
یارانه ۴۵ هزار تومانی 
با جیب مردم سنخیتی ندارد

در  چهارشنبه  روز  صبح  روحانی  حسن  االسالم  حجت 
جلسه هیئت دولت با بیان اینکه تاب آوری ملت ایران امروز 
زبانزد است و در تاریخ ما ثبت خواهد شد، اظهار داشت: البته 

همچنان سالمت مردم برای ما به عنوان مسأله اول است و 
در زمینه ویروس کرونا به دلیل بازگشایی هایی که در طول 
دو ماه گذشته انجام شده است، به طور طبیعی باید با احتیاطات 

بیشتر و خود مراقبتی بیشتر بتوانیم در برابر خطرات احتمالی 
این ویروس مقابله خود را انجام دهیم.

صفحه 3

مجلس نباید با تورم قوانین و فراکسیون سازی 
مواجه شود

نماینده مردم ایالم در مجلس گفت: امیدواریم مجلس شورای اسالمی با تورم 
قوانین و ایجاد فراکسیون های متعدد مواجه نشود و نمایندگان هم دنبال گرفتن 

پست در کمیسیون ها و فراکسیون ها نباشند.
سارا فالحی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسالمی طی تذکری 
شفاهی اظهار داشت: دولت براساس قانون اساسی موظف است که همه امکاناتی که 
در اختیار دارد را برای رفع تبعیض در جامعه و ایجاد یک اقتصاد عادالنه به کار گیرد.

وی افزود: متأسفانه دولت به قوانین به خوبی عمل نمی کند و این مسئله 
مشکالتی را برای اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده است به گونه ای که فرهنگیان 
خواستار اجرای طرح رتبه بندی و بازنشستگان مطالبه اجرای طرح همسان سازی 

حقوق خود را دارند.
صفحه 3

وزارت راه و شهرسازی 
به گرانی اجاره بها ورود کند

ــای  ــاره به ــکن و اج ــی مس ــاد از گران ــن انتق ــس ضم ــس مجل ــب رئی نای
آن، خواســتار دخالــت وزارت راه و شهرســازی در ســاماندهی بــازار مســکن شــد.

علــی نیکــزاد بعــد از گــزارش اســالمی وزیــر راه و شهرســازی اظهار داشــت: 
تعــدادی از ســؤاالت ملــی نماینــدگان به اســالمی وزیــر راه و شهرســازی دراختیار 
مــن اســت کــه بایــد آقــای وزیــر نســبت بــه آنهــا پاســخ دهــد. وی بخشــی از 
ایــن ســؤاالت را قرائــت کــرد و افــزود: وزارت راه و شهرســازی بایــد بــرای اجرای 
سیاســت های کلــی شهرســازی و جلوگیــری از حاشیه نشــینی در شــهرها و رفــع 

بافــت فرســوده اقدامــات اساســی کند.
نیکــزاد خواســتار تعییــن تکلیــف عــوارض خانه هــای خالــی و اتمــام مســکن 
ــاره طــرح اقــدام ملــی  مهــر شــد، ضمــن اینکــه از وزیــر راه هــم خواســت درب

مســکن توضیــح دهــد. 
صفحه 3

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور اعالم کرد: 

اشتغال فارغ التحصیالن
 در اولویت شورای عالی انقالب فرهنگی

باید آسیب های فضای مجازی را مدیریت کرد
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی گفت: فضای مجازی مصداق بارز فرصت و 
تهدید است و تهدیدهایش نوعا اخالقی است و در این مسیر باید 
خانواده هایی آگاه برای مدیریت آسیب های فضای مجازی و دانش 
آموزانی با بصیرت تربیت شوند.حسن ملکی در خصوص اهمیت به 
بُعد پژوهشی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی و اینکه در حال حاضر 
در این زمینه در کجا قرار گرفته ایم، گفت: بخشی از پژوهش ها در 
آموزش و پرورش روی مبانی انجام می شود. ما مبانی را مطالعه می کنیم 
و برای طراحی کتاب درسی از آن بهره می بریم. در این بخش وضع 
ما مطلوب است؛ هم پژوهش های خوبی انجام شده و می گیرد و هم 
کاربست آن برای کتاب های درسی به خوبی پیش می رود. مشکل ما 
در بخشی است که باید این مسئله را تبیین کنیم و به صورت برنامه 
دربیاوریم که دانش آموزان و معلمان را پژوهشگر بار بیاوریم. من اعتقاد 
دارم که یکی از ابعاد مهم کار ما تمرکز بر همین پژوهشگر بار آمدن 

دانش آموزان است. در این زمینه برنامه های جدی را پی می گیریم.
صفحه 2

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم در دیدار با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:

پاالیشگاه گاز ایالم برای استاندارد سازی خروجی 
آالینده های هوا برنامه دارد
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جلوگیری از موج های بعدی شیوع کرونا 
صفحه 3با استفاده همگانی از ماسک
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
عباس غفاري: از 

بسته هاي حمایتي 
و وام هاي دولتي 
هیچ خبري نیست!

5ورزش
تغییر نام 

خیابان »تختی« 
در روز ملی 

پهلوانی!

هنگ 7فر

حاكم  تئاتر  هنر خصوصا  عرصه  بر  بدي  روزها وضعيت  اين 
است و هنرمندان اين عرصه كه معموال با درآمدهايي بسيار 
اندك ارتزاق مي كنند حاال چيزي حدود 4 ماه است كه كامال از 
فعاليت هاي خود منع شده اند و در بازگشايي مجدد هم به نظر 
نمي رسد كه به دليل رعايت پروتكل هاي بهداشتي، وضعيت شان 

از چيزي كه هست بهتر شود...

محمدرضا طالقانی، با اعالم اين خبر، اظهار كرد: خيلی ناراحت و 
متاسفم در روزی كه مسئوالن روز فرهنگ پهلوانی را گرامی 
داشتند، نام خيابان تختی در شميران تهران كه جهان پهلوان 
تختی به همراه خانواده اش سال ها در آنجا زندگی می كرد، 

تغيير پيدا كرد.

»مرضيه نفری« جايگاه رمان نوجوان را به خاطر موقعيت سنی 
خاص اين دسته از مخاطبان، مهم ارزيابی كرد و با بيان اينكه 
»نوجوان، نه كودك است نه بزرگسال«، عنوان كرد: رمان 
نوجوان بايد بتواند به برطرف كردن سرگردانی نوجوان در 

اين سن كمک كند.

رمان نوجوان باید 
سرگردانی نوجوان 

در این سن را 
برطرف کند

توانمندی وزارت بهداشت باالتر از فشار ویروس کرونا است
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صفحه 3

غالمرضا فدایی
طبقاتی  تفکر  هند  کشور  چون  جاها  بعضی  در 
وجود دارد و بر طبق آموزه های آنان که متأسفانه رنگ 
از  و  تلقی می شوند  ای نجس  دارد، عده  عقیدتی هم 
را  این  و  اند  بهره  بی  انسان  عنوان  به  زندگی  مزایای 

خود محرومین به جان و دل پذیرفته اند.
در  که  دارند  وجود  افرادی  بسیار  چه  افریقا  در 
اثر تلقینات و آموزه های غلط خود را مستحق زندگی 
شرافتمند همانند سفید پوسنان نمی دانند. داستان برده 
داری هم که سابقه ای دردناک و طوالنی دارد حاکی از این نوع تفکر است. آنها 
در  که  وضعیتی  اند.  گرفته  خو  آن  به  و  شده  طبقاتی  فکرشان  و  ذهن  واقع  در 
امریکا در جریان است ادامه این نوع تفکر است و نژاد انگلیسی تبار امریکا پس 
از ، یا همزمان با آن قتل عام گسترده ای که از سرخ پوستها کردند و نسلشان را 
برانداختند و برای این پیروزی روز شکرگذاری ترتیب دادند، سیاهان آفریقا را به 

رسم برده به امریکا بردند و کردند آنچه خواستند.
آنچه مورد بحث من است مواردی است که در کشورهای با سابقه دیرینه 
فرهنگی و علمی در جریان است. آنهایی که با همه سابقه خود آنچنان دیگری 
یا دیگران در تار و پود ذهنشان برتر و برجسته می شود که خود را از یاد می برند 
و اگر خطایی هم از آن قوم ببینند سعی در توجیه آن می کنند و حاضر نیستند 
)تابستان  امریکا  در  اخیر  عظیم  شورش  این  در  کنند.  باور  کاماًل  یا  باور  را  آن 
2020( که جهانی و سراسری و قساوت وسنگدلی هم در آن مثال زدنی است 
جای  که  دیدم  داخلی  روشنفکرهای  بعضی  و  معمولی  مردم  از  هایی  یادداشت 
امریکا چنین چیزهایی رخ  باور کنند که در  توانند  تنها نمی  نه  آنها  بود.  تعجب 
به  را  ها  این صحنه  فوتوشاپ  با  آنها  مخالفان  گفتند  می  بعضی  بلکه  دهد  می 
نمایش می-گذارند و من اگر فیلمهایی که مستقیم از انگلیس دریافت کردم نبود 
این مطالب را نمی نوشتم. این رفتار مرا به این فکر انداخت که نکند بعضی از 
ویژگی  سایر  یا  فناوری  و  فرهنگ  سیاست،  حکومت،  تأثیر،  تحت  ناخودآگاه  ما 
این سادگی ها  به  ایم و ذهنمان طبقاتی شده است که  های قدرتها قرارگرفته 
علم،  لحاظ  به  چه  بعضی  برای  ما  وقتی  است  طبیعی  این  البته  گردد.  نمی  بر 
فناوری، تقدس و حتی دوستی و محبت مصونیت قایل شویم نمی توانیم یا به 
سختی می توانیم باور کنیم که چیزی خالف باور ما اتفاق بیفتد. یا خودرا آنقدر 
دست کم می گیریم که باور نداریم پیشرفتی ممکن است در کشورهای خودی 
و خطاهای  توجیه  را  ها  آن  توانیم همواره خطاهای  تا می  رو  این  از  دهد.  رخ 
خود را بزرگنمایی می کنیم. درحالیکه منطقی و عقالنی این است که هر دو، چه 
خطاها و چه خوبیها را در زمان و مکان خود منصفانه بررسی و قضاوت شود. هر 
چه فکر کردم این وضعیت روانی را چه بنامم بهترین کلمه ای که یافتم ذهن 

یا تفکر طبقاتی بود. برای روشن شدن مسئله مثال می زنم:
وقتی در یک بحث ناگهان کسی بحث دیگر را مطرح می کند می خواهد 
قضیه به سوی دیگر منحرف کند تا از اهمیت موضوع بکاهد یا به اصطالح میان 
دعوا نرخ تعیین کند. از این رو بحث این نیست که آن مسئله حق نیست ولی جای 
با آنکه سوء  از چند نفر شنیدم که  اینجا نیست. من خودم این مطلب را  ذکرش 
نیتی نداشتند ولی به نظرم رسید تحت تأثیر همان خطوط ذهنی برایشان سخت 
است بپذیرند که در امریکا این چنین شود. و شاید در دلشان می گویند مگر می 

شود چنین شود؟ این مسئله هم در بین عوام هست و دربین خواص.
یکی می گفت که خوب ما هم...، دیگری می گفت کاش زود تر فرد متخلف 
را در امریکا تنبیه می-کردند تا غائله اینقدر بزرگ نشود، سومی: ای کاش... بعضی 
می گفتند خوب وضع کشور ما هم بهتر از آنها نیست. یا چرا ما از خودمان نمی 

گوئیم! یا حتی ما بد تر هم هستیم!
جوانی نوشته بود خوب ببینید آنها چه آزادند که عکس سردار سلیمانی را هم 

در آنجا َعلَم می کنند و کسی حرفی نمی زند.
باید به او گفت که آیا شما آنجا از نزدیک شاهد صحنه بودی؟ بر پاداشتن 
این پالکارد از دو حال خارج نیست یا افراد معتقد چنین کرده اند که خوب قدرت 
نفوذ فکری شهید را می رساند که تا کجا نفوذ کرده، یا توطئه ای است که آنها 
عمداً و با سوء نیت چنین کرده اند تا دوباره ایران را متهم و از آن بهره برداری 

کنند چرا باید چنین عجوالنه قضاوت کرد؟
 یک مفسر بی.  بی. سی می گفت ببینید امریکا دراین جریانات هی دشمن 
دشمن مثل ایران نمی کند.  خوب پاسخ این است که اواًل امریکا خود را ابَر قدرت 

در  او سال ها  بگوید؛  را  چیزی  چنین  که  می شود  شاید کسر شأنش  و  داند  می 
براندازی بسیاری از دولتها شرکت مستقیم داشته است و چرا باید چنین چیزی را 
بگوید. ثانیًا او اتفاقًا چنین هم گفته است و ترامپ شخصًا عالوه بر چین و روسیه 
از ایران هم نام برده است. و شاید این هم برای برنامه های توطئه آمیز بعدی 
برداری  بهره  خواهد  می  خودش  سلطه  زیر  المللی  بین  سازمانهای  با  که  اوست 

های الزم را بکند.
وقتی وضعیت امریکا به این صورت است و در آتش جنگ نژادی می سوزد 
که حتی اوبامای سیاه پوست )که در زمان مسئولیتش برای رنگین پوستان کاری 
ای چندین صدساله  بغرنج قضیه  مسئله  این  که  کند  اظهار می   ) فعاًلً ولی  نکرد 
است، چرا تا بحثی مطرح می شود ما باید کاسه گرمتر از آش باشیم و چرا برای 
بکنیم؟  نفرت  ابراز  باشیم  هم  بد  هرچند  خودی  برای  و  بیجا  دلسوزی  دیگران 
نباشد ولی جایش  یا  باشد  به حقی  این گفته ها حرفهای  درهرحال ممکن است 
اینجا و در این موقعیت نیست. آری، بعداً اگر قرار شد مقایسه علمی و اطالعاتی 
بشود البته اگر به لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی و گستردگی آن قابل مقایسه 

باشد باید توسط اهل فن انجام شود.
 این قبیل گفتارها و اظهار نظرها، ناخودآگاه نوعی کوچک سازی تنش های 
ذهنی ما و همدردی با کشور مورد عالقه ما است که به نوعی بر ذهن ما سلطه 
سیاسی، فرهنگی و علمی دارد. یا اگر عمدی باشد برای کوبیدن نیروهای خودی 
یا انتقام از خط و جریان مقابل یا فرد گوینده ای است که چنین حرفها را می زند.

 از این بدتر را کسانی در دستگاهها دولتی انجام می دهند که برای جبران 
این نارساییها به ویژه از نظر اقتصادی با لطائف الحیل به واردات از آن کشورها 
نه  این  کنند.  آنها کمک می  به  نیروهای خودی  قبال تضعیف  در  و  پردازند  می 
اینکه توهم باشد من خود در مجلس شاهد بودم که بعضی ها امریکا را از حزب 
رقیب در داخل بهتر می دانست. شما ببینید آیا دمکرات و جمهوریخواه در قبال 
خارجی  سیاست  در  و  خود  نشانده  دست  کشورهای  با  برخورد  یا  نژادی  تبعیض 

همفکر نیستند و تفاهم ندارند؟
بیچاره سیاهان و رنگین پوستان مگر چه می خواهند؟ آنها بیشترین خواسته 
شان این است که ما را بی جهت نکشید، ما را آدم بدانید! آنها هرگز نمی خواهند 
از امتیازات ویژه سفید پوستان استفاده کنند. می-گویند ما نمی توانیم نفس بکشیم. 

فردا نوبت هر یک از ما است.
 در قانون امریکا مصوبه 1807 است )خبر آنالین 1399/3/14(که اگر بیم 
و  کنند  استفاده  ارتش  از  مخالفان  سرکوب  برای  توانند  می  آنها  باشد  براندازی 
گفته شد که وزیر دفاع امریکا با تمرد از دستور ریاست جمهوری به ترامپ گفته 
که چنین وضعیتی هنوز پیش نیامده است. خوب اگر در کشوری براندازی مطرح 
شود، که می شود و همه اش هم دخالت خارجی و به ویژه امریکا است همواره 

به نام آزادی باید سکوت کرد؟
بعضی و از جمله اوباما برای تخفیف مسئله و تبرئه احتمالی اقدامات دولت 
با  و  آنها توسط شهرداران  اشاره کردند که  پلیس  انتخاب  نحوه  قانون  به  امریکا 
انتخاب مردم انجام می شود و اینکه مردم می بایست در انتخابات مشارکت کنند، 
این واقعًا عذر بد تر از گناه بود. زیرا اواًل اگر نیروی پلیس مردمی است به این معنا 
است که همه مردم امریکا نژاد پرست اند و از این توهین باالتر برای مردم امریکا 
نیست. ثانیًا اگر رنگین پوستان در انتخابات شرکت کنند که با آنکه اکثریت هستند 
ولی از نظر امتیازات بسیار محروم، باز از کجا معلوم با محدودیت های وضع شده 
منتخب آنان رأی بیاورد و تازه اگر رأی بیاورد بتواند کاری بکند مشکل ساختاری 
اوبامای سیاه پوست در 8 سال ریاست جمهوری برای همرنگان خود چه  است. 
انتخاباتشان  باید دید چرا سیاهان در  انتخابات هم باشد  بنابراین اگر بحث  کرد؟ 
شرکت نمی کنند. ثالثًا اگر این انتخاِب مردمِی شهرداران مطابق با خواست دولت 
آنان پشتیبانی می کنند و  از  ترامپ و کاخ سفید  اندازه  این  تا  فدرال نیست چرا 

ارتش فدرال را به مقابله با مردم می فرستند؟
بنابراین بحث این نیست که ما کشور گل و بلبلیم و هیچ عیب و ایرادی 
بر ما نیست بلکه بحث در این است که نکند ناخودآگاه سلطه فکری، فناورانه، 
علمی طرف مقابل ذهن ما را طبقاتی کرده است که حاضر نیستیم نارسایی های 
آنها را ببینیم، یا پر رنگ ببینیم و سعی می کنیم با ذکر مشکالِت خود، آن را 
اگر غرض  گردیم.  آنها می  اعمال  تبرئه  و  توجیه  دنبال  و  دهیم  جلوه  کوچک 
باید  است.  دیگر  آن بحث  بکوبیم  را  داخلی  رقیب  میخواهیم  و  داریم  با کسی 
هرچیز در جای خودش مطرح شود و قضاوتهای ما محققانه باشد و شرائط هر 
باشد. داشته  مبنا  کنیم  مقایسه می  اگر  و  نکنیم  مقایسه  دیگری  با  را  کشوری 

سرمقاله

ذهن طبقاتی و عذر بدتر از گناه
محمود اسماعیل نیا

سرنوشت کتاب در عصر فراگیری اینترنت چه خواهد شد 
و بر سر اهل کتاب، یعنی کسانی که روز و روزی شان به کتاب 

گره خورده، چه خواهد آمد؟
تجربه می کند.  را  بی سابقه ای  معاصر دگرگونی  جهان 
تغییرات گسترده و عمیق ناشی از فراگیری اینترنت و فضای 
از  مجازی کمتر چیزی را به قرار سابق باقی گذاشته است؛ 
خصوصی ترین احواالت شخصی آدمیان گرفته تا روابط مردمی 
و نهادهای اجتماعی و مناسبات بین الملل. کشورها و جوامع و 
افراد، همه در مسیر این سیل عظیم تغییرات قرار گرفته اند، گیرم 
برخی پیش تر و بیشتر و بعضی عقب تر و کمتر. دور نیست که با 
نسل جدیدی از بشر روبه رو شویم با کمترین شباهتی به آدمیان 
تا به امروز. این تغییرات غالبا تدریجی اند، برخی مثبت و مفید 
ارزیابی می شوند و بعضی منفی و مضر. در مورد ابعاد و اقسام 
این تغییرات، مقاالت زیادی از منظرهای مختلف نوشته شده 
و بحث و جدل میان موافقان و مخالفان تا اطالع ثانوی ادامه 
خواهد داشت، چون هنوز توفان فرو ننشسته و لنگرگاه ناپیداست. 
اما در این معرکه آرای موافق و مخالف در مورد یک چیز اختالف 
نظری به چشم نمی خورد و آن اینکه اینترنت »سبک زندگی« 

مردم را تغییر داده است.
امواج این تغییرات به دنیای کتاب هم رسیده و اهل کتاب 
را، از نویسنده و مترجم گرفته تا ناشر و فروشنده و خواننده متاثر 
کرده است. جهان کتاب به تدریج وارد بازی جدیدی  شده که 
پایانش نه برای بازیگرانش معلوم است و نه تماشاگرانش. در 
فضای مجازی هر روز پدیده ای جدید در ارتباط با کتاب رو می آید 
و بحث های تازه ای درباره منافع و مضارش درمی گیرد. تغییر 
سبک زندگی موجب تغییر »سبک مصرف« و تغییر »مصرف 
امروزه در میان  نتیجه  آدمیان هم شده است. در  فرهنگی« 
اهالی کتاب شاهد سلیقه های تازه و عادت های جدیدی هستیم 
که عده ای را نگران و گروهی را خوشحال می کند. باید در مورد 

این نگرانی ها و خوشحالی ها بیشتر تامل کرد.
پارادوکس واقعیت مجازی

چرا تامل و تفکر در باره عالمگیر شدن اینترنت ضرورت 
دارد؟ چون امروزه فضای مجازی به بخشی  جدایی ناپذیر از زندگی 
ما تبدیل شده و روندهای برگشت  ناپذیری را ایجاد کرده که 
گریز و گزیری از آن متصور نیست. برای فهم موضوع کافی 
است، نگاهی به زندگی و کسب وکار و سرگرمی های خودمان 
و اطرافیان مان بیندازیم تا ببینیم چه میزان وابسته به اینترنت 
شده است. وقتی از فضای مجازی سخن می گوییم باید مراقب 
واژه »مجازی« هم باشیم. گذشتگان ما »مجازی« را در برابر 
»حقیقی« به کار می بردند مثال حافظ می گفت »آن می  که در 
آنجاست، حقیقت نه مجاز است«. اما امروزه اینترنت سبب شده 
که عالم مجاز تا مرزهای جهان واقعی پیش آمده و به درون 
آن رسوخ کند. وضعیت بی سابقه ای که توصیف آن با مفاهیم 
معمول ممکن نیست و نیازمند ابداع مفاهیمی جدید و بعضا 
 Virtual( »مثل »واقعیت مجازی )ناسازوار )پارادوکسیکال
Reality(  است. اکنون »دنیای مجازی« و »دنیای واقعی« دو 
دنیای مجزا و مجاور نیستند که گاهی در این و گاهی در آن باشیم. 
این دو جهان در حال ادغام و فرورفتن در همدیگرند و تفکیک 
مرزهای شان روزبه روز دشوارتر می شود. گویی »مجازستان« در 
حال بازآفرینی جهان واقعی است و دنیایی جدید با الزامات و 

اقتضائاتی نوین در حال پدیداری است.
نوش و نیش مجازی

بازگردیم به بحث تاثیرات اینترنت و فضای مجازی بر 
دنیای کتاب. واقعیت آن است که ابعاد مثبت و منفی این تاثیرات 
چنان است که داوری آسان و سرراستی در موردشان نمی توان 
داشت. برخی از اهل قلم هنوز فضای مجازی را جدی نگرفته 
و معتقدند که این فضا مناسب مطالب تفریحی و سرگرم کننده 
است و آثار فکری جدی و اصیل در آن جایگاهی ندارد. یعنی در 
ازای وقتی که از آدمی سلب می شود، بهره ای درخور نصیبش 

نمی شود مضافا اینکه مروج نوعی سطحی گرایی هم هست. در 
نقطه مقابل، گروهی دیگر از نویسندگان معتقدند که مولف باید 
فرزند زمانه خود باشد و از »ظرفیت«های فناوری اینترنت استفاده 
کند و فرآورده اندیشه و قلم خود را در »ظرف« زمانه عرضه کند 
و چه باک که این ظرف، غیر از کاغذ و چاپ باشد. ظاهرا سخن 

هر دو گروه بهره ای از حقیقت به همراه دارد.
مجازی  فضای  درباره  نیز  کتابخوان  جماعت  میان  در 
دلبسته  هنوز  کتابخوانان  از  برخی  دارد.  وجود  نظر  اختالف 
داشتن و خواندن کتاب ملموس و کاغذی هستند و هر کتابی 
برای شان منبعی گرم از خاطرات است و یادآور لحظه های ناب 
دریافت های ذهنی و بهره های روحی. برای این افراد خواندن 
کتاب الکترونیک کاری است سرد و عاری از حس و خاطره که 
اگر فایده ای علمی هم داشته باشد، لذت روحی به بار نخواهد 
آورد. در نقطه مقابل، بسیاری از خوانندگان، به ویژه آنان که 
عادت  که  معتقدند  دارند،  و جست وجوگری  پژوهش  روحیه 
دیرین و شیرین مطالعه کتاب کاغذی نباید موجب محرومیت 
امتیازاتی که  امتیازات کتابخوانی در فضای مجازی شود.  از 
مهم ترینش دسترسی سهل تر و سریع تر به کتاب است و این 
یعنی صرفه جویی در وقت و پول. انگار این دو گروه نیز هر یک 

جنبه ای از حقیقت ماجرا را بازگو می کنند.
بله، نوش و نیش اینترنت با هم است و فضای مجازی 
مجموعه ای از امتیازات و فرصت های متنوع در اختیار می نهد 
که برخورداری از هر کدام شان مستلزم پرداخت هزینه ای کم یا 
بیش است. در بازار اینترنت، کسب سود بدون پرداخت هزینه 

رویایی بیش نیست.
* امتیاز دسترسی

مهم ترین امتیاز اینترنت برای اهل کتاب دسترسی سهل و 
سریع به نسخه دیجیتال کتاب و امکان ذخیره )دانلود( کردن آن 
است. درست است که این امکان بالی جان ناشران و کتابفروشان 
است ولی در مقابل برای کتابخوانان مزیتی است جایگزین ناپذیر. 
امروزه هر کتابخوان و کتاب دوستی می تواند به مدد اینترنت 
نسخه الکترونیک آثار مورد عالقه و نیاز خود را دانلود کرده و 
کتابخانه ای دیجیتال در کامپیوتر شخصی خود فراهم آورد و به 
جای مراجعه به کتابفروشی و کتابخانه در میان فایل های ذخیره 
شده به جست وجو بپردازد. از این منظر اینترنت نقش مهمی در 
عمومی کردن  علم و توزیع معرفت  در دنیای معاصر داشته است. 
اما همین امتیاز بی بدیل می تواند موجب »توهم دانایی« هم بشود. 
دسترسی به کتاب به وسوسه تصاحب آن دامن می زند و کثرت 
منابع در دسترس می تواند فرد را وارد مسابقه بی پایان ذخیره  کردن 
هر چه بیشتر منابع دیجیتال کند، بی اندکی تامل در مورد وقت و 
عالقه و نیاز واقعی. اگر فردا صبح اعالم شود که نسخه دیجیتال 
تمامی سی وچند میلیون عنوان کتاب موجود در کتابخانه کنگره 
امریکا به صورت رایگان در اینترنت قابل دسترسی و ذخیره  کردن 
است، شک نکنید که خیلی از افراد سراغ انبار کردن این مجموعه 
می روند بی آنکه فرصت یا عالقه ای برای خواندن یکی از آن 
همه را داشته باشند. اهتمام صرف به گردآوری کتاب، کاغذی یا 
دیجیتال تا زمانی که دغدغه و مساله ای جدی در میان نباشد، 
کمکی به دانایی و فرهیختگی نخواهد کرد که بر توهم دانایی 

هم خواهد افزود.
* مهبانگ نوشتاری

امتیاز دیگر فضای مجازی سرعت و سهولت نشر آثار در آن 
است. نویسنده می تواند فرآورده فکر و قلم خود را سریع و راحت 
در اختیار طیف گسترده ای از مخاطبان قرار دهد و خوانندگان 
نیز می توانند به آسانی مباحث مورد عالقه خودشان را در این 
فضا پیدا کنند. اما همین امتیاز یعنی امکان نشر آسان و سریع 
ایده ها، دردسرهایی هم ایجاد کرده است. هر کسی می تواند در 
فضای مجازی به راحتی و در هر موردی بی مالحظه میزان 
صالحیتش، مطلبی را سر هم کرده و پخش کند. در نتیجه این 
امکان سبب می شود که بسیاری از افراد، خواسته یا ناخواسته 
در معرض بیماری »خودروشنفکرانگاری« قرار گیرند و تصور یا 

توهم کنند که رسالت شان این است در باره هر چیز و همه  چیز 
باید نظر دهند. تکثیر انفجارگونه نوشتارهای ناسنجیده و سطحی 
فضای مجازی را شلوغ و آشفته کرده و ارتباطات فکری را دشوار 
می کند مثل جلسه ای که عالوه بر سخنران هر یک از مستمعان 
هم میکروفن در اختیار داشته و همه همزمان سخن بگویند و در 

اثر ازدحام و تزاحم اصوات صدا به صدا نرسد.
داده ها  انفجارآمیز  عرضه  و  تولید  یعنی  عارضه  این 
بر  را  کار  مجازی،  فضای  در  نادرست  و  درست  اطالعات  و 
جست وجوگران دشوار می کند چون ناچارند تلی از زباله را بکاوند 
مگر قطعه جواهری پیدا کنند. در واقع طرح مباحثی مثل »سواد 
موتورهای جست وجوگر  مثل طراحی  ابداعاتی  یا  دیجیتال« 
هوشمند، راهکارهایی برای رفع همین دشواری است تا صیادان 

این اقیانوس بیکران گوهر را از خرمهره باز شناسند.
* کوته  پسندی

تنوع و فراوانی بیش از حد اطالعات در فضای مجازی و 
فقدان مجال و امکان بررسی ارزیابانه و سنجشگرانه آن، کاربران 
را ناگزیر از مواجهه ای سطحی و شتابزده با نوشته ها می کند. 
همین نگاه عبوری به نوشتارها به  تدریج گرایش به نوشته های 
کوتاه و گریز از متن های طوالنی را تقویت می کند، یعنی همان 
»فرهنگ سه خطی« و نخواندن نوشته های بیش از 3 سطر. 
افزایش تمایل خوانندگان به کوته خوانی الجرم نویسندگان را 
هم به سوی فرم کوته نویسی سوق می دهد تا عرضه و تقاضا 

در این بازار متوازن شود.
البته کوته نویسی به عنوان ُ»رم« کم وبیش رایج در فضای 
مجازی، قالب مناسبی برای اطالع رسانی در باب موضوعات عادی 
است ولی این ظرف گنجایش هر مظروفی را ندارد و برای مثال 
بسیاری از آثار ادبی و فلسفی را نمی توان در این قالب گنجاند. 
به عنوان نمونه، خواندن رمان های بلندی مثل »در جست وجوی 
زمان از دست رفته« پروست، مستلزم صرف وقت و سلوک 
روحی و همگامی خواننده با مولف است، همچنان که خواندن 
رسائل فلسفی مثل »گفتار در روش« دکارت نیز نیازمند دقت 
نظر و گفت وگوی ذهنی بین خواننده و نویسنده است. در مورد 
چنین آثاری کوته نویسی و کوته خوانی حداکثر می تواند مشوقی 

برای مطالعه متن اصلی باشد اگر موجب لوث شدن آن نشود.
* نگارش مشارکتی

امتیاز مهم دیگر فضای مجازی برقراری ارتباط مستقیم 
بین نویسنده و خواننده است. در همین فضای مجازی شلوغ و 
آشفته این امکان وجود دارد که خوانندگان وارد گفت وگو و پرسش 
و پاسخ با نویسندگان شوند. امکان برقراری چنین دیالوگی نه  تنها 
در تصحیح ذهنیت دوطرف و افزایش فهم متقابل موثر است 
بلکه می تواند موجد سبک جدیدی در نگارش کتاب هم باشد: 
نگارش کتاب به منزله فرآیندی تدریجی و مبتنی بر گفت وگوی 

مستمر میان نویسنده و خواننده.
اساسا نوشتن کتاب کاری است فردی که نویسنده معموال 
در خلوت و تنهایی خود انجام می دهد در نتیجه، خوانندگان کتاب 
تا پیش از انتشار آن تصویر و تصوری از آن ندارند. تنها پس از 
انتشار و خوانده  شدن کتاب است که نویسنده می تواند از نظرات 
خوانندگان با خبر شود و بازخوردهایی دریافت کند و از بازتاب های 
انتشار کتابش با خبر شود. تجربه نشان داده، نویسندگانی که 
تجربه تدریس داشته اند، قادر به تالیف آثار وزین تری بوده اند 
زیرا امکان آن را داشته اند که ایده های خود را قبل از انتشار با 
مخاطبانی در میان نهاده و بر اساس بازخوردهای دریافتی، آنها 
را تصحیح و بازآرایی کنند و شکل به روز یافته و پرورانده آن را 
روی کاغذ بیاورند. امروزه اینترنت و فضای مجازی این امکان 
را برای اهل قلم فراهم کرده تا آثاری را به شیوه ای جمعی و 
گفت وگویی پدید آورند. یعنی ایده های خود را به  تدریج در فضای 
مجازی منتشر کرده و در معرض نقد و نظر مخاطبان قرار دهند 
سپس بر اساس بازخوردهای دریافتی از آنها دست به  کار تدوین 
متن نهایی شوند. این شیوه ممکن است از تازگی متن نهایی 

بکاهد ولی قطعا بر استواری اش خواهد افزود.

نگاه و نظر

سرنوشت کتاب و ناشران در عصر اینترنت چه خواهد شد؟



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1478- پنجشنبه 22 خرداد 21399 معه جا
وصله ناجور ازدواج اجباری 

برای منحرف کردن افکار از قانون جدید مجلس
زهره حسنی سعدی*

با وجود لزوم توجه فضای عمومی 
و مجازی جامعه به قانون تسهیل ازدواج، 
منحرف  برای  اجباری«  »ازدواج  شایعه 
اصلی  موضوع  از  عمومی  افکار  کردن 

مطرح شده است.
جامعه: در  گروه  مهر؛  خبرگزاری 
شرایط و اوضاع سال های اخیر که تورم 
و رکود ناشی از سوءمدیریت، دست در 
دست هم اقتصاد کشور را بیمار کردند، 
حال و هوای ازدواج هم در کشور وخیم 
قیمت سرسام آور  بیکاری جوانان،  شد. 
اساسی  کاالهای  نی  گرا و  مسکن 
فکر  که  بود  ازجمله مشکالتی  زندگی 
ازدواج را هم برای جوانان سخت کرد. 
در کنار این شرایط اقتصادی، فرهنگ 
گذشته  از  بیش تر  سنت ها  از  برخی  و 
دست وپا گیر شد و کار را برای جوانان 

بسیار دشوار کرد.
باید  را  ازدواج  رستم  هفت خوان 
گذاشت در کنار اینکه سن بلوغ جنسی 
پایین آمده است و تجربه ازدواج دیرهنگام 
در جوانان متولد دهه شصت و تجردهای 
است،  خوردن  رقم  حال  در  که  قطعی 
جلوی چشمان جوانان دهه هفتاد است. 
جوانان  برای  ازدواج  گفت  بتوان  شاید 
که  می شود  محسوب  نیاز  اساسی ترین 
در صورت تحقق آن به مسائل دیگری 
پرقدرت تر  تحصیل  و  کار  همچون 

بپردازند.
ز  ا داخلی  بد  اوضاع  به عالوه 
لحاظ فرهنگی و اقتصادی، حمله های 
دشمن به ازدواج را که به هر طریقی 
باید اضافه کرد.  را هم  انجام می شود 

از ترویج و عادی نشان دادن دوستی 
با جنس مخالف در فضاهای مجازی و 
ماهواره تا تالش برای تصویب قانونی 
که حداقل سن ازدواج را باالتر ببرند. 
آمار تجرد  با همین شرایط  درحالی که 
قطعی در کشور به چند صد هزار نفر 
ازدواج  سن  میانگین  و  است  رسیده 

افزایش یافته است.
قانون  خالی  جای  شرایط،  این  با 
تسهیل ازدواج که بیش از 1۵ سال در 
حس  بیشتر  می خورد،  خاک  مجلس 
می شود. قانونی که اگر اجرایی شود و در 
مطالبات  و  مسئولین  اولویت های  صدر 
از  از کار بسیاری  مردم قرار گیرد، گره 

جوانان می گشاید.
شایعه »ازدواج اجباری«؛ راهی 
برای انحراف افکار عمومی از 

قوانین اصلی
اما در این روزهای اخیر به جای آنکه 
در فضاهای مجازی صحبت از این قانون 
باشد، مسئله ای مطرح شد که ضد ازدواج 
است و از لحاظ روانی ضربه ای دیگر به 
این طرح ذهنیت  ازدواج می زند.  مقوله 

جوانان را نسبت به ازدواج از همین هم 
که هست سیاه تر می کند و آن چیزی نبود 

جز شایعه »ازدواج اجباری«!
اجباری  کلمه  می گویند،  برخی 
واژه  این  به  منفی خود  بار  تمام  با  هم 
اضافه شد تا تداعی گر کلیدواژه حجاب 
اجباری و سربازی اجباری باشد. همین 
کلیدواژه با سیاه نمایی نسبت به ازدواج، 
تحمیلی  وجه  شد!  هشتگ ترند توئیتر 
بودن، آن هم در شرایطی که دولت برای 
ازدواج جوانان قدمی برنمی دارد، به شدت 
فضا را مسموم کرد و افکار عمومی را 

تحت تأثیر قرار داد.
* ماجرا چیست؟

حال اینکه اصل ماجرا و منشاء آن 
چیست، قابل  تأمل است. این سخن را 
سراج  نشریه  سردبیر  ادریسی،  محمد 
برای دولت و مجلس  طی پیشنهاداتی 
که به عنوان قوانینی برای ازدواج نوشته، 
این  از  بخشی  در  است.  کرده  مطرح 

پیشنهاد آمده است:
»اگر کسی بعد از سن 28 سالگی 
درآمد  ربع  او  از  کرد  امتناع  ازدواج  از 

کسب وکار و صنعت یا مالیات از تجارت 
او گرفته می شود و به آن ها که می خواهند 
داده  هستند  فقر  گرفتار  و  کنند  ازدواج 
ازدواج  اختیاری  افرادی که  به  می شود. 

