده هر مسأله را راحت 
باز می کند و دیگری شبکه بزرگ علت و معلوِل محاط بر زندگی انسان را پیش چشم 
خواننده قرار می دهد. بنابراین هر یک نسبت به ویژگی های دیگری، ناقص محسوب 
می شود. برخی برای جبران این کاستی ها، در پی آن اند که از ویژگی های هر دو شیوه 
در روایت خویش بهره ببرند تا هم محاسن این را داشته باشند و هم آن را. اما در 
عمل اتفاق دیگری می افتد. روایت شان دوپاره می شود و جذابیت متن از دست می رود. 
نتیجه ی کار متنی می شود که نه عمق روایت ذهنی را دارد و نه ساختار محکم روایت 
عینی را. به صرِف دستوِر »هم این هم آن« نمی توان محاسِن دو نگرش را جمع کرد 
و از محدودیت هایشان دور ماند. جمِع قدرت دو شیوه به این راحتی نیست و آنها که 
می خواهند به صورتی مکانیکی این جمع را انجام بدهند، از محاسِن هردو باز می مانند 

و معمواًل کاستی های هر دو در روایت شان پیداست.
در مجموعه داستان »نفرین به هرچه قانون« ما با روایت های یکدستی مواجه 
هستیم که نه چونان خط های موازی دوپاره است و نه چون پاره خط های مجزا، 
تکه تکه. در هر داستان یک روایت جذاِب یکپارچه پیش روی مخاطب قرار دارد 
که چون آب در جوی پیش می رود و پشت هیچ بند و سدی گیر نمی کند. با این 
حال اگر مخاطب در خوانش دوم و سوم دقت به خرج دهد، متوجه می شود که 
کانون اصلی روایت در ذهنیت قرار دارد نه در عینیت. داستان ها رفت و برگشتی 
مدام بین ذهن شخصیت ها و دنیای پیرامون او دارند بدون آنکه به دام وصله پینه 
زدن چند روایت مجزا بیفتند. هم عمق شخصیت ها ما را شگفت زده می کند و هم 
سلسله علل و حوادث، دنیای چندبعدی پیچیده ای پیش روی ما قرار می دهد. شاید 
بتوان گفت نوعی از روایت سهل و ممتنع در »نفرین به هرچه قانون« هست که 
توصیفش ساده اما اجرایش، بسیار سخت است. این ویژگی روایت با یک ویژگی 

خاص در شخصیت پردازی عمده داستان ها گره خورده است.
در دنیای تخصص گرای امروز، معمول تخصص ها و فعالیت های انسانی در 
یکی از دو طرف دیوار حائل ذهن-عین قرار می گیرد. دانشگاهیان بیشتر در ذهن 
مستقرند و تولیدکنندگان و سیاست مداران با عینیت و عمل سر و کار دارند. اکثر 
شغل ها همین گونه در یک طرف وزن بیشتری دارند. گروه های اندکی هستند که 
در ذهنیت یا عینیت قرار نگرفته و بین این دو متناوبًا در رفت و آمدند. انواع هنرها 
این ویژگی را دارند که نه می توانند کاماًل در ذهن مستقر شوند و نه صرفًا به عینیت 
نیازمند رفت وآمد مکرر بین ذهنیت و عینیت  اثر،  توجه کنند. هنرمند برای خلق 
است و محصول کارش هم به همان اندازه به هردو جهان تعلق دارد. در بسیاری از 
داستان های مجموعه »نفرین به هرچه قانون«، پای یک هنرمند در میان است. یک 
نفر که نه در قوانین دنیای انسانی محصور می ماند و نه قواعد دنیای ذهن دست و 
پایش را می بندد. همین سر و کارداشتن با هنر به شخصیت امکان می دهد در هر 
نقطه، رویی به درون داشته باشد و رویی به بیرون، تا بدین ترتیب هم مسائلش 
عمیق باشد و هم تعلیق داستان باال برود. شاید بتوان مجموعه داستان مجید استیری 
را پیشنهادی برای تجربه کردن نوعی از زندگی بر روی لبه ی تیِغ جداکننده ذهنیت 
و عینیت دانست که هم حق فرد را کامل می دهد و هم جامعه را. و بنابراین بتوان 
آن را متضمن چنین توصیه ای دانست که »به هنر اهمیت بدهید تا زندگی را از 

تنگنای دسته بندی های سفت و سخت نظامات امروز برهاند.
* نویسنده و منتقد
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زهرا ثقفی الریجانی

تاثیر رهایی بخش آثار »میلر«
 بر ادبیات قرن بیستم

امروز، هفدهم خردادماه، مصادف است با سالروز درگذشت هنری میلر، 
نویسنده معروف امریکایی در سال ۱9۸۰ میالدی.

تأثیری  آثارش  که  است  نویسندگانی  جزو  میلر،  والنتین  هنری 
رهایی بخش بر ادبیات نیمٔه قرن بیستم گذاشت. بسیاری از آثار میلر در دهه 
۶۰ میالدی به پرخواننده ترین کتاب ها بدل شد و تصویری که خوانندگان 
آثارش از وی در ذهن داشتند یک آمریکایی بی پول، اما  آزاده بود که روابط 

بسیار دارد و زندگی اش در رفت وآمد بین پاریس و نیویورک می گذرد. 
هنری میلر روز ۲۲ دسامبر ۱۸9۱ از پدر و مادری آلمانی-آمریکایی از 
طبقٔه کارگر در منهتن نیویورک متولد شد. پدرش »هانریش میلر« خیاط 
بود و او تحصیالت ابتدایی خود را تا پایان دبیرستان در بروکلین گذراند. 
سپس به کالجی در نیویورک رفت، اما پس از دو ماه دانشگاه را رها کرد 
و مدت کوتاهی در کارخانه سیمان به کار شد و در سال ۱9۱3 برای کار 
به خیاطی پدرش رفت. در سال ۱9۱۷ با بانویی پیانیست ازدواج کرد. در خالل 
سال های ۱9۲۰ تا ۱9۲4 در شرکت تلگراف »وسترن یونیون« شاغل بود. 
شروع نویسندگی جدی هنری میلر سال ۱93۰ بود که به پاریس نقل 
مکان کرد. وی  که در آن سال ها در فقر شدیدی به سر می برد. با نویسنده ای 
اتریشی به نام آلفرد پرلس آشنا شد و اولین آثار خود را  به دست چاپ سپرد. 
در آن دوران میلر به شدت تحت تأثیر سوررئالیسم قرار گرفت، و اولین 
اثر مشهورش »مدار رأس السرطان« را منتشر کرد ، که تصویری زنده و گویا 

از شیوه های در پاریس و نیویورک را ارائه می کرد. 
هنری میلر در سال ۱9۵۷ به ریاست مؤسسه ملی ادب و هنر برگزیده 
نقاشی  به  جوانی  از  چون  و  داد  انجام  اروپا  به  متعددی  سفرهای  و  شد 
تا آخرین روزهای  آبرنگ روی آورد و  عالقه مند بود آن روزها به نقاشی 
عمرش به نقاشی ادامه داد. وی در هفتم  ژوئن ۱9۸۰ در سن ۸۸ سالگی 

دیده بر روی جهان بست. 

