
 آموزش و پرورش نیاز به تحول دارد

نخریدن  برای  مردم  به  شهرسازی  و  راه  وزیر  دوباره  توصیه 
مسکن، این سوال را در ذهن ایجاد می کند که آیا با خرید نکردن، 
خانه ارزان می شود؟ دو تن از کارشناسان بازار مسکن معتقدند که 
مهمترین راه حل برای تعادل بخشی به بازار مسکن افزایش عرضه 
متناسب با تقاضای واقعی است و سفارش به نخریدن در بلندمدت 

جوابگو نخواهد بود.
آخرین توصیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه فعال مردم 
خانه نخرند تا ارزان شود، خبر ساز شد. محمد اسالمی تیر ماه سال 
گذشته هم این راهکار را برای بازار مسکن ارایه کرد اما نرخ سالیانه 
حدود ۳۴ درصد باال رفت. البته پس از راه حل سال قبل اسالمی 

بود قیمت ها  با کاهش معامالت همراه  بر خرید نکردن که  مبنی 
تا ۵ ماه بعد از آن حدود ۶ درصد کاهش پیدا کرد اما به یکباره در 
آذر ماه شاهد رشد ۶.۸ درصد قیمت مسکن در تهران بودیم و بازار 

روند صعودی خود را آغاز کرد که تا اردیبهشت امسال ادامه یافت.
صفحه ۴

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: جوانان موتور محرک کشور برای رسیدن به قله های 
موفقیت هستند و در حوزه کسب وکارهای نوپا و اقتصادهای دانش بنیان بار را از روی دوش 

کشور برداشته اند.
سیدمحسن دهنوی نماینده مردم تهران با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در 
چهاردهم خرداد ماه،گفت: مقام معظم رهبری به  صورت مفصل به تحول گرایی و مولفه های 

آن اشاره و بایدها و نبایدها تحول گرایی را تبیین کردند.
وی با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقالب اسالمی به  درستی بار تحول  و تحول گرایی 
را روی دوش جوانان گذاشتند، افزود: ایشان آن چیزی که جوانان باید در این مسیر به آن 
توجه کنند را نیز به خوبی تبیین کردند. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
جوانان اساسا انگیزه بیشتری برای تحول گرایی دارند، روحیه جوانی در برابر خمودگی و تکرار 
شدن مقاومت می کند بنابراین هر موقع صحبت از جوانگرایی می شود، ناخودآگاه در ذهنمان 

نوآوری، خالقیت، انرژی، شجاعت و فرار از محافظه کاری متبادر می شود.
صفحه ۳

جوانان موتور محرک کشور هستند

هم جناح نبودن دولت و مجلس
نماد توسعه یافتگی است

حجت االسالم حسن روحانی:

 اطالع رسانی هدفمند 
باید جایگزین هشدارهای یکسویه درباره کرونا شود

۴ میلیون و ۳۶۰ هزار نفر؛ کاندید خرید 15 هزار خودرو!
فروش  قرعه کشی  ایران خودرو  صنعتی  گروه 
فوق العاده ویژه عید سعید فطر محصوالت خود را برای 
۱۵ هزار دستگاه که بیش از چهار میلیون و ۳۶۰ هزار نفر 
ثبت نام  کرده بودند در حضور نهادها و مسئوالن نظارتی 
انجام داد.صبح روز گذشته) شنبه ۱۷ خرداد ماه( گروه 
صنعتی ایران خودرو در حضور نمایندگان نهادهای نظارتی 
وزارت اطالعات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، دادستانی کل 
امنیت  پلیس  بازرسی وزارت صمت و  کشور، سازمان 
اقتصادی قرعه کشی فروش فوق العاده ۱۵ هزار دستگاه 
از محصوالت خود ویژه عید سعید فطر که پیش ثبت نام 
از چهارم خرداد و ثبت نام اصلی از هفتم خرداد آغاز وتا 

۱۴ خرداد ادامه داشت را در محل ساپکو انجام داد.
صفحه ۴

مدیرعامل فوالد مبارکه پیش بینی کرد

حرکت بازار سهام ومحصوالت فوالدی
 به سمت آرامش
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 تاکید ما افزایش حداقل ها 
صفحه 4در حقوق کارگران است

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1474- یکشنبه 18  خرداد 1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
محمد رحمانیان: 

چوب اعتمادمان را 
خوردیم!

5ورزش
حسن یزدانی: تا 

المپیک ۲۰۲۴ کشتی 
می گیرم

هنگ 7فر

از چندي پيش بود كه در پي قرنطينه و تعطيلي سالن هاي تئاتر، 
سايت تيوال دست به اقدامي جالب زد و برخي از تئاترهاي مطرح و 
موفق سال هاي اخير كشور را به شكل فيلم در اختيار مخاطبان قرار 
داد ولي گويا اين اتفاق به مذاق برخي از تئاتري ها كه نمايش هاي 
آنها به اين شكل منتشر شده، خوش نيامده و بعد از محمد يعقوبي 

كه هفته گذشته به شدت به عوامل اين كار تاخته بود

حسن يزدانی در گفت وگو با سايت رسمی اتحاديه جهانی كشتی، 
درباره چگونگی ورودش به كشتی و نظرش درباره اين رشته، 
گفت: از ۱۲ سالگی وارد كشتی شدم. مردم در كشور ما و 

مخصوصا شهر ما عالقه زيادی به رشته كشتی دارند.

شهرام اقبال زاده با مروری بر پرداختن ادبيات به مسائل 
»رومينا«ها می گويد: ادبيات می توانست نقش بسيار 
مهمی در اين زمينه داشته باشد، اما ما عشق را سانسور 

می كنيم و عشق به طور كلی ممنوع است.

سیاست گذاری های 
فرهنگی باید اصالح 

شود 

افزایش عرضه مناسب، راه حل ارزان شدن خانه 

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهی
 مناقصه عمومی

)نوبت اول(
شهرداری شهرقدس درنظردارد نسبت به اجرای جدولگذاری معابربه شرح ذیل ازطریق مناقصه عمومی وعقد پیمان با 

پیمانکارحائزصالحیت)شرکتهای دارای حداقل رتبه5 راه و باند(اقدام نماید.
1-اجرای جدولگذاری معابرسطح ناحیه يک منطقه يک با برآورد اولیه 5/000/000/000ريال
2-اجرای جدولگذاری معابرسطح ناحیه يک منطقه يک با برآورد اولیه 5/000/000/000ريال

3-اجرای جدولگذاری معابرسطح ناحیه دو منطقه يک با برآورد اولیه5/000/000/000ريال
4-اجرای جدولگذاری معابرسطح ناحیه يک منطقه دو با برآورد اولیه5/000/000/000ريال

5-اجرای جدولگذاری معابرسطح ناحیه دومنطقه دوبا برآورد اولیه5/000/000/000ريال
متقاضیان می توانند ظرف مدت10روزکاری ازتاريخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله يک هفته ازنوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه 
به امورقراردادهای شهرداری واقع در:شهرقدس،بلوارانقالب اسالمی،بلوارجمهوری،بلوارتولیدگران ساختمان مرکزی شهرداری شهرقدس،طبقه 

دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دريافت وتحويل اوراق مناقصه اقدام نمايند.
- خريد اوراق مناقصه به مبلغ1/500/000ريال قابل واريز به حساب 0105708298000 بانک ملی شعبه شهرداری شهرقدس

- سپرده شرکت درمناقصه معادل5% برآورد اولیه به مبلغ250/000/000ريال وبه صورت سپرده نقدی يا ضمانتنامه معتبربانکی میباشد.
- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.

- شهرداری در رد يا قبول پیشنهادها مختار است.
-هزينه آگهی به عهده برنده مناقصه است.

- متقاضیان قبل از دريافت اسناد ملزم به دريافت تايیديه ارزيابی HSE از اداره آموزش شهرداری می باشند.
- ساير جزئیات در اسناد مناصقه قید گرديده است.

روابط عمومی شهرداری شهرقدس
تاريخ انتشارنوبت اول:99/3/18

تاريخ انتشارنوبت دوم:99/3/25 

سرمقاله
فنر »نرخ ارز« چطور در می رود؟

علی اصغر سمیعی*
بارها گفته ایم علت اصلی افزایش قیمت ها از جمله قیمت ارز، در واقع کاهش 

یافتن ارزش پول ملی است که در اثر باال بودن نرخ تورم و بهره، رخ می دهد.
تا زمانی که نرخ تورم در کشور ما با کشورهای حوزه دالر تفاوت جدی 

دارد، چاره ای نیست جز این که تفاضل دو نرخ تورم، بر نرخ ارز افزوده شود.
ممکن است چند روزی و یا حتی چند ماهی به ضرب تزریق بیش از تقاضا، 
به طور مصنوعی، قیمت ها را ثابت نگه داشت، ولی این کار اوال برای همیشه 
عملی نیست، دوما، اساسی و منطقی و صحیح هم نیست؛ چراکه باعث جمع 
شدن فنر قیمت شده و انرژی آن ذخیره می شود و در زمانی، با اندک بهانه ای 
باعث رها شدن فنر و جهش قیمت ها می شود. کما اینکه بارها این اتفاق در بازار 
ارز ایران رخ داده و مهمترین بار، افزایش ۵ برابری ارز بود که در سال ۹۷ رخ داد.

دلیل اصلی هجوم خریداران در این زمان به بازار ارز را می توان کاهش 
شتاب روند صعودی قیمت ها در بورس دانست، چون همه می دانیم سرمایه از 
خطر گریزان است و همین که در بازاری، خطر ریزش را احساس کند، به سرعت 

از آن بازار خارج شده و وارد بازارهای کم خطرتر می شود.
در حال حاضر به نظر من بهترین روش مبارزه با سوداگران و سودجویان که 
به سوداگری در بازار ارز مشغول هستند، نه روش های پلیسی بلکه مدیریت بازار 
است، یعنی واقعی و واحد شدن نرخ ارز و تعدیل منظم آن بر اساس تفاضل نرخ 
تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دالر از یک طرف، و کاهش شدید 
و به نزدیک صفر رساندن نرخ های بهره و تورم از سوی دیگر، و البته هدفمند 

سازی یارانه ها هم از اهم واجبات برای اقتصاد کشور است.
ثبات فقط در صورت به نزدیک صفر رساندن نرخ های بهره و تورم امکان 
پذیر است، وگرنه ثباتی غیر واقعی و دستوری و مصنوعی و بی دوام خواهد بود. 
تا زمانی که تفاضل نرخ تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دالر حدود ۳۶ درصد 
باشد، به طور طبیعی می باید روزانه یک در هزار به قیمت دالر افزوده شود، و اگر 

نشود، معنی آن جمع شدن فنر قیمت خواهد بود.
بار دیگر تاکید می کنم که در حال حاضر بزرگترین معضل برای اقتصاد 
کشور، چند نرخی بودن و غیرواقعی و دستوری بودن قیمت ها است، چه برای 
ارز یا بنزین، یا اتومبیل و یا هر کاالیی دیگری، و البته مهمترین آنها ارز است.
* رییس اسبق کانون صرافان

دیدگاه

آتش در طبیعت ایران، و آرامش کالنتری
عباس محمدی*

ایران یک طرف، شناخت  شناخت عامل های بروز آتش در جنگل ها و علفزارهای 
شخصیت فردی که بر سازمان مسوول حفاظت از طبیعت کشور ریاست می کند، هزار طرف! 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رییس  کالنتری  عیسی  رفتار  دلسوزانه ترین 
شخصی  است!  موجود  وضعیت  از  انتقاد  و   بودجه  کمبود  از  ِگله  ایران،  طبیعت  برای 
پیشینه  سال  چهل  و  قانونی،  اختیارهای  از  دریایی  با  رییس جمهور،  معاون  مقام  در  که 
جلوگیری  و  کشور  طبیعی  داشته های  از  نگاهبانی  وظیفه  اجرایی،  مقام های  در  حضور 
انتقاد  به  زبان  بیابد،  فرصتی  که  هرجا  دارد،  برعهده  را  آن  آلوده سازی  و  تخریب  از 
می گوید! وکاستی ها  کم  از  گزارشگر،  یا  زیست  محیط  فعال  یک  مانند  و  گشاید   می 

در روز ۱۲ خرداد، نایب رییس مجلس، نمایندگان استان های زاگرسی، چند تن از فعاالن 
محیط زیست، و عیسی کالنتری، در مجلس دیداری داشتند تا درباره آتش سوزی در جنگل ها 
و مراتع کوهستان های زاگرس چاره اندیشی کنند. امیدوارکننده است که نمایندگان مجلس 
در نخستین روزهای کاری خود و در حالی که هنوز کمیسیون ها هم شکل نگرفته، به 
یک موضوع محیط زیستی پرداختند. اما، سخنان عیسی کالنتری نویدبخش هیچ حرکت 
و اندیشه مثبتی از سوی او نبود؛ او در این جلسه، مانند بسیاری موردهای دیگر، متناسب 
با فضای جلسه از مشکالتی گفت که حاضران خود بهتر می دانند و آمده اند که از مقامی 

مانند او، راه حل رفع مشکل را بشنوند نه وعظ و خطابه!
کالنتری گفت که بودجه ساالنه سازمان حفاظت محیط زیست، هفتصدوپنجاه میلیارد 
تومان است که هفتصدوبیست میلیارد آن صرف پرداخت حقوق می شود و دیگر پولی برای 
راه اندازی ایستگاه های مهار آتش در طبیعت باقی نمی ماند. به نظر می رسد که کالنتری 
برای  را حالل  مشکالت می داند؛ چنان که  فقط پول های هنگفت و پروژه های شرکتی 
»احیا«ی دریاچه اورمیه هم همین را می گفت و حدود ده برابر بودجه ساالنه سازمان حفاظت 
محیط زیست را به پای شرکت هایی ریخت که کارشان کانال کشی و دستکاری شدید در 
نظام طبیعت است. یا برای »احیا«ی تاالب انزلی قرارداد هزار میلیارد تومانی بست که مواد 
شیمیایی به تاالب بریزند! در آن جلسه هم خواستار اجرای پروژه ای شبیه پروژه پرهزینه 
دریاچه اورمیه برای زاگرس شد. سابقه نداشته که رییس تشکیالتی محیط زیستی، چنین 
بی اعتنا به سازوکارهای پیچیده و خودگردان طبیعت، راه حل برای سرپا ماندن پهنه های 
طبیعی را نه کاهش فشار انسانی، بلکه دخالت شدیدتر انسان بداند! در موضوع آتش سوزی 
با ده درصد بودجه ای که  اگر می خواست، می توانست  یادآور می شوم که کالنتری  فقط 

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 9911001

نوبت دوم
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 ۲۰۹۹۰۰۱۰۹۷۰۰۰۰۰۶ 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         

۰۱۳۳۳۳۲۵۰۰۱-۶
2-موضوع مناقصه: سرویس حمل و نقل کارکنان شرکت)خودروهای استیجاری(.

تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ 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 ۴۰۰۱۱۰۶۱۰۶۰۲۵۲۲۰ 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: ۴۲۰۴۲۵۶۸۹۳۶ ریال.

ضمانتنامه  صورت  به  ریال  میلیون  سه  و  یکصد  و  میلیارد  دو  ۲/۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  مناقصه:  در  شرکت  تضمین  مبلغ  و  7-نوع 
شبا  شناسه  شماره  دولتی(  شرکتهای  سپرده-بودجه  وجوه  ۴۰۰۱۱۰۶۱۰۷۳۷۶۵۸۰)تمرکز  شماره  به  مرکزی  بانک  حساب  به  وجه  واریز  یا  و  معتبر  بانکی 

IR۵۸۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۶۱۰۷۳۷۶۵۸۰ می باشد.
8-مهلت ارسال پیشنهادها: تا ساعت ۹صبح روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۰۲ می باشد.

9-تاریخ گشایش پیشنهادها: ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۰۲ 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 ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۰۲ به دبیرخانه برق 

منطقه ای گیالن اقدام نمایند.
۱۱-جلسه پرسش و پاسخ روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۷ راس ساعت ۱۰ صبح در دفتر امور قراردادها و تدارکات برگزار میگردد.

۱۲-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.
۱۳-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی۰۲۱-۴۱۹۳۴

دفتر روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن
نوبت اول:۹۹/۳/۱۷                                         شماره شناسه :۸۶۵۹۸۱

نوبت دوم:۹۹/۳/۱۸

توانسته بود برای ریختن مواد شیمیایی به تاالب انزلی از سازمان برنامه و بودجه بگیرد 
)یعنی با صد میلیارد تومان( پنج شش هزار دستگاه دمنده ضدآتش، ده پانزده هزار آب پاش 
پشتی، و ده ها هزار بیل و آتش کوب و دستکش و کفش و جلیقه ضدآتش بخرد و با جلب 
برای مهار کردن آتش  اعتماد گروه های مردمی و بومی، یگان های داوطلب بی شماری 
سازمان دهی کند. کالنتری اما، بی اعتماد به مردم و پشتگرم به شرکت های بزرگ است، و 
حتی به فعالیت های مردمی در جهت آموزِش طبیعت دوستی )مثاًل به »مدرسه های طبیعت«( 

با بدبینی می نگرد و اتهام های بی پایه به فعاالِن این عرصه می زند.
نکته دیگری که کالنتری در جلسه با نمایندگان مجلس گفت، این بود که آتش سوزی 
در جنگل ها و مراتع، همه جای دنیا مثاًل در استرالیا و کانادا هم رخ داده و آن چه که این 
روزها در ایران می بینیم، چندان جای نگرانی ندارد. جالب توجه است که او )مانند بسیاری از 
دیگر مدیران کشور( هرجا که برای توجیه قصورهای خودشان الزم باشد، نکته های منفی 
کشورهای دیگر را سرمشق قلمداد می کنند. استرالیا، با دامداری بسیار گسترده و با استخراج 
عظیم زغال سنگ، و کانادا )مانند آمریکا( با شکستن الیه های زمین و استخراج نفت »شیل«  از 
آسیب رسان ترین کشورها به محیط زیست کره زمین هستند و نقش بزرگی در تغییر اقلیم دارند. 
بدیهی است که چنین کشورهایی، در مدیریت جنگل های خود هم چندان موفق نیستند.  آیا 
قرار بود که جمهوری اسالمی، این گونه کشورها را الگوی پیشرفت خود قرار دهد؟! بگذریم 
که آتش سوزی های محدود، در بعضی جنگل های جهان )مثاًل در آمریکا( بخشی از چرخه 
طبیعی است، اما این گونه آتش سوزی ها برخالف نظر کالنتری، در جنگل های ایران اصاًل 

طبیعی نیست. پیدا است که کالنتری می خواهد با کوچک نشان دادن ابعاد آتش سوزی ها، 
مقایسه با کشورهای دیگر، و مظلوم نمایی، سیاست »تلطیف فاجعه« را پیش ببرد و همان گونه 

که چندبار در جلسه تأکید کرد، وانمود کند که »جای نگرانی نیست«.
* پیشنهاد

در یکی دو دهه اخیر، آگاهی محیط زیستی مردم و حساسیت همگانی نسبت به 
حفاظت از میراث های مشترک طبیعی بسیار افزایش یافته است. در موضوع آتش گرفتن 
جنگل ها و مراتع، همان گونه که بسیاری از دستگاه ها و کارشناسان دولتی هم گفته اند، 
حضور سریع گروه های کوه نورد و دیگر مردم محلی به عرصه ها، نقش مؤثری در خاموش 
کردن آتش داشته است. چنان که سازمان های مردم نهاد، نقش بسیار کارسازی در اقدام های 
پیشگیرانه )ترویج حضور مسووالنه در طبیعت، خودداری از آتش افروختن، جلوگیری از 
ریخت وپاش زباله، و خبررسانی سریع( داشته اند و می توانند بیش از این ها نیز آموزش های 

الزم را ارایه دهند.
اگر سازمان جنگل ها و مراتع، سازمان های آتش نشانی، ستادهای مدیریت بحران، 
سازمان حفاظت محیط زیست، و حسب مورد دستگاه های دیگر، با سازمان های مردم نهاد 
و باشگاه های کوه نوردی و گروه های »بیراهه رو« )آفرود( یک کمیته مشترک برای مهار 
آتش در پهنه های طبیعی تشکیل دهند، قطعًا آتش سوزی های کمتری را خواهیم دید و در 

صورت بروز آتش سوزی هم زودتر شاهد خاموش شدن آن خواهیم بود.
* کنشگر محیط زیست، مدیر گروه دیده بان کوهستان

صفحه ۳

نماینده مردم ایالم در مجلس یازدهم هم جناح نبودن و تفاوت سلیقه سیاسی 
میان دولت دوازدهم و مجلس یازدهم را نماد توسعه یافتگی خواند و گفت: واگذار 

نکردن همه قدرت به یک جناح سیاسی، تهدید نیست، فرصت است.
دولت  و  مجلس  همراهی  و  وحدت  ضرورت  بر  تأکید  ضمن  فالحی  سارا 
در شرایط کنونی اظهار داشت: وحدت همیشه و در هر کاری رمز موفقیت بوده 
ما  تاکنون  انقالب  پیروزی  آغاز  از  اسالمی.  جمهوری  در  مخصوصا  هست  و 
دستاوردهای بزرگی در سایه وحدت به دست آورده ایم. تالش برای ایجاد وحدت 
عملی میان قوای سه گانه در سیره و منش امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری 
بوده و هست. رهبر انقالب در این راستا رهنمودها و تالش های عملی درخشان 

و تاریخ سازی داشته اند.
صفحه ۳



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1474- یکشنبه 18 خرداد 21399 معه جا
چگونه استرس را از خود دور کنید

عدالت آموزشی در روزهای امتحان
آزاده سهرابی

فصل امتحانات نهایی و کنکور همیشه 
دوازدهمی ها  پایه  برای  استرسی  پر  فصل 
بوده. آنها که پشت کنکور بوده اند یا حتی 
در  باید  دوباره  را  درس  چند  که  کسانی 
خردادماه امتحان بدهند، یک بار استرس ها 
را پشت سرگذاشته اند و این مسیر برایشان 
کنکوری ها  پشت  چند  هر  است.  عادی تر 
داشته  مضاعفی  استرس  یک  است  ممکن 
بار دوم هم که شده  باشند که دیگر برای 
باید این امتحان را خوب پشت سر بگذرانند.

از  بیش  کنکور  تا  صورت  هر  در 
از  نهایی  امتحانات  اما  است  زمان  ماه  دو 
دانش  از  بسیاری  اعتراض  علیرغم  فردا- 
آموزان-  برگزار می شود و امسال در کنار 
دیگر  استرس  دو  نهایی  امتحانات  استرس 
است.  گرفته  را  آموزان  دانش  گریبان  هم 
شیوع  موضوع  شک  بدون  آنها  از  یکی 
گرفته  فرا  را  جهان  ویروس کروناست که 
دوازدهمی ها  پایه  میان  در  است  ممکن  و 
مورد  خود  خانواده  در  که  کسانی  باشند 
ابتالیی داشته اند یا حتی عزیزی را از دست 
داده اند و یا ممکن است در حال حاضر در 
استان هایی زندگی کنند که هشدارها درباره 
قرمز شدن وضعیت در صورت رعایت نکردن 
یا  می رسد  به گوش  مدام  آنجاها  در  مردم 
زندگی  استان هایی  و  شهرها  در  برعکس 
می کنند که نسبتًا وضعیت قابل کنترلی در 

این زمینه ایجاد شده است.
از سوی دیگر استرس آموزش دروس 
آموزان  این دانش  از نگرانی های دیگر  نیز 
امتحانات  اصل  است  قرار  چند  هر  است. 
که  باشد  محتوایی  درصد   ۸۰ از  نهایی 
تدریس  کالس ها  شیوع کرونا سر  از  پیش 
یک  که  است  این  واقعیت  اما  است  شده 
دروس  آن  آموزش  میان  ماهه  سه  وقفه 
و  آموزش  دارد.  وجود  حضوری  به صورت 
پرورش در این ماه های تعطیلی مدارس به 
دلیل شیوع کرونا ویروس، آموزش مجازی 
را با جدیت پی گرفت و بر آن تاکید داشت 

دارند  اذعان  امر  این  بر  مسئوالن  اما همه 
که آموزش مجازی هیچ گاه جای آموزش 
حضوری را نمی گیرد و باز از سوی دیگر بارها 
این موضوع مطرح شده است که شماری از 
دانش آموزان به موبایل های هوشمند برای 
آموزش دیدن دسترسی نداشتند و یا از پس 
هزینه های اینترنت برای دانلود مفاد درسی 
بر نمی آمدند. از اینها گذشته آموزش های این 
ماه ها بیشتر بر ۲۰ درصد محتوای آموزش 
نداده شده در فضای حضوری تمرکز داشته 
و  مدارس  نبودند  کم  حال  این  با  است. 
فضای  راه  از  فرصت  این  در  که  معلمانی 
دانش  آمادگی  بر  را  خود  تمرکز  مجازی 
آموزان برای امتحانات نهایی گذاشتند و به 

دوره کردن دروس پرداختند.
به  ن  متحا ا سترس  ا مجموع  در 
تنهایی در یک سو و استرس های مضاعف 
شیوع کرونا در این ماه ها و تعطیلی مدارس 
از  حضوری  صورت  به  دروس  دوره  برای 
سوی دیگر و احتمااًل استرس حاضر شدن 
پروتکل ها  رعایت  و  دستکش  و  ماسک  با 
سر جلسه امتحان می تواند دردسر ساز شود. 
اینها همه در حالی است که کلید امتحانات 
نهایی بخورد و وضعیت شیوع کرونا در کشور 
تصمیم گیری درباره  برسد،  قرمز  حالت  به 
توقف آنها کار آموزش و پرورش را سخت تر 
خواهد کرد و بر سرگردانی ها خواهد افزود.

آموزان  دانش  برای  مجال  این  در 
آموزان  دانش  اولیا  و  امتحانات  مراقبان  و 
توصیه هایی برای عبور از این مرحله داریم 

که آنها را مرور می کنیم:
* توصیه هایی برای دانش آموزان

- بخش مهمی از توصیه برای کاهش 
استرس امتحان ربطی به شرایط کرونا ندارد. 
اساس کاهش استرس امتحان )هر امتحانی( 
این است که دانش آموزان به مرور دروس 
خود را خوانده باشند و همه چیز را به شب 
خواندن  خصوصًا  نکنند.  موکول  امتحان 
دروس در دقیقه نود و شب تا صبح امتحان 
گرچه باعث می شود حافظه کوتاه مدت فعال 

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

جزئیات روش های برگزاری آزمون غیرحضوری دانشگاه ها
مسئول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم روش های برگزاری 
آزمون های غیرحضوری را تشریح کرد و از کاهش امکان تقلب در امتحان با 

این روش ها خبر داد.
سید علی اکبر صفوی درباره روش های برگزاری امتحانات الکترونیکی و 
کاهش درصد تقلب در این آزمون ها گفت: امروز دغدغه های برگزاری آزمون و 
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو و اعتبار سنجی آنها و از طرف دیگر کاهش 

احتمال تقلب مورد توجه همه دانشگاهیان است.
* هیچ کسی ادعا نمی کند که در امتحانات حضوری تقلب نیست

وی با بیان اینکه آیا در امتحانات حضوری کسی هست که ادعا کند که 
تقلب صورت نمی گیرد؟ افزود: هیچ کسی نمی تواند این ادعا را داشته باشد، من 
از بیست سال در دانشگاه تدریس کرده ام  استادی که حداقل بیش  به عنوان 
عرض می کنم هر سال یک تا دو مورد تقلب از دانشجویان گرفته ام، حال چه 
تعداد از همکاران ما همین تعداد را نگرفته یا بیشتر گرفته اند و چه درصدی را 
ما متوجه نمی شویم، لذا از فارغ التحصیالن وقتی می پرسید، تعریف می کنند که 

چندین بار این کار را انجام داده اند و کسی متوجه نشده است.
* در تمام روش های امتحانی کم و بیش تقلب صورت می گیرد

مسئول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم ادامه داد: پس اینکه 
ما فکر کنیم با برگزاری آزمون حضوری، خیالمان راحت است که تقلب صورت 
نمی گیرد، جای سوال دارد، پس از امروز ما راجع به اینکه اصاًل تقلب نمی شود 
صحبت نمی کنیم در مورد کاهش احتمال تقلب صحبت می کنیم، یعنی معتقد 
هستیم در تمام روش ها کم و بیش تقلب صورت می گیرد اما با چه روش هایی 
می توانیم احتمال آن را کم تر کنیم؟، پس هیچ روشی که بگوییم در آن تقلب 

نمی شود و روش ارزیابی خوبی است نداریم.
* فعالیت های دانشجویان در سیستم آنالین بیشتر نظارت می شود

فعالیت های  ارزیابی  روش های  الکترونیکی،  فرایند  در  داد:  ادامه  وی 
دانشجویان بسیار بیشتر از روش های حضوری قابل اجرا است و کاماًل ثبت و 
ضبط می شود، اینکه دانشجو چند بار به درس مراجعه کرده و اینکه آیا درس 
دیگری را دیده و یا چند بار برخی از سواالت را پاسخ داده است، سیستم خود 
چک می کند و فعالیت های دانشجویان در سیستم آنالین بیشتر نظارت می شود.

صفوی خاطرنشان کرد: حال اگر در سیستم آنالین، استاد فرایند ارزشیابی 
ترکیبی را لحاظ کرده و از ابتدا به دانشجو تکلیف دهد که در آموزش حضوری 
هم ارائه می شود، چون تکلیف ها آنالین است، امکان صحت سنجی که از منابع 

دیگر کپی نکرده باشد، هم زیاد است.
مسئول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم ادامه داد: بخش دوم 
روش آزمون شفاهی است با امکان تصویری که وجود دارد رودررو با دانشجو 
صحبت کرده و سوال پرسیده می شود، دانشجو نیز جواب می دهد. روش بعدی 
برگزاری تعدادی امتحان کوتاه و ۴ گزینه ای است که استاد می تواند متناسب با 
زمان سوال ارائه دهد به عنوان مثال برای هر سئوال ۸ ثانیه زمان تعیین کند و 

با این روش احتمال تقلب بسیار کم می شود.
مثال، ۴۰  به عنوان  این صورت است که  به  داد: روش دیگر  ادامه  وی 
سوال طراحی شده به سیستم های آنالین ارائه می شود، سیستم ۴۰ سوال را به 
صورت تصادفی با شماره های متفاوت به دانشجویان ارائه می دهد، و زمانی که 
پاسخ صحیح را هم به سیستم بدهیم، به محض اینکه پاسخ درست ارائه شود، 
اعالم می کند که کدام دانشجو پاسخ صحیح داده است و کار ما ساده می شود.

دسته  و  ترکیب  با  را  سوال   ۴۰ می توان  راحتی  به  یعنی  افزود:  صفوی 
بندی مختلف به دانشجو ارائه داد، حتی اگر دانشجویان کنار دست هم باشند 
نیز نمی توانند تقلب کنند، پس این ابزار الکترونیکی بخشی از زحمت ما را حل 
می کند، یعنی با توزیع سواالت مشابه به صورت تصادفی بین دانشجویان، احتمال 

تقلب کاهش می یابد.
مسئول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم ادامه داد: پس زمانی 
نمی کند  فرصت  دانشجو  شود،  ارائه  محدود  زمان  با  گزینه ای   ۴ سواالت  که 
تقلب کند، و امکان خبر دادن به یکدیگر با موبایل هم نیست چون سوال ها با 

شماره های متفاوت ارائه می شود.
وی افزود: روش دیگر اینکه تمام سوال ها یکجا ارائه نمی شود، به عنوان 
مثال سوال یک در یک زمان مشخص ارائه شده و پس از پاسخ دادن دانشجو از 
صفحه رفته و دیگر باز نمی گردد بعد سوال های دیگر نیز به همین صورت بوده 

این روش هم به شدت احتمال تقلب را کاهش می دهد.
این مقام مسئول ادامه داد: یک روش دیگر اینکه می توانیم ۲۰ سوال داشته 
و به صورت تصادفی توسط سیستم به دانشجویان ارائه دهیم که این باعث می شود 
دانشجویان برخی سواالت را داشته و برخی دیگر سواالت را نداشته باشند، پس 

باز هم امکان تقلب بسیار کاهش می یابد.
* کاهش بسیار زیاد درصد تقلب در آزمون های غیرحضوری

صفوی تاکید کرد: بنابراین درصد تقلب در روش های آزمون های ۴ گزینه ای 
با زمان محدود، سوال های تصادفی و کنترل زمان به شدت کاهش می یابد.

وی ادامه داد: در روش آنالین حتی این امکان وجود دارد که وقتی دانشجو 
پشت سیستم خود نشسته است بعد از ارائه سواالت، سیستم وی قفل شود و 
نتواند وارد صفحه دیگری شود شاید بگویید، از گوشی همراه استفاده می کند، اما 

نمی خواهیم کار را پیچیده کنیم.
مسئول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم به روش های دیگر 
می شود  گفته  دانشجو  به  روش  این  در  افزود:  و  کرد  اشاره  همزمان  آنالین 
دوربین موبایل را در جایی که استاد می گوید قرار داده و کنار آن دانشجو شروع 
به پاسخگویی سئواالت کند و استاد همه چیز را مشاهده می کند و با تمام شدن 
آزمون به دانشجو فرصت داده می شود از صفحه خود در ۱۰ ثانیه عکس گرفته و 
ارسال کند. این حالت کاماًل تشریحی بوده، دانشجو را هم می توان مشاهده کرد.

وی ادامه داد: یک روش دیگر که در دنیا برگزار می شود این است که آزمون 
را به صورت غیر حضوری برگزار می کنند، اما بعد استاد با یک سوم دانشجویان 
تماس گرفته در مورد جواب سوال ها می پرسد و چک ثانویه تصادفی انجام می دهد 
یعنی ارزیابی می کند که دانشجو خود جواب داده یا از جای دیگر برداشته است.

* برگزاری تنها یک امتحان آخر ترم گزینه خوبی برای ارزیابی نیست
مسئول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم تاکید کرد: در مجموع 
می توان گفت فرایند ارزشیابی خوب این است که از چند روش انجام شود و 
صرف یک امتحان آخر ترم گزینه خوبی نیست، ابزارهای آنالین این امکان را 
می دهد که در طول ترم چندین امتحان کوتاه و نیز پروژه توسط دانشجو ارائه 

شود و یا به صورت شفاهی سئوال هایی پرسیده شود.
* فرهنگ تقلب در امتحانات کشور ما باال است

صفوی تاکید کرد: متاسفانه فرهنگ تقلب در کشور ما بسیار باال است در 
برخی کشورهای دیگر دنیا هم این موارد بسیار است ولی در برخی کشورها این 
میزان به شدت کم تر است و آن دو ریشه دارد، ریشه اول از آموزشی است که 
از مسیر تقلب نیست و ریشه  ارائه می شود که موفقیت  از اول به دانشجویان 

دوم در تنبیه است.
وی افزود: در دانشگاه های خارجی تمرین و تکلیف ارائه می شود و اگر تقلب 
شود، دانشجو حتی ممکن است اخراج شود ولی تنبیه های ما خیلی کوچک است. 
در فرهنگ اداری و سازمانی ما تخلف ها مجازات کافی الزم را ندارد. ورود به 
راحت  ورود  دانشگاه های خارج  ولی  است  راحت  و خروج  دانشگاه های سخت 

و خروج سخت تر است. باید فرهنگ سازی کرده و تنبیه ها را جدی بگیریم.
کرد:  خاطرنشان  علوم  وزارت  الکترونیکی  آموزش های  کارگروه  مسئول 
مقررات می گوید، اگر تقلب دانشجو در یک درس محرز شد، نمره ۲۵ صدم در 
کارنامه دانشجو درج شود. ولی در خیلی موارد مراقب و استاد ممکن است به 
دلیل دل رحمی آن را گزارش نکنند و یا برای ضربه نخوردن معدل به وی نمره 
۹ داده می شود. برخی مواقع شورایی که در مورد محرز بودن آن می خواهد اعالم 

نظر کند، عنوان می کند، موضوع چندان محرز نشده است.
وی تاکید کرد: ما باید در این خصوص یک نگاه بلند مدت داشته باشیم، 
چون ویروس کرونا فردا نمی رود، آینده آموزش ها در جهان به کمک این روش ها 
گسترش می یابد و باید همه روش ها و ارزشیابی و قوانین و مقررات ما متناسب 

با آن متحول شود.
کرد:  خاطرنشان  علوم  وزارت  الکترونیکی  آموزش های  کارگروه  مسئول 
کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم چندین کارگاه در خصوص این 
روش ها برگزار کرده است و راجع به مفاهیم ارزشیابی تدریجی در بخشنامه های 
وزارت علوم ذکر شده، همچنین چندین جلسه روی آیین نامه مقررات کار شده 
است. بنابراین قوانین و پیشنهادات آموزشی متناسب با بحث آموزش عالی باید 

توسعه یابد.