می کنند! زمین و مسکن داده شود«.
ماجرا این است که این متن را دو 
سال قبل سایت پارسینه بدون نام منتشر 
کرد. اکنون پس از 2 سال این متن با ذکر 
نام و به عنوان طرح مجلس یازدهم انتشار 
موضوع  مسئله،  این  درحالی که  یافت. 
یادداشت ارسال شده به مجلس شورای 
اسالمی بوده است. درواقع می توان گفت 
متنی ساده در سایتی که اصاًل حرفش به 
مجلس نیز نرسیده است، این چنین در 
فضای مجازی غوغا کرد و جوی منفی 

برای ازدواج به وجود آورد.
* فعاالن مجازی به مطالبات 

اصلی بپردازند
بهتر است دغدغه فعاالن مجازی و 
رسانه ای به جای آنکه ازدواج اجباری و نقد 
این حرف نامعلوم و غیرعقالنی، مطالبه 
باشد. در ضمن،  ازدواج جوانان  تسهیل 
تسهیل ازدواج جوانان، قانون الزم االجرا 
در  نیست که صرفاً  پیشنهادی  و  است 

سایتی منتشر شده باشد.
این بحث ها  آمدن  به وجود  دلیل 
ازدواج  خأل دغدغه مندی برای  نیز 
سیاست گذاران  بنابراین  است  جوانان 
این  باید  یازدهم  مجلس  به خصوص  و 
تا  دهد  قرار  اولویت  در  را  مهم  قانون 
از انتشار و سوءاستفاده از چنین نظرات 

غیرکارشناسانه جلوگیری شود.
خانواده  و  زنان  کارگروه  دبیر   *

انجمن مستقل دانشگاه تهران

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

ثبت نام ۱۰۰ هزار نفر در کاردانی نظام جدید
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به ثبت نام و انتخاب 
رشته بیش از 100 هزار نفر در دوره های کاردانی نظام جدید گفت: ساعت 

24 امروز 21 خرداد 99 آخرین فرصت ثبت نام است.
آزمون  نام و انتخاب رشته  ثبت  داشت:   آمیزی اظهار  زرین  فاطمه 
دوره های کاردانی  نظام  جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش 
عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سال 1399 از 11 خرداد 99 آغاز شده است و 
با توجه به تمدید انجام شده، داوطلبان تا چهارشنبه 21 خرداد فرصت دارند 

در این دوره ها ثبت نام کنند.
سخنگوی سازمان سنجش یادآور شد: ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی 
شرایط عمومی و  دارای  که  داوطلبان متقاضی ثبت نام  و  می شود  انجام 
اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته هستند می توانند 
نام و انتخاب رشته  راهنمای ثبت  دفترچه  کنند.  آزمون مذکور ثبت نام  در 
همزمان با شروع ثبت نام از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش قابل 

دسترس است.
وی یادآور شد: ظرفیت کل دوره های کاردانی نظام جدید 2۵2 هزار و 

48۵ نفر در ۶ هزار و 4۶9 رشته محل است.
سخنگوی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: ظرفیت رشته های بدون 
آزمون 100 هزار و 9۵۶ نفر در 272۶ رشته محل و ظرفیت رشته های با 

آزمون 1۵1 هزار و ۵29 نفر در 3743  رشته محل است.
زرین آمیزی یادآور شد: تا امروز 21 خرداد ماه 99 تعداد 104 هزار و ۵۶ 

نفر در این دوره  ها  ثبت نام کرده اند.
* شرایط ثبت نام در دوره های کاردانی نظام جدید

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

متقاضی شوند.
* هزینه های ثبت نام در دوره های کاردانی نظام جدید

متقاضیان می توانند با آماده کردن مدارک و اطالعات مورد نیاز جهت 
ثبت نام، نسبت به پرداخت اینترنتی هزینه ثبت نام نیز اقدام کنند. داوطلبان الزم 
است به وسیله کارت های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی 
آنها فعال است، با مراجعه به سایت سازمان سنجش و پرداخت مبلغ 370 
هزار ریال )37 هزار تومان( به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون، نسبت به 

ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند.
چنانچه داوطلبی عالقه مند به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی 
از  باشد، الزم است پس  مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیرانتفاعی 
اطمینان از پذیرش مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در رشته امتحانی مورد 
تقاضا، عالوه بر پرداخت مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ 93 هزار ریال 
)9 هزار و 300 تومان( دیگر نیز برای دوره های  مذکور به صورت اینترنتی 

اقدام کنند.
با توجه به اینکه مقرر شده است در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، 
خدماتی از طریق پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلبانی که تمایل به 
با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ ۶ هزار ریال  استفاده از آن دارند، 
پیام  از خدمات  استفاده  به عنوان هزینه  به صورت اینترنتی  تومان(   ۶00(

کوتاه، می توانند از این خدمات استفاده کنند.
* نحوه پذیرش رشته های با آزمون و  بدون آزمون

پذیرش  و  سنجش  هفدهمین جلسه شورای  اساس مصوبه  بر 
رشته  برای 9  دانشجو  پذیرش  مقرر شد  اسفند 97  تاریخ 2۶  در  دانشجو 
امتحانی شامل الکتروتکنیک، کامپیوتر، مکانیک خودرو، تأسیسات مکانیکی، 
دوره های  در  غذایی  صنایع  گرافیک،  حسابداری، تربیت بدنی،  معماری، 
عالی  آموزش  مؤسسات  و  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  کاردانی نظام جدید 

غیرانتفاعی سال 1399 از طریق آزمون انجام پذیرد.
صرفًا بر  متحانی،  ا رشته های  ز  ا برخی  در  دانشجو  پذیرش 
ین  ا می پذیرد.  نجام  ا دیپلم(  )معدل کل  بق تحصیلی  اساس سوا
و  چوب  صنایع  فلزی،  صنایع  تولید،  و  ساخت  رشته ها شامل الکترونیک، 
مبلمان، چاپ، عمران، صنایع شیمیایی، صنایع نساجی، متالورژی، سرامیک، 
معدن، علوم دریایی، امور اداری، تربیت کودک و مدیریت خانواده، طراحی و 
دوخت، هنرهای تجسمی - نقاشی، امور دامی، امور زراعی و باغی، ماشین های 
نقل، مکاترونیک،  و  حمل  گردشگری،  و  هتلداری  موسیقی،  کشاورزی، 

پویانمایی،  فتوگرافیک، معماری داخلی و صنایع دستی است.
* برگزاری آزمون برای رشته های با آزمون کاردانی در شهریور

بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون دوره های کاردانی نظام جدید 
دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال 
1399 )برای آن دسته از رشته های امتحانی که پذیرش آنها با آزمون است( 

در روز جمعه 14 شهریور 99 برگزار خواهد شد.
داوطلبان الزم است از روز سه شنبه 11 شهریور تا روز پنجشنبه 13 
شهریور 99 با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به تهیه پرینت کارت 

و راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.

اشتغال فارغ التحصیالن
 در اولویت شورای عالی انقالب فرهنگی

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور اعالم کرد: اشتغال 
فارغ التحصیالن دانشگاهی اولویت اول شورای عالی انقالب فرهنگی است.

منصور کبگانیان با بیان اینکه، پیش از این گزارشی از سوی صندوق 
نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور 
ارائه نشده بود، گفت: به دلیل اینکه برخی اعضاء شورا به عملکرد گذشته این 
صندوق انتقاد داشتند، اصالحاتی از سوی مجموعه صندوق نوآوری صورت 

گرفته بود و نخستین گزارش این صندوق به استماع اعضای ستاد رسید.
وی تصریح کرد: در گزارش ارائه شده امروز که از سوی رئیس صندوق 
نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری ارائه شد مباحثی همچون کاهش تصدی 
گری دولت، توانمند سازی شرکت های دانش بنیان نیازمند حمایت های مالی، 
توسعه کمی و کیفی صندوق نوآوری به خصوص اعطای تسهیالت بر اساس 

اولویت های نقشه جامع علمی کشور مطرح شد.
قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با اشاره به اینکه، 
صندوق نوآوری طبق روال قبلی خود از شرکت های دانش بنیان کوچک 
حمایت می کند، یادآور شد: پس از ارائه گزارش چندین محور پیشنهاد شد که 
نفوذ فناوری و دانش در پارک ها و توجه ویژه به بنگاه های بزرگ از آن جمله 
است چراکه بخش مهمی از اقتصاد دانش بنیان با تحول در بنگاه های بزرگ 
کشور اتفاق می افتد.کبگانیان افزود: در جلسه امروز از مسئوالن صندوق نوآوری 
درخواست شد که گزارش رسمی خود را بر اساس اولویت های نقشه جامع 
علمی کشور بخصوص میزان اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی ارائه کنند.

وی سهم باالی بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی در کشور را بعنوان 
یک آسیب جدی، دغدغه و از نگرانی های شورای عالی انقالب فرهنگی 
ذکر کرد و افزود: این مسئله باعث تحمیل هزینه های باالیی به خانواده ها 

و کشور شده است.
قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در ادامه با تاکید 
براینکه، اولویت نخست شورای عالی انقالب فرهنگی اشتغال فارغ التحصیالن 
دانشگاهی است، افزود: لذا در انتهای جلسه مقرر شد گزارش صندوق نوآوری 
با اصالحاتی که پیشنهاد شد نهایی شده و به عنوان گزارش ملی در صحن 

شورای انقالب فرهنگی در حضور روسای سه قوه ارائه شود.

دندان پزشک قالبی در رشت دستگیر شد
سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی گیالن 
از دستگیری دندانپزشک قالبی در شهرستان رشت خبر داد.

اعالم  سه شنبه  روز  فرساد  رسول زاده  مجید  سرهنگ 
انجام  با  رشت  شهرستان  گلسار  کالنتری  ماموران  کرد: 
تحقیقات و اقدامات اطالعاتی ، یک دندانپزشک قالبی را 

شناسایی کردند.
وی با بیان اینکه متهم با تاسیس مطب و معرفی خود به 
عنوان دندانپزشک برای شهروندان نسخه می نوشت، افزود: با 
هماهنگی دستگاه قضایی ماموران کالنتری به همراه نماینده 
دانشگاه علوم پزشکی به مطب مورد نظر اعزام و دندانپزشک 

قالبی را دستگیر کردند.
وی تصریح کرد: در بازرسی از مطب متهم، مهر، پروانه 
و گواهینامه های جعلی و تعدادی تجهیزات پزشکی کشف شد.

بازداشت ۸ نفر از عامالن نزاع در ماهشهر
فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: هشت نفر از 
عامالن نزاع مسلحانه در شهرستان ماهشهر دستگیر شدند 

و سه قبضه سالح غیرمجاز در این رابطه کشف شد.
ساعت  شنبه  سه  روز  کرد:  اظهار  زاده  عباس  حیدر 
در شهرستان  طایفه  دو  بین  قبلی  اختالف  پی  در   ،11:4۵
مقابل  دوباره  طایفه  دو  هر  منازعان  از  افرادی  ماهشهر، 

درگیری  قصد  و  یافتند  حضور  شهرستان  این  دادگستری 
محل  به  انتظامی  مأموران  بالفاصله  که  داشتند  مسلحانه 
اعزام شدند. یکی از منازعان با سالح کالشنیکف اقدام به 
تیراندازی به طرف مأموران کرد که مأموران انتظامی متقاباًل 

اقدام به تیراندازی به طرف افراد مسلح کردند.
سردار عباس زاده افزود: در این عملیات هشت نفر از 
طرفین توسط پلیس دستگیر شدند و تعداد یک قبضه سالح 
جنگی کالشنیکف و دو قبضه اسلحه شکاری به همراه 9۶ 
عدد فشنگ کشف و در این رابطه یک دستگاه خودرو پراید 

و یک دستگاه خودرو پژو 40۵ نیز توقیف شد.
فرمانده انتظامی بابیان اینکه با حضور مأموران انتظامی 
اوضاع به طور کامل آرام و تحت کنترل است، افزود: در حین 
تیراندازی منازعان، بانوی رهگذر 4۵ ساله یی بر اثر اصابت 
ترکش گلوله به صورت سطحی زخمی و پس از مراجعه به 

مراکز درمانی به صورت سرپایی درمان شد.

شعله های  میان  از  فرزندانش  و  زن  یک  نجات 
آتش 

یک زن و 2 فرزندش در اهواز از میان شعله های آتش 
به طرز عجیبی از مرگ حتمی نجات یافتند.

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اهواز گفت: آتش سوزی در طبقه پنجم یک مجتمع مسکونی 
در کوی سعدی مهار شد و یک زن و 2 فرزندش از میان 

شعله های آتش نجات یافتند.
ابراهیم قنبری روز سه شنبه گفت: ساعت 13:42 دقیقه 
در تماس تلفنی یکی از شهروندان با سامانه 12۵ سازمان، 
آتش سوزی در طبقه پنجم یک مجتمع مسکونی در کوی 

سعدی خیابان تربت شرقی اطالع رسانی شد.

با 2  به سرعت  ایستگاه 77  نشانان  آتش  افزود:  وی 
دستگاه خودرو به محل حادثه اعزام و با حضور در محل، 
پس از بررسی وضعیت روند هوزکشی )لوله رسانی( را تا طبقه 
پنجم انجام داده و همزمان تیم امداد و نجات نیز مادر و 2 
فرزندش را از میان شعله های آتش و دود غلیظ، نجات دادند.

آتش  توسط  کودک   2 هر  داد:خوشبختانه  ادامه  وی 
نشانان سالم از مجتمع خارج شدند و مادر آنها نیز به دلیل 
دودگرفتگی و شوک ناشی از حادثه به عوامل 11۵ تحویل 
داده شد.قنبری بیان کرد: بر اثر این آتش سوزی، مجتمع 
مسکونی دچار دود گرفتگی شدید شد که ماموران 12۵ پس 
از مهار آتش و نجات جان شهروندان، برای تخلیه دود با 
استفاده از فن های فشار مثبت، عمل تهویه را انجام دادند.

کانال  به  ماشین سازی  سقوط کارگران شرکت 
فاضالب

سخنگوی اورژانس آذربایجان  شرقی، جزئیات جدیدی 
از حادثه سقوط کارگران به کانال فاضالب در شرکت ماشین 

سازی تبریز را تشریح کرد.
نیا اظهار داشت: صبح روز سه شنبه به  وحید شادی 
دنبال دریافت گزارش سقوط 4 نفر به داخل کانال فاضالب 
در داخل شرکت ماشین سازی تبریز، سه دستگاه آمبوانس 
اورژانس عازم محل حادثه شد.وی اضافه کرد: علت وقوع 
متاسفانه 4  و  بود  تعمیر چاه فاضالب کارخانه  این حادثه، 

کارگر در داخل این چاه دچار گاز گرفتگی شدند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه دو نفر از چهار مصدوم 
حادثه در بیمارستان های محالتی و طالقانی تبریز فوت کردند.

 ICU در  نیز  حادثه  مصدوم  دو  گفت:  شادی نیا 
بیمارستان های الغدیر و امام رضا )ع( تبریر بستری هستند.

اختالف مالی با قتل خاتمه یافت
دلیل  به  که  فردی  البرزگفت:  آگاهی  پلیس  رییس 
رسانده  قتل  به  را  خود  ساله  چند  دوست  مالی  اختالفات 

بود دستگیرشد.
مرکز  اعالم  پی  در  افزود:  نادربیگی  محمد  سرهنگ 
فوریت های پلیسی 110 مبنی بر قتل مردی 31 ساله در 
منطقه ماهدشت کرج، بررسی موضوع در دستور کار اداره 

مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی قرار گرفت.
کارآگاهان در بررسی های اولیه خود متوجه شدند 
مقتول  نزدیک  دوستان  از  یکی  قتل  وقوع  روز  در  که 
قضائی  مقام  هماهنگی  با  که  است  رفته  وی  منزل  به 
از  پلیسی  تحقیقات  و  دعوت  آگاهی  پلیس  به  نامبرده 

وی آغاز شد.
نادربیگی با بیان این که کارآگاهان مدارک و مستنداتی 
انجام قتل توسط دوست چندین ساله مقتول  از  که نشان 
داشت را جمع آوری کرده بودند، خاطرنشان کرد: متهم پس 
از دیدن مستندات پلیس چاره ای جز اعتراف در پیش رویش 
ندید و عنوان کرد، در روز حادثه به منزل مقتول رفته بودم 
که پس از صرف صبحانه مقتول موضوع فروش یک قطعه 
زمین را که از قبل نیز با هم بر روی آن اختالف داشتیم 
مطرح کرد و پس از طرح این موضوع، بحث و درگیری لفظی 
ما باال گرفت و تبدیل به درگیری فیزیکی شد و او بیهوش 
نقش زمین شد که در آن زمان به دلیل ترسی که مرا گرفته 
بود با سالح سرد یک ضربه به مقتول وارد کرده و بالفاصله 

محل را ترک کردم.
وی با بیان اشاره به ادامه دار بودن تحقیقات پرونده 
اظهار داشت: یک لحظه عصبانیت و کنترل نکردن خشم می 

تواند یک عمر پشیمانی را به دنبال داشته باشد.
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مهم ترین دالیل مراجعه جوانان به مراکز مشاوره
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان مهم ترین دالیل مراجعه افراد به 

مراکز مشاوره را اختالفات خانوادگی، اعتیاد، افسردگی و غیره دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم کریمی در شورای معاونان وزارت ورزش و جوانان با 
ارائه گزارشی از مراکز تخصصی مشاوره و ازدواج، با اشاره به مستندات قانونی در خصوص ایجاد 
و راه اندازی مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده، به سیاست های کلی خانواده، ابالغی از 
سوی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( تاکید و تصریح کرد: طبق آیین نامه ساماندهی و اعتبار 
بخشی مراکز مشاوره مصوب هیأت وزیران و بند )ج( ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه، مبنی 
بر »آموزش و مشاوره مستمر و مسئوالنه نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده ها قبل، حین و 
دست کم پنج سال پس از ازدواج و بر اساس بخشنامه شهریور ماه 1397 هیئت وزیران وزارت 
ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی آموزش های پیش از ازدواج برای جوانان غیر دانشجو 

و همکار سایر دستگاه ها در آموزش های حین و بعد ازدواج تعیین شده است.
وی با بیان اینکه 30۵ مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده با مجوز وزارت ورزش 
و جوانان در 31 استان کشور فعال هستند افزود: تهران با 122 مرکز در باالترین و استان های 
بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، قزوین، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان و یزد 

با 2 مرکز در انتهای جدول آماری قرار دارند.
وی جمع کل اقدامات مراکز مشاوره ازدواج و خانواده ویژه دوران کرونا را حدود 44 هزار 
مورد عنوان و تصریح کرد: این مراکز حدود 20 هزار مشاوره تلفنی، بیش از 12 هزار مشاوره 
مجازی و بیش از 4 هزار و پانصد خدمات مشاوره حضوری به مردم ارائه داده اند و بیش از هزار 

و پانصد مورد با سامانه 4030 وزارت بهداشت همکاری داشتند.
و  این مراکز حدود هزار و 900 گفت  روانشناسان  و  اینکه مشاوران  بیان  با  کریمی 
گوی زنده مجازی با افراد مختلف انجام داده اند، ادامه داد: این مراکز عالوه بر ارائه خدمات 
کلیپ ها،   شامل  رسانه ای  خدمات  حدود چهار هزار  مجازی،  و  تلفنی، حضوری  به صورت 
موشن گرافی ها،  مصاحبه ها، فیلم ها، پوسترها و الیو هایی نیز تهیه و در بسترهای مجازی در 

اختیار عموم مردم قرار دادند.
* مهم ترین مشکالت مراجعه کنندگان 

وی با اشاره بر عمده مشکالت جوانان و خانواده در مراجعه به مراکز تخصصی مشاوره 
ازدواج و خانواده بیان کرد: درگیری های شخصی در زوج ها یا خانواده ها، ایجاد یا حفظ رابطه 
عاشقانه سالم در تمام مراحل، مشکالت رفتاری در کودکان، طالق یا جدایی، سوء مصرف مواد 
یا اعتیاد است. همچنین مشکالت بهداشت روانی مانند افسردگی و اضطراب، تجربه شکست 

در زندگی زناشویی و غیره از دیگر موارد و مشکالت جوانان در مراجعه به این مراکز است.
* جوانان در آستانه ازدواج، بیشترین مراجعه کنندگان

 کریمی در پاسخ به این سوال که چه کسانی بیشتر اقدام به مشاوره پیش از ازدواج 
می کنند، بیان کرد: از دید مدیران این مراکز، پیشنهاد خانواده یا توصیه های دیگران و آگاهان 
جامعه برای مشاوره پیش از ازدواج، آگاهی از اهمیت مشاوره از طریق رسانه ها، سطح اجتماعی 
و تحصیالت در این مراجعات موثر است و همچنین کسانی که در ازدواج تردید دارند، افرادی 
که مدتی است از رابطه آنها می گذرد و دچار مشکل شده اند، افرادی که در معرض خطر یک 

ازدواج ناموفق هستند و مشکالت ارتباطی دارند بیشتر به این مراکز مراجعه می کنند.
به  ترغیب جوانان  راهکارهای  اجتماعی جوانان  توسعه  برنامه ریزی و  دفتر  مدیرکل 
استفاده از مشاوره پیش از ازدواج را برشمرد و تصریح کرد: ترغیب و ترویج آگاهی بخشی از 
طریق رسانه های ارتباط جمعی در قالب نمایش، مستند، سریال و در قالب آموزش در مدارس 
و دانشگاه ها، فراهم آمدن زمینه اشتغال برای جوانان، معرفی مراکز تخصصی مشاوره ازدواج 
و خانواده به جوانان و خانواده ها، ارائه سوبسید برای استفاده از خدمات مشاوره ای ازدواج شامل 
بیمه شدن خدمات مشاوره پیش از ازدواج، ثبت عقد زوجین مشروط به گذراندن دوره های 
آموزشی پیش از ازدواج و معرفی کارشناسان مجرب مهمترین راهکارهای ترغیب جوانان به 

استفاده از مشاوره پیش از ازدواج هستند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان به تشریح وضعیت مشاوره ازدواج 
و خانواده از دید مدیران مراکز تخصصی مشاوره پرداخت و گفت: حدود 90 درصد مدیران و 
کادر متخصص شاغل در مراکز مشاوره دارای مدرک دکتری، عضو هیأت علمی دانشگاه های 
سراسر کشور، دارای بیش از 20 سال سابقه تدریس در دانشگاه های و ارائه خدمات مشاوره 
به جوانان و خانواده ها هستند و عمدتاً میانگین سنی آنها 40 سال است، لذا استفاده از دانش و 
تجربه این متخصصان در راستای کاهش آسیب های اجتماعی به سیاست گذاران، مسئوالن 

و برنامه ریزان ضروری است.
کریمی اظهار داشت: بر اساس نظر سنجی ها، مصاحبه ها و گفتگو های انجام شده، 
این مدیران مشکالت متعددی در حوزه فعالیت خود عنوان نموده اند که بسیاری از این مسائل 
و مشکالت عمدتاً مسائلی هستند که خیلی از اوقات از چشم نهادهای سیاست گذار و تصمیم 

گیرنده دور مانده و ضروریست در این موارد اقدامات مؤثری انجام پذیرد.
وی به مسائل و مشکالت مدیران مراکز برای ارائه خدمات بهتر به جوانان و خانواده ها 
اشاره کرده و گفت: عدم تأمین هزینه های مشاوره از سوی مردم، عدم آگاهی مردم از اهمیت 
و ضرورت مشاوره در هر یک از مراحل مهم زندگی، فقر اقتصادی و فرهنگی بخصوص در 
مناطق محروم، عدم حمایت های قانونی از مراکز مشاوره، مشکالت مالی مراکز و نبود تبلیغات 

و اطالع رسانی کافی در حوزه ارائه خدمات مشاوره ای از مهمترین این مشکالت هستند.
کریمی در بخش دیگری از سخنانش به اهم اقدامات دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی 
جوانان در خصوص مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده اشاره کرد و گفت: برگزاری دو دوره 
دانش افزایی برای مدیران مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده، حمایت هدفمند از مراکز 
تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده از طریق ادارات کل ورزش و جوانان استان ها، پیگیری و 
استفاده از ظرفیت مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در برنامه های کاهش طالق قوه 
قضائیه، افتتاح مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در استان ها، ارزیابی عملکرد و رسیدگی 
به تخلفات مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده، بهبود و توسعه سامانه الکترونیک صدور 
مجوز مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده و پیگیری دو امضاء شدن مجوزهای مراکز 

تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده از مهمترین اقدامات این دفتر هستند.
وی به دو دوره ملی دانش افزایی مدیران مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در 
استان های فارس و گیالن در سال گذشته اشاره کرد و گفت: این دوره ها با هدف دانش افزایی 
و بازآموزی مدیران مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده برگزار شد که در دوره اول 8۵ 
نفر و در دوره دوم 120 نفر از مدیران مراکز حضور داشتند و بیشتر برای مراکزی بود که طی 
سال 98 مجوز فعالیت خود را دریافت کردند که 99 درصد از شرکت کنندگان عالقمند به 
تداوم و پویایی برنامه های آموزشی به صورت ادواری و استفاده از اساتید برجسته و مدت زمان 

بیشتری این دوره ها بودند.
کریمی در خصوص برنامه های آتی دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان برای 
مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده نیز گفت: تداوم دوره های دانش افزایی برای مدیران 
رعایت  با  و خانواده  ازدواج  مراکز تخصصی مشاوره  در  و مشاوران شاغل  روان شناسان  و 
قبیل  از  مجازی  فضای  در  مراکز  حضور  برای  سازی  زمینه  بهداشتی کرونا،  پروتکل های 
اینستاگرام و برنامه های الیو، استفاده از ظرفیت مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در 
فضای مجازی با توجه به مسائل نوظهور جوانان و زوجین جوان بویژه در دوران کرونا، حمایت 
هدفمند از مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده، تهیه بانک اطالعاتی متخصصان شاغل 
در مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده بر اساس حیطه فعالیت آنان و در اختیار رسانه ها 

قرار دادن این بانک اطالعاتی از برنامه های آینده این دفتر است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان در خصوص فعالیت ها و اقدامات 
مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در دوران شیوع کرونا، اظهار داشت: از زمان شیوع 
ویروس کرونا، مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان 
در صف اول خدمات رسانی برای رفع نگرانی ها و مشکالت ناشی از ویروس کرونا قرار داشته 
و خدمات گسترده ای با امکانات محدود و رایگان به صورت تلفنی- مجازی و حضوری انجام 
داده اند و نقش بسیار فعالی در کاهش و کنترل اضطراب و کاهش تبعات ناشی از وسواس های 

فکری و عملی داشته و دارند.

آزاده سهرابی
و  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  رئیس 
مصداق  مجازی  فضای  گفت:  آموزشی 
بارز فرصت و تهدید است و تهدیدهایش 
باید  مسیر  این  در  و  است  اخالقی  نوعا 
آسیب  مدیریت  برای  آگاه  هایی  خانواده 
با  آموزانی  دانش  و  مجازی  فضای  های 

شوند. تربیت  بصیرت 
حسن ملکی در خصوص اهمیت به بُعد 
پژوهشی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
و اینکه در حال حاضر در این زمینه در کجا 
از پژوهش ها  قرار گرفته ایم، گفت: بخشی 
انجام  مبانی  روی  پرورش  و  آموزش  در 
می شود. ما مبانی را مطالعه می کنیم و برای 
می بریم.  بهره  آن  از  درسی  کتاب  طراحی 
هم  است؛  مطلوب  ما  وضع  بخش  این  در 
می گیرد  و  شده  انجام  خوبی  پژوهش های 
برای کتاب های درسی  و هم کاربست آن 
به خوبی پیش می رود. مشکل ما در بخشی 
است که باید این مسئله را تبیین کنیم و به 
صورت برنامه دربیاوریم که دانش آموزان و 
معلمان را پژوهشگر بار بیاوریم. من اعتقاد 
تمرکز  ما  کار  مهم  ابعاد  از  یکی  که  دارم 
دانش آموزان  آمدن  بار  پژوهشگر  بر همین 
را  جدی  برنامه های  زمینه  این  در  است. 

پی می گیریم.
در  دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  وی 
ملی  شبکه  است  قرار  آیا  اینکه  خصوص 
کرد:  بیان  شود؟  تعاملی  فضای  وارد  رشد 
برای  خوب  بسیار  امکان  یک  رشد  شبکه 
ما  است.  پژوهش  سازمان  در  محتوا  تولید 
محتوای  شبکه،  این  طریق  از  می توانیم 
شبکه رشد را نیز تهیه کنیم. در عین حال 
در تالش هستیم امکانی فراهم کنیم که در 
برقرار  دانش آموزان  میان  تعامل  فضا  این 
شود و بتوانند نظرات خود را با یکدیگر به 
شبکه  این  راه اندازی  اما  بگذارند  اشتراک 
برنامه ریزی  یک  نیازمند  جدید،  ساختار  در 
ساختاری است که در این مسیر مشکالتی 
وجود دارد و ما امیدواریم هر چه زودتر این 

مشکالت مرتفع شود.
* ناگزیر از ورود به آموزش های مجازی 

هستیم
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی 
یکی  مجازی  آموزش  روزها  این  اینکه  بر 

تعطیلی  شرایط  در  آموزش  محورهای  از 
مدارس قرار گرفته است و حتی پیش بینی 
می شود برای سال تحصیلی آتی نیز بخش 
انجام  فضا  این  در  آموزش ها  از  مهمی 
شود، درحالی که ما می دانیم ورود به دنیای 
مجازی آسیب هایی را برای سنین مختلف 
عنوان  به  شما  داشت.  خواهد  دانش آموزی 
رهبری،  معظم  مقام  تعبیر  به  که  سازمانی 
قلب آموزش و پرورش هستید، چه چالش ها و 
فرصت هایی را در این مسیر می بینید؟ گفت: 
اول اینکه ما ناگزیر به ورود به آموزش های 
مجازی هستیم و در دنیا نیز حرکت به این 
است.  شده  آغاز  مدتهاست  ناگزیر  سمت 
من آموزش مجازی را حقیقتًا مصداق بارز 
فرصت های  و  می دانم  تهدید  و  فرصت 
نیست  پوشی  چشم  قابل  مجازی  آموزش 
فراگیر شدن  برای  اما گاهی حس می کنم 
این فضا، کاری نمی توان انجام داد. گویی 
نوعی بی پناهی و چاره نداشتن در این مسیر 

وجود دارد.
این را  فضاسازی های مجازی قدرت 
دارند که از جهت عاطفی، اخالقی و روانی، 

افراد را متأثر کنند
فضای  فرصت های  داد:  ادامه  وی 
می توان  که  است  بابت  این  از  مجازی 
را  نبود  امکانپذیر  گذشته  در  که  کارهایی 
داد.  انجام  مجازی  فضای  در  سهولت  با 
و  گوناگون  مقاالت  مفید،  خبررسانی های 
تعامل میان افراد در این فضا امکانپذیر است. 
درواقع فرصت هایی وجود دارد که جز فضای 
مجازی نمی تواند این فرصت ها را ایجاد کند. 
نشدن  تعطیل  بحث  همین  مثال  طور  به 
آموزش در روزهای کرونا به واسطه همین 
فضای مجازی ایجاد شد و چه بسا در امر 

یادگیری کمک رسان بسیار خوبی هم باشد. 
اما این فضا آثار مخربی هم دارد که نوعًا آثار 
منفی اخالقی است. گویا فضای مجازی به 
حیاط خلوتی تبدیل شده که فرد در شرایط 
حقیقی زندگی به دلیل کنترل های اجتماعی 
از  بسیاری  نمی تواند  گوناگون،  عوامل  و 
رفتارها را انجام دهد، در فضای مجازی آن 

را دنبال می کند. 
که  اتفاقی  معتقدم  من  گفت:  ملکی 
یکی  است  ممکن  داد،  رخ  رومینا  درباره 
باشد  مجازی  فضای  همین  آسیب های  از 
نداشته ام  موضوع  این  روی  تحلیلی  البته 
اما اینکه رفتارهای دختر و پدر تحت تأثیر 
چه چیزی بوده، قابل تأمل است. در نهایت 
را دارند  این  فضاسازی های مجازی قدرت 
که از جهت عاطفی، اخالقی و روانی، افراد 
را متأثر کنند. حتی از نظر معرفت شناختی و 
علمی هم فضای مجازی آسیب هایی دارد. 
به این معنا که ما در شرایط ایده آل می گوییم 
»در یک علم می رویم و داده هایی را به دست 
می آوریم، سپس به بررسی داده ها می رسیم 
و بعد از آن، اطالعات را تحلیل می کنیم و 
به نظام اطالعات دست پیدا می کنیم تا در 
نهایت به دانش برسیم«. در فضای مجازی 
به صورت فله ای و لقمه های آماده که گاه 
مطالبی نامعتبر و پراکنده هستند، داده های 
علمی وجود دارد و افراد در مواجهه با آنها، 
راه آسان تکیه کردن بر آنها را برمی گزینند 
و این برای علم خطرناک است. شاید خانواده 
آگاه و هوشیاری است که بتواند آسیب های 
فضای مجازی را مدیریت کند. این فضا البته 
در اختیار مدرسه و معلمان هست که بتوانند 
در کنترل آسیب های فضای مجازی تالش 

بیشتری کنند.