انتشار آخرین کتاب سوسن طاقدیس
»خدایا... خدایا!«، آخرین کتاب 

سوسن طاقدیس منتشر شد. 
 » ! یا ا خد  . . . یا ا »خد ب  کتا
آن  در  که  است  ۱۰ نیایش  شامل 
در  و  اندیشه  و  زبان  با  کودکان 
دنیای خود با پروردگار خود به سخن 
و  خواسته ها  از  و  پرداخته اند  گفتن 
نیازهای شان از دریچه ذهن خویش 

توجه نشان داده اند.
این کتاب از سویی تالشی بوده برای روایت داستانی برای کودکان 
از  نو  تازه و  با صمیمت ویژه ای است و شکلی  از زبان خودشان که توأم 
خداشناسی را برای آن ها رقم می زند و از سوی دیگر تمرینی است برای 
نیایش و  با سبک نوشتاری  تا  انشا برای مخاطبان دبستانی  نویسندگی و 

راه آن آشنا شوند.
این کتاب در سه مجلد در دست تولید قرار دارد که برای گروه های 
بود و کتاب حاضر نخستین  استفاده خواهد  قابل  تا ۱۰ سال  سنی هشت 

مجلد از آن به شمار می رود.
آنچه طاقدیس در این کتاب رقم زده است آموختن مضامینی عالی 
و روحانی و نیز اجتماعی به مخاطبان خود در قالب نیایش و شعر است. او 
در واقع سعی کرده با این ابزار آن ها را با برخی از مهم ترین و عالی ترین 
مضامین و مفاهیمی که در زندگی فردی و اجتماعی خود با آن سروکار دارند 
آشنا کند و از این منظر در کنار پاسخ هایی که به سواالت آن ها درباره این 
موضوعات ارائه می کند، مفاهیمی تازه و سواالتی تازه را نیز برای آن ها ایجاد 
کند که پاسخ به آن ها رفته رفته در کتاب های بعدی مجموعه جای می گیرد.

درباره  است  نوشته  کتاب  این  بر  که  کوتاهی  مقدمه  در  طاقدیس 
شکل گیری این اثر و تألیف آن می نویسد: »خدایا... وقتی می خواستم این 
کتاب را بنویسیم از تو خواستم کمکم کنی، گفتم تا حاال هیچ کس برای 
بچه های به این کوچکی کتاب دعا ننوشته یا اگر نوشته من نخوانده ام، خدایا 
به من کمک کن تا بتوانم حرف های خوبی بنویسم. گفتم هیچ کس نیست 
بنویسم، دعا کردم  بنویسم و چطوری  که مرا راهنمایی کند و بگوید چه 

خدایا یک نفر را سر راهم قرار بده تا مرا راهنمایی کند.«
این کتاب با تصویرگری هایی از سارا کثیری نیز همراه است که در آن 
سعی داشته با ترکیب فرم بندی پویا و رنگ های گرم، نوعی خیال انگیزی 

خاص برای مخاطبان کتاب به ارمغان آورده شود.
سوسن طاقدیس، نویسنده کتاب های کودک و نوجوان در سال ۱33۸ 
در شیراز به دنیا آمد. او  فعالیت داستان نویسی حرفه ای خود را با نوشتن 

داستان »بابای من دزد بود« در »کیهان بچه ها« آغاز کرد.
»قدم یازدهم«، »زرافه من آبی است«، »پشت آن دیوار آبی« ، »هزار 
فرشته اش«،  و  »دخترک  می بینی«،  را  سرخی  آن  هم  »تو  نگاه«،  سال 
»بزغاله های سبز« ، »یکی بود« و »جوراب سوراخ« و »شما یک دماغ زرد 

ندیدید؟« از جمله آثار این نویسنده هستند.
 طاقدیس رو پنجم اردیبهشت ماه 99 ،در سن ۶۱سالگی بر اثر عارضه 

قلبی از دنیا رفت.

م. حسن بیگی
مه  برنا نویسنده  و  سردبیر 
»کتاب شب« رادیو تهران، که بعد 
از تنظیم رادیویی و ضبط زندگینامه 
با  خرمشاهی  بهاءالدین  خاطرات  و 
پخش  )برای  رضوی  بهروز  صدای 
در هفته اول تیرماه(، در حال تنظیم 
رادیویی زندگینامه و خاطرات زنده یاد ابوالقاسم حالت برای 
به  اشاره  که  را  وی  خاطرات  از  قسمتی  است،  برنامه  این 

»حسن توفیق« دارد ،  منتشر کرد.. 
پیش کسوت  کارتونیست  توفیق،  حسن  زنده یاد  پیکر 
و مدیر مسئول نشریه »توفیق« با حضور عده محدودی از 
این هنرمند فقید،  طنزنویسان، کاریکاتوریست ها و خانواده 

به خاک سپرده شد.
محمدباقر رضایی ـ سردبیر و نویسنده برنامه »کتاب 
شب« رادیو تهران ـ بعد از درگذشت حسن توفیق، بخشی 
از خاطرات ابواقاسم حالت ـ شاعر و مترجم ـ را درباره این 
هنرمند فقید، را نقل کرد  و اظهار داشت: ابوالقاسم حالت در 
قسمتی از این روایت رادیویی که بر اساس منابع گوناگون 
و از جمله کتاب »همیشه استاد« به کوشش سید عمادالدین 
قرشی از انتشارات سوره مهر در حال آماده سازی برای پخش 
بودم،  آبادان که  در  گفته  است،  آتی  از هفته های  یکی  در 
حسین  یعنی  بزرگ  )پسرتوفیق  توفیق  محمدعلی  مرحوم 
توفیق( نامه ای به من نوشت و خواست همکاری ام را با مجله 
توفیق که بعد از توقیف، دوباره راه افتاده بود و مطالب بسیار 
تند و تیزی هم می نوشت، ادامه بدهم. اما پس از کودتای 
۲۸ مرداد 3۲، او دستگیر شد و در زندان فلک االفالک، زیر 

شکنجه های شدید قرار گرفت.
سرانجام به شرطی آزاد شد که دیگر هیچ گونه فعالیت 
سیاسی نداشته باشد. بدین جهت، آن مرحوم تا واپسین دم 
حیات، خانه نشین شد. یعنی در خانه خود، زیرزمینی را تبدیل 
به کارگاه فنی کرده بود و آن جا تعمیر تلفن و دستگاه های 
دیگری از این قبیل را برای دوستان به رایگان انجام می داد.