خودکشی در ایستگاه متروی جوانمرد قصاب
صبح روز شنبه ۱۷ خرداد ماه، یک زن در ایستگاه مترو 
جوانمرد قصاب اقدام به خودکشی کرد. اطالعات دقیقی از 

هویت و وضعیت جسمانی وی اعالم نشده است. 

رئیس محیط زیست سروستان دچار سانحه شد
رئیس اورژانس فارس از زخمی شدن رئیس اداره محیط 

زیست سروستان خبر داد.
زیست  محیط  رئیس  گفت:  مرادیان  جواد  محمد 
سروستان در جریان گشت و کنترل مناطق حفاظت شده 
سروستان- کوهنجان، توسط متخلفان مورد اصابت گلوله 
ساچمه ای قرار گرفت و از ناحیه هر دو دست و پا، قسمتی 
از لگن و شکم مجروح شد، که  توسط بالگرد هالل احمر 
به شیراز و سپس توسط اورژانس به بیمارستان شهید رجایی 

انتقال یافت.

خائیز  آتش سوزی  عامالن  آزادی  و  دستگیری 
صحت ندارد

دادستان عمومی و انقالب دهدشت، مرکز شهرستان 

کهگیلویه گفت: خبر آزاد شدن عامالن آتش سوزی خائیز با 
وثیقه کذب محض است.

عبداهلل سعادتیان با اعالم این مطلب افزود: آتش سوزی 
به حوزه شهرستان  و  آغاز شد  بهبهان  از حوزه شهرستان 

کهگیلویه رسید.
در  اگرچه  خائیز  کوه  جنوبی  بخش  اظهارکرد:  وی 
شهرستان بهبهان است اما اقدامات قضایی برای پیگیری 
طبیعی  منابع  اداره کل  را  طبیعی  منابع  حوزه  در  تخلفات 
بهبهان  قضایی  حوزه  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 

انجام می دهد.
با  رابطه  در  دهدشت  انقالب  و  عمومی  دادستان 
دستگیری ۲ نفر متهم و آزادی آنان به قید وثیقه خاطرنشان 
کرد: با دادستان محترم عمومی و انقالب شهرستان بهبهان 
تماس گرفتم و موضوع را پیگیری کردم . آن مقام قضایی 
اظهار داشت شایعه دستگیری دو خانواده در این زمینه صحت 
ندارد و با دستور قضایی به مرجع انتظامی، آن خانواده ها در 
مرجع انتظامی حاضر شدند و هرگونه درگیری بین خودشان 
را تکذیب کردند و هر موقع که منابع طبیعی استان کهگیلویه 
و بویراحمد دلیل قانع کننده و مستنداتی در این رابطه داشته 

باشند اقدام خواهد شد.

آتش  در  خانواده  یک  اعضای  از  نفر  چهار 
سوختند

جانشین رییس پلیس راه استان زنجان از برخورد سه 
خودرو در اتوبان زنجان به قزوین و کشته شدن چهار نفر 

خبر داد.
سرهنگ محمدعلی عظیمی با اشاره به وقوع تصادف در 
۶۰ کیلومتری اتوبان زنجان به قزوین، اظهار داشت: در این 
تصادف که ظهرروز ۱۶ خرداد به وقوع پیوست، در ابتدا یک 
دستگاه خودرو کشنده ماک، با یک دستگاه خودرو سواری 
با یک دستگاه  برخورد کرده و سپس خودرو سمند  سمند 
خودرو سواری دوو برخورد کرد که بر اثر  شدت حادثه خودرو 
سوم آتش گرفت و متاسفانه راننده و دو سرنشین آن در میان 

شعله های آتش جان باختند.
سرهنگ عظیمی افزود: سرنشین چهارم نیز بالفاصله 
وارده وی  به شدت جراحات  توجه  با  بیمارستان  شد که  به 

نیز فوت کرد.
جانشین رییس پلیس راه استان زنجان به مصدومیت 
اشاره کرد و گفت:  نیز  از سرنشینان سمند و ماک  نفر  دو 
کارشناسان پس از حضور در صحنه و بررسی شرایط، راننده 
کشنده ماک را به خاطر عدم توجه به جلو، ناشی از خستگی 

و خواب آلودگی مقصر حادثه اعالم کردند.
محور  در  دیگری  رانندگی  حادثه  در   وی  گفته  به 
زنجان - بیجار نیز یک دستگاه خودرو سواری پراید با یک 
خودرو سواری سمند برخورد کرد که متاسفانه در آن حادثه 

نیز راننده پراید کشته شد.

ریزش دیوار در میدان هروی حادثه آفرید
در  دیوار  ریزش  از  نشانی  آتش  سازمان  سخنگوی 
میدان هروی حین عملیات ساختمانی خبر داد و گفت: یک 

کارگر نجات پیدا کرده اما یکی دیگر از کارگران همچنان 
مفقود است.

جالل ملکی درباره حادثه تخریب دیوار در میدان 
روز  صبح  دقیقه   ۱۰:۳۴ ساعت  داشت:  اظهار  هروی 
پروژه  یک  در  دیدار  تخریب  حادثه  مورد  یک  جمعه 
ساختمانی در میدان هروی به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی 
اطالع داده می شود که فوراً دو ایستگاه به محل حادثه 

می شود اعزام 
وی گفت: محل حادثه یک ساختمان در حال ساخت 
بود که در قسمت حیاط یک دیوار خاکی وجود داشت که 
کارگران پای آن دیوار را به عمق شش متر حفر کرده بودند 

و مشغول کار بودند.

کشف ۳ جسد در کازرون
فرمانده انتظامی شهرستان کازرون از کشف سه جسد 
به زنی ۲۲ ساله و دو مرد ۲۲ و ۲۷ ساله در یک  متعلق 

تعمیرگاه خودرو در کازرون خبر داد.
به نقل از معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس، 
سرهنگ محمد عبادی نژاد، گفت: در پی اطالع واصله مبنی 
بر فوت مشکوک سه نفر در یک تعمیرگاه مأمورین انتظامی 
این شهرستان بالفاصله با هماهنگی دادستان محترم عمومی 
و انقالب شهرستان کازرون و پزشکی قانونی به محل مورد 

نظر اعزام شدند.
این مقام انتظامی اظهار داشت اجساد متوفیان تحویل 

پزشکی قانونی شد.
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پلمپ شش خوابگاه مجردی
 به دلیل مشکالت بهداشتی و امنیتی

سرکالنتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: شش باب خوابگاه 
مجردی که به دلیل عدم رعایت موارد بهداشتی و امنیتی پلمپ شده بودند و 
به آنها فرصت داده شده بود تا نواقص خود را رفع کنند مجدداً پلمپ شدند.

سرهنگ اردشیر نادری اظهار داشت: در ادامه اجرای طرح پاکسازی 
فروز  جهان  و  شهرستانی  خیابان  )ع(  حسین  امام  میدان  محله های 
مورد بررسی قرار گرفت و دستورات قضائی در خصوص بررسی مجدد 
بودند  شده  پلمپ  طرح  این  اول  مرحله  در  که  مجردی  خوابگاه های 

بررسی شد.
وی افزود: در مرحله اول تعدادی از این خوابگاه ها پلمپ شده بودند 
که قرار بود اکنون فک پلمپ شوند و یک فرصت دو ماهه به آنها داده شده 
بود تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی و امنیتی اقدامات الزم را انجام دهند.

مرحله  این  در  گفت:  پایتخت  پیشگیری  پلیس  یازدهم  سرکالنتر 
از طرح، شش باب خوابگاه مجردی که در مرحله اول پلمپ شده بودند 
و به آنها فرصت داده شده بود تا نواقص خود را رفع کنند مجدداً پلمپ 
شدند چرا که این خوابگاه ها دستورات الزم را انجام نداده بودند و مجدد 
این خوابگاه ها تبدیل به محلی برای پاتوق مجرمان و معتادان شده بود و 

همچنین نواقص بهداشتی رفع نشده بود.
وی گفت: باقی خوابگاه ها نسبت به رفع نواقص خود اقدامات الزم را 
انجام داده بودند و فضای مناسبی را برای اسکان مسافران و کارگران فراهم 
کرده بودند و همچنین نسبت به اخذ مجوزهای الزم قدم برداشته بودند.

اداره  نماینده  با هماهنگی  این طرح  کرد:  تصریح  نادری  سرهنگ 
قضائی  مقام  با حضور  و   ۱۳ منطقه  شهرداری  و  تهران  بهداشت شرق 

انجام شد.
وی در پایان گفت: این طرح موجب رضایتمندی شهروندان شده و 
پلیس پیشگیری پایتخت این طرح ها را در سایر محالت تهران در راستای 

آرامش و امنیت بخشی به محالت ادامه می دهد.

ها
ده 

گزی

سوگند رام

مطالب  یادآوری  در  مهمی  نقش  که  شود 
خصوصًا دروس حفظ کردنی دارد، اما باعث 
سر  تمرکز  و  می شود  نیز  ذهن  فرسودگی 

جلسه امتحان را کاهش می دهد.
- حتما شب قبل از امتحان را خوب 
استراحت کنید چرا که مطالعات نشان داده 
دانسته ها  تقویت  به  کافی  خواب  داشتن 
با  و همچنین  می شود  منجر  آنها  تثبیت  و 
توجه به اینکه قرار است با ماسک سر جلسه 
امتحان بنشینید بهتر است با بی خوابی سبب 

کاهش اکسیژن رسانی به مغزتان نشوید.
- سعی کنید در روزهای امتحان خود 
و خانواده را مجاب کنید تا رفت و آمدها به 
حداقل خود برسد تا محیطی آرامش بخش 

را برای مطالعه داشته باشید.
- تغذیه همیشه یکی از مواردی است 
که در زمان امتحانات بر آن توصیه می شود. 
خوردن مواد مغذی و میوه و سبزیجات تازه و 
پرهیز از خوردن مواد قندی و خوراکی های 
غیرضروری از جمله توصیه هاست. ممکن 
است استرس امتحان شما را به پرخوری های 
یا بر عکس بی اشتهایی عصبی  عصبی و 
پیشنهاد  صورت  هر  در  که  دهد  سوق 
بر  استرس  از  کاستن  بر  تمرکز  با  می شود 

این رفتارهای غلط در خوردن فائق شوید.
تکرار  روز  هر  تمرین آرامسازی را   -
کنید. این تمرین که پروتکل آن را می توانید 
با یک سرچ ساده در اینترنت پیدا کنید که به 
نام ریلکسیشن نیز می شناسند، کمک زیادی 
به باال رفتن تمرکز و تنظیم ضربان قلب و 
جریان خون در بدن که در نهایت به کاستن 
از ترشح هورمون استرس می انجامد، می کند. 
این تمرین همیشه زندگی به کمکتان می آید.

به  است  ممکن  استرس  موقع  در   -
دلیل پایین آمدن تمرکز احساس گیجی در 
فهم مطالب کنید و حتی گاهی این احساس 
به شما دست بدهد که چیزی را که پیش 
از این می دانستید را هم یادتان رفته است. 
در این مواقع کتاب را ببندید و دقایقی را به 
فعالیتی دیگر مشغول شوید. سراغ کتاب و 
که  مطلبی  روی هر  از  برگشتید  که  درس 
حس کردید آن را فراموش کردید یا متوجه 
نمی شوید بگذرید و اجازه بدهید فهم مطالبی 
که آنها را به خوبی فرا می گیرید اعتماد به 

نفس شما را باز گرداند.
- یادتان باشد شما در شهریور ماه نیز 
را اصالح کنید،  نمرات خود  تا  دارید  زمان 

پس فرصت دیگری هم هست.
برسد  نظر  به  سخت  کمی  شاید   -
به کرونا،  دیگر  درس  خواندن  وقت  که 
در  امتحان  استرس  خانوادگی،  مشکالت 
کدام  هر  اما  نکنید  فکر  و…  شرایط  این 
تمرکز  بردن  باال  برای  روش هایی  شما  از 
هستید.  بلد  تجربی  صورت  به  را  شخصی 
کسانی هستند که با بلند خواندن این تمرکز 
را ایجاد می کنند، کسانی هستند که با گرفتن 
و کسانی  می گیرند  تمرکز  گوش های خود 
هستند که با خواندن و نت برداری این کار 
ایجاد  برای  زیادی  روش های  می کنند.  را 
راه مخصوص  تمرکز هست که شما حتمًا 

به خود را پیدا می کنید.
- نت برداری به صورت کلیدواژه در 
دوره درس ها به شما کمک می کند و به این 
ترتیب این احساس به شما دست می دهد که 

حجم مطالب آنقدر هم زیاد نیست.
شده  آغاز  امتحانات  دیگر  حاال   -
اینکه  مثل  حواشی  به  پرداختن  و  است 

نیستند  ما  سالمتی  فکر  به  مسئوالن  چرا 
یا چرا فالن معلم آنقدر که باید در فضای 
مجازی خوب درس نداد و… فقط ذهنتان 

را خسته می کند.
این  جدی  پیشنهاد  روزها  این  در   -
است که جز برای رفع اشکال و دوره کردن 
و  دوستان  با  متفرقه  حرف های  درس ها 
را کاهش دهید چون ممکن  همکالسی ها 
است یک حرف بر استرس های فعلی شما 

اضافه کند.
وسایل  حتمًا  امتحان  جلسه  سر   -
مجبور  تا  باشید  داشته  همراه  را  شخصی 

نباشید از کنار دستی خود قرض بگیرید.
حضور  ضروریات  از  یکی  ماسک   -
چند  هر  است.  بسته  مکان های  در  شما 
باشد.  شده  رعایت  نیز  اجتماعی  فاصله 
ماسک  نوع  دو  می توانید  اگر  کنید  سعی 
همراه داشته باشید و اگر ماسک طبی قوی 
مثاًل ماسک های n۹۵ داشته باشید ممکن 
است سر جلسه کمی تنفس و الجرم تمرکز 
برایتان سخت باشد. می توانید برای اطمینان 
یک شیلد همراه داشته باشید که در کنار یک 
را  کارتان  ماسک فیلتردار عادی سر جلسه 

راحت تر کند.
عنوان  ضروری  گرچه  دستکش   -
اما  باشید  داشته  خود  همراه  و  است  شده 
برایتان  دستکش  با  نوشتن  است  ممکن 
طبی  دستکش  آنکه  باشد خصوصًا  سخت 
شما  امتحانی  حوزه  در  هم  هوا  و  نباشد 
مشابه  شرایط  در  همه  بدانید  باشد.  گرم 
امتحان  مدل  این  استرس  و  هستند  شما 

دادن را از خودتان دور کنید.
دلیل  هر  به  اگر سرجلسه امتحان   -
تنگی  یا  قلب  تپش  دچار  کردید  احساس 
نفس شدید نترسید. ممکن است با ماسک 
و استرس این اتفاقات رخ بدهد. از مراقبان 
بخواهید برای چند دقیقه حضور در هوای 

آزاد شما را همراهی کنند.
- حتما یک بطری آب معدنی همراه 
خود داشته باشید. نوشیدن آب برای کاهش 

استرس بسیار کمک کننده است.
- ترجیحا هیچ وسیله شخصی به جز 
آنچه برای امتحان دادن الزم است همراه 
می تواند  همان  شدن  آلوده  که  نبرید  خود 

باعث دردسر شود.
امتحانی  حوزه  در  صورتیکه  در   -
درستی  به  گذاری  فاصله  کردید  مشاهده 
رعایت نشده یا تهویه فضا مناسب نیست با 
آرامش اعتراض خود را مطرح کنید و پس 

از امتحان حتمًا گزارش بدهید.
-  ترجیحًا به صورت پیاده به محل 
امتحان بروید و در صورت استفاده از وسیله 
حمل و نقل عمومی فاصله اجتماعی و زدن 

ماسک را حتمًا رعایت کنید.
حتمًا  خانه  به  بازگشت  هنگام   -
لباس های خود را در بدو ورود تعویض کنید 
و دست و صورت خود را بشویید و بعد وارد 

محیط خانه و تماس با اطرافیان شوید.
- یادتان باشد رعایت نکات بهداشتی 
و رعایت فاصله اجتماعی بهترین راه مقابله 
با ویروس کروناست و شما در قبال خانواده 
خود برای مبتال نشدن به ویروس مسئولیت 
بعد  گردش  ایام  این  در  لطفًا  پس  دارید 
و گفت های  و گپ  دوستان  با  امتحان  از 
خیابان  سر  و  مدرسه  حیاط  در  صمیمانه 

مدرسه را فراموش کنید.
و  مدارس  مدیران  به  توصیه هایی   *

مراقبان جلسات
روزها  این  که  آموزانی  دانش   -
فرزندان  با  فرقی  آیند،  می  امتحان  پای 
بر  نظارت  و  کردن  ندارند. ضدعفونی  شما 
نیمکت ها  و  میزها  تمام  جدی  ضدعفونی 
و کلید و دستگیره ها و… هم جزو وظایف 
سازمانی شماست و هم جزو وظایف اجتماعی 
شما که خدای ناکرده بر شمار ابتالیان به 

کرونا اضافه نشود.
الزامات  جزو  سنجی  تب  مطمئنا   -
پروتکل بهداشتی نیست اما بهتر است یک 
غربالگری مناسبی دانش آموزان را در بدو 
تا در صورت  باشید  به مدرسه داشته  ورود 
از بقیه  نیاز دانش آموزی را در محلی دور 

برای امتحان قرار دهید.
- استرس امسال دانش آموزان برای 
سال های  با  مقایسه  قابل  نهایی  امتحانات 
قبل نیست، صبوری بیشتری در برخورد با 

آنها داشته باشید.
- ممکن است شما نیز استرس ابتالء 
به کرونا را در این شرایط داشته باشید، در 
استرس  که  است  شایع  بسیار  مواقع  این 
خود را جا به جا کنید و یا آن را فرافکنی 
کنید. سالمت روان محیط امتحان در این 
روزها بسیار واجب است و بیشتر آن وابسته 

به بزرگترهاست.
روزهای  در  شایع  امری  تقلب   -
این  با  مواجهه  در  امسال  است.  امتحان 
پدیده می توانید راهکاری بهتر از اینکه ورقه 
را همانجا از دانش آموز بگیرید و جو جلسه 

به هم بخورد پیش بگیرید.
رعایت  که  کرد  تاکید  نباید  دیگر   -
پروتکل های بهداشتی از سوی بزرگترها چه 
سرمشق مناسبی از هزار توصیه به نوجوان و 
جوان است. پس نگویید چون مدیر هستید 

می توانید ماسک نزنید!
هر  متر   ۲ فاصله  کنید  مراقبت   -
دانش آموز از دانش آموز دیگر به درستی 
ز  ا یکی  است  ممکن   - شود.  رعایت 
کافی  بودجه  نداشتن  مدارس  مشکالت 
برای در اختیار قرار گرفتن مراقبان بیشتر 
و الجرم گذاشتن تعداد کالس های بیشتر 
برای امتحانات باشد. فاصله دو متر حداقلی 
است و چه بهتر اگر بتوانید فاصله بیشتری 
را رعایت کنید. برای در اختیار قرار گرفتن 
مراقبان به تعدادی که الزم می دانید لطفًا 

کوتاه نیایید و رایزنی کنید.
آموزی  دانش  مشاهده  صورت  در   -
فیزیکی  عالئم  دچار  استرس  دلیل  به  که 
شده یادتان باشد مهمترین کار خارج کردن 
او از فضای کالس و بردنش در فضای باز 
او  به  آب  بدهید.  زمان  او  به  کمی  است. 
آرامش  بخش،  آرامش  کلمات  با  و  بدهید 
را به او برگردانید. آنها هنوز به شدت تلقین 
پذیر هستند پس آرامش و حال خوب را به 

او تلقین کنید.
شدت  به  باید  مدارس  مدیران   -
مراقبت کنند که مراقبان اصلی چون میان 
دانش آموزان در رفت و آمد هستند، حتمًا 
سالمتشان تضمین شده باشد و استفاده از 
ماسک را ضروری بدانند. هر چند می توان 
امسال میزان این رفت و آمد سر هر میز و 

نیکت را به حداقل رساند.
* توصیه هایی برای اولیا

استرس  نگران  هم  شما  اینکه   -
فرزندانتان هستید و هم نگران سالمتی آنها 
و خانواده اتان امری طبیعی است اما در این 

شرایط آنچه باید به دانش آموزانتان منتقل 
کنید درک استرس های اوست و نه اضافه 
کردن بر استرس هایش. پس اگر توصیه و 
با دوستانت  اینکه  سفارشی هم دارید مثل 
بیرون نرو و یا ماسکت را سر جلسه امتحان 
در نیاور و…، آن را در نهایت آرامش و روی 

خوش بگویید.
- دانش آموزان این روزها به فضایی 
آرام برای خواندن درس نیاز دارند، هر چه 
یا  و  ماندن  خانه  در  وضعیت  از  خستگی 
مشکالت ناشی از کرونا و استرس کروناست 

را از فرزندانتان دور کنید.
امتحانی که  - حتما برای هر تعداد 
دستکش  و  ماسک  دارد،  آموزتان  دانش 
تهیه کنید. زدن یک ماسک ساده می تواند 
تمام خانواده شما را از یک دردسر جدی 

دور کند.
مدرسه  به  را  فرزندتان  اگر  لطفا   -
می رسانید در خودروی خود منتظر او بمانید 

و جلوی درب مدارس تجمع نکنید.
- تمام نکات بهداشتی را به فرزندتان 
برای استفاده از حمل و نقل عمومی مطرح 
کنید اما ترس و دلهره به جان او نیاندازید 
که فکر کند اگر یک لحظه ماسکش کنار 

رفت چه فاجعه ای رخ داده است.
- لطفا در این روزها به خصوص برای 
درس خواندن زیاد فرزند خود را تحت فشار 
نگذارید. حتمًا می دانید که استرس خود یکی 
از عوامل ضعف در سیستم ایمنی بدن است 
و می دانید که ویروس کرونا هم همین کار 
را با بدن می کند و همه ما به بدن هایی با 

سیستم ایمنی قوی نیاز دارید.
- تغذیه مناسب و استراحت کافی رمز 
موفقیت در هر امتحانی است. بر هر دوی 

اینها نظارت کنید.
* سخنی با مسئوالن

آنچه در توصیه های باال آمد به کار هر 
اولیایی نمی آید. ما  دانش آموز و مدرسه و 
خانواده هایی با سطح فرهنگ و سواد متغیر 
با  درگیری  مستعد  آموزانی  دانش  و  داریم 
استرس و دانش آموزانی که در برابر استرس 
مقاوم تر هستند. همچنین شخصیت هر مدیر 
مدرسه تا مدیر دیگر متفاوت است. ممکن 
است پروتکل ها و بخشنامه ها یکسان باشد 
اما در اجرا و حتی خوانش می تواند تفاوت 
تغذیه  به  آموزان  دانش  همه  باشد.  داشته 
به  آنها  همه  رند.  ندا دسترسی  مناسب 
دسترسی  هم  استرس  کاهش  راهکارهای 
ندارند، همانطور که همه آنها در یک سطح 
دسترسی  کیفیت  با  مجازی  آموزش  به 
نداشتند و یا برای خرید این تعداد ماسک و 
دستکش هم ممکن است به زحمت بی افتند. 
از اینها گذشته سطح برخورد هر دانش آموز 
نیست. خانواده ای  بیماری کرونا یکسان  با 
ممکن است تمام این زمان را رعایت کرده 
باشد و از رفت و آمدهای غیرضروری پرهیز 
خانواده ای  است  ممکن  و  و....  باشد  کرده 
باشد.  نگرفته  جدی  را  بیماری  این  اساسًا 
تعجب آور نخواهد بود اگر شماری از دانش 
آموزان حتی ماسک و دستکش هم با خود 

به مدرسه نیاورند.
حال که این امتحانات اجباری در این 
زمان برگزار می شود، ضروری است تدابیری 
اتخاذ شود تا عدالت آموزشی الاقل برای عدم 
ابتالی حتی یک دانش آموز به کرونا رعایت 
شود. این می شود مسئولیت سنگین آموزش 

و پرورش در این روزها.
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 آموزش و پرورش نیاز به تحول دارد

وزیر آموزش و پرورش تحول در نظام 
تعلیم و تربیت را ضروری دانست و گفت: ما 
از نظر شرعی به دلیل خواسته رهبر معظم 
مصوبه  دلیل  به  قانونی  نظر  از  و  انقالب 
ماموریت  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
داریم که این تحول را پیگیری و اجرا کنیم.

در  شنبه  میرزایی روز  حاجی  محسن 
گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان 
استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیران  و 
امام  ارتحال  سالگرد  در  داشت:   اظهار 
خمینی )ره( موضوع سخنرانی رهبر معظم 
انقالب برجسته کردن تحول خواهی بود و 
در عرصه های  را  تحول  این  مختلف  نمود 
مختلف صحبت کردند و این که در برخی 
از موضوعات تحول پیدا کردیم و در برخی 
که  موضوعاتی  از  یکی  نداشتیم  تحول 
و  تعلیم  نظام  در  تحول  بحث  کردند  ذکر 

تربیت است.
که  است  این  بنده  سوال  افزود:  وی 
فرمایشات  مخاطبان  اصلی ترین  عنوان  به 
درآموزش  تحول  برای  ما  ارزیابی   رهبری، 

چیست؟    
وزیر آموزش و پرورش با یادآوری این 
چیست،  آموزشی  نظام  از  ما  ارزشیابی  که 
گفت: باید بدانیم که ارزیابی ما از معلمان، 
که  چرا  و...چیست،  تحصیلی  سال  محتوا، 
به  که  است  اصلی  گلوگاه  ارزشیابی  نظام 

تمام کارهای ما جهت می دهد.
نظر  از  کرد:  تاکید  میرزایی  حاجی 
شرعی به دلیل خواسته مقام معظم رهبری 
و از نظر قانون به دلیل مصوبه شورای عالی 
انقالب فرهنگی ماموریت داریم که تحول را 
در آموزش و پرورش پیگیری و اجرا کنیم.

نظام  و  آموزشی  محتوی  و  معلم   *
ارزشیابی سه محور اصلی تحول هستند

عضو دولت تدبیر و امید با بیان این که 
سه شاخص را برای تحول، محور می دانم و 
آن سه معلم و محتوا و نظام ارزشیابی است، 
تصریح کرد : باید توانمندی معلمان امروز 
با معلمان دیروز تفاوت داشته باشد و نقطه 
عزیمت تحوالت از محتوا شروع می شود و 

محتوایی که آموزش می دهیم.
حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: زمان 
دست  از  محتوا  در  تحول  برای  را  طالیی 
داشته  گفتن  برای  حرف  باید  و  داده ایم 
باید  گذشته  مهرهای  با  مهر۹۹  لذا  باشیم 

تفاوت داشته باشد.
اتفاق مهمی  تاکید کرد: سومین  وی 
که باید در تحول رخ دهد، تحول در نظام 
توانمندی  باید شایستگی و  ارزشیابی است 
معلمان را در یک نظام ارزشیابی بررسی کنیم 
و اینکه محتوا ساحت های مختلف را منعکس 

می کند را ارزشیابی کنیم.
وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: باید 
بررسی کنیم که تحول برای مخاطبان ما؛ 
دانش آموز، معلم، خانواده، جامعه، دولت و 

مدیران  چه فهمی داشته است؟
معلم  افزود: در حوزه  میرزایی  حاجی 
منابع  توسعه  و  ریزی  برنامه  معاونت  باید 
انسانی  نیروی  کیفیت  و  ساماندهی  درباره 
ارزیابی دقیقی داشته باشد و سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی باید تحول در محتوا 
تحولی  بسته های  به  کند.وی  بررسی  را 
در  نمی توانیم  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره 
برابر مطالبات زمان را از دست دهیم و باید 
تمرین کنیم تا تحول را ایجاد کنیم و باید با 
جامعه مخاطب حرف روشنی داشته باشیم 

و تحول را تمرین کنیم.
وی با یادآوری این که دیدگاهی وجود 
دارد که چگونگی تحول را در جهان بررسی 
در  تحول  محصول  تحول  گفت:  می کند، 
نهادها است و منظور قواعد مناسبات است 
یعنی مجموعه قواعدی که سازمان را اداره 
این ها  در  تحول  مستلزم  تحول  و  می کند 
نقطه  که  چرا  است  یادگیری  در  تحول  و 

عزیمت هر تحولی یادگیری است.
ویروس  شیوع  به  مناسبی  پاسخ   *

کرونا داشتیم
بخش  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
دیگری از سخنانش از تالش های مدیران 

اخیر  ماهه  چند  این  در  همکاران  و  کل 
قدردانی می کنم چرا که تالش های دلسوزانه 
و خالقانه ای بوده است و ارزیابی کلی بنده از 

مدیران ستادی و استانی مثبت است.
که  این  یادآوری  با  میرزایی  حاجی 
معاونان  همت  به  کرونا  شیوع  شرایط  در 
و مدیران این وزارتخانه واکنش سنجیده و 
مناسبی به پدیده نوظهور و غیر منتظره کرونا 
داشتیم، اظهار داشت: مدعی هستیم که از 
نظر سرعت، کمیت، کیفیت، تنوع وگستره 
واکنش، پاسخ مناسبی نشان دادیم و پاسخ 
هایی که داده شده در زمان فشرده ای که 

داشتیم ارزنده بود.
وی تصریح کرد: این توفیقات مرهون 
فضل الهی خدا است که قلب ها را همراه با 
اراده ها را بر می انگیزد و خوشبختانه در دوران 
شیوع کرونا وقت گذاشته شده است و جدیت 

به خرج داده شده و کار پیش رفته است.
مدت  این  در  که  این  بیان  با  وی 
جلسات ویدیو کنفرانس متعددی با حوزه های 
جلسات  کرد:  خاطرنشان  داشتیم،  مختلف 
ادامه  باید  مجازی ظرفیت خوبی است که 
داشته باشد و هرچه در زمان کوتاه تر ارتباط 
بگیریم و دیدگاه ها را منتقل کنیم انسجام و 

همدلی بیشتری به وجود خواهد آمد.
همچنین  پرورش  و  آموزش  وزیر 
ز  ا تصمیم گیری  سطوح  معموال  گفت: 
می شوند  وصل  هم  به  بخشنامه ها  طریق 
و  دهیم  تغییر  را  ارتباط  این  می خواهیم  و 
رویکرد را اصالح کنیم و درباره منطق کار 

گفت وگو کنیم.
حاجی میرزایی ادامه داد: همه دانش در 
چرایی و چگونگی است و بخشنامه ها ارتباط 
بی روح است و تنها از لحاظ حقوقی تکالیف 

و ماموریت ها را روشن می کند.
معیارهای  از  یکی  کرد:  تصریح  وی 
ارزیابی از هر مدیری در هر سطحی ظرفیت 
از خودش است و  با سطوح پس  گفت وگو 
هرچه این ظرفیت کامل تر و خالقانه تر باشد 

قطعا ارزیابی آن فرد باالتر است.
عضو دولت تدبیر و امید افزود: باید به 
تدریج ظرفیت و بلوغ سیستم را ارتقا دهید 
لذا این کار انجام گرفته و ادامه خواهد داشت 
و از شما می خواهم که در تمام سطوح آن 
با  را اجرا کنید. به طور مثال مدیر مدرسه 
مدارس  مدیران  با  منطقه  مدیر  و  معلمان 
امکان  این  مجازی  فضای  البته ظرفیت  و 

را می دهد که کار را راحت تر انجام دهیم.
حاجی میرزایی با بیان این که کرونا 
زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است، 
اقتصاد،  فرهنگ،  کرونا؛  ویروس  گفت: 
آموزش، سیاست، روابط بین المللی و ... را 
تاثیر  این  و همچنان  داده  قرار  تاثیر  تحت 
ادامه دارد و پیامدهایی را بر همکاری بین 
و  المللی  بین  تنش های  افزایش  المللی،   
...داشته است و ارزیابی ها نشان می دهد که 
افزایش  حاکمیت  و  دولت  به  مردم  اعتماد 

پیدا کرده است.
وی یادآور شد: حکمرانی در سالمت 
و بهداشت محک خورد و ارزیابی شد، همه 
که  کردند  شرکت  مسابقه ای  در  کشورها 
سرمایه ها  هرچند  بود،  یکسان  آن  موضوع 
یکسان نبود و این که یک حکمرانی چگونه 
توانایی گذر از این پدیده را دارد بسیار مهم 
است چرا که شرایط روانی جامعه را تحت 

تاثیر قرار داده است.
وزیرآموزش و پرورش با بیان این که 

باورها و اعتقادات در چالش های جدی قرار 
گرفتند، گفت: بعضی از ارزیابی ها نشان داد 
که ظرفیت دینداری در کل جوامع افزایش 

پیدا کرده است.
گفت:  همچنین  یی  ا ز میر جی  حا
پیدا  تغییر  روابط  و  شد  شکسته  عادت ها 
کرد، هنجارها دچار تغییر شدند و فرسودگی 
شکل  جامعه  از  بخش هایی  در  ناتوانی  و 
گرفت و در سطوح مختلف تأثیرات متنوعی 
گذاشت. در این شرایط کارهای مختلفی از 
سوی اندیشمندان جهانی صورت گرفته است 
و ما به عنوان متولیان تعلیم و تربیت باید با 

این دیدگاه ها آشنایی داشته باشیم.
دوران  این  در  کرد:  اضافه  وی 
پیدا  موضوعیت  الکترونیکی  آموزش های 

کرد.
وی به تأثیرات آموزش مجازی اشاره 
عدالت،  بر  آموزش ها  این  گفت:  و  کرد 
سیاست  تحصیل،  ترک  دسترسی،  کیفیت، 
مقوله  آن،  حکمرانی  و  آموزش  گذاری 
آموزش  اقتصاد  و  تربیت  و  اجتماعی شدن 
جانبی  تاثیرات  و  تاثیرگذاشت  پرورش  و 
مخاطرات  بررسی  در  همچون  گسترده ای 

و فرصت های استفاده از اینترنت گذاشت.
کرد:  تصریح  پرورش  و  وزیرآموزش 
و  تعلیم  نظام  در  مستحکمی  ساختارهای 
کار  آن  با  سال  سالیان  که  داریم  تربیت 
می کنیم و روش ها سلبی، عادت های عمیق 
این  کرونا  و  دارد  وجود  جدی  تابوهای  و 

ساختارهای غیرقابل تغییر را تغییر داد.
ینکه  ا ن  بیا با  یی  ا ز میر جی  حا
است،  دادن  رخ  حال  در  جابجایی هایی 
و  می خورد  هم  به  اشکالی  کرد:  تصریح 
تمام  و  می گیرد  شکل  جدیدی  اشکال 
ساختارهای که تصور نمی شد تغییر پیدا کند 
امروز با آغوش باز از تغییر استقبال می کند.