* چند سواد برای گذر از آسیب فضای 
مجازی الزم است

وی در پاسخ به این پرسش که کتاب 
آموزش »سواد رسانه ای« چقدر می تواند در 
این فضا تأثیرگذار باشد؟ گفت: قطعًا بی تأثیر 
نخواهد بود اما این تنها یک سواد است و 
الزم است که با سایر سوادها تلفیق شود تا 
دانش آموز به یک بصیرت الزم دست پیدا 
کند. از سوی دیگر، واقعیت آن است که به 
قدری رسانه ها گوناگون و پیچیده شده اند و 
می شود  پخش  آنها  در  مختلفی  ترفندهای 
که برخی از توصیه ها و آموزش ها خیلی زود 
اعتبار خود را از دست می دهند. شاید اساسًا 
این باشد که  مهمترین پرسش روبروی ما 

ارزشمندترین سوادها کدام است؟
آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
به  که  درسی  کتاب های  کردن  کاربردی 
یا  بخورد  دانش آموزان  روزمره  زندگی  درد 
توانمندسازی معلمان در این راستا نمی تواند 
بصیرت  با  و  آگاه  دانش آموز  آمدن  بار  بر 
کمک کند؟ افزود: اخیراً در فرمایشات مقام 
معظم رهبری در جایی که به اسناد تحولی 
اشاره فرمودند، همین نکته کاربردی کردن 
کتاب های درسی به عنوان یکی از مصادیق 
تحول مطرح شد. ما هم به این اعتقاد داریم 
که باید بیش از آنچه امروز به سمت کاربردی 
کردن کتاب های درسی و نزدیک کردنش به 
زندگی روزمره دانش آموزان و نیازهای آنها 
حرکت کرده ایم، پیش برویم و این حرکت 
را شتاب دهیم. برای این مسیر ما نیازمند این 
هستیم که کارشناسان قوی تری داشته باشیم 
تا بتوانند علم را کاربردی کنند. این مسئله 
شباهت زیادی به بحث تجاری سازی دارد. 
درواقع بحث تجاری سازی علم، کارشناسان 
خاص خود را می طلبد که شاید از این بابت 
برای  مجموع  در  باشیم.  داشته  مشکالتی 
باید  درسی  کتاب های  کردن  کاربردی 
در  و  کنیم  بازبینی  را  کار  این  استلزامات 
وهله نخست نیاز به یک نیازسنجی گسترده، 
درست و قوی بر مبنای پژوهش ها داریم تا 
بدانیم نیازهای واقعی مهارتی دانش آموزان 
در این روزگار چیست. در گام بعدی نیز باید 
با  کارشناسان  اینکه  راستای  در  را  معلمان 
باشند،  مهارت آموزی  زمینه  در  صالحیت 
تنهایی  به  بتواند  باید  معلم  کنیم.  تقویت 
مباحث نظری را به مباحث کاربردی تبدیل 

کند. هرچند که کار سختی است.

باید آسیب های فضای مجازی را مدیریت کرد

ها
ده 

گزی

سوگند رام
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ایران، ۳۰سال آینده پیرترین کشور جهان خواهد شد

مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره 
به کاهش بیش از 170 هزار نفری زاد و 
ولد گفته بود که جمعیت کشور در روند 
سالمندان  نسبت  و  دارد  قرار  پیرشدن 
کمی باالتر رفته است. ادامه این روند 
ایران را در 30 سال آینده پیرترین کشور 

جهان خواهد کرد.
»بر اساس آخرین یافته ها نرخ رشد 
جمعیت کشور به زیر یک درصد سقوط 
کرده است. پیش از این محمد اسماعیل 

اکبری، مشاور عالی وزیر بهداشت این 
نرخ را به زبان دیگری بیان کرده بود.

از  بیش  کاهش  به  اشاره  با  وی 
170 هزار نفری زاد و ولد گفته بود که 
قرار  پیرشدن  روند  در  کشور  جمعیت 
دارد و نسبت سالمندان کمی باالتر رفته 
است. ادامه این روند ایران را در 30 سال 
آینده پیرترین کشور جهان خواهد کرد.

وزیر  عالی  مشاور  که  طور  آن 
بهداشت اعالم کرده بود جهان در طول 

70سال گذشته حدود ۵سال پیر تر شده 
به  از 2۶.۶  میانگین سنی  یعنی  است، 
31.3 سال رسیده است اما در حدود ۶0 
پیر تر شده  ایران 10سال  گذشته  سال 
از 20.2 سال به  است و میانگین سن 

30سال رسیده است.
اتفاق  این  که  آن  ناگوارتر  مسأله 
ثابت نمی ماند و همچنان در مسیر پیری 
است  حالی  در  این  هستیم.  کشورمان 
که اکنون کمتر از 10درصد جمعیت را 

سالمندان تشکیل می دهند و ما کشور 
جوان تلقی می شویم. در سال 139۵ که 
آخرین سرشماری مستند نفوس متعلق 
به آن سال است، جمعیت کشور با نرخ 
رشد ساالنه 1.24 درصد نسبت به سال 
138۵ به حدود 79 میلیون و 92۶  هزار 

نفر رسیده بود.
اکنون ساعت جمعیتی کشور تعداد 
و  میلیون   83 حدود  را  کشور  جمعیت 

۵00 هزار نفر اعالم می کند.«

مجلس نباید با تورم قوانین و فراکسیون سازی مواجه شود
نماینـده مـردم ایـالم در مجلـس گفـت: امیدواریم مجلس شـورای 
اسـالمی بـا تـورم قوانیـن و ایجاد فراکسـیون هـای متعدد مواجه نشـود 
و نماینـدگان هـم دنبـال گرفتـن پسـت در کمیسـیون هـا و فراکسـیون 

ها نباشـند.
سـارا فالحی در جلسـه علنی روز سه شـنبه مجلس شورای اسالمی 
طی تذکری شـفاهی اظهار داشـت: دولت براسـاس قانون اساسی موظف 
اسـت کـه همـه امکاناتـی کـه در اختیـار دارد را بـرای رفـع تبعیـض در 

جامعـه و ایجـاد یـک اقتصاد عادالنه بـه کار گیرد.
وی افـزود: متأسـفانه دولـت بـه قوانیـن بـه خوبـی عمـل نمی کند 
و ایـن مسـئله مشـکالتی را بـرای اقشـار مختلـف جامعـه ایجـاد کـرده 
اسـت بـه گونـه ای کـه فرهنگیـان خواسـتار اجرای طـرح رتبـه بندی و 
بازنشسـتگان مطالبـه اجـرای طرح همسـان سـازی حقوق خـود را دارند.

نماینـده مـردم ایـالم در مجلـس شـورای اسـالمی تصریـح کـرد: 
مقـام معظـم رهبـری در بیانـات اخیرشـان از نمـره عدالت ابـراز نگرانی 
کردنـد و مجلـس شـورای اسـالمی بایـد بـه وظایـف نظارتـی خـود بـه 

خوبـی عمـل کند.
فالحـی بیـان کـرد: متأسـفانه در ایـن روزها شـاهدیم کـه برخی از 
نماینـدگان صرفـًا کاغـذ به دسـت در حال فراکسـیون سـازی و افزایش 
رزومـه خـود هسـتند و سـوال مـا ایـن اسـت کـه آیا مـا بایـد در مجلس 
در ایـن زمینـه عمـل کنیـم یا آنکـه باید قوانیـن مزاحم را هتـک کنیم و 

اولویـت هـای کشـور را در دسـتور کار قـرار دهیم؟
وی ادامـه داد: مـا نمـی خواهیـم ایـن مجلـس مسـیر مجلس های 
قبلـی را بـرود امـا ایـن روزهـا وارد هر اتاقـی در مجلس  می شـویم می 

بینیـم عـده ای نشسـته انـد و در حال برگـزاری یک انتخابات هسـتند.
فالحـی تصریـح کـرد: اگـر شـعار مـا این اسـت کـه اشـرافی گری 
نمی کنیم و ماشـین آخرین سیسـتم سـوار نمی شـویم، پس در مجلس 
هـم نبایـد بـه دنبال کسـب پسـت و مقام در کمیسـیون ها و فراکسـیون 
هـا باشـیم و امیدواریـم بـا تـورم قوانین و ایجاد فراکسـیون هـای متعدد 

مواجه نشـویم.

یارانه ۴۵ هزار تومانی با جیب مردم سنخیتی ندارد
نماینـده مـردم ارومیـه در مجلـس گفـت: بیـش از 10 سـال اسـت 
کـه میـزان یارانـه نقدی افزایـش نیافته و ایـن یارانه 4۵ هـزار تومانی با 

جیب مردم متناسـب نیسـت.
سـلمان ذاکر در جلسـه علنی روز سه شـنبه مجلس شورای اسالمی 
طـی تذکـری شـفاهی اظهـار داشـت: سـهام عدالـت صرفـا بـه نیمی از 

جمعیـت کشـور تعلق گرفته و این مسـاله باید سـاماندهی شـود.
وی افـزود: یارانـه نقـدی 4۵ هـزار تومانی از 10 سـال قبل افزایش 
پیـدا نکـرده اسـت و سـوال مـا  ایـن اسـت که آیـا نبایـد یارانه بـا جیب 

مردم متناسـب سـازی شود؟
نماینـده مـردم ارومیـه در مجلس شـورای اسـالمی  تصریـح کرد: 
امـروز جایـگاه نماینـدگان در میـان مردم از لحاظ اجـرای عدالت در حال 
مخدوش شـدن اسـت و برای همه سـوال اسـت چرا آلونک ها را خراب 
مـی کننـد امـا کاخ نشـین ها رها شـده اند.ذاکـر گفت: امـروز نمایندگان 
در حـال رقابـت بـا یکدیگر برای فراکسـیون سـازی و مسـئولیت پذیری 
هسـتند در حالـی کـه آنـان به جـای توجه بـه این مسـائل بایـد قوانینی 

را بـرای حل مشـکالت مردم تدویـن کنند.

وزارت جهاد کشاورزی مانع واردات بی رویه برنج شود
نماینده مردم رشـت در مجلس شـورای اسـالمی گفت: با توجه به 
نزدیکـی بـه فصل برداشـت برنج، تقاضـای بنده از وزیر جهاد کشـاورزی 

آن اسـت کـه مانع واردات بی رویه برنج شـود.
جبـار کوچکی نـژاد در جلسـه علنـی مجلـس طـی تذکری شـفاهی 
اظهار داشـت: متأسـفانه سـازمان صدا و سـیما برخورد خوبی با کارکنان 

خـود از حیـث وضعیـت قرارداد آنـان ندارد.
وی افـزود: در همـه دسـتگاه ها کارکنـان پس از چند سـال فعالیت، 
ارتقـای وضعیـت می یابنـد امـا در صـدا و سـیما خبرهایـی داریـم مبنـی 
بـر اینکـه کارکنـان ایـن سـازمان پـس از 1۵ سـال فعالیـت، از وضعیت 
قـراردادی تبدیـل بـه شـرکتی شـده اند کـه باید ایـن روند اصالح شـود.

نماینـده مـردم رشـت در مجلـس شـورای اسـالمی در تذکـری 
بـه وزیـر جهـاد کشـاورزی، گفـت: نزدیـک به فصـل برداشـت برنج 
هسـتیم و بـر ایـن اسـاس بایـد مانـع واردات بی رویـه برنج شـد چرا 
کـه بـر اسـاس قانـون سـه مـاه قبل و بعـد از فصـل برداشـت برنج، 

واردات ایـن محصـول ممنوع اسـت.

وزارت راه و شهرسازی به گرانی اجاره بها ورود کند
نایـب رئیـس مجلـس ضمـن انتقـاد از گرانـی مسـکن و اجـاره 
بهـای آن، خواسـتار دخالـت وزارت راه و شهرسـازی در سـاماندهی 

بازار مسـکن شـد.
علـی نیکـزاد بعـد از گزارش اسـالمی وزیـر راه و شهرسـازی اظهار 
داشـت: تعـدادی از سـؤاالت ملـی نماینـدگان بـه اسـالمی وزیـر راه و 
شهرسـازی دراختیـار مـن اسـت که باید آقای وزیر نسـبت به آنها پاسـخ 
دهـد. وی بخشـی از ایـن سـؤاالت را قرائـت کـرد و افـزود: وزارت راه و 
شهرسـازی بایـد برای اجرای سیاسـت های کلی شهرسـازی و جلوگیری 
از حاشیه نشـینی در شـهرها و رفـع بافـت فرسـوده اقدامات اساسـی کند.

نیکـزاد خواسـتار تعییـن تکلیـف عـوارض خانه هـای خالـی و اتمام 
مسـکن مهـر شـد، ضمـن اینکـه از وزیـر راه هـم خواسـت دربـاره طرح 

اقـدام ملـی مسـکن توضیـح دهد. 
وی گفـت: علـت توقف و اجرای مسـکن مهر از سـوی وزارت راه و 

شهرسـازی و زمان پایان این پروژه باید مشـخص شـود. 
نایـب رئیـس مجلـس با انتقـاد از گرانـی مسـکن و اجاره بهای آن، 
خواسـتار دخالـت وزارت راه در ایـن قضیـه شـد و گفـت: عـدم نظارت بر 
بهـای خدمـات حمـل و نقـل از سـوی وزارت راه توانسـته مشـکالتی را 
ایجـاد کند.نیکـزاد همچنیـن از وزارت راه خواسـت دربـاره قیـر رایگان و 

اسـتفاده از آن در پروژه هـای راهسـازی توضیـح دهـد.

وضعیت اجاره مسکن اسفناک است
نماینـده مـردم خلخـال در مجلـس گفـت: جـای تأسـف دارد کـه 
وضعیت اجاره مسـکن در کشـور نامطلوب است و وزارت راه و شهرسازی 

برنامـه ای بـرای بهبـود وضعیت مسـکن ندارد.
غنـی نظـری در جلسـه علنـی مجلس ، در جریان بررسـی مسـائل 
حـوزه راه و شهرسـازی اظهـار داشـت: متأسـفانه وضعیـت اجـاره بهـای 
مسـکن در شـهرهای مختلف اسـفناک اسـت و کسـی هم در این زمینه 
پاسـخگو نیسـت و وزارت راه و شهرسـازی هم برنامه مدونی برای بهبود 
وضعیـت اجاره مسـکن نـدارد.وی افزود: قـرار بود در دولـت تدبیر و امید 
بـه مـردم امیـد داده شـود امـا امـروز شـاهد تزریـق ناامیـدی بـه مـردم 
هسـتیم و بـا ایـن شـرایط با حقوق ۵0 سـال هـم نمی توان خانـه خرید.

نماینـده مـردم خلخـال در مجلس شـورای اسـالمی تصریـح کرد: 
قانـون مالیـات بـر خانـه هـای خالـی بایـد اجرایی شـود تـا بلکـه از این 

طریـق وضعیت اسـفبار مسـکن سـاماندهی شـود.
وی گفـت: قـرار بر این بود طی سـالهای گذشـته دو میلیون و 800 
هـزار واحـد مسـکونی به بازار تزریق شـود تا قیمت مسـکن کنترل شـود 

امـا این موضوع محقق نشـد.

توانمندی وزارت بهداشت باالتر از فشار ویروس کرونا است
حجت االسالم حسن روحانی صبح روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با 
بیان اینکه تاب آوری ملت ایران امروز زبانزد است و در تاریخ ما ثبت خواهد شد، 
اظهار داشت: البته همچنان سالمت مردم برای ما به عنوان مسأله اول است و 
در زمینه ویروس کرونا به دلیل بازگشایی هایی که در طول دو ماه گذشته انجام 
شده است، به طور طبیعی باید با احتیاطات بیشتر و خود مراقبتی بیشتر بتوانیم در 

برابر خطرات احتمالی این ویروس مقابله خود را انجام دهیم.
وی عنوان کرد: الحمدهلل از آغاز این مبارزه تا هفته های پیش به مهار این 
ویروس در کشور به استثنای چند استان رسیده ایم. در این چند استان هم تالش 
مضاعف در حال انجام است تا از شرایط قرمز خارج شوند و شرایط مناسبی برای 
مردم به وجود بیاید. جا دارد باز هم از وزارت بهداشت و درمان و کارکنان سالمت 

در این امر مهم که شبانه روز تالش می کنند تشکر و سپاسگزاری کنم.
رئیس جمهور تاکید کرد: روشن است که نه کرونا پایان یافته و نه تابستان و 
گرما می تواند نسبت به این ویروس تأثیرگذار باشد، پس ضرورت دارد دستگاه های 
نظارتی ما نظارت کنند و وزارتخانه های ما اعم از وزارت کشور، بهداشت و درمان، 

صمت، دادگستری و اصناف دقت خود را به عمل بیاورند.
روحانی با تاکید بر اینکه بازگشایی ها از آغاز مشروط به این بود که همه 
مردم به دستورالعمل ها توجه کنند، گفت: البته افزایش بیماران در کرونا که ما 
تست های  کردن  اضافه  به  مربوط  آن  از  بخشی  می بینیم،  اخیر  هفته های  در 
آزمایشگاهی است. یعنی امروز تست بیشتری در سراسر کشور انجام می شود و 
به طور طبیعی شناسایی بیمار هم بیشتر می شود و این جنبه منفی ندارد، مردم ما 
نگران نباشند. ما وقتی زودتر تشخیص می دهیم دیگر به مرحله بستری نمی رسد 

و با توصیه هایی که انجام می شود معمواًل این بیماران سرپایی خواهند بود.
وی اضافه کرد: خوشبختانه توانمندی وزارت بهداشت و درمان ما همچنان 
بسیار باالتر از فشار این ویروس در کشور است و ما در شرایط فعلی به غیر از 
بخش تحول سالمت در حال انجام کارهای دیگری نیز هستیم، یعنی برای یافتن 
راه های درمان و واکسن این ویروس و نیازمندی های بهداشتی و درمانی کشور 
دانش  ما مخصوصًا بخش های  تولیدی  الحمدهلل بخش های  در تالش هستیم. 
بنیان تالش های بسیار خوبی انجام دادند و در این زمینه امروز حتی در برخی از 

بخش ها صادر کننده هستیم.
رئیس جمهور بیان کرد: در تماس هایی که با سران کشورها داریم، برخی 
متقاضی صادرات امکانات ضدعفونی و بهداشتی از سوی ما هستند که این کار 
را انجام می دهیم. حمل و نقل شهری اهمیت فراوانی دارد و همه شهرداری ها 
به ویژه شهرداری تهران باید مراقبت های زیادی در حمل و نقل داشته باشند. 
یکی از جاهایی که می تواند مشکل آفرین باشد مترو و اتوبوس است که تجمع 
در برخی از ساعات زیاد است و اگر مردم از وسایل حفاظتی مانند ماسک استفاده 

نکنند با مشکالتی مواجه می شویم.
روحانی با بیان اینکه از روز اول مردم در این امر ما را یاری کردند و با 
یاری و وحدت مردم پیش رفتیم، خاطرنشان کرد: باز هم از مردم عزیز و بزرگوار 
می خواهیم ما را در این زمینه یاری کنند. مطمئن هستم با یاری مردم در آن چند 
استان باقی مانده به مهار خواهیم رسید اما در عین حال مراقبت ها باید همچنان 

تا ماه های آینده ادامه پیدا کند.
وی تصریح کرد: از آموزش و پرورش هم می خواهم در این ایام تابستانی که 
دانش آموزان فرصت و فراغت دارند از امکانات به وجود آمده در فضای مجازی 
استفاده کنند. هم برای تکمیل آموزش های سال گذشته و هم برای پر کردن 
ساعات فراغت آنها و هم برای اینکه خود مراقبتی و مهارت آنها را در شرایط فعلی 
تقویت کنند، بهتر است از این فرصت استفاده و بهره برداری درست انجام گیرد.

رئیس جمهور افزود: ما راهی نداریم جز اینکه سبک زندگی خود را عوض 
تا زمانی که دنیا به واکسن  این ویروس وجود دارد و  تا زمانی که  کنیم یعنی 
مطمئنی در مورد این ویروس برسد، راه دومی برای ما وجود ندارد و بازگشایی ها 
نیز  آینده  این هفته و هفته  بیافتد. ما در  اتفاق  پیدا کند و  ادامه  به تدریج  باید 
بازگشایی هایی خواهیم داشت که باید با احتیاط و قدم به قدم صورت بگیرد اما 

راه حل اصلی تغییر سبک زندگی است.
روحانی ادامه داد: در معاشرت ها برخوردها و آداب و رسومی که داشتیم و 
مراسم هایی که خواهیم داشت باید مراعات کنیم و سبک زندگی را باید برای 
مدتی تغییر دهیم تا از این شرایط خارج شویم. ممکن است ماه ها تا خروج از 

این شرایط طول بکشد.
وی بیان کرد: نکته دوم که باید تاکید شود این است که مردم ما آگاه هستند 
که کشور ما از ابتدای سال 97 با یک تحریم شدید بی نظیر از سوی حاکمان کاخ 
سفید روبرو شد و با رعب و وحشت در برخی از موارد کشورهای دیگر را مجبور 
به قطع همکاری کردند، بنابراین ما در شرایط ویژه ای از سال 97 هستیم. هم 
سال 97 و هم سال 98 شرایط ما ویژه بوده است و از اواخر سال 98 هم که این 
ویروس اضافه شده است شرایط ما شرایط دشوارتری شده است. همه باید توجه 

کنند که ما در چه شرایطی کشور را مدیریت و اداره می کنیم.
مسأله  در  ما  دولت  نمی خواهیم  اصاًل  ما  البته  کرد:  تاکید  جمهور  رئیس 
حاشیه سازی ها وارد شود. 14 ماه از فرصت ما در دولت باقی مانده که باید همه 
توان خود را برای حل مشکالت و رفاه مردم و تکمیل طرح های نیمه تمام خود 
بگذاریم. الحمدهلل در این روزها از همه کارگران، مهندسین، کارگزاران، مقامات 

و مسئولین دولتی که تالش مضاعف می کنند تشکر می کنم.
افتتاح ها می رسد،  از  باالیی  به رقم  اینکه دولت هر هفته  بیان  با  روحانی 
گفت: همین هفته ان شاءاهلل در پنجشنبه چهار هزارو 800 میلیارد تومان طرح 
و پروژه صنعتی و معدنی افتتاح خواهد شد. اینکه کشور ما در این شرایط تحریم 
هر هفته افتتاح پروژه دارد بسیار قابل توجه است؛ تازه اینها همه افتتاح ها نیست 
و توسط استانداران و شرکت ها و بخش های مختلف روزانه افتتاح هایی وجود دارد.

وی اضافه کرد: در همین افتتاح هفتگی هم می بینیم هفته ای 4 تا ۵ هزار 
پروژه و بیشتر افتتاح می شود که نشان می دهد نشاط و فعالیت در کشور ما علی 

رغم همه این فشارها وجود دارد.
رئیس جمهور با بیان اینکه تحریم های ظالمانه علیه ایران باعث شده که 
هر سال ۵0 میلیارد دالر از درآمد ایران کسر شود و جبران آن سخت است، تاکید 
کرد: برای روشن شدن معنای آن باید بگویم که کل بودجه امسال ما ۵70 هزار 
میلیارد تومان است. در سال گذشته این رقم چهارصد و 48 هزار میلیارد تومان 
بود. حال ۵0 میلیارد دالر یعنی 870 هزار میلیارد تومان که حدود دو برابر بودجه 

سال گذشته است.
روحانی تصریح کرد: هر دولتی در دنیا بود در این شرایط به زانو در می آمد 
اما اینکه مردم ما ایستادگی کردند و قوای دیگر همکاری کردند و دولت در صحنه 
بود و رهبری معظم کمک، همراهی و حمایت کردند، ما امروز شرایط زندگی را 

شرایط قابل تحمل ولی سخت می دانیم.
وی گفت: مردم می بینند در این شرایط سخت، هم در مبارزه با ویروس کرونا 
و هم در تولید که امسال سال جهش تولید است همه توان خود را برای تولید 
به کار خواهیم گرفت. شما خواهید دید تا پایان سال پروژه های بسیار عظیمی 

را افتتاح خواهیم کرد.
رئیس جمهور افزود: در همین سفری که معاونین رئیس جمهور به آذربایجان 
داشتند و گزارشی که ارائه شد سه طرح مهم در آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل 

برخی تا پایان امسال و برخی تا پایان دولت افتتاح خواهد شد.
روحانی خاطرنشان کرد: در موضوع دریاچه ارومیه که اولین قول دولت 
داشت،  زیستی  محیط  ویژه  اهمیت  و  بود  کشور  غرب  و  آذربایجان  مردم  به 
وارد  متر مکعب آب  میلیون  افتتاح می شود، ۶00  ماه  تا دی  با طرح هایی که 

دریاچه خواهد داشت.
وی اظهار داشت: ما تونلی حفر کردیم تا از سد »کانی سیب« آب به دریاچه 
ارومیه منتقل شود که طول آن 3۶ کیلومتر است. این موضوع مهم است که دولت 
در این شرایط سخت تحریمی، در حال تکمیل این تونل است و 90 درصد گرد 
و غبار ناشی از دریاچه ارومیه در طول دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم مهار 

شده و 10 درصد باقی مانده نیز تا پایان سال برطرف خواهد شد.
رئیس جمهور ادامه داد: این موضوع عظیم ترین کار محیط زیستی است 
که در کشور ما انجام گرفته است. 70 درصد تاالب های ما امسال آبگیری شده 
و شرایط بارندگی هم مناسب بوده است. چون هفته گذشته، هفته محیط زیست 
بود، باید بگویم که دولت یازدهم و دوازدهم به حق دولت محیط زیست بوده و 

در این زمینه کارهای بسیار عظیمی انجام گرفته است.
روحانی گفت: من از همه می خواهم هر کسی از دولت انتقاد دارد، با زبان 
روان و راحت بگوید. اما شرایط را در نظر بگیرند و منصف باشند. همانطور که 
تاکید کردم وارد حاشیه سازی نخواهیم شد و ما هر کاری انجام دادیم را برای 

مردم تشریح خواهیم کرد.
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اعالم زمان آموزش نظامی اعضای هیأت علمی طرح سربازی
 رئیس مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری در نامه ای به روسای دانشگاه ها، جزئیات گذراندن دوره آموزش نظامی 
اعضای هیئت علمی مشمول قانون نحوه تامین هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات 

آموزش عالی و تحقیقاتی کشور در سال 99-1398 را اعالم کرد.
در متن این نامه آمده است: بر اساس اعالم ستاد کل نیروهای مسلح و 
در اجرای ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، مبنی بر برگزاری دوره آموزشی نظامی 
اعضای هیأت علمی مشمول قانون مزبور، اعضای هیأت علمی مشمول که 
از مرکز نظارت و ارزیابی ابالغ طرح سربازی دریافت کرده اند، الزم است با 
در دست داشتن »برگ اعزام یا دفترچه آماده به خدمت و دو قطعه عکس 
4×3 راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه اول تیرماه 1399 به مرکز آموزش 
تهران-کرج، جنب  اتوبان  کیلومتر 2۵  تهران،  در  واقع  شهید مدرس سپاه 

پارک جهان نما مراجعه کنند.
یادآوری می شود عدم حضور به موقع هر یک از مشموالن در روز اعزام، 

موجب غیبت آنان شده و از طرح سربازی خارج خواهند شد.

فرمانده انتظامی پایتخت، چگونگی 
عملکرد پلیس در طرح ناظر و برخورد با 
کشف حجاب و بدحجابی در خودروها 

را تشریح کرد.
سردار حسین رحیمی در خصوص 
و  ناظر  در طرح  پلیس  رفتار  چگونگی 
برخورد با افرادی که حجاب و شئونات 
اسالمی را در وسیله نقلیه رعایت نکرده 
و کشف حجاب می کنند، اظهار داشت: 
تعداد زیادی از مأموران پلیس در قالب 
گشت های انتظامی، پلیس راهنمایی و 
اخالقی  امنیت  پلیس  گشت  رانندگی، 

و گشت کالنتری مشغول مأموریت در سطح شهر 
بوده و شهروندانی را که فاقد حجاب اسالمی باشند، 
شناسایی می کنند.فرمانده انتظامی پایتخت تصریح 
کرد: مأموران پلیس در مواجهه با افرادی که کشف 
حجاب کرده و حجاب و شئونات اسالمی را رعایت 
نکرده، اطالعاتی از جمله نوع خودرو، شماره پالک، 
زمان و مکان وقوع را یادداشت کرده و این اطالعات 
مرکز  تحویل  خود  مشخصات  و  نام  همراه  به  را 

می دهند؛ بالفاصله بعد از کنترل و بررسی، برخورد 
الزم صورت گرفته و به مالک خودرو پیامکی مبنی 

بر تخلف بدحجابی در خودرو داده می شود.
که  جمله  این  به  واکنش  در  رحیمی  سردار 
در  بدحجابی  تخلف  که  می کنند  عنوان  »برخی 
خودروی شان صورت نگرفته است«، گفت: افراد به 
محض دریافت پیامک و در فرصت مقرر باید به پلیس 
امنیت مراجعه کرده و اعتراض و شکایت خود را در 
آنجا ثبت کنند چراکه اولین کار پلیس، رسیدگی به 

اعتراضات است.
در  کرد:  اعالم  رحیمی  سردار 
نفر  ده ها  اطالعات  روزانه  که  طرحی 
ثبت می شود ممکن است ایرادی وجود 
فعالیت  و  کار  هر  مانند  باشد  داشته 
دیگری؛ اما شهروندان نگران نباشند چرا 
که ما به همکارانمان در پلیس امنیت 
گفته ایم که در مراجعه افراد، اصل را بر 

صحت گفتار خانواده ها بگذارند.
که  کرده ایم  تأکید  افزود:  وی 
صحبت افراد را قبول کنند و موضوع 

را بررسی کنند.
سردار رحیمی اعالم کرد: پلیس از سوی دیگر بر 
روی مأموران تمرکز کرده و اگر شهروندی به تخلف 
ثبت شده اعتراض داشته باشد به مستندات مراجعه 
بررسی  را  موضوع  مأمور،  شناسایی  از  بعد  و  کرده 
می کند تا خدای نکرده اشتباهی صورت نگرفته باشد.

کرد:  خاطرنشان  پایتخت  انتظامی  فرمانده 
خوشبختانه هم اکنون با اقدامات انجام شده، تعداد 

اعتراضات به شدت افت کرده است.

توضیح پلیس درباره پیامک »بدحجابی«

پرورش  و  آموزش   وزارت  سوی  از 
فوق برنامه،  هزینه های  استرداد  بخشنامه 
غذا و سرویس توسط مدارس به ادارات کل 

استان ها ابالغ شد
از  کرونا  بیماری  شیوع  به  عنایت  با 
ابتدای اسفندماه 98 و به موجب آن تعطیلی 
و  خدمات  ارائه  در  وقفه  ایجاد  و  مدارس 
پرورشی  و  آموزشی  حضوری  فعالیت های 
و  عامه  حقوق  رعایت  و  حفظ  به منظور  و 
صیانت از حقوق شهروندان، از سوی وزارت 
کلیه  استرداد  بخشنامه  آموزش وپرورش 
وجوه دریافتی بابت هزینه فوق  برنامه های 
علمی  اعتکاف  کنکور،  پرورشی،  آموزشی، 
ایام  در  قابل ارائه  ویژه  خدمات  سایر  و 
تمام  در   ... و  سرویس  غذا،  ازجمله  مزبور 
شاهد،  دولتی،  عادی،  از  اعم  مدارس 
نمونه  هیئت امنایی،  درخشان،  استعدادهای 
فنی  و  کاردانش  بزرگ ساالن،  دولتی، 
از  آموزش  بین الملل،  و  تطبیقی  حرفه ای، 
راه دور و غیردولتی در 3 بند و مطابق ذیل، 

به ادارات کل استان ها ابالغ شد.
* مدارس غیردولتی

هزینه فوق برنامه ها تحت هر عنوان 
یا  پرورشی  آموزشی،  فوق برنامه  نظیر 
غیرآموزشی و خدمات ویژه )غذا، سرویس 

طبق  بر  غیردولتی،  مدارس  در   ). . . و 
شورای  جلسه  دومین  و  هفتاد  مصوبه 
نظارت  و  برنامه ریزی  سیاست گذاری، 
مرکزی از تاریخ اول اسفندماه 98 محاسبه 

و مسترد گردد.
مدارس دولتی )عادی، شاهد، استعداد 
دولتی،  نمونه  منایی،  هیئت ا درخشان، 
حرفه ای،  فنی  و  کاردانش  بزرگ ساالن، 
تطبیقی و بین الملل، آموزش از راه دور(: در 
خصوص هزینه فوق برنامه ها تحت هر عنوان 
غیر  یا  پرورشی  آموزشی،  فوق برنامه  نظیر 
آموزشی و خدمات ویژه )غذا، سرویس و ..( 
ضروری است مدیران مدارس در اسرع وقت 

نسبت به تشکیل شورای مدرسه با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در خصوص خدمات 
ارائه شده به دانش آموزان و همچنین محاسبه 
اسفندماه  اول  تاریخ  از  قابل استرداد  مبلغ 
نسبت  مدارس  مالی  دستورالعمل  وفق   98
یا  ولی  به  پیوست  فرم  تأدیه  و  تحویل  به 
سرپرست قانونی تمام دانش آموزان اقدام و 
هزینه های قابل پرداخت را به شماره حساب 
اعالمی از سوی اولیا )مندرج در فرم مزبور( 

مسترد نمایند.
پس  شاهد  مدارس  در  است،  گفتنی 
خدمات  هزینه های  کل  از  دوسوم  کسر  از 
سایر  و  فوق برنامه  پرورشی  و  آموزشی 

دریافتی های مجاز از دانش آموزان در حال 
تحصیل، باقی محاسبه و با رعایت مقررات 

به اولیا برگردانده شود.
 *سرویس حمل ونقل دانش آموزان

هزینه ارائه خدمات حمل ونقل به دانش 
آموزان در تمامی مدارس دولتی و غیردولتی، 
ارسالی  با رعایت دقیق مفاد بخشنامه های 
با  و  مربیان  و  اولیا  انجمن  دفتر  سوی  از 
هماهنگی کارگروه ماده 18 مراکز استان ها و 
شهرستان های تابعه اقدام الزم به عمل آید.

همچنین در این بخشنامه تأکید شده 
است با توجه به شرایط خاص موجود، مالک 
بابت  دریافتی  وجوه  استرداد  و  محاسبه 
هزینه های فوق، این بخشنامه است و کلیه 
دستورالعمل های  یا  بخشنامه ها  مصوبات، 

مغایر لغو می شود.
و  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به 
در  آموزش وپرورش،  وزارت  عمومی  روابط 
دانش  اولیاء  اجرای بخشنامه،  صورت عدم 
آموزان می توانند اعتراض خود را از طریق 
وزارت  شکایات  به  پاسخگویی  سامانه 
shekayat. نشانی  به  آموزش وپرورش 

medu.ir ثبت و پیگیری نمایند.
مدیران کل آموزش وپرورش استان ها 
مسئول حسن اجرای این بخشنامه هستند.

ابالغ استرداد هزینه های فوق برنامه تمامی مدارس به خانواده ها

بر اساس یک مطالعه در انگلیس، استفاده 
از  گسترده ای  سطح  در  ماسک  از  همگانی 
جمعیت می تواند انتقال بیماری کووید-19 را 
به سطوح قابل کنترل برای همه گیری های ملی 
سوق داده و در صورت همراه شدن با قرنطینه از 

موج های بعدی بیماری جلوگیری کند.
دانشمندان  توسط  که  مطالعه  این 
دانشگاه های کمبریج و گرینویچ بریتانیا انجام 
شده است، حاکی از آن است که قرنطینه و 
آغاز  مانع  تنهایی  به  محدودیت ها  اعمال 
نمی شود  جدید  کروناویروس  مجدد  فعالیت 
در حالیکه حتی ماسک های خانگی نیز اگر 
شود،  استفاده  جمعیت  از  کافی  سطح  در 
می تواند سرعت انتقال را به طرز چشمگیری 

کاهش دهد.
از همین رو متخصصان به مردم سراسر 
جهان پیشنهاد می دهند به صورت فوری و 

گسترده استفاده از ماسک ها را آغاز کنند.
یافته ها نشان می دهد اگر استفاده گسترده 
از ماسک با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و 
برخی اقدامات محدودیتی و اعمال قرنطینه 
همراه باشد، می تواند یک روش قابل قبول برای 
کنترل این بیماری همه گیر و بازگشایی فعالیت 
اقتصادی مدت ها قبل از تولید و در دسترس 

بودن عمومی یک واکسن موثر علیه کرونا باشد.
سازمان جهانی بهداشت نیز روز جمعه 
از  و  کرد  روز  به  را  خود  دستورالعمل های 
دولت ها خواست تا عموم مردم را به استفاده 
از ماسک های پارچه ای در مکان های عمومی 

توصیه کنند.
در این مطالعه کارشناسان، پویایِی انتشار 
ویروس بین افراد را با مدلهای سطح جمعیت 
برای ارزیابی تأثیر آن بر نرخ شیوع بیماری یا 
عدد R از سناریوهای مختلف استفاده از ماسک 
همراه با اعمال قرنطینه مورد بررسی قرار دادند.