پسر حسین  توفیق،  با محمد علی  رابطه من  بنابراین 

توفیق قطع شد، ولی در سال ۱33۶، این بار نامه ای از برادر 
حسین توفیق، یعنی حسن توفیق دریافت کردم که می خواهد 
روزنامه توفیق را مجددا منتشر کند. من که دهـ  دوازده سالی، 
حسن توفیق را ندیده بودم، برایم مشکل بود که بپذیرم او 
حاال بزرگ شده است و توانایی انتشار نشریه ای توقیف شده 

را )در غیاب عمویش محمدعلی توفیق( دارد!
زیرا در گذشته، او را نوجوانی می دیدم که تازه کاریکاتور 
کشیدن را شروع کرده بود. به هرحال، چند مطلب از آبادان 
برای او فرستادم که چاپ کرد و بعدها هم که به تهران منتقل 

شدم، همکاری ام را با او از نزدیک ادامه دادم.
خیابان  امیریه،  در  توفیق  خانواده  منزل  روزها،  آن 
نواب  اتفاق  به  خانواده،  این  دعوت  به  بود. شبی  قلمستان 
صفا، در منزلشان مهمان بودیم که نواب صفا به طعنه گفت: 

ببین روزنامه توفیق را چه کسانی می خواهند منتشر کنند!!
از این سخن، حسن آقای توفیق که جوانی مستعد و 
خالق بود، رنجیده خاطر شد و نواب صفا هم از همکاری با 

دوره جدید نشریه توفیق، خودداری کرد...
الزم به ذکر است مجله توفیق انتشارش سال ۱3۰۲ 
شمسی شروع شد و به طور ناپیوسته ادامه یافت. دوره نخست 
از سال ۱3۰۲ تا ۱3۱۸ به مدیریت حسین توفیق بود که با 

درگذشت وی به پایان رسید.
پس از مرگ حسین توفیق دوباره انتشار این مجله با 
مدیریت محمدعلی توفیق از سال ۱3۱9 آغاز شد و تا کودتای 

۲۸ مرداد ادامه یافت.
را رسمًا  سال ۱33۷ محمدعلی توفیق، مجله توفیق 
به برادران توفیق حسن، حسین و عباس واگذار کرد. انتشار 
این دوره زیر فشار شدید سانسور و توقیف های مکرر تا سال 

۱3۵۰ شمسی ادامه یافت.
پرویز خطیبی، کریم  ابوالقاسم حالت،  مانند:  بزرگانی 
فکور، حسین توفیق، عباس توفیق، محمدامین محمدی و 
ابوتراب جلی در دوره های مختلف سردبیر یا رییس هیأت 

تحریریه مجله توفیق بودند.
شعرا و نویسندگان بزرگی با این مجله محبوب همکاری 
داشتند که می توان به ابوالقاسم حالت، عباس فرات، نوراهلل 
احمد سروری،  معانی، رهی معیری،  احمد گلچین  خرازی، 
ابراهیم  سهیلی،  مهدی  پاریزی،  باستانی  محمدابراهیم 
صهبا، فریدون مشیری، منوچهر احترامی، عمران صالحی، 
محمد خرمشاهی، حسن خواجه نوری، صمد بهرنگی، خسرو 
فرشیدورد و بزرگان دیگر اشاره کرد. نام و مقام این شاعران 
و نویسندگان بزرگ، نشان از ارزش و جایگاه مجله توفیق 

در بین نشریات دارد.
کتابخانه  و  اسناد  سازمان   ۱39۷ مردادماه   ۲9 روز 
ملی ایران، مراسمی به منظور بزرگداشت »حسن توفیق« 
به همراه   ، طنز  حوزه  در  وی  مطبوعاتی  کار  سال   ۵۰ و 
طنز  مطبوعات  مجموعه دار  تهرانی،  محمدرضا  از  تجلیل 
احمد  درم بخش،  کامبیز  آن  جریان  در  که  کرد،  برگزار 
سیدفرید  خانیکی،  هادی  مسجدجامعی،  احمد  عربانی، 
قاسمی، غالمرضا کیانی رشید و هادی حیدری در تجلیل 
روزنامه نگاری  عرصه  در  وی  خدمات  و  توفیق  مقام  از 

گفتند. طنز سخن 

به بهانه وداع با کاریکاتوریست و روزنامه نگار پیش کسوت
نگاهی کوتاه، به یک زندگی پر بار 
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محمد حسین زاده
این روزها بحث اکران آنالین شاید مهمترین بحث 
سینمایي در کشور باشد. بعد از آن که مشخص شد فعال 
سینماها قابلیت بازگشایي ندارند و هنوز هم بر سر باز 
شدن یا نشدن آنها چانه زني وجود دارد، اکران آنالین 
آهسته و پیوسته پیش رفته و حاال قرار است رقیب جدي 
سینماها شود. درواقع کرونا، قرنطینه و تعطیلي سینماها 
باعث شد تا باالخره سینمایي ها با تکنولوژي همراه شده 
و اکران آنالین را در دستور کار خود قرار دهند. البته هنوز 
هم هستند کساني که معتقدند که فیلم هاي سینمایي باید 
در سینماها اکران شود ولي بدون شک تجربه شبکه هاي 
اینترنتي مانند نتفلیکس، آمازون و اچ بي او نشان مي دهد 
که مردم از اکران آنالین استقبال کرده و حاال مخاطبان 
سینمایي در کشورمان هم با این موضوع همراه شده اند 
اتفاقا در کشور ما اکران آنالین مي تواند در صورت  و 
زیرساخت هاي مناسب بسیار موفق تر هم باشد چرا که 
ما در کشورمان به شدت از کمبود سالن هاي سینما رنج 
مي بریم و بسیاري از شهرها اصال سالن سینما ندارند 
که  است  بي کیفیت  و  اندک  آنقدر  هم  دیگر  برخي  و 
مخاطب ترجیح مي دهد به سالن سینما نرود. حاال هم 
در پي کرونا و حتي در صورت بازگشایي سینماها بازهم 
هستند عده اي که عطاي سینما را فعال به لقایش ببخشند 

و در خانه فیلم نماشا کنند...
فیلم سینمایی بُهت به کارگردانی عباس رافعی و 
تهیه کنندگی محمد نشاط تازه ترین فیلمي است که وارد 
چرخه اکران آنالین شده است. این فیلم با فیلمنامه ای از 
رافعی و با بازی مهتاب کرامتی، رعنا آزادی ور، علیرضا 
تولید  اجتماعی  ژانر  در  رهبری  محمدرضا  و  آقاخانی 
شده است. در خالصه داستان فیلم آمده است: زوجی 
فراق  سال   ۲۰ از  پس  امروز،  ایران  متوسط  قشر  از 
اکنون که همدیگر را یافته اند برای تحکیم این عشق، 
سرنوشت بچه هایشان را با زوجی از طبقه پایین جامعه 
گره می زنند، غافل از اینکه این آغازی برای فروپاشی 