این  معتقدند  برخی  داد:  ادامه  وی 
طوفان تغییر که شروع شده است روزی به 
پایان می رسد و در حال حاضر کاری انجام 
ندهیم که این خطای استراتژیکی است چون 
به مناسبات غیرارادی که بر ما تحمیل شده، 

محکوم می شویم.
پرورش تصریح کرد:  و  آموزش  وزیر 
ما متولیان امر تعلیم و تربیت هستیم و باید 
در این زمینه اقدامات بهنگام داشته باشیم 
و بیش از هرکس دیگر باید به این پدیده 
فکر کرد و اندیشید چرا که همواره تغییرات 
و  است  بر  زمان  و  بوده  مواجه  مقاومت  با 
البته قدرت انسان برای شکل دهی به جامعه 

افزایش پیدا کرده است.
با  که  این  بیان  با  میرزایی  حاجی 
طراحی آموزش مجازی در نقطه عطفی قرار 
گرفتیم، گفت: می توانیم برای ساخت آینده 
وارد کار و فعالیت شویم و بایداز این فرصت 
تاریخی برای ارائه مطلوب تر خدمات آموزشی 
با رعایت همه مالحظات و دغدغه ها استفاده 
کنیم.وی خاطرنشان کرد: وارد زیست بوم 
جدیدی می شویم که فرصت هاو تهدیدهای 
چه  بوم  زیست  این  اینکه  و  دارد  جدیدی 
مخاطراتی دارد موضوعی است که باید به 

آن فکر کنیم.
فرصت  بهترین  که  این  بیان  با  وی 
برای سیاست گذاری  بوم جدید  در زیست 
گذشته  به  نسبت  زمانی  هیچ  گفت:  است، 
امکان  که  چرا  نداشتیم  ظرفیتی  چنین 
سیاست گذاری آموزش در زیست بوم جدید 

وجود دارد.

یادآوری  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
سیاستگذاری،  کارکرد  مهم ترین  که  این 
باید  داشت:  اظهار  است،  مناسبات  تنظیم 
روابط را بر اساس قواعد جدید شکل داد و 
این مجال االن شکل گرفته است چرا که 
تنظیم مناسبات برای حل مسئله این است 
که هدفی را محقق کنیم که در هر دو به 
اطالعات نیاز داریم و در زیست بوم جدید 
دسترسی به اطالعات راحت تر شده است.

کرد:  نشان  خاطر  میرزایی  حاجی 
هرکس تعمق فکری بیشتری داشته باشد، 
تاثیرگذاری بیشتری دارد، ادامه داد: عرصه 
دارم  درخواست  و  است  سنگینی  و  خطیر 
که به این فرصت طالیی بیاندیشید و باید 
راه حل ها را پیدا کنیم و در سلسله مراتب 
اداری هرجایی که هستیم باید فکر و اندیشه 

داشته باشیم.
ما  همه  که  این  یادآوری  با  وی 
اظهارداشت:  باشیم،  موفق  که  می خواهیم 
رضایت خداوند و خلق خدا را پیگیر هستیم 
و برای این موفقیت سه شاخص را معرفی 

می کنیم.
وی تاکید کرد: سرمایه های متعددی 
داریم، سرمایه های فیزیکی، مادی، انسانی 
و اجتماعی داریم که تجربه بشر نشان داده 
همین  به  سرمایه ها  مراتب  سلسله  است، 
فکر  روزی  مثال  بطور  است  بوده  شکل 
می کردند سرمایه فیزیکی مهم است پس از 
مدتی به این رسیدند که کیفیت انسان مهم 
است تا اینکه به سرمایه اجتماعی رسیدند و 
اینکه چه ارزش هایی وجود دارد که مناسبات 

را شکل می دهند.
خاطرنشان  پرورش  و  آموزش  وزیر 
داشته  را  انسانی  نیروی  بهترین  اگر  کرد: 
باشیم اما در جامعه ای که اعتماد ندارد کار 

کنیم  هیچ پیشرفتی نخواهیم داشت.
حاجی میرزایی با بیان این که یکی از 
مهم ترین ماموریت های ما این است که از 
این سرمایه محافظت کنیم، گفت: در هنگام 
ما  به  جامعه  اعتماد  باید  مسئولیت  تحویل 
بیشتر شده باشد و موقعیت آموزش و پرورش 
در جامعه برجسته تر شده باشد و اگر نتوانیم 
این کار را بکنیم امانتدارهای خوبی نبودیم.

مید  ا و  تدبیر  دولت  بینه  کا عضو 
اجتماعی  سرمایه  نتوانیم  اگر  کرد:  تاکید 
را باال ببریم مسوولیت خود را به خوبی به 
سرانجام نرسانده ایم چرا که یکی از مهم ترین 

ماموریت های ما حفاظت از امانت ها است.
* داشتن دستاورد و حل مشکالت باید 

حاصل تالش ما باشد
وزیر آموزش و پرورش با یادآوری این 
است،  بعدی  شاخص  داشتن  دستاورد  که 
کنیم  حل  را  مشکلی  باید  ما  کرد:  اذعان 
که اثر  وجودی داشته باشیم بطور مثال اگر 
وجود  مندی  قاعده  که  کارمی کنیم  جایی 
ندارد تالش کنیم آنجا را قاعده مند کنیم 
و باید انگیزه را در آنجا ارتقا دهیم، معلمان 
را توانمند کنیم، سازماندهی مطلوبی برای 
نیروی انسانی داشته باشیم لذا مهم ترین کار 
تحقق افزایش رضایت مندی عمومی است.

حاجی میرزایی تاکید در پاسخ به این 
پرسش که  دستاورد ما چیست؟ با اشاره به 
اینکه شاخص سوم توانایی انگیزه دادن است، 
گفت: به این باور رسیده ام که مدیری بهتر 
است که در ایجاد انگیزه در افراد موثر باشد 
چرا که باید شوق را در دل افراد برای انجام 
کار ایجاد کنیم و انگیزه آنان را برانگیزانیم. 
این شایستگی بزرگی برای یک مدیر است 
که دیگران را برای کار کردن بسیج می کند.

وی افزود: یکی از کلیدی ترین تفاوت 
میان مدیران، در همین انگیزه بخشی به افراد 
است و کسی که نمی تواند این کار را انجام 
بدهد مدیر نیست چرا که نمی تواند دیگران 

را همراه کند.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ابزار 
این شاخص گفت وگو، احترام، دیدن دیگران 
و شنیدن خوب دیگران است و مدیری موفق 
است که خوب شنیدن و هنر شنیدن را دارد 
که این هنر مستلزم وقت گذاشتن و حوصله 

داشتن است.

تعامل دولت و مجلس می تواند راهگشای مشکالت باشد
نماینده مردم بندر عباس در مجلس یازدهم تاکید کرد که اگر مجلس 
با تعامل با دولت برنامه ریزی منسجمی داشته باشد قطعا بخش اعظمی از 

مشکالت حل خواهد شد.
احمد مرادی با اشاره به ضرورت همکاری و انسجام دولت و مجلس 
برای پیشبرد امور، بیان کرد: قوای مجریه و مقننه دو قوه تاثیر گذار و مهم 
کشور به شمار می روند که هر کدام مستقال نقش مهمی در زندگی مردم دارند.

وی در ادامه اظهار کرد: دولت انتظارات و خواسته های خود را برای 
پیشبرد اهداف کشور در قالب الیحه به مجلس می آورد تا با مصوبات قانونی و 
نظرات نمایندگان کار را جلو ببرد. قطعا تعامل و همکاری بین دولت و مجلس 
امری ضروری است. اگر مجلس با تعامل با دولت برنامه ریزی منسجمی 

داشته باشد قطعا بخش اعظمی از مشکالت حل می شود.
از  بندرعباس در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد:  نماینده مردم 
سوی دیگر دولت باید به جایگاه و شأن مجلس که در راس امور است احترام 
بگذارد و در پیشبرد امور هماهنگی الزم را با مجلس داشته باشد. قطعا هر 
دو قوه از تعامل با یکدیگر منافع بیشتری خواهند برد. انتظار این است که 
مجلس یازدهم نیز با دولت ارتباط خوبی برقرار کند و وزرا به مجلس آمده و 

برای حل مسائل و مشکالت تعامل خوبی شکل بگیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: نمایندگان مجلس وکیل مردم هستند و انتظارات 
مردم را به دولت منتقل می کنند. انتظار ما این است که دولت نیز برای رفع 

مشکالت مردم همکاری الزم را با مجلس داشته باشد.

هم جناح نبودن دولت و مجلس، نماد توسعه یافتگی است
نماینده مردم ایالم در مجلس یازدهم هم جناح نبودن و تفاوت سلیقه 
سیاسی میان دولت دوازدهم و مجلس یازدهم را نماد توسعه یافتگی خواند 
نیست،  تهدید  سیاسی،  جناح  یک  به  قدرت  همه  نکردن  واگذار  گفت:  و 

فرصت است.
سارا فالحی ضمن تأکید بر ضرورت وحدت و همراهی مجلس و دولت 
در شرایط کنونی اظهار داشت: وحدت همیشه و در هر کاری رمز موفقیت 
بوده و هست مخصوصا در جمهوری اسالمی. از آغاز پیروزی انقالب تاکنون 
ما دستاوردهای بزرگی در سایه وحدت به دست آورده ایم. تالش برای ایجاد 
وحدت عملی میان قوای سه گانه در سیره و منش امام خمینی )ره( و مقام 
معظم رهبری بوده و هست. رهبر انقالب در این راستا رهنمودها و تالش های 

عملی درخشان و تاریخ سازی داشته اند.
نماینده مردم ایالم در مجلس یازدهم با بیان اینکه »مجلس و دولت هم 
دو بازوی قدرت نظام هستند« گفت: وظیفه این دو قوه کار برای مردم است. 
یکی با وضع قانون و نظارت بر اجرای آن به مردم خدمت می کند و دیگری با 
اجرای صحیح قانون. اگر این وظیفه به درستی تبیین و تفهیم شود نه تنها هم 
جناح نبودن و تفاوت سلیقه سیاسی تهدید نیست بلکه می تواند فرصت باشد.

فالحی تأکید کرد: اتفاقا یکی از نمادهای پیشرفت و توسعه این است 
که همه قدرت را به یک سلیقه و جناح سیاسی واگذار نکنیم. در این صورت 
دو قوه در رقابت برای خدمتگزاری درست عمل می کنند و به البی و کارچاق 
کن یکدیگر تبدیل نمی شوند. عالوه بر این همان طور که بادهای مخالف 
باعث پرواز هواپیما می شوند سالیق متفاوت سیاسی هم می تواند منجر به 
پیشرفت جامعه شود. البته این زمانی عملیاتی می شود که هدف خدمت باشد 

نه مچ گیری.
وی وحدت استراتژیک مجلس و دولت را نوعی همگرایی در سطح کالن 
دانست و گفت: در عین حال، اراده مجلس یازدهم که مبتنی بر نظارت عالمانه 
و شجاعانه بر عملکرد دولت و سایر نهادهاست در تضاد با وحدت نیست چون 
این مجلس که نماد اراده ملت است برای این مهم از مردم وکالت گرفته 
است که هم در حوزه تقنین و هم در حوزه نظارت درست عمل کند. پس 
وظیفه دارد مو را از ماست سیاست و اقتصاد این کشور بکشد و اگر این گونه 

عمل نکند باید بازخواست شود.
نماینده مردم ایالم در مجلس با بیان اینکه »قرار نیست دولت و مجلس 
در برابر هم باشند« اظهار کرد: این دو نهاد اجرایی و تقنینی با کار و خدمت، 
آرامش روانی و اجتماعی مردم را تامین کنند و در شرایط کنونی وحدت این 
دو می تواند این آرامش را تقویت کند. اما این وحدت رویه باید وحدت در 
خدمت رسانی باشد نه در سکوت مجلس در برابر عدم اجرای قانون. پس، 
وحدت رویه مجلس و دولت به معنای نادیده گرفتن وظیفه نظارتی مجلس 
و وظیفه اجرایی دولت نیست چون قرار نیست نظارت مجلس غیر کارشناسی 

و غیر سیاسی باشد.
فالحی در پایان سخنان خود، غیرکارشناسی  بود عمل مجلس را علت 
تضعیف کارآمدی نظام دانست و گفت: باید تمام تالش مجلس و دولت در 
راستای کار صحیح، مفید و فرصت آفرین برای مردم باشد و هر دو باید روی 
این مهم به توافق و وحدت نظر برسند چون مردم بیش از هر زمان دیگری 
به خدمت رسانی صادقانه آن هم فارغ از سیاست بازی و جناح بازی نیاز دارند. 

ما نباید  مردم را خسته و دلسرد کنیم.

مسائل اقتصادی با تصویب طرح و الیحه مرتفع نمی شود
تاکید کرد: مجلس ظرف چند هفته  رییسه مجلس  یک عضو هیات 
آینده با شکل گیری کمیسیون های تخصصی قطعا به مباحث اقتصادی به 

طور کارشناسی ورود خواهد کرد.
روح اهلل متفکر آزاد ، درباره مهم ترین اولویت های مجلس یازدهم بیان 
ترین  مهم  از  یکی  کردند،  تبیین  رهبری  معظم  مقام  که  کرد: همان طور 
اولویت های مجلس یازدهم پرداختن به مباحث اقتصادی است. اکنون باید 
فرصت داد تا کمیسیون های تخصصی مجلس شکل بگیرد تا کار تخصصی 

در این حوزه آغاز شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار کرد: اما آنچه که مشخص است 
از  اولویت همه نمایندگان است.  اقتصاد، معیشت و اشتغال مردم در  بحث 
سوی دیگر مباحث اقتصادی نیز صرفا با تصویب الیحه و طرح حل نخواهد 
شد. ما باید به سمت کارآمد کردن قوانین موجود و برداشتن موانع بر سر راه 

تولیدکنندگان حرکت کنیم.
این عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان تصریح کرد: ان شاءاهلل در اولین 
فرصت که کمیسیون های تخصصی مجلس شکل بگیرد، هر یک از کمیسیون 
ها به طور تخصصی در این حوزه ورود کرده و با بررسی چالش های پیش 

رو برای رفع موانع و گره گشایی از مشکالت موجود گام برخواهیم داشت.

بیش از 40درصد مردم شهر زاهدان حاشیه نشین هستند
 نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی گفت:  استان سیستان 
و بلوچستان و به ویژه شهر زاهدان با مشکالت زیادی مواجه است و تصمیم 

داریم با تمام توان برای حل این مشکالت تالش کنیم.
ساماندهی  نشینی،  حاشیه  ساماندهی  نشست  در  شهریاری  حسینعلی 
حاشیه نشینی و اصالح بافت فرسوده شهر زاهدان را ضروری دانست و گفت: 
متاسفانه بیش از ۴۰درصد مردم شهر زاهدان حاشیه نشین هستند که وضعیت 

زندگی شان به مراتب بدتر از زندگی روستایی است.
وی تاکید کرد: پروژه های عمرانی استان حتی االمکان به شرکت های 
داخلی استان واگذار شود چراکه حضور و فعالیت شرکت های سایر استان ها 
و استان های معین موجب خروج پول و سرمایه از استان می شود و مردم ما 
از این منابع سهم نمی برند و این در حالی است که شرکت های داخلی استان 

در شرایط بیماری کرونا هم کار را تعطیل نکردند.
نماینده مردم زاهدان افزود: از بدو انقالب اسالمی تاکنون خدمات 
اند  داشته  توجه  استان  این  به  انجام شده و دولت ها  استان  زیادی در 
کشور  سطح  از  منابع  بیشتر  دریافت  برای  استان  مدیران  است  نیاز  اما 

کنند. تالش 
استان  برای  اسالمی  جمهوری  مسئوالن  مجموعه  گفت:  شهریاری 
محروم و دارای مسائل قومی و مذهبی سیستان و بلوچستان که همجوار با 
دو کشور مسئله دار نیز است، به طور ویژه توجه دارند و توجهات اخیر مقام 
معظم رهبری به استان در بحث پرداخت اعتبارات کالن از محل صندوق 

توسعه ملی بیانگر این مهم است.

یکسویه  هشدارهای  جایگزین  باید  هدفمند  اطالع رسانی 
درباره کرونا شود

حجت االسالم حسن روحانی در گفتگو با سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان 
از اطالع رسانی هدفمند  آخرین گزارش ها  دریافت  آموزش پزشکی ضمن  و 
درباره کرونا در چارچوب دستورات روزهای اخیر خود به وزیر بهداشت، گفت: 
باید به جای ارائه هشدارهای یکسویه و فاقد آگاهی بخشی که صرفًا در مردم 
ایجاد نگرانی و ناامنی روانی کند، با ارائه اطالعات هدفمند و هوشمندانه، مردم 

را در مسیر سازگار کردن زندگی و کار با کرونا یاری کرد.
وی تاکید کرد: باید تمامی ظرفیت های رسانه ای، امکانات ارتباط جمعی و 
راهکارهای مؤثر ارتباطی را برای اطالع رسانی دقیق، مؤثر و هدفمند با مردم به 
کار بگیریم تا ضمن اقناع شهروندان برای همراهی با دستورالعمل های بهداشتی 
و همکاری با مسئولین درمانی کشور، در عین حال فضای فعالیت سازنده و با 

نشاط در جامعه را نیز گسترش دهیم.
در  شده  مطرح  مباحث  به  ه  ر شا ا با  همچنین  جمهور  رئیس 
ساعات  درباره  جمله  با کرونا از  مقابله  ستاد  رؤسای کمیته های  جلسه 
بازگشایی  حرم های مطهر، اقامه نماز جمعه در شهرهای با سطح خطر متوسط، 
آغاز فعالیت مراکز و آموزشگاه های فرهنگی و هنری و آژانس های گردشگری 
از وزیر بهداشت خواست تا طرح های الزم را برای بررسی و تصمیم گیری در 

این موارد به جلسه فردای ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه کند.

جوانان موتور محرک کشور هستند
برای  کشور  محرک  موتور  جوانان  گفت:  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
رسیدن به قله های موفقیت هستند و در حوزه کسب وکارهای نوپا و اقتصادهای 

دانش بنیان بار را از روی دوش کشور برداشته اند.
سیدمحسن دهنوی نماینده مردم تهران با اشاره به فرمایشات مقام معظم 
رهبری در چهاردهم خرداد ماه،گفت: مقام معظم رهبری به  صورت مفصل به 
تحول گرایی و مولفه های آن اشاره و بایدها و نبایدها تحول گرایی را تبیین کردند.

وی با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقالب اسالمی به  درستی بار تحول  و 
تحول گرایی را روی دوش جوانان گذاشتند، افزود: ایشان آن چیزی که جوانان 

باید در این مسیر به آن توجه کنند را نیز به خوبی تبیین کردند.
اساسا  جوانان  کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
و  خمودگی  برابر  در  جوانی  دارند، روحیه  تحول گرایی  برای  بیشتری  انگیزه 
تکرار شدن مقاومت می کند بنابراین هر موقع صحبت از جوانگرایی می شود، 
ناخودآگاه در ذهنمان نوآوری، خالقیت، انرژی، شجاعت و فرار از محافظه کاری 

متبادر می شود.
دهنوی افزود: تحول نیاز به نوآوری، شجاعت و ... دارد که در روحیه 
جوانان نیز وجود دارد بنابراین الزمه ایجاد تحول در هر جامعه ای، در میدان 

بودن و پای کار بودن جوانان آن جامعه است.
وی با اشاره به اینکه امام خمینی )ره( از ابتدای انقالب اسالمی نگاه  
ویژه ای به جوانان داشتند، گفت: بسیاری از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس 
زیر ۳۰ سال سن داشتند؛ همچنین رزمندگان نیز از جوانان و نوجوانان بودند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه پس 
از جنگ تحمیلی و در دوران سازندگی نیز جوانان در میدان حضور داشتند، 
افزود: میانگین سنی جوانانی که صنعت هسته ای کشورمان را رقم زدند، زیر 
۳۰ سال بود؛ در همین سازمان صدا و سیما آنجایی که در این چند سال اخیر به 
جوانان اعتماد شده به  شدت موفق بوده است. در همین ایام کرونا، جزء معدود 
کشورهایی بودیم که تجهیزات پزشکی را به صورت داخلی تامین کردیم که 

تمام این فعالیت ها توسط جوانان کشورمان انجام شد.
اعتماد کردیم آن ها  به جوانان  اینکه هر جایی که  بر  تاکید  با  دهنوی 
قله ها را فتح کردند، گفت: جوانگرایی باید از مسیر درست طی شود زیرا این 

جوانگرایی آفت هایی نیز دارد.
در  و  مختلف  سخنرانی های  در  رهبری  معظم  مقام  شد:  یادآور  وی 
چهاردهم خرداد ماه نیز فرمودند که اگر می گوییم جوانگرایی، به معنای کنار 
گذاشتن با تجربه ها نیست. روحیه و تفکر جوانی به معنای نوآوری، شجاعت 

و تحول گرایی است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه شهید 
حاج قاسم سلیمانی از افراد با تجربه ای بود که روح جوانی داشت، تصریح کرد: 

شهید سلیمانی تمام ویژگی های روحیه و تفکر جوانی را داشتند.
دهنوی با بیان اینکه ما می گوییم روحیه جوانی باید کنار افراد با تجربه 
قرار بگیرد، گفت: رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت آغاز به کار مجلس 
یازدهم شورای اسالمی فرمودند که انرژی و روحیه جوانی در کنار تجربه افراد 

با تجربه، ممزوج شود تا یک خروجی خوب به دست آید.
وی تاکید کرد: مصداق روحیه جوانی را مقام معظم رهبری می دانم؛ ایشان 
به لحاظ شناسنامه ای شاید مسن باشند اما از لحاظ روحیه، همان ویژگی های 

روحیه جوانی را دارند.
 ۶۰ حضور  کرد:  اسالمی تصریح  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
دستاوردهای  اسالمی از  شورای  یازدهم  مجلس  در  سال   ۴۵ زیر  نماینده 
با  نمایندگان  کنار  در  نمایندگان  این  و  است  اسالمی  جمهوری  و  انقالب 
این  کنار  در  جوانی  ویژگی های  و  روحیه  نتیجه  در  گرفته اند.  قرار  تجربه 
هم  مجلس  رئیسه  و ترکیب هیئت  زد  خواهد  رقم  را  خوبی  نتیجه  تجربه، 

این مهم را نشان می دهد. 
دهنوی بیان کرد: ما معتقد به پیرستیزی نیستیم اما مخالف نگاه پیر، خسته 
و فرطوط هستیم زیرا این چیزی است که باعث عقب ماندگی کشور می شود.

وی با اشاره به فعالیت های نامتعارف برخی اشخاص در جوانگرایی شان، 
گفت: یک شخصی وجود دارد که به آن »آقای همیشه وزیر« می گوییم؛ آن 
زمانی که سنمان کم بود، ایشان وزیر بود و در حال حاضر هم که در هیئت 

رئیسه مجلس هستیم هم به عنوان وزیر فعالیت می کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به ظرفیت ۳۴ 
میلیونی جوانان در کشورمان، گفت: مقام معظم رهبری بارها فرموده اند این 
برای کشورمان محسوب  بزرگ  انسانی، یک سرمایه  به عنوان یک ظرفیت 
به  رسیدن  برای  کشور  محرک  موتور  جوانان  می گوید  نگاه  می شود. این 

قله های موفقیت هستند.
دهنوی با تاکید بر اینکه سرمایه کشورمان نفت نیست بلکه نیروی انسانی 
است، افزود: در مقابل تفکرات جوانگرایی رهبر معظم انقالب اسالمی، نگاهی 
وجود دارد که به این ۳۴ میلیون جوان می گوید، »معضل جوانان بیکار«؛ این 

نگاه باید به کنار برود.
امور  اداره  در  شتاب زدگی  را  جوانگرایی  آسیب های  از  یکی  وی 
کشور عنوان کرد و یادآور شد: بسیاری از کشورها میانگین سنی مدیران 
را  با تجربه  افراد  اما آن ها  از کشورمان است  باالتر  به  مراتب  دولتی شان 
به  را  اجرا  عرصه  اما  دارند  مشاوره حضور  مقام  در  بلکه  نمی گذارند  کنار 

می کنند. واگذار  جوانان 
عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم تصریح کرد: برای کشوری که ۳۴ 
میلیون جوان دارد، بد است که در دولتش وزیر ۷۰ ساله دارد. در کشور با وجود 
اینکه ۱۰ میلیون جوان تحصیل کرده و متخصص داریم اما هنوز در الیه اجرا، 
وزیر، معاون وزیر و مدیران کلی داریم که نزدیک به ۷۰ سال سن دارند و بعضا 

تجربه دارند اما تخصص مرتب با حوزه کاری خود را ندارند.
دهنوی تاکید کرد: یک نگرانی در خصوص جوانگرایی وجود دارد که 
نباید تبدیل  نیز هست. جوانگرایی  دغدغه مقام معظم رهبری و تمام مردم 
شود به »جواِن من گرایی«؛ یعنی مدیر پیر پس از خود از بستگانش در آن 
ُپست استفاده می کند و این جوانگرایی نیست؛ جوانگرایی در درون خودش 

نخبه گرایی و شایسته ساالری دارد.
وی خاطرنشان کرد: جوانان متخصص در حوزه کسب وکارهای نوپا و 

اقتصادهای دانش بنیان بار را از روی دوش کشور برداشته اند.
عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم تصریح کرد: دو نکته در جوانگرایی 
با  معادل  را  جوانگرایی  که  باشد  حواسمان  اینکه  نخست  است؛  مهم  بسیار 
نخبه گرایی و تخصص گرایی ببینیم نه معادل با »جواِن من گرایی«. نکته دوم 
اینکه پیرترها و با تجربه ها در الیه سیاست گذاری و مشورت دادن حضور فعال 

داشته باشند اما فعالیت  اجرایی را به جوانان بسپارند.
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زیر نظر: ناظم رام

مرکز  رئیس  و  تهران  شهر  مدیرکل 
سنجش و پایش کیفیت از دو حوزه امتحان 
برگزاری  یند  فرا و  تهران  شهر  نهایی 

امتحانات در این حوزه ها بازدید کردند.
از  که  سرزده  بازدیدهای  این  در 
و  مدنی  اهلل  آیت  شهید  پسرانه  دبیرستان 
دبیرستان دخترانه نمونه دولتی فراست واقع 
در منطقه یک شهر تهران صورت گرفت، 
خسرو ساکی، رئیس مرکز سنجش و پایش 
پروتکل های  اینکه  به  اشاره  با  کیفیت 
بهداشتی برای جلوگیری از شیوع کرونا به 
مدارس ابالغ شده است، گفت: حوزه های 
امتحان نهایی باید تمامی ضوابط مربوط به 
برگزاری امتحانات نهایی را رعایت کنند و 
دانش آموزان پیش از شروع امتحان و برای 
ارتقای امنیت و صحت امتحانات نیم ساعت 
قبل از شروع امتحانات، وارد سالن و روی 

صندلی ها نشسته باشند.
وی در ادامه با اشاره به افزایش امنیت 
امتحانات گفت: ارسال سواالت رمز گذاری 
طریق  از  سواالت  رمز  بازگشایی  و  شده 
به  وابسته  ۳۰دقیقه  ۱۵تا  بین  الکترونیکی 
مقدار زمان الزم برای تکثیر و تعداد سواالت، 

تکثیر  اتاق  و  قرنطینه  به  امتحان  از  پیش 
سواالت واقع در حوزه  اجرا ارسال می شود 
و در این مدت سواالت تکثیر شده به حوزه 

امتحانی ارسال می شود.
شهر  مدیرکل  فوالدوند،  عبدالرضا 
آزمون های  اهمیت  به  اشاره  با  نیز  تهران 
گفت:  دوازدهم  و  نهم  پایه  در  حضوری 
امتحانات پایه نهم در انتخاب رشته دانش 
موثر  آموزان  دانش  شغلی  آینده  و  آموزان 
به  هم  دوازدهم  پایه  امتحانات  و  است 
دارای  کنکور  در  دیپلم  معدل  تاثیر  دلیل 

اهمیت است.

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و 
پروتکل های  اساس  بر  پیشگیری  ضرورت 
بهداشتی اظهار کرد: آموزش و پرورش شهر 
تهران برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
از  را  نهایی  آزمون های  حوزه های  تعداد 
است  داده  افزایش  به ۵۰۰حوزه  ۲۷۴حوزه 
و تعداد دانش آموزان در حوزه های امتحان 
نفرکاهش  به۱۲۰  ۲۷۴نفر  تعداد  از  نهایی 

پیدا کرده است.
سنج  تعداد۵۰۰تب  گفت:  فوالدوند 
خریداری  نهایی  امتحانات  حوزه های  برای 
اجرایی  عوامل  ورود  از  پیش  تا  است  شده 

سنجیده  آنها  بدن  حرارت  آموزان  دانش  و 
تا  کرده ایم  توافق  بسیج  با  همچنین  شود. 
از  برای ضد عفونی مدارس در قبل و بعد 

برگزاری آزمون به ما کمک کنند.
شهر  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
جهت  آموزش  اهمیت  به  اشاره  با  تهران 
مربیان  گفت:  کرونا  تکثیر  از  پیشگیری 
ا  جر ا ی  ه ها ز حو ن  ا یر مد و  شت  بهدا
برگزاری  از  پیش  را  الزم  آموزش های 
کرونا  شیوع  از  پیشگیری  امتحانات جهت 
دیده اند و با توجه به این آموزش ها تمامی 
برگزاری  در هنگام  بهداشتی  پروتکل های 
آزمون ها رعایت می شود و خانواده ها از این 
بابت و در مورد سالمت فرزندانشان نگرانی 

باشند. نداشته 
بر اساس گزارش مرکز اطالع رسانی 
و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، 
شایان ذکر است، طی این دو بازدید نحوه 
به  ورود  هنگام  آموزان  دانش  عفونی  ضد 
دستکش،  و  ماسک  از  استفاده  مدرسه، 
در  صندلی ها  بین  گذاری  فاصله  رعایت 
محل برگزاری آزمون، مخزن سواالت و ... 

مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

افزایش حوزه  آزمون های نهایی از 274به 500 حوزه

سازمان  اجتماعی  آسیب دیدگان  امور  دفتر  مدیرکل 
بهزیستی کشور ضمن درخواست از مردم برای ارائه گزارش 
موارد کودک آزاری به سامانه اورژانس اجتماعی به شماره 
نیروی  مجازی  فضای  پلیس  با  سازمان  این  گفت:   ۱۲۳
انتظامی برای مقابله با موارد کودک آزاری در فضای مجازی، 

همکاری مشترک دارد.
محمد علیگو افزود: یکی از نکات مورد توجه در موارد 
کودک آزاری، مشخص نبودن ابعاد کودک آزاری برای مردم 
اخیر کودک  به طور مثال شاید هنگامی که تصاویر  است 
آزاری از سوی مادرش در فضای مجازی منتشر می شد و 
مردم می دانستند که باید اینگونه موارد را به شماره تلفن 

۱۲۳ اطالع دهند، بهزیستی زودتر اقدام می کرد.
وی ادامه داد: با اطالع دادن مردم، کودک نیز کمتر 
این موضوع  باید خیلی روی  بنابراین  آزار و اذیت می شد 
کار شود که کودک آزاری در فضای مجازی را مردم باید 

زود اطالع دهند.مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: از سوی دیگر رسانه ها، 
متخصصان مربوطه و نیز محققان دانشگاهی باید ساختارهای 
قضایی، حقوقی و قانونی و دیگر ابعاد کودک آزاری را برای 

مردم روشن کنند.
علیگو تاکید کرد: همچنین سیستم قضایی کشور نیز 
باید عواقب کودک آزاری را به صورت روشن و شفاف در 
اختیار رسانه ها قرار دهد تا حداقل ترمزی باشد برای کسانی 

که اقدام به کودک آزاری می کنند.
با  مردم  آشنایی  موضوع  دیگر،  نکته  داد:  ادامه  وی 
سامانه ۱۲۳ است؛ البته شاید بسیاری از مردم با شماره تلفن 
اما نمی  اورژانس اجتماعی آشنایی داشتند  به  ۱۲۳ مربوط 
دانستند که موارد کودک آزاری در فضای مجازی را نیز می 

توانند به اورژانس اجتماعی اطالع دهند.
سازمان  اجتماعی  دیدگان  آسیب  امور  دفتر  مدیرکل 

بهزیستی کشور با بیان اینکه سامانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی 
پذیرای همه نوع خبر از مردم در حوزه کودک آزاری است، 
افزود: در این زمینه با پلیس فتا همکاری مشترک داریم و 
در صدد هستیم تفاهم نامه مشترکی در این زمینه با نیروی 

انتظامی منعقد کنیم.
به گزارش ایرنا به تازگی، زنی که با کتک زدن فرزند 
مردم  از  اینستاگرام،  صفحه  در  آن  تصاویر  پخش  و  خود 
تقاضای پول برای عدم انجام این رفتار غیرانسانی می کرد، 
رضوی  خراسان  فتای  پلیس  گفته  به  حال  و  شد  دستگیر 
برای  و شخصی  است  قربانی  که خود  کرده  ادعا  زن  این 
اخاذی، صفحه اینستاگرام او را هک کرده است و با تهدید 
از او می خواسته است تا فرزند خود را داغ کند و این کودک 
سه ساله را به طرز جنون آمیزی آزار دهد. اما مادر مقاومت 
کرده و همین باعث می شود تا آن فرد او را تهدید به انتشار 

عکس های خصوصی اش کند.

همکاری بهزیستی و پلیس فتا برای مقابله با کودک آزاران در فضای مجازی



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1474- یکشنبه 18 خرداد 41399 انرژی اقتصاد- 

توصیه دوباره وزیر راه و شهرسازی به 
مردم برای نخریدن مسکن، این سوال را در 
ذهن ایجاد می کند که آیا با خرید نکردن، 
خانه ارزان می شود؟ دو تن از کارشناسان 
بازار مسکن معتقدند که مهمترین راه حل 
برای تعادل بخشی به بازار مسکن افزایش 
و  است  واقعی  تقاضای  با  متناسب  عرضه 
جوابگو  بلندمدت  در  نخریدن  به  سفارش 

نخواهد بود.
راه و شهرسازی  آخرین توصیه وزیر 
تا  نخرند  خانه  مردم  فعال  اینکه  بر  مبنی 
اسالمی  محمد  شد.  ساز  خبر  شود،  ارزان 
تیر ماه سال گذشته هم این راهکار را برای 
بازار مسکن ارایه کرد اما نرخ سالیانه حدود 
راه حل  از  پس  البته  رفت.  باال  درصد   ۳۴
سال قبل اسالمی مبنی بر خرید نکردن که 
با کاهش معامالت همراه بود قیمت ها تا ۵ 
ماه بعد از آن حدود ۶ درصد کاهش پیدا کرد 
اما به یکباره در آذر ماه شاهد رشد ۶.۸ درصد 
قیمت مسکن در تهران بودیم و بازار روند 
صعودی خود را آغاز کرد که تا اردیبهشت 

امسال ادامه یافت.
برای سفارش به نخریدن باید برنامه 

و استدالل داشت
رئیس اتحادیه مشاوران امالک درباره 
توصیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر خرید 
نکردن مسکن با نرخ های کنونی گفت: شاید 
با کاهش معامالت در کوتاه مدت نرخ ها تا 
حدودی به ثبات برسد اما در میان مدت و 

بلند مدت باید برنامه داشته باشیم.
مصطفی قلی خسروی افزود: با همه 
احترامی که برای آقای اسالمی قائل هستم 
ایشان باید برای توصیه خود استدالل بیاورد. 