 عدد R میانگین تعداد افرادی را که یک 
فرد آلوده به ویروس آن ها را مبتال می کند، 

اندازه گیری می کند. عدد R باالی یک می تواند 
منجر به رشد نمایی شود.

این مطالعه نشان داد اگر افراد در تمام 
مدت حضور در مکان های عمومی از ماسک 
استفاده کنند نسبت به زمانی که تنها پس از 
بروز عالئم کووید-19 از ماسک استفاده کنند، 

دو برابر در کاهش عدد R بیشتر موثر است.
بنا بر گزارش رویترز، در کلیه سناریوهای 
مورد بررسی استفاده دائم از ماسک توسط نیمی 
از جمعیت یا بیشتر از آن، انتشار کووید-19 را به 
عدد R کمتر از یک رسانده، امواج بعدی بیماری 
را خفیف کرده و امکان کاهش محدودیت ها 

را فراهم می کند.

مهد های کودک جلوگیری از موج های بعدی شیوع کرونا با استفاده همگانی از ماسک
تهران از شنبه 

بازگشایی می شود
نتظامی  ا و  منیتی  ا معاون 
شنبه  از  گفت:  تهران  استانداری 
با  کودک   مهد های  خرداد   24
بهداشتی  پروتکل های  رعایت 

بازگشایی می شود.
اعالم  با  گودرزی  حمیدرضا 
شنبه  از  داشت:  اظهار  خبر  این 
تهران  مهدکودک های  خرداد   24
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با 

بازگشایی می شوند.
مهدکودک ها  است؛  گفتنی 
همچون  کرونا  ویروس  شروع  با 
گذشته  سال  اسفند  از  مدارس 
تعطیل شده بودند. البته تعدادی از 
مهدکودک ها هم میگویند امکان 
نمی  که  چرا  ندارند  بازگشایی 
را  بهداشتی  های  پروتکل  توانند 
رعایت کنند و امکان شیوع بیماری 

وجود دارد.



ورزش دنیای  سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1478- پنجشنبه 22 خرداد 41399 انرژی اقتصاد- 

نسبی  بهبود  از  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رییس 
عملکرد صادراتی کشور در هفته های گذشته خبر داد.

کرونا  ویروس  شیوع  با  کرد:  اظهار  الهوتی،  محمد 
در تمامی نقاط جهان، صادرات ایران نیز همچون آمارهای 
جهانی افت کرد و ما در فروردین امسال با توجه به بسته 
بودن بسیاری از مرزهای مشترک، عمال نتوانستیم صادرات 

سال های گذشته خود را ادامه بدهیم.
در  ایران  صادرات  از  که  آمارهایی  وی،  گفته  به 
اردیبهشت امسال منتشر شده نشان از بهبود ۶0 درصدی 
با  مقایسه  در  اما  دارد،  فروردین  آمار  با  قیاس  در  عملکرد 
صادرات در اردیبهشت سال گذشته، آمار افتی ۵0 درصدی 

را نشان می دهد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه بسیاری 
را پیش بینی کرده اند،  از کشورهای جهان، کاهش تجارت 
بیان کرد: برخی نهادهای بین المللی پیش بینی کرده اند که 

تجارت جهانی در سال 2020 و تحت تاثیر شیوع کرونا، حدودا 
30 درصد کاهش پیدا کند. همچنین کشوری همچون آلمان 
پیش بینی کرده که تحت تاثیر شیوع کرونا، درآمد سرانه اش 
آمارهای  کاهش  رو  این  از  کرد.  خواهد  افت  درصد  شش 
صادراتی پیش بینی بسیاری از کشورها در سال جاری است.

الهوتی در پاسخ به این سوال که افت صادرات ایران 
تحت تاثیر کرونا تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، توضیح 

داد: با توجه به اینکه فعالیت بسیاری از مرزها از سرگرفته 
شده و کشورها برخی محدودیت ها را کاهش دادند، پیش بینی 
ما این است که در هفته های پیش رو میزان صادرات ایران 

افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: در صورتی که اتفاق جدید و غیرقابل 
پیش بینی رخ ندهد، می توان انتظار داشت که ظرف شش 
ماه ابتدایی سال جاری، بخشی از خسارات وارد شده به آمار 
صادراتی ایران جبران شود و در شش ماهه دوم سال، حتی 

توان هدف گذاری برای افزایش صادرات نیز وجود دارد.
صادرات  میزان  تهران،  بازرگانی  اتاق  آمار  اساس  بر 
مشابه  مدت  به  نسبت  جاری  سال  ماه  فروردین  در  ایران 

سال گذشته حدودا 39 درصد کاهش یافت.
محدودیت ها،  کاهش  و  مرزها  نسبی  بازگشایی  با 
پیش بینی می شود افت صادرات ثبت شده در ماه های گذشته، 

در تابستان امسال کاهش یابد.

توصیه های بانک توسعه صادرات
 برای تامین امنیت اطالعات بانکی مشتریان

بانک توسعه صادرات ایران با توجه به افزایش 
کالهبرداری های تلفنی و اینترنتی، توصیه هایی در 
جهت افزایش امنیت اطالعات بانکی مشتریان سیستم 

بانکی ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
به نقل از مدیریت امور فناوری اطالعات و ارتباطات 

این بانک، با توجه به افزایش کالهبرداری های اینترنتی و تلفنی، ضروری 
 ،CVV2 است مشتریان از افشای اطالعات کارت های بانکی خود از قبیل
تاریخ انقضا، رمز دوم ایستا و پویا در تماس های تلفنی که با عناوین مختلف 

با آنان برقرار می شود، خودداری کنند.
الزم به یادآوری است کارشناسان این بانک هیچگاه این اطالعات را 

از مشتریان درخواست نخواهد کرد.
مشکوک،  های  تماس  با  شدن  مواجه  درصورت  همواره  مشتریان 
زمان  کمترین  در  را  مراتب  و  نموده  عمل  دقت  و  هوشیاری  نهایت  با 
ممکن به مرکز تماس OC )واحد عملیات بانک توسعه صادرات ایران( 

02188۵۵4823 منعکس کنند.
همچون گذشته پیامک های اطالع رسانی واریز و برداشت این بانک 
از سرشماره 98700730 و پیامک های حاوی رمز دوم پویای این بانک از 
سرشماره 3000940 ارسال خواهند شد. ضروری است مشتریان محترم، 
این شماره ها را در گوشی تلفن همراه خود ذخیره نموده تا در مواقع لزوم 

به آن مراجعه نمایند.
یادآوری می گردد پیامک هایی که خارج از این سرشماره ها ارسال 

شوند معتبر نیستند.

بانک سینا استخدام می کند
بانک سینا به منظور تکمیل نیروی انسانی مورد 
آقا و خانم مقاطع  آموختگان  بین دانش  از  نیاز خود 
تعداد  به  ارشد،  کارشناسی  و  کارشناسی  تحصیلی 

محدود استخدام می کند.
بانک سینا در راستای ارائه خدمات بهینه مالی و 
بانکی به مشتریان گرامی و تکمیل نیروی انسانی مورد 

نیاز خود، مطابق با ضوابط و آیین نامه های استخدامی، از بین متقاضیان 
واجد شرایط )آقا و خانم( در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد، 
با رابطه استخدامی قراردادی موقت قانون کار، به تعداد محدود دعوت به 

همکاری می نماید.
طبق گزارش روابط عمومی بانک سینا، ثبت نام اینترنتی از متقاضیان 
از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 21  آزمون استخدامی  جهت شرکت در 
خردادماه سال جاری آغاز و تا ساعت 24 روز چهارشنبه 4 تیرماه سال 99 

ادامه دارد.
کارت ورود به جلسه آزمون از ساعت 14 روز دوشنبه 9 تیرماه 1399 

توزیع و آزمون کتبی نیز در تاریخ 12 تیرماه 99 برگزار خواهد شد.
نیاز،  مورد  تحصیلی  های  رشته  نام،  ثبت  جزئیات  از  آگاهی  برای 
شرایط عمومی و اختصاصی آزمون استخدام، سواالت و منابع، شهرهای 
محل استخدام و دیگر اطالعات مورد نیاز بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

آغاز احراز هویت سجام در بانک پارسیان
بانک پارسیان به منظور ارایه خدمات مطلوب به 
مشتریان و توسعه تعامالت با بازار سرمایه، تعداد 239 
شعبه خود در سراسر کشور را برای انجام احراز هویت 

سامانه سجام تجهیز کرد.
انجام معامالت در  متقاضیان سرمایه گذاری و 
بازار بورس و اوراق بهادار می توانند برای ثبت احراز 

هویت خود در سامانه سجام با در دست داشتن مدارک معتبر شناسایی به 
شعب بانک پارسیان مراجعه کنند.

سجام یک سامانه زیر ساختی برای شناسایی مشتریان جهت ورود 
به باشگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است که تمام فعاالن این بازار اعم از 
سرمایه گذاران، مشتریان و مدیران نهادها در این سامانه، فقط یک بار برای 
از احراز هویت  همیشه اطالعات خود را در آن ثبت خواهند کرد و پس 
حضوری قادر به دریافت خدمات مبتنی بر داده های تایید شده خواهند بود

بر اساس این گزارش، از طریق این سامانه اطالعات هویتی فرد ثبت 
نیازی به دریافت دوباره اطالعات  از آن پس هیچ نهاد مالی  می شود و 

آن سهامدار را ندارد.

نخستین چاه میدان سیوند به مدار تولید می آید
عملیات حفاری نخستین چاه میدان نفتی سیوند در منطقه عملیاتی سیری 
شرکت نفت فالت قاره ایران پایان یافته است و این چاه به زودی به مدار تولید 

می آید.
مهدی حیدربزرگ، مجری پروژه حفاری و تکمیل چاه های میدان های سیوند 
و اسفند در این باره گفت: هم اکنون در مرحله تکمیل چاه هستیم و پس از پایان 

این مرحله، تولید آغاز خواهد شد.
وی افزود: این عملیات در راستای نگهداشت و افزایش توان تولید میدان های 
نفتی سیوند و اسفند اجرا شده و پیش بینی می شود با پایان یافتن آن، 1۶00 بشکه 
در روز به تولید این میدان نفتی افزوده شود.قرارداد نگهداشت و افزایش توان تولید 
نفت میدان های سیوند و اسفند، مهرماه سال 97 میان شرکت نفت فالت قاره ایران 
و شرکت پتروایران امضا و مقرر شد تولید نفت این میدان ها  1۶ هزار بشکه در روز 
افزایش  یابد که پیرو این قرارداد، حفاری، تعمیر و تکمیل 12 حلقه چاه توسعه ای 

در قالب هفت بسته کاری روی پنج سکوی بهره برداری برنامه ریزی شده است.
میدان نفتی سیوند )سیری C( در غرب جزیره سیری در خلیج فارس واقع 
شده است و حدود 100 کیلومتر باالی خط مرزی قرار دارد و با اجرای کامل طرح 
نگهداشت و افزایش تولید نفت میدان های سیوند و اسفند، تولید روزانه نفت دو 

میدان بالغ بر 1۶ هزار بشکه افزایش خواهد یافت.

گلدمن ساکس: قیمت نفت دوباره کاهش می یابد
بانک آمریکایی گلدمن ساکس پیش بینی کرد قیمت نفت خام در هفته های 

آینده کاهش می یابد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک آمریکایی گلدمن ساکس در یادداشتی 
اعالم کرد قیمت نفت به دلیل مسیر نامشخص تقاضای آن در آینده و ذخیره سازی 

بیش از حد و دلهره  آور آن، در هفته های آینده کاهش می یابد.
 این بانک آمریکایی گفت: سقوط حاشیه سود )پاالیش( به نرخ های پایین 
بی سابقه، نشان دهنده این است که قیمت های نفت خام بیش از ارزش واقعی آن 
است و همچنین بهبود تقاضا مالیم تر است. این دو عامل تعیین کننده کاهش قیمت 
در کوتاه مدت هستند.گلدمن پیش بینی می کند که قیمت شاخص برنت به زودی 
به 3۵ دالر برای هر بشکه برسد، این در حالی است که قیمت این شاخص روز 
دوشنبه حدود 43 دالر بود.قیمت نفت روز دوشنبه و پس از توافق سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش، موسوم به »اوپک پالس« برای تمدید کاهش 
کنونی نفت تا پایان ماه ژوئیه و با وجود نشانه هایی از بهبود اقتصاد، سریع تر از 

آنچه انتظار می رفت، به باالترین سطح در سه ماه اخیر رسید.
قیمت نفت خام برنت روز سه شنبه )20 خردادماه( حدود 41 دالر برای هر 
از زمانی که در ماه آوریل به 1۵ دالر و  بشکه معامله شد. قیمت این شاخص 
98 سنت و به پایین ترین مقدار از سال 1999 رسیده بود، بیش از  1۵0 درصد 
افزایش یافته است.قیمت نفت خام دبلیوتی آی نیز روز سه شنبه به 38.4۵ دالر 

برای هر بشکه رسید.
گلدمن با استناد به شرایط روانی مثبت ایجادشده درباره بازگشایی اقتصادی، 
برآورد قیمت شاخص برنت را برای سال  2020 از 3۵ دالر و ۶0 سنت، به 40 
دالر و 40 سنت برای هر بشکه تغییر داد. پیش بینی این بانک برای قیمت شاخص 
دبلیوتی آی امسال نیز از 33 دالر و 10 سنت برای هر بشکه به 3۶ دالر برای 

هر بشکه تغییر کرد.

رقم تولید نفت آذربایجان مطابق سهمیه اش در توافق اوپک پالس شد
وزارت انرژی آذربایجان اعالم کرد: تولید نفت این کشور مطابق با سهمیه 

تعیین شده در توافق کاهش عرضه اوپک پالس محقق شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از باکو، وزارت انرژی آذربایجان روز سه شنبه 
گذشته )20 خردادماه( اعالم کرد که این کشور توانسته است مقدار تولید نفت خام 
خود را مطابق با توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
و متحدانش، موسوم به »اوپک پالس« تعدیل کند و در ماه مه پایبندی بیش از 

98 درصدی به سهمیه تولید خود در این توافق داشته است.
کشورهای تولیدکننده نفت اوپک و غیراوپک حاضر در توافقنامه همکاری 
)Declaration of Cooperation( در نشست ماه آوریل بر سر کاهش 
تولید در سه مرحله به ترتیب 9 میلیون و 700 هزار بشکه برای مدت دو ماه، 7 
میلیون و 700 هزار بشکه برای ۶ ماه و ۵ میلیون و 800 هزار بشکه برای 1۶ 
ماه به توافق رسیدند. با اجرای این توافق، حدود 10 درصد از عرضه جهانی نفت 

کاهش یافت و سبب دو برابر شدن قیمت نفت خام در مدت دو ماه شد.
کاهش تولید روزانه 9 میلیون و 700 هزار بشکه ای ماه های مه و ژوئن اوپک 
پالس که قرار بود در ماه ژوئیه به 7 میلیون و 700 هزار بشکه در روز برسد، روز 
شنبه )17 خردادماه( برای یک ماه دیگر و تا پایان این ماه تمدید شد، با این تفاوت 
که مکزیک مشمول این تمدید یک ماهه نیست و کاهش تولید این ائتالف در ماه 

ژوئیه 9 میلیون و ۶00 هزار بشکه در روز خواهد بود.
وزارت انرژی جمهوری آذربایجان اعالم کرد تولید روزانه نفت و میعانات 
گازی این کشور در ماه مه ۶۵0 هزار بشکه در روز بوده است که ۵۵7 هزار و 200 

بشکه آن نفت خام و 92 هزار و 800 بشکه میعانات گازی بوده است.
براساس توافق اوپک پالس، آذربایجان متعهد شد تولید روزانه خود را در 
ماه های مه و ژوئن - و اکنون در ماه ژوئیه - از روزانه 718 هزار بشکه در ماه 
اکتبر 2018 به ۵۵4 هزار بشکه در روز برساند. سهمیه تولید این کشور پس از آن 
و تا پایان ماه دسامبر ۵87 هزار بشکه در روز و از ژانویه 2021 تا آوریل 2022، 

۶20 هزار بشکه در روز خواهد بود.

رییس کنفدراسیون صادرات:

عملکرد صادراتی ایران در هفته های اخیر بهبود یافت

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ی
نرژ

ت/ ا
نف

زیر نظر: قربانعلی زیدی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختنانهای فاقد سند رسمی برابررای شماره 1399۶030۶007000317 هیات اول /دوم   
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سارم خالقی 
فرزند عثمان بشماره شناسنامه 8۶۶ صادره از پائین جام  در یک باب زمین محصور با بنای 
احداثی به مساحت 80/249مترمربع در قسمتی از پالک باقیمانده 7344فرعی از 1۶۶-اصلی 
خریداری از مالک رسمی وارث مرحوم حسن گچ پزان )سعید-رضا-سوسن- لیال-رویا-طاهره 
شهرت همگی گچ پزان ( محرز گردیده است . لذا به منطور اطالع عموم مراتب دو نوبت به 
فاصله 1۵روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشندمی توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به ندت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقصای مدت مذکورو عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 08 /1399/03
تاریخ چاپ نوبت  دوم 22 /1399/03

سیدمجتبی جوادزاده رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی حصروراثت
آقای حسام مارابی دارای شناسنامه شماره 3830337۵82 به شرح دادخواست به کالسه 
9900091 در این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان 
مرحوم فردین مارابی تسنن مذهب به شماره شناسنامه 1298 درتاریخ 1399/2/1۵ در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :همسرمرحوم به نام 
مهری مارابی به شماره شناسنامه1374 وبه شماره ملی383897179۵ متولد13۵8/12/20 ویک 
فرزند پسر به نام حسام مارابی به شماره شناسنامه3830337۵82متولد1380/4/۵ ویک فرزند 
دختر به نام ضحی مارابی به شماره شناسنامه3830۵9۶۵10متولد1394/1/24 می باشدوبجز 
اینها ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی داردویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشداز تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به شورای حل اختالف شماره یک کامیاران تقدیم واال گواهی صادر خواهد شد.

شعبه یک شورای حل اختالف کامیاران
م الف ۵7

رونوشت گواهی حصر وراثت
آقای خیرمحمد خواره دارای شناسنامه 3۶۵1199487 به شرح دادخواست به کالسه 
3۵/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عارف خواره به شناسنامه ۶۵1944۶21 در تاریخ 99/3/14 در آخرین اقامتگاه دائمی خود بدرود 

حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
فضیله خواره فرزند عباس شماره ملی 3۶40۵7۶241 همسر متوفی
خیرمحمد خواره فرزند عثمان شماره ملی 3۶۵1199487 پدر متوفی

صدو بهرا فرزند کی چو شماره ملی 3۶۵1۵4734۵ مادر متوفی
پریسا خواره فرزند عارف شماره ملی 7010132879 دختر متوفی
ایمان خواره فرزند عارف شماره ملی 701034۶۶82 پسر متوفی
مبین خواره فرزند عارف شماره ملی 7010187819 پسر متوفی
آسنا خواره فرزند عارف شماره ملی 70103977۶7 دختر متوفی

از  یکی  در  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید واال 

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شماره 2نگور – الل محمد بادپا

آگهي حصروراثت
شورا  این  از  علی  رجب  فرزند   ۵21 شناسنامه  شماره  به  توانا  روشندل  رحیم  آقای 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیده فاطمه اشکان 
فرزند سیدیوسف در تاریخ 99/1/13 در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم 
به شرح ذیل تعرفه شده اند:1-میالد روشندل توانا به ش ش 78۶2 فرزند رحیم نسبت 
پسر2-رحیم روشندل توانا به ش ش ۵21 فرزند رجب علی نسبت زوج به غیر از وراث 
نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و 
ثبت ان به شماره 1049 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 1۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي 

حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 1۶ رشت- پروین انصاری

آگهي حصروراثت
خانم معصومه صادقی هنده خاله به شماره شناسنامه 47۶۶ فرزند قاسم از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان همایون وخشوری هنده 
خاله فرزند عباس در تاریخ 98/12/1۵ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم 
به شرح ذیل تعرفه شده اند:1-طاهر صادقی هنده خاله به  ش ش 3۶08 فرزند قاسم نسبت 
پسر2-ساریه صادقی هنده خاله به ش ش 4312 فرزند قاسم نسبت دختر3- معصومه صادقی 
هنده خاله به ش ش 47۶۶ فرزند قاسم نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد 
اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره 1093 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 1۶ شوراي حل 
اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه 1۶ رشت- پروین انصاری

آگهي حصروراثت
خانم سکینه پونوروز کردمحله به شماره شناسنامه 28729 فرزند غالم عباس از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغرا غالمی بجاربنه  
فرزند صفر در تاریخ  98/12/1۵ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به 
شرح ذیل تعرفه شده اند:1-سکینه پونوروز کردمحله به ش ش 28729 فرزند غالم عباس 
نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام 
تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره 97۵ 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 1۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت 

گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 1۶ رشت- پروین انصاری

آگهي حصروراثت
شورا  این  از  محمد  فرزند   ۶ شناسنامه  شماره  به  سلیماندارابی  اکبری  طلعت  خانم 
ایلئائی  میروحید  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  گواهي حصروراثت  درخواست 
فر فرزند میرعباس در تاریخ  99/1/1۵ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان 
مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1-میرحامد ایلئائی فر به ش ش 001719441۵ فرزند 
میروحید نسبت پسر2-میرابوالفضل ایلئائی فر به ش ش 01۵1219109 فرزند میروحید 
نسبت  میروحید  فرزند  به ش ش 0022049010  فر  ایلئائی  فاطمه  نسبت پسر3- سیده 
دختر4- طلعت اکبری سلیماندارابی به ش ش ۶ فرزند محمد نسبت زوجه  به غیر از وراث 
نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و 
ثبت ان به شماره 102۵ 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 1۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي 

حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 1۶ رشت- پروین انصاری

آگهي حصروراثت
آقای حسن رمضان بیگی شریفی به شماره شناسنامه 2191 فرزند حسین از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواهرخانم حسنی 
جیردهی فرزند محمدعلی در تاریخ 88/8/۵  در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان 
مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1-رمضانعلی رمضان بیگی شریفی به ش ش 2۶440 
فرزند حسین نسبت پسر2- قربانعلی رمضان بیگی شریفی به ش ش 2۶441 فرزند حسین 
نسبت پسر3-حسن رمضان بیگی شریفی به ش ش 2191 فرزند حسین نسبت پسر به غیر 
از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني 
و ثبت ان به شماره 991 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 1۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت 

برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 1۶ رشت- پروین انصاری

آگهي حصروراثت
خانم اعظم جوادی خشکبجاری به شماره شناسنامه 21۵ فرزند محمدحسن از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسن جوادی 
خشکبجاری فرزند مسیب در تاریخ 99/2/۶  در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه 
ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1-اعظم جوادی خشکبجاری به ش ش 21۵ فرزند 
محمدحسن نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه 
دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره 984 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 1۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید 

در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 1۶ رشت- پروین انصاری

آگهي حصروراثت
خانم فاطمه توفیقی طالمی به شماره شناسنامه 834  فرزند رجب از این شورا درخواست 

گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواد جوادی امشی فرزند اسمعیل 
در تاریخ  88/۶/1۵ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل 
تعرفه شده اند:1- فاطمه توفیقی طالمی به ش ش 834 فرزند رجب نسبت مادر به غیر از 
وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني 
و ثبت ان به شماره 907 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 1۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت 

برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 1۶ رشت- پروین انصاری

آگهي حصروراثت
شورا  این  از  سیدجالل  فرزند  شناسنامه1017  شماره  به  نیا  فروزشی  میرافشار  آقای 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدجالل فروزشی نیا 
فرزند سیداحمد در تاریخ  98/۶/7 در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به 
شرح ذیل تعرفه شده اند:1- میرافشار فروزشی نیا به ش ش 1017 فرزندسیدجالل نسبت 
پسر2-سید احمد نشایی به ش ش 2 فرزند سید جالل نسبت پسر3-سیده مریم فروزشی نیا 
به ش ش 7 فرزند سید جالل نسبت دختر4- هاجر محمدی توچائی به ش ش 2201فرزند 
ابراهیم نسبت زوجه به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست 
و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره 973 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 1۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر 

اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 1۶ رشت-پروین انصاری

سند ماشین
نوع سواری سیستم رنو مدل 1391 تیپ لوگانL90  رنگ مشکی – متالیک

W11۵۵82 شماره موتور
NAPLSRALDA11۶9777 شماره شاسی

پالک ایران 82-94۵ س 7۶
متعلق به عیسی زمانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز
موتورسیکلت نامی مدل 1389 رنگ مشکی

شماره موتور 020۵۶3
شماره شاسی 89272۶۵

پالک ۵8۶-93۵32
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 کلیه مدارک موتورسیکلت پیشرو پویا
FA802137 شماره بدنه

IP۵00MG81001489 شماره موتور
پالک ۵138 ساری 14

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

از  عایدی سرمایه  بر  مالیات  با طرح مجدد الیحه 
سوی نمایندگان مجلس، ابهاماتی همچون مشمول شدن 
این نوع مالیات بر سپرده های بانکی و بازار سرمایه ایجاد 
شد که طبق گفته وزیر اقتصاد، این وزارتخانه برنامه ای 
برای تعیین وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بورس ندارد 

و این گمانه ها برطرف شد.
الیحه مالیات بر عائدی سرمایه که از سال گذشته 
بالتکلیفی سرانجام  مدتی  از  بعد  بود،  انتظار تصویب  در 
تصمیم گرفته شد در الیحه اصالح مالیات های مستقیم 
ادغام شود و در سال گذشته هم خبر امیدبخشی از الیحه 
اصالح مالیات های مستقیم و به خصوص مالیات بر عائدی 

سرمایه نشد تا اینکه با آغاز مجلس یازدهم دوباره توجه 
مجلس به سمت این الیحه جلب شد.

مالیات بر عایدی سرمایه برای مصرف کننده واقعی 
از  جلوگیری  برای  مالیات  نوع  این  بلکه  نمی افتد،  اتفاق 
و  مسکن  بازارهای  برای  و  است  افراطی  سوداگری های 
التهابات قیمتی هستند، می تواند کارساز  خودرو که دچار 
این  مجدد  طرح  با  اما  برساند  ثبات  به  را  آن ها  و  باشد 
و  سرمایه  بازار  مشمولیت  بر  مبنی  گمانه هایی  موضوع 
سپرده های بانکی در این نوع مالیات قوت گرفت که به 
اعتقاد کارشناسان اقتصادی این امر می توانست رشد کنونی 
بورس را که یکی از ارکان اصلی تامین مالی در اقتصاد 

است را تهدید کند و موجب خروج نقدینگی و سرمایه از 
این بازار شود.

اما با اعالم وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه وزارت اقتصاد 
بازار  در  عایدی سرمایه  بر  مالیات  تعیین  برای  برنامه ای 
سرمایه ندارد، این ابهامات و گمانه ها در این زمینه برطرف 
شد و بازار سرمایه که اکنون مکان امنی برای نقدینگی 
سرگردان در اقتصاد کشور شده، می تواند بدون نگرانی از 
خروج سرمایه به فعالیت خود ادامه بدهد و مسئولیت های 
خطیری که در سال جاری بر عهده دارد را همچون عرضه 
سهام دولتی و خرید و فروش سهام عدالت را به نحو احسنت 

به سرانجام برساند.

وزیر اقتصاد:
برنامه ای برای تعیین وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بورس نداریم

بر  اقتصادی  کارشناس  یک  گفته  به 
اساس اطالعات اعالمی دولت، از سودهای 
توزیع شده شرکت ها، حدود ۵32 هزار تومان 
اساس  بر  اما  شده،  تسویه  عدالت  سهام  از 
انجام شده کارشناسان و بررسی  محاسبات 
هزارتومان   ۵73 عدالت،  سهام  سهم های 
سود سهام شناسایی شد که نشانگر اختالف 
موضوع  این  در  که  است  هزارتومانی   40

ابهام وجود دارد.
بازار  کارشناس   - اختیاری   محسن 
موضوع  با  که  پایش  برنامه  در   - بورس 
»تاثیرات خرابی هسته معامالتی بر روند بازار 
سرمایه« پخش شد، با اشاره به نوسانات دو 
بازار سرمایه، گفت: قیمت های  اخیر  هفته 
و  بنیادی  عوامل  از  تاثیر  با  سرمایه  بازار 
سیاسی، عموما دچار نوساناتی می شود که 

این نوسانات قابل تحلیل است.
وی ادامه داد: سهامداران باید نگاه خود 
را از کوتاه مدت به بلند مدت تغییر دهند و 
به سمت گرفتن سود مجامع حرکت کنند. در 
بحث سهام عدالت البته برخی شرکت های 
آن، سود سهام را توزیع نمی کردند و در این 

موضوع ابهام وجود دارد.
اشاره  با  اقتصادی  کارشناس  این 
شده  انجام  محاسبات  اساس  بر  اینکه  به 
کارشناسان و بررسی سهم های سهام عدالت 
گفت:  دارد  وجود  هزارتومانی   40 اختالف 
البته برخی شرکت ها نیز به دلیل اطالعات 

ناقص منتشره در محاسبه سود مجامع لحاظ 
توزیعی  مبلغ سود  آن صورت  در  که  نشده 
نیز ممکن است  از ۵73 هزار تومان  بیشتر 
بشود، از طرفی بعضی شرکت ها نیز از سبد 
سهام عدالت حذف شده اند که سود آنها نیز 

حذف شده است.
سود  دیگر  مهم  بحث  داد:  ادامه  وی 
این  در  که  است،  بورسی  غیر  شرکت های 
محاسبات لحاظ نشده است، بنابراین در این 
خصوص نیاز به شفاف سازی دولت است، چرا 
که سود سهام عدالت در این 10 سال بیشتر از 

مبلغ اعالمی دولت است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سود 
انباشته شرکت های سبد سهام عدالت، گفت: 
شرکت ها از این سودها بر اساس سیاست های 
خود برای سایر فعالیت های استفاده می کنند، 

نکته ای که در این زمینه وجود دارد عدم لحاظ 
شدن سود انباشته در محاسبات سهام عدالت 
است که حدود 1۵4 هزار تومان به سود توزیع 
شده سهام عدالت اضافه می کند و اگر این 
سودها لحاظ می شد ارزش سهام عدالت مردم 

نیز افزایش می یافت.
اختیاری بیان کرد: ارزش سهام تقسیمی 
اما  شده  برابر   20 بورسی،  شرکت های  در 
برای شرکت های غیر بورسی تجدید ارزیابی 
دارایی ها انجام نشده است که اگر انجام می 
شد ارزش سهام عدالت نیز افزایش می یافت.
روند صعودی بازار بورس در بلند مدت

احسان همتی - تحلیلگر بازار سرمایه 
و  بورس  معامالتی  هسته  خصوص  در   -
مشکالت آن، بیان کرد: همه مردم فعال در 
بازار سرمایه با هسته معامالت درگیرند که 

خرابی هسته باعث ضرر و زیان آنها می شود.
معامالتی  سامانه  نارسایی  گفت:  وی 
به گفته یکی از اعضای شورای عالی بورس 
مرتبط با افزایش حجم معامالت نیست، بحثی 
معامالتی  سامانه  باگ  شود  می  مطرح  که 
از  آن  زمان خرید  و  به سال 1387  مربوط 

یک شرکت فرانسوی است.
تحلیلگر بازار سرمایه افزود: بحث اصلی 
زمان درست شدن سامانه معامالتی است، راه 
حل این مشکل، استفاده از متخصصان داخلی 
است که در دو سال اخیر نتیجه نداشته است، 
و این سوال وجود دارد که کارمزد دریافتی 

شرکت بورس صرف چه مسائلی می شود؟
همتی گفت: رقم کارمزدها عدد باالیی 
سال  در  فرابورس  و  بورس  درآمد  و  است 
1398، حدود ۵70 میلیارد تومان بوده و این 
 330 به   ،1399 سال  اول  ماهه   2 در  رقم 
میلیارد تومان رسیده و درآمد سازمان بورس 

هم افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: مردم متضررین اصلی خرابی 
هسته معامالت هستند، این امر باعث اختالل 
در تابلوهای معامالتی شده که در امر خرید 
ایجاد  مشکل  مردم  توسط  سهام  فروش  و 

کرده است.
در  باید  گفت:  سرمایه  بازار  تحلیلگر 
تحلیل بازار سرمایه، عوامل بنیادی را دید و 
نسبت به آن عوامل اقدام به خرید و فروش 

سهام کرد.

کارشناس بازار بورس:

از سودهای گم شده در سهام عدالت ابهام زدایی شود

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از افتتاح چهار طرح صنعتی و معدنی با اعتبار چهار هزار و 
82۶ میلیارد تومان در دو استان خراسان رضوی و اصفهان 

در روز پنجشنبه )امروز(  خبر داد.
سعید زرندی اضافه کرد: این طرح ها شامل دو طرح 
تولیدی کنسانتره آهن صنایع معدنی فوالد سنگان و واحد 
تولیدی گندله آهن شرکت توسعه فوالد سناباد در خراسان 

رضوی است.
تولید  افزایش ظرفیت  ادامه  داد: همچنین طرح  وی 
یخچال و فریزر و بومی سازی اجزا و قطعات لوازم خانگی 
نشاسته  گلوکز  تولیدی  واحد  و  »انتخاب«  صنعتی  گروه 
شرکت »شهدینه آران هشت بهشت« در استان اصفهان به 

بهره برداری می رسند.
مشخصات طرح ها

سنگان  فوالد  کنسانتره سازی  داشت:  اظهار  زرندی 
با  تن  میلیون  پنج  تولید  ظرفیت  به  مبارکه(  )فوالد 
ارزی 1۵0 میلیون یورویی و سرمایه گذاری  سرمایه گذاری 
که  می رسد  بهره برداری  به  تومانی  میلیارد   800 ریالی 
آن سه  و غیرمستقیم  نفر  آن ۵00  اشتغال مستقیم  میزان 

هزار نفر است.
تنی  میلیون   2.۵ گندله سازی  طرح  کرد:  اضافه   وی 
سناباد نیز با سرمایه گذاری ثابت 190 میلیارد تومانی و 900 
میلیون یوانی )شامل 8۵0 میلیون یوان یوزانس سه ساله( 
به بهره برداری می رسد که برای 280 نفر به صورت مستقیم 

اشتغال زایی خواهد داشت.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت افزود: طرح توسعه 
گروه انتخاب به ظرفیت سالیانه 300 هزار دستگاه یخچال و 
فریزر در شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان به بهره برداری 
می رسد. میزان سرمایه گذاری ثابت آن 2.۵ میلیون دالر و در 
مجموع ارزی و ریالی 40 میلیارد تومان خواهد بود و برای 

100 نفر اشتغال زایی مستقیم خواهد داشت.
وی بیان داشت: طرح تولید نشاسته، گلوکز، روغن ذرت 
و گلوتن شرکت شهدینه آران هشت بهشت نیز با ظرفیت 
تولید سالیانه 9۵ هزار تن در شهرستان شاهین شهر و میمه 
به بهره برداری خواهد رسید که برای 300 نفر اشتغال زایی 

مستقیم خواهد داشت.