هر دو خانواده است...
درباره  جوانان  دنیاي  با  گفتگو  در  نشاط  محمد 
۲سال  از  پس  گفت:  اکران  شیوه  این  انتخاب  چرایی 
پشت خط اکران ماندن چاره دیگری نداشتیم. متاسفانه 
در سینمای ما اکران فیلم از تمامی دوران تولید سخت تر 
است و در شرایط حاکم بر سینمای ما که چیز جدیدی 
نیست و سال هاست با مافیا درگیر هستیم و کسی هم 
است،  کسانی  یا  و  کسی  چه  مافیا  این  که  نمی داند 

به هرحال بُهت، با پروانه نمایش ۲ سال پشت اکران ماند 
و باید این اتفاق رخ می داد. گاهی اوقات این طوالنی 
شدن و انتظار برای اکران را به گردن فیلم می اندازند 
بدون  فیلم  نمی کند  قبول  ندارد و سینمادار  بازیگر  که 
بازیگر چهره اکران کند. در صورتی که ما در سال های 
قبل نیز فیلم های شاخص و پربازیگری هم داشتیم که 
اسامی شناخته شده ای پشت آنها بودند و بازهم در پشت 
درهای اکران ماندند و این ربطی به اسامی ندارد. درواقع 
باید دید چطور می توان ارتباط گرفت تا بتوان فیلم را 
اکران کرد. ما کاالیی داریم که باید آن را عرضه کنیم و 
برای فروش آن نیز نیازمند تبلیغات هستیم که به شرایط 
مهمی چون زمان اکران و وسعت پخش وابسته است. 
فیلم یک کاالی صنعتی است و وقتی در خاموشی مطلق 
اکران می شود، فروشش با یک فیلمی که با وسعت باال 
و در اختیار داشتن سالن های متعدد اکران می شود قابل 
مقایسه نیست. فیلم باید خودش را نشان دهد. این روزها 
تکلیف سینماها مشخص است و فعال در سالن ها بسته 
خواهد ماند، پس از بازگشایی نیز طبق آن چیزی که پیش 
از سال اعالم کرده بودند فیلم ها با قرعه کشی انتخاب 
می شوند که اگر بازهم در حق فیلمسازان اجحاف نشود 
و به درستی پیش برود، ما چاره ای جز این نداریم که به 
شکل آنالین اکران داشته باشیم. برای انتخاب اکران 
آنالین با دوستانی که این تجربه را پشت سر گذاشتند 
صحبت هایی داشتم و ظاهرا پیگیر هستند تا جلوی قاچاق 

فیلم ها و پخش آنها از شبکه های ماهواره ای گرفته شود. 
به هرحال ما فیلمسازان مستقل هستیم و برای ساخت اثر 
سرمایه گذار جذب می کنیم و باید سرمایه به آنها برگردد 
تا در این عرصه بمانند. در این شیوه از اکران فیلمسازان 
حق پخش، هزینه سینما، هزینه های جانبی و تبلیغات را 
پرداخت نمی کنند و بر عهده پلتفرم هاست و همین باعث 
شده است تا ۷۰ درصد از سهم فروش به فیلمساز برگردد 
و این آیتم ها قطعا به نفع فیلمسازان است. ضمن اینکه 
به هرحال این شیوه پخش نیز مخاطبان خاص خودش 
باید  سنتی  چه  و  آنالین  به صورت  چه  فیلم  دارد.  را 
تبلیغات داشته باشد تا به مخاطب معرفی شود و پس از 
جذب مخاطب باقی به خود فیلم برمی گردد که تا چه 
اندازه این گنجایش را داشته باشد و مخاطبش را حفظ 
کند. فیلم های ارگانی که با بودجه دولتی ساخته شده اند 
تکلیفشان روشن است، اما فیلم هایی که مستقل هستند و 
با بودجه بخش خصوصی و شخصی تولید می شوند نباید 
تبلیغ یکسانی داشته باشند و باید همه در اکران فصل 
حضور داشته باشند و بتوانند از مزایای آن استفاده کنند. 
اکران آنالین نیز یک اتفاق جدید در سینمای ایران است 
و در حال جا افتادن است و امیدوارم پس از بازگشایی 
نیز بحث قرعه کشی فیلم ها یک جریان واقعی و خارج 
از بحث اکران های سنتی که پیش از این داشتیم و مافیا 
در آن دست داشت به نتیجه برسیم. از طرف دیگر من 
و هیچکس دیگر نمی توانیم پیش بینی کنیم. باید دید 

وضعیت سینماها چگونه می شود. در حال حاضر اکران 
آنالین یک کار نو است و کسی هم نمی داند چه اتفاقی 
پیش خواهد آمد. در حال کسب تجربه هستیم و یکی از 
عناصر مهم این است که اجازه دهیم این شیوه پیش برود 
و ببینیم به کدام سمت سوق می یابد. متأسفانه معضل 
اصلی این است که ما قانون حق کپی رایت در کشور 
اتفاق جدیدی  نیز  سینمایی  فیلم های  قاچاق  و  نداریم 
روی  آثار  که  زمانی  نیز  در همان شیوه سنتی  نیست. 
آنها در کنار خیابان  قاچاق  بودند نسخه  پرده سینماها 
فروخته می شد و فیلمساز همواره متضرر بود. در سال های 
اخیر گروهی با همراهی خانه سینما و سازمان سینمایی 
و صنوف تشکیل شد که جلوی این کار را برای مدتی 
گرفت، اما باز هم این اتفاق در حال رخ دادن است. اگر 
به خاطر قاچاق بخواهیم دست نگه داریم تا سالن ها باز 
به  بگیرد، قطعا  آثار شکل  بعد هم قرعه کشی  شوند و 
که  است  روزنه ای  آنالین  اکران  آینده می رسیم.  سال 
با حضور پلتفرم ها در حال کار هستند و قوی هم وارد 
این حوزه شده اند. فکر می کنم تمام تالششان را به کار 
گرفته اند تا دیده شوند و می توانند بازوی کمکی سینما 
باشند و اگر این شیوه اکران جا بیفتد و مخاطب خود را 
داشته باشد قطعا هرکدام کار خود را انجام خواهند داد.