مثال بگوید در آینده نزدیک قرار است میزان 
قابل توجهی واحد مسکونی جدید وارد بازار 
اقدام  آخرین وضعیت طرح  درباره  یا  شود. 
ملی مسکن و تاثیرگذاری این پروژه بر بازار 
معلوم  هنوز  که  حالی  در  می کرد؛  صحبت 

نیست عاقبت مسکن ملی به کجا میرسد.
متری  خرید  درباره  همچنین  وی 
و  راه  وزارت  که  کاال  بورس  در  مسکن 
گفت:  داده  قرار  کار  دستور  در  شهرسازی 
مسکن مانند دیگر کاالها مثل آهن، سیمان، 
پالستیک و غیره که خصوصیات ثابتی دارند 
بودن  ناهمگن  به خاصیت  توجه  با  نیست. 
بازار  بورس  دنیا  کجای  هیچ  در  مسکن 
مسکن وجود ندارد. فقط شاید بتوان پروژه 
های مسکونی در حد انبوه مثل پروژه های 
سازمانی که از یک تیپ و مشخصات ثابت 
برخوردارند را بتوان وارد بورس کرد که آن 
هم بعید است که تاثیر قابل توجهی بر قیمت 

مسکن داشته باشد.
تحریم خرید مسکن غیر ممکن است

بازار  کارشناس  روانشادنیا،  مهدی 
غیرممکن  را  خرید  تحریم  نیز  مسکن 
بازار  در  قشر  نوع  سه  گفت:  و  دانست 
مسکن با انگیزه های متفاوتی حضور دارند. 
به  اگر  که  است  کننده  مصرف  قشر  یکی 
سمت خرید نرود وارد بازار اجاره می شود و 
تاثیر بازار اجاره در بخش فروش نیز خود را 

نشان می دهد.
وی افزود قشر دوم سوداگران  هستند 
بازارهای  در  و  می گردند  سود  دنبال  که 
سوم،  مخاطب  می شوند.  جابجا  مختلف 
سرمایه گذاران  هستند که در هر شرایطی در 
بازار مسکن حضور دارند. لذا هماهنگی بین 
این سه قشر تقریباً غیر ممکن است و تحریم 
خرید نکردن از طرف هریک از این گروه ها 
نمی تواند اثر معناداری در کل بازار ایجاد کند.

هیجانی  های  خرید  از  متقاضیان 
اجتناب کنند

روانشادنیا تصریح کرد: البته نکته ای 
که در این بین وجود دارد آن است که عده ای 
که منافعی در یک بازار مشخص دارند بعضًا 
سعی می کنند به بازار جو بدهند. بنابراین 
با  مذکور  زمانی  های  بازه  در  نباید  مردم 
این گروه ها  منافع  به  خرید های هیجانی، 

کمک کنند.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره 
به هجوم تقاضا به سمت بازار بورس گفت: 
فعال تقاضای معناداری در بازار مسکن وجود 
ندارد. شاخص مسکن در ۳۰ سال گذشته بین 
۶۰۰ تا ۱۶۰۰ دالر در نوسان بوده است. در 
حال حاضر این شاخص حدود ۱۰۰۰ دالر 
است یعنی تقریبا در میانه قرار دارد. لذا نه 
قابل  قیمت مسکن رشد  بگوییم  می توانیم 
توجهی را پیدا می کند و نه می توان ادعای 
کاهش قیمت را داشت. راه حلی نداریم جز 
اینکه در بلندمدت عرضه مسکن را متناسب 
با تقاضا متعادل کنیم. همچنین از فرصت 
فروش  بحث  برای  می توان  بورس  رونق 
متری مسکن که در دستور کار دولت قرار 

دارد استفاده کرد.
میانگین قیمت مسکن شهر تهران در 
اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۶ میلیون و ۹۷۰ 
هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت 
به ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه مشابه 
سال قبل ۳۳.۹ درصد رشد نشان داد. تعداد 
معامالت نیز ۱۱ هزار و ۳۱۰ فقره بود که 
نسبت به فروردین امسال ۸۰۹ درصد افزایش 
درصد   ۶.۷ پارسال  اردیبهشت  به  نسبت  و 

کاهش یافت.

ثبت سفارش فروش »سهام عدالت« در تمامی شعب بانک آینده
تمامی شعب بانک آینده، سفارش فروش »سهام عدالت« 

مشتریان خود را دریافت و ثبت می کنند.
بر این اساس، آن دسته از مشتریان بانک آینده که واجد 
شرایط بوده و خواهان فروش سهام عدالت خود باشند، می توانند 
درخواست خود را به یکی از شعب بانک آینده اعالم کنند. این 
مشتریان باید دارای سهام عدالت بوده و شماره شبای معرفی 
شده در برگه سهام عدالت آن ها متعلق به بانک آینده باشد. 

شعب بانک آینده، در حال حاضر عاملیت شرکت کارگزاری بانک آینده را بر 
عهده دارند و به نیابت از کارگزاری، درخواست فروش سهام عدالت مشتریان این 

بانک را ثبت می کنند. 
بانک آینده امکان ثبت غیرحضوری و الکترونیکی سفارش فروش سهام عدالت 
را نیز برای ارائه خدمات مذکور به مشتریان عزیز، برای سهولت هر چه بیشتر، فراهم 
کرده است. مشتریان محترم بانک آینده، برای بهره مندی از خدمات الکترونیکی ثبت و 
edalat. :سفارش فروش غیرحضوری سهام عدالت خود، می توانند به نشانی اینترنتی

ba24.ir مراجعه نمایند.
گفتنی است؛ مرکز ارتباط بانک  آینده به شماره ۲۷۶۶۳۲۰۰-۰۲۱، به صورت 

شبانه روزی آماده  پاسخ گویی به مشتریان محترم است.

تغییر نشانی ورود به اینترنت بانک سینا
در راستای ایجاد امنیت بیشتر کاربران، نشانی ورود به 

صفحه اینترنت بانک سینا تغییر کرد.
منظور  به  سینا،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
ن،  ا بر ر کا بیشتر  منیت  ا و  نکی  با ت  عملیا تسهیل 
به سینا  نک  با نتی  ینتر ا صفحه  به  د  و ر و نی  نشا
https://ib.sinabank.ir/webbank/login/
loginPage.action?ibReq=WEB

تغییر پیدا کرد؛ لذا به منظور پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی افراد سودجو 
و افشای اطالعات بانکی، الزم است کاربران در هنگام استفاده از اینترنت بانک برای 

انجام عملیات بانکی، از ورود به صفحه اصلی این سامانه اطمینان پیدا کنند.
کاربران برای استفاده از اینترنت بانک سینا با مراجعه مستقیم به وبسایت بانک 
سینا به نشانی https://sinabank.ir و انتخاب منوی اینترنت بانک، می توانند 

از خدمات متعدد آن بهره مند شوند.
با اینترنت بانک سینا، طیف وسیعی از خدمات بانکی شامل انواع انتقال وجه، 
مدیریت چک، مدیریت تسهیالت، مدیریت کارت، خرید شارژ با سپرده و کارت، امکان 
پرداخت قبض با سپرده و کارت، تغییر نام کاربری و تغییر رمز عبور و بسیاری دیگر از 

خدمات را در هر زمان و هر مکان قابل انجام است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار:
 تاکید ما افزایش حداقل ها در حقوق کارگران است

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه به افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ 
هزار تومانی حق مسکن کارگران فکر نمی کنیم، گفت: تاکید ما اجرای ماده ۴۱ 
قانون کار و افزایش حداقل ها است ولی اگر پیشنهاد خوبی در خصوص افزایش 

حق مسکن ارائه شود، شاید بپذیریم.
ناصر چمنی ـ در خصوص جلسه شورای عالی کار که با موضوع تعیین حق 
مسکن کارگران برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به آنکه در دعوتنامه ارسالی شورای 
عالی کار، حضور مقام عالی وزارت تاکید شده است وزیر اقتصاد و سرپرست وزارت 

صمت نیز در این جلسه حضور داشتند.
وی در خصوص انتقاد نمایندگان کارفرمایی نسبت به تشکیل جلسه گفت: آنها 
می توانستند بیایند و قبول نکنند ما هم اعتقادمان به حق مسکن اینطور نیست که 
حل مشکالت کند. بحث ما این است که حداقل ها باید افزایش یابد و حق مسکن 
مقوله دیگری است. اگر در جلسه اعالم شد حق مسکن را افزایش می دهیم و ما 
هم قبول کنیم صد درصد امضا می کنند ولی می دانند که بحث ما حداقل ها است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره پیش بینی افزایش حق مسکن 
کارگران در نشست شورای عالی کار نیز گفت: بحث مسکن مقوله ای است که 
از اختیارات شورای عالی کار نیست و شورا تنها پیشنهاد دهنده است احتمال دارد 
ما پیشنهاد بدهیم ولی یکی دو ماه بعد هیات دولت آن را مصوب نکند بنابر این 
حقی برای ما ایجاد نمی کند اما تاکید گروه کارگری اجرای ماده ۴۱ قانون کار 
است و در شرایطی که تورم باالی ۴۰ درصد است چرا حداقل دستمزد ۲۱ درصد 

افزایش می یابد؟
نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حق مسکن کارگران، با حضور وزیر 
کار و نمایندگان کارفرمایی و کارگری برگزار  شد. شورای عالی کار در نشست بیستم 
فروردین ماه که به تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران منجر 
شد، مصوبه ای در خصوص حق مسکن کارگران نداشت و در جلسه روز گذشته به 
موضوع تعیین حق مسکن سال ۱۳۹۹ کارگران پرداخته شد. در حال حاضر کمک 
هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است و حق مسکن تنها آیتم بسته مزد 

کارگران است که باید به تصویب هیات وزیران برسد.

امضا دو تفاهم نامه توسط پژوهشگاه نفت 
پژوهشگاه صنعت نفت با هدف ارزیابی توانمندی گروه های نوپا و ارائه 

خدمات پژوهشی، ۲ تفاهم نامه همکاری امضا کرد.
به گزارش پژوهشگاه صنعت نفت، تفاهمنامه همکاری با رویکرد ارزیابی 
نیازهای  تامین  به  کمک  و  دانش بنیان  شرکت های  توانمندی   تشخیص  و 
کامبیز  و  نفت  صنعت  پژوهشگاه  رئیس  توفیقی،  جعفر  بین  آزمایشگاهی، 
صدقیانی زاده مدیرعامل شرکت توسعه طرح های نفت و گاز فراب امضا شد.

همکاری برای بازارسازی وتوسعه فضای کسب وکار شرکت های دانش 
بنیان و گروه های استارتاپی و برقراری ارتباط با متقاضیان و بهره برداران در 
صنایع نفت، گاز، پاالیشی و پتروشیمی از موضوعاتی است که قرار است در 
این تفاهم نامه دنبال شود. همچنین قرار است پژوهشگاه صنعت نفت شناسایی 
نیازهای فناورانه صنعت، رصد فناوری، همکاری در مراحل مختلف تجاری سازی 
با هدف ورود محصول فناورانه به بازار مصرف را در دستور کار خود قرار دهد.

شرکت توسعه طرح های نفت و گاز فراب، اختصاص بخشی از امکانات 
این شرکت به گروه های نوپا برای توسعه محصول فناورانه و ارائه خدمات 
شکل گیری  برای  مستعد  گروه های  شناسایی  و  منتورینگ  و  مشاوره ای 

استارتاپ ها و توانمندسازی آنها را در برنامه خود قرار می دهد.
تفاهمنامه همکاری با رویکرد ارائه خدمات پژوهشی، مهندسی، مشاوره ای 
و آموزشی نیز بین جعفر توفیقی، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت و ابوالفضل 
شیمیایی  مواد  قطعات  تامین  و  مهندسی  طراحی  مدیرعامل شرکت  خراط، 
تبادل  تفاهم نامه،  این  اساس  بر  که  شد  امضا  )اسپک(  پتروشیمی  صنایع 
اطالعات، تجربیات و توانایی های علمی و همچنین ارائه خدمات پژوهشی، 
این همکاری مشترک  اهداف  از مهم ترین  آموزشی  مهندسی، مشاوره ای و 
محسوب می شود. مشارکت در انجام پژوهش ها با هدف دستیابی به دانش 
فنی و فناوری های اولویت دار از دیگر اهدافی است که مقرر شده است طرفین 

برای حصول آن با یک دیگر همکاری کنند.
و  امکانات  از  استفاده  دانشجویی،  پایان نامه های  و  پروژه ها  انجام 
ظرفیت های آزمایشگاهی طرفین برای انجام پروژه های مشترک و فراهم سازی 
و  کارآموزی  آموزشی،  دوره های  اجرای  برای  نیاز  مورد  شرایط  و  امکانات 
کارگاه های آموزشی مشترک از زمینه های عمومی همکاری در این تفاهم نامه 
است. همکاری این دو مجموعه در حوزه هایی مانند فناوری غشایی، تبدیل 
متانول به بنزین، بازیابی آمین های مستعمل، کاتالیست و خدمات مهندسی 

انجام خواهد گرفت.

بازار نفت در ژوئیه 2020 با کمبود عرضه روبه رو می شود
وزیر انرژی روسیه پیش بینی کرد که کمبود بالقوه نفت در ماه ژوئیه ۳ 

تا ۵ میلیون بشکه در روز خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز از مسکو، الکساندر نواک اعالم کرد که بازار 
جهانی نفت، با توجه به توافقی که میان تولیدکنندگان عضو ائتالف اوپک 
پالس حاصل شد، در ماه ژوئیه با کمبود روزانه ۳ تا ۵ میلیون بشکه ای نفت 

روبه رو خواهد بود.
قیمت  از  برای حمایت  اوپک پالس  ائتالف  نفت عضو  تولیدکنندگان 
جهانی نفت توافق کردند تولید خود را در ماه های مه و ژوئن کاهش حدود 
۱۰ میلیون بشکه کاهش دهند، در هفته های اخیر آنها در حال مذاکره درباره 
این بودند که آیا مقدار کاهش کنونی را فراتر از ماه ژوئن ادامه دهند یا خیر.

وزیر انرژی روسیه گفت: بازار نفت در پی کاهش شدید تقاضا به دلیل 
ویروس کرونا، هم اکنون در مسیر بهبود قرار گرفته است.

وی تصریح کرد که تقاضای جهانی نفت در آوریل امسال ۲۵ تا ۲۸ 
میلیون بشکه در روز کمتر از مقدار عرضه بود و این رقم  در ماه مه با ۲۱ 

میلیون بشکه در روز کاهش یافت.
انرژی روسیه اعالم کرد که به لطف توافق کاهش تولید تقریبا  وزیر 
۱۰ میلیون بشکه نفت اوپک پالس و کاهش تولید طبیعی روزانه ۳.۵ تا ۴ 
میلیون بشکه دیگر تولیدکنندگان عمده نفت، نبود توازن بین عرضه و تقاضا 

به ۷ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. 
نواک افزود: سرعت ذخیره سازی نفت خام که در ماه آوریل بسیار زیاد 

بود، با بهبود شرایط بازار، اکنون به طور چشمگیری کاهش یافته است.
وی گفت: اکنون شاهد بهبود رشد تقاضا هستیم و انتظار داریم که در 

این ماه به تعادل عرضه و تقاضا برسد.
وزیر انرژی روسیه با بیان اینکه انتظار ندارد آمریکا تصمیم رسمی  درباره 
کاهش تولید نفت بگیرد، گفت: مسکو در حال گفت وگو با واشینگتن درباره 

شرایط بازار نفت است.

موفقیت یازدهمین نشست اوپک پالس تضمین شده است
وزیر انرژی عربستان پیش بینی کرد که موفقیت در نشست وزارتی روز 
گذشته )شنبه، ۱۷ خردادماه( کشورهای عضو و غیرعضو اوپک تضمین شده 

خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز از دوبی، عبدالعزیز بن سلمان، روز جمعه )۱۶ 
خردادماه( اعالم کرد که اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و 
متحدانش، موسوم به اوپک پالس، در تالش اند سیاست های کاهش تولید نفت 

خود را برای نشست امروز )شنبه، ۱۷ خردادماه( هماهنگ کنند.
و  تضمین شده  نشست  این  موفقیت  کنونی،  شرایط  با  گفت:  وی 
غیراوپک  و  اوپک  انرژی  و  نفت  وزیران  نشست  برگزاری  برای  هماهنگی 

در حال انجام است.
به گزارش شانا، سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش، 
موسوم به »اوپک پالس« پس از گفت وگوهای فراوان موفق به جلب رضایت 
برخی اعضا برای تمدید مقدار کاهش تولید کنونی خود شد تا مانع سقوط بازار 
شود. به این منظور نشست اوپک پالس امروز )شنبه، ۱۷ خردادماه( برگزار 

خواهد شد تا این تصمیم به طور رسمی تصویب شود.
۲۳ 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 ۹ 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.

مکزیک نمی  تواند تشدید کاهش تولید نفت خود را ادامه دهد
رئیس جمهوری مکزیک اعالم کرد که این کشور قادر به تعمیق کاهش 

تولید نفت نیست.
به گزارش خبرگزاری رویترز از مکزیکوسیتی، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور 
آنچه در  از  تولید نفت فراتر  به تعمیق کاهش  قادر  اعالم کرد که مکزیک 

نشست ماه آوریل ائتالف اوپک پالس توافق شد، نیست.
ائتالف اوپک پالس در ماه آوریل توافق کردند که برای بهبود قیمت ها، 
عرضه خود را در ماه های مه و ژوئن ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش 
دهند. قرار بود این کاهش تولید در ماه های ژوئیه تا دسامبر به ۷ میلیون و 

۷۰۰ هزار بشکه کاهش یابد.
سایر  فشار  مقابل  در  پالس،  اوپک  آوریل  ماه  نشست  در  مکزیک، 
تولیدکنندگان نفت در برابر کاهش ۴۰۰ هزار بشکه  در روز مقاومت کرد و 
متعهد شد که تولید خود را در ماه های مه و ژوئن تنها ۱۰۰ هزار بشکه در روز 
کاهش دهد و اعالم کرد که آمریکا موافقت کرده است که به جای مکزیک 

روزانه ۳۰۰ هزار بشکه از تولید خود بکاهد.
اوبرادور در یک نشست خبری از کشورهایی که به سهمیه کاهش تولید 
خود مطابق توافق اوپک پالس پایبند نبوده اند خواست که پایبندی بیشتری 
داشته باشند و اعالم کرد که مکزیک کاهش تولید خود را تشدید نخواهد کرد.

وی گفت: ما دیگر نمی توانیم کاری انجام دهیم، ما وظیفه خود را انجام 
داده ایم و شما می توانید بررسی کنید که تولید ما، مطابق با توافق، ۱۰۰ هزار 

بشکه کاهش یافته است و نفت بیشتری عرضه نمی کنیم.
ائتالف اوپک پالس پس از گفت وگوهای فراوان موفق به جلب رضایت 
برخی اعضا برای تمدید مقدار کاهش تولید کنونی خود شد تا مانع سقوط بازار 
شود. به این منظور نشست اوپک پالس امروز )شنبه، ۱۷ خردادماه( برگزار 

خواهد شد تا این تصمیم به طور رسمی تصویب شود.

تحریم خرید مسکن غیر ممکن است؛

افزایش عرضه مناسب، راه حل ارزان شدن خانه 
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه( مقدار دو سهم مشاع از هفت سهم پالک 

۴۵۸۹ بخش یک سمنان متعلق به آقای کاظم زیاری
به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹۴۰۰۴۳۶ له خانم فاطمه صحفی فرزند محمد شماره 
ملی ۴۵۶۹۵۷۳۵۶۸ شماره شناسنامه ۶۰۹ به نشانی سمنان بلوار حکیم الهی میدان کشاورز 
ابتدای بلوار علویان اولین کوچه سمت راست کد پستی ۳۵۱۵۷۱۴۱۱۵ و علیه آقای کاظم 
زیاری فرزند حسن شماره شناسنامه ۷۲۲ به نشانی سمنان بلوار حکیم الهی مجتمع صد بهشت 
بلوک ب طبقه ۲ واحد ۶ بابت سند ازدواج شماره ۱۰۸۳۶-۱۳۸۳/۰۳/۲۹ تنظیمی دفتر ازدواج 
شماره ۲ سمنان به میزان ۶۱۴ عدد سکه کامل بهار آزادی مقوم مبلغ ۵۷۷۱۶۰۰۰۰۰ ریال 
بابت اصل طلب و مبلغ ۲۸۸۵۸۰۰۰۰ ریال بابت نیم عشر اجرایی اجرائیه صادر و در تاریخ 
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ به بدهکار ابالغ گردید. بستانکار جهت وصول طلبش درخواست بازداشت و 
توقیف سهم االرث پالک ثبتی شماره ۴۵۸۹ بخش یک سمنان بنام مرحوم حسن زیاری که 
به بدهکار آقای کاظم زیاری می رسد را نمود )سهم االرث مدیون که از پدرش ارث می برد( 
که مقدار دو سهم از هفت سهم عرصه و اعیان پالک فوق به نفع این پرونده بازداشت شد 
و بستانکار خانم فاطمه صحفی تقاضای مزایده پالک مورد بازداشت را دارد که به شرح دفتر 
بازداشتی می باشد. یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری به پالک ۰ فرعی از ۴۵۸۹ 
اصلی مفروز و مجزی شده از فرعی از اصلی مذکور قطعه ۹ واقع در بخش یک ناحیه ۰۰ 
حوزه ثبت ملک سمنان استان سمنان به مساحت ۲۵۴.۷۵ مترمربع متن ملک شماره چهار 
هزار و پانصد و هشتاد و نه اصلی قطعه نه تفکیکی واقع در بخش یک حوزه ثبتی سمنان 
استان سمنان به مساحت ۲۵۴.۷۵ دویست و پنجاه و چهار متر و هفتاد و پنج دسیمتر مربع 
توضیحات ملک به حدود شمااًل پی است به طول ۱۱.۵۰ یازده متر و پنجاه سانتیمتر به قطعه 
شش تفکیکی شرقاً دیواریست مشترک به طول ۲۲.۸۰ بیست و دو متر و هشتاد سانتیمتر به 
چهار هزار و پانصد و شصت و پنج اصلی جنوباً دیواریست به طول ۱۰.۷۵ ده متر و هفتاد و 
پنج سانتیمتر به شارع عام غرباً پی است به طول ۲۳.۰۰ بیست و سه متر به کوچه به عرض 
هشت متر مشخصات مالکیت: مالکیت زهرا رضائی فرد فرزند اصغر شماره شناسنامه ۷۰۸ 
تاریخ تولد ۱۳۴۶/۰۴/۱۰ صادره از تهران دارای شماره ملی ۰۰۵۲۰۲۶۰۳۵ با جز سهم ۵ از 
کل سهم ۷ به عنوان مالک پنج سهم مشاع از هفت سهم عرصه و اعیان با شماره مستند 
مالکیت ۱۱۶۶۹۰ تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی ۴۳۶۸۷۵ 
سری د سال ۹۷ با شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۸۲۰۳۲۹۰۲۱۰۰۶۱۰۰ ثبت گردیده است. 
مالکیت کاظم زیاری فرزند حسن شماره شناسنامه ۷۲۲ تاریخ تولد ۱۳۵۵/۱۱/۰۲ صادره از 
سمنان دارای شماره ملی ۴۵۶۹۴۶۴۰۷۶ با جز سهم ۲ از کل سهم ۷ به عنوان مالک دو 
سهم مشاع از هفت سهم عرصه و اعیان متن سهم: دو سهم مشاع از هفت سهم شش دانگ 
با شماره مستند مالکیت ۹۱۰۹۹۷۲۷۴۴۹۰۰۰۹۸-۱۳۹۱/۰۲/۳۱ موضوع سند مالکیت اصلی 
به شماره چاپی ۳۳۲۹۸۳ سری سال ۵۷ که در صفحه ۳۸۷ دفتر امالک جلد ۱۲۰ ذیل 
شماره ۱۲۵۳۳ ثبت گردیده است. محدودیت سه مورد بازداشت دائم به موجب دستور شماره 
۱۳۹۴۰۴۹۲۹۱۰۵۰۰۳۳۸۵-۱۳۹۴/۰۸/۱۱ صادره از اجرای ثبت سمنان ذیل شماره بازداشتی 
دفتر ۲ ردیف ۴۴۱۸ به مبلغ ۶۰۶۰۱۸۰۰۰۰ به نفع فاطمه صحفی بازداشت می باشد. به موجب 
دستور شماره ۱۳۹۶۰۴۹۲۹۱۰۵۰۰۵۳۷۹ و بایگانی ۹۵۰۰۳۰۹ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ صادره از 
ریاست محترم اجرای اسناد رسمی سمنان به مبلغ ۱۰۳۱۴۹۹۰۰۰ به نفع بانک پاسارگاد بازداشت 
می باشد. به موجب دستور شماره ۱۳۹۷۰۴۹۰۰۰۵۸۶۰۸۴ و بایگانی ۱۳۹۷/۱۱/۲۶-۹۷۰۷۰۷ 
صادره از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سمنان به مبلغ ۹۴۰۸۴۷۷۰ به 
نفع گوهر صحفی بازداشت می باشد و ملک فوق پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری 
ارزیابی قطعی گردید که در گزارش کارشناس تشریح گردیده است خالصه ای از مشاهدات: 
ملک مورد نظر واقع شده در خیابان حکیم الهی سمنان – نبش حکیم الهی ۱۴ پالک ۲ و ۴ 
و کد پستی ۳۵۱۸۶۸۵۶۵۸ با مالکیت دو سهم از هفت سهم مشاع آقای کاظم زیاری و پنج 
سهم باقی متعلق به خانم زهرا رضایی فرد است. مساحت زمین طبق اسناد مالکیت ۲۵۴.۷۵ 
مترمربع است که حد شمال و شرق آن پالک و حد غرب به کوچه به عرض ۸ متر و حد 
جنوب آن در سند مالکیت شارع عام تعریف شده است. با مطالعه پرونده های ثبتی محرز 

گردید که پالک ثبتی ۹۹۷۴ حد جنوب ملک مورد نظر است طبق مدارک موجود مساحت 
پالک ثبتی ۹۹۷۴*۶۸.۵ مترمربع است توضیحاً سند رسمی انتقال قطعی بخشی از پالک 
۹۹۷۴ به شهرداری سمنان در پرونده مشاهده شد، از نظر فیزیکی حد جنوب مجاور پیاده رو 
بلوار حکیم الهی است. بنای ساختمان موجود قدمتی باالی ۳۰ سال دارد. دارای ۳ اتاق و 
هال آشپزخانه و سرویس بهداشتی است. آشپزخانه و سرویس ها تا ارتفاع ۱.۵ متر کاشیکاری 
شده اند. دارای حیاط خلوت در سمت شمال و سیستم دیوار باربر و سقف طاق ضربی است 
پنجره ها و درب های ورودی فلزی و درب های داخلی چوبی است. کف موزاییک و پشت 

بام ایزوگام شده است.
سیستم سرمایشی کولر آبی و سیستم گرمایشی بخاری گازی است و دارای آبگرمکن 
ایستاده گازی است کابینت آشپزخانه فلزی و دیوارها و سقف سفیدکاری و رنگ شده اند 

دیوار راه پله ها رنگ شده اند.
نمای بیرونی ساختمان و حیاط آجری است ساختمان دارای انشعاب برق آب گاز است 
مساحت این قسمت حدود ۱۶۰ مترمربع است ساختمان دارای زیرزمین به مساحت حدودی 
۲۲ مترمربع با دسترسی از پله حیاط و دیوارها اندود سیمان است. در قسمت جنوبی ملک در 
تاریخ بازدید دو باب مغازه به عمق ۳.۵ متر و دهنه مجموع ۱۱ متر برای دو مغازه با فعالیت 
خدمات اتومبیل با دسترسی به پیاده رو بلوار حکیم الهی فعالیت دارند. نتیجه کارشناسی: با 
توجه به موارد ذکر شده و موقعیت محلی و وضعیت خاص حد جنوبی و مالکیت مشاعی و 
سایر عوامل تأثیرگذار در تعیین قیمت مجموع شش دانگ ملک به مبلغ ۷۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
و دو سهم مشاع از هفت سهم به مبلغ ۲۰۷۱۴۳۰۰۰۰ ریال معادل دویست و هفت میلیون و 
صد و چهل و سه هزار تومان به عنوان قیمت پایه مزایده کارشناسی می گردد. مزایده پالک 
بازداشت شده به مقدار ۲ سهم مشاع از ۷ سهم از مبلغ پایه ارزیابی ۲۰۷۱۴۳۰۰۰۰ ریال 
معادل دویست و هفت میلیون و صد و چهل و سه هزار تومان شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی از طرف خریدار فروخته می شود. الزم به ذکر است که پرداخت بدهی ها مربوط 
به ملک فوق تا تاریخ مزایده که رقم قطعی آن مشخص شده یا خیر به عهده برنده مزایده 
است. اموال فوق در روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ از ساعت ۹ الی ۱۲ در محل اجرای ثبت 
سمنان به نشانی سمنان شهرک تعاون – بلوار مدرس – به فروش می رسد و خریداران می 
توانند در وقت مقرر در محل مزایده حضور یافته و در جلسه شرکت نمایند. در صورتی که 
زائد بر مبلغ مندرج در آگهی خریداری شده نسبت به مازاد حق حراج و سایر هزینه ها قانونی 
به عهده خریدار است. ضمناً نیم عشر اجرایی و حق حراج در روز مزایده از خریدار نقداً و در 
صورت عدم شرکت خریدار از بستانکار اخذ و اموال به وی واگذار می گردد. ضمناً شرکت در 
جلسه برای عموم آزاد است و چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد در روز 

بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد.
تاریخ انتشار: روز یکشنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

داود دهباشی 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی سمنان 

آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی افشین کار سقز شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۴۴۶۸۰ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۹ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ۱ - اعضاء هیئت مدیره و سمت های ایشان به قرار ذیل 
و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای ابراهیم یاوری به شماره ملی 
۳۷۶۰۶۰۲۶۴۹ بسمت سمت رئیس هیئت مدیره خانم سیده آمینه حسینی 
به شماره ملی ۳۷۶۱۸۴۰۰۵۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای افشین 
یاوری به شماره ملی ۳۷۰۲۰۳۸۳۳ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره 
-۲ دارندگان حق امضاء مجاز در شرکت : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء 

مشترک مدیرعامل)افشین یاوری( و رئیس هیئت مدیره )ابراهیم یاوری ( 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد واوراق عادی واداری با امضا مدیرعامل 
همراه به مهر شرکت معتبر می باشد. -۳ بازرسان شرکت به شرح ذیل و 
برای مدت یکسال مالی برگزیده شدند : آقای ناصر مرادی به شماره ملی 
۳۷۶۰۵۶۳۴۲۲به سمت بازرس اصلی خانم رویا احمد پناه به شماره ملی 
۰۰۶۵۹۴۶۱۵۴ به سمت بازرس علی البدل -۴ روزنامه کثیراالنتشار دنیای 
جوانان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. -۵ پس از قرائت گزارش 
بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۱۳۹۸ 
مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سقز )۸۶۷۰۵۲(

آگهی تغییرات شرکت دیاکو پردازش توسعه شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت ۱۸۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۵۴۴۰۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شعبه ی شرکت در استان تهران - منطقه 
۱۴ ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله جنت آباد مرکزی ، خیابان جنت 
آباد ، خیابان شهید علی صفر خانلو)چهارم شرقی( ، پالک ۳ ، طبقه اول ، واحد ۳ کدپستی 
۱۴۷۴۸۳۳۶۴۵ منحل گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری سقز )۸۶۷۱۱۸(

آگهی حصر وراثت 
آقای محمد اسدی به شماره ملی / شناسنامه ۶۴۶۹۶۰۰۵۰۶ به استناد شهادتنامه و 
گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۹۹۰۰۲۰۱ تقدیم این شورا نموده 
و چنین اشعار داشته که شادروان فرشید اسدی به شماره ملی / شناسنامه ۳۷۲۰۵۸۲۴۹۳ در 

تاریخ ۹۹/۳/۴ در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :
۱- محمد اسدی فرزند احمد به شماره شناسنامه / ملی ۶۴۶۹۶۰۰۵۰۶ پدر متوفی 

۲- دلبر احمدی فرزند محمود به شماره شناسنامه / ملی ۶۴۶۹۶۰۰۸۷۵ مادر متوفی 
۳- رضوان خرمی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه / ملی ۳۸۱۰۵۱۰۴۶۷ همسر 

متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
مینماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
شعبه سوم مرکزی شورای حل اختالف شهرستان مریوان   م – الف ۳۲ 

آگهي حصروراثت
آقای حمید عیسی ملکی به شماره شناسنامه ۴۳۸ فرزند اکبر از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نرجس خاتون فداکار بدابی 
فرزند علی در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸  در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم 
به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-محمدجواد عیسی ملکی به ش ش ۲۵۸۱۹۵۶۶۹۰ فرزند 
حمید نسبت پسر ۲- حمید عیسی ملکی به ش ش ۴۳۸ فرزند اکبر نسبت زوج ۳-زهرا 
نامبرده ورثه  از وراث  ابراهیم زاده بدابی به ش ش ۲۰ فرزند رضا نسبت مادر  به غیر 
به  ان  ثبت  و  قانوني  تشریفات  انجام  و  دادخواست  از مالحظه  اینک پس  ندارد  دیگري 
شماره ۸۳۰ 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

قرعه کشی  ایران خودرو  گروه صنعتی 
فطر  سعید  عید  ویژه  فوق العاده  فروش 
برای ۱۵ هزار دستگاه  را  محصوالت خود 
نفر  میلیون و ۳۶۰ هزار  از چهار  بیش  که 
و  نهادها  حضور  در  بودند  کرده  ثبت نام  

مسئوالن نظارتی انجام داد.
خرداد   ۱۷ شنبه  گذشته)  روز  صبح 
حضور  در  ایران خودرو  صنعتی  گروه  ماه( 
نمایندگان نهادهای نظارتی وزارت اطالعات، 
سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، دادستانی 
کل کشور، سازمان بازرسی وزارت صمت و 
فروش  قرعه کشی  اقتصادی  امنیت  پلیس 
محصوالت  از  دستگاه  هزار   ۱۵ فوق العاده 
خود ویژه عید سعید فطر که پیش ثبت نام از 
چهارم خرداد و ثبت نام اصلی از هفتم خرداد 
آغاز وتا ۱۴ خرداد ادامه داشت را در محل 

ساپکو انجام داد.
میلیون  پنج  میان  از  آمار  اساس  بر 
بطور کلی  نفر شرکت کننده  و ۲۷۳ هزار 
که در میان آن ها ۳۹ هزار و  ۱۸ نفر در 
گروه سایپا هم ثبت نام کرده بودند و ۳۴۵ 
هزار و ۸۱۳ نفر هم پالک فعال داشته یا 
فاقد گواهی نامه بودند که از دور متقاضیان 
نهایت چهار  واجد شرایط حذف شدند. در 

میلیون و ۳۶۰ هزار و ۱۵۳ نفر واجد شرایط 
کنندگان  ثبت نام  قرعه کشی  در  شرکت 
بودند که قرعه کشی میان این افراد برگزار 
شد. مطابق آمار اعالمی ایران خودرو تعداد 
ثبت نام کنندگان برای خودرو رانا ۳۲۵ هزار 
و ۳۹۷ نفر، دو میلیون و ۳۸۴ هزار و ۹۰۱ 
نفر متقاضی پژو پارس، یک میلیون و ۵۰ 
هزار و ۴۵۳ نفر متقاضی پژو ۲۰۶ معمولی 
و ۵۹۹ هزار و ۴۰۲ نفر متقاضی پژو ۴۰۵ 

اس ال ایکس بودند.
الزم به ذکر است که ۱۰ درصد بیش 
به  دستگاه  هزار   ۱۵ نام  ثبت  ظرفیت  از 

عنوان ظرفیت ذخیره تعیین و در نظر گرفته 
می شود تا در صورتی که برخی از پذیرفته 
شدگان نسبت به پرداخت وجه اقدام نکردند 

با این تعداد جایگزین شوند.
به  صله  بالفا کشی  قرعه  یج  نتا
بانک  و   می شود  رسانی  اطالع  مشتریان 
و  کنندگان  نام  ثبت  تمامی  اطالعاتی 
پذیرفته شدگان در اختیار نهادهای نظارتی 
قرار خواهد گرفت.گروه ایران خودرو قول داده 
است که به طور همزمان به تعهدات معوق 
خود نیز عمل کرده و به زودی تعداد آن ها 

را به صفر خواهد رساند.