معاون وزارت صمت خبر داد؛

افتتاح چهار طرح صنعتی و معدنی در دو استان
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تغییر نام خیابان »تختی« در روز ملی پهلوانی!
فدراسیون  سابق  رییس  طالقانی  محمدرضا 
کشتی گفت: همزمان با روز ملی گرامیداشت فرهنگ 
پهلوانی در کشور)سه شنبه( نام خیابان تختی به شهناز 

تغییر پیدا کرد.
اظهار  خبر،  این  اعالم  با  طالقانی،  محمدرضا 
کرد: خیلی ناراحت و متاسفم در روزی که مسئوالن 
روز فرهنگ پهلوانی را گرامی داشتند، نام خیابان تختی 
در شمیران تهران که جهان پهلوان تختی به همراه 

خانواده اش سال ها در آنجا زندگی می کرد، تغییر پیدا کرد.
پیشکسوت کشتی ایران افزود: روز گذشته)چهارشنبه( فرزند پروفسور حسابی 
و چند تن دیگر از دوستان با من تماس گرفتند و این موضوع را اطالع دادند. واقعا 
نمی دانم دردم را به که بگویم و چرا باید شعار احترام به فرهنگ پهلوانی را بدهیم اما 
در عمل حتی نام خیابانی که تختی و خانواده اش سال ها در آنجا زندگی کرده اند را 

در روز پهلوانی تغییر دهیم.
وی خطاب به مسئوالن گفت: نام تختی را برمی دارید و بعد روز پهلوانی را تبریک 
می گویید؟ چرا باید نام اسطوره پهلوانی ایران از کوچه و خیابانی که در آن زندگی 
می کرده، برداشته شود؟ خیلی از این موضوع ناراحت هستیم و امیدوارم مسئوالن هر 

چه سریعتر در تصمیم خود تجدید نظر کنند.
این اتفاق در حالی رخ داد که طی ماه های گذشته اهالی کشتی بارها با نامه نگاری، 

خواستار تجدید نظر شورای شهر تهران در تصمیم خود شدند.

پاسخ به ابهام های تعیین قهرمان لیگ تکواندو
رییس سازمان لیگ تکواندو 
درباره برخی ابهام ها پیرامون تعیین 
قهرمان های لیگ تکواندوی مردان 

و زنان پاسخ داد.
برای  انتظار  ماه  چند  از  بعد 
در  تکواندو،  برتر  لیگ  ازسرگیری 
لیگ  سازمان  و  فدراسیون  نهایت 
این رشته به خاطر عدم صدور مجوز 

برای فعالیت رشته های رزمی از جمله تکواندو مجبور شدند لیگ برتر تکواندو در بخش 
مردان و زنان را مختومه اعالم کنند.

مسئوالن فدراسیون تکواندو تصمیم گرفتند با اعالم پایان لیگ، تیم های قهرمان 
را هم معرفی کنند که این موضوع با ابهام هایی همراه بود و اعتراضاتی را به ویژه در 

بخش لیگ بانوان به همراه داشت.
برای پیگیری این ماجرا با حسن تمجید، رییس سازمان لیگ تکواندو تماس 
گرفتیم. او ابتدا به توضیح درباره نحوه رده بندی تیم ها در لیگ مردان و چگونگی 
اعالم نام شهرداری ورامین و لوازم خانگی کن به عنوان قهرمانان مشترک توضیح 
داد و گفت: شهرداری ورامین به عنوان صدرنشین یک بازی بیشتر از تیم لوازم خانگی 
کن داشت. تیم کن که قطعا بازی عقب افتاده خود را مقابل پاس برنده می شد، به 
یک امتیازی شهرداری ورامین می رسید و این دو تیم یک بازی رودررو هم داشتند. 
از آنجایی که ما حتی امکان برگزاری حتی یک مسابقه را هم نداشتیم، تصمیم به 

معرفی این دو تیم به عنوان قهرمان مشترک گرفتیم.
وی افزود: ما تصمیمی گرفتیم که همه تیم ها از جلسه راضی بیرون رفتند. 
شخصا اصرار داشتم که لیگ ادامه پیدا کند، اما بیشتر از این نمی شد منتظر ماند. 
باالخره باید تکلیف قهرمان لیگ مشخص می شد چون باشگاههای خصوصی و دولتی 
باید در پایان هر فصل به مدیران ارشد آن نهاد نتیجه را اعالم کنند. نتایج نزدیک و 

میلیمتری بود و سعی کردیم حق هیچ تیمی ضایع نشود.
رییس سازمان لیگ تکواندو در پاسخ به این سوال که اگر جام باشگاههای آسیا 
برگزار شود، چطور تیم سوم معرفی می شود، گفت: اگر قرار به برگزاری این مسابقات 
باشد، تیم پاس قوامین و دانشگاه آزاد که مشترکا دوم شدند، در صورت امکان به 
همراه دو تیم قهرمان در جام باشگاههای آسیا حاضر می شوند و اگر هم امکانش 

نباشد، همان موقع تصمیم دیگری خواهیم گرفت.
تمجید در توضیح چگونگی معرفی قهرمان لیگ برتر بانوان و اعتراض تیم 
اسپریچو گفت: لیگ بانوان پیچیدگی بیشتری داشت چون برخی از تیم ها بازی های 
عقب افتاده داشتند. اسپریچو که سال اول حضورش در لیگ برتر بود و نتایج خوبی هم 
گرفته بود، بازی های آسان خود را پشت سر گذاشته بود و با تعداد بازی بیشتر صدرنشین 
بود، اما تیم های فتح البرز و لوازم خانگی کن با تعداد بازی های کمتر در رده های 
دوم و پنجم بودند، قطعا در ادامه لیگ به این تیم می رسیدند. اگر نتایج دور رفت را در 
نظر می گرفتیم که تعداد بازی ها برابر بود و همه تیم ها با هم بازی کرده بودند، فتح 
البرز و لوازم خانگی کن صدرنشین بودند؛ تصمیمی که ما برای پایان لیگ هم گرفتیم.

وی افزود: این یک تصمیم جمعی بود و نمایندگان باشگاهها هم در جلسه حاضر 
بودند. اصال برای ما مهم نبود کدام تیم قهرمان شود و تصمیم سختی گرفتیم. من 
قبول دارم که شاید تصمیمات اتخاذ شده در دنیای ورزش خیلی استاندارد نباشد، اما 
باور کنید شرایط جهان و ورزش دنیا هم استاندارد نیست. چنین شرایط غیرمنتظره ای 

تا به حال در تاریخ رخ نداده و ما سعی کردیم بهترین تصمیم را بگیریم.

کمیته ملی المپیک کمپ مجازی 2020 را استارت زد؛
ارسال بسته های تمرینی به خانه المپین ها
نخستین مرحله تمرینات کمپ مجازی المپیک 
به  تمرینی  لوازم  بسته های  ارسال  از  بعد   2020

المپین ها برگزار می شود. 
به گزارش دنیای جوانان از کمیته ملی المپیک، 
همانطور که پیش از این کمیته ملی المپیک وعده داده 
بود، نخستین مرحله تمرینات کمپ مجازی المپیک 
2020 شنبه 24 خرداد از طریق اینستاگرام کمیته ملی 

المپیک برگزار می شود. 
پیمان فخری رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی در این خصوص گفت: در 
پی شیوع ویروس کرونا کمپ تمرینات مجازی المپیک 2020 توسط مرکز نظارت بر 

تیم های ملی طراحی و با همکاری آکادمی ملی المپیک ارائه می شود.
وی ادامه داد: به همین منظور  روز شنبه 24خرداد جلسه نخست تمرینات کمپ 
مجازی در ساعت 11 تا 12 برگزارمی شود و در روزهای  دوشنبه 2۶ خرداد، یکشنبه اول 
تیرماه،  سه شنبه سوم تیرماه ، شنبه 7 تیر، دوشنبه 9 تیر و چهارشنبه 11 تیرماه جلسات 
بعدی نخستین مرحله از تمرینات کمپ مجازی  المپیک 2020  برگزار خواهد داشت.

فخری افزود: از سوی مرکز نظارت بر تیم های ملی، بسته های لوازم تمرینی 
شامل دمبل، دیسک تعادلی، انواع کش های تمرینی، نردبان تمرین و مت یوگا تهیه 
و به فدراسیون هایی که موفق به کسب سهمیه المپیک توکیو شده اند ارسال تا در 

اختیار ۵2 ورزشکاران المپیکی 2020 قرار گیرد.
رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی گفت: قهرمانان و عموم مردم می توانند 
از برنامه های تمرینی این طرح که توسط کارشناسان و متخصصان حوزه ورزش 
قهرمانی ارائه می شود از طریق  صفحه اینستاگرام کمیته ملی المپیک بهره مند شوند.

ادامه لیگ تنیس روی میز با شرایط ویژه

بعد از اعالم تعطیلی لیگ برتر تنیس روی میز زنان، لیگ این رشته در بخش 
مردان قرار است ادامه پیدا کند.

رقابت های مرحله پلی آف لیگ برتر مردان باشگاههای کشور قرار است پس از 
اجرای مقدماتی پروتکل های بهداشتی اعالم شده و تغییر در ارنج مسابقات برگزار شود .

فدراسیون تنیس روی میز موارد مهم و ضروری در خصوص اجرای پروتکل 
های بهداشتی را به تیم ها اعالم کرده است که مهم ترین آنها گرفتن تست کرونا، 
تکمیل فرم غربالگری و تب سنجی  برای کلیه اعضای تیم است که تیم ها بایستی 

مدارک این موارد را تا پایان خردادماه به فدراسیون تنیس روی میز تحویل دهند.
رقابت های مرحله پلی آف لیگ برتر در حالی قرار است برگزار شود که حضور 
نفرات اضافی و تماشاگر در سالن برگزاری مسابقات ممنوع است و رعایت دقیق کلیه 

پروتکل های بهداشتی اعالم شده در حین تمرینات و مسابقات الزامی است .
دیگر مورد مهم در مسابقات که توسط فدراسیون جهانی تنیس روی میز اعالم 
شده ، عدم برگزاری رقابت های دونفره است که باتوجه به اینکه در هر مسابقه دو 
بازی دونفره وجود دارد بایستی قبل انجام مرحله پلی آف لیگ برتر در خصوص آن 

تصمیم گیری شود .

۱۱۰ فینال در اللیگا 
رئال مادرید و بارسلونا در یازده هفته باقی مانده 
اللیگا برای قهرمانی تالش خواهند کرد اما تیم های 

دیگر هم چالش های خود را خواهند داشت.
به گزارش آس، 20 تیم اللیگا با تمام وجود 
رقابت ها  پایانی  بخش  در  تا  کرد  خواهند  تالش 
بازی های جذابی را در ورزشگاه های بدون تماشاگر 
به نمایش بگذارند. بازیکنان و سرمربیان آماده هستند 
تا با یازده هفته باقی مانده روبرو شوند، یازده هفته ای 

که یازده فینال برای رسیدن به اهدافشان محسوب می شود.
از تالش برای بقا تا کسب سهمیه لیگ قهرمانان در کنار رقابت نزدیک بارسلونا 
و رئال مادرید برای فتح اللیگا در این یازده هفته دیده خواهد شد. دو تیم بزرگ 
اسپانیا بازی های سختی را پیش رو خواهند داشت. شاگردان کیکه ستین باید در 
نوکمپ میزبان اتلتیکومادرید باشند و در سانچس پیسخوان با سویا بازی خواهند کرد.

مادرید زین الدین زیدان باید با والنسیا و رئال سوسیداد بازی کند. سفیدپوشان 
در هفته سی و سوم همچنین در انتظار ختافه خواهند بود که این تیم شانس کسب 
سهمیه لیگ قهرمانان را دارد. تیم آبی پوش )رتبه پنجم(، سویا )سوم(، رئال سوسیداد 
)چهارم(، اتلتیکو )ششم( و والنسیا )هفتم( تنها با پنج امتیاز اختالف برای کسب دو 
سهمیه لیگ قهرمانان تالش می کنند. در چنین رقابت نزدیکی دیدار ختافه با رئال 
سوسیداد انجام خواهد شد. همچنین ختافه برابر اتلتیکو قرار می گیرد و سوسیداد 

میزبان سویا خواهد بود.
در انتهای جدول اسپانیول )20 امتیازی(، لگانس )23( و مایورکا )2۵ امتیازی( 
دیده می شوند.  از طرفی سلتایگو )2۶ امتیاز(، ایبار )27( و وایادولید )29 امتیاز( خطر 
را احساس می کنند. اسپانیول برای نجات خود باید با حریفان مستقیمش بازی کند. 
این تیم به ترتیب به مصاف لگانس، ایبار و سلتاویگو خواهد رفت. درهر صورت برای 

همه تیم ها یازده فینال باقی مانده است.

کمیته بین المللی المپیک:
هرگونه شعار سیاسی و همدردی با جرج فلوید در المپیک ممنوع 

کمیته بین المللی المپیک اعالم کرد هرگونه 
شعار سیاسی و همدردی با جرج فلوید در المپیک 
ممنوع است و خاطیان با محرومیت روبرو خواهند شد.

به گزارش دیلی میل، کمیته بین المللی المپیک 
)IOC( تأیید کرده است که ورزشکاران به دنبال مرگ 
جورج فلوید حق اعتراض به این موضوع را در بازیهای 
المپیک ندارند و با خاطیان برخورد خواهد شد. این در 
حالی است که در روزهای اخیر ورزشکاران زیادی 

به ابراز همدردی با نژادپرستی و مرگ جرج فلوید پرداخته بودند که با واکنش مثبت 
فیفا نیز روبرو شد.

در قانون ۵0 منشور المپیک آمده است: »هر نوع اعتراضات یا تبلیغات سیاسی، 
مذهبی یا نژادی در هر مکان، ورزشگاه یا مناطق دیگر المپیک مجاز نیست.”

ورزشکارانی که این قانون را نقض می کنند به صورت موردی پرونده آنها مورد 
بررسی قرار می گیرد.  کمیته بین المللی المپیک در ژانویه دستورالعمل هایی را صادر 
کرد که در آن اعتراضات شامل زانو زدن و حرکات دیگر را ممنوع اعالم کرده است.

مسئوالن کمیته بین المللی المپیک به تلگراف اعالم کردند این مصوبه همچنان 
پابرجا است و هیچ تغییری نکرده است. 

در حالی که اعتراضات ورزشکاران در المپیک بسیار نادر است، در بازیهای 
19۶8 مکزیکوسیتی ، تونی اسمیت و جان کارلوس دونده های ایاالت متحده در 

اعتراض به نابرابری نژادی مشت های گره کرده خود را باال بردند.

۴ جدا شده احتمالی یوونتوس در انتقاالت تابستانی
گاتزتا دلو اسپورت امروز ادعا کرد که تمدید 
با پائولو دیباال یووه را مجبور به فروش 4 بازیکن 

خود خواهد کرد.
باشگاه  روزهای  این  های  دغدغه  از  یکی 
یوونتوس تمدید با ستاره آرژانتینی خود است. پائولو 
دیباال که تابستان گذشته چیزی تا جدایی از یووه 
جاری  فصل  در  درخشش  از  پس  نداشت،  فاصله 
زیر نظر مائوریتزیو ساری، سران باشگاه را نسبت 

به تمدید متقاعد کرد. قرارداد دیباال تا 2022 اعتبار دارد و طبق ادعای گاتزتا دلو 
اسپورت،  تقاضای دریافت دستمزد 1۵ میلیون یورویی کرده است. او در حال حاضر 
7.۵ میلیون یورو دستمزد می گیرد. سران یووه اما رقمی بین 11 تا 12 میلیون یورو 

را پیشنهاد داده اند و مذاکرات در این زمینه در جریان است.
گاتزتا نوشته است که پیش از نهایی شدن تمدید دیباال، یوونتوس باید پروسه 
جدایی 4 بازیکن خود را کامل کند. شرایط اقتصادی پساکرونا به گونه ای شده است 

که یوونتوس قصد خلوت کردن فهرست خود را دارد.
برای این مهم، میرالم پیانیچ، گونسالو ایگواین، فدریکو برناردسکی و آدرین 
رابیو در فهرست فروش قرار دارند. با فروش این بازیکنان، هم بودجه باشگاه افزایش 
خواهد یافت و هم از پرداخت دستمزدهای کالن به این 4 بازیکن خالص می شود.

جان ابی میکل: انتظار نداشتم محمد صالح به این کیفیت برسد
از  چلسی،  سابق  هافبک  میکل،  ابی  جان 
پیشرفت محمد صالح، هم تیمی سابقش، در چند 

سال اخیر شگفت زده شد.
صالح در سال 2014 از بازل به چلسی پیوست 
اما نتوانست در استمفوردبریج انتظارات را برآورده کند 
و در فوریه 201۵ به فیورنتینا قرض داده شد. این 
ستاره مصری در فصل 1۶-201۵ به طور قرضی 
برای رم بازی کرد و این باشگاه در تابستان 201۶، 

قرارداد او را دائمی کرد. نمایش های درخشان صالح باعث شد تا لیورپولی ها او را 
در تابستان 2017 به خدمت بگیرند و پس از آن، این ستاره مصری توانست دو بار 
عنوان بهترین گلزن لیگ برتر و یک بار جایزه بهترین بازیکن فوتبال انگلیس را به 
خود اختصاص بدهد. همین درخشش قابل مالحظه باعث شد تا میکل از پیشرفت 
هم تیمی سابقش ابراز تعجب بکند.   او به تایمز اسپورت گفت:« وقتی صالح به 
چلسی آمد، پسر جوانی بود اما شخصیت خوبی داشت و همه او را دوست داشتند. 
او بسیار منظم بود. ما دوستان نزدیکی بودیم و خیلی حرف می زدیم و شوخی می 
کردیم. او واقعا دوست خوبی بود.من از پیشرفت او مطمئن بودم اما صراحتا بگویم، 

تصور نمی کردم او به کیفیتی که امروز دارد، برسد.«

نتیجه مدلسازی کامپیوتری؛ مسی بهتر از رونالدو
پایان  مسی-رونالدو  دعوای  به  تکنولوژی 
می دهد چرا که یک دانشگاه بلژیکی مدلی طراحی 
از  برتر  مجموع  در  مسی  می دهد  نشان  که  کرده 

رونالدو است.
بحث و جدل درباره بهتر بودن مسی و رونالدو 
بزرگ ترین  از  یکی  این  است.  پایان ناپذیر  جدلی 
بوده  ورزش  تاریخ  و حتی  فوتبال  تاریخ  رقابتهای 
که تا کنون پاسخهای متعدد و متنوعی به آن داده 

شده است.
در سالهای اخیر هر گاه که نوبت به مراسم جایزه توپ طال می رسید همه 
منتظر بودند تا ببیند آن سال، سال رونالدو بوده یا مسی؟ ولی همین جایزه هم به 

بهانه ای برای جدلهای این دو ابرستاره تبدیل می شد.
اما حاال دانشگاه لوون در بلژیک به همراه شرکت فناوری اطالعات هلندی 
SciSports با استفاده از علوم داده و فناوری اطالعات مدلی طراحی کرده اند که 

با استفاده از بیگ دیتا این دو ستاره بزرگ را با هم مقایسه می کند.
این مدل همه زیر و بمهای فوتبال را بررسی کرده و ارزشی نهایی تولید می کند 
که شیوه تولید آن استفاده از تئوری احتماالت است.دپارتمان علوم کامپیوتر این دانشگاه 
بلژیکی که این تحقیق را انجام داده برای مدل طراحی شده خود از همه داده های 
موجود فصل های 2013-2014 تا 2017-2018 یعنی فصلهایی که مسی و رونالدو 

همزمان در این لیگ حضور داشتند استفاده کرده است.
در نهایت این مدل ارزش پارامتر VAEP را برای مسی 1.21 و برای رونالدو 
0.۶1 محاسبه کرده. به این ترتیب مسی توانسته از حریف پرتغالی اش پیشی بگیرد.

 این عدد نشان می دهد که کریستیانو کمتر از مسی با توپ بازی کرده و مسی 
دامنه حرکتی بیشتری در زمین داشته. این دو مهمترین حوزه هایی بوده که باعث شده 
مسی از رونالدو پیشی بگیرد.  با وجود این پژوهش و آمار و ارقامش شکی نیست که 
جدل درباره بهتر بودن رونالدو یا مسی بین هواداران شان همچنان ادامه خواهد داشت.

برنامه جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال 
که سنگین ترین  اعالم شد  حالی  در  ایران 
برنامه برای استقالل است و بیشتر مسابقات 
مانند لیگ های خارجی در روزهای شنبه و 

یکشنبه برگزار می شود.
سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه دقیق 
سه هفته پیش روی فوتبال ایران را اعالم 
کرد. چند روز قبل اعالم شد ادامه مسابقات 
لیگ نوزدهم بعد از شیوع ویروس کرونا از 
روز چهارم تیرماه با بازی عقب افتاده فوالد 
خوزستان و استقالل تهران آغاز خواهد شد 
تیرماه  هشتم  از  نیز  دوم  و  بیست  هفته  و 

استارت می خورد.
حاال سازمان لیگ به طور دقیق و با 
ذکر زمان و مکان برگزاری بازی ها برنامه 
و  سوم  و  بیست  دوم،  و  بیست  هفته های 
بیست و چهارم را اعالم کرد. برنامه ای که 
نکات جالبی را در دل خودش به همراه دارد.

سخت ترین روزها در انتظار استقالل 
و فرهاد

بدون تردید سنگین ترین برنامه برای 
تهران  استقالل  و  خوزستان  فوالد  تیم   2
بازه  این  در  تیم   2 هر  که  چرا  بود  خواهد 
الباقی رقبا  باید یک بازی بیشتر نسبت به 
داشته باشند. اما جالب است بدانید کار برای 
شاگردان مجیدی به مراتب دشوارتر است. 
آنها باید روز چهارم تیرماه در اهواز به میدان 
بروند. سپس به تهران برگردند و در روز نهم 
بعد  بگیرند.  قرار  سایپا  روی  در  رو  تیرماه 
دوباره آبی پوشان سفری به جنوب دارند و 
در روز پانزدهم تیر در برابر پارس جنوبی این 
شهر قرار می گیرند و بعد بار دیگر بازگشت 
به تهران و دیدار با تراکتور در روز بیست و 
یکم تیرماه. فوالد اما تنها یک بار از اهواز 

خارج خواهد شد.
برنامه ایده آل برای پرسپولیس و یحیی

پرسپولیس باید در هر ۶ روز یک بار 
هشتم  تاریخ  در  ابتدا  آنها  برود.  میدان  به 
شهدای  ورزشگاه  در  پیکان  مهمان  تیرماه 
ز  ا نیست  نیازی  و  هستند  قدس  شهر 
تهران خارج شوند. سپس تیم یحیی باید از 
شاهین شهرداری بوشهر در روز 14 تیرماه 
سرخپوشان  بعدی  قدم  در  و  کند  پذیرایی 
پایتخت نشین باید روز بیستم تیرماه در تبریز 

به مصاف ماشین سازی بروند.
بازی  یک  ساعت   9۶ هر  از  خبری 

نیست
بازی ها  بین  فاصله  می رفت  انتظار 
به عقب  توجه  با  اما  باشد  روز  حدود چهار 
افتادن رقابت های لیگ قهرمانان آسیا هر تیم 
به جز استقالل و فوالد، باید هر ۶ یا هفت 
روز یک بار به میدان برود و این می تواند خبر 
خوبی برای باشگاه ها باشد که فشار مضاعفی 

به بازیکنانشان وارد نخواهد شد.
ر  نتظا ا ر  د لی  تبا فو ی  شب ها

فوتبادوستان ایرانی
بین  مسابقات همگی  برگزاری  زمان 

و  بود  خواهد   21 تا  دقیقه   20:1۵ ساعت 
ورزشگاه  نور  زیر  دیدارها  همه  یعنی  این 
برگزار می شود و این نگرانی ایجاد می شود 
که نور استادیوم ها کافی خواهد بود یا خیر. 
شب های فوتبالِی خاصی برای فوتبال دوستان 

در راه خواهد بود.
امتیاز میزبانی برای همه، حتی وضعیت 

قرمزها
همه تیم ها از امتیاز میزبانی برخوردار 
هستند و قرار نیست مسابقه ای در خارج از 
ورزشگاه و شهر تیم میزبان به انجام برسد. 
خود  ورزشگاه  در  استقالل  مقابل  فوالد 
میزبانی می کند و تمام تیم های دیگر هم به 
همین شکل میزبان هستند. حتی شهرهایی 
که آمار کرونا در آنها وضعیت سفیدی ندارد 
نیز می توانند در خانه خود از حریف پذیرایی 
کنند و این می تواند حاشیه ها و اعتراضاتی 

را در پی داشته باشد.
رونمایی از زمان احتمالی پایان لیگ 

نوزدهم
مسابقات  برگزاری  زمان  به  توجه  با 
لیگ برتر در این سه هفته و فاصله زمانی 
برتر  لیگ  می رود  احتمال  دارد؛  وجود  که 
در تاریخ بیست و پنجم مردادماه به اتمام 
برسد. این زمانی است که با توجه به برنامه 
زمانبندی شده در این سه هفته تخمین زده 
لیگ  سازمان  نیست  مشخص  و  می شود 
دقیقا در همین تاریخ مسابقات را به اتمام 
احتمال می رود  اما  دیگر.  زمانی  یا  برساند 
با توجه به اینکه رقابت های لیگ قهرمانان 
در  می رسد  انجام  به  ماه  شهریور  در  آسیا 
و  باشیم  لیگ  پایان  شاهد  زمان  همین 
سپس چهار دیدار باقیمانده جام حذفی هم 

به انجام برسد.
اروپا؛ شنبه  به  ایران شبیه  برتر  لیگ 

یکشنبه های تمام فوتبالی
به جز 2 بازی هفته بیست و چهارم  که 
در روز جمعه برگزار می شود بقیه بازی ها در 
روزهای اول و وسط هفته به انجام می رسد. 
در روزهای شنبه و یکشنبه بیشترین تعداد 
بازی به انجام می رسد و به نوعی شبیه به 
مسابقاتشان  که  شد  خواهیم  اروپا  فوتبال 
را بیشتر در این 2 روز برگزار می کنند. در 

روزهای دوشنبه و چهارشنبه نیز مسابقاتی 
برگزار خواهد شد.

****
روز و ساعت 3 هفته مسابقات لیگ 

برتر فوتبال 
و  بیست  هفته های  مسابقات  برنامه 
دوم، بیست و سوم و بیست و چهارم و یک 
دیدار معوقه از هفته هفدهم لیگ برتر فصل 

99-98 اعالم شد.
فوتبال،  لیگ  سازمان  گزارش  به 
جهت  الزم  مجوزهای  صدور  به  توجه  با 
برگزاری مسابقات از سوی ستاد ملی مبارزه 
با کرونا و همچنین وزارت ورزش و جوانان و 
با تشکر از باشگاه ها به جهت رعایت پروتکل 
های بهداشتی ابالغی از سوی این نهادها 

برنامه مسابقات اعالم شد.
سخت  الزامات  باشگاه ها  ضمن  در 
افزاری که پیش از این در نامه ای از سوی 
باید  را  شده  ابالغ  آنها  به  لیگ  سازمان 
رقابت ها  برگزاری  محل  ورزشگاه های  در 

مستقر نمایند.
برنامه سه هفته مسابقات لیگ برتر به 

شرح زیر است:
معوقه از هفته هفدهم

4 شنبه 4 تیر 1399
تهران  استقالل   – خوزستان  فوالد 
– ساعت21- ورزشگاه شهداء فوالد اهواز

 هفته بیست و دوم؛ بزرگداشت شهدای 
کادر  زحمات  از  قدردانی  و  سالمت  مدافع 

درمانی سراسر کشور
یکشنبه 8 تیر 1399

جی  نسا  - یز تبر زی  سا ر  کتو ا تر
یادگار  مازندران– ساعت20:1۵- ورزشگاه 

امام تبریز
آهن  ذوب  مشهد-  خودرو  شهر 
امام  ورزشگاه   -20:30 ساعت  اصفهان– 

رضا)ع( مشهد
جنوبی  پارس  آبادان-  نفت  صنعت 

جم– ساعت21- ورزشگاه تختی آبادان
نفت  بوشهر-  ری  شهردا شاهین 
مسجد سلیمان– ساعت21- ورزشگاه شهید 

مهدوی بوشهر
تهران–  پرسپولیس  تهران-  پیکان 

ساعت21- ورزشگاه شهداء شهر قدس
دوشنبه 9 تیر 1399

گل   - ن ها سپا که  ر مبا د  ال فو
ورزشگاه   -20:4۵ ساعت  گهرسیرجان– 

نقش جهان اصفهان
فوالدخوزستان- ماشین سازی تبریز– 

ساعت21- ورزشگاه شهداء فوالد اهواز
تهران–  یپا  سا تهران-  استقالل 

ساعت21- ورزشگاه آزادی تهران
گرامیداشت  سوم؛  و  بیست  هفته 

والدت حضرت امام رضا )ع(
شنبه 14 تیر 1399

نفت  صنعت  تبریز-  تراکتورسازی  
یادگار  ورزشگاه  ساعت20:1۵-  آبادان– 

امام تبریز
پیکان تهران–  ذوب آهن اصفهان- 
شهر  فوالد  ه  ورزشگا  -20:4۵ ساعت

فوالدشهر
پرسپولیس تهران- شاهین شهرداری 
بوشهر– ساعت21- ورزشگاه آزادی تهران

یکشنبه 1۵ تیر 1399
پارس جنوبی جم- استقالل تهران– 

ساعت20:30 - ورزشگاه تختی جم
و  ر خود شهر  گهرسیرجان-  گل 
امام  ورزشگاه   - ساعت20:30  مشهد– 

علی )ع( سیرجان
سازی  ماشین  سلیمان-  نفت مسجد 
بهنام  ورزشگاه شهید   - تبریز– ساعت21 

محمدی مسجدسلیمان
نساجی مازندران- فوالد خوزستان– 
ساعت21 - ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

سایپا تهران- فوالد مبارکه سپاهان– 
ساعت21 - ورزشگاه پاس قوامین تهران

هفته بیست و چهارم ؛ گرامیداشت روز 
عفاف و حجاب

جمعه 20 تیر 1399
پرسپولیس  تبریز-  سازی  ماشین 
سردار  ورزشگاه  ساعت20:1۵-  تهران– 

سلیمانی تبریز
شاهین شهرداری بوشهر- ذوب آهن 
شهید  ورزشگاه   - ساعت21  اصفهان– 

مهدوی بوشهر
شنبه 21 تیر 1399

تهران–  سایپا  خودرومشهد-  شهر 
ساعت20:30- ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد

فوالد مبارکه سپاهان- پارس جنوبی 
جم– ساعت20:4۵- ورزشگاه نقش جهان 

اصفهان
صنعت نفت آبادان- نساجی مازندران– 

ساعت21 - ورزشگاه تختی آبادان
گهرسیرجان–  گل  تهران-  پیکان 

ساعت21 - ورزشگاه شهداء شهر قدس
استقالل تهران- تراکتورسازی تبریز– 

ساعت21 - ورزشگاه آزادی تهران
مسجد  نفت  ن-  ستا ز خو فوالد 
شهداء  ورزشگاه   - ساعت21  سلیمان– 

فوالد اهواز

برنامه جدید لیگ برتر اعالم شد؛

روزهای سخت برای استقالل، ایده آل برای پرسپولیس! 

هلند  و  ایران  فرهنگی  تجاری  مرکز 
ضمن رد هرگونه ارتباط با قرارداد ویلموتس 
می گوید قرارداد حیرت انگیز و عجیبی با 

این مربی منعقد شده است.
رئیس  تاج،  مهدی  اظهارات  از  بعد 
سابق فدراسیون فوتبال درباره نقش مرکز 
تجاری فرهنگی ایران و هلند در آشنایی با 
مارک ویلموتس، حواشی گسترده ای به وجود 
آمد و مجددا پرونده حضور آقازاده ها در این 

پرونده مطرح شد.
در پی این اتفاقات، رسانه های مختلفی 
مرکزی  چرا  که  پرداختند  موضوع  این  به 
تجاری و فرهنگی که در حوزه صنایع دستی 
فعالیت می کند، سه مربی را به فوتبال ایران 
پیشنهاد کرده است.همچنین وزارت ورزش 
و جوانان نیز، هر گونه ارتباط با این پرونده را 
منکر شد و اعالم کرد که فقط نامه دریافتی 
فدراسیون  به  بررسی  برای  را  این مرکز  از 
فوتبال ارائه کرده است. البته مهدی تاج هم 
این موضوع را منکر نشد و گفت که اسامی 
مربیان به کمیته فنی ارائه شده و از قضا با هر 
سه مربی پیشنهادی هم مذاکره شده است 
که همه این اتفاقات شائبه برانگیز شده است.

فرهنگی  و  تجاری  مرکز  بیانیه   *
ایران و هلند

این حواشی و اتفاقات، موجب انتشار 
بیانیه مرکز تجاری و فرهنگی شده و آن ها 
و  پرداختند  پرونده  این  در  از خود  دفاع  به 

در سال های  مرکز  »این  که  کردند  اعالم 
ارائه  و  ورزش  حوزه  در  فعالیت  گذشته 
مشاوره های تخصصی حقوقی در این زمینه 
را نیز در دستور کار خود قرار داده است. از 
ملی  تیم  تدارکاتی  اردوی  و  بازی ها  جمله 
 201۵ سال  در  سال(   23 )زیر  ایران  امید 
و انجام سه بازی دوستانه در مقابل دوتیم 
هلندی و یک تیم لیگ یک بلژیکی درکشور 
بلژیک از سوی این مرکز پیگیری و برای آن 
برنامه ریزی شد. بازی هایی که ابتدا قرار بود 
در کشور ترکیه انجام شود و نهایتا با تالش 
مشاوران ورزشی مرکز تجاری فرهنگی ایران 
و هلند و همکاری سفارت محترم جمهوری 
اسالمی در الهه با یک دوم هزینه برآورد 

شده، در هلند برگزار شد.”
در بیانیه منتشر شده، رئیس این مرکز 

مدعی شده »بنظر می رسد هم نسبت دادن 
این قرارداد به مرکز تجاری ایران هلند و هم 
تکذیب آن از سوی ایشان با اهداف و اغراض 
دیگری و با نیت یک فرافکنی سخیف در 
صورت  خود  قانونی  مسئولیت های  از  فرار 

گرفته است.”
جزییات  مرکز  این  ینکه  ا ز  ا پس 
برای  ورزش  وزارت  با  مکاتبه  از  بیشتری 
ارائه  را  خارجی  مربی  سه  اسامی  معرفی 
هم  دیگری  نامه  که  شده  مدعی  کرده، 
به وزارت ورزش ارسال شد مبنی بر اینکه 
»در صورت صالحدید می توانند هماهنگی 
الزم جهت انجام مذاکرات بعدی و نیز سفر 
احتمالی هر یک از مربیان به ایران توسط 
این مرکز صورت پذیرد. البته هیچ گاه نه از 
سوی وزارت ورزش و نه فدراسیون فوتبال 

پاسخی به این مرکز ما داده نشده است.”
این بیانیه وقتی عجیب تر می شود که 
هلند  ایران  فرهنگی  تجاری  مرکز  رئیس 
مدعی شده »از طریق رسانه ها در جریان 
انتخاب آقای ویلموتس به عنوان سرمربی 
تیم ملی فوتبال ایران با قرارداد و دستمزدی 
قرار گرفتیم. آن  باورنکردنی  و  حیرت انگیز 
برگی  روز  هر  که  پشت پرده هایی  با  هم 
از آن منتشر می شود و  جدید و شگفت آور 

به گوش می رسد!”
و  درآمدزایی  هرگونه  پایان  در  آنها 
و  مذاکرات  جریان  در  ویلموتس  با  ارتباط 
انعقاد قرارداد را رد کردند و مدعی هستند 
که »افرادی خاص به دالیلی ترجیح دادند 
مذاکرات با آقای ویلموتس از مجاری دیگر 
برای  امروز  اینکه  عجیب  و  پذیرد  صورت 
واسطه های معرفی و انتخاب ایشان آدرس 

غلط می دهند و فرافکنی می کنند.”
با توضیحات این مرکز و اعالم اینکه 
قرارداد و دستمزد حیرت انگیز و باورنکردنی 
با ویلموتس منعقد شده، مجدد این فرضیه 
مطرح می شود که ویلموتس قراردادی چند 
برابری نسبت به قیمت واقعی با فدراسیون 
فوتبال منعقد کرده و اینکه چرا فدراسیون 
را  این مرکز  با  فوتبال که سابقه همکاری 
هم داشته، برای ارتباط با ویلموتس از طریق 
مجاری دیگر عمل کرده و احتماال متحمل 

ضرر و زیان هنگفتی شده است؟
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محمدرضا هاشمی کهندانی

کلیه مدارک )برگ سبز – سند کمپانی ...(
شماره موتور 1248۶13۵9۵8

شماره شاسی 73288287
پالک ایران 22-987 م 83

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کلیه مدارک )برگ سبز – سند کمپانی(
پژو سواری 20۶ مدل 139۵ 

1۶۵A004۵۶09 شماره موتور
شماره شاسی 810۵۶7

پالک ایران ۶2-۵82 ج ۶1
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رونوشت گواهی حصر وراثت
آقای رگام بجارزهی دارای شناسنامه 3۶۵01۶3403 به شرح دادخواست به کالسه 
30/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمدحسن بجارزهی به شناسنامه 3۶۵0۶04027 در تاریخ 99/1/23 در آخرین اقامتگاه 

دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
رگام بجارزهی فرزند محمدحسن شماره ملی 3۶۵01۶3403 پسر متوفی

احمد بجارزهی فرزند محمدحسن شماره ملی 3۶40893999 پسر متوفی
رضا بجارزهی فرزند محمدحسن شماره ملی 3۶4019۶422 پسر متوفی
اسلم بجارزهی فرزند محمدحسن شماره ملی 3۶40۶04903 پسر متوفی

یاسمین بجارزهی فرزند محمدحسن شماره ملی 3۶40۶04911 دختر متوفی
مراد بی بی بجارزهی فرزند محمدحسن شماره ملی 3۶۵0۶40181 دختر متوفی

کلثوم بجارزهی فرزند محمدحسن شماره ملی 3۶40۶04938 دختر متوفی
نسرین بجارزهی فرزند محمدحسن شماره ملی 3۶40۶04921 دختر متوفی

تاج خاتون بجارزهی فرزند محمدحسن شماره ملی 3۶۵1۵78437 دختر متوفی
مآآمآمنه بجارزهی فرزند محمدحسن شماره ملی 3۶۵0۶13417 دختر متوفی

رابیه بجارزهی فرزند محمدحسن شماره ملی 3۶۵0۶40171 دختر متوفی
هانی بجارزهی فرزند محمدحسن شماره ملی 3۶۵0043998 دختر متوفی
نوری بجارزهی فرزند محمدحسن شماره ملی 3۶۵004400۵ دختر متوفی

سیه آسیه بجارزهی فرزند محمدحسن شماره ملی 3۶411۶24۵9 دختر متوفی
نورخاتون جحجنورخاتون جدگال فرزند محمد شماره ملی 3۶۵011۵212 همسر متوفی

از  یکی  در  نوبت  در یک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید واال 

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شماره 2نگور – الل محمد بادپا

بیانیه عجیب مرکز فرهنگی ایران – هلند؛

از طریق رسانه ها، متوجه قرارداد ویلموتس با فدراسیون شدیم!