سیروس الوند فیلمساز شاخص و کهنه کار سینماي 
کشور یکي دیگر از فیلمسازاني است که این روزها مشغول 
آماده سازي فیلم جدید خود برای اکران آنالین است و 

معتقد است که انجام بسیاری از کارها به صورت آنالین، از 
اکران گرفته تا مراسم ختم، سرنوشت محتوم امسال ماست 
و شاید به زودی عقد و عروسی آنالین هم داشته باشیم! 
این فیلمساز شاخص در گفتگو با دنیاي جوانان گفت: در 
این روزها خودم بیشتر سرگرم رمان های نخوانده و کار 
روی ۲ فیلمنامه بودم. تعدادی از فیلم های کالسیک و 
قدیمی را هم دوباره تماشا کردم و دوست داشتم ببینم 
بعد از سال ها چه حسی نسبت به آنها دارم. آیا همان شور 
از  و عالقه را برایم ایجاد می کنند؟ برای همین آثاری 
هیچکاک و چند فیلمساز خارجی دیگر را تماشا کردم و 
از بین فیلم های ایرانی نیز سراغ کارهای فرخ غفاری و 
مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی رفتم. از بین اینها 
برایم جالب بود که فیلمی مثل دایره مینا، همچنان یک 
فیلم قوی است، همینطور قیصر و داش آکل که هنوز 
جذاب هستند ولی زنبورک، فرخ غفاری دیگر آن حس و 
حال را برایم نداشت. از بین فیلم های خودم فریاد زیر آب، 

را دیدم و به نظرم رسید همچنان جذاب است.
کالس های  دارد  قصد  همچنین  الوند  سیروس 
آنالین فیلمنامه نویسی و کارگردانی و بازیگری خود را 
به زودی برگزار کند. او درباره اکران آنالین فیلمش و نیز  
برخی نظرسنجی ها که نگرانی مردم را از رفتن به سینما 
نشان می دهد، بیان کرد: کال با این وضعیت فکر می کنم 
در آینده شاهد باشیم که عقد و عروسی هم آنالین برگزار 
شود و مهمان ها از خانه خود، عروس و داماد را همراهی 

کنند. این اواخر کلی مراسم ختم به صورت آنالین برگزار  
شد که یکی از آنها مربوط به مرحوم سیامک شایقی بود 
و من هم از منزل در آن صحبت کردم. پس چرا عقد 
و اکران فیلم آنالین نشود؟ در شرایط فعلی حتی اگر 
سینماها باز شوند با توجه به اینکه اعالم شده 4۰ درصد 
ظرفیت، بلیت فروشی می شود و ۵۰ درصد فروش آن 
هم از ما گرفته می شود و نیز تعداد زیادی فیلم که پشت 
اکران مانده، به نظرم همین اکران آنالین کمک می کند 
تا فیلم هایی که بعدا در سینماها اکران می شوند وضعیت 
بهتری داشته باشند. ما تجربه کرده ایم که وقتی فیلم 
زیادی در صف اکران باشد خیلی زود هم جابجا می شوند 
و حتی در یک سالن فقط یک سانس  داده می شود چون 
فیلم های دیگری هم هستند. من خودم یادم می آید وقتی 
فیلم این سیب هم برای تو، اکران شد، بهترین سینمای 
 ما آزادی بود ولی چون ۷-۸ فیلم دیگر هم روی پرده 
بودند، فقط یک سانس در اختیار داشتیم. اسمش این بود 
که در سینما آزادی اکران داریم ولی با همان تک سانس 
شناور اگر کسی می خواست سینما بیاید نمی دانست چه 
ساعتی باید بیاید. اگر یکسری فیلم ها به شکل آنالین 
اکران شوند، شانس بیشتری برای بقیه فیلم ها و روی 
پرده ماندن شان به وجود می آید. همه جای دنیا فیلم و 
موسیقی و اُپرا را به همین شکل پخش می کنند و این 
چقدر هم  هر  دنیاست.  امسال  محتوم  دیگر سرنوشت 
فیلمی قاچاق شود مردم در نهایت دنبال کیفیت خوب 
هستند و امیدوارم فرهنگ سازی شود تا آنها بدانند این 
فیلم هایی که آنالین اکران می شوند، نتیجه تالش حداقل 
یک سال گروه سازنده ای است که سرمایه و وقت خود 
را برای آن صرف کرده  است. با این حال فکر می کنم 
این شکل نمایش به تدریج جای خود را پیدا می کند و 
ما هم به زودی برای آنجا همان ساعت، قرارداد می بندیم 

تا ماه آینده آن را در سامانه های vod اکران کنیم.
سیروس الوند در بخش دیگري از صحبت هایش درباره 
فیلم خود که آنالین اکران می شود، گفت: ممکن است آن را 
دوست داشته باشید یا نداشته باشید ولی مستقل از خوب یا بد 
بودن، آنجا همان ساعت، یک فیلم خاص است که قصه ای 
نو دارد، مخصوصا نسبت به دیگر کارهایم. البته ممکن است 
یاد فیلم های قبلی من مثل یک بار برای همیشه یا دست های 
آلوده، هم بی افتید ولی قصه و فضای فیلم کمتر تجربه شده 
و پرویز پرستویی هم به عنوان یک مکانیک ارمنی نقشی 
تازه دارد. ضمن اینکه دخترم ماهور برای اولین بار در این 

فیلم با من کار کرده است.
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستای اطالع رسانی و 
ارتقاء سطح آگاهی مردم دیار همیشه سبز مازندران نسبت به میزان سالمتی خود 
و حفظ این گوهر ارزشمند دست به امری مهم زده و با ترویج فرهنگ خود مراقبتی 
سعی بر باال بردن سطح سالمت مردم مازندران دارد. در گزارشی که می خوانید 
مخاطرات مصرف کنندگان دخانیات در مواجهه با کرونا را مورد بررسی قرار داده ایم.

روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات در سال ۲۰۲۰ هم از ششم تا دوازدهم خرداد با شعار 
سازمان جهانی بهداشت »محافظت از جوانان در برابر فریبکاری و ترفندهای صنایع دخانی و پیشگیری 
از مصرف دخانیات و نیکوتین در آنها« و شعار ملی »محافظت از سالمت عمومی در برابر ترفندهای 
صنایع دخانی و بیماری کرونا« به سراسر کشور ابالغ شده است. به دلیل اینکه کشور در شرایط اپیدمی 
بیماری کووید - ۱9 به سر می برد ارتباط دخانیات و نقش آن در گسترش بیماری کرونا ویروس در این 

ایام از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
دخانیات عامل خطر برای عفونت های تنفسی:

مصرف دخانیات به عنوان یک عامل خطر برای هرگونه عفونت دستگاه تنفسی به شمار 
می رود و ویروسی که بیماری کووید - ۱9 را ایجاد می کند نیز در درجه اول سیستم تنفسی را تحت 
تأثیر قرار می دهد. بنابراین مصرف کنندگان دخانیات در معرض خطر شدید عوارض ناشی از ابتالء 

به ویروس کرونا هستند.
10 درصد مازنی ها سیگاری هستند:

مازندران  از بین 3۰ استان کشور درمصرف روزانه سیگار  رتبه ۱۲ و در مصرف تنباکو رتبه ۱۱ 
را دارا است و۱۰ درصد از جمعیت مازندران سیگاری هستند. نیم درصد از زنان مازندران و ۲۱ درصد 

از مردان باالی ۱۸ سال استان هم از سیگاراستفاده می کنند.
طبق آمار بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر در ایران سیگاری هستند و ساالنه این افراد ۶۵ میلیارد نخ 
سیگار را با هزینه حدود 3 هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان دود می کنند که میزان یارانه یک ماهه جمعیت 

۸۰ میلیون نفری کشور است.
وجود  43 نوع ماده سرطانزا در سیگار:

سیگار ساالنه جان ۶ میلیون نفر در جهان را می گیرد و مصرف روزانه سیگار در مازندران بین 
گروه های سنی پسران ۱۸ تا ۲4 سال  درشهر و روستا و مردان شهری ۵۵ تا ۶4 سال بیشتر و مصرف 

تنباکو در پسران ۲۵ تا 34 سال شهری و مردان 4۵ تا ۵4 سال روستایی بیشتر است.
درسیگار 43 نوع ماده سرطانزا وجود دارد، بیان کرد: سیگار در ابتال به سرطان های ریه، گلو، 
لب و دهان، حلق، مثانه، لوزالمعده، معده و دهانه رحم نقش دارد و با افزایش سن و استعمال دخانیات 

خطر ابتال به بیماری های گوناگون در افراد بیشتر می شود.
مواد موجود در سیگار، ضربان قلب و فشار خون را باال می برد و خطر سکته های قلبی و 

مغزی را بیشتر می کند.
ابتال به انواع بیماری ها در افراد سیگاری مبتال به دیابت بیشتر از سایر افراد است. افراد سیگاری 
مبتال به برونشیت مزمن در معرض خطر ابتال به بیماری مزمن انسدادی ریه قرار دارند و براین اساس 

باید هر چه سریع تر اقدام به ترک این عادت کنند.
قلیان خطرناکتر از سیگار:

بر خالف بسیاری عقاید و باورهای سنتی، دود منتشرشده از قلیان حاوی مقادیر بی شماری مواد 
سمی است، این مواد به عنوان عوامل بروزفشار خون باال، سرطان ریه، بیماری های قلبی عروقی و 
سایر بیماری ها شناخته شده اند که نیکوتین موجود در دود حاصل از مصرف قلیان همانند سایر مواد 

دخانی اعتیادآور است و مصرف متناوب آن ایجاد وابستگی می کند.
میزان گاز مونوکسید کربن، فلزات سنگین و ترکیبات شیمیایی سرطان زا منتشرشده از احتراق 
ذغال یا مواد ایجاد کننده حرارت در قلیان در مقایسه باسیگار، به مراتب بیشتر و آثار سوء آن نیز چه 

برای مصرف کنندگان و چه برای افراد در معرض دود تحمیلی فراتر است.
انتقال بیماری هنگام استفاده از قلیان مشترک:

احتمال ابتال به بیماری های منتقله از طریق دهان و دستان آلوده در اثر استفاده مشترک از قلیان 
همچون سل و هپاتیت نیز دور از ذهن نیست، استفاده از مواد معطر شیمیایی در تنباکوهای به اصطالح 

میوه ای با دارابودن مقادیرباالیی از مواد آروماتیک حلقوی 
سرطانزا نظیر بنزن در کنار انواع سموم شیمیایی، باکتری 
وقارچ های بیماریزا و همچنین فلزات سنگین، خطرات 

مصرف قلیان را صد چندان کرده است.
مصرف قلیان در محیط های عمومی به علت 
انتقال ویروس کرونا  استفاده مشترک موجب خطر 
در محیط های اجتماعی می شود و از طرفی عبور دود 
قلیان از مسیر مشترکی که در ساختار قلیان وجود دارد 
شامل قسمت دهانی، شلنگ و جام موجب بقا و انتقال 
میکروارگانیسم های منتقل شده از افراد مصرف کننده در 

این قطعات می شود.
مصرف دخانیات و قرار گرفتن در معرض دود 

دست دوم و تأثیر آن به ابتالء به بیماری های قلبی و عروقی بر کسی پوشیده نیست. طبق شواهد 
موجود ویروسی که باعث بیماری کووید - ۱9 می شود هم با ایجاد آسیب های قلبی عروقی حاد و 
مزمن همراه است. بنابراین مصرف دخانیات یک عامل خطر برای پیشرفت کووید - ۱9 است و میزان 
بروز عالئم شدید بیماری و نیاز به دستگاه تهویه مکانیکی و بستری در بخش مراقبت های ویژه یا 

مرگ را افزایش می دهد.
شایعات بی اساس در باره مصرف دخانیات:

در زمان شیوع کرونا ویروس، شایعاتی از سوی عوامل صنایع دخانی رواج پیدا کرد که حاکی 
از تأثیر مصرف دخانیات بر کنترل و پیشگیری از ابتالء به کروناویروس بود . متأسفانه بعضی از افراد 
آن را باور کرده و شرایط را برای سالمت خود دشوارتر کردند. اما به دالیل پیش گفته شده و همچنین 
مطالعات انجام شده مشخص شد که نه تنها مصرف سیگار و قلیان برای افراد سودی در ایمنی نسبت 

به بیماری کووید - ۱9 ندارد بلکه وضعیت را حاد و خطرناک تر می کند.
نیاز 14 برابری افراد سیگاری ها به درمان شدید :

بر اساس مطالعات اولیه سازمان بهداشت جهانی افراد مصرف کننده مواد دخانی ۱4 برابر بیشتر 
از افراد غیر سیگاری به درمان شدید نیاز دارند، دو برابر بیشتر از افراد غیر 

سیگاری جان خود را از دست می دهند.
ایران یکی از بیست کشور برتر جهان در انجام مداخالت پیشگیرانه 
کنترل عوامل خطر بیمارهای غیر واگیر از جمله مصرف دخانیات توسط 
سازمان بهداشت جهانی شناخته شده است. بسیار حائز اهمیت است که 
کنترل استعمال دخانیات به خصوص قلیان در این زمان حساس رسمًا 
و در یک رویکرد جامع، با توجه به تعهدات کنوانسیون کنترل دخانیات 
سازمان بهداشت جهانی شامل ممنوعیت مصرف همه نوع مواد دخانی 

از جمله قلیان در تمام اماکن عمومی )مانند قهوه خانه ها و سفره خانه ها و رستوران ها( توسط مسئوالن 
امر مورد توجه ویژه قرار گیرد چرا که چنین ممنوعیت هایی می تواند به پیشگیری از افزایش خطر 

انتقال کرونا ویروس کمک کند.
خطر بیشتربرای سیگاری ها در مواجهه با کرونا:

پس از چندین ماه مبارزه جهانی با اپیدمی کروناویروس جدید، هنوز هم خبر های ضد و نقیض 
درباره بیماری COVID-۱9 بسیار است. یکی از این موارد ارتباط دخانیات به خصوص سیگار با این 
بیماری است . آنچه اغلب می شنویم و یا شاید انتظار داریم بشنویم، این است که استفاده کنندگان از 
این محصوالت، در معرض خطر بیشتری از سوی این بیماری هستند. اما آیا واقعاً استعمال دخانیات، 
خطر ابتال به COVID-۱9 را افزایش می دهد و یا باعث تشدید این بیماری می شود؟ نشریه آنالین 

Slate طی گزارشی به بررسی آخرین یافته ها در این زمینه پرداخته است.
احتمال باالی ابتالی افراد سیگاری به کرونا:

 ،۱9-COVID آیا احتمال ابتالی افراد سیگاری به
بیشتر از افراد غیر سیگاری است؟ اگه به اخباری که در 
این زمینه در رسانه منتشر می شود دقت کنیم، پاسخ 
این پرسش، »بله« است. روزنامه های نیویورک تایمز، 
Wired، سی ان ان، بلومبرگ و بسیاری از نشریات 
دیگر، گزارش هایی را منتشر کرده اند که هشدار می دهد 

سیگاری ها در معرض خطر بیشتری هستند. 
خطرات سیگارهای الکترونیکی:

گروه های ضد دخانیات از شرایط پیش آمده در 
اپیدمی کرونا، به عنوان فرصتی برای محدود کردن 
عرضه محصوالت نیکوتین دار، از سیگار های الکترونیکی 

گرفته تا ممنوعیت کامل سیگار، استفاده می کنند. در 
آمریکا، یک سناتور به نام »ریچارد بلومنتال«، بیماری 
ملی سیگار های  برای ممنوعیت  توجیهی  را  کرونا 
طعم دهنده الکترونیکی عنوان می کند. دموکرات های 
مجلس نمایندگان آمریکا نیز از سازمان غذا و داروی 
به طور موقت سیگار های  این کشور خواستند که 
الکترونیکی را ممنوع اعالم کند. در میان همه این 
هشدارها، به یک مسئله توجه نسبتاً کمی شده است: 
آخرین شواهد در خصوص ارتباط استعمال دخانیات و 
بیماری COVID-۱9 کاماًل مبهم هستند و در مورد 
سیگار های الکترونیکی تقریباً هیچ چیزی وجود ندارد.

تخریب سیستم ایمنی با دخانیات:
در واقع کمتر کسی شک می کند که شواهد قانع کننده ای وجود ندارد که ثابت کند استعمال 
دخانیات یک عامل خطرناک برای ابتال به COVID-۱9 است. تأکید شده است که سیگار کشیدن، 
ظرفیت سیستم ایمنی بدن را برای مقابله با عفونت، تضعیف می کند و انتظار می رود که افراد سیگاری 
به ویژه در معرض بیماری تنفسی جدید باشند. یک بررسی منتشر شده در ۲۰ مارس، با استفاده از 
مطالعاتی که در بیمارستان ها در چین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتیجه گرفت که »سیگار کشیدن 
به احتمال زیاد با پیشرفت و پیامد های منفی COVID-۱9 مرتبط است«. استعمال دخانیات همچنین 
با سایر شرایط از جمله دیابت همراه است که ممکن است وضعیت COVID-۱9 را بدتر کند. بنابراین، 
در ابتدا یک انتظار منطقی وجود داشت که استعمال سیگار ممکن است یک عامل خطر قابل توجه باشد.

سیگارآسیب رسان به ایمنی بدن:
خوب با این توصیف آیا االن زمان بیرون کشیدن سیگار ها است؟ در واقع نه! هنوز سیگار یک 
وسیله آسیب رسان به سیستم ایمنی بدن و خطرناک برای سالمتی ماست. از طرف دیگر اگر چه 
برخی از پژوهش ها نشان مید هد که افراد سیگاری ممکن است کمتر در معرض کروناویروس جدید 
قرار گیرند، اما این مطالعات در مراحل اولیه و غیر قطعی خود هستند. داده های متناقض می توانند در 
هر زمان ظاهر شوند. همچنین هنوز مشخص نیست که سیگار کشیدن 
با چه مکانیزمی خطر ابتال به کروناویروس جدید را کاهش می دهد. 
گمانه زنی ها بر روی برهم کنش های نیکوتین و گیرنده ACE۲ متمرکز 
شده است، جایی که ویروس وارد سلول های بدن می شود، اما هیچ کس 
به طور دقیق نمی داند که چه چیزی باعث پیشرفت COVID-۱9 یا 

کاهش پاسخ ایمنی بدن می شود.
مصرف دخانیات عادتی مخرب:

 ۱9-COVID در واقع، سیگار کشیدن صرف نظر از ارتباط آن با
یک عادت مخرب است. »سارا واتل« از انستیتوی بهداشت عمومی نروژ که اخیراً سیگار کشیدن را 
از لیست عوامل خطرناک COVID-۱9 حذف کرده است، می گوید: »به خوبی مشخص شده است 
که استعمال سیگار خطرناک است و عوارض ناخوشایندی بر سالمتی انسان می گذارد؛ بنابراین جدای 
از عملکرد آن در بیماری کرونا، کنارگذاشتن آن همیشه یک ایده خوب برای حفظ سالمتی است«. 
همچنین پژوهش اخیر محققان یونان و ایاالت متحده نشان می دهد که اگرچه فعل و انفعال استعمال 
دخانیات و بیماری کرونا در حال حاضر ناشناخته است، اما »توصیه کلی برای ترک سیگار به عنوان 
اقدامی برای حفظ سالمتی، کماکان معتبر است«. در واقع صرف نظر از چگونگی بررسی تحقیقات 
در مورد اثرات نیکوتین بر COVID-۱9، دانشمندان قصد ندارند چندین دهه تحقیقات مبنی بر اثرات 
مخرب سیگار بر سالمتی بدن را به یکباره برعکس کنند. بازگشت به عمومیت سیگار کشیدن در این 

شرایط، راه مناسبی برای مبارزه با کروناویروس جدید نیست.
دکتر حامد روحانی زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این باره می گوید: هر 
چند که تاکنون تحقیقات آزمایشگاهی مستندی در این 
باره انجام نگرفته است و یا اگر چنین تحقیقی صورت 
گرفته ، بنده از آن بی اطالع هستم اما باید پذیرفت 
که کرونا یک بیماری حاد تنفسی است .وی ادامه داد: 
مطالعات انجام گرفته درباره مصرف مواد دخانی در 
گذشته این موضوع را ثابت کرده است که این مواد 
باعث آسیب رسیدن به ریه و سیستم تنفسی انسانها می 
شود و مصرف هر نوع مواد دخانی باعث کاهش ظرفیت 
سیستم ایمنی و باعث ابتال شدن مصرف کنندگان مواد 

دخانی به بیماری های ریوی می شود.
به گفته دکتر روحانی زاده، این افراد در صورت 

ابتال به بیماری کرونا با مخاطرات بیشتری روبرو خواهند بود. بدین ترتیب عوارض این بیماری و مدت 
ابتال به آن با شدت بیشتری همراه خواهد بود که این شرایط برای افراد غیر سیگاری قابل تحمل تر است .

 وی افزود: اما اینکه بگوییم افراد سیگاری درصد بیشتری احتمال ابتال به بیماری کرونا را دارند 
هنوز ثابت نشده است. اما اگر فرد سیگاری به بیماری سرماخوردگی ،آنفوالنزا یا کوید ۱9 مبتال شود، 

قطعاً در مسیر درمان با مشکالت بیشتری روبرو خواهد شد .
وی در باره مصرف کنندگان سیگارهای الکترونیکی نیز گفت: تجربه نشان داده است سیگارهای 
الکترونی هم مثل انواع دخانیات برای بدن مضرر است .قطعاً تاثیرات مخربی نیز بر روی ریه افراد دارند.