هشدار مهم ایران خودرو برای واریز 
وجه منتخبان قرعه کشی

منظور  به  خودرو  یران  ا شرکت 
احتمالی  سوءاستفاده  هرگونه  از  پیشگیری 
افراد سودجو، به متقاضیانی  که در سایت 
به  خودرو  ایران  اینترنتی  فروش  سامانه 
آدرس esale.ikco.ir به عنوان منتخب 
قرعه کشی اخیر، انتخاب شده اند، تاکید کرد 
فقط از طریق همین آدرس نسبت به ورود با 
نام کاربری و رمز عبور شخصی خویش اقدام 

و نسبت به فرآیند تکمیل وجه اقدام کنند.
شرکت  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
خودروساز  شرکت  این  خودرو،  یران  ا
از  پیشگیری  برای  مشتریان  کرده  تاکید 
پس  استفاده،  سوء  و  کالهبرداری  هرگونه 
در  بودن  منتخب  از  اطمینان  حصول  از 
پیامک  دریافت  طریق  از  اخیر  قرعه کشی 
از شماره ۹۸۳۰۰۰۹۶۴۴۰ متعلق به سامانه 
اطالع رسانی شرکت ایران خودرو و مشاهده 
فروش  سامانه  سایت  از  قرعه کشی  نتیجه 
esale. آدرس  به  خودرو  ایران  اینترنتی 

ikco.ir  و کسب اطمینان از منتخب شدن، 
فقط از طریق همین آدرس و پس از ورود 
از طریق نام کاربری و رمز ورود اختصاصی، 

اقدام به تکمیل وجه کنند.

قرعه کشی فروش فوق العاده  ایران خودرو انجام شد،

4 میلیون و 360 هزار نفر؛ کاندید خرید 15 هزار خودرو!

مهلت انتخاب مدیریت مستقیم سهام عدالت مجددا 
روش  دارند  فرصت  ۲۹خرداد  تا  سهام داران  و  شد  تمدید 

مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کنند.
حسین فهیمی، سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام 
عدالت اعالم کرد: بر اساس تصمیم  ستاد راهبری آزادسازی 
از  مستقیم سهام داری  روش  انتخاب  امکان  عدالت،  سهام 
سوی مشمولین سهام عدالت تا ساعت ۲۴، ۲۹خردادماه تمدید 

شد.بر این اساس مشمولین سهام عدالت می توانند تا زمان 
www.samanese. مذکور از طریق مراجعه به سایت

ir نسبت به انتخاب روش مستقیم اقدام  کنند.
سهام داران توجه داشته باشند عدم مراجعه به سایت 
به معنی انتخاب روش مدیریت غیرمستقیم است. همچنین 
درصورت انتخاب مدیریت مستقیم امکان تغییر آن به روش 

مستقیم وجود ندارد.

مهلت انتخاب مدیریت مستقیم سهام عدالت تمدید شد
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حسن یزدانی: 
تا المپیک 2024 کشتی می گیرم

دارنده ۳ طالی جهان و المپیک با بیان این که در هر میدانی به دنبال رسیدن به 
خوشرنگ ترین مدال است، تاکید کرد: هدفم این است که تا المپیک ۲۰۲۴ کشتی بگیرم.

حسن یزدانی در گفت وگو با سایت رسمی اتحادیه جهانی کشتی، درباره چگونگی 
ورودش به کشتی و نظرش درباره این رشته، گفت: از ۱۲ سالگی وارد کشتی شدم. 
مردم در کشور ما و مخصوصا شهر ما عالقه زیادی به رشته کشتی دارند. وقتی کودک 
بودم می رفتیم و از نزدیک کشتی لوچو را می دیدیم . همین موضوع باعث شد به کشتی 

عالقمند شوم و به صورت حرفه ای  وارد کشتی شدم. 
* از همه قهرمانان الگوبرداری می کنم

دارنده مدال های طالی جهان و المپیک در پاسخ به این سوال که کدام کشتی گیر 
را الگوی فنی خود می داند؟ خاطرنشان کرد: این نیست که فقط یک نفر را الگوی 
خودم بدانم، بلکه سعی می کنم کشتی های قهرمانان ایران و جهان را ببینم و نکات 

الزم را از آن ها فرا بگیرم.
* الگوی اخالقی ام تختی است

او تصریح کرد: الگوی من از نظر اخالقی، جهان پهلوان تختی است  اما در 
بحث فنی همه قهرمانان برای من قابل احترام هستند و نمی توانم بگویم فقط از یک 

نفر الگو برداری می کنم.
* وضعیت بدنی خوبی دارم

یزدانی درباره آخرین وضعیت خود پس از انجام عمل جراحی زانو، گفت: ۲ ماه 
است تمریناتم را بصورت فشرده، البته نه آنطور که قهرمانان تمرین می کنند، شروع 

کرده ام. خدا را شکر وضعیت پایم خوب است و اذیتم نمی کند.
*مجبور شدم به اوزان باالتر بروم

وی در واکنش به این موضوع که طی چند سال اخیر ۲۰ کیلو به وزنش اضافه 
شده و در کشتی از ۶۶ به ۸۶ کیلوگرم رسیده است و اینکه آیا برنامه ای برای رفتن 
به وزن باالتر دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: حقیقتش این است که شرایط وزنی ام طی 
این سال ها من را مجبور می کرد به وزن های باالتر بروم و حتی ۶ یا ۷ کیلو وزن 
کم می کردم که در این اوزان کشتی بگیرم. در قانون جدید چون وزنم باال رفته بود 

مجاب شدم به وزن ۸۶ کیلوگرم بروم.
*دوست دارم در وزن های باالتر هم کشتی بگیرم

دارنده ۲ مدال طالی جهان و یک طالی المپیک افزود: در حال حاضر با توجه به 
اینکه وزن طبیعی ام ۸۹ کیلوگرم است، کشتی گرفتن در وزن ۸۶ کیلوگرم برایم ایده آل 
است اما اگر در آینده وزنم باالتر برود قطعا به اوزان باالتر خواهم رفت. دوست دارم در 
وزن های باالتر هم کشتی بگیرم اما االن شرایط وزنی ام این اجازه را به من نمی دهد.

*با برطرف کردن اشتباهاتم به طالی المپیک رسیدم
 یزدانی در پاسخ به این سوال که پس از شکست مقابل رسول قاضی ماگمدوف 
روس در فینال رقابت های جهانی ۲۰۱۵ الس وگاس، چه شرایطی پیش آمد که 
موفق شد سال بعد از آن به طالی المپیک ۲۰۱۶ ریو برسد، گفت: بعد از هر مبارزه یا 
شکست سعی می کنم از آن درس بگیرم و اشتباهات و نقاط ضعفم را برطرف کنم. 
سال ۲۰۱۵ اولین سال حضورم در رده بزرگساالن بود و در فینال مقابل رسول قاضی 
ماگمدوف اشتباهاتی داشتم که منجر به شکستم شد. پس از آن در اردوها روی نقاط 
ضعفم کار کردم  تا بهترین کشتی ها را به نمایش بگذارم. خدا را شکر در المپیک 

نمایش خوبی داشتم و به مدال خوشرنگ طال رسیدم.
*در فینال المپیک اصال به باخت فکر نکردم

  آزادکار وزن ۸۶ کیلوگرم ایران درباره اینکه پس از عقب افتادن ۶ بر صفر مقابل 
انور گدویف روس در فینال المپیک ۲۰۱۶، چه در ذهنش گذشت که در نهایت موفق 
به شکست حریف شد، خاطرنشان کرد: هر چند خیلی حضور ذهن ندارم اما قطعا به 
چیزهای خوبی فکر می کردم. به شکست حریفم فکر می کردم و اصال یک درصد 
هم بدنبال باخت نبودم. وقفه طوالنی که در کشتی ایجاد شد باعث عصبانیتم نشد و 
سعی کردم کشتی را مدیریت کنم. خوشبختانه در ثانیه های پایانی اختالف امتیازم را 

جبران کردم و پیروز میدان شدم.
*برای رقبایم احترام زیادی قائلم

یزدانی در ادامه این مصاحبه درباره حفظ احترام دو طرفه میان او و دیوید تیلور 
آمریکایی، علی رغم مبارزه در تشک کشتی، گفت: مهمترین موضوع برای هر ورزشکار 
حفظ فرهنگ و سنت کشورش و رعایت اصول اخالقی است. قطعا من هم به این 
موضوع خیلی فکر می کنم و همه حریفانم برایم قابل احترام هستند و برای همه آن 

ها آرزوی سالمتی و موفقیت دارم.
*دوست دارم حریفانم در بهترین شرایط بدنی باشند

او افزود: دوست دارم تیلور و دیگر حریفانم همیشه در بهترین شرایط باشند تا 
مبارزه هایی را به نمایش بگذاریم که همه عالقمندان به کشتی در جهان از دیدن 

آن ها لذت ببرند.
*مقابل تیلور با شیوه جدید مبارزه می کنم

دارنده مدال طالی المپیک درباره ۲ شکستش مقابل دیوید تیلور و اینکه 
از این ۲ شکست چه تجاربی بدست آورده تا در المپیک توکیو برابر او به دنبال 
پیروزی باشد، گفت: قطعا تمام سعی ام این است که اشتباهات فنی و یا روانی 
با شیوه جدیدی وارد  را برطرف کنم و  باختم شد  به  در آن ۲ مبارزه که منجر 
مبارزه شوم. سعی می کنم با تمرکز باال مقابل همه حریفانم قرار بگیرم تا بتوانم 

برنامه هایم را اجرا کنم.
*امیدوارم مردم را ناامید نکنم

یزدانی درباره القابی همچون«پادشاه« »کبیر« یا ...که توسط هوادان کشتی به 
او داده شده و اینکه کدام یک از این القاب را دوست دارد، گفت: امیدوارم الیق این لقب 
ها باشم. همه این لقب ها که از طرف مردم به من داده شده برایم قابل احترام هستند 
و امیدوارم از این القاب هر چه بیشتر انگیزه بگیرم و مردم و طرفدارانم را ناامید نکنم.

*تفریح خاصی ندارم
وی در پاسخ به این سوال که در اوقات بیکاری چه سرگرمی و تفریحاتی دارد، 
خاطرنشان کرد: حقیقتا شاید بگویم باعث خنده شما هم بشود اما سرگرمی خاصی 
ندارم. بیشتر مشغول تمریناتم هستم و سعی می کنم مانند یک ورزشکار حرفه ای 
زندگی کنم. معموال ۲ ماهی که بعد از مسابقات در ریکاوری هستیم در کنار خانواده 

حضور دارم و چند روزی به کوه و جنگل می رویم.
*فعال به چیزی غیرکشتی فکر نمی کنم

دارنده ۲ مدال طال، یک نقره و یک برنز جهان و طالی المپیک در پاسخ به این 
سوال که پس از پایان دوران قهرمانی، چه برنامه هایی دارد، گفت: فعال همه چیزم 
کشتی است و خیلی به این موضوع فکر نکرده ام اما سعی می کنم در کنار کشتی 
بیزینس هم داشته باشم. فعال پدرم موارد مربوط به مسائل مالی من را انجام می دهد 

و نمی گذارد ذهنم درگیر مسائلی به غیر از کشتی شود. 
* تا ۲۰۲۴ کشتی می گیرم

او در پاسخ به این سوال که قصد دارد چند مدال المپیک در دوران حضورش 
در میادین کشتی بگیرد، خاطرنشان کرد: هدفم این است که در تمامی رقابت های 
جهانی و المپیک بهترین نتایج را بگیرم و دوست دارم تا جایی که بدنم جواب بدهد به 
خوشرنگ ترین مدال ها برسم. اگر بدنم جواب بدهد ،هدفم این است که تا المپیک 

۲۰۲۴ کشتی بگیرم.
* قاسمپور و بذری جدی ترین رقبایم در ایران هستند

آزادکار وزن ۸۶ کیلوگرم تیم ملی، در پاسخ به این سوال که آیا جدی ترین حریفش 
در داخل ایران، کامران قاسمپور است یا خیر، گفت: بزرگترین حریفانم کامران قاسمپور 
و احمد بذری هستند و البته حریفان خوب دیگری هم دارم. فعال این دو کشتی گیر 
جدی ترین رقبایم هستند اما ممکن است یک جوان بیاید و حریف مستقیم من شود.

*خیلی اهل فضای مجازی نیستم
یزدانی در پایان درباره میزان فعالیتش در فضای مجازی نیز خاطرنشان کرد: 
در اینستاگرام پیجی به  دارم که هم توسط خودم و برادرم مدیریت می شود و سعی 
می کنم تا حد امکان به سواالت طرفدارانم پاسخ بدهم. در مجموع تمرکزم روی 
کشتی است و خیلی در فضای مجازی فعالیت ندارم اما در زمان هایی که الزم باشد 

از آن استفاده می کنم.

ژرار هولیه:
خوشحالم لیورپول باالخره قهرمان لیگ برتر می شود

سرمربی فرانسوی سابق لیورپول از قهرمانی 
این تیم در فصل جاری لیگ برتر انگلیس به عنوان 

یک لحظه شیرین یاد کرد.
به گزارش ساکرنت، باالخره بعد از مدت ها 
لیورپول به قهرمانی نزدیک شده است و این تیم 

جام قهرمانی را به زودی به دست خواهد آورد.
ژرار هولیه، سرمربی فرانسوی سابق لیورپول 
با اشاره به موفقیت این تیم گفت: خیلی خوشحالم 
که باالخره لیورپول را قهرمان لیگ برتر انگلیس 
در دی.ان.ای  جام  و کسب  قهرمانی  بینیم.  می 

باشگاه بزرگی چون لیورپول قرار دارد و این مساله که آنها در ۳۰ سال اخیر قهرمان 
لیگ برتر انگلیس نشده بودند واقعا آزار دهنده بود. من در لیورپول مربیگری کردم و 

می دانم این سال ها چقدر برای هواداران تیم سخت گذشته است.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید به یورگن کلوپ تبریک گفت. 
او بیشترین نقش را در این قهرمانی داشته است. بعد از قهرمانی در لیگ قهرمانان 
اروپا تو حال لیورپول را به قهرمانی در لیگ برتر انگلیس می رساند که اهمیت 

زیادی دارد. کلوپ با این قهرمانی خودش را در تاریخ لیورپول جاودانه خواهد کرد.
فصل جاری لیگ برتر انگلیس به خاطر شیوع کرونا قرار است به زودی آغاز 
شود و لیورپول در صورت کسب دو برد دیگر قهرمان لیگ برتر می شود و در صورت 
امتیاز دادن سیتی، چه بسا شاگردان کلوپ زودتر قهرمانی در لیگ برتر انگلیس را 

جشن بگیرند.

دی لیخت در یوونتوس می ماند
پایان  تا  حداقل  می خواهد  هلندی  مدافع 

قراردادش در یوونتوس بماند.
دی  ماتیاس  ساکر،  بی  موندو  گزارش  به 
دارد.  قرارداد  یوونتوس  با   ۲۰۲۴ سال  تا  لیخت 
مدافع هلندی می خواهد با قدرت به آن عمل کند. 
بازیکن یوونتوس درباره جدایی اش از تیم تورینی 
اظهار کرد: من خوب هستم؟ البته که خوب هستم. 
از بودن در اینجا خشنودم. در هفته هایی که فوتبال 
برگزار نمی شد برخی ها وقت خود را صرف این 

کرده بودند که چیزهایی درباره من کشف کنند.
دی لیخت دوران خود را در یوونتوس طوالنی مدت می بیند. او در این رابطه 
گفت: من واقعا از بودن در این تیم خوشحال هستم. تمرین با هم تیمی هایم فوق العاده 

است. می خواهم روز به روز پیش بروم و اکنون از بودن در یوونتوس خشنودم.
بازیکن هلندی در پایان به کریستیانو رونالدو اشاره کرد و گفت: همیشه به 
او توجه می کنم حتی در تمرینات. ثباتش فوق العاده است. گاهی اوقات از خودم 
می پرسم من اگر ۳۵ سال داشتم... او همیشه می خواهد پیروز شود و برای رسیدن 
به هدفش به هم تیمی های فوق العاده ای نیاز دارد. می خواهیم نشان دهیم که در 

سطح باالیی هستیم.

ادعای اسپورت:
پاسخ رد بارسا به پیشنهاد 100 میلیونی برای فاتی

نشریه اسپورت نزدیک به باشگاه بارسلونا 
خبر از رد پیشنهادی ۱۰۰ میلیون یورویی برای 

آنسو فاتی داد.
آنسو فاتی در ابتدای فصل جاری و زمانی که 
لیونل مسی و لوئیس سوارز مصدوم بودند، شانس 
بازی در تیم اول بارسا را پیدا کرد و به بهترین شکل 
نیز از این فرصت سود جست. او خیلی زود توانست 
چندین رکورد را در بارسا و حتی لیگ قهرمانان 
به ثبت برساند ولی به تدریج و با بازگشت ستاره 

های بارسا او نیز نیمکت نشین شد.
بارسلونا اما خوشبین است که فاتی با کسب تجربیات بیشتر، در فصول آینده 
بتواند به یک لیونل مسی جدید تبدیل شود و به همین دلیل با تمام پیشنهاداتی که 

برای وی رسیده، مخالفت کرده است.
فاتی رکورد جوان ترین گلزن بارسا در اللیگا و نیز جوان ترین گلزن تاریخ 
لیگ قهرمانان را در اختیار دارد و طبق ادعای نشریه اسپورت، جوزپ ماریا بارتومئو 
رئیس بارسا اخیرا پیشنهادی ۱۰۰ میلیون یورویی برای این بازیکن را رد کرده است. 
او به باشگاه خواهان فاتی گفته است که این بازیکن فروشی نیست و روی او برای 

آینده حساب ویژه ای باز کرده اند.
این در حالی است که بارسلونا پس از شروع کرونا با مشکالت اقتصادی زیادی 
روبرو شده و اخیرا شایعاتی مبنی بر کاهش مجدد دستمزد بازیکنان نیز شنیده می 
شود. پیش از این و در دوران قرنطینه ۷۰ درصد دستمزدها کاهش پیدا کرد. در چنین 
شرایطی شاید فروش ۱۰۰ میلیون یورویی فاتی می توانست بر بسیاری از مشکالت 

بارسلونا پایان دهد ولی بارتومئو قاطعانه این قضیه را رد کرد.

اعتراف بزرگ ستاره اینتر:
دوست دارم به بارسا بروم

به  اینتر  آرژانتینی  ستاره  مارتینز  الئوتارو 
سرمربی خود گفته است که قصد دارد راهی بارسا 
شود ولی تا پایان فصل برای موفقیت اینتر تمام 

توانش را خواهد گذاشت.
الئوتارو مارتینز گزینه اول بارسا برای تقویت 
خط حمله در تابستان پیش رو است. رقم فسخ 
اینتر  و  است  یورو  میلیون  آرژانتینی ۱۱۱  ستاره 
اصرار دارد که تنها راه جدایی او پرداخت این مبلغ 
است. اتفاقی که قطعا رخ نخواهد داد چرا که بارسا 

پس از شیوع کرونا با مشکالت مالی زیادی دست به گریبان است و به معاوضه 
بازیکن برای در اختیار گرفتن الئوتارو فکر می کند.   دو طرف اما هنوز در این 

زمینه به توافق نرسیده اند.
اینتر به زودی باید در کوپا ایتالیا برابر ناپولی به میدان برود و در یک هشتم 
نهایی لیگ اروپا نیز ختافه را پیش رو دارد. شانس اینتر در سری آ اما به دلیل فاصله 

۹ امتیازی با یوونتوس اندک است ولی هنوز ۱۳ بازی دیگر باقیمانده است.
آینده الئوتارو نگرانی هایی را در اینتر باعث شده است و به همین دلیل، اخیرا 
آنتونیو کونته با این بازیکن گفت و گویی داشته و در این مالقات الئوتارو به سرمربی 
خود قول داده است تا روزی که پیراهن اینتر را برتن دارد، تمام توانش را در زمین 
بگذارد. او اعتراف کرده است که تحت تاثیر پیشنهاد بارسا و بازی کنار مسی قرار 

گرفته اما این باعث برهم خوردن تمرکز او در دو ماه پیش رو نخواهد شد.
این ادعایی است که گاترتا دلو اسپورت مطرح کرده و تیتر یک شماره امروز این 
نشریه معتبر است. اتفاقی که به نظر الئوتارو را یک قدم دیگر نیز به بارسا نزدیک می 
کند. الئوتارو تا قبل از تعطیلی سری آ توانسته بود ۱۶ گل بزند و ۴ پاس گل نیز بدهد.

نخستین تلفات غیرجانی کرونا؛
 برشا »بالوتلی« را اخراج کرد

براساس گزارش نشریه ایتالیایی، باشگاه برشا پس از آنکه »ماریو بالوتلی« از 
حضور در تمرین این تیم ناکام ماند، وی را اخراج کرد.

خبرنگاران نشریه گزتا دلو اسپورت گزارش دادند که »ماسیمو چلینو« مالک 
برشا از ستاره اسبق باشگاه های منچسترسیتی و لیورپول خواسته است تا قرارداد 

خود را بالفاصله فسخ کند.
قرارداد کنونی مرد ۲۹ ساله ایتالیایی تا سال ۲۰۲۲ اعتبار دارد اما بندی در 
آن گنجانده شده است مبنی بر اینکه اگر برشا در پایان فصل ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ به 

سری بی سقوط کند، بالوتلی می تواند از این تیم جدا شود.
بالوتلی که در جریان ۱۹ بازی پنج گل برای برشا ته جدولی به ثمر رسانده 
است، از زمان آغاز تسهیل تدابیر قرنطینه مرتبط با ویروس کرونا در ایتالیا، به دفعات 

از حضور در تمرین تیم ایتالیایی سر باز زده است.
او در ژانویه در ۱۰ جلسه تمرینی غیبت داشته و عالوه بر این، یک تمرین 

اختیاری در ۲۶ ماه مه را نیز از دست داده است.
چلینو که پیش از این مالکیت لیدزیونایتد را بر عهده داشت، به تازگی در یک 

گفت وگوی تلویزیونی گفته که امضای قرارداد با بالوتلی »یک اشتباه« بوده است.
بالوتلی تابستان سال گذشته بعد از چهار سال حضور در باشگاه نیس و سپس 

مارسی در لوشامپیونه، راهی برشا شد.

از این  با اصالح اساسنامه فوتبال 
بازی   ۱۰۰ از  بیش  که  بازیکنانی  پس 
ملی داشته باشند، می توانند وارد انتخابات 
ریاست فدراسیون فوتبال شوند؛ اگرچه 
هم  کارشناسی  مدرک  حداقل  باید 

داشته باشند.  
پیش از این هر کسی می خواست 
وارد انتخابات شود باید ۱۰ سال سابقه 
مدیریتی می داشت و این قانون بدین 
معنی بود که فوتبالیست ها حق حضور 
خاطر  این  به  ندارند!  را  انتخابات  در 
و  بازی  درگیر  همیشه  فوتبالیست  که 
مربیگری است و هیچ گاه حاضر نمی 
شود برای اینکه اجازه حضور در انتخابات 
را پیدا کند بازی و مربیگری را رها و به 
قانون  این  بپردازد.  فوتبال  در  مدیریت 
نمونه خارجی هم نداشت به طوریکه در 
اجازه  دیگر کشورها هم فوتبالیست ها 
فدراسیون  ریاست  درانتخابات  حضور 
اش  نمونه  کنند.  می  پیدا  را  فوتبال 

کاسیاس در اسپانیا. 
علی دایی – علی کریمی – مهدی 
مهدوی کیا – جواد نکونام – آندرانیک 
و   - حسینی  جالل  سید   – تیموریان 
احسان حاج صفی ۷ بازیکنی هستند که 
بیش از ۱۰۰ بازی ملی دارند و بر اساس 
انتخابات  توانند در  اساسنامه جدید می 
ریاست فدراسیون فوتبال شرکت کنند؛ 
اگرچه حضور آن ها یک شرط دیگر هم 
دارد. اینکه در فدراسیون فوتبال هم مثل 
سایر فدراسیون ها، هر کاندیدا برای ثبت 
نام در انتخابات باید حداقل دارای مدرک 
کارشناسی باشد. به نظر می رسد به جز 
سایرین  بازیکنان،  این  از  نفر   ۲ یکی، 
مدرک کارشناسی را از هیچ دانشگاهی 
که  هایی  آن  از  یکی  نکردند.  دریافت 
باالتر  با در دست داشتن مدرکی  قطعا 
از لیسانس می تواند در انتخابات شرکت 
کند، علی دایی است که مدرک دکترای 
تحقیقات  و  علوم  دانشگاه  از  را  خود 
دریافت کرده است. سایر این بازیکنان 
هم به نظر می رسد اگر سودای ریاست 
فدراسیون را در سر دارند، باید زودتر برای 
گرفتن حداقل مدرک لیسانس اقدام کنند.

۱-علی دایی 
علی دایی بارها و بارها گفته عالقه 
ای به مدیریت در فوتبال ندارد و فضای 
کار در مربیگری فوتبال را دوست دارد. 
به دفعات به او پیشنهاد شده است برای 
یا  ایران  فوتبال  فدراسیون  در  مدیریت 
نامزد  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  حتی 
شود. هر چند بر اساس قانونی قبلی امکان 
نامزدی وی در ریاست فدراسیون فوتبال 

وجود نداشت اما همان طور که خودش 
گفته تمایلی به مدیریت در فوتبال ندارد 
و این عدم عالقمندی شامل حال االن 
که قانون تغییر کرده هم می شود. علی 
دایی در فصلی که گذشت بیرون از گود 
نشست اما به طور حتم در فصل آتی برای 
بازگشت به فوتبال و نشستن روی نیمکت 
یک تیم تهرانی برنامه ریزی خواهد کرد. 

۲-مهدی مهدوی کیا 
اگر چه مهدی مهدوی کیا همانند 
علی دایی در مورد عالقه یا عدم عالقه 
خود به مدیریت در فوتبال حرفی نزده 
اما بعید است مهدی مدیریت در فوتبال 
را دوست داشته باشد. چندی پیش و در 
زمان مربیگری علی دوستی در تیم ملی 
مهدی  به  تیم  این  مدیریت  نوجوانان 
پیشنهاد شده بود اما مهدوی کیا گفته 
در  ورزشی  لباس  با  دارد  دوست  بود 
کنار زمین حاضر شود نه لباس رسمی. 
کرده  سپری  را  یوفا   A مهدی کالس 
و آکادمی کیا را راه انداخته و از سویی 
مربی تیم های پایه باشگاه هامبورگ نیز 
شده است. همه این ها نشان می دهد 
مسیر مهدوی کیا به سوی مربیگری در 
و  ها  استعداد  است. کشف  پایه  فوتبال 
پرورش آنها. این بهانه راه اندازی آکادمی 

کیا بوده است. 
۳-جواد نکونام 

جواد نکونام مربیگری تیم ملی را در 
آینده ای نزدیک نشانه گرفته است اما به 
خوبی می داند برای رسیدن به این هدف 
مهم باید گام به گام جلو بیاید. البته که 
جواد تا به این جای کار نشان داده مربی 
می  رفتار  منطقی  و  نیست  رویاپردازی 
روزنامه  از  یکی  با  مصاحبه  در  او  کند. 
های اسپانیا از آرزوی خود برای نشستن 
روی نیمکت اوساسونا خبر داده است و 
همه این ها نشان می دهد جواد برای 

صندلی ریاست فدراسیون فوتبال نقشه 
فوالد  در  که  مربی  است.  نکشیده  ای 
خوب  نساجی  در  حضور  دوران  همانند 
کار کرد و این فصل شانس کسب سهمیه 
لیگ قهرمانان آسیا را دارد. او با یکی دو 

پیشنهاد خوب هم مواجه شده است. 
۴-احسان حاج صفی 

زمینه  پس  در  اگر  حتی  احسان 
ذهنش عالقه به نشستن روی صندلی 
باشد  داشته  فوتبال  فدراسیون  ریاست 
دست کم در این برهه از زمان این کار 
که  دلیل  این  به  داد  نخواهد  انجام  را 
تواند  تراکتور است و هنوز می  بازیکن 
دهد  ادامه  خود  های  پردازی  رویا  به 
به خصوص که در اردوی تیم ملی هم 
حضور دارد و می تواند در ماه های آتی 
صعود به جام جهانی را تجربه کند. به 
نظر می رسد مدیریت در خلق و خوی 
احسان وجود دارد چرا که در تیم هایی 
که حضور داشته بارها و بارها بازوبند را بر 
بازو بسته است. احسان شاید در آینده وارد 
این عرصه شود. چه بسا هم فضای کار 
در مربیگری این قدر برای او جالب باشد 
که هیج گاه به سمت و سوی مدیریت 

در فوتبال کشیده نشود.
۵-سید جالل حسینی 

سید جالل حسینی در تالش برای 
کسب چهارمین قهرمانی متوالی به همراه 
این  بازیکنی که  است.  پرسپولیس  تیم 
موقعیت را در تیم های دیگر هم تجربه 
کرده است و همیشه در اوج بوده و اگر 
به زودی تصمیم به خداحافظی از فوتبال 
اوج خداحافظی  در  حتم  به طور  بگیرد 
کرده است. سید جالل اگر چه در جام 
جهانی ۲۰۱۸ همراه تیم ملی نبود اما این 
اهالی  و  برای خود  خاطرات خوب  قدر 
فوتبال ساخته است که کمبودی را در 
فوتبال احساس نمی کند و هیچ موفقیتی 

برای او حسرت نشده است. به طور حتم 
سید جالل در روزهایی که به چهارمین 
برنامه ای  اندیشد  متوالی می  قهرمانی 
برای حضور در ریاست فدراسیون فوتبال 
باید به این نکته مهم هم توجه  ندارد. 
داشت که تنها نامزدی ریاست فدراسیون 
فوتبال شرط نیست. ستاره ها اگر بعد از 
حضور در انتخابات رای نیاورند غمگین 
خواهند شد. به همین خاطر زمانی وارد 
گود می شوند که به خوبی بدانند با اقبال 

مواجه خواهند شد. 
۶-علی کریمی 

علی کریمی بعد از حضور در عرصه 
مربیگری اذعان کرد که خود را در این 
عرصه آزمایش خواهد کرد و اگر به این 
نتیجه برسد کارایی الزم را در این عرصه 
ندارد کناره گیری خواهد کرد. او که خیلی 
آسان از مربیگری تیم ملی کنار کشید و 
به دعوت باشگاه پرسپولیس برای حضور 
در کادر فنی این تیم نه گفت در ماه های 
نقدهای  اخیر  های  سال  شاید  و  اخیر 
زیادی به فدراسیون فوتبال داشته و هیچ 
بعید نیست در شرایطی که مربیگری را 
رها کرده وارد رقابت انتخاباتی شود. اگر 
چه به خوبی می داند در فوتبالی که دولتی 
کار کردن خیلی سخت  اداره می شود 
است و شاید همان نقدهایی که او می 
کند روبروی خود ببیند. آنچه که مسلم 
اما  است  بینی  پیش  قابل  غیر  او  است 
فعال برنامه ای برای حضور در انتخابات 
ریاست فدراسیون فوتبال ندارد. حضور او 
درانتخابات ریاست فدراسیون فوتبال فقط 

یک احتمال است.
۷-آندرانیک تیموریان 

آندرانیک تیموریان که سال های 
ایران  فوتبال  سطح  باالترین  در  سال 
بازی کرد به یکباره از خاطره ها رفت و 
این طور می توان گفت در یکی دو سال 
شاید  بود.  فروغ  کم  اش  بازیگری  آخر 
این به خاطر خط خوردن از اردوی تیم 
ملی توسط کارلوس کی روش بود. آندو 
بعد از پایان دوران بازیگری برای حضور 
در کالس های مربیگری برنامه ریزی 
کرد و این نشان می دهد به دنبال ورود 
به دنیای مربیگری است و شاید اکنون 
ورودبه  برای  منتظر یک فرصت خوب 
آندو  که  آنجایی  از  است.  عرصه  این 
کی  کارلوس  بازیکن  سال  های  سال 
روش بوده حتما همانند جواد حرف های 
زیادی برای گفتن در مربیگری خواهد 
داشت. در آینده ای نزدیک به طور حتم 
منتظر حضور آندو روی نیمکت تیم های 

باشگاهی خواهیم بود.

حضور در انتخابات به شرط داشتن لیسانس؛
ستاره های باشگاه صد تایی ها در آستانه حضور در فدراسیون فوتبال

سرپرست فدراسیون فوتبال گفت: 
فدراسیون فوتبال با پیروی کامل از قوانین 
داخلی و تبعیت از الزامات بین المللی و نظر 
خواهی از اعضای مجمع فدراسیون فوتبال 
نسبت به اصالح پیش نویس اساسنامه 

اقدام کرد.
حیدر بهاروند، سرپرست فدراسیون 
اصالح  به  مربوط  روند  درباره  فوتبال 
اساسنامه فدراسیون عنوان کرد: به دنبال 
رییسه  هیات  جلسه  دومین  برگزاری 
فدراسیون فوتبال در سال جاری مورخ ۱۸ 
فروردین ۹۹، بالفاصله اقدامات الزم برای 
اساسنامه  به اصالح  امور مربوطه  انجام 
فدراسیون در کمیته تدوین مقررات آغاز 
این باره  در  متعددی  نشست های  شد. 
برگزار شد و در ادامه مکاتبات و مذاکرات 
با فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم بر 
محور اصالحات مدنظر به انجام رسید. 
نشست های  فدراسیون  محترم  دبیرکل 
متعددی با کمیته تدوین مقررات داشتند 
هم  فدراسیون  رییسه  هیات  ادامه  در  و 
جلسات متعددی را برگزار کردند. ضمن 
اینکه اعضای مجمع فدراسیون فوتبال هم 
همچون همیشه نقش خود را ایفا کردند 
که صمیمانه از همه تالش های انجام شده 
در این دوره زمانی نهایت سپاس را دارم. 
عالوه بر این، پیشکسوتان عزیز فوتبال 
هم دیدگاه های خود را به صورت مستقیم 
و غیر مستقیم به فدراسیون منتقل کردندکه 

از آن ها متشکریم.
در  نکته مهمی که  داد:  ادامه  وی 
است  روندی  است،  ذکر  قابل  باره  این 
که برخی پیش گرفته اند تا به فدراسیون 
فوتبال و در واقع کلیت فوتبال کشور حمله 

کنند. در کمتر از سه ماهی که از سال ۹۹ 
واژه هایی قصد  کلید  با  برخی  می گذرد، 

داشته اند فضای فوتبال را ملتهب کنند.
اساسنامه  بحث  در  افزود:  بهاروند 
در تعامل و ارتباط صمیمی و دوستانه با 
دکتر سلطانی فر، وزیر محترم ورزش و 
جوانان در نهایت ایشان پذیرفت از مجمع 
فدراسیون کنار برود که این موضوع قطعا 
مشکالت فیفا و کنفدراسیون در اساسنامه 
را حل خواهد کرد.وی ادامه داد: در کلیات 
انتخابات  بحث  در  فدراسیون  استقالل 
و سایر بخش ها کامال حفظ شده و در 
بحث ماهیت هم طبق قوانین جمهوری 
اسالمی عمل شده است. لذا آنچه اهمیت 
ارکان  و  فدراسیون  استقالل  حفظ  دارد 
آن در بخش های مختلف است. در این 
میان متاسفانه برخی مطالب در فضای 
مجازی و در برخی رسانه ها منتشر شد 
که گروهی به دنبال تخریب فدراسیون 
بودند و تالش می کردند در بحث ماهیت 
اساسنامه، فدراسیون فوتبال را به نوعی 
اما  بدهند  قرار  و حاکمیت  مقابل دولت 
وقتی متوجه شدند اعضای هیات رییسه 
خود نیز در بحث ماهیت همگام و همراه 
با دولت و حاکمیت هستند از این موضوع 

بسیار ناراحت شده و مرتب قصد داشتند 
فضای فوتبال کشور را ملتهب کنند.

بر  کارمان  اصول  افزود:  بهاروند 
مبنای شفاف سازی است. دوستانی که 
جمعه ۹  روز  نامه  در  فیفا  شدند  مدعی 
خرداد خود از تعلیق سخن گفته و یک 
هفته ناآرامی را به جامعه تزریق کردند آیا 
اکنون می توانند از عملکرد خود دفاع کنند؟ 
آنان مدعی شدند فیفا ۸۰ ایراد را بر پیش 
نویس اساسنامه فدراسیون وارد کرده است. 
آیا آن ها می توانند برای آگاهی مردم آن 
۸۰ ایراد را بگویند؟ چرا باید گاهی اوقات 
رفتارهای  افراد معدودی شاهد  از سوی 
اینچنینی باشیم؟ هزینه این رفتار را آیا جز 

فوتبال جای دیگری می دهد؟
سرپرست فدراسیون فوتبال همچنین 
خاطرنشان کرد: مکاتبات میان فدراسیون 
با فیفا و کنفدراسیون یک موضوع طبیعی 
به  المللی  بین  نامه  چند  روز  هر  است. 
ایمیل فدراسیون فوتبال می آید و تمام 
آن ها بالفاصله پردازش می شوند. اینکه 
برخی با کلید واژه شفاف سازی تالش 
می کنند مفهوم دیگری را منتقل کنند در 
هیچ سازمانی پذیرفتنی نیست. هر نهادی 
برای خود اصول اداری و قانونی دارد و به 

همین دلیل تاکید فدراسیون فوتبال قطعا 
انتشار  بر این خواهد بود که در صورت 
فدراسیون  داخلی  نامه های  مجوز  بدون 
پیگیری الزم و قانونی به عمل آید. روزانه 
ده ها نامه محرمانه و خیلی محرمانه در 
خانه ها،  وزارت  در  مختلف  حوزه های 
نهادها و سازمان های مختلف رد و بدل 
می شود. آیا آن ها باید افشا شوند؟ این یک 
رویه طبیعی است.وی ادامه داد: فدراسیون 
فوتبال با پیروی کامل از قوانین داخلی و 
تبعیت از الزامات بین المللی و نظرخواهی 
از اعضای مجمع فدراسیون فوتبال نسبت 
به اصالح پیش نویس اساسنامه اقدام کرد. 
اتفاقی که در نهایت با برگزاری جلسات 
فشرده به ارسال پیش نویس اساسنامه 
پیشنهادی به فیفا در موعد مقرر انجامید 
و در این باب تعامالت بسیار خوبی هم از 
ابعاد مختلف در سطح کشور انجام گرفت.

سرپرست فدراسیون فوتبال همچنین 
درباره شروع دوباره رقابت های باشگاهی 
صادره  های  دستورالعمل  مطابق  گفت: 
از سوی وزارت محترم بهداشت، دستور 
مسابقات  و  تمرین  فاز  آغاز  به  مربوط 
تیم های لیگ های مختلف انجام شد. براین 
اساس مطابق برنامه ریزی صورت گرفته 

مسابقات به انجام می شود.
اینجا  گفت:  پایان  در  بهاروند 
که  گروهی  رسانه های  از  می خواهم 
ادای  ملی  فوتبال  به  نسبت  متعهدانه 
دین کردند تشکر کنم. حقیقتا فدراسیون 
چون  مهمی  های  بحث  در  فوتبال 
اساسنامه فدراسیون و همچنین از سرگیری 
رقابت های باشگاهی نمی توانست بدون 
این همراهی گام های مهم و بلندی بردارد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهي حصروراثت
خانم خدیجه جهاندیده صابر به شماره شناسنامه ۷۴۵ فرزند رجبعلی از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا خواهند محمدی 
فرزند شیخعلی در تاریخ ۹۰/۳/۷ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم 
اند:۱-مهدی جهاندیده صابر به ش ش ۶۳۰ فرزند رجبعلی  به شرح ذیل تعرفه شده 
نسبت پسر۲-فاطمه جهاندیده صابر به ش ش ۵۲۴ فرزند رجبعلی نسبت دختر۳-خدیجه 
جهاندیده صابر به ش ش ۷۴۵ فرزند رجبعلی نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه 
دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به 
شماره ۸۸۳ 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
آقای داریوش فروزی به شماره شناسنامه ۳۱۸  فرزند ایرج با وکالت خانم سحر 
کاظمی از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ایران دخت هروی فرزند ربیع در تاریخ ۹۸/۷/۲۰ در شهرستان رشت فوت نموده است و 
ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-داریوش فروزی به ش ش ۳۱۸ فرزند ایرج 
نسبت پسر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و 

انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۹۹۰۰۳۱۸ مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت 
آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در 

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

آگهي حصروراثت
از این شورا درخواست  آقای حسین شکیبا به شماره شناسنامه ۵ فرزند جعفر  
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طلعت بلبل آبادی فرزند  
اسداله در تاریخ ۹۸/۱/۲۰ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به 
شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-حسین شکیبا به ش ش ۵ فرزند جعفر نسبت پسر۲-مرضیه 
بلبل آبادی به ش ش ۶۴۱ فرزند جعفر نسبت دختر۳-راضیه بلبل آبادی به ش ش 
۱۱۲ فرزند جعفر نسبت دختر۴- مرضیه بلبل آبادی به ش ش ۴۹۳فرزند جعفر نسبت 
دختر۵- فرزانه بلبل آبادی به ش ش ۲۸۰۱ فرزند جعفر نسبت دختر به غیر از وراث 
نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني 
و ثبت ان به شماره ۹۱۹ 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

سرپرست فدراسیون فوتبال:

با حذف وزیر از مجمع، مشکل فیفا و AFC حل می شود
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سمیه  مشهد  شهرستان  گروه 
باقرزاده: تولیت آستان قدس رضوی به 
مناسبت سالروز رحلت جانگداز و ملکوتی 
امام خمینی)ره( و گرامیداشت قیام ۱۵ 

خرداد پیامی صادر کرد.  
م  سال ال ا حجت  م  پیا متن 
زیر  شرح  به  مروی  احمد  والمسلمین 

است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

نیمه خرداد در تاریخ پرافتخار ملت 
ایران نقطه عطفی است که به نام بزرگ 
پرچمدار احیای اسالم ناب؛ حضرت امام 
خمینی)قدس سره الشریف( گره خورده 
و انوار معنویت، آزادی خواهی و عدالت 
طلبی را در گستره عالم گسترانیده است.

نیمه  ز  ا ما  لشأن  ا عظیم  امام 
اوج گیری  آغازین  نقطه  که   ۴۲ خرداد 
معاصر  عصر  اسالمی  بزرگ  نهضت 
بود تا ارتحال آن رهبر آزادگان و امید 
محرومان در  نیمه خرداد ۶۸ که روح 
بلند و ملکوتی اش در میان آسمانیان آرام 
گرفت، مسیری را پیمود که نه فقط آینده 
ایران اسالمی که آینده جهان را تحت 
بنیادهای محکم  و  داد  قرار  تأثیر خود 
تقابل  و  مستضعفین  جهانی  نهضت 
نقاط  اقصی  در  استکبار  با  جانبه  همه 

عالم را بنا نهاد.
امام  مکتب  ارزشمند  آموزه های 
آن  بود که  بزرگی  میراث  خمینی)ره( 
آیندگان  برای  ملکوتی  و  بلند  روح 
خرداد   ۱۴ در  و  گذاشت  یادگار  به 
هلل  ا یت  آ حضرت  نتخاب  ا با   ۶۸
لی  لعا ا ظله  مد  ای  منه  خا لعظمی  ا

اقدام  تایید  و  مردم  خبرگان  توسط 
انتخاب خبرگان از سوی مراجع تقلید  
را   اسالمی  نهضت  تداوم  پرچمداری 
برعهده خلف صالح امام ره که بهره ای 
تمام و کمال از آموزه های این مکتب 
بنیانگذار  راه  و  گرفت  قرار  بود  برده 
با  را  ایران  اسالمی  جمهوری  فقید 

قدرت و صالبت تاکنون ادامه دارد.
ملت  عظیم  پیشرفت های  امروز 
کنار  در  مختلف،  در صحنه های  ایران 
تقابل  عرصه  در  که  یگانه ای  اتفاقات 
جبهه حق و باطل در جای جای جهان 
بارزی  نشانه های  است،  وقوع  حال  در 
هستند که با اتکای به یداهلل، فروپاشی 
دسته بندی قدرت شرق و غرب و ایجاد 
جبهه ای جدید به نفع عدالت خواهی و 
آزادگی در پرتو آموزه های الهی اسالم 
ثابت  را  خدا  ولّی  آن  رهبری  به  ناب 

نموده است.
تاریخی  بزرگ  حقیقت  یک  این 

است که ملت ایران تصویری ماندگار از 
خود در دفاتر تاریخ ثبت کرد و جلوه ای 
تالش  و  فداکاری  ایثار،  از  شکوه  با 
مجاهدانه در مسیر تحقق اوامر والیت 

را به منصه ظهور رساند.
امروز نیز این ملت بزرگ، مجاهد 
روحیه  و  تفکر  همان  با  انقالبی  و 
برگرفته از آموزه های مکتب امام)ره( 
تحقق  سوی  به  پرشتاب  حرکتی  در 
رهنمون  اسالمی  نهضت  آرمان های 
می باشند و با تأسی به نقشه راه ترسیم 
شده توسط رهبر معظم انقالب در قالب 
اسالمی«،  انقالب  دوم  گام  »بیانیه 
بیش  را  اسالمی  نوین  تمدن  تشکیل 
از همیشه در شرف وقوع و در دسترس 

می بیند.
و  استکباری  قدرت های  افول 
عجز مستکبران عالم و در رأس آن ها 
عزت،  کنار  در  آمریکا  تروریست  رژیم 
سربلندی و اقتدار ایران اسالمی همگی 

نشانه های روشنی از موفقیت این ملت 
بزرگ در دستیابی به آرمان های حضرت 
روح اهلل می باشد و عزم و اراده ما را در 
تداوم طی طریق بر این راه مستحکم 

می سازد.
غیور  مردم  که  کنونی  شرایط  در 
ایثارگرانه  و  مجاهدانه  اسالمی  ایران 
گام  خود  آرمان های  به  نیل  مسیر  در 
همه  بر  است،  حرکت  در  و  برداشته 
جای  جای  در  خدمتگزار  مسئوالن 
که  می باشد  واجب  اسالمی  جمهوری 
هر روز و هر لحظه آرمان های پرچمدار 
خدمت  و  داشته  یاد  به  را  نهضت  این 
ولی  به  بی وقفه  و  بی منت  صادقانه، 
نعمتان انقالب اسالمی را سرلوحه همت 
خویش قرار دهند و با پشتکار و تالشی 
مضاعف زمینه عزت، اقتدار و سربلندی 
ملت بزرگ ایران اسالمی را روز به روز 

بیشتر گردانند.
نورانی  مضجع  جوار  از  اینجانب 
موسی  ابن  علی  حضرت  رئوف  امام 
الرضا علیه آالف التحیه و الثناء ضمن 
گرامیداشت یاد و نام امام راحل عظیم 
گرانقدر  شهدای  همه  و  الشأن)ره( 
دل ها،  ویژه سردار  به  اسالمی  نهضت 
دانش  از  خود  که  سلیمانی  قاسم  حاج 
اهلل  روح  حضرت  مکتب  آموختگان 
را  افزون  روز  توفیق  و  سالمتی  بود، 
برای حضرت امام خامنه ای و صحت، 
در  پیش  از  بیش  موفیقت  و  سربلندی 
شریف  مردم  برای  را  عرصه ها  همه 
ایران اسالمی از درگاه ایزد منان مسئلت 

می نمایم.

تولیت آستان قدس رضوی در پیامی به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی)ره( و قیام 15 خرداد،

 مسئوالن خدمت بی وقفه به ولی نعمتان انقالب را سرلوحه قرار دهند
ذوب آهن اصفهان

 پیشگام منطقی سازی قیمت محصوالت فوالدی

 ذوب آهـن اصفهـان برای تنظیم بازار مصـرف، جلوگیری از افزایش 
قیمت هـا و جلـب رضایـت مشـتریان بـا هـدف حمایـت از حقـوق مصرف 
کننـدگان نهایـی تاکنـون مجموعـه اقدام هایی را به کار گرفته اسـت . این 
شـرکت  نهـم خردادمـاه در اقدامـی بی سـابقه بـا ارسـال نامـه ای به همه 
کارگزاری هـا و نهادهـای نظارتـی بخش سـاختمانی ، داوطلبانه قیمت پایه 
را حـدود ۴۲۰ تومـان کاهـش داد کـه انتظار مـی رود دیگـر تولیدکنندگان 

فـوالد کشـور در این اقـدام ملی  مشـارکت کنند.
منصـور یـزدی زاده مدیرعامـل ذوب آهن اصفهـان در این خصوص 
گفـت : یکـی از کارکردهـای مهم بورس کاال ،خروج از نظام قیمت گذاری 
دسـتوری و شـفاف سـازی قیمـت هاسـت که بـه خوبی نیز اثـر بخش بود 

و موجـب اطمینان عرضـه کنندگان گردید .
وی افـزود : هرچنـد در گذشـته شـاهد دخالـت هایـی در نظام بورس 
کاال بـا قیمـت گـذاری دسـتوری بودیـم ، امـا خوشـبختانه بـا رویکـرد 
جدیـد وزارت صمـت ، دوبـاره بـه انجمـن تولیـد کننـدگان فـوالد و تولید 
کننـدگان عمـده اعتمـاد شـده و لـذا وظیفـه داریـم که پاسـخ ایـن اعتماد 

را بـه خوبـی بدهیـم  .
مدیر عامل ذوب آهن تصریح کرد : متاسـفانه عده ای که در گذشـته 
از طریـق رانـت های حاصل از قیمت گذاری دسـتوری و یا سیسـتم حواله 
ای ، منافعـی حاصـل کردنـد ، امـروز صنایعـی را نیـز در دسـت گرفته اند 
کـه البتـه نقـش کوچکـی در صنعت فـوالد دارنـد امـا بـا در اختیارگرفتن 
تریبـون هـای مختلـف ، بـه دنبال ایجـاد التهـاب در بازار فوالد هسـتند و 
اینگونـه القـاء مـی کنند که بـورس کاال کارکرد مثبتی در ایـن زمینه ندارد 
تـا دوبـاره همان سیسـتمی کـه رانت ایجاد می کـرد را دوبـاره احیا کنند .

منصـور یـزدی زاده اظهـار داشـت : ذوب آهـن اصفهـان بـه عنـوان 
یـک مجموعـه ملـی ، هرچنـد رویکرد اقتصـادی نیز دارد اما بـه هرقیمتی 
حاضـر بـه فـروش محصـول خـود نیسـت و حاضر نیسـت که بـه مصرف 

کننده آسـیب برسـد .
وی افـزود : قیمـت هـای صادراتـی معیـار خوبی بـرای تعیین قیمت 
درداخـل اسـت و نبایـد قیمت های داخلـی از قیمت های صادراتی بیشـتر 
باشـد . البتـه عـده ای تـالش کردنـد ایـن امـر را مغایـر بـا حـق و حقوق 
سـهامداران جلوه دهند در حالیکه قیمت های منطقی به نفع سـهامدار نیز 
هسـت و آنها نیز راضی به گرانفروشـی نیسـتند ضمن اینکه گرانفروشـی 
عـالوه بـر ظلـم به جامعه ، پشـتوانه هـم ندارد و باعث می شـود با کاهش 

قیمـت هـا ، ایجاد بحـران گردد .
ذوب آهـن اصفهـان زمانـی کـه احسـاس کـرد ممکن اسـت قیمت 
هایی در بورس کاال شـکل بگیرد که موجب سواسـتفاده گردد ، داوطلبانه 
پایـه قیمـت عرضـه خود در بـورس کاال را به صورت منطقی پیشـنهاد داد  
. ایـن کار در واقـع یـک قدردانـی از وزارت صمـت هم بود کـه در به تولید 

کننـدگان فوالد کشـور اعتماد کرد .
وی افـزود : پـس از اصـالح قیمت و رقابتی کـه در بورس کاال ایجاد 
شـد ، سـقف قیمـت ثبـت شـده متناسـب بـا قیمت هـای صادراتی اسـت 
کـه بسـیار منطقی می باشـد و خوشـبختانه بـه دنبال ذوب آهـن اصفهان 
، فـوالد خراسـان هـم بـه عنوان یک شـرکت بـزرگ تولید کننـده مقاطع 

سـاختمانی ، ایـن کار را انجام داد.
یزدی زاده ابراز امیدواری کرد که فوالدسـازان در کنار سـایر تکالیفی 
کـه در صنعـت و اقتصاد کشـور دارنـد ، بتوانند به عنوان یـک بازوی قوی 
جهـت تامیـن ارز مورد نیاز کشـور در شـرایط تحریم و فشـارهای ظالمانه 
دشـمن ، همچـون گذشـته موفـق عمـل کننـد . ایـن مهـم مسـتلزم این 
اسـت کـه در امـر صـادرات خللـی ایجـاد نشـود تـا ایـن تولید کننـدگان ، 

منویـات مقـام معظـم رهبری در سـال جهـش تولید را محقق سـازند .

این نماینده مجلس شورای اسالمی در ادامه از بخش های 
مختلف تصفه خانه فاضالب بازدید بعمل آمد

بــا اجــرای طــرح یکپارچــه ســازی شــرکتهای آب و فاضــالب، مراکز 
پاســخگویی در گیــالن ۳ برابــر خواهد شــد

ــی شــرکت  ــوزش همگان ــی و آم ــط عموم ــر رواب ــزارش دفت ــه گ ب
ــرکتهای  ــازی ش ــه س ــی یکپارچ ــالن، در پ ــتان گی ــالب اس آب و فاض
آب و فاضــالب شــهری و روســتایی گیــالن، بــا حکــم مدیرعامــل ایــن 
شــرکت، وحیــد مهجــور بعنــوان مدیــر امــور آب و فاضــالب شهرســتان 
فومــن معرفــی شدسیدمحســن حســینی رئیس هیــأت مدیــره و مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضــالب اســتان گیــالن بــا حضــور در محــل فرمانــداری 
فومــن ضمــن تشــریح اهــداف طــرح یکپارچــه ســازی شــرکتهای آب و 
فاضــالب شــهری و روســتایی اظهــار داشــت: با اجــرای این طــرح، مراکز 
پاســخگویی به مشــترکین در ســطح کشــور ۲.۵ برابر و در گیالن ۳ برابر 
خواهــد شــدوی بــا اشــاره بــه اینکه مراکــز پاســخگویی به مشــترکین آب 
و فاضــالب روســتایی در ۱۶ شهرســتان مســتقر بــود تصریح کرد: شــرکت 
آب و فاضــالب اســتان گیــالن در ۵۰ شــهر اســتان توســط ادارات تابعــه 
خــود پاســخگوی مشــترکین بــرای ارائــه خدمــات مــی باشــدمدیرعامل 
شــرکت آب و فاضــالب اســتان گیــالن اســتفاده از تأسیســات مشــترک 
بــرای خدمــات رســانی مطلــوب را از دیگــر اهــداف ایــن طــرح برشــمرد 
و افــزود: فعالیتهــای اداری و اخــذ مجــوز بــرای برخــورداری از تاسیســات 
مشــمول زمــان مــی شــد کــه بــا اجــرای ایــن طــرح و در قالــب شــرکت 
ــرای  ــترک ب ــات مش ــا از تأسیس ــه ه ــش هزین ــن کاه ــه، ضم یکپارچ

آبرســانی اســتفاده مــی شــود

اجرای ۳8 کیلومتر شبکه گذاری گاز در گیالن
 بــه گــزارش روابــط عمومــی گاز گیــالن  حســین اکبــر مدیرعامــل 
شــرکت گاز اســتان گیــالن بــا اعــالم خبــر انجــام ۳۸ کیلومتــر شــبکه 
گــذاری گاز در اردیبهشــت مــاه گفــت: بیــش از ۳۵ کیلومتــر از ایــن میزان 
ــژه گاز  در روســتاها انجــام شــده کــه ایــن موضــوع نشــان از توجــه وی
گیــالن بــه برخــورداری تمــام گیالنیــان در سراســر اســتان از نعمــت گاز 
ــا انجــام  ــار داشــت: ب ــالن اظه ــل شــرکت گاز اســتان گی دارد.مدیرعام
عملیــات شــبکه گــذاری در اردیبهشــت امســال، مجمــوع طــول شــبکه 
گاز در اســتان بــه بــاالی از ۲۱ هــزار کیلومتــر رســیده اســت.مهندس اکبر 
همچنیــن از نصــب بیــش از یــک هزار و ۳۰۰ انشــعاب گاز در اردیبهشــت 
ــعاب  ــداد انش ــن تع ــب ای ــا نص ــت: ب ــر داد و گف ــالن خب ــال در گی امس
مجمــوع انشــعابات گاز در اســتان بــه بیــش ۵۹۶ هــزار انشــعاب افزایــش 
ــات  ــه و تاسیس ــش ابنی ــه افزای ــاره ب ــا اش ــه ب ــت.وی در ادام ــه اس یافت
ــر اجــرای بازرســی و نگهــداری مســتمر تاسیســات تاکیــد کــرد و  گاز ب
گفــت: شــرکت گاز موظــف اســت کلیــه ایســتگاه هــا، خطــوط، شــیرها 
و انشــعبات گاز را تــا درب منــازل مشــترکین مــورد بازرســی و نگهــداری 
ــزات گازی در  ــداری از تجهی ــی و نگه ــائل و ایمن ــی مس ــد و بررس نمای
منــازل بــر عهــده مشــترکین محتــرم مــی باشــد.مدیرعامل شــرکت گاز 
ــا گــرم شــدن هــوا و  اســتان گیــالن در خاتمــه خاطرنشــان ســاخت: ب
عــدم نیــاز بــه وســایل گرمایشــی گازی، مشــترکین محتــرم مــی بایســت 
پــس از جمــع آوری وســایل گازســوز، شــیرهای مصــرف گاز را بســته و 

بــا درپــوش مناســب آن را مســدود نماینــد

مدیرعامل فوالد مبارکه پیش بینی کرد
حرکت بازار سهام ومحصوالت فوالدی به سمت آرامش

فوالدمبارکه به عنوان یکی از بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی کشور، 
نقش تاثیرگذاری در تولید، اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده برای ذی نفعان 
و اقتصاد کشور داشته است. این گروه سال گذشته به رغم همه تحریم ها 
و محدودیت ها، به تولید ۶ میلیون و ۴۵۳ هزار تن کالف گرم و فروش ۷ 
میلیون و ۵۸۰ هزار تن محصول به ارزش ۳۹۱ هزار میلیارد ریال دست 
یافت. همچنین گروه فوالدمبارکه در دو ماه ابتدایی سال ۹۹ در سالی که 
جهش تولید نام گذاری شده به کسب رکوردهای متعدد دست یافت. حمیدرضا 

عظیمیان مدیرعامل فوالدمبارکه.
  به علل اصلی نوسان سهام فوالد اشاره کرد و افزود: 

 بازار سرمایه طی ۳ ماه گذشته شرایط خاصی را شاهد بود؛ درحالی که 
در دوران کرونا تمام بورس های دنیا سقوط کردند و با نوسان های منفی 
پیاپی مواجه بودند، اما بازار سرمایه در ایران مثبت شد؛ بخشی از این امر 
به دلیل رشد نرخ دالر و تاثیر آن بر دارایی شرکت ها بود و بخش دیگر این 
امر به دلیل هیجانات و نقدینگی ۲۵۰۰هزار میلیارد تومانی است که به هر 

جهتی سوق داده شود با هیجان همراه می شود.
در مجموع افزایش ارزش سهام پارامترهایی دارد؛ اما طی روز های اخیر 
در مجموع بازار سهام با افت و خیزهای غیر منطقی روبه رو بود و در برخی 
نمادها نوسان ارزش سهام از چارچوب منطقی و علمی برخوردار نیست،از 

این رو کاهش ارزش سهام دلیل ضعف فوالد نیست.
سهام فوالدمبارکه از جمله سهام باثبات و بنیادی بازار سرمایه است 
که خریداران آن همواره از آرامش خیال برخوردارند و جای نگرانی ویژه ای 

برای سهامداران وجود ندارد.
ناگفته نماند  هر چند که ابطال پیاپی معامالت محصوالت در بورس کاال 
بر روند معامالت بازار سهام بی تاثیر نبوده اما خوشبختانه با تغییر رویکرد 
وزارت صمت مبنی بر حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی ثبات به این 
بازار بازگشت؛ به گونه ای که در پی رویکرد مثبت وزارت صمت چهارشنبه 
گذشته از میزان ۲۷۰ هزار تن عرضه ما فقط ۲۰ هزار تن معامله مربوط به 

ورق سرد ابطال شد.
در راستای حمایت وزارت صمت از واحدهای صنعتی و معدنی همچنین 
محدودیت صادرات برای کل زنجیره فوالد برداشته شد و اصالح سامانه 
بهین یاب مورد تایید قرار گرفت و قرار است اقدامات کارشناسی آن از هفته 
آینده شروع شود؛ این اتفاقات، عالمت مثبتی است که حاکی از حرکت بازار 
به سوی رفتار کارشناسی و منطقی است. این شرایط موجب می شود عالوه 
بر عرضه های مناسب از سوی ما، نظر دولت در زمینه قیمت منطقی ورق 
بتواند  نهایی هم  تامین شود و همچنین مصرف کننده  برای مصرف کننده 

کاالی خود را با قیمت مناسب تامین کند.
نکته جالب توجه اینکه افزایش ویژه قیمت ها در زمانی اتفاق افتاد که 
معامالت ما در بورس کاال ابطال می شد و همچنین با مشکالتی از جمله 
شیوع ویروس کرونا، تعطیالت نوروز وکاهش فعالیت های اقتصادی در ماه 

رمضان مواجه بودیم.
بنابراین در مجموع افزایش ارزش سهام در بازار از چارچوب منطقی و 
کارشناسی برخوردار نبود و کاهش آن هم از هیجانات بازار پیروی می کرد، 
ارزش  نوسان  بر  ابطال پی در پی معامالت در بورس کاال  تنها  این رو  از 

سهام تاثیر گذار نبود.

فضای پارک جنگلی سراوان پاکسازی و بهسازی شد
الملل شهرداری  امور بین  ارتباطات و  به گزارش واحد خبر مدیریت 
رشت به منظور بهسازی محیط پارک جنگلی سراوان روز پنجشنبه پانزدهم 
خرداد ماه ۱۳۹۹ با جمع آوری زباله ها و پسماند ها پاکسازی شده است.

سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت این اقدام را برای ایجاد رفاه 
حال استفاده کنندگان و بهره جویان از پارک جنگلی سراوان انجام داده اند.

شایان گفتن است که برخی از گردشگران و کسانی که از این پارک جنگلی 
بهره می برند بدون در نظر داشتن اصول زیست محیطی و مقررات بهداشتی، 
زباله ها را در فضاهای عمومی پارک جنگلی سراوان رها کرده و عالوه بر 
اینکه چهره ای ناپسند و نازیبا از این پارک به وجود می آورند، زمینه های 
پراکنش آلودگی و بیماری را نیز گسترش داده و امکان استفاده از این محیط 
زیبا و دلپسند را برای دیگران دشوار می کنند.سازمان مدیریت پسماند های 
شهرداری رشت ضمن دعوت همگان به رعایت اصول زیست محیطی برای 
بهره گیری هر چه بهتر پارک جنگلی سراوان در جهت استفاده همگان، روز 
پنجشنبه پانزدهم خرداد ماه ۱۳۹۹ اقدام به جمع آوری زباله های این پارک 

نمود تا محیطی سالم تر و بهتر را به شهروندان و گردشگران هدیه دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم:
بیمارستان سوختگی استان ایالم آماده افتتاح شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم با اشاره به اینکه بیمارستان 
سوختگی استان ایالم آماده افتتاح شده است، گفت: با احداث این بیمارستان 

مشکالت بیماران سوختگی برای همیشه رفع می شود.
از بیمارستان سوختگی ایالم ضمن تقدیر  محمد کریمیان در بازدید 
از زحمات و تالش های مجموعه دست اندرکاران احداث این پروژه مهم 
بیمارستان،  این  افتتاح  و  نهایی  اندازی  راه  کرد:  اظهار  استان،  سطح  در 
مشکالت بیماران سوختگی در استان برای همیشه رفع و از اعزام بیماران 
مربوطه به خارج از استان جلوگیری و تمام خدمات مربوطه در این مرکز 

به آنان ارائه می شود.
وی بیان کرد: بازدیدهای مکرر و متعدد از این پروژه برای رفع مشکالت 
و چالش های مربوط به مراحل احداث و تکمیل آن است تا این بیمارستان 
را بدون هیچگونه مشکل و چالشی برای خدمت به مردم و بیماران مربوطه 

افتتاح و راه اندازی کنیم.
بیمارستان سوختگی استان ایالم در زمینی به مساحت چهار هزار 
احداث  دو(  و  یک  طبقات  و  )همکف  طبقه  در سه  و  مربع  متر   ۳۰۰ و 
شده که مراحل ساخت آن پایان یافته و این بازدید برای رفع مشکالت 
انجام شده که  افتتاح  و  نهایی  اندازی  راه  برای  پروژه  این  و چالشهای 
این بیمارستان در آینده نزدیک در مدار خدمت رسانی به مردم و بیماران 

گیرد. قرار  مربوطه 

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی:
فعالیت اماکن ورزشی در مناطق سفید استان مرکزی

 بالمانع است
 مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان مرکــزی گفــت: فعالیــت 
ــت  ــف ورزشــی در شــهرهای دارای وضعی باشــگاه های رشــته های مختل
ســفید اســتان مرکــزی بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی از ســر گرفتــه 
می شــود. عابــد حــق دادی : آخریــن وضعیــت فعالیــت رشــته های ورزشــی 
در اســتان مرکــزی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه 
بــا کرونــا و ابالغیــه معاونــت ورزش قهرمانــی و حرفــه ای وزارت ورزش 
ــای  ــرگیری فعالیت ه ــت ازس ــده اس ــرر ش ــتان ها، مق ــه اس ــان ب و جوان
فاصله گــذاری  و  بهداشــتی  دســتورالعمل های  رعایــت  بــا  ورزشــی 
ــای  ــئولین هیأت ه ــاس مس ــن اس ــر ای ــود و ب ــر ش ــی امکان پذی اجتماع
ورزشــی اســتان موظــف بــه نظــارت بــر حســن اجــرای دســتورالعمل های 
بهداشــتی هســتند. مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان مرکزی عنــوان کرد: 
ــا فعالیــت باشــگاه های رشــته های  ــاط ب ــه محدودیتــی در ارتب هیــچ گون
مختلــف ورزشــی و اســتخرها در شــهرهای دارای وضعیــت ســفید اســتان 

وجــود نــدارد.
بــه گفتــه حــق دادی، در مناطــق زرد فعالیــت باشــگاه های ورزشــی 
ــش  ــا بخ ــی ی ــدو )کیوروگ ــس، تکوان ــز بوک ــه ج ــته ها ب ــی رش در تمام
ــارزه(، جــودو، کبــدی، کشــتی،  ــا مب ــه )بخــش کومیتــه ی ــارزه(، کارات مب
ووشــو )بخــش ســاندا یــا مبــارزه( و ســبک های برخــوردی زیــر پوشــش 
فدراســیون انجمن هــای ورزش هــای رزمــی، کونگ فــو و هنرهــای 
رزمــی بالمانــع اســت. وی بــا بیــان اینکــه تمامــی کارکنــان شــاغل در 
اماکــن ورزشــی پیــش از شــروع بــه کار باشــگاه ها بایــد نســبت بــه انجــام 
آزمایش هــای الزم اقــدام کننــد، اظهــار کــرد: ایــن امــر بــه منظــور حفــظ 

ســالمت آن هــا و پیشــگیری از ابتــالء بــه ویــروس کرونــا اســت.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان ایالم و به همراه نماینده مردم ایالم 
فاز دوم   اجرای  از روند  در مجلس شورای اسالمی 

تصفیه خانه فاضالب این شهر بازدید نمودند.
مهندس تیموری در این بازدید گزارشی از روند 
استان  آبفای  شرکت  گفت:  و  ارائه  پروژه  تکمیل 
تخصیص  و  مالی  شدید  های  محدودیت  علیرغم 
اعتبارات عمرانی، نگاه و اهمیت ویژه ای به تکمیل 

پروژه تصفیه خانه فاضالب شهر ایالم دارد.
وی افزود: تسریع در روند تکمیل پروژه همواره 
مد نظر ماست ولی رعایت مشخصات فنی بایستی 
دقیقا مورد توجه قرار گیرد که با توجه به محدودیت 

های مالی، می بایست پروژه های عمرانی با کمترین 
نواقص اجرا گردد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان 
ایالم افزود: فاز دوم تصفیه خانه فاضالب شهر ایالم 

با  ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است
و  ساخت  در  اینکه  بیان  با  تیموری  مهندس 
و  تجهیزات  از  تصفیه خانه  این  دوم  مدول  اجرای 
اعتبار  افزود:  می شود،  استفاده  دنیا  روز  تکنولوژی 
اعتبارات  محل  از  ریال  ۴۲۰میلیارد  طرح   این 

عمرانی است
پروژه  این  اعتباری  به مشکالت  اشاره  با  وی 
نمایندگان  و  استانی  مسولین  همراهی  ضرورت  بر 

در جهت  اسالمی  در مجلس سواری  مردم  محترم 
جذب اعتبارات برای این پروژه تاکید نمود.

مجلس  در  ایالم  مردم  نماینده  بسطامی   
تاکید  ضمن  بازدید  این  در  نیز  اسالمی   شورای 
خانه  تصفیه  دوم  فاز  اجرای  روند  در  تسریع  بر 
و  مالی  منابع  از  بهینه  استفاده  گفت:  فاضالب 
همواره  که  است  مواردی  از  کارها  اصولی  انجام 

بایستی مد نظر قرار گیرد.
وی در ادامه با تقدیر از خدمات شرکت آبفای 
مجدد  بازچرخانی  و  فاضالب  طرح  تکمیل  استان، 
پساب تصفیه شده در مصارف کشاورزی را  بعنوان 

یک ضرورت عنوان کرد.

بازدید نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی
 از روند اجرای فاز دوم تصفیه خانه شهر ایالم

تشدید بازرسی در سطح استان اردبیل ادامه دارد
مرکز  نظارت  کمیسیون  جلسه 
استان روز دوشنبه دوازدهم خرداد ماه 
سال جاری به منظور رسیدگی به امور 
اصناف با حضور رییس سازمان صنعت 
، معدن و تجارت استان و سایر اعضاء 

در محل سازمان تشکیل گردید
سازمان  رییس  صادقی  رامین 
صنعت ، معدن و تجارت استان اردبیل 
اظهارداشت : وظیفه کمیسیون نظارت 
اتاق  تمام  بر  که  است  استان  مرکز 
اصناف شهرستانها در خصوص وضعیت 
اعتبار و هزینه کرد ، منابع درآمد آنها 
و  رسیدگی  ه  شد  هزینه  محلهای  و 

نظارت نماید .
و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
تجارت استان اردبیل تاکید کرد : تشدید 
بازرسی و نظارت بر بازار در سطح استان 

اردبیل همجنان ادامه دارد .
کرد:  نشان  خاطر  صادقی  دکتر 
بررسی  موضوع  با  مشترکی  گشت 
استان  بازار  سطح  در  کاالها  قیمت 
ستان،  ا صمت  زرسان  با حضور  با 
حکومتی،  تعزیرات  ادارات  نمایندگان 

شبکه بهداشت و ... همانند ماه مبارک 
رمضان برگزار میشود

و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
بر بررسی  افزود: عالوه  استان  تجارت 
وضعیت قیمت ها، رعایت پروتکل های 
بهداشتی بر اساس طرح فاصله گذاری 
اجتماعی نیز مورد بررسی قرار میگیرد

عزیز  همشهریان  از  مسئول  این 

هرگونه  مشاهده  صورت  در  خواست 
تخلف صنفی مراتب را از طریق سامانه 
ارتباطی ۱۲۴ اطالع دهند تا در اسرع 

وقت پیگیری گردد.
در ادامه اعضای جلسه در خصوص 
موزشگاههای  آ جدید  تعرفه  تعیین 
مرکز  اصناف  اتاق  رانندگی،گزارش 
صورتهای  ارائه  خصوص  در  استان 

مالی مربوط به بودجه پیشنهادی سال 
۱۳۹۹ ، تغییرات در ترکیب هیات مدیره 
آرایشگران  صنف  اتحادیه  بازرس  و 
اردبیل،  شهرستان  زنانه  خیاطان  و 
شیشه  صنف  اتحادیه  ادغام  پیشنهاد 
بران با اتحادیه صنف آلومینیوم کاران 
شهرستان اردبیل.و ... به بحث و تبادل 

نظر پرداختند .