هافبک عراقی پرسپولیس تاکید کرد که قراردادش را 
با این تیم تمدید نخواهد کرد و خود را آماده حضور در لیگ 

ستارگان قطر می کند.
فصل  سومین  رسن  بشار  العراق،  اخبار  گزارش  به 
از  همواره  و  کند  می  تجربه  را  پرسپولیس  در  حضورش 
این هافبک  است.  بوده  تیم  کلیدی  و  گذار  تاثیر  بازیکنان 
عراقی تاکید کرد که آخرین روزهای حضورش در پرسپولیس 

را تجربه می کند و در پایان فصل از تیم جدا می شود.
از  بازی  ایران و 4  از لیگ  بازی  بشار گفت: فعال 8 

این  آماده  را  خود  و  است  مانده  باقی  آسیا  قهرمانان  لیگ 
دیدارها می کنم. قراردادم با پرسپولیس با پایان فصل جاری 
توافق رسیده ام که 70 درصد  به  باشگاه  با  تمام می شود. 

قراردادم را دریافت کنم.
او درباره پیشنهادهایی که دارد گفت: ویروس کرونا 
باعث شد روند مذاکراتم با تیم هایی که من را می خواستند 
قطع شود. من از چند باشگاه عربی پیشنهاد داشتم اما االن 
با توجه به کرونا همه چیز تعطیل شده است. من با تیم های 
قطری مذاکره داشتم اما رسمی نبود. همه چیز را به مدیر 

برنامه هایم سپرده ام. اگر همه چیز تمام شود آن را اعالم می 
کنم. فعال که هیچ توافقی صورت نگرفته است.

بشار در پایان گفت: فکر می کنم که بازی کردن در 
لیگ ستارگان قطر کمک زیادی به من خواهد کرد. در قطر 
جام  برای  ورزشگاه ها  و  هستند  بسیار خوب  ساخت ها  زیر 
جهانی درست شده اند و گذشته از آن بازیکنان سرشناسی 
در این لیگ بازی می کنند. در لیگ قطر با بازیکنان برخورد 
حرفه ای می شود و پوشش رسانه ای هم بسیار خوب است 

و این به پیشرفت بازیکن کمک می کند.

بشار رسن راهی لیگ ستارگان قطر می شود
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سمیه  مشهد  شهرستان  گروه 
یمني،  ا موزش  آ مسئول  : ه د ا ز قر با
شرکت  زیست  محیط  و  بهداشت 
پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد گفت: 
و  بهداشتي  هاي  پروتکل  رعایت  با 
فاصله گذاري اجتماعي، دو هزار و 7۵0 
نفر ساعت آموزش الزامات HSE به 
کارگران تعمیرات اساسي این مجتمع 

گازي ارائه شد.
بیان مطلب فوق  با  جواد کهولي 
افزود: بر اساس پروتکل هاي ابالغی 
هاي  العمل  دستور  بهداشت،  وزارت 
ایمني وزارت نفت - شرکت ملي گاز 
کمیته  تصمیمات  همچنین  و  یران  ا
کنترل  رویکرد  با  پاالیشگاه  سالمت 
از شیوع ویروس کرونا و  و جلوگیري 
حفظ سالمت کارکنان، حدود ۵۵0 نفر 

از کارگران شاغل در تعمیرات اساسي 
واحدهاي عملیاتي پاالیشگاه در دوره 

هاي آموزشي شرکت کردند.
وي ادامه داد: با توجه به شرایط 
نفرات  هاي  آموزش  کرونا،  حساس 

و  فني  ي  اداره  همکاري  با  پیمانکار 
حرفه اي شهرستان سرخس و رعایت 
پروتکل هاي بهداشتي و فاصله گذاري 
آموزش  واحد  همکاري  با  هوشمند 

پاالیشگاه برگزار شد.

مي  تما  : د کر یح  تصر لي  کهو
آموزش ها به کارکنان و به خصوص 
دلیل  به  اورهال  در  شاغل  کارگران 
در  ترش  گاز  نشت  احتمالي  خطرات 
گاز  پاالیشگاه  اساسي  تعمیرات  حین 
شهید هاشمي نژاد صورت مي گیرد تا 
افراد با شرایط اضطراري آشنا شده و 

آموزش هاي ایمني را فرا گیرند.
مسئول آموزش HSE پاالیشگاه 
گاز شهید هاشمي نژاد خاطر نشان کرد: 
کارگران پیمانکار پس از حضور در دوره 
هاي ایمني و کسب نمره آزمون به طب 
صنعتي معرفي مي شوند و پس از تایید 
نهایي واحد بهداري در صورت صحت 
و سالمتي کامل، مجوز تردد به سایت 
کارگران  و  صادر  آنان  براي  عملیاتي 

مشغول بکار مي شوند.

با رعایت پروتکل هاي بهداشتي و دستور العمل هاي ایمني؛
ارائه بیش از دو هزار نفر ساعت آموزش کارگران تعمیرات اساسي در پاالیشگاه خانگیران انجام شد

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان:
ضرورت ارائه خدمات در سطح استانداردهای جهانی

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در جمع معاونین 
ارائه خدمات در سطح  و مدیران این شرکت بر ضرورت ارتقای وضعیت 

استانداردهای جهانی تاکید کرد. 
مهندس هاشم امینی ضمن اشاره به بیش از نیم قرن سابقه و پیش 
تازي شرکت آبفا استان اصفهان در امر خدمت رسانی،عنوان کرد: استفاده از 
فناوری های نوین، بازنگری در شیوه ارائه خدمات و تغییر روش های سنتی 
به مدرن، تغییر فرآیند به منظور سرعت بخشی به خدمات و تجهیز پیشرفته 

واحدهای عملیاتی رفع حوادث، از الزامات این شرکت است. 
رئیس هیات مدیره شرکت آبفا استان اصفهان بر لزوم تدوین برنامه 
ارتقا و بازسازی تصفیه خانه های فاضالب تاکید  زمان بندی شده برای 
جمله  از  استان  بزرگ  شهرهای  برخی  فاضالب  تاسیسات  افزود:  و  کرد 
اصفهان، خمینی شهر و شاهین شهر به دلیل قدمتی که دارند، در اولویت 

قرار می گیرند. 
به  کارکنان  دانش  و  توانمندي  سطح  ارتقاي  لزوم  بر  ادامه  در  وی 
گفت:  و  کرد  تاکید  سازمان  وري  بهره  و  بهبود  کلید  ترین  اصلي  عنوان 
در  جدی  طور  به  بختیاردشت  محور  مهارت  آموزشی  سایت  از  استفاده 

دستور کار قرار دارد. 
بهره  نیاز  حوزه،  این  در  کرد:  عنوان  جلسه  این  در  امینی  مهندس 
برداري باید محور توسعه قرارگیرد و فلسفه تغییر ساختار سازماني به شیوه 

کنوني همین شعار است. 

مجموع مشترکین گاز در گیالن به یک میلیون و ۱۰۰ 
هزار مشترک رسید

جمع  به  مشترک  دویست  و  هزار   4 از  بیش  امسال  اردیبهشت  در 
مشترکین گاز طبیعی در گیالن افزوده شده است. به گزارش روابط عمومی 
گاز گیالن حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از جذب 4 هزار 
و دویست و سی مشترک جدید در اردیبهشت امسال خبر داد و گفت: این 
تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۶8 درصد رشد داشته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم این خبر اظهار داشت: با جذب 
این تعداد مشترکین جدید، مجموع مشترکین گاز طبیعی در گیالن به باالی 
یک میلیون و یکصد هزار مشترک رسیده است.مهندس اکبر اظهار داشت: 
خوشبختانه با گازرسانی گسترده به اقصی نقاط استان، همه شهرها و دو 
هزار و 3۵ روستای استان برخوردار از گاز می باشند و متوسط بهره مندی 
گاز مشترکین گیالنی به باالی 98 درصد رسیده است.وی با اشاره به افزایش 
تعداد مشترکین گاز طبیعی بر لزوم توجه بیشتر به موضوع آموزش و اشاعه 
فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی تاکید کرد و گفت: این شرکت با 
همکاری نهادهای مختلف نظیر استانداری، صدا و سیما و همچنین ارتباط 
مستمر با اصحاب محترم رسانه تمام تالش خود را در جهت نهادینه کردن 
فرهنگ مصرف گاز به کار بسته است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن 
در خاتمه از همه مشترکین گاز درخواست نمود تا با رعایت نکات ایمنی، 

شرکت گاز را در زمینه ارائه خدمات هرچه بهتر یاری نمایند

دو عملیات مقابله با آلودگی نفتی در کانال دسترسی 
بندر بوشهر

  رییس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
از انجام دو عملیات مقابله با آلودگی نفتی در کانال دسترسی بندر بوشهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی، حجت خسروی رییس اداره ایمنی و حفاظت دریایی 
اداره کل بنادر ودریانوردی استان بوشهر در اینباره گفت: در پی گزارش مرکز کنترل 
ترافیک دریایی بوشهر مبنی بر روئیت لکه های آلودگی، بالفاصله هماهنگی های 

الزم صورت گرفته و تیم ارزیابی به موقعیت اعزام شدند .
خسروی افزود : با حضور تیم ارزیابی در محل و بررسی ، مورد آلودگی از جنس 
روغن سوخته تشخیص داده شد که در حجمی بالغ بر 80 متر مربع و توسط جز 
دریا از اسکله نیروی دریایی ارتش بسمت اسکله های اداره کل بنادر و دریانوردی 

استان در حالت حرکت می باشد.
وی ادامه داد : با حضور تیم مقالبه با آلودگی در محل بالفاصله عملیات توسط 
قایق تیم مقابله با آلودگی و شناور احسان با استفاده از بوم جاذب  انجام و  آلودگی 
مهار و پاکسازی گردید همچنین ضمن شناسایی شناور متخلف ، صورتجلسه توسط 
یگان حفاظت اداره کل بنادر و دریانوردی استان نتظیم و به مقام قضایی ارسال شد.

رییس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
دریایی  ترافیک  کنترل  مرکز  از  گزارشی  پی  در  و  دیگر  اقدامی  در  کرد:   عنوان 
در محدوده داک شرکت  لنج  موتور  فروند  آبگرفتگی شدید یک  بر  مبنی  بوشهر 
صدرا ،  به سرعت تیم مقابله با آلودگی  جهت بررسی و جلوگیری از آلودگی به 

موقعیت اعزام شدند.
حجت خسروی اظهار داشت: با رسیدن تیم اعزامی تعدادی مخازن حاوی 
گازوئیل بر روی عرشه موتور لنج رویت شد که در صورت غرق شدن شناور امکان 
آلودگی را ایجادمی نمود لذا به جهت پیشگیری از ایجاد آلودگی تیم اعزامی توسط 
شناور احسان و با استفاده از بوم رودخانه ای باد شونده و بوم جاذب به محصور کردن 
شناوراقدام کرد. خسروی بیان کرد: در ادامه عملیات و با موافقت مالک موتور لنج 
مبنی بر شناور سازی لنج مذکور ، بوم های جاذب جمع آوری و عملیات پیشگیری 

از آلودگی با موفقیت به پایان رسید.
رییس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
تاکید کرد: پیشگیری از آلودگی محیط زیست دریایی و مقابله با آلودگی نفتی در 
و در صورت مشاهده  باشد  دریانوردی می  و  بنادر  اولویت های سازمان  از  دریا   
هرگونه کوتاهی توسط شناورها ضمن اقدام به جمع آوری آلودگی، با آنان برخورد 

قانونی خواهد شد.

و  حریم  سازی  آزاد  کیلومتر   ۲۳ و  الیروبی  کیلومتر   ۵۵
بسترحاصل تالش مدیریت منابع آب ساری

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران آقای مهندس جواد 
پدافند غیر عامل  این مطلب در جلسه مدیریت بحران و  بیان  با  طوسی 
شهرستان ساری با تشریح اقدامات شرکت در امر الیروبی رودخانه ها در 
مدیریت  و  هدایت  موجب  ها  این تالش   : گفت  سطح شهرستان ساری 
سیالبها به دریا و جلوگیری از خسارات سیل به روستاها و باغات و اراضی 

کشاورزی گردید. 
وی با بیان ویژگی های رودخانه تجن و ضرورت الیروبی و ساماندهی 
آن بخصوص در بازه شمالی این رودخانه مهم استان بر ضرورت حفظ بستر 
های آزاد شده و مشارکت مردم در این بخش تاکید کرد.شایان ذکراست در 
پایان این گزارش رئیس مدیریت بحران واعضای آن از عملکرد شرکت آب 

منطقه ای مازندران و مدیریت شهرستان تقدیر و تشکر کردند.

مشکالت صنعتگران در راستای اورژانس سرمایه گذاری استان 
تهران بررسی شد

فرماندار رباط کریم به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
تهران، معاون های ارزی و اقتصادی بانک مرکزی، برخی مسئوالن استانی و 

شهرستانی از واحدهای صنعتی سطح شهرستان بازدید کرد.
دارای مشکل  واحدهای صنعتی  برخی  از  بازدید  در   نظام ملکشاهی 
اقتصادی واقع در سطح شهرستان که به همراه حشمت اهلل عسگری، غالمرضا 
پناهی، پیمان قربانی و هیئت همراه انجام شد، ضمن بررسی دقیق مشکالت 
و ارائه راهکارهای الزم، بیان کرد: در راستای ابالغیه وزارت کشور و به دستور 
استاندار تهران در جهت برطرف کردن مشکالت واحدهای صنعتی به دالیل 
تحریم، پسا برجام و کرونا، نخستین بازدید اورژانس سرمایه گذاری از جمعی 

از واحدهای صنعتی انجام شد.
نماینده عالی دولت با بیان این که، کارخانه ها و واحدهای متعددی در 
شهرستان وجود دارد که با مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، 
اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور، تولید کنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی 
قرار دارند و سازمان ها و دستگاه های اجرایی با عمل به منویات رهبری )مد 
ظله العالی( در سال جهش تولید، باید با سرلوحه قرار دادن قانون به عنوان 

پشتیبان در خدمت صنعتگران باشند.
وی در ادامه افزود: باید از تمامی ظرفیت  های شهرستان برای ایجاد بهبود 
و گره گشایی در راستای مشکالت واحدهای تولیدی گام های موثر برداریم.

گفتنی است؛ در خصوص رفع مشکالت تخصیص ارز مورد نیاز جهت 
دستورات الزم  و  ها  رایزنی  و صنعتی  تولیدی  واحد  اولیه  1۵  مواد  خرید 

صادر شد.

طرح جامع مالیاتی در ایالم اجرا می شود
 ایالم-   یعقوبیان:  مدیرکل امور مالیاتی استان ایالم   در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه طرح جامع مالیاتی نویدبخش مکانیزه کردن فرایندها می باشد 
گفت: برای  جلوگیری از فرار مالیاتی و تکریم مودیان، مکانیزه کردن عملیات 

و بهینه سازی فرایندها از نتایج اجرای این طرح است.
وی ادامه داد: مالیات یکی از منابع درآمد دولت است که در سند بودجه 
سالیانه ذکر می شود و مالیات هر استان پس از واریز به خزانه به صورت 

تخصیص سه ماهه مجددا به استان برگشت می خورد. 
امیدی با بیان اینکه امسال حدود 100 درصد صاحبان مشاغل اظهارنامه 
مالیاتی خود را تحویل داده اند، تصریح کرد: در بسیاری از موارد اسناد و مدارک 
با میزان درآمد مغایرت دارند اما هرآنچه از درآمد فرد برای امور مالیاتی محرز 

شود مالیات قطعی محسوب می شود. 
مدیرکل امور مالیاتی استان ایالم با بیان اینکه متاسفانه یکی از مشکالت 
امور مالیاتی ضعف انجام امور حسابداری و عدم آگاهی بر قوانین و مقررات 
است، تصریح کرد: در این زمینه مودیان مالیاتی و مخصوصا اصناف و شرکت ها 
به آموزش برای اجرای قانون نیاز دارند که انتظار می رود در این زمینه اتاق 

اصناف نسبت به برگزاری دوره های آموزشی اقدام کند. 

در  متخصصین  حضور  با  تخصصی  کلینیک  کار  به  آغاز 
بیمارستان شهدای صالح آباد

با پیگیریهای صورت گرفته از سمت شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
و مساعدت ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام، حضور متخصصین در 

درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدای صالح آباد کلیدخورد
معلم زاده سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان صالح آباد در 
گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد گفت:این کلینیک تخصصی 
که درحال حاضر با حضورمتخصصین داخلی شروع به کارمی نماید بصورت 
چند روزدرهفته پذیرای بیمارانی که نیاز به ویزیت متخصص داخلی دارندخواهد 
بود که در ماههای آینده سایرمتخصصین نظیرزنان و جراحی واطفال نیزبه 
تاسیستم  هستیم  پیگیری  افزود:درحال  شد.او  خواهند  اضافه  کلینیک  این 
نوبت دهی الکترونیک جهت درمانگاه تخصصی بیمارستان صالح آباد نیزطی 
چند روز آینده فعال و مردم عزیز شهرستان صالح آباد بدون معطلی ازطریق 

اینترنت نسبت به اخذ نوبت متخصص اقدام نمایند.
اندازی  داد:باراه  ادامه  اباد  صالح  درمان  و  بهداشت  شبکه  سرپرست 
این کلینیک تخصصی وحضور متخصصین دربیمارستان صالح آباد،رفت و 
آمدبیماران به شهرستانهای اطراف کاهش وخدمات تخصصی مورد نیازبیماران 

درسطح شهرستان قابل دسترسی باشد

حضور مدیران راه آهن کشور در شهرستان قدس برای رفع 
مشکالت ریلی راه آهن تهران-تبریز 

استان،  ترافیک  هماهنگی  شورای  فنی  کمیته  جلسه  چهارمین  در 
بررسی  مورد  و  مطرح  قدس  شهرستان  در  تهران-تبریز  ریلی  مشکالت 
قرار گرفتبه نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان قدس، لیال واثقی 
فرماندارقدس در این نشست که با حضور مدیران کل راه آهن کشور، روسای 
برخی ادارات کل استان و مسئوالن شهرستان در سالن جلسات فرمانداری 
برگزار شد، گفت: این جلسه به منظور حل مشکالت تردد شهروندان شهرقدس 
بدلیل هم مسیر شدن با ریل راه آهن تهران-تبریز است و باید با سرعت 
بخشیدن به اقدامات از سوی راه آهن مردم شاهد پیگیری ها و اقدامات باشند.

وی در ادامه افزود: البته سرعت عمل در این طرح ها نباید از کیفیت و 
ایمنی آن بکاهد تا مردم بعد از افتتاح این مسیرها با مشکالت جدید روبرو 
نشوند.مقام عالی دولت در شهرستان با اشاره به اهمیت رفع مشکالت پل 
های تولیدگران، سولیران و توالیی برای سهولت عبور و مرور، عنوان کرد: 
خوشبختانه تا حدودی این مشکل رفع شده است و باید با همت مضاعف و 
سرعت بخشیدن به اقدامات راه آهن کشور مسیرهای ذکر شده بازگشایی 

شوند.
فرماندارقدس تصریح کرد: سالها مردم شهرستان قدس از یک گذرگاه 
تنگ با خطرات بیشمار عبور می کردند که با همکاری مسئوالن راه آهن، 
استانداری و مسئوالن شهرستان برای تردد مردم و فعالین اقتصادی این شهر 

مسیر ریلی برای همیشه ایمن خواهد شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق گرگان: 
سیب زمینی قربانی عدم مدیریت کشت شده است

امیر یوسفی نایب رییس اتاق گرگان: متاسفانه علی رغم تذکرات اتاق 
اقدامات  با عنایت به بسته بودن مرز های زمینی، در این مدت  گرگان و 
مناسبی از سوی دولت در رابطه حفظ بازار این  محصول صورت نگرفت و 
متاسفانه شاهد هستیم کشاورزان سیب زمینی کار، متضرر می شوند. پیش بینی 
می شود در سطح ۶ هزار هکتار، 1۵0 هزار تن سیب زمینی از مزارع استان 
گلستان برداشت شود. دلیل شرایط سخت فعلی ، عدم تغییر سیاست دولت 
است. نیاز است جهت رفع مشکالت پیش روی بخش خصوصی ، راهکاری 
تدوین گردد . حضور مهندس شافعی، رییس اتاق ایران در نخستین جلسات 
مجلس شورای اسالمی، نشان دهنده اهمیت قوه مقننه به بخش خصوصی 
است و انتظار می رود با این نگاه، رتبه کسب و کار در کشور ارتقا یابد. رحمان 
قره باش عضو هیات نمایندگان اتاق گرگان: وضعیت کسب و کار در کشور 
دلخراش است. مرز سرخس بازگشایی نشده و فقط بصورت سمبلیک تردد 
انجام شده است. روح ا.. شاهینی عضو هیات نمایندگان اتاق گرگان: در کشت 
محصوالت کشاورزی باید برنامه ریزی واحد و متمرکزی از سوی دستگاه 

حاکمیتی شکل گیرد. سیب زمینی قربانی عدم مدیریت کشت شده است.

اداره کل فرهنگ و   به گزارش روابط عمومی 
البرز ، علی مرادی نور ،معاون  ارشاد اسالمی استان 
فرهنگی و امور رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان البرز با اعالم این خبر اظهار داشت : 
انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات استان 
البرز در تاریخ 27 خرداد ماه 1399 راس ساعت 9 الی 

12 بصورت الکترونیکی برگزار می گردد.
خانه  حاضر  حال  در   : افزود  نور  مرادی  علی 
نفر   91 که  دارد  عضو   2۵7 البرز  استان  مطبوعات 
نمایندگی  ، مدیر مسئول و سرپرست  امتیاز  صاحب 
عضو اصلی مستقیم می باشند که بر اساس اساسنامه 

برای این دسته از اهالی رسانه،  بیمه رسانه ای الزامی 
نمی باشد .

مرادی نور خاطر نشان کرد : اعضاء اصلی خانه 
مطبوعات استان البرز را 109 خبرنگار و عضو  دفتر 
راستا ۵7  در همین  که  دهند  تشکیل می  نمایندگی 
خبرنگار و عضو دفتر نمایندگی عضو اصلی مستقیم 
در خانه مطبوعات می باشند و نیز بررسی اعضاء خانه 
خانه  در  بودن شرایط عضویت  دارا  مطبوعات جهت 
های  عضو  و  خبرنگاران   ، باشد  می  اقدام  دست  در 
دفتر نمایندگی که شرایط الزم در اساسنامه را جهت 
وقت  اسرع  در  ندارند  را  خانه مطبوعات  در  عضویت 

جهت اصالح شرایط خود اقدام نمایند در غیر اینصورت 
تایید نامزد های  آنها لغو خواهد شد.شرایط  عضویت 
انتخابات بر اساس ماده 21 ، 22 و 44 اساسنامه خانه 

های مطبوعات می باشد.
در  و عضویت  بازرسی  برای  اختصاصی  شرایط 
در  :1-عضویت  باشد  می  زیر  شرح  به  مدیره  هیات 
خانه مطبوعات 2-داشتن حداقل 2۵ سال سن 3- ارائه 
گواهی عدم سوء پیشینه 4- داشتن پنج سال سابقه 
فعالیت مطبوعاتی با تایید اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان البرز .شایان ذکر است مهلت ثبت نام 

اعالم نامزدی تا 24 خردادماه 99 می باشد .

انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات استان البرز
 بصورت الکترونیکی برگزار می گردد

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم در دیدار با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:

پاالیشگاه گاز ایالم برای استاندارد سازی خروجی آالینده های هوا برنامه دارد
گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
ایالم به اقدامات انجام شده در خصوص 
بهینه سازي مصرف انرژي و پروژه هاي 
کاهش آالیندگي اشاره کرد و گفت: کار 
هاي  آالینده  کاهش  پروژه  مطالعات 
نفت  صنعت  پژوهشگاه  توسط  گوگرد 
اجراي  با  که  باشد  مي  انجام  حال  در 
این پروژه ، این واحد صنعتی به یکي از 
پاالیشگاه هاي برتر کشور در استاندارد 
سازي خروجي آالینده هاي هوا تبدیل 

مي شود.
دکتر “روح اله نوریان” در دیدار با 
استان  زیست  مدیرکل حفاظت محیط 
افزود:  زیست،  محیط  هفته  بمناسبت 
دریافت  و  ایالم  پتروشیمی  اندازی  راه 
خوراک از پاالیشگاه، موجب استاندارد 
شدن مشعل این واحد صنعتی خواهد شد 
و انتقال محصوالت از طریق خط لوله به 

پتروشیمی موجب کاهش ریسک حمل 
و نقل محصوالت می شود.

سبز  فضای  داشت:  اظهار  وی 
بیش  مساحت  با  ایالم  گاز  پاالیشگاه 
درصد   98 میزان  به  هکتار   24٫۵ از 

که  شده  داده  توسعه  صنعتی  فضای 
مطابق قانون 10 درصد فضای صنعتی 

می بایست فضای سبز باشد.
مدیرکل  دیدار  این  در  همچنین 
از  ایالم  استان  زیست  محیط  حفاظت 

اقدامات موثر شرکت پاالیش گاز ایالم 
زیست  محیط  از  حفاظت  در خصوص 
و  تقدیر  پسماند،  مدیریت  و  آب  بویژه 

قدردانی کرد.
” غالمرضا ابدالی” خواستار تداوم 
اقدامات در بخش هوا و انجام پروژه های 
پژوهشی مرتبط با محیط زیست شد و 
افزود: اقدامات پاالیشگاه از جمله ایجاد 
پیشرفته،  صنعتی  پساب  تصفیه  واحد 
پسماندهای  اصولی  و  مناسب  مدیریت 
عادی و صنعتی قابل تقدیر است و تداوم 
چنین پروژه هایی باعث کاهش آالینده 

های زیست محیطی خواهد شد.
با  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
و  ایالم  پتروشیمی  شرکت  اندازی  راه 
دریافت خوراک ،وضعیت محیط زیست 
حد  به  نیز  هوا  بخش  در  پاالیشگاه 

استاندارد برسد.

نژاد  ولی  نوراهلل  حجت االسالم 
جماعت  امام  که  مطلب  این  بیان  با 
مسجد به امام محله ارتقاء می یابد گفت: 
مسجد سرنوشت ساز، تحول ساز و تولی 
گری اش با امام محله است. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی 
ولی  نوراهلل  حجت االسالم  گلستان، 
استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل  نژاد، 
محله  امامان  اندیشی  هم  نشست  در 
مهمترین  مسجد  کرد:  اظهار  شهری 
فرهنگی  زیرساخت  و  اجتماعی  پایگاه 
و  اصناف  اقشار،  همه  و  است  جامعه 
جامعه  رده سنی مختلف  با  ها  قومیت 
در آن جای گرفته اند. مدیرکل تبلیغات 
اسالمی گلستان با بیان این مطلب که 
مسجد با همه دستاوردها و اهمیتی که 

دارد در امامش تبلور پیدا می کند افزود: 
و  ساز  تحول  ساز،  سرنوشت  مسجد 
امامش  با  آن  گری  تولی  و  علمداری 
است. وی بیان کرد: امام به معنای این 
نیست که فقط جلو بایستد و بقیه هم 
امام  بلکه  بخوانند،  نماز  سرش  پشت 
بودن  پیشگام  و  پیشرو  رونده،  پیش 
است و رهبری می کند. ولی نژاد توضیح 
نه  امام محله هستیم  دنبال  به  ما  داد: 
فقط امام جماعت و اقامه نماز جماعت؛ 
کنار  در  و  محله  امام  وظایف  از  یکی 
اجتماعی،  فعالیت های مهم  انجام  آن 
ادامه  و... است. وی  فرهنگی، سیاسی 
داد: به امام جماعت مسجد محوری، امام 
محله گفته می شود که هیئات مذهبی، 
بسیج، کانون فرهنگی و... شاخه های 

تبلیغات  مدیرکل  هستند.  مساجد  این 
سازمان  کرد:  ابراز  گلستان  اسالمی 
تبلیغات اسالمی به شکل اساسی دنبال 
به  مسجد  جماعت  امام  که  است  این 
امام محله ارتقاء و به یک جریان تبدیل 
شود. وی تصریح کرد: در حال حاضر 
24 مسجد شهری استان در طرح امام 
مسجد،  که  شدند  کار  به  شروع  محله 
محور برنامه ها و امام جماعت هم امام 
محله بشود.ولی نژاد در خصوص هویت 
محوری  مساجد  و  محله  امام  بخشی 
شوند  شناسایی  موفق،  مساجد  گفت: 
و مورد الگو قرار بگیرند و با هماهنگی 
و  برجسته  شان  موفقیت  صداوسیما، 
نشان داده شود.وی با اشاره به اینکه در 
ایام کرونا، نماز های جماعت تعطیل شد 

ولی مساجد تعطیل نشد، اظهار داشت: 
در  پایگاه  مهمترین  به عنوان  مساجد 
های  بسته  توزیع  و  مواسات  رزمایش 
معیشتی در بین نیازمندان نقش آفرینی 
کردند. مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان 
افزود: حدود 1۶0 روحانی مستقر، 100 
روحانی طرح هجرت و ۵0 روحانی به 
مشغول  استان  در  خودجوش  صورت 
فعالیت های دینی و فرهنگی هستند. 
در پایان دوره آموزشی تحول اجتماعی، 
حجت االسالم نوراهلل ولی نژاد مدیرکل 
صفحات  از  گلستان  اسالمی  تبلیغات 
جلد   3 در  محوری«  »مسجد  کتاب 
برای  اسالمی،  تبلیغات  سازمان  چاپ 
ادارات  مدیران  و  امامان محله شهری 

تابعه آموزش داد.

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:

 امام جماعت مسجد به امام محله ارتقاء می یابد

مراسم تجلیل از مدیر روابط عمومی 
ربیعی و کارشناس واحد رسیدگی توحیدی 
پور با حضور مدیر کل و معاونین نوسازی 
مدارس و جمعی از همکاران برگزار شد. 
در این مراسم محمدی مدیرکل نوسازی 
و تجهیز مدارس استان مرکزی ، از ربیعی 
مدیر روابط عمومی و همچنین از سرکار 
خانم توحیدی پور کارشناس رسیدگی که 
مقرر شد در آخر ماه به سازمان نوسازی 
تهران انتقال یابند تقدیر و تشکر کردند.

:چه  کرد  بیان  ابتدا  در  محمدی 
کمال  در  که  عزیزانی  آن  غرورآفرینند 

سال  بهترین  از  درستکاری،  و  صداقت 
خدمت  سنگر  در  را  خود  عمر  های 
گذراندند و درجهت تحقق اهداف سازمان، 
خالصانه از هیچ کوششی دریغ نورزیدند. 
از  است  شایسته  افزود:   ادامه  در  وی 
و  ارزشمند  مساعی  دریغ،  بی  زحمات 
اهتمام ویژه این دو عزیز در طول مدت 
توفیق  نموده،  وقدردانی  تشکر  خدمت 
روزافزون شما و خانواده گرانقدرتان را از 

درگاه احدیت مسئلت نمائیم.
گفتنی است،  در پایان  لوح تقدیری 
به رسم یاد بود تقدیم آن دو بزرگوار شد.

تجلیل از مدیر روابط عمومی و کارشناس واحد رسیدگی نوسازی و مدارس استان مرکزی

همگانی  آموزش  و  عمومی  روابط  دفتر  گزارش  به 
و  اقدامات  اخرین  گیالن،  استان  وفاضالب  آب  شرکت 
حضور  با  مقاومتی  اقتصاد  های  پروژه  فیزیکی  پیشرفت 
دکتر نوبخت معاون ریاست جمهورو رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کشور و با حضور استاندارگیالن درسالن اجتماعات 
هیأت  رئیس  حسینی  محسن  سید  برگزارشد  استانداری 
مدیره و مدیرعامل شرکت آب  وفاضالب استان گیالن نیز 
طی سخنانی کوتاه در برشمردن آخرین اقدامات انجام شده 
مصوب  های  طرح  گفت:  مقاومتی  اقتصاد  های  پروژه  در 
اقتصاد مقادمتی سال 1398 این شرکت شامل 4 طرح ایجاد 
تاسیسات فاضالب شهری رشت، بندرانزلی، الهیجان و آستارا 
و سه طرح آبرسانی به شهرهای رشت، خمام، صومعه سرا و 

آستارا بوده است وی با اشاره به به اینکه تاکنون برای طرح 
های فاضالب 3978میلیارد ریال هزینه شده، افزود: تکمیل 
طرح های فاضالب نیازمند21900میلیارد اعتبار است که در 
این صورت  فاضالب بیش از 1.4میلیون نفر جمعیت استان  
تصفیه و با استانداردهای مورد نظر به منابع آبهای سطحی 
تخلیه خواهد شد حسینی همچنین هزینه های انجام شده 
را 1۵22میلیارد ریال عنوان  آبرسانی  در بخش طرح های 
کردو گفت: برای تکمیل باقیمانده طرح های آبرسانی نیز 
۶۶۵۶میلیارد ریال اعتبار الزم است و با این اتفاق تامین آب 
2.۵میلیون نفر از جمعیت استان انجام خواهد شدمدیرعامل 
 3۵ به  ابرسانی  های  طرح  اینکه  به  بااشاره  گیالن  آبفای 
روستای استان باجمعیتی بالغ بر 17000نفر به اتمام رسیده 

تصریح کرد: انتظار است تا پایان شهریور سال جاری طرح 
آبرسانی به 30روستای دیگر نیز تکمیل گرددرئیس هیأت 
مدیره شرکت آب و فاضالب استان گیالن مجموع اعتبارات 
مورد نیاز برای تکمیل پروژه های درحال اجرای این شرکت 
با  را  23422 میلیارد ریال عنوان کرد استاندار گیالن نیز 
اشاره به پیشرفت فیزیکی 83 و پنج دهم درصدی پروژه های 
اقتصاد مقاومتی تعریف شده استان در سال 98 با حمایت 
دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان جانشین ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی گیالن گفت: هفت پروژه اقتصاد 
مقاومتی در سال گذشته به بهره برداری رسیده و چهار پروژه 
نیز پیشرفت باالی 80 درصد و سایر طرح های این حوزه هم 

بیش از ۵0 درصد رشد دارند

مدیرعامل آبفای گیالن در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:
با تامین 23422میلیارد ریال بخش بزرگی از پروژه های آب وفاضالب استان به اتمام خواهد رسید

گفت:  بسطام  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس 
و  شد  ثبت  بسطام  در  دیگر  جدید  وقف  مورد  یک 
شمار موقوفات جدید سال جاری در بسطام به چهار 

مورد رسید..
وقف  اطالع رسانی  راهبردی  ستاد  گزارش  به 
بخشی  محمدرضا  حجت االسالم  سمنان،  استان  در 
رستمی  معصومه  خانم  خیراندیش  واقف  کرد:  اظهار 

نیم ساعت آب از قنات استادژ )ابرسج( بسطام را در 
روستای الیکائی وقف کرد.