به گفته دکتر روحانی زاده، همچنین مصرف  انواع تنباکوها که عمدتا به صورت جویدنی است 
)به عنوان نمونه ناس( موجب آسیب به مخاط دهانی به واسطه آهک و مواد خورنده و ساینده موجود 
در آن شده و سبب تسهیل در ورود ویروس از طریق مخاط که یکی از شایع ترین راه های ابتال است، 
می شود. از طرف دیگر تنباکوی جویدنی با تضعیف سیستم ایمنی و نیز تاثیر بر افزایش دیابت و 
بیماری های قلبی و سرطان سبب می شود تا افراد مصرف کننده مبتال، بیشتر از افراد عادی در معرض 

افزایش عوارض و مرگ و میر باشند.
توصیه ها:

 توصیه ما به جوانان این است که به سمت مصرف مواد دخانی نروند .مصرف سیگار کم کم 
تبدیل به عادت مخربی می شود که ترک کردن آن گاهی سخت است.

 به دلیل تاثیر مصرف انواع تنباکو بر تشدید تولید بزاق دهان و دفع بزاق در محیط های عمومی 
موجب می شود که در صورت مبتال بودن فرد به بیماری کووید۱9، این بیماری به شدت انتقال یابد. 
البته در کشور ایران تولید و مصرف انواع سیگارهای الکترونیکی و تنباکوهای بدون دود ممنوع است.

بیماری کووید-۱9 به ریه ها حمله می کند، ممکن است  کسانی که سیگار می کشند  در معرض 
جدی خطر ابتال به این بیماری قرار داشته باشند.

هنگامی که ریه های فردی که سیگار  استعمال می کنند در معرض آنفلوانزا یا عفونت های دیگر 
قرار بگیرد نسبت به افرادی که سیگار نمی کشند بسیار بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرد و تخریب می شود 

زیرا سیگار تاثیر جدی بر روی ریه های این افراد دارد.
احتمال اینکه یک فرد به بیماری کووید-۱9 حاد مبتال شود و در شدیدترین حالت فوت شود 

در بین افرادی که سیگار استعمال می کنند  ۱4 برابر بیشتر است.
احتمال ابتال به عفونت کرونایی در مصرف کنندگان دخانیات که ترک کرده اند، کمتر است؛ زیرا 

عدم مصرف دخانیات به کاهش لمس دهان توسط انگشتان کمک می کند. 
 این امکان وجود دارد که افراد سیگاری در حال ترک  در صورت آلوده شدن شرایط را بهتر 
مدیریت کنند، زیرا ترک مصرف دخانیات تأثیر مثبت فوری بر افزایش عملکرد ریه و قلب و عروق 

دارد و این پیشرفت ها تنها با گذشت زمان افزایش می یابد.
 مصرف کنندگان دخانیات می توانند ناقلین بالقوه بیماری کرونا باشند و بعضا تشخیص بیماری 
کروناویروس در این افراد به دلیل توجه نکردن فرد به عالئم بیماری از جمله سرفه، را جدی نگیرند  

اقدام به ترک مصرف دخانیات کمک بزرگی به سالمت فرد و جامعه می کند.
مردم می توانند با متوقف کردن استعمال دخانیات، در حمایت از خود در برابر ویروس کرونا سهم 

بسزایی داشته باشند – حتی اگر این بیماری همه گیر به راحتی سپری شود
اگر با بعضی از افراد سیگاری زندگی می کنید،تحت تاثیر سیگار   قرار می گیرید . ترک سیگار 
و یا دور شدن از آن محیط،به شما در محافظت از خود، اطرافیان و به طور بالقوه به کاهش فشار به 

نظام سالمت و بهداشت نیز کمک خواهد کرد.
افرادی که به طور منظم و سالها سیگار می کشند، احتمااًل فشار خون باال، بیماری ایسکمیک 
قلب، مشکالت گردش خون و بیماری مزمن ریه )آسیب ریه و کاهش ظرفیت ریه( بیشتری دارند، 

که همه آنها خود عوامل خطر زا برای کووید-۱9 هستند.”
شواهد معتبری وجود دارد که نشان می دهد قطع مصرف سیگار منجر به فواید سالمتی قابل 

توجهی می شود.
ترک سیگار در هر زمان فرصتی عظیم برای بهبود امید به زندگی افراد است. 

کاهش نرخ سیگار کشیدن در سطح کشور می تواند تأثیر بسیار مثبتی بر سالمت عمومی داشته 
باشد. اکنون لحظه ی خوبی است که هر چیزی را ترک کنید و افراد سیگاری ممکن است پذیرش 

بیشتری در زمان حال داشته باشند! 
گروه های “آسیب پذیر”، یعنی افرادی که شرایط جسمانی مانند بیماری های قلبی عروقی، 
تنفسی و دیابت دارند، به احتمال زیاد سیگاری یا سیگاری سابق هستند. این ممکن است نشان دهد 

که افراد سیگاری در معرض خطر ابتال به واکنش های شدید به ویروس کرونا قرار دارند.
از آنجا که استعمال دخانیات بیشتر باعث افزایش آسیب پذیری می شود، الزم است که از افراد 

سیگاری باردار برای ترک سیگار حمایت شود.
 خدمات ترک سیگار کشیدن، می تواند به زنان باردار در طول دوران بارداری کمک کند و 

مشاوره های از راه دور و همچنین درمان جایگزین نیکوتین را ارائه دهد. 
این نگرانی وجود دارد زمانی که افراد در خانه خود ایزوله می شوند، کودکان و افراد غیر سیگاری 
در صورت داشتن فرد سیگاری در خانه، در معرض خطر دود دست دوم باشند. قرار گرفتن در معرض 

دود دست دوم خطر قابل توجهی برای سالمتی دارد.
انتظار می رود به دلیل اینکه افراد سیگاری از قبل احتمال ابتال به بیماری های قلبی و عروقی 

و تنفسی را دارند، سیگار کشیدن یک عامل خطر زا برای ابتال به این بیماری باشد.
خطر واقعی در ریه و سیستم های تخریبی نهفته ای است که کووید-۱9 مسبب آن است 
و به ریه آسیب می رسانند. این امر باعث می شود افراد در برابر عفونت های باکتریایی و ویروسی 
ثانویه، آسیب پذیر شوند. مشخص است که آسیب ریه چنین کاری می کند. آنگاه مقاومت آنتی 

بیوتیکی موثر خواهد بود.

تاثیر  دخانیات در ابتال به کرونا ویروس
واکاوی یک عادت که باعث ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن می شود

در گفتگو با دکتر حامد روحانی زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران