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان 
اردبیل گفت: ترویج وقف هاي مشارکتي 
عاملي مهم در رفع نیازها و مشکالت 

جامعه است. 
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   
کل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل 
،حجت االسالم والمسلمین دکترستوده 
استاني  ستاد  جلسه  در  پنجشنبه  روز 
لزوم  بر  مشارکتی  وقف  هماهنگی 
وقف  فرهنگ  کردن  نهادینه  و  ترویج 
در جامعه تاکید کرد و با تشریح اهمیت 
وقف و نقش آن در جامعه، افزود: ترویج 
و نهادینه کردن فرهنگ وقف درجامعه 
نیازمند همکاري و تعامل بیش از پیش 
دستگاه هاي اجرایي و مشارکت اقشار 
مختلف مردم است.وي بر لزوم تهیه و 
براي  اصولي  و  منسجم  برنامه  تدوین 
ترویج فرهنگ وقف در جامعه تاکید کرد 
و اظهار داشت: با نهادینه کردن فرهنگ 
از مشکالت  وقف مشارکتي ، بسیاري 

موجود در جامعه رفع خواهد شد.
میراث  را  وقف  حسنه  سنت  او 

براي  اطهار  ائمه  جاودان  و  ماندگار 
بشریت برشمرد و افزود: وقف در تاریخ 
ملت ایران مي درخشد و از زمان پیروزي 
تاکنون  اسالمي  نقالب  ا شکوهمند 
و  خیران  سوي  از  بسیاري  هاي  وقف 
پیوسته  وقوع  به  درجامعه  نیکوکاران 
است. دکترستوده گفت: سنت هاي بزرگ 
ملت ما در بعد معنوي و دیني در بحث 

وقف نمایان مي شود.
وي بر لزوم همکاري دستگاههاي 

مطلوب  برگزاري  براي  ذیربط  اجرایي 
در  شده  گرفته  نظر  در  هاي  برنامه 
تاکید  مشارکتی  وقف  تحقق  خصوص 
کرد و افزود: وقف و موقوفات در رشد 
فرهنگي ، اجتماعي و دیني جامعه نقش 
بسزایي دارد و انتظار مي رود همکاري 
و هم افزایي همه جانبه اي در ترویج 
فرهنگ وقف با اداره کل اوقاف اردبیل 

صورت گیرد.
او با اشاره به اینکه وقف جلوه اي از 

امتحان خداوند براي انسان است،ادامه 
داد: افرادي که قادر به مشارکت در این 
امر مهم هستند ، از هیچ تالشي در این 

زمینه دریغ نکنند.
دکترستوده با اشاره به جایگاه وقف 
در اسالم گفت: جایي که ابعاد مادي و 
اختیار  در  مستقیم  صورت  به  معنوي 
معنویت قرار مي گیرد ، وقف به شکل 

برجسته اي نمایان مي شود.
وی گفت: واقفان و خیران باید به 
سمت نیازهای هر شهر و منطقه هدایت 
شوند که در این راستا اتاق  مشاوره در 

اداره اوقاف راه اندازی شده است.
مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان 
اردبیل تصریح کرد: اگر در گذشته یک 
نفر یک مدرسه را احداث می کرد، امروز 
از  برای بسیاری  امکان مادی  این  اگر 
تک تک افراد فراهم نباشد، می توان به 
جای یک نفر، هزار نفر را در امر ساخت 
یک مدرسه سهیم کرد و هر کدام به 
خود  این  که  شوند  سهیم  توان  اندازه 

مشارکتی است.

ترویج وقف هاي مشارکتي عاملي مهم در رفع نیازهاي جامعه است

مدیرکل دفتر حوزه وزارتی و امور بین الملل وزارت 
میراث فرهنگی کشور گفت: امروز استان مرکزی صاحب 
یک کرسی در جامعه هتلداران کشور است و برای ارتقای 
حاشیه  در  ایزدی   کرد.علیرضا  تالش  باید  جایگاه  این 
استان  برگزاری مجمع عمومی جامعه حرفه ای هتلداران 
مرکزی اظهار کرد: در هر استان و کشور یک جامعه تحت 
عنوان جامعه هتلداران وجود دارد که بنا به ابالغیه جدید 
وزیر میراث فرهنگی مقرر شد با اساسنامه جدید تنظیم شده 
توسط معاون گردشگری و همفکری و تعامل با جامعه هتل 
داران کشور به ارتقا جایگاه دست پیدا کند و به یک جامعه 

حرفه ای تبدیل شود. وی ادامه داد: این جامعه حرفه ای 
است که  تفویض شده  آن  برای  از عملیات هتلی  بخشی 
دارد و هتلداران  به همراه  را  ارتقای هتل ها  به طور قطع 
می توانند تصمیم گیرنده باشند و این مهم می تواند تسهیل 
کننده پروسه سرمایه گذاری، در برگیرنده نگاه تخصصی 
کیفی  و  کمی  ارتقای سطح  و  هتلداری  بخش صنعت  به 
خدمات دهی هتل ها را به دنبال داشته باشد. مدیرکل دفتر 
حوزه وزارتی و امور بین الملل وزارت میراث فرهنگی کشور 
با بیان این که در استان مرکزی جامعه هتل داران وجود 
برگزاری نشست های  و  بررسی  از  بیان کرد: پس  داشت، 

مختلف با حضور دبیر جامعه حرفه ای هتل داران کشور، 
استان مرکزی نیز پروسه مربوطه را طی کرد و با حضور 
قالب جامعه هتل  پذیران در  داران و مهمان  تمامی هتل 
داران استان مرکزی اساسنامه بررسی شد و با حضور اکثر 
اعضا به تصویب رسید و سپس انتخابات مربوط به آن در 
قالب تعیین هیأت مدیره و بازرس برگزار و اعضای جدید 
مشخص شدند. ایزدی گفت: متأسفانه موضوع کرونا فراتر 
از ابعاد ملی است و به عنوان مشکل جهانی مطرح شده و 
تأثیر بدی در صنعت هتل داری و گردشگری دنیا و ایران 

گذاشته است.

مدیرکل دفترحوزه وزارتی و امور بین الملل وزارت میراث فرهنگی:
استان مرکزی دارای یک کرسی در جامعه هتلداران کشور است
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از راست اورنگ خضرایی، ابولحسن نجفی، محمد حقوقی و هوشنگ گلشیری 
- اردیبهشت ۱۳۴۹ اختصاصی دنیای جوانان

چشم مخصوص تماشاست
اگر بگذارند

محمود اکرامی فر

چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند
و تماشای تو زیباست اگر بگذارند

من از اظهار نظرهای دلم فهمیدم
عشق هم صاحب فتواست اگر بگذارند

دل درنایی من اینهمه بیهوده مگرد
خانه دوست همین جاست اگر بگذارند

سند عقل مشاع است اگر بگذارند
عشق اما فقط از ماست اگر بگذارند

غضب آلوده نگاهم مکنید ای مردم
دل من مال شماهاست اگر بگذارند

مراسم تکریم نیکنام حسینی پور، مدیرعامل موسسه 
خانه کتاب برگزار می شود.

این مراسم در ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۲۰ خردادماه با 
حضور محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، مدیران و مسئوالن فرهنگی و نمایندگان 
تشکل های نشر در سرای کتاب خانه کتاب برگزار می شود.

نیکنام حسینی پور از اسفند ماه ۱۳۹۶ تاکنون سمت 
مدیرعاملی موسسه خانه کتاب را عهده دار بود که به علت 
یک  قالب  در  فرهنگی  معاونت  مؤسسات  سامان دهی 

مؤسسه فراگیر، از این سمت خداحافظی کرد.
آیین تکریم نیکنام حسینی پور، مدیرعامل موسسه 
خانه کتاب سه شنبه)۲۰خرداد ماه( ساعت ۱۴ در سرای 
کتاب موسسه خانه کتاب به نشانی خیابان انقالب اسالمی، 
بین فلسطین و برادران مظفر، پالک ۱۰۸۰، طبقه منهای 

دو برگزار می  شود.

نیکنام حسینی پور، از خانه کتاب می رود

بر  مروری  با  اقبال زاده  شهرام 
پرداختن ادبیات به مسائل »رومینا«ها 
نقش  می توانست  دبیات  ا می گوید: 
بسیار مهمی در این زمینه داشته باشد، 
اما ما عشق را سانسور می کنیم و عشق 

به طور کلی ممنوع است.
ادبیات  پژوهشگر   و  مترجم  این 
که  اتفاقی  پی  در  نوجوان  و  کودک 
تالشی«  ۱۴ساله  دختر  »رومینا،  برای 
به  او  شدن  کشته  و  است  داده  رخ 
دست پدرش، درباره پرداختن به مسائل 
بر جلوگیری  ادبیات  نقش  و  نوجوانان 
کرد:  اظهار  خانگی  خشونت های  از 
این است که پدری  نگاه  ابتدایی ترین 
را  عاشق  نوجوان  دختر  یک  بی رحم 
کشته است، اما این موضوع محصول 
بازتولید  و  تولید  معیوب  چرخه  یک 
خشونت است. گذشته از این که خانواده 
نوجوان در چه وضعیتی به سر می برد، 
مشابهی  موارد  در  است  ممکن  مثال 
بگویند پدر خانواده اعتیاد داشت، باید 
دید این فقر، اعتیاد و خشونت در خانه 
از کجا می آید؟ همه این ها ریشه های 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی  و حقوقی 
سعی  کرونا  زنجیره  قطع  برای  دارد. 
فاصله گذاری  کنند،  قرنطینه  کردند 
نکات  همه  از  مهم تر  و  باشند  داشته 
این  قطع  کنند؛  رعایت  را  بهداشتی 
زنجیره سالمت روح و روان و فرهنگ 
را  به هنجار  اجتماعی  شرایط  و  سالم 

می طلبد.
سیاست گذاری های  فزود:  ا و  ا
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطح 
باید  فرهنگی  آموزش  جمله  از  کالن 
اصالح شود. در این آموزش فرهنگی 
در  نیست.  ادبیات  از  بهتر  هیچ چیزی 
داریم؛  استراتژیک  گلوگاه  چند  جامعه  
کجا  در  رسانه ها.  و  مدرسه  خانواده، 
به  دارد؟  عاطفی وجود  روابط  آموزش 
حذف  و  گرفتن  ندیده  سرکوب،  جای 
را  این ها  باید  چگونه  مسئله  صورت 
نشان داد که این پدیده ای که به وجود 
عشق  آیا  نه؟  یا  است  عشق  آیا  آمده 
یک دختر ۱۴ساله به مرد ۲۸ساله که 

دوبرابر سنش است، واقعا عشق است 
سالم  عاشقانه  و  عاطفی  رابطه  نه؟  یا 
طبیعی  شکل  پسر  و  دختر  این  بین 
دختر  این  زیرا  چرا؟  است،  نداشته 
و  ندیده  آموزش  مدرسه  و  خانه  در 
و  نیست  کتاب هایش  در  مسائل  این 
هم  بزرگسال  عاشق  ظاهر  به  بهمن 
عاشقانه  نه  رابطه  این  که  نمی دانسته 
خانواده،  چون  است.  کودک آزاری  که 
صدا و سیما و رسانه ها هم این مسئله را 
آموزش نداده اند. در  ادبیات عشق برای 
هم  است؛  ممنوع  کمابیش  نوجوانان 
نوجوان  برای  عاشقانه  رابطه  و  عشق 

ممنوع است و هم نوشتن از عشق.  
به  ره  شا ا با  سپس  ده  قبال زا ا
درباره  نوشتن  به  نسبت  سخت گیری 
مسائل نوجوانان، گفت: به طور مثال، 
یک رمان درباره پسر ۱۰ ساله ای را که 
از خانه فرار می کند برای گرفتن مجوز 
رمان  این  فرستادیم.  ارشاد  وزارت  به 
به  آلمانی  زبان  از  رسولی  گیتا  توسط 
فارسی ترجمه شد، »تئو فرار می کند« 
نوشته پتر هرتلینگ که درباره خطرات 
پدر  قصه  رمان  این  بود.  خانه  از  فرار 
خشنی بود که بچه خود را کتک می زد. 
از  می گیرد  تصمیم  بچه  این  روز  یک 
خانه فرار کند و سوار قطار بین شهری 
می شود. او در کوپه ای قرار می گیرد که 
یک مرد منحرف آن جا هست. این پسر 
او  به  ظاهرا  مرد  این  می بیند  نوجوان 
بعد متوجه می شود  اما  محبت می کند 

دست درازی  او  شخصی  حریم  به  که 
این بخش حذف  ارشاد گفت  می کند. 
شود. این اتفاق  ممکن است برای یک 
یلدا  یا حتی رمان »وقتی  بیفتد.  دختر 
نبود« نوشته مینو کریم زاده درباره ایدز 
بود، اما اجازه پخش گسترده و تجدید 
چاپ ندادند. این رمان قصه یک دختر 
بود که به خاطر رابطه ناسالم تحمیلی 
و  کودکان  می گیرد.  یدز  ا )تجاوز( 
نوجوانان باید آموزش ببینند که عشق 
چیست و انحراف چیست؟ خطر چیست 
و چرا نباید از خانه فرار کرد؟ اگر پدر 
این  می دید  آموزش  هم   »رومینا« 

اتفاق نمی افتاد.
و  کودکان  کرد:  خاطرنشان  او 
چه  و  ببینند  آموزش  باید  نوجوانان 
لذت  با  همراه  آموزش  این  که  بهتر 
را  عشق  باید  بچه ها  باشد.  خواندن 
درک کنند، اما نویسنده های ما به خاطر 
موضوع  این  وارد  دارند  سعی  سانسور 
دیده ام  مدت  این  در  هرچند  نشوند. 
همکارانم رمان های خوبی می نویسند. 
در  این زمینه بیش از همه حمیدرضا 
شاه آبادی کار کرده است؛ مانند »وقتی 
مژی گم شد« و »الالیی برای دختر 
که  است  رمان هایی  این ها  مرده«. 
نبود  و  خانواده  در  عاطفه  کمبود  از 
عشق و رابطه ای قوی در دختر و پدر 
و خشونت در خانواده صحبت می کند. 
در  خوبی  رمان های  خانیان  جمشید 
»عاشقانه های  مانند  دارد؛  زمینه  این 

»هستی«  یا  ماهی«،  دل  در  یونس 
آثار  هم  دیگران  و  حسن زاده  فرهاد 
در  رمان هایی  چنین  اگر  دارند.  خوبی 
آموزش و پرورش و کتاب های درسی 
راه پیدا کند، بسیار تأثیرگذار خواهد بود. 
معلم های ما نیز باید یاد بگیرند کتاب 
بخوانند،  معلم های ما درگیر مشکالت 
اقتصادی هستند و  کتاب نمی خوانند. 
مدارس  کتابخانه های  دیگر  طرف  از 
تجهیز نمی شوند و کتابخانه روزآمد و 
کتابداران آگاه عاشق کودکان و ادبیات 
کودک به ندرت داریم. در حال حاضر ما 
تحریم هستیم و وضعیت بدی داریم. ما 
در آموزش و پرورش، در صدا و سیما 
و در ادبیات بدهکار این نسل هستیم.

شهرام اقبال زاده سپس بیان کرد: 
بسیار   بسیار  نقش  ادبیات می توانست 
یا  باشد،  داشته  زمینه  این  در  مهمی 
سینما. اما مسئله این است آیا می توانیم 
سانسور  دچار  و  بسازیم  عاشقانه  فیلم 
را سانسور می کنیم.  نشویم؟ ما عشق 
عشق به طور کلی ممنوع است، رابطه 
عاشقانه و از عشق حرف زدن ممنوع 
ما  نویسنده های  حال   عین  در  است. 
سعی  و  می شوند  خودسانسوری  دچار 
حتی  نروند.  سمت  این  به  می کنند 
آن  به  می کنند  نیز سعی  ما  مترجمان 

سمت نروند و یا تعدیلش کنند.
ادبیات  کرد:  تأکید  پایان  در  او 
می کند.  به سامان  را  عواطف  هنر  و 
ادبیات در وهله اول عاطفه را پرورش 
گسترش  ا  ر تخیل  بعد   ، هد می د
انتقادی   تفکر  رشد  باعث  و  می دهد 
می شود. نوجوان با ادبیات یاد می گیرد 
پیام  چند  و  رسید  راه  از  کسی  هر 
نیست.  عشق  نامش  داد،  محبت آمیز 
را  این ها  نوجوان  اگر  می کنم  تاکید 
فریب  ۱۴ساله  دختر  یک  دیگر  ببیند 
۲۸ساله  پسر   دنبال  که  نمی خورد 
برود و  پسر ۲۸ ساله یاد می گیرد این 
عشق نیست بلکه کودک آزاری است. 
الیحه  دارد،  مشکل  هم  ما  قوانین 
کودکان  و  زنان  علیه  خشونت  منع 
سال هاست در مجلس خوابیده است.

سیاست گذاری های فرهنگی باید اصالح شود 

انتشار رمانی از برگزیده نوبل ادبیات 2019

انتشارات مروارید کتاب »با گاوآهن استخوان مردگان را شخم بزن« اثر الگا 
توکارچوک نویسنده و نمایشنامه نویس لهستانی برگزیده جایزه ادبی نوبل ۲۰۱۹ 

را منتشر کرد.
داستان این رمان درباره یانینا دوشیکو است که از نام خود بیزار است. این زن 
میان سال و عجیب و غریب در جنگلی دور افتاده در غرب لهستان زندگی می کند. 

عاشق ویلیام بلیک، شاعر بریتانیایی، و عاشق طالع بینی است.
از  شماری  مرموز  مرگ  شاهد  او  که  می شود  آغاز  زمانی  کتاب  ماجراهای 
این  انسان و حیوان، می شود و تصمیم می گیرد در مورد  از  اعم  ساکنین منطقه، 

مرگ ها تحقیق کند.
به  و  می کند  واکاوی  را  مردساالری  و  پول  قدرت،  میان  ارتباط  رمان  این 

بحران های زیست محیطی و سیاسی دنیای امروز ما می پردازد.
الگا توکارچوک، نویسنده ی سرشناس لهستانی است.

توکارچوک در سال ۲۰۱۸ برای رمان »پروازها« برنده  جایزه  معتبر ادبی، »من 
بوکر« شد و در سال ۲۰۱۹ نیز جایزه نوبل ادبیات را به دست آورد.

تومان  قیمت ۴۸ هزار  با  و  آپیری  دنیس  ترجمه  با  را  اثر  این  مروارید  نشر 
منتشر کرده است.  

 رونمایی دست نوشته های هوشنگ گلشیری 
برای ویرایش گلستان سعدی

گلشیری  هوشنگ  درگذشت  سالگرد  بیستمین  با  همزمان  ققنوس  انتشارات 
مصادف با انتشار چاپ نهم از تصحیح این نویسنده از گلستان سعدی، بخشی از دست 

نوشته های او را در ویرایش این کتاب منتشر کرد.
برای نخستین بار در سال ۱۳۸۴ تصحیح مرحوم هوشنگ گلشیری از گلستان سعدی 
منتشر شد. این کتاب توسط مصحح در دهه شصت به انجام رسیده بود و پس از صرف دو 
 سال زمان برای ویرایش آن در نهایت سال های پس از درگذشت نویسنده منتشر شده است.

انتشارات ققنوس در پانزدهمین سالگرد انتشار این کتاب و همزمان با چاپ نهم آن، 
 از بخشی از دست نوشته های این نویسنده در تصحیح گلستان رونمایی کرده است.

گلشیری به دلیل عالقه حیرت آورش به زبان و ادبیات فارسی بر این تصحیح، مقدمه ای 
موشکافانه درباره گلستان سعدی نیز نوشته است که بخش هایی از آن در ابتدای این 
اثر نیز منتشر شده است و نشانه تسلط قابل توجه نویسنده بر موضوعی است که 

درباره آن صحبت کرده است.
این کتاب بر پایه تصحیح محمدعلی فروغی از گلستان سعدی طبع شده است و 
به گفته مصحح در ابتدای کتاب، در کنار تصحیح غلط های آشکار چاپی نسخه فروغی 
و اصالح ابیات ساقط شده به پیشنهاد فروغی، مواردی چون رعایت اعراب گذاری 
به ویژه در زمینه بیان آیات قرآن و احادیث و نیز نگارش معنی جمالت عربی، شرح 

ابیات و جمالت دشوار و نیز درج یک کتاب نامه در آن مورد توجه قرار گرفته است.
در بخشی از مقدمه هوشنگ گلشیری بر این کتاب می خوانیم: در میان همه 
کتاب های منثور فارسی و در طول هزاران سال و اندی که بدین زبان تصنیف و تألیف 
و ترجمه صورت گرفته است، گلستان سعدی از بیش ترین اقبال فارسی زبانان برخوردار 
بوده است. در باب علت این اقبال سخن ها گفته اند: از ترتیب و تناسب گرفته تا رعایت 
نزاکت و ادب که همه را می توان در شرح موستوفای محمد تقی بهار در سبک شناسی 
او خواند. با این همه گرچه امروز ما دیگر بدین سیاق نمی گوییم و نمی نویسیم و از 
سجع و تلمیح و توالی بندهای منظوم و منثور پرهیز می کنیم اما هنوز از ایجاز اعجاز 

گونه سعدی به ویژه آهنگ گوش نواز کالم او لذت می بریم...
* مروری بر زندگی نامه هوشنگ گلشیری

هوشنگ گلشیری در سال ۱۳۱۶ در اصفهان به دنیا آمد و در سال ۱۳۲۱همراه 
با خانواده به آبادان رفت، وی از سال ۱۳۲۱تا ۱۳۳۴در آبادان اقامت داشت. پدرش 

کارگر بنا، سازندُه مناره های شرکت نفت بود.
گلشیری اولین داستانش را در سال  ۱۳۳۷زمانی که در دفتر اسناد رسمی کار 
می کرد نوشت. پس از گرفتن دیپلم، معلم شد و در سال ۱۳۳۸ تحصیل در رشتُه ادبیات 
فارسی را در دانشگاه اصفهان آغاز کرد. او  تعدادی از داستان های کوتاه و چند شعر 
خود را در شماره های مختلف نشریه جنگ اصفهان به چاپ رساند و در سال ۱۳۴۷، 
این داستان ها را در مجموعه مثل همیشه منتشر کرد. وی رمان شازده احتجاب را در 

سال ۱۳۴۸، و رمان کریستین و کید را در سال ۱۳۵۰ منتشر کرد.
در سال ۱۳۵۳ به تهران آمد. در تهران به همراه عده ای دیگر از اهل قلم جلساتی 
هفتگی برگزار کردند. مجموعه داستان نمازخانُه کوچک من، و جلد اول رمان برُه گمشدُه 
راعی حاصل همین دوره بود. گلشیری در بهمن ۱۳۵۸ معصوم پنجم را منتشر کرد. 
سال ۱۳۶۱ آغاز انتشار گاهنامه نقد آگاه بود. مطالب این گاهنامه را شورایی متشکل 
از نجف دریابندری، هوشنگ گلشیری، باقر پرهام و محسن یلفانی )بعدتر، محمدرضا 

باطنی( انتخاب می کردند. انتشار این نشریه تا سال ۱۳۶۳ ادامه یافت.
جبه خانه در سال ۱۳۶۲ و حدیث ماهیگیر و دیو در سال۱۳۶۳ منتشر شد. گلشیری 
از اواخر سال ۱۳۶۴، با همکاری با مجله آدینه از اولین شماره آن، و پس از آن، دنیای 
سخن و پذیرش مسئولیت صفحات ادبی مفید برای ده شماره دور تازه ای از کار مطبوعاتی 
خود را آغاز کرد.مجموعه داستان پنج گنج در سال ۱۳۶۸ )سوئد( فیلمنامه دوازده رخ در 
سال ۱۳۶۹، رمان های  در والیت هوا در سال ۱۳۷۰ )سوئد( ، آینه های دردار)امریکا 
و ایران( در سال ۱۳۷۱ مجموعه داستان دست تاریک، دست روشن در سال ۱۳۷۴ 
و در ستایش شعر سکوت  )دو مقالُه بلند در بارُه شعر( در سال ۱۳۷۴ منتشر شد.در 
کنار ادبیات و نقد معاصر، ضرورت شناخت متون کهن نیز از دلمشغولی های گلشیری 
بود. او به همراه دوستانی از اهل قلم در جلساتی هفتگی، که از سال ۱۳۶۱  آغاز شد 
 و پانزده سالی ادامه داشت، بسیاری از آثار کالسیک فارسی را بازخوانی و بررسی کرد.

در فروردین ۱۳۷۶، اقامتی ۹  ماهه در آلمان به دعوت بنیاد هاینریش بل فرصتی شد 
برای به پایان رساندن رمان جن نامه که تحریر آن را سیزده سال پیشتر آغاز کرده بود. 
در همین دوره، برای داستان خوانی و سخنرانی به شهرهای مختلف اروپا رفت و جایزُه 
لیلیان هلمن/ دشیل همت را نیز دریافت کرد. در زمستان ۱۳۷۶، رمان جن نامه )سوئد( 

و جدال نقش با نقاش انتشار یافت.
وی سردبیری ماهنامه ادبی کارنامه را در تابستان ۱۳۷۷ پذیرفت و نخستین 
شماره آن را در دی ماه همین سال منتشر کرد. در این دوره جلسات بررسی شعر 
و داستان نیز به همت او در دفتر کارنامه برگزار می شد. یازدهمین شماره کارنامه به 

سردبیری او پس از مرگش در خرداد ۱۳۷۹ منتشر شد.
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زهرا ثقفی الریجانی

سیاستمداری که
 در بیان لغت فارسی بی نظیر بود

خرداد،  هجدهم  امروز، 
تولد  با سالروز  است  مصادف 
ادیب،  هدایت  رضاقلی خان 
قرن  تذکره نویس  و  شاعر 

سیزدهم قمری .
رضاقلی خان طبرستانی 
 ۱۸ در  لَلِـه باشی  به  ملقب 
خرداد ۱۱۷۹ در تهران متولد 
قریٔه  اعیان  از  پدرش  شد. 
)که  بود  هزارجریب  چارده 

امروزه تبدیل به شهردیباج در شهرستان دامغان شده( او در زمان آقامحمد 
داد.  ادامه  را  شغل  این  نیز  فتحعلی شاه  دوران  در  و  بود  خزانه دار  خان 
به  فتحعلی شاه  سفر  در  پرداخت.  دانش  به تحصیل  شیراز  در  رضاقلی خان 
از  پس  یافت.  امیرالشعرایی  لقب  و  گرفت  قرار  شاه  توجه  مورد  اصفهان 
فتحعلی شاه، به دربار محمد شاه و سپس ناصرالدین شاه راه یافت و از طرف 
ناصرالدین شاه به ریاست مدرسٔه دارالفنون رسید. در سال ۱۲۶۷ قمری پس 
از پایان جنگ با ترکمانان ناحیٔه سرخس، به دستور امیرکبیر به عنوان سفیر 
به خوارزم رفت. هدف مأموریت او که یک سال به طول انجامید، آگاهی یابی 
از اوضاع ماوراءالنهر از نظر سوق الجیشی، آزادی اسرای مسلمان و ممانعت 

از خرید و فروش آنان بود.
ناصرعلی  درویش  به  ملّقب  گلپایگانی  ایزدگشسب  اسداهلل  شیخ 
)۱۳۲۵–۱۲۶۴. ش( در کتاب شمس التواریخ در شرح احوال رضاقلی خان 
هدایت آورده است: »امیرالّشعرا رضاقلی خان هدایت؛ در وصفش نشاطی گفته:

تا که شعر ایجاد شد آمد دو شاعر در وجود
امرءالقیس از عرب خاِن هدایت از عجم

الفصول او در جمع  الفصحا و اصول  العارفین و مجمع  کتاب ریاض 
شعرا و عرفًا حّقی عظیم دارد. ارادت خدمت مستعلی شاه شیروانی داشته و 
کتاب فرهنگ انجمن آرای او در بیان لغت فارسی بی نظیر است و سه مجلّد 
روضةالصفای ناصری از اوست. تولدش در طهران نیمٔه محرم الحرام ۱۲۱۵ 
بوده و درگذشتش به طهران ماه ربیع االول سال ۱۲۸۸ این بیت از اوست:

با چنین آهوی مشگین که تو داری با خویش
پنجه در پنجٔه شیران نر انداخته ای

و نیز از اوست:
در توبٔه من از می سعی عجبی دارید

من توبه نخواهم کرد از من طلبی دارید؟

گفت و گو: فرناز میرزالو 
)قسمت اول(

اولین   : باره خودش گفت  در  فرهاد رضایی شاعر جوان، 
چیزهایی که می خواهم راجع به خودم بگویم تکنولوژی زدگی 

است 
تا چندوقت دیگر وارد دهه سی سالگی می شوم نزدیک 
۱۵ سال است شعر می نویسم شاید هم بیشتر، اما نه به صورت 
مدادم. جسته گریخته می نوشتم، می رفتم و می آمدیم، اما از ۲۰ 
سالگی به این طرف به این موضوع به صورت جدی تر نگاه کردم 

و خواستم شاعر باشم.
تحصیالت اکادمیک در رشته ادبیات ندارم، اول دانشجوی 
رشته عمران بودم که به دالیلی سال ۸۸ از دانشگاه اخراج شدم. 
بعد حدود شش سال آلمانی خواندم و االن دانشجوی مدیریت 
بازرگانی هستم. سابقه مطالعه اد بیاتی من برمی گردد به دوران 
دبستان و اتفاقاتی که در خانه ما رقم می خورد مخصوصا پدرم 
و عمویم که خیلی اهل شعر خواندن بودند. پدرم به شدت عالقه 
به فردوسی و حافظ داشت. ما در طول شب های زیادی درباره 
این دو شاعر بزرگ صحبت می کردیم  و پدر از اشعار فردوسی 
و حافظ  را برای ما می خواند. حدود شش هفت سال با عمویم 
کوه می رفتم در تمام این مدت کل صحبتی که بین ما دونفر 
ردو بدل می شد در کوه این بودکه ما داشتیم راجع به شعر و 

ادبیات صحبت می کردیم 
از درون خانواده شما  ادبیات به صورت اکتسابی  * یعنی 

به شما منتقل شد؟
** بله دقیقا همین طور است. همین االن هم اگر با عموی 
من صحبت کنید ، جواب شما را حتما با یک بیت شعر می دهد

* بخش اصلی ژنتیک بود و اینکه شما در محیط ادبیاتی 
هم بزرگ شدید؟

که  می پرسند  من  از  ها  خیلی  دارد.  تاثیر  خیلی  بله   **
می خواهیم شعر بنویسیم چه کار کنیم. من می گویم که شعر از 
چند وجه تشکیل می شود که مهم ترین هایش می شود عاطفه 
بیاورید  به دستش  اکتسابی  را می توانید  و تجربه. عاطفه  تفکر 

ولی سخت است. 
که  همان  نیست؟  انسان ها  درونی  حس  مگر  عاطفه   *

شاعران متبلورش می کنند؟
طی  باید  کند،  پیدا  پرورش  عاطفه  این  باید  اما  بله   **
احساس  بتوانیم  مختلف  شاعران  اشعار  خواندن  با  چندسال 

خودمان را متبلور کنیم
* و شما این کار را کردید؟

** من هنوز هم که هنوز است بزرگ ترین تفریحم این 
است که شعر بخوانم یا گوش کنم و اگر جایی شعر بخوانند به 
سادگی از آن رویداد نمی گذرم و حتما می ایستم و گوش می دهم. 