وی افزود: نیت این موقوفه بر اساس نظر واقف 
امور  است، جهت  شده  ذکر  نیز  وقفنامه  متن  در  که 
در منطقه بسطام و شاهرود  مبرات مطلقه  و  خیرات 

تعیین شده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بسطام تصریح 

کرد: ارزش ریالی این وقف حدود ۶00 میلیون ریال 
می باشد.

  4 تاکنون  سال  ابتدای  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
جامع  سامانه  در  و  ایجاد  بسطام  در  جدید   موقوفه  
اطالعات و مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه ثبت شده 
است و این نشان دهنده وجود روحیه باالی نوع دوستی و 
احسان در مردم مؤمن و والیتمدار منطقه بسطام است.

رئیس اوقاف بسطام: چهارمین وقف جدید در بسطام ثبت شد
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از راست محمد جعفر دهقی، فرهاد طاهری و کامیار عابدی 
اختصاصی دنیای جوانان

دراین هوای تهی
از ترانه می میرم

کریم رجب زاده

نشسته ابر به روی تماِم پنجره ها               
کشیده خّط غریبی به باِغ خاطره ها

میان آن همه آوازها که ذکرش بود            
»سکوت، دسته گلی شد میان حنجره ها» 

مرا به آن سوِی دیواِر آهنی ببرید              
و یا دری بگشایید رو به منظره ها

دراین هوای تهی از ترانه می میرم           
دلم گرفته برای صدای زنجره ها

اگر امیِد حضور تو آفتاب نبود،                
شکسته بود دلم را هجوم شب پره ها

شاعر و عارف مشهور افغانستان امروز 
چهارشنبه بر اثر بیماری کرونا درگذشت.

وجودی،  حیدری  استاد  نجم العرفا 
روز  افغانستان  معاصر  عارف  و  شاعر 
چهارشنبه 21 خرداد، در سن 81 سالگی 

بر اثر ابتال به کرونا درگذشت.
حیدری وجودی فرزند موالنا شفیع 
اهلل در سال 1318 در والیت پنجشیر به دنیا 
آمدف تا کالس ششم در مدرسه ابتدایی رخه 
پنجشیر درس خواند و پس از مشاهده ای 
روحانی که در خواب به او دست داد و به 
گفته  خودش او را »بین عقل و جنون معلق 
کرد«، حالش دگرگون شد و نتوانست به 

تحصیالت رسمی خود ادامه دهد.
حیدری وجودی بیش از پنجاه سال 
در کتابخانه عمومی کابل در زمینه ادبیات 
و عرفان فعالیت داشت و روزهای دوشنبه و 

چهارشنبه به صورت هفتگی جلسات موالنا 
خوانی برگزار می کرد.

حیدری وجودی از معاصران صوفی 
عشقری، موالنان خسته، ملک اشعرا بیتاب 

و شایق جمال بود.

از استاد حیدی وجودی تاکنون حدود 
14 اثر به نشر رسیده است، از جمله »سالی 
در مدار نور«، »صور سبز صدا«، »غربت 
مهتاب«، »لحظه های در آب و آتش« و 

»آوای کبود«.

شاعر و عارف مشهور افغانستانی درگذشت

رمان  جایگاه  نفری«  »مرضیه 
نوجوان را به خاطر موقعیت سنی خاص 
این دسته از مخاطبان، مهم ارزیابی کرد 
و با بیان اینکه »نوجوان، نه کودک است 
نه بزرگسال«، عنوان کرد: رمان نوجوان 
باید بتواند به برطرف کردن سرگردانی 

نوجوان در این سن کمک کند.
سرگردانی  باید  نوجوان  رمان 

نوجوان را در این سن برطرف کند
ه  دور مناسب ترین  و  بهترین 
انسان،  واقعی  شخصیت  شکل گیری 
مرحله  این  در  است.  نوجوان  نوجوانی 
جدیدی  مسئولیت های  و  نقش ها  با 
لزومًا  نوجوانی  روبه رو می شود. هرچند 
نوجوان  ولی  نیست  پرآشوبی  دوران 
رشدی  چالش های  با  دوره  این  در 
نظریه پردازان  بیشتر  می شود.  رو به رو 
به این دوره پرداخته اند. روسو، پیاژه و 
اریکسون از جمله اندیشمندانی هستند 
که روی این مساله کار کرده اند. در این 
یک  که  تاثیری  معتقدند  برخی  میان 
نوجوان  روح  و  ذهن  بر  خوب  داستان 
می گذارد، هیچ منبر یا برنامه تلویزیونی 
نوجوان  چراکه  باشد؛  داشته  نمی تواند 
کنار  در  را  خود  می خواند،  رمان  وقتی 
می کند  حس  رمان  )های(  شخصیت 
زندگی  در  تجربه ای  به عنوان  را  آن  و 
خود به حساب می آورد. از این رو کتاب 
اثر  می تواند  رمان  به ویژه  و  خواندن 
غیرقابل انکاری بر رشد و شکل گیری 
هویت و شخصیت نوجوان داشته باشد. 
این کتاب ها اگر خوب تهیه شده باشند، 
احساس مسئولیت فرد را نسبت به جامعه 
بیشتر  از وظایف جامعه  را  او  و آگاهی 
با مرضیه  را  این موضوعات  می سازند. 
نفری، از اهالی فرهنگ و ادبیات در قم 
»شب های  نوجوان  رماِن  نویسنده  و 
که  شده  گذاشته  میان  در  بی ستاره« 

حاصل آن از نظرتان می گذرد.
 * شما در حوزه تالیف رمان برای 
نوجوانان فعالیت دارید. به نظرتان نسل 

نوجوان ما کتابخوان است؟
نوجوان هایی  کلی،  به طور   **
بزرگ  کتابخوان  خانواده های  در  که 
هستند،  کتاب  به  عالقه مند  شده اند، 
خودشان  نتخابی  ا کتاب های  دنبال 
می گردند و دوست ندارند کسی کتابی 
را به آنها تحمیل کند. اما بچه هایی که 
در کودکی شان با کتاب غریبه بوده اند، 
بسیار جذب فضای مجازی می شوند و 
کتاب  جذب  را  آنها  می توان  به سختی 
که  بستری  و  خانوادگی  تربیت  کرد. 
در  است،  کرده  رشد  آن  در  نوجوان 
و  می دهد  نشان  را  خودش  نوجوانی 
نوجوان را اهل کتاب می کند یا اینکه او 

را از کتاب فراری می دهد.
 * کتاب خواندن اساسا چه کمکی 
به نوجوان می  کند؟ و چگونه می توانیم 

این فرهنگ را توسعه دهیم؟

** نوجوان به دنبال تجربه است 
را  بزرگترها  حرف  نمی خواهد  دلش  و 
نوجوان  رمان  کند.  قبول  همین طوری 
آنها  به  را  جدید  تجربه های  فرصت 
می دهد. وقتی نوجوانی راه خطا می رود 
و با مشکالت بزرگ مواجه می شود و 
را  اندوهش  و  غم  داستان  در  نوجوان 
می بینید. شاید بتواند در دنیای حقیقی 
انتخاب های  تا  کند  کمک  نوجوان  به 
بهتری داشته باشد تا با تجربه های تلخ 

کمتری مواجه شود.
تبلیغ  و  تبین  در  رسانه  نقش   * 

کتاب چیست؟
گرفته  قدرت  به قدری  رسانه   **
و  کودک  برای  ند  می توا که  است 
که  بزرگسالی  گاهی  حتی  و  نوجوان 
قدرت تحلیل ندارد، ذائقه و سلیقه بسازد. 
تبلیغات وسیع یک کتاب می تواند همه 
بگیرند  را دست  آن  تا  را کنجکاو کند 
از  پر  و بخوانند. گاهی فضای مجازی 
تبلیغ یک کتاب می شود، وقتی کتاب را 
می خوانیم، متوجه می شویم که بسیاری 

از تبلیغات درست نبوده است.
در  را  کتاب  معرفی  سهم   *  
تلویزیون چگونه  فراگیر مثل  رسانه ای 

ارزیابی می کنید؟
** بسیار زیاد. وقتی تلویزیون یک 
تایید  تبلیغ می کند، یک جور  را  کتاب 
خانواده ها  هست.  هم  کتاب  محتوایی 
تهیه  را  کتاب  آن  و  می کنند  اطمینان 
برنامه  کارشناس  یک  وقتی  می کنند. 
تلویزیونی به یک کتاب اشاره می کند، 
شاهد فروش باالی آن کتاب می شویم. 
امیدواریم صدا و سیما با کتاب آشتی کند 

تا بتواند فرهنگ جامعه را ارتقا دهد.
* نهادهای فرهنگی اعم از دولتی 
فرهنگ  می توانند  چگونه  غیردولتی  و 

کتابخوانی را توسعه دهند؟
** بهترین کار استفاده از کتاب و 
ادبیات در تهیه فیلمنامه، نمایشنامه  و 
... است. یعنی ارجاع به کتاب و اینکه 
جستجوی  تحقیقش  برای  دانش آموز 
اینترنتی نکند، سراغ کتاب برود. ادارات 

کارمندانشان را به مطالعه سوق دهند. 
ادبیات  خواندن  که  دارد  اشکالی  چه 
ضمن  آموزش های  جزو  کالسیک 
برگزاری  باشد؟  رمندان  کا خدمت 
با  دورهمی های  کتابخوانی،  مسابقات 
موضوع کتاب، آشنایی با تازه های نشر 
و برگزیده های جوایز ادبی می تواند ما را 
یک گام جلوتر ببرد و فرهنگ کتابخوانی 

را توسعه دهد.
* برگردیم به حوزه فعالیت شما. 
مهم  منظری  چه  از  را  نوجوان  رمان 

می دانید؟
* اهمیت رمان نوجوان به خاطر 
موقعیت سنی خاصی است که نوجوان 
در آن قرار گرفته است؛ بازه سنی که نه 
کودک است نه بزرگسال. رمان نوجوان 
باید بتواند به برطرف کردن سرگردانی 
نوجوان در این سن کمک کند. کمک 
بحران های  بتواند  تا  باشد  آرام  کند 

نوجوانی را پشت سر بگذراد.
 * چگونه به این حوزه عالقه مند 

شدید؟
هنوز  نوجوانی ام  خاطرات   **
بعضی  هنوز  است.  پررنگ  یم  ا بر
بارانی  هوای  و  حال  همان  وقت ها 
روزهای نوجوانی را دارم. عالوه بر آن 
دختر نوجوان دارم که لحظه به لحظه 
از  نمی توانم  و  می بینیم  را  تالطم اش 
نوجوانی فاصله بگیرم. موقعیت شغلی 
بین  که  وامی دارد  را  من  دارم،  که 
کودکان و نوجوانان باشم و از نزدیک 

با آنها زندگی کنم.
ارتباطتان  و  مراوده  توجه  با   *  
گرایش  به نظرتان  سنی،  گروه  این  با 
نوجوان های امروز بیشتر به چه مسائلی 

است؟
عوض  اصلی  دغدغه های   *
بحران  با  همیشه  نوجوانان  نمی شوند. 
دلشان  همیشه  هستند.  مواجه  هویت 
می خواهد مستقل شوند و خانواده ها این 
اجازه را نمی دهند. دهه ۶0 وقتی دختر 
نوجوانی دلش می خواست تنهایی بیرون 
خانواده  بگذارد،  قدم  پارک  در  یا  برود 

و  نمی دادند  اجازه  می شدند،  نگرانش 
اما  می بردند.  سوال  زیر  را  استقاللش 
کالس های  نوجوان ها  از  خیلی  امروز 
می روند.  مختلف  ورزشی  و  هنری 
باز  اما  می روند  زبان  و کالس  باشگاه 
با  نمی دانند.  مستقل  را  خودشان  هم 
شده اند  بزرگ  که  دارند  تنش  خانواده 
شخصی  تلفن  خط  و  گوشی  باید  و 
که  نگرانند  خانواده ها  باشند.  داشته 
شاید نوجوان هایشان نتوانند در فضای 
کنند.  مراقبت  خودشان  از  مجازی 
فرصت  منتظر  فضا  این  در  خیلی ها 
و  ساده  نوجوان های  از  که  هستند 
مدل  حاال  کنند.  بی تجربه سوءاستفاده 
نوجوان ها  با  بزرگترها  دعوای  و  تنش 
همان  اصلی  دغدغه  ولی  شده  عوض 

استقالل طلبی نوجوان است.
بین  تفاوتی  چه  شما  نظر  به   *  
نوجوان های دیروز و امروز وجود دارد؟

** خدا را شکر سطح رفاه جامعه 
امروز  نوجوان های  است.  رفته  باالتر 
آنها  والدین  دارند.  بیشتری  امکانات 
را در سال های جنگ  نوجوانی سختی 
دلشان  حاال  و  گذرانده اند  انقالب  و 
زندگی  راحت تر  فرزندانشان  می خواهد 
کنند. تمام تالش خانواده ها فراهم کردن 
تفکر  همین  بچه هاست.  نسبی  رفاه 
نوجوان های  از  باعث شده است خیلی 
نتوانند  و  شوند  شکننده  و  ضعیف  ما، 
نسل  کنند.  را حل  مشکالت خودشان 
زندگی  گسترده  خانواده های  با  دیروز، 
و  اقوام  دیدن  بودن،  هم  با  می کرد؛ 
خیلی  دیگران،  تجربه های  از  استفاده 
وقت ها کارگشا بوده است. کمتر احساس 
می کردیم.  بودن  مستاصل  و  تنهایی 
نسل امروز منزوی شده است. نوجوان 
همه  می برد.  سر  به  اتاقش  در  تنها 
امکانات فراهم شده اما وقتی با او حرف 
می زنی، می فهمی که حجم تنهایی اش 

چقدر بزرگ است.
 * با در نظر گرفتن این تفاوت ها 
نویسنده  به عنوان  سنی تان  فاصله  و 
چطور با نوجوان ها و نیازهایشان ارتباط 

برقرار می کنید؟
را  امروز  نوجوان  اینکه  برای   *
نقاب  بدون  و  خوب  باید  بفهمیم، 
و  بزنیم  حرف  هم  با  ببینیم.  را  آن ها 
فضایی فراهم کنیم که نوجوان ها بدون 
را  بزنند و خواسته هایشان  ترس حرف 
داشتن  بزرگ من  کنند. شانس  مطرح 
در  فعالیت  همچنین  و  نوجوان  دختر 
کتابخانه ای است که نوجوان ها در آن 

تردد دارند.
کتاب  آخر،  سوال  به عنوان   *  

جدیدی در دست تالیف دارید؟
با  بزرگسال  رمان  یک  بله   **
دارم  دست  در  اجتماعی  دغدغه های 
سر  پشت  را  اولیه  نگارش  مراحل  که 

می گذارد.

رمان نوجوان 
باید سرگردانی نوجوان در این سن را برطرف کند

 زندگی »ناصرخسرو« رمان شد
رمان  شامل  یمگان«  دره  »آواره  کتاب 
محمدرضا  نوشته  قبادیانی  ناصرخسرو  زندگی 
توکلی صابری توسط انتشارات معین منتشر و 

راهی بازار نشر شد.
و  شاعر  حکیم،  قبادیانی،  ناصرخسرو 
فیلسوف ایرانی است که عالوه بر تسلط بر علم 
ریاضی، به جهانگردی هم پرداخته و سفرنامه 
از  یکی  او  است.  نوشته  سفرهایش  از  مهمی 
شخصیت های برجسته علمی و فرهنگی ایران 
دو  ناصرخسرو  است.  هجری  پنجم  قرن  در 
دوره مهم در زندگی دارد که یک تحول مهم 
او در  باعث شد  این تحول  قرار دارد.  بین شان 

42 سالگی از دبیری شراب خوار و لذت جو در دربار پادشاهان، تبدیل به شوریده ای 
شود که به مدت 7 سال در سفر بود.

این شاعر شیعه، پس از انجام سفرش، تبدیل به یک مبارز اجتماعی سیاسی شد 
و با مقامات سیاسی که از دین سوءاستفاده می کردند، به مقابله پرداخت. همین مبارزه 
باعث شد دشمنانش در نهایت قصد جانش را بکنند. در نتیجه ناصرخسرو از بلخ 
خارج شده و به دره یمگان در منطقه کوهستانی بدخشان پناه برد. او با ورود به 

این منطقه نوشتن و سرودن را ادامه داد.
به  این اثر  در  یمگان«  دره  نویسنده کتاب »آواره  توکلی صابری  محمدرضا 
شرح و روایت داستانی اتفاقات مورد اشاره از زندگی ناصر خسرو پرداخته است. او 
همزمان با هزارمین سالروز میالد ناصرخسرو به همان سفری رفت که ناصرخسرو 
رفته بود و در پایان این سفر طوالنی، گزارشی از سفر خود نوشت که تحت عنوان 
»سفر برگذشتنی« منتشر شد. صابری در ادامه به زیارت مزار ناصرخسرو در منطقه 
بدخشان رفت و گزارش این سفرش را هم در کتاب »سفر دیدار« به طور مکتوب 
ارائه کرد. تصحیح قدیمی ترین نسخه سفرنامه ناصرخسرو در هند از دیگر خدماتی 

است که این پژوهشگر در زمینه زندگی و آثار ناصرخسرو دارد.
منتشر  تومان  هزار   40 قیمت  و  394 صفحه  با  یمگان«  دره  »آواره  رمان 

شده است.

ادبیات در جلوگیری از خشونت تأثیر دارد 

رضی هیرمندی می گوید: یکی از علت هایی که خشونت  بر »رومینا«ها اعمال 
می شود دوری از ادبیات و زیبایی شناسی هنری و نداشتن روح تلطیف شده از رهگذر 

هنر است.
این مترجم ادبیات کودک و نوجوان در پی اتفاقی که برای »رومینا، دختر 14ساله 
تالشی« رخ داده است و کشته شدن او به دست پدرش، درباره پرداختن به مسائل 
نوجوانان و نقش ادبیات بر جلوگیری از خشونت های خانگی اظهار کرد: ادبیات نه تنها 
در مشکالت رفتاری کودکان و نوجوانان می تواند تأثیرگذار باشد بلکه در تمام مسائل 
زندگی بزرگساالن و به طور کلی انسان ها نیز  می تواند تأثیرگذار باشد، اما از کانال 
خود و آن کانال، کانال هنر است.  یعنی در مورد مسئله کودک و نوجوان، مشخصا 
کودک و نوجوان ما به دانش و دانایی احتیاج دارد. این دانش و دانایی از رهگذر علم 

و تجربه به بچه ها منتقل می شود.
او افزود: کودکان و نوجوانان در کنار دانایی به نوعی پالودگی هنری هم نیاز 
دارند؛ به طور مثال می گوییم برای این که کودک با این نوع مشکالت روبه رو نشود، 
باید به حقوق خود آشنا باشد. او این حقوق را عمدتا از طریق دانش یاد می گیرد. یعنی 
ما باید در مدرسه و در خانواده به بچه ها بگوییم چه موجودیت و جایگاهی در جامعه 
دارند و در آن جایگاه چه حقوقی دارند، در واقع بایدها و نبایدهای شان در زندگی 
چیست و بایدها و نبایدهای دیگران چیست. مربیان، معلمان، نویسندگان، مترجمان و 
تصویرگران کودک و نوجوان باید به  آن ها توجه کنند. اما همان طور که گفتم این ها 
بحث دانایی و بحث اطالعات و داده هاست که همه برای گذران زندگی و پیشرفت به 
آن نیاز دارند، اما در کنار آن به یک  نوع  پالودگی روح و  آرامش نیاز دارند و این جاست 

که ادبیات کمک می کند.
هیرمندی با بیان این که معتقد است دانایی، دانش و هنر نباید به صورت اجباری 
باشد، گفت: وقتی بچه ها پیشم می آیند، برای این که کتاب به آن ها تحمیل نشود، ازشان 
می پرسم دوست دارید به شما کتاب  بدهم یا نه؟ بچه ها بالفاصله به من می گویند 
مدرسه به ما کتاب می دهد. این را با حالت انزجار بیان می کنند،  یعنی این که کتاب 
بس و  از کتاب زده شده ایم. چیزی که  بسیار دردناک است این است که بچه های 
ما فکر می کنند کتاب یعنی کتاب درسی. هنوز بسیاری از بچه های ما نمی دانند برای 
این که جهان بینی گسترده تری داشته باشیم و دنیا را از دریچه زیبایی شناسی ببینیم چیز 
دیگری غیر از  کتاب درسی هم هست که  آن ادبیات است. یکی از دردهای بزرگ 
بچه های ما و یکی از  دالیلی که ناهنجاری ها  و اجحافاتی را درباره بچه ها ایجاد 
می کند، این است که نه پدر با ادبیات آشناست و نه کودک و نوجوان. این درد ماست.

او در ادامه خاطرنشان کرد: توانایی و قدرت نویسنده ها و مترجمان در حوزه 
پالودگی روح از طریق اهدای ادبیات به آن هاست، اما مشکل بزرگ مان این است که 
ما جایگاه و پشتوانه رسمی نداریم و در بسیاری از موارد راه بر ما بسته است؛ راهی 
که دست بچه ها را بگیریم  و جهان را از گستره زیبایی شناسی نشان شان بدهیم. چرا؟ 
زیرا یکی از موضوعات مهم زیبایی شناسی،  مسئله عشق است. اگر ما عشق واقعی را 
به بچه ها بدهیم آن ها سراغ عشق  ناهنجار نمی روند و از همه مهم تر زمانی که این 
بچه ها بزرگ تر شوند پدری و مادری آشنا با مهرورزی، آشنا با عشق و محبت، به دور 
از  خشونت، به دور از اسلحه و کارد به دست گرفتن،  به دور از داس به دست گرفتن 
و حتی  چوب به دست گرفتن خواهند بود. اما پدری که خودش از روز اول با مهر آشنا 

نبوده و راه مهر را بر روی او بسته اند، این پدر با یک نوع خشونت درونی بار می آید.
این مترجم سپس بیان کرد: محلی که من زندگی می کنم در کنار یک روستا 
واقع است، در همین محیط بچه هایی را می شناسم که آهنگ پیشواز خود را آهنگ 
مادر انتخاب کرده اند، این نشان می دهد که مادرشان را دوست دارند و می خواهند 
این دوستی را ابراز کنند. من از این کارشان لذت می برم، اما زمانی که با همان فرد 
درباره خاطرات کودکی اش صحبت می کنی، می گوید »پدرم  برای این که در  شالیزار 
کار کنم، من را از درخت آویزان می کرد.« این فرد با این خشونت بزرگ شده است. 
به حکم وظیفه به پدرش خدمت می کند اما محبت واقعی را با مادرش دارد و آهنگ 
پیشواز و درون قلبش مادر است.  این بچه فکر می کند پدر به حکم جامعه ای که در 
آن بزرگ شده، خواسته او را تربیت کند. بچه ای که این طور بزرگ شود، ممکن است 
بچه اش را  این طور تربیت کند و برای این که کودکش را به اصطالح خوب تربیت 

کند نه تنها دست روی او بلند کند بلکه چاقو هم به دست بگیرد.
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زهرا ثقفی الریجانی

مردی که به »شاعر انقالب « شهرت داشت
خردادماه،  دوم  و  بیست  امروز، 
حمید  درگذشت  سالروز  با  است  مصادف 

سبزواری در سال  139۵
حمید  به  مشهور  ممتحنی،  حسین 
انقالب«   »شاعر  عنوان  به  که  سبزواری 
سبزوار  در   1304 به سال   یافته،  شهرت 
پیشه ور  پدرش، »عبدالوهاب«،  زاده شد. 
داشت.  شعری  قریحٔه  که  بود  ساده ای 
جدش، مال محمدصادق ممتحنی، شاعری 
بود که »مجرم« تخلص می کرد و آثارش 

در سفری به مشهد و در حملٔه راهزنان به یغما رفت. وی در 1331 ازدواج 
کرد و یک سال بعد از ازدواج، کودتای 28 مرداد 1332 برایش گرفتاری هایی 
به وجود آمد و تحت تعقیب قرار گرفت. از این رو، مدتی متواری بود و مدت 

زمانی را در اسفراین به صورت مخفی زندگی کرد.
مادرش  نزد  و  خانه  در  را  قرآن  به مدرسه،  رفتن  از  قبل  سبزواری، 
آموخته بود و بعد به مدرسٔه شیخ حسن داورزنی رفت. دوره نوجوانی را در 
سبزوار گذراند و اولین کتابش توسط کتاب فروشی خسروی چاپ کرد شد. 
پدر و مادر حمید سبزواری اولین استادان وی بودند و جامع المقدمات 

را نزد میرزا حبیب جوینی خواند و دیگر استادش محمدعلی محمدی بود.
نوجوانی وجوانی سبزواری در دوران حکومت رضاشاه پهلوی گذشت و 
تحوالت این دوره بر روحیه وی تأثیر گذاشت. چهارده ساله بود که سرودن 

شعر را آغاز کرد. 
مهم ترین فعالیت سبزواری، شاعری است. وی بعد از انقالب 13۵7، 
ضمن کار در بانک تجارت، برای انقالب شعر و شعار می ساخت و کمی 
بعد بازنشسته شد و تمام توان خود را صرف فعالیت های فرهنگی و هنری 

صرف کرد و در شورای شعر مشغول کار شد.

سفرنامه ای برای رهایی از هراس تنهایی
زهره حق بین درباره ترجمه کتاب »وقتی برای تنهایی« که به زودی 
گر چه  اثر،  »این  منتشر خواهد شد گفت:  کتاب یک  انتشارات  از طریق 
به صورت کلی در مجموعه ادبیات است اما قالب واحدی را تا انتها پیش 
نمی برد و می تواند در دسته های دیگری مثل خودشناسی نیز قرار بگیرد«.

حق بین درباره زمینه و محتوای اثر گفت: »گر چه در ظاهر امر، اثر با 
مقوله رشد شخصی هم نامرتبط نیست اما در فضایی از جنس شرح حال 
رقم می خورد و از این رو حوزه اصلی آن ادبیات است. به زعم من این کتاب 
بیشتر از جنس یادداشت های شخصی است که سمت و سوی سفرنامه را در 
پیش می گیرد و می توان آن را ادبیات غیرداستانی دانست. کتاب جستاری 
است که لذت تنهایی را از زاویه سفر و گردشگری می کاود و در واقع انتخاب 
این چهار شهر، گونه های متفاوتی از سفر را زیر ذره بین می گذارد؛ این که 
به وقت تنهایی در سفر، جزئیات محیط بیش از انسان هایی که در اطراف 
گردشگر هستند، مورد توجه قرار می گیرد. نویسنده در نهایت می خواهد کسانی 
که در عین عالقه به سفر، تنها هستند و از این تنهایی هراس دارند و به 
همین خاطر تن به سفر نمی دهند، واکاوی کند و در همین راستا می کوشد 

این هراس را فرو بنشاند.«
حق بین در مورد عنوان فرعی کتاب که چهار فصل و چهار شهر است 
گفت: »روند داستان طی چهار فصل سال طی می شود. نویسنده در بهار 
به پاریس می رود، در تابستان به استانبول، در پاییز به فلورانس و سرانجام 
در زمستان به شهر خود – نیویورک – بازمی گردد تا آنجا مسائلی که قبال 

کمتر به آن توجه کرده را بررسی کند.«
وی پیرامون علت انتخاب این اثر برای ترجمه گفت: »این اثر، اولین 
کتاب این نویسنده است. استفانی روزنبلوم، ستون نویس روزنامه نیویورک 
تایمز است و برایم جالب بود که او به واسطه حرفه خود یعنی روزنامه نگاری، 
بیش این که درگیر کلمات و بازی های ادبی بشود، از منظر یک ژورنالیست 

به جزئیات شهرها می نگرد.«

کیوان صادقی درحالی از هیاهوی کاالواره شدن کتاب می گوید 
که معتقد است جوایز ادبی در ایران به این آفت آلوده شده اند که 

سعی می کنند ادامه روند تبلیغات یک کتاب باشند.
بخش  در  که  سکوت«  برای  نت  »دوازده  کتاب  نویسنده 
مجموعه داستان نوزدهمین و بیستمین دوره جایزه »مهرگان ادب« 
به عنوان تقدیرشده معرفی شده است، در گفت وگو با ایسنا، درباره 
ایرانی و نشر آن ها در سال های  وضعیت کیفی داستان های کوتاه 
اخیر اظهار کرد: متاسفانه داستان کوتاه ایرانی از لحاظ صنعت نشر در 
وضعیت خوبی نیست؛ یعنی اگر در ادامه فرآیند نوشتن، چاپ، انتشار و 
فروش کتاب را درنظر بگیریم، باید بگویم که چرخ این صنعت امروزه 
به کندی می چرخد؛ برای همین ناشران مجبور می شوند کار عامه پسند 
و کارهای ترجمه تضمین شده منتشر کنند که در دنیا شناخته شده است 

و حداقل از فروشش در دنیا تا حد زیادی مطمئن هستند.
صادقی در ادامه گفت: داستان ایرانی نمی تواند معاش نویسنده 
را تامین کند و در بسیاری موارد هزینه های چاپ، نشر و توزیعش 
را پوشش دهد، برای همین خیلی از کارهای خوب دیده نمی شوند. 
بعضی وقت ها کتابی را بعد از چند سال تهیه می کنیم و می بینیم 
کتاب خیلی ارزشمندی است که گم نام مانده بود، چون یا نویسنده اش 
شهرستانی بوده یا ناشرش و یا خود نویسنده خیلی اهل تبلیغ نبوده یا 
نویسنده اهل روندی که بقیه طی می کنند نبوده و در نهایت کتابش 

دیده نشده و مسلما برایش برگشت مالی نداشته است.
او با تاکید بر این که نویسنده باید بتواند از نوشتن امرار معاش 
کند بیان کرد: امروزه متاسفانه این اتفاق نمی افتد. به گمان من، فارغ 
از هر نیتی همین که نویسندگان ادبیات داستانی ایرانی را نگه می دارند 
باید به آن ها آفرین گفت و در عین حال آسیب شناسی کرد که چرا 
زیر  ناشران  از  نمی چرخد، چرا خیلی  این مجموعه  اقتصادی  چرخ 
آن  ادبی  و حلقه های  نمی روند، چرا جوایز  ایرانی  داستان  بار چاپ 
ادبیات است رعایت نمی کنند و  را که در شأن  شایسته ساالری ای 
خواننده خیلی وقت ها از خریدن داستان ایرانی سرخورده شده و در 
مجموع آن فراغتی را که نویسنده باید از نظر مالی برای دیدن اطراف 

خود داشته باشد ندارد.
ضرورت  درباره  داستان نویس  این 
به  ایرانی،  ادبیات  و  داستان  به  توجه 
مسئله  ترجمه  کار  خواندن  در  این که 
جامعه دیگری را می خوانیم اشاره و اظهار 
کرد: وظیفه ادبیات در قالب داستان و رمان، 
توصیف، واکاوی و شرح آن چیزی است که 
انسان معاصر در یک جغرافیا با آن دست 
به گریبان است. این موضوع می تواند در 
یک قاره یا دهه دیگر چیز دیگر و امروز در 

جامعه ما چیز دیگری باشد. از این حیث پرداختن به داستان ایرانی 
فعاالن حوزه فرهنگ مهم  و  نهادهای فرهنگی و رسانه ها  توسط 
است نه از این نظر که چه سودی نصیب نویسنده می شود. زیان ابتر 
ماندن این کار به نویسنده برنمی گردد، نویسنده در حین خلق متوجه 
این هست که کارش دارای چه درجه ای از اهمیت است و این که 
مخاطب از کارش استقبال کند یا نه برای نویسنده در درجه دوم 
است. اما سود اصلی آن کتاب در دیالوگی است که ایجاد می کند، 
اگر کتاب نتواند دیالوگ ایجاد کند، در اهداف خودش ابتر مانده است. 
به همین خاطر به گمان من نویسنده ای که می نویسد، وظیفه اش 
را انجام می دهد و اگر این وسط خللی هست، باید به سراغ رسانه و 

فعاالن فرهنگی برویم.
صادقی تشخیص ادبیات پیشرو، ادبیاتی را که باید تقویت و 
حمایت شود، وظیفه اصلی جایزه های ادبی در جهان دانست و اظهار 
کرد: در همه جای دنیا شاهد هستیم که جوایز متعدد از طرف بخش 
خصوصی و بعضی وقت ها دولت ها حمایت می شوند و وظیفه شان در 
واقع شناسایی آثار به گمان خودشان برتر در هیاهوی رسانه است. 
چون وجه کاالیی کتاب ناشر را مجبور می کند که مثل کاال با آن 
برخورد کند، به همین دلیل حتی نویسنده ها هم بعضی وقت ها گرفتار 
این بازی می شوند. کتاب مثل یک کاال توسط برند ناشر، دوستان 
نویسنده، خود نویسنده و حلقه های ادبی ای که نویسنده عضو آن ها 

تواتر  و  تداوم  این  می شود.  تبلیغ  است 
تبلیغات بعضی وقت ها باعث دیده شدن 
کارهایی می شود که ارزش ادبی چندانی 
این  که  است  این  جوایز  وظیفه  ندارند. 
مسیر را تحصیح کنند و در این هیاهوی 
تبلیغات و کاالواره شدن کتاب یک نگاه با 
طمأنینه  به آثاری که در یکی دو سال اخیر 
منتشر شده داشته باشند و از آن هیاهوی 
تبلیغاتی فاصله بگیرند تا بتوانند با متر و 

معیار ادبیات کتاب ها را بسنجند.
او افزود: اولین نتیجه این کاال شدن کتاب سرخوردگی مخاطب 
است. نشرهایی داریم که هر اثری را منتشر می کنند و به واسطه برند و 
دستگاه تبلیغاتی شان پروپاگاندایی دور آن ایجاد می کنند. خیلی وقت ها 
مخاطب کتابی را با قیمت گزاف تهیه می کند اما سرخورده می شود؛ 
نتیجه این موضوع تضعیف مخاطب داستان ایرانی است. متأسفانه 
ما دیگر کتاب  از مخاطبان و کتاب خوان های  قابل توجهی  درصد 
ایرانی نمی خوانند و احساس می کنند به نوعی در حق شان اجحاف 
شده یا سرشان کاله رفته است و اسیر تبلیغات و موج رسانه ای ناشر 
شده اند، برای همین امروزه دیگر خیلی ها ترجمه می خوانند، در نتیجه 

جوایز باید این مسیر را تصحیح کنند.
این نویسنده که معتقد است نگاه کاالیی به کتاب به جوایز 
ادبی هم رسوخ کرده است بیان کرد: جوایز ادبی در ایران به این آفت 
آلوده شده اند که سعی می کنند ادامه روند تبلیغات یک کتاب باشند، 
اما همان طور که گفتم این روند در مجموع به کمتر شدن خواننده 
داستان و رمان ایرانی منجر  و باعث بی رونق تر شدن بازار می شود.

کیوان صادقی با بیان این که نویسنده وظیفه تبلیغ کتابش را 
ندارد گفت: این وظیفه در وهله اول به عهده منتقدان است که کتاب را 
بعد از انتشار مورد بررسی قرار دهند و بعد از آن جوایز ادبی باید از میان 
کتاب ها، کتاب های شایسته تر را انتخاب کنند. اما همان طور که گفتم 
جوایز در ایران با هدف رزومه سازی و برکشیدن اعضای یک گروه یا 

دسته ادبی ایجاد شده اند و سعی در باال آوردن کتاب هایی دارند که 
مخاطب بعد از خواندن شان متوجه می شود که همه این هیاهو برای 
هیچ بوده است. جوایزی هم هستند که وجهه دولتی دارند و این جوایز 
از آن جایی که سعی می کنند در انتخاب های شان خط مشی در نظر 
بگیرند متاسفانه چتر حمایتی شان بر تمام کارهایی که در آن سال ها 
انجام شده قرار نمی گیرد. از این جهت سعی می کنند کارها را از یک 

فیلتر رد کنند که امروزه نتایجش برای مخاطب قابل اتکا نیست.
او با اشاره به سهم ناچیز داستان ایرانی از رسانه ها و نهادهای 
رسانه ها  و  فرهنگی  نهادهای  من،  گمان  به  کرد:  اظهار  فرهنگی 
آن  از  و بخشی  نمی پردازند  ایرانی  کار  به  شاید  و  باید  که  آن طور 
دارد  وجود  ما  فرهنگ  برمی گردد. آفتی در  تنگ نظری ها  به  شاید 
که فکر می کنیم پرداختن به یک هنرمند وطنی ممکن است برای 
بیاورد و برای همین بیشتر سعی می کنیم به  اعتباری به وجود  او 
کار ترجمه و هنرمند خارجی بپردازیم. من فکر می کنم حل شدن 
این قضیه شاید به بهبود اقتصاد نشر در داستان کمک کند و برای 
نویسندگان حاشیه امنی ایجاد کند که الزمه آن این است که بپذیریم 
ادبیات ایرانی مثل گفت وگوی درون یک خانواده است، این گفت وگو 
با هر لحنی باشد، حتی اگر کسی برنجد، واجب است. نباید ادبیات 
ایرانی را دچار توطئه سکوت کنیم، امروزه نویسندگان بسیاری داریم 
که فراموش شده اند، نمی نویسند، از نظر معیشتی مشکل دارند و در 

جریان تبلیغاتی ناشران قرار ندارند و این یک خسران عظیم است.
پایان  برای سکوت« در  نویسنده مجموعه داستان »12 نت 
درباره کتابش توضیح داد: این کتاب یک مجموعه داستان به هم 
پیوسته است که از لحاظ فرمی هر داستان مستقل و جداگانه قابل 
خواندن است، اما در مجموع داستان ها کنار هم خط سیر طولی و 
عرضی گسترده تری هم پیدا می کنند. این مجموعه در سال 97 توسط 
نشر نیماژ منتشر شده است. محور اصلی آن مهاجرت است و راوی 
آن یک مهاجر افغان مقیم ایران به اسم »احمد« است، ماجراها در 
یک کارگاه ساختمانی اتفاق می افتد که در هر داستان شاهد آدم هایی 

جدید و اتفاقات بین آن ها هستیم.

کاال شدن کتاب و آفت جایزه های ادبی
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» گاو پیشونی سفید« رادیو نمایش

 امروز،  پنج شنبه بیست و دوم 
خرداد ماه افسانه ایرانی » گاو پیشونی 
افسانه«  »افسون  برنامه  در  سفید« 

رادیو نمایش پخش می شود.
سهیال خدادادی که افسانه گاو 
پیشونی سفید را تنظیم رادیویی کرده، 

این قرار است که سال ها  از  گفت داستان 
زندگی  زندگی می کردند که  روستاها، زن و شوهری  از  یکی  در  پیش 
شیرینی داشتند و با تولد پسرشان گرگین، شیرینی زندگی آن ها بیشتر 
شد ، اما چند روز بعد از تولد گرگین، مادرش مریض شد و از دنیا رفت.

این افسانه به روایت مهرخ افضلی، با هنرمندی ماندانا محسنی،مهدی 
نیا، محمدرضا  امیر فرحان  یگانه،  نوشین حسن زاده، محمد  طهماسبی، 
واحمد  نگین خواجه نصیر، سیما خوش چشم  نورالدین جوادیان،  قلمبر، 

گنجی ساعت 22:4۵ روز پنجشنبه پخش می شود.

پرویز فالحی پور »قاضی« شد

یریال  تصویربرداری  ادامه  با 
تلویزیونی »خانه امن« به کارگردانی 
احمد معظمی، پرویز فالحی پور نیز به 

جمع بازیگران آن پیوست.
سریال »خانه امن« که از تولیدات 

تهیه کنندگی  به  است  فیلم  سیما  مرکز 
تهران  در  تابستان 98  از  ابوالفضل صفری 
کلید خورد و تاکنون بیش از ۶0 درصد آن تصویربرداری شده است.بازیگر 
پیش کسوت پرویز فالحی پور نیز به جمع این سریال پربازیگر سیاسی- امنیتی 
پیوسته و قرار است نقش یک قاضی را »خانه امن« ایفا می کند و دیگر 
بازیگران آن حمیدرضا پگاه، سیما تیرانداز، امین زندگانی و سامان صفاری 
هستند و سایر عوامل آن عبارتند از مرتضی متولی، مرتضی اصفهانی، کامیاب 
متولی، احمد گودرزی، پری سا  ناهیدپور، سید جواد حسینی، مهدیار سزاوار، 

محمدرضا ملکی، آگرین صالحی، سعید آهنگرانی و...

پیمان یزدانیان آلبوم تازه منتشر می کند

آهنگسازان  از  یزدانیان  پیمان 
سینما  سبک  صاحب  و  شده  شناخته 
که طی سال های اخیر در پروژه های 
سینمایی متعددی به عنوان آهنگساز و 
نوازنده حضور داشته و با خلق آثاری 

به  بخشی  هویت  موجب  توانسته  مناسب 
ماه  تا یک  آثار سینمایی شود،  از  بسیاری 

دیگر تازه ترین آلبوم خود را منتشر می کند.
دوم  »برداشت   ،»1380  – فیلم(  )موسیقی  »برداشت  آلبوم های 
)موسیقی فیلم( – 1383«، »گذر )موسیقی فیلم( – 138۵«، »همراه با باد 
)موسیقی فیلم( – 1387«، »سوئیت ها )پنج سوئیت برای پیانو( – 1388«، 
»از انعکاس شهرهای دور )موسیقی فیلم( – 1391«، »رام )بداهه نوازی 
پیانو و کمانچه حسام اینانلو( – 1394« ازجمله آثاری است که تاکنون 

از پیمان یزدانیان منتشر شده است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

اکران آنالین »عنکبوت« 
در انتظار تصمیم سرمایه گذار

 » شد ن  خو « ه  تهیه کنند
و  کیمیایی  مسعود  کارگردانی  به 
ابراهیم  کارگردانی  به  »عنکبوت« 
آنالین  اکران  کرد  تأکید  ایرج زاد 

محمدصادق  نظر  به  بستگی  فیلم ها  این 
رنجکشان به عنوان سرمایه گذار دارد.

خود  اقدام  دست  در  سینمایی  پروژه های  درباره  جواد نوروزبیگی  
گفت: پروژه »بدون همه چیز« به کارگردانی محسن قرایی در مرحله پیش 
تولید قرار دارد و با دریافت پروانه ساخت به زودی مقابل دوربین می رود.

به   » نو ه  ما نه  نخا مهما « ی  فیلم ها  : د کر کید  تا ی  و
عباس  کارگردانی  به  »کشتارگاه«  کارگردانی تاکفومی تسوتسویی و 
امینی به صورت اکران آنالین به نمایش گذاشته شده و به زودی »سراسر 
شب« به کارگردانی فرزاد موتمن نیز به صورت آنالین نمایش داده می شود.
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یک تجربه جدید...

آیا اکران آنالین خوب است یا یک خطر براي سینماست!؟

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 15

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: 26305824- فکس: 26305824 صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

در ماه هاي اخیر سینماي کشورمان 
آنالین  اکران  نام  به  جدیدي  پدیده  با 
و  کرونا  از  پیش  تا  است.  شده  مواجه 
تعطیلي سینماها، فیلم هاي سینمایي در 
کشورمان تنها در سالن هاي سینما اکران 
مي شدند و سپس راهي شبکه نمایش 
از سایت ها  خانگي مي شدند که برخي 
و  کرده  خریداري  را  فیلم ها  این  نیز 
تعطیلي  با  حاال  اما  مي کردند.  پخش 
مردم  خانگي،  قرنطینه هاي  و  سینماها 
هم ترجیح مي دهند در خانه به تماشاي 
آثار سینمایي بنشینند و درواقع کشورمان 
به  را   VOD تجربه  بار  اولین  براي 
شکل حرفه اي تر و جدي تر دنبال مي کند 
اتفاقي که در جهان توسط شبکه هایي 
آمازون  و  اچ بي او  نتفلیکس،  چون 
بینظیري همراه  استقبال  به  مدتهاست 
شده و فیلم ها و سریال هاي پرستاره و 
گران قیمتي نیز در این شبکه ها ساخته 

مي شود.
فیلم های  آنالین  اکران  درواقع 
از  که  است  جدید  اتفاقی  سینمایی 
عمرش در کشور ما حاال حدود 3 ماه 
می گذرد. در این مدت فیلم های خروج 
ابراهیم حاتمی کیا، طال ساخته  ساخته 
پرویز شهبازی، مهمانخانه ماه نو ساخته 
ساخته  زیرنظر  تسوتسویی،  تاکفومی 
مجید صالحی، کشتارگاه ساخته عباس 
کیومرث  ساخته  ترمه  و  تیغ  امینی، 
رافعی  عباس  ساخته  بُهت  و  پوراحمد 
به این شکل اکران شدند. اینکه میزان 
بازخورد مخاطبان با این پدیده جدید به 
چه شکل بود یک سمت ماجراست و 
تولیدکنندگانی هستند  آن  سوی دیگر 
این  به  اگر دست  و  اما  هزاران  با  که 
اقدام زده اند. فارغ از اینکه این آثار تا 
چه اندازه مورد توجه واقع می شوند و 
می توانند بازگشت سرمایه داشته باشند، 
کشور  در  سینمایی  آثار  آنالین  اکران 
اکران  همانند  و  نداشته  مصونیت  ما 
دست  از  آثار  پرده ای  همان  یا  سنتی 
ماهواره ای  شبکه های  و  قاچاقچیان 
این شیوه  به  نبوده و  امان  همواره در 
نیز  راحت تر  چه بسا  قاچاقچیان  کار 
شده و در فاصله زمانی کوتاهی یعنی 
کمتر از چند ساعت نسخه قاچاق شده 
فیلم بدون صرف هزینه در کانال های 
که  آنجا  از  و  تلگرامی پخش می شود 
آثار  خرید  به  هنوز  ایرانی  مخاطب 
نکرده  عادت  فرهنگی  محصوالت  و 

خود  ظن  به  می دهد  ترجیح  است، 
آثار  تماشای  به  هزینه  صرف  بدون 
یک  با  لبته  ا که  بنشیند  یی  سینما
طب  مخا قطعا  نگشتی  ا سر ب  حسا
قاچاق شده  نسخه  دیدن همین  برای 
نیز صرف هزینه کرده و اثری به مراتب 
بی کیفیت تر را در اختیار گرفته است. اما 
این اتفاق، آنچنان سخت و غیرقابل حل 
حتی  ا به ر یی  قضا جع  مرا و  نیست 
بگیرند  را  آسیب  این  جلوی  می توانند 
بسیار  سختی  با  که  تولیدکننده ای  تا 
کرده  سینمایی  اثری  ساخت  به  اقدام 
است و حاال مجبور است به این شیوه 
اثرش را در معرض دید عموم قرار دهد 
این همان  نشود.  متضرر  این  از  بیش 
حال  در  دنیا  تمام  در  که  است  کاری 
انجام است و به دلیل باالبودن جریمه 
جرم قاچاق، این اتفاق بسیار کمتر رخ 
این  به  دست  متخلف  فرد  و  می دهد 

اقدام نمی زند.
آنالین  کران  ا دیگر  سوی  ز  ا
مناسب  کمکی  بازوی  یک  می تواند 
آن  به شرط  باشد  ایران  برای سینمای 
که ابتدا برای مخاطب جاافتاده و بداند 

امکان  این  از  استفاده  با  می تواند  که 
در خانواده و در کنار خانواده همانطور 
ر  ثا آ تماشای  به  رد  دا دوست  که 
نیازمند  اتفاق  این  و  بنشیند  سینمایی 
متأسفانه  که  است  گسترده  تبلیغات 
نهاد  اصلی ترین  به عنوان  صداوسیما 
را  جامعه  از  وسیعی  قشر  که  تبلیغی 
این  از  است  داده  اختصاص  خود  به 
این جریان  با  و  کناره گیری کرده  امر 
بسیاری  بنابراین  است.  نشده  همراه 
بی بهره  تبلیغات  از  سینمایی  آثار  از 
فضای  تبلیغات  به  تنها  و  ند  مانده ا
کرده اند.  بسنده  بیلبوردها  و  مجازی 
به عنوان  صداوسیما  اگر  حالی که  در 
قطعا  می شد  همراه  عمومی  نهاد  یک 

شیوه  این  جذب  بیشتری  مخاطبان 
اکران می شدند. نباید فراموش کرد که 
سینما رفتن یک پدیده اجتماعی است 
و تماشاگران برای این که در کنار هم 
نیازمند  بنشینند،  اثر  یک  تماشای  به 
سالن های تاریک سینما هستند و هیچ 
رفتار  این  جلوی  ند  نمی توا امکانی 
اجتماعی را بگیرد. اما در چنین شرایطی 
شیوه های جدید به کمک سینما آمده اند 
تا این جریان و این چرخه همچنان در 
حال گردش باشد. به هرحال سینما یک 
ایامی  صنعت سرگرمی ساز است و در 
که بسیاری در خانه مانده اند و امکان 
بیرون رفتن ندارند و سالن ها نیز تعطیل 
هستند، این بهترین اتفاق برای سرگرم 
کردن مخاطب است تا به تماشای آثار 
دنبال  را  خارجی  آثار  و  بنشیند  وطنی 
باید  کردن  دنبال  این  برای  اما  نکند. 
آثاری عرضه شوند که مخاطب را جذب 
کنند، جریانی که شاید در همین چندماه 
که  آثاری  و  نشد  توجه  آن  به  چندان 
مخاطب را ترغیب به دیدن کند چندان 
در این پلتفرم ها به نمایش درنیامدند. 
این نیز راه حل های خاص خود را دارد 

سوی  از  هزینه  صرف  با  می توان  و 
کرد  آثاری  نمایش  به  اقدام  پلتفرم ها 
هستند  موفق  مخاطب  جذب  در  که 
سمت  به  را  مخاطبان  نند  می توا و 
فیلم هایی که عالوه  خود جذب کنند. 
بازیگران  جذاب،  قصه  بودن  دارا  بر 
و  دارند  در آن حضور  نیز  شناخته شده 
مخاطب از پیش این آگاهی را داشته 
است که فیلم موردنظر می تواند برای 

او قابلیت تماشا داشته باشد.
کرونا، شیوه جدیدی از زیست را 
در اختیار ما قرار دارد که می توان روی 
آن تفکر بیشتری داشت و نسبت به آن 
که  چرا  داشت.  ساله  چند  چشم اندازی 
اکران  ازجمله  اکران،  جدید  شیوه های 

آنالین و حتی طرح سینما ماشین همگی 
به  نیروهای کمکی  به عنوان  می توانند 
کمک سینمای پرده ای یا سنتی بیایند تا 
این چرخه همچنان بچرخد. حال و پس 
از گذشت 4 ماه از بسته بودن سالن های 
با  سالن ها  بازگشایی  از  خبر  سینمایی 
به گوش می رسد که  از ظرفیت  نیمی 
با 2 فیلم این اتفاق رقم خواهد خورد. 
طبق آنچه کارگروه بررسی آسیب های 
کرونا در سینما در نظر گرفته است کف 
فروش برای فیلم ها تا 3 هفته محاسبه 
در  دوم  اکران  امکان  و حتی  نمی شود 
نظر  در  فیلم ها  برای  نیز  دیگر  زمانی 
شرایط  به  توجه  با  است.  شده  گرفته 
سینمایی  اثر  اکران  ریسک  پیش آمده 
برای تولیدکنندگان باالست و باید دید 
در این مورد کدام آثار خط شکن هستند. 
نیز  سینمایی  سازمان  راستا  همین  در 
200 میلیون تومان عالوه بر آن 300 
میلیون تومان وامی که در نظر گرفته 
بود به شکل بالعوض در اختیار صاحبان 
آثار می گذارد تا تولیدکننده این رغبت 
را داشته باشد اثرش را بعد از چند ماه 
تعطیلی و در حالی که هیچ پیش فرضی 
به  ندارد  وجود  اثر  استقبال  میزان  از 
روی پرده سینماها بفرستد. باید دید با 
توجه به تدابیری که سازمان سینمایی 
در نظر گرفته است کدام فیلم ها حاضر 
به پذیرش ریسک اکران بر پرده سینما 
هستند و شرایط اکران در سال جدید که 
4 ماه از آن گذشته است و طالیی ترین 
عیدفطر  اکران  که  اکران  زمان های 
حاال  رفته  دست  از  است  عیدنوروز  و 
تشدید  احتمال  که  باقی مانده  زمان  با 
و  زمستان  و  پاییز  فصل   2 در  کرونا 
بیشتری  سالن ها  شدن  بسته  احتمال 
همچنان  آیا  و  می رسد  کجا  به  است 
به مانند چند ماه گذشته به اکران آنالین 
به عنوان یکی از شیوه های اکران، توجه 
می شود یا پس از بازگشایی سالن های 
سینمایی این شیوه به دست فراموشی 

سپرده می شود.
که  است  این  دیگر  جالب  نکته 
مدت  این  در  که  فیلمسازاني  حتي 
بارها علیه اکران آنالین صحبت کرده 
این  در  هم  بودند  کرده  جبهه گیري  و 
فیلم هاي  نیستند  حاضر  خاص  شرایط 
خود را در سینماها اکران کنند و با این 
وضعیت به نظر مي رسد که حتي صف 
سینمایي  فیلم هاي  طوالني  همیشه 
پشت خط اکران هم خلوت تر از همیشه 

خواهد بود!
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آگهی مناقصه عمومي 
یک مرحله اي شماره 99-۱۴ 

نوبت دوم

شركت گاز استان سمنان در نظر دارد پروژه گازرساني به خط 225 میلیمتر شهرک صنعتی قلعه نو خرقان را با مشخصات ذيل به مناقصه بگذارد.                                      
شرحعنوان

شركت گاز استان سمنان به نشاني: سمنان-بلوار شهيد اخالقي-نبش خيابان دهه فجرنام و نشاني مناقصه گزار

نوع،كميت و كيفيت كاال يا خدمات
1- انجام عمليات لولهگذاري شبکه توزيع پلياتين با فشار psi 60 و  نصب كليه اتصاالت ، شيرآالت 

و متعلقات مربوطه به طول تقريبي 2850  متر
در مصالح مصرفي پروژه مي بايست قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد

مبلغ   349.500.000ريال و شامل تضامين معتبر مندرج در آئين نامه تضمين معامالت دولتي مي باشد.نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار

از ساعت  9  مورخ  99/03/21  لغايت ساعت   12  مورخ 99/03/24  از طريق مراجعه به سامانه زمان و نحوه دريافت اسناد مناقصه
www.setadiran.ir تداركات الکترونيکي دولت )ستاد(  به نشاني

حداكثر تا ساعت  12  مورخ  99/04/03  در سامانه  فوق الذكر زمان و مکان تحويل اسناد مناقصه

مورخ 99/04/03  ساعت 14:00زمان گشايش پاكات

33453844-023تلفکس امور قراردادها

اينترنتي  آدرس  به  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت 
www.setadiran.ir مراجعه فرمائيد.

روابط عمومي شركت گاز استان سمنان

کد سامانه ستاد :  2۰99۰۰1۰45۰۰۰۰2۰
کد پایگاه ملي مناقصات:4.۳18.827

مجوز نفت: 1۳99/1216

ایــن روزهــا وضعیــت بــدي 
بــر عرصــه هنــر خصوصــا تئاتــر 
ایــن  هنرمنــدان  و  اســت  حاکــم 
ــا درآمدهایــي  عرصــه کــه معمــوال ب
مي کننــد  ارتــزاق  انــدک  بســیار 
ــت  ــاه اس ــدود 4 م ــزي ح ــاال چی ح
کــه کامــال از فعالیت هــاي خــود 
بازگشــایي  در  و  شــده اند  منــع 
مجــدد هــم بــه نظــر نمي رســد 
کــه بــه دلیــل رعایــت پروتکل هــاي 
ــزي  ــان از چی ــتي، وضعیت ش بهداش
ــول  ــه ق ــر شــود و ب کــه هســت بهت
ــودن  ــل ب ــا تعطی ــي از تئاتري ه بعض
ــد  ــت جدی ــا حال ــر ب فعالیت هــاي تئات
کــه قــرار اســت تنهــا ۵0درصــد 
ســالن ها بلیت فروشــي شــود، چنــدان 

ــدارد! ــي ن تفاوت
ــاي  ــاري از تئاتري ه ــاس غف عب
ایــن  در  عرصــه  ایــن  کهنــه کار 
ــي نوشــته و  رابطــه یادداشــتي تحلیل
ــا  ــا ب ــایي تئاتره ــي بازگش ــه بررس ب
شــرایط جدیــد پرداختــه اســت. او این 
یادداشــت تحلیلــي را در اختیــار دنیاي 
جوانــان قــرار داده اســت کــه متن آن 
را در ادامــه بــه قلــم عبــاس غفــاري 

مي خوانیــد...
ــن روزی  ــاه از آخری ــا 4 م دقیق
ــد  ــه رفتن ــا روی صحن ــه نمایش ه ک
ــرای اکــران  ــن زمــان ب می گــذرد. ای
فیلم هــا و برگــزاری کنســرت ها هــم 
ــی  ــن تعطیل ــل ای صــادق اســت. دلی
ــت  ــخص اس ــال مش ــه کام ــم ک ه
ــان!  ــر جه ــا ب ــروس کرون ــلط وی تس
ــا  ــی باعــث شــد ت ــاه کذای ــن 4 م ای
ــر، ســینما، موســیقی،  ــدان تئات هنرمن
هنرهــای تجســمی و... هــم بــه 
لحــاظ روحــی و هــم بــه لحــاظ 
مــادی دچــار مشــکالت فراوانــی 
شــوند. یادمــان باشــد بســیاری از 
هنرمنــدان تئاتــر دســتمزدهای آن 
چنانــی ندارنــد، بــه طــور مثــال 
دســتمزد یــک دســتیارکارگردان بعــد 
ــرا  ــاه اج ــک م ــن و ی ــاه تمری از 2 م
تنهــا 4 میلیــون تومــان یــا بــه تعبیــر 
ــت!  ــان اس ــت 400 توم ــس دول رئی
خــب شــاید بــه همیــن دالیــل اهالی 
ــایی  ــر بازگش ــه منتظ ــر بی صبران تئات
و  دولتــی  تماشــاخانه های  مجــدد 
غیردولتــی بودنــد )بمانــد کــه در 
همیــن مــدت زمــان چندیــن و چنــد 
ــای  ــی و پالتوه ــاخانه خصوص تماش
ــد  ــن اعــالم ورشکســتگی کردن تمری
و عطــای هنــر و فرهنــگ را بــه 
لقایــش بخشــیدند و رفتنــد تــا شــاید 
ــد  ــه خیــر شــوند!(. البتــه ب عاقبــت ب
ــن  ــه در ای ــویم ک ــادآور ش ــت ی نیس
چندمــاه بارهــا از دولــت شــنیده شــد 
کــه قــرار اســت بســته های حمایتــی 
جهــت رفــع خســارت های مالــی 
وارد شــده، بــه هنرمنــدان اهــدا شــود 
ــا  ــن وعده ه ــروز ای ــه ام ــا ب ــه ت ک
ــی  ــی وام بانک ــده و حت ــق نش محق
وعــده داده شــده نیــز پرداخــت نشــد. 
ــاه  ــن چندم ــدان در ای ــی هنرمن یعن
ــز  ــی نشــده چی ــای عمل ــز وعده ه ج
دیگــری دریافــت نکردنــد! تــا اینکــه 
اوایــل هفتــه جــاری رئیــس جمهــور 
فرمــان بازگشــایی ســالن های ســینما 
بــا  را  موســیقی  کنســرت های  و 
بهداشــتی  پروتکل هــای  رعایــت 

صــادر کــرد. هرچنــد کــه طبــق 
معمــول تئاتــر را از یــاد بــرد تــا بعــد 
از ســاعتی روابــط عمومــی وزارت 
را  قلم افتاده گــی  از  ایــن  ارشــاد 
ــب  ــه جال ــد! نکت ــداد کن ســهوی قلم
اینجــا بــود کــه خبــر ایــن بازگشــایی 
ــورد اســتقبال  ــدان م از طــرف هنرمن
قــرار نگرفــت! هنرمندانی کــه مدام در 
مصاحبه هــا و یادداشــت ها از دلتنگــی 
می گفتنــد و وخامــت وضعیــت مالــی، 
ــن  ــه ای ــبت ب ــی نس ــتیاق چندان اش
ــر  ــاید اگ ــد. ش ــان ندادن ــان نش فرم
ــده  ــالم ش ــکل اع ــه پروت ــی ب کم
نظــری بیفکنیــم بــه نتیجــه برســیم.

ــن بندهــای  در یکــی از مهمتری
ــا  ــه تاالره ــده ک ــکل آم ــن پروت ای
ــت  ــل رعای ــه دلی ــاخانه ها ب و تماش
مســائل بهداشــتی تنهــا حــق فــروش 
را  خــود  صندلی هــای  از  نیمــی 
ــه لحــاظ  ــد. ایــن مــورد شــاید ب دارن
ــر  ــه نظ ــی ب ــال منطق ــتی کام بهداش
برســد امــا از منظــر اقتصــادی بــرای 
ــه  ــروه نمایشــی درحــد فاجع ــک گ ی
خواهــد بــود. بگذاریــد بــرای روشــن 
ــرض  ــم، ف ــی بزن ــرا مثال ــدن ماج ش
کنیــد شــما بخواهیــد نمایشــی را 
ــد.  ــه ببری ــه صحن ــایه ب ــاالر س در ت
ــر اســت  ــاالر 70 نف ــن ت ــت ای ظرفی
ــود  ــکل می ش ــت پروت ــا رعای ــه ب ک
3۵ نفــر کــه ۵ صندلــی آن هــم 
ــس  ــاص دارد. پ ــان اختص ــه مهمان ب
می مانــد 30 صندلــی پــس اگــر شــما 
تمــام بلیت هــای اجــرا را بــه فــروش 
برســانید، تنهــا پــول 30 صندلــی بــه 
ــاب  ــا احتس ــد. ب ــما می رس ــت ش دس
ــرای هــر  ــان ب قیمــت 30 هــزار توم
ــما  ــی ش ــروه نمایش ــت گ ــه بلی قطع
روزی 900 هزارتومــان درآمــد خواهید 
داشــت کــه در طــول 24 شــب اجــرا 
می شــود 21 میلیــون و ۶00هــزار 
تومــان! صبــر کنیــد ایــن پایــان 
ماجــرا نیســت، از ایــن رقــم 9 درصــد 
مالیــات بــرارزش افــزوده، 20 درصــد 
ســهم انجمــن هنرهــای نمایشــی، ۵ 
درصــد ســایت بلیت فروشــی و 10 
ــای  ــت نیم به ــم ســهم بلی درصــد ه
شــد.  خواهــد  کســر  دانشــجویی 
میلیــون   21 از  درصــد   44 یعنــی 
ــی  ــي رود! یعن ــن م ــان هــم از بی توم
در بهتریــن شــرایط گــروه شــما بعــد 
ــرا  ــب اج ــن و 24 ش ــاه تمری از 2 م
تنهــا 9 میلیــون تومــان فــروش بلیت 
ــر  ــاالر هن ــم در ت ــن رق داشــته اید! ای
ــوی کــه قیمــت  ــاالر مول ــا مثــال ت ی
بلیت شــان 10 و 1۵ هــزار تومــان 
اســت فاجعه بارتــر اســت. بــه عبــارت 
ســاده تر شــما نــه تنهــا ســودی 
نبرده ایــد بلکــه مبلــغ زیــادی را نیــز 
ــا  از جیــب خــود پرداخته ایــد. پــس ت
ــتقبال  ــدم اس ــن ع ــه ای ــدودی ب ح
پــی بردیــد. در واقــع دوســتان در 
ــوپ را  ــی ت ــه راحت ــت ب ــات دول هی
انداخته انــد  تئاتری هــا  زمیــن  بــه 
ــون  ــد، چ ــر نزن ــی ُغ ــر کس ــا دیگ ت
بازگشــایی شــده  دیگــر ســالن ها 
حــاال هنرمنــد تئاتــر اســت کــه بایــد 
تصمیــم بگیــرد بــرای دلــش کار 

ــا...  ــد ی کن
شــاید بپرســید پــس راه حــل 
چیســت؟ نمی شــود کــه کار نکــرد و 

دســت روی دســت گذاشــت. آمدیــم 
ــا  ــی حاالحااله ــروس لعنت ــن وی و ای
خیــال رفتــن نداشــت، نمی شــود کــه 
تســلیم شــویم و خانه نشــین، باالخــره 
ــه  ــه ک ــرج دارد، صاحبخان ــی خ زندگ
نمی آیــد بــرای دلخوشــی اهالــی 
قصــاب  نگیــرد،  اجــاره  فرهنــگ 
انفــاق  را  گوشــت  کــه  نمی آیــد 
نمی کنــد، شــهریه مدرســه و دانشــگاه 
را چــه کســی پرداخــت خواهــد کــرد؟ 
از بســته های حمایتــی و وام هــای 
ــری  ــه خب ــم ک ــده ه ــده داده ش وع
ــت،  ــا درس ــه اینه ــه هم ــت. بل نیس
ــه  ــد ب ــم بای ــال را ه ــر ابت ــازه خط ت
ــوان  ــا می ت ــرد. ام ــه ک ــا اضاف اینه
بــه راهکارهایــی هــم فکــر کــرد تــا 
ــرد.  ــر ک ــی کمرنگ ت ــه را کم فاجع
مالیــات  اداره  از  می شــود  مثــال 
خواســت تــا از کســر ظالمانــه 9 
درصــد ارزش افــزوده چشم پوشــی 
کنــد. از شــهرداری، دولــت، شــورای 
شــرکت های   ، نک هــا با  ، شــهر
ــرکت های  ــی ش ــازی و حت اتومبیل س
ــه  ــه وظیف ــا ب ــت ت ــی خواس خصوص
فرهنگــی میهنــی خــود عمــل کــرده 
ــداری  ــا را خری ــر بلیت ه ــم دیگ و نی
کننــد. یــا حتــی حامــی مالــی اجراهــا 
ــی  ــای نمایش ــن هنره ــوند. انجم ش
فعــال قیــد آن 20درصــد را بزنــد. 
ــی  ــای اینترنت ــوان از تلویزیون ه می ت
خواســت کــه بــه بهــای پخــش 
ــی  اختصاصــی یــک اجــرا، ضــرر مال
آن را بپــردازد. البتــه بــه راه هــای 
ــرد  ــر ک ــود فک ــم می ش ــری ه دیگ
مثــال قیمــت بلیت هــا را بــه دوبرابــر 
ــار  ــا در آن صــورت ب ــش داد ام افزای
را بــه دوش مخاطــب انداخته ایــم، 
ــه مــردم  ــان بی زبانــی ب ــا زب یعنــی ب
ــک  ــی کم ــه کس ــاال ک ــم ح گفته ای
ــا  ــی م ــد و حام ــما بیایی ــد ش نمی کن
باشــید. ایــن راه حــل یعنــی بازهــم از 
جیــب ملــت مایــه گذاشــتن! وظیفــه 
ــرکت های  ــهرداری و ش ــت و ش دول
ُپردرآمــد را بــه مــردم واگــذار کــردن! 
ــده ای  ــرای ع ــکل ب ــن پروت ــه ای البت
ــی  ــال گروه های ــت، مث ــد نیس ــز ب نی
کــه کال در حالــت عــادی هــم بیشــتر 
از 30-40 درصــد مخاطــب ندارنــد یا 
کارگردان هایــی کــه اصــوال دســتمزد 
عوامــل را پرداخــت نمی کننــد یــا 

ــزاری  ــه برگ ــه بهان ــه ب ــتانی ک دوس
ــول  ــی پ ــل اجرای ــاپ از عوام ورکش

ــد و... ــی گیرن ــم م ه
در نظــر داشــته باشــید ایــن 
مثال هایــی کــه زدم مربــوط می شــود 
بــه ســالن های دولتــی، ضــرر و زیــان 
در تماشــاخانه های خصوصــی کــه 
ــن  ــران ای ــرا مدی ــفبارتر اســت زی اس
ــی  ــا گروه هــای اجرای تماشــاخانه ها ب
قــرارداد کامــل منعقــد می کننــد، 
ــا  ــل صندلی ه ــول کام ــا پ ــی آنه یعن
را می گیرنــد هرچنــد کــه گــروه فقــط 
تــوان یــا بهتــر بگوییــم اجــازه فروش 
نیمــی از صندلی هــا را داشــته باشــد. 
ــاعت ها  ــوان س ــث را می ت ــن بح ای
ادامــه داد امــا قــرض ایــن بــود کــه 
اندکــی از مشــکالت بیــان شــود. 
ــات  ــرم در هی ای کاش دوســتان محت
دولــت و ســتاد ملــی مبــارزه بــا 
ــا قبــل از صــدور ایــن ابالغیــه  کرون
ــد،  ــورت می کردن ــدان مش ــا هنرمن ب
شــاید در ایــن صــورت ایــرادات ایــن 
ــن  ــه ای ــد. البت ــر می ش ــه کمت ابالغی
رســم عــدم مشــورت بــا کارشناســان 
اجرایــی  دســتگاه های  تمــام  در 
ــی   ــت. کاف ــابقه اس ــه س ــبوق ب مس
اســت نگاهــی بــه وضعیــت فوتبــال، 
خودروســازی، ساخت وســاز، آلودگــی 
هــوا و بــه خیلــی چیزهــا برســید. بــه 
هرحــال بایــد منتظــر مانــد و دیــد تــا 
ایــن شــیوه جدیــد بــه کجــا خواهــد 

ــد. انجامی
ســخنی هــم بــا دوســتان هیات 
ــما  ــتی ش ــر، راس ــه تئات ــره خان مدی
ــا  ــد!؟ واقع ــه کجایی ــن هنگام در ای
وظیفــه شــما چیســت؟ برگــزاری 
بی نتیجــه؟  و  بی ثمــر  جلســه های 
مصاحبه هایــی کــه بیشــتر رنــگ 
ــزاری  ــد؟ برگ ــات دارن ــوی تبلیغ و ب
راســتی  بــه  اینترنتــی؟  شــوهای 
ــن  ــول محس ــه ق ــد؟ ب ــما کجایی ش
ــا  ــی؟ دقیق ــم کجای ــی: رفیق چاووش
کجایــی؟ دعوت تــان می کنــم تــا 
اندکــی وقــت گذاشــته و طــرح ســام 
ــه  ــد شــاید ب ــه کنی ــدس را مطالع من
ــه هرحــال تــوپ  ــان بخــورد. ب دردت
در زمیــن تئاتری هاســت! دوســت 
ــد،  ــوتش کنن ــد ش ــتند می توانن داش
می تواننــد پاســکاری کننــد و... خــدا 

ــد. ــر کن ــه خی ــا را ب ــت م عاقب

تئاتري ها و جیب هاي خالي

عباس غفاري:
 از بسته هاي حمایتي 
و وام هاي دولتي 
هیچ خبري نیست!