* چه سبکی از شعر شما را جذب می کند؟
** برای هرکسی که می خواهد شعر را شروع کند اوایل 

دبستان  در  ما  که  شعرهایی  به خاطر  کند  می  را  کار  این  که 
ابتدایی  سال های  در  ایران  اموزشی  نظام  در  می خواندیم چون 
با شعرهای موزون و کالسیک  را نمی بینیم و همه  شعر سپید 
شعر را آغاز می کنند که این یکی از ضعف های سیستم آموزشی 
ایران است من هم اوایل با شعر کالسیک اشنا شدم و کالسیک 
می نوشم، اما نه موزون. چون وزن را بلد نبودم. کما این که هنوز 
هم به آن صورت بلد نیستم، اما نیازم هم نمی شود ولی چیزی 
که مهم است این که از دوازده سیزده  سالگی با شعرهای فروغ 

و سهراب سپهری ارتباط برقرار کردم
 * یعنی اشعار شاعران معاصر؟

** بله اشعار شاعران ۸۰ سال اخیر کشورمان از سال ۱۳۱۰ 
به بعد،  برای دوستان شاعرم همیشه این سئوال مطرح است که 
تو چطور شاعر سپیدسرایی هستی که شعر کالسیک را هم بی 
نهایت دوست داری؟ یعنی من نمی شود که خیام بخوانم و تحت 
تاثیر قرار نگیرم. من بسیار تحت تاثیر خیام، حافظ ، فخرالدین 
اسعد گرگانی، سنایی و ..هستم. من کال شعر را دوست دارم و 
نمی توانم بگویم این شعر بد یا آن شعر خوب است. چون وقتی 
شعر می خوانم یا گوش می دهم اتفاقاتی در من رخ می دهد که 
این اتفاقات را دوست دارم. حاال اسمش را هرچیزی که بگذارند! 
بعضی ها می گویند دوپامین ترشح می شود در بدن آدم. حاال هرچه 
که باشد این عالقه من به شعر انکار نشدنی است،  اما در مجموع 

در چندسال اخیر بیشتر شعر سپید می خوانم. 
* سال ورود به دنیای حرفه ای شعر برای شما چه زمانی بود

** از سال ۹۱ بود که من با خودم عهد بستم که شاعر 
بشوم و قبل از ۳۰ سالگی کتاب چاپ کنم

* اولین شعر را چه زمانی گفتید؟
** اولین شعر را من خیلی قبل تر گفتم اولین شعر سپیدم 
را سال ۸۴ نوشتم وقتی حدود ۱۵ سالم بود. یعنی قبلش هم می 
نوشتم اما بیشتر دلنوشته بود اما چیزی که باالخره نوشتم و بردم 

به معلم دبیرستانم نشان دادم و گفت که من حدود ۴۰درصد در 
این شعریت می بینم سال ۸۴ بود. در این فاصله تا سال ۹۱ بسیار 
زیاد من کتاب شعر خواندم و تحقیق کردم درباره شعر شاید بیش 

از ۱۸۰ عنوان کتاب شعر سپید خواندم.
در این مدت هم می نوشتم اما همه را پاک کردم چون به 
نظرم یک شاعر باید جرات این را داشته باشد که تمام اشعاری 
کردن  پاک  جرات  شما  تا  چون  کند  پاک  نوشته  قبال  که  را 
نداشته باشی نمی توانی یک چیز جدید قوی را تولید کنی و من 
هنوزهم درگیر این موضوع هستم شاید روزانه صدبار یک چیزی 

را بنویسم و پاک کنم
* پس توصیه شما به دوستانی که می خواهندوارد عرصه 

شعر بشوند این است که چک نویس زیاد داشته باشند؟
** بله از نوشتن و پاک کردن نترسند و اینکه به آدم اهلش 
شعر را نشان بدهند تا مسیر را اشتباه نروند. این طبیعی است که 
ما دوست داریم نظر مثبت دیگران را درباره شعری که نوشته 
ایم بدانیم. بهتر این است که ما این شعر ها را به افرادی نشان 

بدهیم و از افرادی نظر بخواهیم که بویی از ادبیات برده اند .
* شعرهای شما بیشتر در چه قشری تاثیر گذار است

تکنولوژی زده ای  آدم  که  است  درست  شکر  را  خدا   **
در  کنم  استفاده  درستی  به  تکنولوژی  این  از  بلدم  اما  هستم 
همین اینستاگرام که آدم رصد می کند شما مشاهده می کنید 
اکثر کسانی که صفحه مرا دنبال می کنند در سنین ۲۴ تا ۳۶ 
سال هستند. یعنی آن طورکه من دیدم حدود ۶۵ درصد در این 
رده سنی هستند و بقیه اش می رسد تا ۵۰سال ، اما به باالی ۵۰ 
سال هنوز برنخورده ام و واکنشی هم ندیده ام که بدانم نظرشان 
چه بوده، اما در کامنت ها و الیک ها،  دوستان جوان به این سبک 

شعر سپید بیشتر عالقه نشان می دهند 
* اولین اثری که از شما به چاپ رسید؟

** اولین اثر من سال ۹۷ بودبا اسم بی تو ایستاده بودن را 

نمی فهمم که پر از شعرهای عاشقانه و شعرهای اجتماعی بود که 
به فضای عاشقانه سوق پیدا می کنند. کتاب اولم در اقشار مختلف 
مردم بیشتر جا باز کرده به دلیل روان بودن و ساده بودن اشعار

* تیراژش چقدر بود؟
** ۵۰۰ نسخه بود که تمام شد و به چاپ دوم هم نرساندم. 
چون معتقدم که باید رشد کنم و دلم نمی خواهد حتی شعرهای 

قدیم را ببینم .
* یعنی آن پاک کردن اینجا هم تاثیر دارد؟

** بله. حتی بعد از چاپ. حتما می دانید که شاملو کتاب 
این موضوع  از  به شدت  یعنی  از چاپ جمع کرد  بعد  را  اولش 

ناراحت بود. 
* انگار یک مقداری راه شاملو را طی میکنید؟

** شاید مسیر شاملو را طی کنم، اما اصال طرفدار شاملو 
بتی است در شعر  نیستم که شاملو  این هم  نیستم. ولی منکر 
سپید که خیلی شاعر زرنگی هم بود و به خاطر آشنایی با ادبیات 
کهن ایران و اشعار موج نوی فرانسه خیلی سریع توانست آن ها 

را ترجمه کند .
* یعنی هوش وادبیات را باهم داشته ؟

** همین طور است اما من اگر بخواهم بگویم از شاعری 
تاثیر گرفتم ، باید از احمدرضا احمدی نام ببرم .

* اتفاقا شعرهای شما هم بوی غم می دهد همیشه.
** من عاشق احمدرضا احمدی هستم و آرزویم این است 

که ایشان را از نزدیک ببینم که پیش نیامده 
* برای مجوز کتاب و چاپش مشکلی نداشتید؟

** برای مجوز کتاب اول خیر چون اشعار اشعار ساده ای 
بودند و من هم شاعر ترسویی بودم در نوشتن شعرهای زخم و 
زبان دار ، مشکلی نداشتم. اما اصوال شاعر و هنرمند باید دغدغه 
سیاسی داشته باشد. ما نمی توانیم شاعر و هنرمند باشیم و دغدغه 
زیادی نداشته باشیم. ما مجبوریم به سیاست روی بیاوریم چون 
زندگی ما سیاست است و با سیاست عجین شده، اما کتاب دومم 
یعنی چشم بند خاکستری اصال از اول اسمش این نبود. این کتاب 
اسمش اعدام بدون چشم بند بود که متاسفانه دوستان ارشاد لطف 
کردند و تغییر دادند و من هم مجبور شدم این را بپذیرم ما شاعران 

جوان چون تریبون خاصی نداریم هنوز .
* اما ماهیت چشم بند در این اسم با اسم پیشنهادی شما 

متفاوت بود؟
** واقعیت این است که از نظر من با چشم بند یا بدون 
اعدام  اما  می گویم که من  است،  متفاوت  دنیا  دیدن  چشم بند 
بدون چشم بند را برای این گذاشته بودم که همه چیز را ببیند. 
این تغییر دوم را هم پذیرفتم و به صورت شاعرانه تغییر دادم و 

مجبور شدم پنج تا از شعرهایم را حذف کنم.
* شعری را تغییر هم دادید؟

** نه شعرهای باقیمانده دست نخورد.
ادامه دارد

گفت و شنودی با فرهاد رضایی

بزرگ ترین تفریحم شعر خواندن و شعر شنیدن است
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سالن تئاتری که در آتش سوخت

نمایشی  هنرهای  آموزشگاه 
افرادی  توسط  پیشوا،  در  دراما 
ناشناس مورد سرقت قرار گرفت 

و به آتش کشیده شد.
 حسن پورگل محمدی مدیر 

»دراما«  نمایشی  هنرهای  آموزشگاه 
گفت:  پیشوا  تئاتر  آکادمی  و سرپرست 
آموزشگاه هنرهای نمایشی دراما از سه سال قبل در شهرستان پیشوا 
از توابع ورامین تاسیس شد تا عالوه بر آموزش هنرهای نمایشی، 
مکانی برای اجرای تئاتر و حضور جوانان و نوجوانان در یک مکان 
فرهنگی باشد، اما متاسفانه این آموزشگاه مورد سرقت قرار گرفت 

و سارقان قبل از خروج این مکان، را به آتش نیز کشیدند.

بُهت کارگردان از سرعت قاچاق »بُهت«!

عباس رافعی کارگردان فیلم 
سینمایی »بهت« که به تازگی به 
صورت آنالین اکران شد، عنوان 
فیلم  این  قاچاق  سرعت  از  کرد 

بهت زده  شده است.
وی افزود: نه فقط در ایران، بلکه 
در جهان سمت و سوی ذائقه ها عوض 
شده و حتی وقتی سینماها باز شود به دلیل ترسی که وجود دارد 
ممکن است مردم کمتر به سینما بروند. این موضوع باعث شد ما 
از موقعیت بهره ببریم و »بهت« را به صورت اینترنتی اکران کنیم. 
فکر کردیم به جای اینکه در نوبت اکران باقی بمانیم و درگیر مافیای 

اکران شویم، بهتر است این مسیر را هم تجربه کنیم.

»ردیف نوازی« میرزاعبداهلل بین المللی شد 

نوازی«  »ردیف  مجموعه 
روایت  به  عبداهلل  میرزا  ردیف 
تار  نوازندگی  با  برومند  نورعلی 
هفت  قالب  در  علیزاده  حسین 
دیجیتالی  فروشگاه های  در  آلبوم 

معتبر جهان عرضه شد.
در توضیح این مجموعه آمده بود: 
»ردیف کامل میرزا عبداهلل به روایت نورعلی برومند با اجرای تار 
پنج  به صورت  قباًل  نیز  تار  با سه  اجرای آن  حسین علیزاده که 
سی دی جداگانه منتشر شده بود، به معرفی میرزا عبداهلل، نورعلی 
برومند و حسین علیزاده می پردازد. بخش دیگر آلبوم به قلم حسین 
برخی  و  گوشه ها  نقش  گوشه،  دستگاه،  ردیف،  مفاهیم  علیزاده، 

اصطالحات مربوط به ردیف را توضیح می دهد. 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

انتقاد زهرا صبری از پخش اینترنتی »ننه دالور«

زهرا صبری، کارگردان نمایش 
حاشیه های  پی  در  دالور«  »ننه 
پیش آمده بر سر پخش و فروش 
فیلم تئاترها و اعتراض تعدادی از 
کارگردان ها مبنی بر بی اطالعی از 

این اتفاق، گفت:  همه حرف و سوال من 
سال   که  نمایشم  تئاتر   - فیلم  ناشر  از 
۱۳۹۳در تئاتر شهر اجرا شد، این است که چرا برای پخش این اثر 

در فضای اینترنت از من سئوال نشد و اجازه ای نگرفتند؟ 
وی افزود: وقتی نسخه تصویری ننه دالور با تدوین نامناسب 
آماده شد،  طی قراردادی که به سود ناشر بود، قبول کردم در بازار 
توزیع شود، اما تا کنون هیچ ارتباطی میان من و ناشر وجود نداشته.
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وضعیت نابسامان فیلمسازان ادامه دارد...

جواد نوروزبیگي: تورم روي هزینه ها تاثیر گذاشته و باالرفتن دستمزدها 
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محمد حسین زاده

بــه  بیشــتر ســینماها  هرچــه 
هرچــه  و  دهنــد  ادامــه  تعطیلــي 
ــینما  ــالن هاي س ــردم از س ــتر م بیش
فاصلــه بگیرنــد، وضعیــت فیلمســازان 
ــا  ــد خصوص ــد ش ــر خواه ــر و بدت بدت
فیلــم  چنــد  کــه  تهیه کنندگانــي 
ــد و  ــران بودن ــف اک ــاخته و در ص س
حــاال عطــاي اکــران ســینما را بایــد به 
لقایــش بخشــیده و دلخوش بــه اکران 
آنالیــن باشــند. اکــران آنالیــن نیــز در 
ــا اینکــه روبه پیشــرفت  ــا ب ــن روزه ای
اســت ولــي نبــود زیرســاخت هاي 
ــارزه  ــري و مب ــراي جلوگی ــي ب اصول
بــا قاچــاق غیرقانونــي فیلم هــا باعــث 
شــده تــا برخــي از فیلمســازان جــرات 
ایــن را نداشــته باشــند کــه فیلمشــان 
را بــه ایــن شــکل اکــران کننــد 
ســینمایي ها  اوضــاع  درنهایــت  و 
خصوصــا تهیه کننــدگان اصــال خــوب 
یکــي  نوروزبیگــي  جــواد  نیســت. 
موفــق  و  پــرکار  تهیه کننــدگان  از 
از  یکــي  ســینما  اخیــر  ســال هاي 
آن دســت فیلمســازاني اســت کــه 
ــدم  ــن پیش ق ــران آنالی ــث اک در بح
شــده و دو فیلــم مهمانخانــه مــاه نــو 
محصــول ایــران و ژاپــن و کشــتارگاه، 
ســاخته عبــاس امینــی را همزمــان در 
دو پلتفــرم نمــاوا و فیلیمو اکــران کرده 
اســت. او بــه زودی فیلم سراســر شــب، 
ــه  ــز ب ــن را نی ــرزاد مؤتم ــاخته ف س
ــا  ــرد ت ــد ک ــران خواه ــیوه اک ــن ش ای
تعــداد فیلم هــاي ایــن تهیه کننــده 
در اکــران آنالیــن بــه عــدد ۳ برســد. 
بــا او همــراه شــدیم تــا بیشــتر دربــاره 
همینطــور  و  کار  ایــن  از  هدفــش 

ــم... ــدش بدانی ــاي جدی کاره

-آقــاي نوروزبیگــي ایــن روزهــا 
مشــغول چــه کاري هســتید؟

ــا همــه  *در روزهایــي کــه کرون
فعالیت هــاي  خصوصــا  فعالیت هــا 
ســینمایي را تخت تاثیــر قــرار داده، مــا 
نیــز ماننــد ســایرین پــس از اعــالم از 
ســوی کارگــروه بررســی آســیب های 
کرونــا در ســینما موقتــا تعطیــل بودیم 
و حــاال بعــد از اعــالم جدیــد پیرامــون 
شــروع مجــدد فعالیت هــا و بــا رعایــت 
ــان  ــتی فعالیت  م ــای بهداش پروتکل ه
ــینمایی  ــم س ــم. فیل ــر گرفتی را از س
کارگردانــی  بــه  را  بی همه چیــز، 
محســن قرایــی در پیش تولیــد دارم 
دکورهــای  در حــال ســاخت  کــه 
ــم  ــر ه ــک کار دیگ ــتیم و ی آن هس
درخواســت پروانــه ســاخت داده ام و 
ــده و  ــکیل ش ــورا تش ــا ش ــرم ت منتظ

ــه صــادر شــود. پروان

ــود  ــا وج ــرایط و ب ــن ش -در ای
ر  کا چقــدر  شــتي  بهدا ئل  مســا
ــت؟ ــده اس ــخت تر ش ــازي س فیلمس

ــت  ــر رعای ــالوه ب ــفانه ع *متاس
کــه  شــتی  ا بهد ی  تکل هــا و پر
کــرده  دوچنــدان  را  کار  ســختی ها 
ــه  ــادی ک ــورم زی ــل ت ــه دلی اســت، ب
ــیار  ــز بس ــا نی ــده هزینه ه ــاد ش ایج
بــاال رفتــه و ایــن یــک هشــدار جــدی 
ــاری و  ــای ج ــاوت هزینه ه ــت. تف اس
ــد  ــش تولی ــتمزدها در بخ ــی دس حت
نســبت بــه ســال گذشــته بســیار باالتر 
رفتــه اســت و ایــن کار را ســخت کرده 
ــاال  ــا دســتمزدها ب ــه صرف اســت. البت
نرفتــه بلکــه تمــام هزینه هــاي جــاري 
بــاال رفتــه و تــورم عجیبــي در ســینما 
حاکــم شــده اســت و شــرایط تولیــد را 

ــت. ــرده اس ــه ک ــخت تر از همیش س

-افزایــش هزینــه دســتمزد صرفا 
مخصــوص بازیگــران اســت یــا بــرای 
کلیــه عوامــل و از ســوی چــه کســی 
ــده  ــرده ش ــاال ب ــی ب ــه مبنای ــر چ و ب

اســت؟
*فرقــی نمی کنــد ایــن افزایــش 
دســتمزد کل بازیگــران و عوامل اســت 
ــه نظــرم بخشــی  ــه و ب ــاال رفت کــه ب
از آن بــه ضعــف شــرایط صنفــی 
برمی گــردد کــه خیلــی توجهــی بــه آن 
نمی شــود و تصمیم گیــری دســتمزدها 
ــای  ــت. در بخش ه ــردی اس ــب ف اغل
ــی رود  ــاال م ــا ب ــز هزینه ه ــدی نی تولی
و چــاره ای هــم نیســت، ضمــن اینکــه 
بازیگــر و افــراد متخصــص موردنظــر 
ــم و  ــینما نداری ــی در س ــدازه مکف به ان
همیــن نیــز بــر روی دســتمزدها تاثیــر 
می گــذارد. از ســوی دیگــر تجهیــزات 
ســینمایی هزینه های شــان بــه شــکل 
ــل از  ــه و قب ــاال رفت ــام آوری ب سرس
ــه اینکــه قیمت هــا  ــا توجــه ب ســال ب
گــران بــود امــا امســال دوبرابر بیشــتر 
ــت  ــش قیم ــن افزای ــت و ای ــده اس ش
ــت  ــرات قیم ــل تغیی ــه دلی ــا ب طبیعت

دالر اســت.

-اشــاره کردیــد بــه اینکــه نیروی 
ــی  ــدازه کاف ــد به ان متخصــص و کاربل
در ســینما نداریــم! ایــن در حالی اســت 
ــای  ــینما و انجمن ه ــه س ــه در خان ک
ــی  ــار باالی ــا، آم ــار اعض ــی آم صنف
ــو  ــه عض ــن هم ــا ای ــرا م ــت... چ اس
ــد و  ــراد کاربل ــا اف ــم ام ــی داری صنف
ــم و  ــی نداری ــدازه کاف متخصــص به ان
غربالگــری روی ایــن موضــوع صورت 

نمی گیــرد؟
*بــه نظــرم یــک بــار مســئولین 
ــا  ــط ب ــه ســینما و آدم هــای مرتب خان
ــد و  ــخ دهن ــد پاس ــوع بای ــن موض ای
ایــن غربالگــری را انجــام دهنــد. 
مــن نیــز فکــر می کنــم بیــش از 
هــر چیــز بــه کمیــت توجــه می شــود 
ــه  ــری ب ــن غربالگ ــت و ای ــا کیفی ت
ــر  ــز دیگ ــر چی ــا ه ــکاری ی ــل بی دلی
ــار  ــود. آم ــری ش ــرای آن فک ــد ب بای
ــراد  ــا اف ــت، ام ــیار باالس ــراد بس اف
هســتند.  محــدود  بســیار  کاربلــد 
مثــال بــرای خیلــی از ســرگروه ها 
ــا ببینیــم چــه  بایــد منتظــر بمانیــم ت
ــا بتوانیــم از  ــد ت زمانــی فرصــت دارن
ــه  ــی ک ــم، در حال ــتفاده کنی ــا اس آنه
بســیاری از همکاران شــان هســتند 

کــه می تواننــد بیاینــد و مشــغول بــه 
کار شــوند، امــا مــن تهیه کننــده فکــر 
ــردار  ــالن فیلمب ــا ف ــط ب ــم فق می کن
ــم و  ــم کار کن ــردار می توان ــا صداب ی
ــد  ــود می آی ــه وج ــت ب ــن وضعی ای
فعــال  متخصــص  یکســری  کــه 
ــال  ــه! به هرح ــران ن ــتند و دیگ هس
ــرد  ــد شــکل بگی ایــن غربالگــری بای
و یکســری از افــراد بازنشســته شــوند 
و نیروهــای کاربلــد و متخصص جوان 
وارد ایــن عرصــه شــوند. مــن خیلــی 
ــتم  ــر نیس ــه صاحب نظ ــن زمین در ای
ــا در  ــم ام ــاوت باش ــه بی تف ــه اینک ن
بخــش صنفــی دخالــت ندارم و بیشــتر 
در بخــش اجرایــی فعالیــت می کنــم.

ــدگان  ــیاری از تهیه کنن ــا بس -ام
روی ورود افــراد اثرگــذار بودنــد و ایــن 
آتــش دامــن خیلی هــا را گرفــت! حتی 
ــز  ــدگان نی ــف تهیه کنن ــن صن در همی
وارد شــدند کــه کاربلــد  بســیاری 
ــیب  ــینما آس ــه س ــه بدن ــد و ب نبودن

ــد؟ زدن
ســت!  ا همین طــور  *بلــه، 
ــاز  ای کاش در بخــش بازیگــر فضــا ب
ــنی  ــای س ــه رده ه ــد و در هم می ش
مــا بازیگــر خــوب و مناســب داشــتیم. 
عمــده در ایــن بخــش مشــکل داریــم. 

ــاال مــی رود  از جایــی کــه هزینه هــا ب
یکســری فیلم هــا کــه کاربردشــان 
ســرزمینی اســت می آینــد به جــای 
ــد،  ــرگروه را بیاورن ــالن س ــه ف آن ک
ــم او  ــه ه ــد ک ــتیارش را می آورن دس
ــتمزد  ــن دس ــم م ــود و ه ــرح ش مط
ــی  ــم. معادالت ــت کن ــری پرداخ کمت
ــود دارد و  ــینما وج ــه در س ــت ک اس
ــراه  ــه هم ــز ب ــیب هایی نی ــا آس قطع
دارد، امــا نســلی از ســینما کــه نســل 
ــه ســن  ــا ب ــروز پ ــود و ام ــی ب مطرح
گذاشــته  کنــار  عمــال  گذاشــته اند 
وارد  جدیــدی  نســل  و  شــده اند 
شــده اند کــه بــا رقم هــای کمتــر 
وقتــی  مــا  هســتند.  کار  مشــغول 
ــک  ــد از ی ــی رود بای ــاال م ــا ب رقم ه
جایــی جبــران کنیــم. ایــن اجبــار 
ســبب می شــود تــا به طــور مثــال 
دســتیار تدویــن را بیاوریــم و کارگردان 
را کنــارش بگذاریــم تا هــم او تدوینگر 
شــود و هــم مــن در مقــام تهیه کننــده، 
ــم. در  ــری پرداخــت کن دســتمزد کمت
ــی  ــرایط صنف ــا ش ــت تنه ــن حال ای

ــت. ــده اس ــت نش ــه رعای ــت ک اس

یــک  ن  ا به عنــو شــما  -
تهیه کننــده تــا چــه انــدازه پیش نویــس 
از  کــه  را  تهیه کننــدگان  نظام نامــه 

ســوی ســازمان ســینمایی منتشــر شد، 
می کنیــد؟ تاییــد 

*مــن ایــن نظام نامــه را خوانــدم، 
افــراد موافــق و مخالــف بســیاری 
داشــت کــه آنهــا نیــز ایــن نظام نامــه 
را مطالعــه کردنــد. بــه نظــرم اســاس 
کار درســت اســت کــه بایــد موسســات 
ــر  ــوی دیگ ــا از س ــند، ام ــال باش فع
کــه  را  حقیقــی  افــراد  نمی تــوان 
موسســه ندارنــد، امــا در ســینما نقــش 
مهمــی داشــتند فرامــوش کــرد. بایــد 
ــه  ــتر پرداخت ــوع بیش ــن موض ــه ای ب
ــو  ــه جل ــن نظام نام ــا ای ــر ب ــود، اگ ش
برویــم تعــدادی موسســه به شــدت 
بســیاری  امــا  می شــوند،  فعــال 
و  می شــوند  انحصــاری  نــکات  از 
تهیه کننــدگان نیــز بایــد بــا آنهــا 
ــا و  ــا در هزینه ه ــه حتم ــد ک کار کنن
ــه نظــرم  کیفیــت اثرگــذار می شــود. ب
کمــی طرفیــن و بیشــتر تهیه کننــدگان 
حقیقــی را مــورد انتقــاد قــرار می دهــد 
و موقعیــت آنهــا را مــورد آســیب 
ــه آن  ــتر ب ــد بیش ــد. بای ــرار می ده ق
محدودیت هایــی  یــا  شــود  فکــر 
بــرای موسســات اعمــال شــود. فکــر 
ــاال،  ــود اعتراضــات ب ــا وج ــم ب می کن
حتمــا اشــکاالتی در ایــن الیحــه وجود 

ــوند. ــالح ش ــد اص ــه بای دارد ک

بــا  و  کرونــا  شــرایط  -در 
ــینما،  ــالن هاي س ــدن س ــل ش تعطی
اکــران آنالیــن در کشــور رونــق 
ــن  ــه ای ــم را ب ــما ۲ فیل ــت و ش گرف
ــاي  ــد و فیلم ه ــران کردی ــکل اک ش
مهمانخانــه مــاه نــو و کشــتارگاه 
ــتید  ــده داش ــا را برعه ــه آنه ــه تهی ک
ــدند...  ــران ش ــن اک ــکل آنالی ــه ش ب
ــه  ــا چگون ــن روزه ــا در ای بازخورده
ــرایط  ــدازه از ش ــه ان ــا چ ــوده و ت ب
اکــران آنالیــن راضــی هســتید؟ فکــر 
ــدازه  ــا چــه ان می کنیــد ایــن شــیوه ت
ــران  ــینمای ای ــده س ــد در آین می توان

ــد؟ ــته باش ــش داش نق
در  گفــت  می تــوان  *تقریبــا 
مناســب  شــرایط  آنالیــن  اکــران 
نیســت، امــا در یــک وضعیــت بســیار 
ــل  ــه دلی ــه ب ــده ک ــد و نگران کنن ب
ــه  ــا هم ــا تقریب ــروس کرون شــیوع وی
ــت،  ــرار داده اس ــر ق ــا را تحت تاثی دنی
ــت  ــث رضای ــم باع ــی ه ــن حداقل ای
ماســت کــه فیلمــی کــه ســاخته شــده 
دیــده می شــود، امــا دربــاره مناســبات 
مــادی، آنچــه فکــر می کردیــم نشــد. 

نــه فیلــم مــا بلکــه تمامــی فیلم هایــی 
ــدند  ــران ش ــکل اک ــن ش ــه ای ــه ب ک
ــه  ــرایط ب ــد. ش ــابه دارن ــت مش وضعی
ــم  ــه مجبوری ــت ک ــکل اس ــن ش ای
ــن  ــه ای ــم، ب ــن دهی ــر ت ــن ام ــه ای ب
ــم و  ــینما نداری ــال س ــه فع ــل ک دلی
ســالن ها بســته هســتند. از ســوی 
دیگــر ایــن شــیوه هنــوز چنــدان 
ــت و  ــاده اس ــب جانیفت ــرای مخاط ب
ــا ایــن شــیوه  تــا بخواهــد مخاطــب ب
آشــنا شــود نیازمنــد زمــان اســت. امــا 
آنچــه برایــش متصــور هســتیم آینــده 
درخشــانی اســت، به هرحــال ایــن 
مســیر بایــد طــی شــود و اگــر اینجــا 
ســختی داریــم و ضــرر می دهیــم 
ــک  ــینما کم ــه س ــده ب ــا در آین حتم
ــم  ــه بخواهی ــا چ ــرد. کرون ــد ک خواه
چــه نخواهیــم در زندگــی مــا نشســته 
اســت و مــا نســبت بــه ایــن وضعیــت 
ــرم  ــه نظ ــم. ب ــش داری ــد و پخ تولی
ــه  ــرده و نســبت ب ــری نک ــد تغیی تولی
ــتر  ــد بیش ــر نباش ــته کمت ــال گذش س
هــم نیســت. بنابرایــن بــه تولیــد 
بســیار  تقاضــا  و  نرســیده  آســیب 
باالســت و این را از ســازمان ســینمایی 
امــا  گرفــت.  اســتعالم  می تــوان 
ــا  ــه ب ــت ک ــش اس ــوزه پخ ــن ح ای
ــینمایی  ــالن های س ــدن س ــته ش بس
آســیب دیده و بایــد بســیار کارشناســی 
شــود. کرونــا در زندگــی مــا اثــر 
ــت  ــان اس ــت و همراهم ــته اس گذاش
و فرهنگ ســازی آن نیــز بالفاصلــه 
ــی از شــروع  انجــام شــده اســت. یعن
ــی  ــام جاهای ــه از تم آن، لحظه به لحظ
کــه قــدرت اطالع رســانی در آنهــا 
وجــود داشــت اســتفاده کردنــد و مردم 
ــر  ــردی را در نظ ــت ف ــا بهداش تقریب
ــینمایی  ــازمان س ــد س ــد. بای گرفته ان
نیــز تشــکل هایی را طبــق پروتکل هــا 
ــد  ــی کن ــد و آسیب شناس تشــکیل ده
کــه ســینمای آینــده چــه خواهــد شــد. 
ایــن بیمــاری فعــال همراه مــان هســت 
و بایــد بــرای چنیــن حالتــی چــاره ای 
بیندیشــیم. مــا بــا انبوهــی از تولیــدات 
ــه آن  ــر روز ب ــه ه مواجــه هســتیم ک
ــاق  ــه اتف ــا اینک ــود، ام ــه می ش اضاف
ــخص  ــد مش ــد ش ــه خواه ــران چ اک
ایــن  از  ســریع تر  بایــد  و  نیســت 
ــرای  ــوند و ب ــت به کار ش ــا دس حرف ه
ســینما تصمیم گیــری کننــد. مــا یــک 
ــت  ــم را از دس ــد و مه ــل پردرآم فص
دادیــم و نیمــه دوم ســال نیــز همیشــه 
ــد  ــال بای ــت، ح ــوده اس ــیب پذیر ب آس
دیــد بــا توجــه بــه ایــن شــرایط چــه 
می شــود کــرد بایــد کارشناســی شــود 
تــا شــرایط دیگــری را برای اکــران در 

ــم. نظــر بگیری

-بــا ایــن شــرایط چطــور تصمیم 
گرفتیــد کــه ۲ فیلــم را بــه این شــکل 

ــران کنید؟ اک
ــم  ــن گرفت ــه م ــی ک *تصمیم
طــی مشــورت بــا ســرمایه گذاران 
ــد  ــود بع ــرار ب ــود. ق ــم ب ــر دو فیل ه
ــیم  ــته باش ــران داش ــر اک ــد فط از عی
ــا تمدیــد  کــه ایــن اتفــاق نیفتــاد و ب
تعطیلــی ســینماها هــم نمی دانیــم 
ــا  چــه اتفاقــی پیــش روی ماســت و ب
ــاز شــدن ســالن ها  در نظــر گرفتــن ب
نمی دانیــم آیــا شــرایط ماننــد گذشــته 
چنیــن  در  نــه!  یــا  شــد  خواهــد 
ــم  ــدر ه ــرمایه ها هرچق ــرایطی س ش
ــاره  ــردد و دوب ــد برگ ــد بای ــه باش ک
بــه ســینما تزریــق شــود. نبایــد 
ــم  ــا ه ــت داد. م ــا را از دس فرصت ه
طــی مشــورت هایی کــه داشــتیم بــه 
ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بهتر اســت 

ــم. ــران کنی ــا را اک فیلم ه
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تئاتري ها علیه فیلم تئاترها
محمد رحمانیان: چوب اعتمادمان را خوردیم!

تئاتر،  سالن هاي  تعطیلي  و  قرنطینه  پي  در  که  بود  پیش  چندي  از 
سایت تیوال دست به اقدامي جالب زد و برخي از تئاترهاي مطرح و موفق 
سال هاي اخیر کشور را به شکل فیلم در اختیار مخاطبان قرار داد ولي گویا 
این اتفاق به مذاق برخي از تئاتري ها که نمایش هاي آنها به این شکل 
منتشر شده، خوش نیامده و بعد از محمد یعقوبي که هفته گذشته به شدت 
بود حاال محمد رحمانیان دیگر چهره کهنه کار  تاخته  این کار  به عوامل 
تئاتر از مسئوالن و مدیران مرکز بتهوون و سایت تیوال به شدت انتقاد 
کرده و درباره پخش فیلم  تئاترهایش در چند VOD داخلی و خارجی با 
اشاره به اینکه از این کار بی اطالع بوده است مي گوید اعتماد کرده بودند 

و حاال باید چوب این اعتماد را بخورند!
فیلم  فروش  و  پخش  از  تئاتر  کارگردان ها  از  نفر  چند  آنکه  از  پس 
و  کردند  گله  و  بی اطالعی  ابراز   VOD سامانه های  در  خود  تئاترهای 
مدیران مرکز بتهوون و سایت تیوال هم توضیحاتی درباره نحوه پخش و 
فروش فیلم تئاترها ارایه دادند، روز گذشته محمد رحمانیان کارگردان نمایش 
ترانه های قدیمی، که نسخه تصویری آن در سامانه های اینترنتی ایرانی و 
هم در یک کانال یوتیوب در کنار تعداد قابل توجهی دیگر از فیلم تئاترها 

منتشر شده، به این اتفاق اعتراض کرد.
محمد رحمانیان در یادداشتی که در اختیار رسانه ها قرار داده، نوشته 
است: به قول نجف دریابندری عزیز، این چند جمله را فقط برای ثبت در 
تاریخ می نویسم... فقط برای ثبت در تاریخ. بنابراین از آنجا که می  خواهم این 
ثبت و ضبط قابل چاپ و انتشار باشد، از واژه هایی چون سه نقطه و شش نقطه 
استفاده کرده ام و مطمئن هستم مضارعان و مستقبالن برای این عبارت  های 
نقطه وار جایگزین های مناسبی خواهند یافت. باری... روز سه شنبه ششم خرداد 
۹۹، گزارشی در یکي از خبرگزاري ها منتشر شد درباره فروش و بارگذاری آثار 
تئاتری در vod و بی اّطالعی گروه های تئاتری به عنوان صاحبان اصلی اثر! 
یعنی کسانی که حتی یک پول سیاه هم بابت فروِش آثارشان به آنان پرداخت 
نشده است. این گزارش در ضمن شامل مصاحبه هایی هم بود با ایوب آقاخانی 
عزیز و لیلی رشیدی دوست داشتنی و محمد یعقوبی گرامی و مِن کمترین که 
در آن همگی بی اّطالعی محض خود  را از این دادوستد به صدای بلند اعالم 
کرده بودیم. پس از خواندن متِن کامل گزارش این خبرگزاري و مصاحبه ها، 
کامال مطمئن شدم، محترمانه ترین نامی که بر روی این رفتار می توان گذاشت 
سه نقطه است! اما فردای آن روز یعنی چهارشنبه هفتم خرداد ۹۹، دریافتم 
قضاوت زودهنگام چه رفتار ناپسندی است و از اینکه برچسب سه نقطه را به 
آن معامله زده بودم پیش خود شرمنده شدم. چرا که طی خواندن توضیحات 
دو سوی این سوداگری ۷۰-۳۰، دریافتم حدود نیمی از آثاری که بی اجازه 
صاحبان اثر در vod ها به اشتراک گذاشته شده مربوط به دورانی است که 
شرایط پخش از طریق vod وجود نداشته، اما در قراردادها بندی گنجانده 
شده که با تکیه بر آن پخش کننده حق دارد از همه راه های پخش، از جمله 
پخِش اینترنتی استفاده کند و برطبِق آن، اجازه انواع درآمدزایی از آن اثر به 
پخش کننده منتقل شده است. اینجا بود که دریافتم صفت سه نقطه چندان 
زیبنده این رفتار نبوده و نیست و بهترین حالتی که بر این نوع درآمدزایی 
می توان اطالق کرد، واژه شش نقطه است! در واقع ما ُمشتی جاهل و نادان از 
همه جا بی خبر بودیم و شاید هم هستیم که بر پایه اعتماد متقابل، زیر برگه ای 
را امضا کردیم که طرف دیگر قرارداد می تواند بر اساس آن همه حقوِق اشکال 
مختلف پخش و توزیع را در اختیار بگیرد و حق همه نوع درآمدزایی برای خود 
قائل شود و موضوع دقیقا همینجاست... آقایان سابقا محترم! ما نویسنده و 
کارگردان هستیم! ما هنرمندیم! ما سروکارمان با واژه و اجرا و خالقیت است! 
ما از مناسبات این سوداگری بدنام بی  اطالع بودیم. شما ما را فریب دادید! 
چرا که نمی دانستیم vod و سازوکارش چیست و چگونه است و راهکارش 
کدام است و به کجا می انجامد، اما شما می دانستید! شما خبر داشتید! شما از 
جهل ما بر این قرارداد آگاه بودید و دقیقا به سیاق موسسات مالِی شش نقطه 
عمل کردید. ما نادان بودیم و به شما اعتماد کردیم و حاال باید چوب این 
اعتماد را بخوریم و نوش جانی هم نثارتان بکنیم. چرا که قانون روی کاغذ 
حق را به شما سوداگران می دهد. ما، از ایوب آقاخانی و محمد یعقوبی گرفته 
تا لیلی رشیدی و محمد رحمانیان و دیگران، آدم های اشتباه این بازی هستیم. 
چون در همین ایام نیز که شما به ُیمن وجود کرونا همچنان به کسب و کار 
نه چندان پاکیزه خود مشغولید، همه ما در حال ثبت و ضبط این روزها هستیم 
و یادمان می ماند که یاد و نام شما را در این روزهای سخت از قلم نیندازیم. 
پس درود به شرفتان که در این بازی سودآور آنچه شما باختید، از آنچه ما از 
دست دادیم ارزشمندتر است. شما آبرو و اعتبارتان را باختید و نام نیک خود و 
برند و خاندان تان را لکه دار کردید. شما ۶۷ سال خاطره بازی نسل های پیش 
و پس از ما را به یغما بردید... چقدر حیف! و خبر خوش برای شما اینکه من 
به عنوان نویسنده و کارگردان نمایش هایی چون مانیفست چو و ترانه های 
قدیمي، خواهان سر سوزنی از مال اندوزی این روزهای شما نیستم. پس از 
جانب من خیال تان آسوده باشد و خوش برانید و بتازید. یک آموزه اخالقِی 
کهن رهروانش را به این نکته توجه می دهد که بخورید و بیاشامید و زیاده روی 
نکنید. در مکتب سوداگرانه شما اما گویا رسم بر این است که بخورید و بیاشامید 
و زیاده روی کنید و بچاپید و آنقدر فربه شوید که سرانجام بترکید و جهان را 

از این چیزی که هست آلوده تر کنید و دوباره می گویم: چقدر حیف آقایان!


