
شدیدترین رکود اقتصادی در یک قرن اخیر

ــا پیگیری هــای ایــن  ــا ب ســازمان بازرســی اعــام کــرد کــه ب
ســازمان حداقــل مــزد کارگــری، 26 درصــد و حــق مســکن کارگــران 
نیــز  200هــزار تومــان افزایش یافت شــکربیگی در خصــوص اقدامات 
ســازمان بــرای رفــع معضــات جامعــه کارگری گفــت: در پی دســتور 
و پیگیــری ویــژه ریاســت قــوه قضاییــه، این ســازمان گــزارش جامعی 

در خصــوص بررســی معضــات جامعه کارگــری- کارفرمایــی و نحوه 
تعییــن حداقــل دســتمزد ســال 99 تهیــه و در تاریــخ 30 اردیبهشــت 
ســال جــاری بــرای معــاون اول رئیــس جمهــور ارســال نمــود کــه بــا 
دســتور بررســی و اقــدام بــه وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ارجاع 
گردیــد. بــه دنبــال آن در تاریــخ 10 خــرداد جلســه ای بــرای بررســی 

مشــکات بنگاه هــای اقتصــادی و تبعــات احتمالــی افزایش دســتمزد 
توســط ســازمان بازرســی بــا نماینــدگان کارفرمایــی برگزار شــد که در 
پایــان جلســه، نماینــدگان کارفرمایــی بــا انتقــال پنــج درصــد از بخش 

مزایــا )حــق ســنوات( بــه حداقــل مــزد موافقــت کردند.
صفحه 3

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش: 

مطالبات سنوات ارفاقی 
نیروهای آموزش  و پرورش استثنایی پرداخت میشود

رویکردها نسبت به »کودکان کار« فارغ از مقصر انگاری باشد
عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان 
معتقد است رویکردها نسبت به کودکان کار باید حمایتی 

و فارغ از مقصر انگاری باشد. 
مونیکا نادی افزود: متاسفانه رویکردها در طرح های 
این دیدگاه نیست  با  یا ساماندهی کودکان کار  حمایتی 
که مشکات آنان ناشی از مشکات اقتصادی است بلکه 

بیشتر روی حوزه مقصر انگاری افراد متمرکز هست.
برای  که  هایی  طرح  در  همچنین  داد:  ادامه  وی 
آنکه  از  بیشتر  است  شده  گرفته  پیش  در  کار  کودکان 
ضربتی  حالت  ها  طرح  باشد،  حمایتی  ها،  حل  راه  این 
و برخوردهای ناگهانی دارد. این طرح ها به جای اینکه 
روی این امر متمرکز باشد که آنها دیگر به کار برنگردند، 
روی این امر متمرکز است که کودکان از سطح شهر جمع 

شوند؛ بروند و دوباره برنگردند.
صفحه 3

 در دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با معاونین وزارت بهداشت مطرح شد: 

عقب ماندگی های بیشمار حوزه سالمت گیالن 
در مقایسه با سایر استان های کشور

6

انتخاب مشتری با قرعه کشی
صفحه 4 نوعی توزیع رانت است
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1479- شنبه 24  خرداد 1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
الهام نورانی: هنر 

امری ذاتی است و 
محدودیت جنسیتي 

ندارد

5ورزش
بانوی پارالمپیکی 

قایقرانی: منتظر شروع 
تمریناتم در آزادی 

هستم

هنگ 7فر

فعاليت موسيقي براي بانوان در كشورمان همواره با چالش ها 
و سختي هاي خاصي همراه بوده و بسياري از بانوان هنرمند كه 
پا به عرصه مي گذارند بعد از مدتي دلسرد شده و آن را رها 
مي كنند با اين حال هستند چهره هاي شاخصي كه سالهاست 
در اين راه گام برداشته و كماكان به كار خود ادامه مي دهند. 

شهال بهروزی راد، درباره زمان شروع تمريناتش در درياچه 
آزادی اظهار كرد: با هماهنگی كه فدراسيون قايقرانی با كميته 
ملی پارالمپيک انجام داده قرار است به زودی تمريناتم را در 
درياچه آزادی آغاز كنم، البته هنوز زمان مشخصی را به من 
اعالم نکردند و منتظر اطالع رسانی از سوی فدراسيون هستم.

عليرضا لبش درحالی از ناشرانی كه به زور و با اكراه كتاب چاپ می كنند 
و جايزه های دولتی كه مصلحت گروه شان را درنظر می گيرند می گويد 
كه معتقد است جايزه های ادبی انگشت شمار شده اند و فضای ادبيات 
در حال كوچک شدن است. بهروزی راد، تنها بانوی پارالمپيکی قايقرانی 
گفت: با هماهنگی فدراسيون قايقرانی و كميته ملی پارالمپيک قرار 

است به زودی اردوی خود را در درياچه آزادی آغاز كنم.

علیرضا لبش: ناشران 
به زور کتاب چاپ 

می کنند

پیگیری سازمان بازرسی درباره افزایش حداقل مزد کارگری
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طرح آینده داران 

نوبت اول
سازمان مناقصه گزار :سازمان صنعت و معدن و تجارت آذربایجان شرقی 

موضوع آگهی: مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی ساده )طرح عمرانی(

 انجام عملیات بهسازی و آسفالت راه روستایی یانبالغی علیا - طالب چمن )شهرستان هشترود - بخش نظرکهریزی - شروع 
پروژه بعد از روستای یانبالغی علیا به طرف روستای طالب چمن  مطابق اسناد مناقصه(

زمان انتشار اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت روز یکشنبه مورخ 03/25/ 1399 می باشد
 مهلت دریافت اسناد از مورخ 1399/03/25 تا ساعت 14 مورخ 1399/03/29 و تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد 

مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 مورخ 1399/04/09 و تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی میباشد 
پیشنهاد دهندگان بایستی ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی بابت تضمین شرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی مطابق آنچه در 
اسنا ذکر شده است حداکثر تا ساعت 12 مورخ 99/04/09  به آدرس:  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی دبیرخانه 

حراست - تبریز خیابان 29 بهمن روبروی خیابان جام جم کد پستی 5166617376 تحویل دهند
تاریخ  بازگشایی تاریخ بازگشایی پیشنهادها ساعت 11 روز سه شنبه مورخ1399/04/10  در محل سازمان صنعت معدن و تجارت 

آذربایجان شرقی آدرس مذکور خواهد بود 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه به غیر از پاکت الف )حاوی تضمین شرکت در مناقصه( صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیرمی باشد 
عالقه مندان به شرکت در مناقصه که قباًل در این سامانه ثبت نام نکرده اند می توانند جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضا الکترونیکی 
با شماره های 41934-021  مرکز پشتیبانی و راهبردی سازمان سامانه تماس حاصل نمایند . اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها در 

سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام - پروفایل مناقصه گر موجود است
 برای کسب اطالعات بیشتر رجوع کنید به سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی واقع در آدرس فوق الذکر و 

شماره تلفن 04135211134 همراه 09367626130 آقای سعید نعمتی
شناسه آگهی : 875231

آگهی مناقصه عمومی
شماره مجوز:1399.1274

نوبت اول 
1. مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی

2.  و موضوع مناقصه : اصاح شبکه و انشعابات  گاز ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی فریمان 
3. شرایط اولیه متقاضیان:

الف - دارا بودن رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان بودجه و برنامه ب-  دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار
ج -  دارا بودن گواهینامه تایید صاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 

د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir  دریافت گواهی امضاء الکترونیکی  
4. مدت اعتبار پیشنهادها:  از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد 

5. مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 724.650.000 ریال )هفتصدوبیست چهار میلیون و ششصدو پنجاه هزار ریال( می باشد که می 
بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامات دولتی به شماره 1234025 /ت 50659 ه  مورخ 94/09/23 
تهیه  گردد و حتمًا اصل آن قبل از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت به صورت دستی تحویل دهد در حراست شرکت گاز استان خراسان 

رضوی واقع در مشهد بلوار خیام نبش تقاطع ارشاد طبقه همکف گردد 
6.  مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 99/03/24 باید آخرین وقت اداری 99/03/29 

7. آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت : ساعت 9:00 صبح مورخ 99/04/08 
8. پیشنهادهای واصله در ساعت 10:30 مورخ 9/04/08 در کمیسیون مربوط باز و خوانده می شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر 

نماینده مجاز آنها با همراه داشتن معرفی نامه ممهور به مهر شرکت در جلسه آزاد است 
www.setadiran.ir 9. یادآوری می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد (به آدرس

انجام خواهد شد .
شایان شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی در سایت www.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطاعات 

بیشتر با تلفن 37072212-051 تماس بگیرید
 روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

صفحه 4

باال بردن قدرت خرید بازنشستگان
 یک وظیفه اخالقی و انسانی است

کارگزان  خرید  قدرت  کاهش  به  اشاره  با  یادداشتی  در  دولت  سخنگوی 
قدرت  بردن  باال  برای  متناسب  سیاست گذاری  که  کرد  تاکید  بازنشستگان  و 
انسانی  و  اخاقی  وظیفه  اجتماعی،  تعادل  ایجاد  بر  عاوه  بازنشستگان  خرید 

برای ما است. 
بازنشستگان  جمع  در  امروز  نوشت:   اینستاگرام  در  یادداشتی  طی  وی 
کارگری فرصت خوبی برای گفت و گو حاصل شد. با تعدادی از این دوستان 
که  چهره هایشان  به  جلسه،  طول  در  دارم.  آشنایی  که  سال هاست  بازنشسته، 
نگاه می کردم ذهنم به سال های دور و جلسات کارگری سفر می کرد. سیمای 

آنها جوان و بشاش در لباس کارگری در خاطرم جان می گرفت.
صفحه 3

واسطه ها عامل گرانی 
محصوالت کشاورزی هستند

نماینده مردم مهاباد در مجلس یازدهم در مورد افزایش قیمت محصوالت 
کشاورزی گفت: نهادهای مسئول، قوانین قیمت خرید تضمینی را به خوبی اجرا 
نمی کنند؛ این باعث می شود که کشاورز محصول خود را تحویل واسطه ها بدهد. 
هر محصول در بازار ما، دست کم چهار واسطه دارد. واسطه ها از واسطه گری خود 

سود می برند و مجموع این سودها قیمت نهایی محصول را باال می برد. 
جال محمودزاده ضمن تشریح وضعیت بازار و اوضاع معیشتی کشاورزان، 
در مورد افزایش قیمت بعضی محصوالت گفت: یکی از علت های گرانی بعضی 
میوه های تابستانه، نوبرانه بودن این میوه ها است. این میوه ها طی چند ماه آینده 
کشاورزی  محصوالت  قیمت  حال،  این  با  کرد.  خواهند  تجربه  را  نزولی  قیمت 
ارائه  پولی که هنگام  است.  به کشاورز می رسد خیلی کم  پولی که  اما  باالست، 
محصول دست کشاورز را می گیرد، برابر با هزینه ای است که کشاورز انجام داده 

است. گاهی اوقات درآمد کشاورز از هزینه او هم کمتر می شود.
صفحه 3



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1479- شنبه 24 خرداد 21399 معه جا
مهم ترین چالش های مهدهای کودک در روزهای کرونا

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

امکان ادامه تحصیل دارندگان مدرک معادل 
در مقاطع باالتر فراهم شود

معاون آموزشی وزیر علوم خواستار تسریع مصوبه امکان ادامه تحصیل 
فرهنگیان دارای مدرک معادل در مقاطع تحصیلی باال به کل دارندگان 

مدرک معادل شد.
جلسه 132 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به ریاست  
سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی در محل دبیرخانه 

این شورا برگزار شد.
دارای مدرک  دانشجویان  بررسی مشکات  این جلسه   دستور دوم 

معادل و ارائه گزارش آن توسط وزرات علوم، تحقیقات و فناوری بود.
علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با 
اشاره به مصوبه جلسه 432 شورای عالی انقاب فرهنگی، در سال 1377 
مبنی بر اینکه  اعطای مدرک معادل ناشی از گذراندن دوره های آموزشی 
مصوب سازمان امور اداری و استخدامی و همچنین دوره های غیررسمی 
برگزار شده توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی متوقف شود، گفت: 
بعضی از مراکز آموزش عالی علی رغم اباغ این مصوبه به دلیل بی اطاعی 

که داشتند دوره های تحصیلی را برگزار کردند.
وی ادامه داد: در سال 1394 مصوبه »امکان ادامه تحصیل فرهنگیان 
دارای مدرک معادل در مقاطع تحصیلی باالتر« در جلسه 771 شورای 
به  فرهنگیان  دانشگاه  مشکل  حل  برای  صرفًا  فرهنگی  انقاب  عالی 

تصویب رسید.
خاکی صدیق افزود: همین شرایط برای افرادی که در مراکز آموزشی 
دیگری دوره هایی را گذرانده اند، اتفاق افتاده که طبق مصوبه جلسه 432 
شورای عالی انقاب فرهنگی معادل سازی مدرک برای آنها امکان پذیر 

نیست.
این  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  در  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
موضوع بررسی شده است، ادامه داد: این افراد از شورای عالی انقاب 
فرهنگی درخواست دارند تسری مصوبه »امکان ادامه تحصیل فرهنگیان 
دارای معادل در مقاطع تحصیلی باالتر« به کلیه دارندگان مدرک معادل 

فراهم شود.
در ادامه جلسه پس از بحث و بررسی اعضای جلسه با توجه به اینکه 
دارد،  تأکید  شورا  مصوبات  تغییر  عدم  بر  فرهنگی  انقاب  عالی  شورای 
مقرر شد که اطاعات بیشتری در خصوص مصوبه شورای عالی انقاب 
فرهنگی در سال 1377 و 1394  و همچنین اطاعات بیشتری در زمینه 
آمار دارندگان مدرک معادل در اختیار اعضای جلسه به منظور تصمیم گیری 

نهایی قرار داده شود.

امتحانات در واحدهای استان تهران دانشگاه آزاد مجازی 
شد

در  ترم  پایان  امتحانات  گفت:  تهران  استان  آزاد  دانشگاه  رئیس 
تمامی واحدهای استان تهران به صورت مجازی و غیرحضوری برگزار 

می شود. 
سید محمودرضا آقامیری از مجازی شدن امتحانات تمامی واحدهای 
استان تهران دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: با توجه به تاکیدات رئیس ستاد 
مقابله با کرونای استان تهران، استاندار تهران و همچنین درخواست والدین 
و دانشجویان نحوه برگزاری امتحانات در واحدهای استان تهران در تمامی 

مقاطع از حضوری به غیرحضوری تغییر کرد.
وی با اشاره به اینکه واحدهای استان تهران 300 هزار دانشجو دارد، 
افزود: بر همین اساس و با توجه به آماده سازی و تقویت بستر سامانه های 
مجازی برای برگزاری امتحان، آغاز امتحانات از 24 خرداد به 31 خردادماه 

موکول شد.

روانشناسی  ارشد  کارشناسی  دوره  دروس  های  سرفصل 
به تصویب رسید

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد روانشناسی اسامی درجلسه 
به  فرهنگی  انقاب  عالی  شورای  انسانی  علوم  ارتقاء  و  تحول  شورای 

تصویب رسید.
جلسه 179 شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقاب 

فرهنگی به ریاست  غامعلی حداد عادل، برگزار شد.
حداد عادل در سخنانی در خصوص اهمیت رشته روانشناسی اسامی 
گفت: در میان علوم انسانی دو علم روانشناسی و جامعه شناسی، با مبانی 

معنوی و دینی در مواجهه هستند.
وی افزود: روانشناسی مبتنی بر مبانی دینی، بر پایه اعتقاد به تجرد روح 
و قائل شدن به حقیقتی در انسان شکل می گیرد در حالیکه در روانشناسی 
جدید کاری به ذات و مبنا و تجرد و  مادی و غیرمادی ندارند و با انسان 

مانند اشیاء در علم فیزیک رفتار می  کنند.
حداد عادل گفت: این از جمله مواردی است که تباین آن با مظاهر 
معنوی ظهور و بروز دارد در جامعه شناسی هم به شکل دیگری این تباین 

مطرح است.
از وقتی که  داد:  ادامه  انسانی  ارتقای علوم  و  رییس شورای تحول 
در  کسی  شده،  وارد  ما  کشور  عالی  آموزش  نظام  در  غربی  روانشناسی 
مبانی  پایه  به  دیگری،  روانشناسی  به  که  نکرده  جرات  ما  دانشگاه های 

دیگری از این علم ورود پیدا کند.
وی با بیان اینکه طرح درسی با عنوان روانشناسی اسامی، اتفاق بسیار 
مبارکی است که بعد از چهل دهه ما جرات کردیم در زمینه روانشناسی 
اسامی وارد شویم افزود: این اتفاق مثل جوانه مبارکی است که  باید آن 
را قدر بدانیم و نواقص آن را اصاح کرده و در اجرای آن جدی باشیم تا 
هم کتاب هایش تالیف شود و هم استادهای مسلمان جرات پیدا کنند این 
مباحث را مطرح کنند و تاش در جهت راه اندازی دوره دکتری این رشته 

را داشته باشیم
 حداد عادل با بیان اینکه تالیف کتب درسی رشته روانشناسی اسامی 
بسیار حائز اهمیت است بیان کرد: باید ضمن انتخاب مولفی شایسته برای 
تالیف کتب در این رشته، نظارت دقیق و جدی در زمینه سرفصل های دروس 

نیز صورت گیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه شریف درگذشت 
عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف دار فانی 

را وداع گفت.
دانشگاه صنعتی شریف در پیامی درگذشت دکتر جال صمیمی، عضو 
محترم هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف را تسلیت گفته 
و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم مغفرت الهی و برای سایر بازماندگان 

صبر و شکیبایی خواستارشد.

راه اندازی مرکز شتاب دهنده ویژه دانشجویان شهرستانی 
دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد از راه اندازی مرکز شتاب دهنده ویژه دانشجویان 
این دانشجویان در تهران  ایجاد فضای نوآوری برای  شهرستانی باهدف 

خبر داد.
جلسه 132 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به ریاست 
دکتر سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی در محل دبیرخانه 

این شورا برگزار شد.
در ادامه جلسه  محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسامی 
گفت: طی جلساتی که با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داشتیم 

به این نتیجه رسیدیم که باید توسعه از شهر تهران پیگیری شود.

هفت لنج در آتش سوخت
فرماندار شهرستان بندرلنگه از آتش سوزی هفت لنج 

در اسکله صیادی بندرکنگ شهرستان بندرلنگه خبر داد.
علی نیکوئی افزود: آتش سوزی در ساعات پایانی روز 
پنجشنبه  22 خردادماه اتفاق افتاد و عاوه بر از بین رفتن 
هفت فروند لنج صیادی چوبی و فایبرگاس، به تعدادی قایق 
هم در اسکله صیادی بندرکنگ آسیب رساند، اما  خوشبختانه 

این حادثه مصدوم یا تلفات جانی نداشت.
نیکوئی علت آتش سوزی لنج ها را اتصال برق عنوان کرد 
و گفت: زمانی که خدمه یکی از لنج شناورها در حال آشپزی 

بود، آن شناور و شش فروند دیگر آتش گرفت.

13 خودروتوقیفی در پارکینگی آتش گرفت 
چهار  سمند،  دستگاه  پنج  شامل  خودرو  دستگاه   13
دستگاه پژو 405، دو دستگاه 206پژو  و دو دستگاه اتوبوس 
و پژو آردی طعمه توقیفی در در پارکینگ شهرک اکبرآباد 

شیراز طعمه حریق شد. 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس، رور 
حادثه  این  افزود:  خبر  این  تایید  با  گذشته  هفته  پنجشنبه 
بامداد روز بیست و دوم خرداد اتفاق افتاد و در بررسی های 
اولیه مشخص شد حریق به دلیل نامعلومی اتفاق افتاده است.

آتش سوزی در سازمان صداوسیما 
از طبقات ساختمان  یکی  پنجشنبه هفته گذشته  روز 
شیشه ای صداوسیما در خیابان جام حم، که محل استقرار 
و  گرفت  آتش  ست،  سیما  و  صدا  خبرگزاری  خبرنگاران 
آتش نشانی  نیروهای  توسط  در  ساختمان  کارکنان شاغل 
به بیرون از ساختمان هدایت شدند. بر اثر این حادثه، چند 

بخش خبری رادیو پیام پخش نشد.

بین  اثر گرفتار شدن  بر  مرگ دلخراش کارگر 
باالبر و دیوار 

رئیس ایستگاه شماره 24 آتش نشانی مشهد گفت: یک 
کارگر  30ساله فروشگاه لوازم یدکی موتور بر اثر گرفتارشدن 

بین باالبر و دیوار، جان باخت. 
امدادی  نیروهای  افزود:  عظیمیان  حسن  آتشیار  سر 
وقتی به محل حادثه رسیدند، متوجه شدند داخل فروشگاه 
عرضه لوازم یدکی موتوسیکلت، مرد جوانی که کارگر مغازه 
بوده، به دلیل نامعلومی حین استفاده از باالبر، از ناحیه سر 
و گردن، بین باالبر و دیوار طبقه زیرزمین و هم کف گرفتار 

شده و به طرز دلخراشی فوت شده است.

سرقت مامورنماها از یک خانه 
باندی که اعضایش تحت عنوان مأمور دولتی وارد یک 
خانه شده و پس از بستن دست وپای ساکنان خانه اقدام به 

سرقت کرده بودند، از سوی پلیس منهدم شد. 
اواخر فروردین ماه امسال شهروندی در تماس با مرکز 
فوریت های پلیسی110 از سرقت اموال منزلش از سوی سه 

زورگیر خبر داد که با حضور مأموران کانتری 124 قلهک در 
محل و انجام تحقیقات مشخص شد که این سه نفر تحت 
عنوان مأمور یکی از نهادهای دولتی وارد خانه شده و پس 
از آن با استفاده از ساح سرد و بستن دست و پای ساکنان، 

اقدام به سرقت کرده اند.
با کسب این اطاعات و تشکیل پرونده اولیه رسیدگی 
به موضوع با دستور مقام قضایی به پایگاه سوم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ ارجاع شد. بررسی اولیه پرونده در پلیس آگاهی 
حاکی از آن بود که سه مرد با یک دستگاه موتورسیکلت وارد 
منزل شاکی در حوالی خیابان دروس شده و پس از سرقت با 

همان وسیله نقلیه از محل متواری شده اند.
با توجه به اینکه سارقان اقدام به سرقت کارت های 
بانکی و رمز آن نیز کرده بودند، ردزنی کارت ها در دستور 
کار مأموران قرار گرفته و مشخص شد سارقان با مراجعه 
ها  کارت  داخل  بانک، وجوه  و خود پرداز  مراکز خرید  به 
واضح  تصویر  میدانی  تحقیقات  در  کرده اند.  برداشت  را 
آمد و در رصدهای اطاعاتی  به دست  از سارقان  دو تن 
مشخص شد سارقان سابقه دارد بوده و قبا نیز به همین 
آگاهی  پلیس  ماموران  همچنین  شده اند.  دستگیر  اتهام 
مخفیگاه یکی از سارقان زورگیر را که سر کرده باند بود 
در محدوده میدان بهاران شناسایی کردند و با هماهنگی 
اطاعاتی  رصد  در  و  کردند  دستگیر  را  او  قضایی  های 
ماموران مشخص شد که یکی از متهمان پس از سرقت 

به شهر اهواز فرار کرده است.
در  نیز  پرونده  دیگر  متهم  پلیسی،  تحقیقات  ادامه  در 
شهرک والفجر و متهم فراری نیز پس از بازگشت به تهران 
در حوالی خیابان ابوذر دستگیر شد. متهمان در بازجوئی ها 

به سرقت از منزل شاکی اعتراف کرده و اظهار داشتند اموال 
مسروقه را به یک مالخر فروخته اند که مخفیگاه مالخر نیز 
از مخفیگاهش  بازرسی  در  و  شناسایی و وی دستگیر شد 
به  قضایی  دستور  با  و  کشف  مسروقه  اموال  از  تعدادی 

مال باخته تحویل داده شد.
باند گفت: تحت عنوان  ادامه تحقیقات، سر کرده  در 
مأموران یکی از نهادهای دولتی وارد منزل شاکی شدیم با 
بستن دست و پای شاکی 15 برگ چک در مجموع به مبلغ 
10 میلیارد ریال، شش دستگاه موبایل و 400 میلیون ریال 
کارت های  و  خارجی  ارزهای  مقداری  تاپ،  لپ  نقد،  وجه 

بانکی را سرقت کرده و از خانه خارج شدیم.

دزد مشهور خانه های کرج شگردش را لو داد 
سجاد، جوان 18 ساله ای که چند بار به جرم سرقت از 
منازل شهروندان دستگیر شده ، در بازجویی عنوان کرد سال 

پیش ازدواج کرده و دختری چهار ماهه دارد.
او افزود: قبا به جرم سرقت دو سال زندانی بودم و 
بعد از آزاد شدن، چون شغلی نداشتم، به پیشنهاد باجناقم که 
او هم به تازگی از زندان آزاد شده و کمک دو نفر دیگر از 
اقوام دورمان دوباره به سرقت رفتیم. من و باجناقم دستگیر 

شدیم، اما دو نفر دیگر هنوز فراری هستند.
این سارق اظهار داشت: پنج بار در کرج و در حوالی 
مشکین دشت سرقت کردیم و دو بار هم در تهران با تالیور 
که یک نوع آهن است و مانند اهرم عمل می کند، در خانه ها 

را باز  کرده و وارد شدیم.
سجاد درباره اقام دزدی گفت: بیشتر تلویزیون، وسایل 

برقی و دکوری های گران قیمت می دزدیدیم. 
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پرورش  آموزش  و  نیروهای  ارفاقی  سنوات  مطالبات 
استثنایی پرداخت میشود

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: 
سال 93  پایان  تا  که  استثنایی  پرورش  آموزش  و  کارکنان   1.2 ضریب 

پرداخت  نشده است، در سال جاری پرداخت خواهد شد.
علی الهیار ترکمن در نشست مشترک با رئیس سازمان آموزش و 
پرورش استثنایی که در راستای بررسی مشکات دانش آموزان با نیازهای 
ویژه تشکیل شد، اظهار کرد: هم مطالبات سنوات ارفاقی نیروهای آموزش 
استثنایی و هم پرداخت حقوق، در سریع ترین زمان پرداخت  و پرورش 

خواهد شد.
وی افزود: ضریب 1.2 کارکنان آموزش و پرورش استثنایی نیز تا 
پایان سال 93 پرداخت نشده است که بر اساس تفاهم صورت گرفته شده 

این مطالبات در سال جاری پرداخت خواهد شد.
نیز  استان ها  استثنایی  ادارات  استقال  خصوص  در  ترکمن  الهیار 
گفت: تبدیل این ادارات به عنوان یک منطقه آموزش و پرورش در شورای 
سازمان آموزش و پرورش استثنایی به تصویب رسیده است که برای حل 
و  اداری  امور  سازمان  کارشناس  حضور  با  کارگروهی  آن  قانونی  موانع 

استخدامی تشکیل خواهد شد.
وی ادامه داد: اعتبار مورد نیاز جهت به کارگیری 500 نیروی توان 
بخشی طرحی و بخشی از اعتبار مورد نیاز جهت ضد عفونی پایگاه های 

طرح سنجش تخصیص خواهد یافت.
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آزاده سهرابی
یا  و  دهه  سه  کرونا  اگر  شاید   
می کرد،  پیدا  شیوع  قبل  دهه  دو  حتی 
آنها  والدین  و  امروز کودکان  آنقدر که 
و  مهدکودک ها  وضعیت  باتکلیفی  از 
مراکز پیش دبستانی عصبی رنج می برند، 
مهدهای  رشد  نبودند.  این وضعیت  در 
کودک، اصرار به باال رفتن نرخ پوشش 
پیش دبستانی در کشور به دالیل متعدد 
تربیتی و آموزشی و روان شناختی از یک 
سو و از سوی دیگر رواج تک فرزندی و 
لزوم ارتباط کودکان با همساالن و مهیا 
کودک،  مهدهای  در  امکان  این  بودن 
دهه های  با  را  زندگی  و شمایل  شکل 
والدین  هم  و  کودکان  برای  هم  قبل، 
به  اول  نگاه  تغییر داده است. شاید در 
نظر برسد بیشترین استفاده کنندگان از 
خدمات مهرهای کودک مادران شاغل 
هستند اما واقعیت این است به همین 
به  تمایل  امروزه  شد،  ذکر  که  دالیلی 
تحت  پایین  سنین  در  کودکان  اینکه 
آموزش و بازی با همساالن در محیطی 
این است  از  امن قرار بگیرند، گسترده 
کنیم  محدودش  شاغل  مادران  به  که 

و همین موضوع را پیچیده تر می کند.
اسفندماه مدارس اولین روز فعالیت 
انتخابات  برگزاری  دلیل  به  را  خود 
مجلس شورای اسامی و به دلیل اینکه 
شعب اخذ رأی بودند، تعطیل شدند اما 
مهدهای کودک باز بودند. از فردای آن 
تعطیات  اسفندماه  چهارم  یعنی  روز 
کرونایی آغاز شد و والدینی که تنها یک 
روز فرزندان خود را در ماه اسفند به مهد 
سپرده بودند بنا به قراردادی که قاعدتًا 
چنین شرایطی را پیش بینی نکرده بود، 
مشمول پرداخت کل هزینه ماه اسفند 
شدند. این جریان با یکی دو روز تأخیر 

در تمام استان های کشور پیش آمد.
اعام  بهزیستی  ابتدا  اسفند  سوم 
و  تنفسی  بهداشت  رعایت  که  کرد 
آموزش آن، رعایت بهداشت دست ها و 

آموزش آن، نظافت مرتب سرویس های 
وسایل  داشتن  اتاق ها،  و  بهداشتی 
داشتن  عدم  و  فرد  هر  مخصوص 
کودک  مهد  تعطیلی  مشترک،  وسایل 
با مشاهده اولین مورد ابتاء حداقل به 
استانی،  کمیته  نظر  با  روز  مدت هفت 
تعطیلی کودکستان با مشاهده دو مورد 
مثبت ابتاء و تعطیلی آن به مدت حداقل 
هفت روز با نظر کمیته استانی از جمله 

موارد این بسته آموزشی است.
آسیما  روز مسعود  هر چند همان 
مدیرکل روابط عمومی سازمان بهزیستی 
کشور در مطلبی در توئیتر خود گفت: بر 
اساس تصمیم سازمان بهزیستی تعطیلی 
مهدهای کودک تابعی از تعطیلی مقاطع 
ابتدایی مدارس خواهد بود. بر اساس این 
تصمیم، اطاعات تکمیلی در خصوص 
مدیر  توسط  کودک  مهدهای  تعطیلی 
کل بهزیستی هر استان و با هماهنگی 
با دانشگاه های علوم پزشکی استان به 

طور جداگانه اعام خواهد شد.
تنها  بود که در کشور  زمانی  این 
کشور  در  کرونا  قطعی  بیمار  نفر   18

شناسایی شده بود.
تعطیلی  ی  ها خبر د  و ز خیلی 
چند  صورت  به  ابتدا  کودک  مهدهای 
روز چند روز و سپس تا پایان سال و در 
نهایت تا همین روزهایی که در آن به سر 
می بریم، منتشر شد تا مدیران و شاغان 
در بیش از 15 هزار مهدکودک و در کنار 

آن والدین بیشماری سردرگم شوند.
نهادهای  کودک  مهدهای   *

تربیتی یا بنگاه های اقتصادی؟
در حالی که نگرانی ها در اسفندماه 
شدت  کرونا  بیماری  شیوع  درباره 
کودک  مهدهای  مدیران  می گرفت، 
اسفند  ز  ا بعد  شدند.  نگران  بیشتر 
از  و  بود  پیش  در  نوروز  تعطیات 
مدت  زمزمه های  اسفند  اواسط  همان 
آتی  سال  در  تعطیات  این  بودن  دار 
کردن  معوق  می رسید.  گوش  به  نیز 

از  اعم  کودک  مهدهای  پرداختی های 
به  کودک  مهدهای  اقساط  بازپرداخت 
بیمه  حق  پرداخت  و  عامل  بانک های 
از  اجتماعی،  تأمین  به  پرسنل  یارانه  و 
در  بهزیستی  مؤثر  اقدامات  تنها  جمله 
این میان بود البته مقرر شد تا مکاتبات 
اداری جهت اعطای وام کم بهره جهت 
تأمین خسارات ناشی از تعطیلی مهدها 
از طرف استانداری با بانک های عامل 
آن  رقم های  که  وام هایی  شود.  انجام 
کفاف  کوچک  شهرهای  برای  شاید 
تعطیلی  ماه  چند  بهای  اجاره  تأمین 
مهدها را می داد اما در شهرهای بزرگ 

به چشم مدیران مهد نمی آمد.
مهدکودک  مدیران  از  علیرضایی 
در حوالی خیابان کریم خان در تهران 
در رابطه با اقدامات حمایتی بهزیستی 
گفت:  کودک  مهدهای  چالش های  و 
از  حمایت  از  که  است  عجیب  خیلی 
ما  می شود.  صحبت  کودک  مهدهای 
که چیزی از این حمایت ها جز در حرف 
تومان  میلیون   20 ماهی  من  ندیدیم. 
اجاره مهد کودک می دهم. قرار دادم با 
والدین ماهیانه بود و بسیاری از والدین 
شهریه اسفند را ندادند. البته برای دور 
داد  قرار  سالیانه  دیگر  داریم  بنا  جدید 
ببندیم و چک ها را پیشاپیش از والدین 
بگیریم. در همین خیابان کریم خان و 
اطراف آن مهدهای زیادی تعطیل شدند. 
من هم نهایتًا تا مهرماه مهد را سرپا نگه 
می دارم و اگر شرایط همین گونه پیش 
بیکار  برود تعطیلش می کنم و 15 نفر 

می شوند.
که  وامی  میزان  داد:  ادامه  وی 
پیشنهاد می دهند واقعًا شوخی است. من 
150 میلیون تومان همین االن بدهی 
دارم برای اینکه مهد را سرپا نگه دارم تا 
بازگشایی. االن هم خانواده ها می ترسند 
و نگران هستند. برایم عجیب است که 
به مهدکودک ها  توجه جدی  چرا هیچ 
نمی شود. چرا مدارس غیردولتی مشمول 
توجه ها هستند اما مهدهای کودک نه! 
آموزش  رسمی  سیستم  در  ما  چون 
کودک  مهدهای  فردا  از  اگر  نیستیم؟ 
خسارت  چه  نید  می دا شوند  تعطیل 
زده  خانواده ها  به  آینده  در  سنگینی 

می شود؟
مدیران  از  دیگر  یکی  بخشدار، 
مهدکودک در منطقه 6 تهران به بیان 
آسیب های نگهداری کودکان در صورت 
عدم فعالیت مهدهای کودک داشت، و 
گفت: ما االن باید میان گزینه های بد 
و بدتر یکی را انتخاب کنیم. شما فرض 
کنید در این ماه ها که مهدها و مدارس 
تعطیل بود مادران شاغل فرزندان خود 
را چه کار کردند؟ یا نزد فامیل گذاشتند 
یا حتی بچه های بزرگ تر 6 و 7 ساله و 

10 ساله را در خانه تنها گذاشتند. واقعًا 
امر  این  هیچکس فکر نکرده که خود 
چه آسیب هایی می تواند به دنبال داشته 
باشد؟ اینکه کودکان در سنین کم قادر 
به تعمیق در شناخت های خود نیستند 
و ناگهان یک روز از خواب بیدار شدند 
را  خود  دوستان  نتوانستند  دیگر  بعد  و 
ببینند هم به تنهایی آسیب رسان است. 
مشکات اضطرابی در کودکان و واپس 
روی به دوره های پایین تر سنی از دیگر 
این مدت کدام کار  آسیب ها است. در 
صورت  بهزیستی  سوی  از  تبلیغاتی 
گرفت که خانواده ها را نسبت به چنین 

آسیب هایی هشیار کند؟
کودک  مهدهای  از  یکی  مدیر 
نیز  اسامی  وحدت  خیابان  حوالی  در 
کرد  بسنده  جمله  این  گفتن  به  فقط 
که: بهزیستی تنها مجوز می دهد، هیچ 
آنها  ندارد.  مؤثری  نظارت  و  حمایت 
بنگاه  یک  که  تربیتی  نهادی  نه  را  ما 

اقتصادی می دانند.
* پرداخت یک میلیون و دویست 
هزار تومان تنها برای استفاده از خدمات 

یک روزه مهد در اسفندماه
واقعیت این است که در این ماه ها 
چالش های خانواده ها و مهدها کم نبوده 
از پرداخت شهریه اسفند که در  است. 
نهایت هم بهزیستی یک بخشنامه صادر 
کودک  »مهدهای  کرد  اعام  و  کرد 
هستند  پایه  شهریه  دریافت  به  مجاز 
و باید هزینه کاس های اضافه، زمان 
ناهار  پول  و  مهدها  از  استفاده  اضافه 
و… را به اولیا پس بدهند. اتفاقی که 

عمًا رخ نداد.
سیمین فرزانه مادر کودکی چهار 
ساله که فرزندش به یکی از مهدهای 
می رود  تهران   7 منطقه  در  کودک 
گفت: بچه من فقط یک روز آن هم تا 
ساعت یک بعد از ظهر به مهد رفت و 
مهدکودک از ما از قبل چک گرفته بود 
ولی اگر شما رنگی از بازگشت پول را 
دیدید ما هم دیدیم. اصًا فکر می کنم 
به  نسبت  ما  چشم  تا  افتاد  اتفاق  این 
باز شود که هیچ  مهدها  مدیران  رفتار 
رفتار  نیستند.  قائل  والدین  برای  حقی 
ما  می گویند  بود.  برخورنده  بسیار  آنها 
و  نداریم  پایه  شهریه  اسم  به  چیزی 
کلی متضرر شده ایم. آیا ضرر مهدها را 
من مادر باید بدهم که در این ایام خود 
همسرم  شغل  اینکه  خاطر  به  هم  ما 
یک  کرده ایم.  ضرر  کلی  است،  آزاد 
شهریه  تومان  هزار  دویست  و  میلیون 
برای یک  ما گرفتند  از  اسفند  مهد در 
بهزیستی  حتی  که  است  عجیب  روز. 
فکر نمی کند درست است ما یک قرار 
داد با مهدکودک نوشتیم ولی آیا اصًا 
قابل  اینچنینی  شرایط  کسی  ذهن  به 

پیش بینی بود؟
وی ادامه داد: االن هم مهد کودک 
می گوید ما قرارداد یک ساله می بندیم! 
نظارتی  هیچ  که  است  عجیب  خیلی 
بگذریم که  نیست. حاال  امر  این  روی 
اصًا هیچکس جواب درستی نمی دهد 
اطمینان  می توانیم  چقدر  ما  باالخره 
کنیم بچه ها را مهد بگذاریم؟ من خودم 
از نیمه خرداد دچار مشکل شده ام چون 
امکان  ولی  بروم  سرکار  باید  روز  هر 
ندارد به مهد قبلی او را ببرم و نمی دانم 
اصًا به صاح هست او را مهدکودک 
ما  آرامش  فکر  به  هیچکس  بگذارم؟ 

والدین نیست.
* پرداخت 500 هزار تومان بعد از 

چهارماه به عنوان بیمه بیکاری
بهزیستی برای حمایت از مهدهای 
و  کرد  تاش  ایام  این  در  کودک 
اعام کرد با پیگیری های دکتر محمد 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  شریعتمداری 
در  هم  کودک  مهدهای  نام  اجتماعی 
ویروس  شیوع  از  متأثر  مشاغل  لیست 
با  مقابله  و  بررسی  گروه  کار  در  کرونا 
ویروس  از  ناشی  اقتصادی  پیامدهای 
اساس  این  بر  و  شد  گنجانده  کرونا 
برای  کارگروه  این  تصمیم  گونه  هر 
شامل  هم  متضرر  مشاغل  از  حمایت 
کشور  سراسر  کودک  مهدهای  حال 

خواهد شد.
از  بهره مندی  اساس  همین  بر 
شرایط  )با  بانکی  بهره  کم  تسهیات 
قید شده اداره کار( و همچنین برقراری 
در  شاغل  مربیان  برای  بیکاری  بیمه 
کارفرما  توسط  )که  کودک  مهدهای 
می شود،  گرفته  نظر  در  شده اند(  بیمه 
معافیت 6 ماهه از پرداخت مالیات برای 
الزم  منابع  تأمین  کودک،  مهدهای 
مهدهای کودک  پرسنل  استفاده  برای 
استمهال  یا  معافیت  بیکاری،  بیمه  از 
اجتماعی  تأمین  بیمه  حق  پرداخت  از 
تخصیص  مهدکودک،  پرسنل  و  خود 
یا کم  اعتبارات باعوض  و  تسهیات 
مهدهای  بهره مندی  و  بانکی  بهره 
کودک تحت نظارت سازمان بهزیستی 
زیان دیده  به عنوان کسب و کارهای 
ناشی از تعطیلی به منظور پیشگیری از 
شیوع کرونا و جبران بخشی از ضرر و 
مراکز  این  شامل  آنها،  به  وارده  زیان 
با  نیز  مکاتبه ای  شد  گفته  می شود. 
شده  انجام  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
است تا مهدهای کودک از تنفس سه 
ماهه در پرداخت اقساط تسهیات بانکی 

بهره مند شوند.
»پویش  ندازی  ا ه  را همچنین 
همدلی« به منظور بخشش اجاره بهای 
مهدهای  مالکان  توسط  تعطیل  ایام 
بهزیستی  اقدامات  دیگر  از  نیز  کودک 

بود که در اردیبهشت ماه روی آن مانور 
داده شد تا این مالکان در ازای بخشش 
اجاره بها نشان »حامی کودک« دریافت 
کنند که گزارش ها حاکی از این است 
که این پویش ممکن است در شهرهای 
کوچک با درصد کمی تحقق یافته باشد 
اما در تهران و شهرهای بزرگ خبری از 
این بخشش نبوده است؛ آن هم در ازای 

دریافت یک نشان!
در  کودک  مهد  مربیان  از  یکی 
خیابان یوسف آباد گفت: ما 15 نفر مربی 
و کارمند در مهد هستیم که فقط دو نفر 
ما توانستند از بیمه بیکاری استفاده کنند 
و آن هم تازه یک مبلغ 500 هزار تومان 
دریافت کرده است. ما هم در این مدت 
عیدی  عنوان  به  اولیا  از  کمی  مبالغ 

دریافت کردیم.
این هم  از  مربیان مهد که پیش 
گایه داشتند که هیچ حامی برای تحقق 
حق و حقوق خود ندارند و عمومًا بدون 
بیمه در مهدهای کودک مشغول به کار 
هستند حاال عمدتًا بیکار و بدون حقوق 

رها شدند.
می کنند  اعام  هم  مهد  مدیران 
این تسهیات درد زیادی را از آنها دوا 
نکرده است و همین االن برای شرایط 
جدید هم دچار مشکات بسیار هستند.

صبوری مدیر مهدی در منطقه یک 
مهد دارد گفت: ما از طرف دولت تعطیل 
شدیم ولی هیچ تسهیات و امکاناتی از 
سوی دولت نگرفتیم. 70 درصد مهدهای 
کودک استیجاری هستند. ما بیشتر درآمد 
خود را صرف پرداخت همین اجاره بها 
می کنیم. حاال هم که از 24 خرداد قرار 
است مهدها باز شود، ما حتی به تعدادی 
ثبت نام کودک نداریم که بتوانیم اجاره 
ملک را بدهیم. از بیمه بیکاری پرسنل 
انگیزه  هم  آنها  نیست.  خبری  هم  ما 
که  حالی  در  داده اند  دست  از  را  خود 
شرایط  این  تو  خصوصًا  کودک  با  کار 
هیچکس  می خواهد.  مضاعف  انگیزه 
نیست.  شرایط  این  در  کیفیت  فکر  به 
حتی وام 12 درصدی دولت هم به مهد 
کودک ها داده نمی شود. مالیتمان را هم 
این  شغلی  آینده  کنیم.  پرداخت  باید 

صنف واقعًا در خطر است.
چرخه  در  گروه  چهار  حقوق   *

فعالیت مهدهای کودک
در چرخه فعالیت مهدهای کودک 
چهار گروه دارای حقوق هستند و تنها 
است  حقوق  این  احقاق  صورت  در 
روانی  سامت  به  نسبت  می توان  که 
در  است  قرار  که  کودکانی  جسمی  و 
را  زیادی  ساعات  کودک  مهدهای 
صرف کنند، اطمینان حاصل کرد: گروه 
کودکان، گروه والدین، گروه مربیان مهد 

و گروه مدیران مهد.
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قرص »عشقی« که سرانجامش مرگ است

قرص  به  که   MDMA قرص 
عشق معروف است جزء مواد روانگردان 
جدید محسوب می شود که فرد پس از 
مدت  در  می کند  احساس  آن  مصرف 
زمان کوتاه و به صورت موقتی به افرادی 
که در اطراف او هستند عاقه مند شده، 
این قرص  درحالیست که مصرف  این 
افزایش فشار خون، تپش قلب  موجب 
و درنهایت افزایش شدید دمای بدن و 
تشنج شده و مصرف باالی آن نیز منجر 

به مرگ می شود. 
موسسه  معاون  براتی-  منصور 
تشکیل دهنده  ساختار  درباره  کادراس 
 MDMA قرص  گفت:  قرص  این 
از  که  است  جدید  روانگردان  نوعی 
ترکیب مواد فنیل اتیل آمین و آمفتامین 
تشکیل شده اند و به قرص M یا قرص 
عشق معروفشده. مشخصه اصلی آن این 
است که اغلب کلمه M یا LOVE بر 
روی آن حک و یا نماد قلب بر روی آن 
در  رایج  قرص های  از  و  شده  کشیده 

میهمانی هاست.
این  نام گذاری  علت  درباره  وی 
این طور  »عشق«  عنوان  تحت  قرص 
 MDMA توضیح داد:  مصرف قرص
موجب آزادسازی سراتونین، دوپامین و 
این  در  می شود،  ذهن  در  نورآدرنالین 
اگر  و  احساس شادی کرده  فرد  حالت 

دچار اضطراب باشد، اضطراب او از بین 
می رود. اغلب این قرص در مهمانی ها و 
میان جوانان استفاده می شود و فرد پس 
از مصرف احساس می کند که در مدت 
زمان کوتاه و به صورت موقت به افرادی 
که در اطراف او هستند عاقه مند شده، 
به همین دلیل این قرص به »عشق« 

معروف است.
ادامه  در  کادراس  موسسه  معاون 
هشدار  قرص  این  مصرف  به  نسبت 
می دهد و درباره عوارض آن بیان کرد: 
مصرف این قرص موجب افزایش فشار 
افزایش  نهایت  در  و  قلب  تپش  خون، 
شدید دمای بدن و تشنج می شود. تعریق 
از دیگر عوارض  و تبخیر آب بدن نیز 
مشهود آن است که مصرف باالی آن 
موجب مرگ نیز خواهد شد. در مصارف 

اولیه احتمال مرگ باال نیست اما عواملی 
که در قرص های اکس خطرات بسیار 
برای  افراد  که  است  این  دارد  باالیی 
دریافت انرژی بیشتر، اغلب بیش از یک 
قرص را در یک زمان مصرف می کنند 
و از آنجایی که ساختار شیمیایی برخی 
یا  ندارد  هم خوانی  یکدیگر  با  قرص ها 
دوز آنها بسیار باالست، مصرف آن به 

مرگ ختم می شود.
وی افزود: همچنین مصرف برخی 
قرص های اکستازی مانند قرص عشق 
به همراه مشروبات الکلی سازگار نیست 
و به دلیل افزایش فشار خون در نهایت 

منجر به سکته قلبی می شود.
براتی با تاکید بر اینکه قرص های 
تصریح  است،  اعتیادآور  بسیار  عشق 
بار  اولین  برای  فرد  که  زمانی  کرد: 

می کند سطح  را مصرف  قرص عشق 
رها  او  ذهن  در  که  انرژی  و  تحرک 
می شود باعث تپش قلب خواهد شد و 
تجربه  را  لذت  آن  دوباره  اینکه  برای 
می کند.  مصرف  را  آن  مجددا  کند، 
مصرف،  ر  چندبا ز  ا پس  یت  نها در
کاهش  آن  به  نسبت  بدن  واکنش 
یافته و مقاومت بدن افزایش می یابد، 
لذت  از  سطح  آن  به  آنکه  برای  پس 
مصرف  میزان  یابد،  دست  موردنظر 
بدن  درنهایت  و  کرده  بیشتر  را  خود 
نسبت به قرص عشق وابسته می شود. 
و  قرص  این  مکرر  مصرف  همچنین 
اعتیاد  در زمانی که فرد نسبت به آن 
پیدا کند موجب افسردگی و اضطراب 
شده و حتی در مواردی فرد را به سمت 

خودکشی سوق می دهد.
معاون موسسه کادراس با اشاره به 
اینکه عمده قرص های اکستازی در اروپا 
ساخته می شوند، گفت: ممکن است این 
قرص ها توسط کشورهای دیگر نیز تولید 
شود، اما ریشه همه قرص ها اروپاست. 
از قرص  بررسی های گزارشات موجود 
MDMA نیز حاکی از آن است که این 
قرص در ایران نیز کشف و ضبط شده، 
آمریکای  اغلب  آن  استفاده  مرکز  اما 
را  آن  نمی توان  شمالی است و چندان 

قرص اروپایی دانست.

اولین گام برای حل مشکالت تعامل دولت
 و مجلس است

نماینـده مـردم بوئیـن زهـرا در مجلـس یازدهم تاکید کـرد که اگر 
مجلـس و دولـت بـا یکدیگـر تعامل سـازنده داشـته باشـند قطعـا کارها 
بهتـر جلـو رفتـه و مـی تـوان سـریع تر گره از مشـکات مردم گشـود. 

روح اهلل عباسـپور بـا اشـاره بـه ضـرورت تعامل مجلـس و دولت با 
یکدیگـر، بیـان کـرد: یکـی از محورهـا و مولفـه های اصلـی که موجب 
پیـروزی انقـاب و دوام و بقـای آن بـه ویـژه در رویارویی بـا چالش ها 
و تهدیدهـا بـوده، وحـدت اسـت. در هـر بخشـی که ما وحدت، انسـجام 
و همدلـی خـود را حفـظ کـرده ایـم به توفیقـات خوبی دسـت یافته ایم.

وی در ادامـه اظهـار کرد: واقعیت این اسـت کـه در این برهه زمان 
کـه مـا در جنـگ اقتصـادی بـی رحمانه دشـمن به سـر مـی بریم بیش 
از گذشـته بـه ایـن وحـدت و همدلـی نیاز داریـم. جنگ اقتصـادی واقعا 
جنگـی جـدی اسـت. ممکـن کـه تلفات جانی نداشـته باشـد امـا هزینه 

هـای ایـن جنـگ باالتر از جنگ سـخت می باشـد.
نماینـده مـردم بوئیـن زهـرا در مجلـس یازدهـم تصریـح کـرد: 
امـروز مـا در محدودیـت هـای اقتصـادی بـه سـر مـی بریـم. در بحث 
فـروش نفـت و دسـتیابی بـه پـول هـای خود با مشـکات زیـادی روبه 
رو هسـتیم. از سـوی دیگر در بطن جامعه با مشـکل معیشـت، اشـتغال، 

رکـود و تـورم روبه رو هسـتیم.

دولت باید ارتباط مستمر
 با نمایندگان مجلس داشته باشد

نماینـده شـهرکرد بـا تأکیـد بـر اینکـه مجلـس یازدهم کـم کاری 
و فسـاد را تحمـل نمی کنـد، گفـت: دولـت بایـد بـرای تعامـل بیشـتر 
بـا مجلـس بـا نماینـدگان و کمیسـیون های تخصصـی ارتبـاط بیشـتر 

باشد.  داشـته 
احمـد راسـتینه اظهـار داشـت: تعامل بـا دولت به معنی سـازش در 
برابـر کوتاهی هـا و یـا کم کاری سـوءمدیریت در شـبکه اجرایی کشـور 
نیسـت. تعامـل بـا دولـت به معنـای ایجـاد سـازوکاری بـرای کمک به 
دولـت در حـوزه اجـرا اسـت کـه ایـن سـازوکار از بخـش نظارتـی کـه 
نماینـدگان مجلـس مسـئول اصلـی آن هسـتند، شـروع می شـود و در 
بخـش قانون گـذاری می تـوان خأل های قانونی یا مشـکات را رفع کرد.

وی در توضیـح برنامـه مجلـس یازدهم برای تعامـل با دولت گفت:  
ایـن تعامـل در راسـتای تقویت شـبکه نظارتی در شـبکه مدیران اجرایی 
اسـت. تـاش می شـود خأل هـای قانونـی رفـع شـده و به دولـت کمک 
شـود تـا اقدامـات خـودش در بخش هـای مختلـف را تکمیل کـرده و به 
مجلـس ارائـه کنـد. قطعـا اگـر سـوء مدیریـت یـا کـم کاری و یا فسـاد 

اداری وجـود داشـته باشـد، مجلس تحمـل نمی کند.
ایـن نماینـده مجلـس در توضیـح راهکارهای تعامـل بهتر مجلس 
و دولـت گفـت: دولـت بایـد جایـگاه مجلـس را بـه معنـای واقعـی خود 
بپذیـرد. همـان جایـی کـه در قانـون اساسـی آمـده و در فرمایشـات و 
تدابیـر امـام و رهبـری بـه کـرات بیـان شـده مبنـی بـر اینکـه مجلس 

در رأس امـور اسـت.

واسطه ها عامل گرانی محصوالت کشاورزی هستند
نماینـده مـردم مهابـاد در مجلس یازدهـم در مـورد افزایش قیمت 
محصـوالت کشـاورزی گفـت: نهادهـای مسـئول، قوانین قیمـت خرید 
تضمینـی را بـه خوبـی اجـرا نمی کننـد؛ این باعث می شـود که کشـاورز 
محصـول خـود را تحویـل واسـطه ها بدهـد. هـر محصـول در بـازار ما، 
دسـت کـم چهـار واسـطه دارد. واسـطه ها از واسـطه گری خـود سـود 
می برنـد و مجمـوع ایـن سـودها قیمـت نهایـی محصول را بـاال می برد. 
جـال محمـودزاده ضمن تشـریح وضعیت بازار و اوضاع معیشـتی 
کشـاورزان، در مـورد افزایـش قیمـت بعضـی محصوالت گفـت: یکی از 
علت هـای گرانـی بعضـی میوه هـای تابسـتانه، نوبرانه بودن ایـن میوه ها 
اسـت. ایـن میوه هـا طی چند مـاه آینده قیمـت نزولی را تجربـه خواهند 
کـرد. بـا این حال، قیمت محصوالت کشـاورزی باالسـت، امـا پولی که 
بـه کشـاورز می رسـد خیلـی کم اسـت. پولی که هنـگام ارائـه محصول 
دسـت کشـاورز را می گیـرد، برابـر بـا هزینه ای اسـت که کشـاورز انجام 
داده اسـت. گاهـی اوقـات درآمد کشـاورز از هزینه او هم کمتر می شـود.

وی بـا مطـرح کردن این پرسـش که » کشـاورز چگونـه به زندگی 
خـود ادامـه می دهـد؟« اظهـار کرد: بایـد گفت پولـی که برای کشـاورز 
باقـی می مانـد هزینـه کارگـری خانـواده او روی زمیـن اسـت. اگـر یک 
کشـاورز تنهـا باشـد و از خانـواده خـود بـه عنـوان کارگر اسـتفاده نکند،  
درآمـد او از هزینـه اش کمتـر می شـود به عبـارت دیگر کشـاورزی برای 

کسـانی کـه کارگـر دارند اصـا نمی صرفد.
وی در مـورد علـت افزایـش قیمـت محصـوالت کشـاورزی گفت: 
مشـکل اصلـی اینجاسـت کـه دولـت، وزارت جهـاد کشـاورزی و وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت وظایـف خـود را بـه خوبـی انجـام نمی دهند. 
آنهـا قوانیـن قیمـت خرید تضمینـی را به خوبی اجـرا نمی کنند این باعث 
می شـود کـه کشـاورز محصـول خـود را تحویل واسـطه ها بدهـد. وقتی 
واسـطه ها زیـاد می شـوند، قیمت محصول هم زیاد می شـود. کشـاورزی 
کشـور ما بگونه ای اسـت کـه هر محصولی که از مزرعه بـه بازار می رود، 

دسـت کـم 4 واسـطه دارد. ایـن واسـطه ها قیمت هـا را بـاال می برند.
وی گفـت : راه حـل ایـن مشـکل ایـن اسـت کـه وزارت جهـاد 
کشـاورزی از شـبکه های گسـترده تعاون روسـتایی - که در همه شهرها 
و روسـتاها شـعبه و امکانات دارد - اسـتفاده کند. دولت باید محصوالت 
کشـاورزان را بـه طـور مسـتقیم از مزرعه با قیمت تضمینـی بخرد و به 
بـازار عرضـه کنـد. در واقـع، دولـت از این طریـق می تواند واسـطه ها را 
حـذف کنـد. بـه ایـن ترتیـب قیمت هـا عادالنه تـر و وضعیـت اقتصادی 
کشـاورزها بهتـر خواهد شـد. واسـطه ها این روزها محصـول را با قیمتی 
ناچیـز از کشـاورز می خرنـد و واسـطه های دوم و سـوم ایـن محصوالت 
را بـه تره بارهـا و مغازه هـا می فروشـند و از آنجـا بـه خـرده فروش هـا و 
دسـت فروش هـا می رسـد. همـه واسـطه ها از واسـطه گری خـود سـود 
می برنـد و مجمـوع ایـن سـودها قیمـت نهایـی محصول را بـاال می برد.

نماینـده مـردم مهابـاد در مجلـس تأکیـد کـرد: پیش بینـی می کنم 
کـه کشـاورزانی کـه خیـار، گوجه  فرنگـی و هندوانه می کارند، دسـت به 
اقداماتـی یـا اعتراضاتـی مثـل معدوم کـردن محصوالت خـود بزنند. به 
احتمـال زیـاد کشـاورزان ایـن سـه محصول به علـت ضـرر و زیانی که 
نسبشـان شـده اسـت، محصـوالت خـود را خـراب کننـد. دولـت هم به 

حـرف آنهـا گـوش نمی دهد.
محمـودزاده در خصـوص وقعیت گندم گفـت: قیمت خرید تضمینی 
گنـدم 2500 تومـان اسـت. این قیمت متوسـط اسـت. نه کـم و نه زیاد. 
کشـاوز هـم رضایـت نسـبی از فـروش محصولـش بـه دولـت بـا ایـن 
قیمـت دارد. امـا سـازمان غلـه و خدمـات بازرگانـی کـه زیـر مجموعـه 
وزارت صنعـت، معـدن و تجارت اسـت، شـیوه خرید را تغییر داده اسـت. 
ایـن سـازمان در سـالها بـه علـت افـت کیفیـت محصول، 2 تـا 3 درصد 
قیمـت دسـتکاری می کرد. امسـال اما افت 15 درصدی بـر کیفیت گندم 
کشـاورزان اعمـال شـده اسـت. در واقـع، این سـازمان کاری کـرده که 
قیمـت خریـد تضمینی گندم به همان قیمت سـال گذشـته برسـد. دولت 
از نظـر  مدیریتـی طـوری عمل کرده اسـت که از هر کیلـو گندم 1500 
تـا 1700 تومـان دسـت کشـاورز را بگیـرد. طبیعـی اسـت کـه در چنین 
شـرایطی کشـاورز، گندم را تحویـل دولـت نمی دهـد. هم اکنون بخشـی 

از گنـدم مـا بـه مصرف دام رسـیده و بخشـی از آن قاچاق می شـود.

باال بردن قدرت خرید بازنشستگان
 یک وظیفه اخالقی و انسانی است

سخنگوی دولت در یادداشتی با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگزان 
و بازنشستگان تاکید کرد که سیاست گذاری متناسب برای باال بردن قدرت 
خرید بازنشستگان عاوه بر ایجاد تعادل اجتماعی، وظیفه اخاقی و انسانی 

برای ما است. 
وی طی یادداشتی در اینستاگرام نوشت:  امروز در جمع بازنشستگان 
این  از  تعدادی  با  شد.  حاصل  گو  و  گفت  برای  خوبی  فرصت  کارگری 
به  جلسه،  طول  در  دارم.  آشنایی  که  سال هاست  بازنشسته،  دوستان 
جلسات  و  دور  سال های  به  ذهنم  کردم  می  نگاه  که  چهره هایشان 
کارگری سفر می کرد. سیمای آنها جوان و بشاش در لباس کارگری در 

خاطرم جان می گرفت.
متاسفانه طی سالیان زیادی قدرت خرید کارگران و بازنشستگان از افزایش 
قیمت ها عقب  مانده است. ما در دولت یازدهم سعی کردیم استراتژی پیشی 
گرفتن حقوق و مستمری بر تورم را دنبال کنیم. تحریم بیشترین لطمه را به 
طبقات فرودست زد از یک سو با به هم خوردن تعادل های اقتصادی، تورم 
مهار شده سرکشی کرد. در کنار آن، اقتصاد کوچک تر شد و امکان اشتغال 
فزاینده از دست رفت. کاهش ارز، هم بر میزان تولید و هم بر دستمزد و تورم 

جدید تاثیر گذاشت.
ما نیازمند سیاست گذاری متناسب برای باال بردن قدرت خرید بازنشستگان 
هستیم. این سیاست ها عاوه بر ایجاد تعادل اجتماعی، وظیفه اخاقی و انسانی 
برای ما هست. امیدواریم شرایطی فراهم شود که بازنشستگی و آرامش و 

سامتی مکمل هم شوند.
در کشاکش این سال ها احکام زیادی گرفته ام، از اولین حکم نماینده 
کارگران در شورای عالی کار تا وزارت  اما لذت بخش ترین حکمی که تاکنون 
دریافت کرده ام، حکم مشاوره  ای  بود که امروز کانون بازنشستگان به من 

اعطا کردند. این حکم چقدر حالم را خوب کرد.

بسترسازی برای انتخابات 14۰۰ تاثیر منفی بر تعامل دولت 
و مجلس دارد

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسامی گفت:  اگر قانون اساسی، 
به  توجه  و  مردم  به  شده  داده  های  وعده  ملی،  منافع  نمایندگی،  سوگند 
اظهارات رهبری ماک عمل نمایندگان باشد، مشکلی برای تعامل دولت و 

مجلس پیش نمی آید. 
کمال پیرموذن با اشاره به ضرورت همکاری میان قوای کشور از جمله 
دولت و مجلس برای حل مشکات اقتصادی و معیشتی ناشی از تحریم و 
کرونا، اظهار کرد: با توجه به اظهارات برخی نمایندگان و تک روی ها، بیم 
آن می رود که منیت ها و نفسانیات بر وعده های داده شده به مردم غلبه پیدا 
کرده و بیم دهی رهبری شنیده نشود. البته برای بررسی نحوه تعامل دولت 
و مجلس به زمان بیشتری نیاز است زیرا نمایندگان جدید باید با جوهره کار 

مجلس آشنا شوند.
وی ادامه داد: اگر عقل غالب در مجلس پیاده نشود، این نگرانی وجود 
دارد که همراهی مناسبی میان دولت و مجلس شکل نگیرد البته اگر قانون 
اساسی، سوگند نمایندگی، منافع ملی، وعده های داده شده به مردم و توجه 
به اظهارات رهبری ماک عمل نمایندگان باشد، مشکلی برای تعامل دولت 
و مجلس پیش نمی آید. خودمحوری ها، ترجیح منافع جناحی و تخریب دولت 
برای بسترسازی برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 تاثیر منفی بر تعامل 

دولت و مجلس دارد.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسامی در پایان با بیان اینکه اگر 
قانون ماک عمل قوا باشد، همه مسائل قابل حل خواهد بود، خاطرنشان کرد: 
وقتی قانون ماک باشد، هم مجلس می تواند وظیفه قانونگذاری و نظارت 
خود را انجام دهد و هم دولت اجرای برنامه ها را  دنبال کند و کشور در مسیر 

توسعه قرار می گیرد.

پیگیری سازمان بازرسی درباره افزایش حداقل مزد کارگری
سازمان بازرسی اعام کرد که با با پیگیری های این سازمان حداقل مزد 
کارگری، 26 درصد و حق مسکن کارگران نیز  200هزار تومان افزایش یافت 
جامعه  معضات  رفع  برای  سازمان  اقدامات  خصوص  در  شکربیگی 
کارگری گفت: در پی دستور و پیگیری ویژه ریاست قوه قضاییه، این سازمان 
گزارش جامعی در خصوص بررسی معضات جامعه کارگری- کارفرمایی و 
نحوه تعیین حداقل دستمزد سال 99 تهیه و در تاریخ 30 اردیبهشت سال 
جاری برای معاون اول رئیس جمهور ارسال نمود که با دستور بررسی و اقدام 
به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع گردید. به دنبال آن در تاریخ 10 
خرداد جلسه ای برای بررسی مشکات بنگاه های اقتصادی و تبعات احتمالی 
افزایش دستمزد توسط سازمان بازرسی با نمایندگان کارفرمایی برگزار شد که 
در پایان جلسه، نمایندگان کارفرمایی با انتقال پنج درصد از بخش مزایا )حق 

سنوات( به حداقل مزد موافقت کردند.
شکربیگی با اشاره به برگزاری جلسه با دبیر شورای عالی کار افزود: 
به حداقل  از حق سنوات  انتقال بخشی  بر  مبنی  بازرسی  پیشنهاد سازمان 
دستمزد و افزایش حق مسکن در این جلسه با موافقت ضمنی دبیر شورای 
عالی کار و نمایندگان بخش کارگری و کارفرمایی روبرو گردید. و در راستای 
بازرسی و قول مساعد وزیر تعاون کار و رفاه  اجرای پیشنهادهای سازمان 
اجتماعی و وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت از اعضای شورای عالی 
کار، جلسه شورای عالی کار در تاریخ  17خرداد 99 برگزار و مقرر شد قسمتی 
از حق سنوات از بخش مزایا به حداقل مزد افزوده شود و افزایش حداقل مزد 
از  21درصد به  26 درصد تغییر نماید. همچنین موافقت گردید حق مسکن 
کارگری نیز به میزان دو میلیون ریال افزایش پیدا نماید که موضوع اخیر 
بایستی به تصویب هیات وزیران برسد. همچنین سایر سطوح دستمزد نیز به 

همین نسبت افزایش خواهد داشت.

تولید  جهش  تحقق  باعث  اشتغال  حوزه  در  سرمایه گذاری 
می شود

نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه سرمایه گذاری در حوزه 
و  »دولت«  داد:  ادامه  می شود،  تولید  جهش  تحقق  باعث  اشتغال  و  تولید 
»سرمایه گذاران« دو منبع ثروت هستند، که دولت با وجود مشکات موجود 
محدودیت منابع دارد، اما می توانیم از ظرفیت سرمایه گذارانی که عاقه به 

همکاری دارند، در راستای تحقق جهش تولید بهره مند شویم. 
پرویز محمدنژاد در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به نامگذاری 
سالجاری به نام »جهش تولید«، برای تحقق این شعار درصدد هستیم تا 
به کارگاه ها و بنگاه هایی که به تولید داخل مشغول هستند، نگاه ویژه ای 
داشته باشیم. معتقدیم تا تولید داخلی براساس اصل جایگزینی در حوزه 
اقتصاد اتفاق نیافتد، غیرممکن است که بتوانیم به جهش تولید و اقتصاد 

پایدار برسیم.
نماینده مردم لنگرود در مجلس افزود: به دنبال این هستیم تا هم در 
حوزه مجلس و هم از سوی دستگاه های اجرایی، مراکز تولیدی فعال در سطح 

شهرستان را مورد توجه، حمایت و پشتیبانی قرار دهیم.
وی بیان کرد: با توجه به ظرفیت های خوبی که در سطح شهرستان داریم، 
درصدد هستیم که فرامین مقام معظم رهبری را که منطبق بر علم روز است 

در راستای جهش تولید اجرایی کنیم.
محمدنژاد گفت: کارخانه آجرپزی در حال احداث در شهرستان لنگرود 
با اعتباری حدود 20 میلیارد تومان که در گیان و حتی غرب مازندران نمونه 
ندارد، از جمله فرصت های با ارزش منطقه است که هم می تواند باعث افزایش 
تولیدات داخل شود و هم در مدیریت کسب و کار، به ویژه اشتغالزایی شهرستان 

تاثیر بسزایی داشته باشد.
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در  شده  مطرح  ابهامات  به  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  پاسخ 
برنامه فوتبال برتر

سازمان وظیفه عمومی ناجا به ابهامات مطرح شده در برنامه فوتبال برتر پاسخ 
داد. در متن اطاعیه سازمان وظیفه عمومی آمده است: در پاسخ به اظهارات خاف 
واقع مطرح شده توسط یکی از ورزشکاران علیه برخی فرآیندهای قانونی خدمت 
وظیفه عمومی در برنامه فوتبال برتر ، ضمن رد اظهارات فرد مذکور، این مطالب 
را خاف دانسته و در راستای تنویر افکار عمومی الزم می داند همان گونه که 
در گذشته نیز  اطاع رسانی گردیده است، فرآیند رسیدگی به وضعیت مشموالن 

ورزشکار را مجدد مورد تاکید قرار دهد.
1- برابر توافق به عمل آمده بین نیروهای مسلح، وزارت ورزش و جوانان 
و سازمان وظیفه عمومی در سال 1397 مقرر گردید، اعزام به خدمت سربازی 
مشموالن ورزشکار عضو تیم های ملی فوتبال، تا 30 سال و شاغل در لیگ های 
برترفوتبال تا 28 سال به تعویق انداخته شود تا از ظرفیت حرفه ای این عزیزان در 
ارتقاء ورزش کشور استفاده گردد؛ البته مقررات مربوط به تحصیل و خروج از کشور 
این مشموالن برابر توافق مذکور و برابر مقررات جاری سایر مشموالن صورت می 
پذیرد. این عزیزان در صورت عدم اشتغال به تحصیل نیز می توانند با اخذ برگه 
آماده به خدمت و تایید وزارت ورزش و جوانان، از تسهیات تمدید اعزام، به مدت 
دوره های 6 ماهه تا زمان اشتغال در تیم های لیگ برتر  و تیم ملی استفاده نمایند.

2-اجرای این فرآیندها نیاز به حضور افراد نداشته و صرفا با اعام و تأیید 
وزارت ورزش و جوانان، توسط سازمان وظیفه عمومی صورت می پذیرد که تا کنون 
تمامی موارد اعامی از سوی وزارت ورزش و جوانان سریعا اجرایی گردیده است. 

البته این نکته مورد تاکید است که برابر توافق، بدون اعام وزارت ورزش 
و جوانان هیچ اقدامی از سوی سازمان وظیفه عمومی صورت نمی پذیرد.

3-پیرامون مقررات مربوط به خروج از کشور، این مشموالن نیز برابر 
توافق نامه مذکور همانند سایر مشموالن با اخذ وثیقه مشخص شده انجام 
و  با همکاری  در خارج کشور،  این عزیزان  زمان حضور  و مدت  می پذیرد 
مساعدت سازمان وظیفه عمومی دو ماه در نظر گرفته شده و اجرایی می گردد.

4- مشموالن ورزشکار مورد تایید وزارت ورزش و جوانان که در زمان 
مقرر اسامی آن ها به سازمان اعام گردیده از طریق بستر اینترنت و بدون 
مراجعه حضوری می توانند مجوز خروج خود را دریافت و پس از ورود به کشور 
مبالغ وثیقه خود را که به صورت خودکار به حسابشان واریز می شود دریافت 
کنند. این مبالغ به حساب های مصوب واریز و در صورت عدم بازگشت در 

زمان مقرر به حساب خزانه دولت ضبط و واریز می شود.
5-در خصوص فرد مذکور نیز این تسهیات به نام برده ارائه گردیده و از 
تیرماه سال 98 تاکنون مکاتبه ای در خصوص وضعیت ایشان از سوی وزارت 
ورزش وجوانان به سازمان وظیفه عمومی واصل نگردیده و عما می بایست 
ارائه تسهیات به ایشان متوقف گردد.ولیکن با توجه به شناخت از ایشان در 

سال گذشته تسهیات خروج از کشور ارائه گردید.
ابهامات مطرح شده،  ایشان و  از وضعیت  آمده  به عمل  بررسی  6-با 
مشخص گردید مراجعه وی به دلیل عدم تأیید فدراسیون فوتبال و وزارت 
ورزش و جوانان بوده و دلیل دیگر آن مراجعه با تأخیر ایشان به کشور پس 
از اتمام مجوز است که سامانه سازمان به صورت هوشمند مانع صدور مجوز 

شده است.
دارد  آمادگی  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  است  ذکر  شایان  پایان  در 
عزیز  ورزشکاران  ویژه  به  وطنان  تمام هم  به  ارائه خدمات مطلوب  ضمن 
انتقادات سازنده را پذیرا بوده و پاسخگویی الزم را به هرگونه شبهه افکنی و 
ابهامات به عمل آورد و از کلیه رسانه های گروهی نیز تقاضا دارد در صورت 
طرح هرگونه مطلب یا ابهامی در خصوص سازمان وظیفه عمومی ناجا پاسخ 
های مربوط را منتشر نموده وزمانی را در برنامه ها برای رفع ابهام وپاسخ 

گویی در نظر بگیرند.

روان   انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
قانون  اجرای  گفت:  ایران  شناسی 
حمایت از اطفال و نوجوانان در صورتی 
کودک آزاری  دهنده  وکاهش  بازدارنده 
است که در مورد آن فرهنگسازی شود. 
سرانجام بررسی قانون حمایت از 
اطفال و نوجوانان به ایستگاه آخر رسید 
و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت 

تا مسیر قانون شدن را طی کند.
نیست  باری  نخستین  این  البته 
مطرح  کودکان  از  حمایت  موضوع  که 
می شود، سال 81 نیز الیحه حمایت از 
کودکان و نوجوانان با 9 ماده به تصویب 
آزار  و  اذیت  نوع  هر  آن  در  و  رسید 
نوجوانان که موجب صدمه   و  کودکان 
جسمانی یا روانی و اخاقی به این اقشار 
کوچک و نحیف شود و سامت جسم یا 
روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع 
و کودک آزاری در جمله جرایم عمومی 

قرار گرفت.
از  حمایت  جدید  الیحه  در  اما 
اطفال و نوجوانان که از سوی دستگاه 
تاکید  ضمن  شد،  ارایه  و  تنظیم  قضا 
بر همه موارد باال، اشاره شده که این 
نیاز به شکایت و  جرایم عمومی دیگر 
آزار  کودک  و  خصوصی  ندارد  شاکی 
اینکه  ضمن  شود.  می  شناخته  مجرم 
از  برای حمایت  پیش بینی هایی  آن  در 
و  کودکان  کار،   نوجوانان  و  کودکان 
نوجوانان بزه دیده و کودکان و نوجوانان 

در معرض بزه آورده شده است.
با همه تفاسیر در مورد این قانون، 
چگونگی کارایی و ضمانت اجرایی آن 

اذهان  روزها  این  که  است  موضوعی 
عمومی را به خود اختصاص داده است. 
و  زنان  حوزه  خبرنگار  که  موضوعی 
خانواده ایرنا را بر آن داشت تا در جست 
ضمانت  و  کارایی  چگونگی  وجوی 
آبادی  دولت  شیوا  با  الیحه،  اجرایی 
رئیس هیئت مدیره انجمن روان شناسی 

ایران به گفت وگو بپردازد.
دولت آبادی در این گفت وگو بر 
گوش  به  اگر  قوانین  که  موضوع  این 
مخاطبان خود برسند و به اندازه کافی 
اهمیت آن به عنوان یک موضوع مدنی 
ها  انسان  میان  روابط  تنظیم  به  که 
مربوط است بیان شود، کارا خواهند بود، 
خاطرنشان کرد: در این صورت است که 
می توان گفت قوانین فرهنگسازی می 

شود.
ظهور  و  بروز  با  شد:  یادآور  وی 
جامعه،  در  قبل  از  تر  پیشرفته  قوانین 
انتظار کاهش جرایم و آسیب ها می رود 
زیرا قوانین برای این بوجود می آیند که 

روابط انسان ها را به بهترین وجه و در 
بنابراین  وضعیت مقتضی ترسیم کنند. 
می توان گفت قوانینی بسیار با اهمیت 
و مهم هستند که در دراز مدت بتوانند 
ذهن، رفتار و حتی هیجانات انسان ها 

نسبت به هم را کنترل کنند.
* اطاع رسانی از قانون زیربنای 

کاهش واهمه  
ریاست هیات  که  آبادی  دولت 
از  حمایت  انجمن  مدیرعامل  و  مدیره 
حقوق کودکان را برعهده دارد، در مورد 
نیز  نوجوانان  و  اطفال  از  قانونحمایتی 
تصویب  قوانینی  اگر  پس  شد:  متذکر 
می شود که بیش از قبل دوستدار حقوق 
که  کرد  فراموش  نباید  است،  کودکان 
بها  و  آزاری  کودک  کاهش  در  زمانی 
دادن به کیفیت زندگی و رشد کودک 
موثر و کارا خواهند بود که هم به صورت 
وسیع اطاع رسانی شوند و اهمیت آن 

به گوش همگان برسد.
داریم  انتظار  اینکه  بیان  با  وی 

اصحاب رسانه، اهمیت قانون و مصادیق 
مردم  گوش  به  کافی  اندازه  به  را  آن 
برساند تا تبدیل به فرهنگ شود، گفت: 
قوانین از ابتدا تکلیف انسان ها در زندگی 
را به عنوان والد یا فرزند یا همسایه یا 
تعیین  اند.  کرده  روشن  مدنی  چیز  هر 
تکلیفی که به تدریج درونی می شوند 
و آنوقت است که می توانند جلوی این 

قبیل خشونت ها را بگیرند.
* ضرورت تبدیل کودک آزاری به 

معنای واقعی انگ اجتماعی
باز شدن دست مددکاران اجتماعی 
ورود  برای  نهاد  مردم  های  سازمان  و 
به مساله کودک آزاری از دیگر مزیت 
آبادی  قانون است که دولت  این  های 
به آن اشاره کرد و گفت: حرکت های 
جامعه  نیازهای  دل  از  که  خودجوشی 
دارد  وامی  را  ها  انسان  و  خیزد  برمی 
که وقتشان را به صورت داوطلب برای 
اهداف انسان دوستانه صرف کنند. پس 
داشته  جایگاهی  قوانین  اعمال  در  اگر 
باشند، به طور حتم می توان امیداور بود 
که این قانون اثر فرهنگی خواهد داشت.

نجمن  ا ه  یر مد ت  هیا ئیس  ر
روان شناسی ایران متذکر شد: اگر افراد 
خود را در برابر اجرای قانون، مکلف و 
موظف بدانند به تدریج به ذهنیت تبدیل 
با فهماندن  این مورد هم  می شود در 
نقش و جایگاه روابط انسانی با قشرهای 
انتظار کارایی  کوچک جامعه می توان 
یعنی هنگامی که  قانون را داشت  این 
به  واقعی  معنای  به  را  آزاری  کودک 

انگ اجتماعی تبدیل کردیم.

بازدارندگی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با فرهنگسازی

حقوق  از  حمایت  انجمن  حقوقی  کمیته  عضو 
کودکان معتقد است رویکردها نسبت به کودکان کار 

باید حمایتی و فارغ از مقصر انگاری باشد. 
مونیکا نادی افزود: متاسفانه رویکردها در طرح 
های حمایتی یا ساماندهی کودکان کار با این دیدگاه 
نیست که مشکات آنان ناشی از مشکات اقتصادی 
افراد  انگاری  مقصر  حوزه  روی  بیشتر  بلکه  است 

متمرکز هست.
وی ادامه داد: همچنین در طرح هایی که برای 
کودکان کار در پیش گرفته شده است بیشتر از آنکه 
این راه حل ها، حمایتی باشد، طرح ها حالت ضربتی 
جای  به  ها  طرح  این  دارد.  ناگهانی  برخوردهای  و 
اینکه روی این امر متمرکز باشد که آنها دیگر به کار 
برنگردند، روی این امر متمرکز است که کودکان از 

سطح شهر جمع شوند؛ بروند و دوباره برنگردند.

حقوق  از  حمایت  انجمن  کمیته حقوقی  عضو 
معموال  ها  طرح  این  دلیل  همین  به  گفت:  کودکان 
قوانین و  ما  برمی خورد. درحالیکه  به مشکل  همیشه 

مقررات در حوزه کار کودک زیاد داریم.
مرحله  در  کشورها  داشتن  قرار  همچنین  وی 
توسعه، مشکات اقتصادی، مهاجرت های داخلی یا 
خارجی به شهرهای بزرگ و کمبود امکانات منجر به 
ایجاد چرخه معیوب اقتصادی را از عوامل اصلی پدیده 

کودکان کار برشمرد.
میزان  و  ایران  در  کار  کودکان  تعداد  درباره 
پراکندگی آنها در شهرهای مختلف و ایرانی یا اتباع 
بودن آنها آمار دقیقی در دسترس نیست. اما یافته های 
همواره  می دهد  نشان  مختلف  مطالعات  و  تحقیقات 
شهرها به ویژه کان شهرها بیشتر مخاطب کودکان 

کار است.  

طبق اعام مجلس شورای اسامی در سال 97 
نیز بین 3 تا 7 میلیون کودک کار  در ایران مشغول به 
کار هستند که به دالیل مشکات اقتصادی، بیماری 
والدین)اعتیاد(، آسیب پذیر بودن خانواده و عدم وجود 
منبع فرهنگی برای تامین امورات زندگی خود و خانواده 
مجبور به کار کردن در اماکن مختلف مانند مراکز زباله 
سوزی، کارگاه های تولیدی، جمع آوری ضایعات آهن و 

پاستیک مشغول به کار هستند.
اجتماعی  امور  معاون  فرید  حبیب اهلل مسعودی 
سازمان بهزیستی کشور نیز پیش از این درباره کودکان 
کار استان تهران گفته بود که با همکاری سازمان های 
مردم نهاد ساالنه، حدود سه هزار و 500 کودک در 
مراکز شبانه روزی و روزانه استان تهران پذیرش می 
شوند که خدمات مختلفی از جمله حمایت، نگهداری 

و توانمند سازی به آنان ارائه می شود.

رویکردها نسبت به »کودکان کار« فارغ از مقصر انگاری باشد
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اخیر صنعت  اتفاقات  گزارش  این  در 
و  فوق العاده  فروش  طرح های  و  خودرو 
پیش فروش دو خودروساز بزرگ در دو هفته 
اخیر از منظر یک کارشناس این صنعت مورد 
بررسی قرار گرفته است. به اعتقاد وی هرچند 
شرایطی همچون تعیین مدت برای گارانتی 
دو  بین  مشترک  اطاعاتی  بانک  ایجاد  و 
خودروساز برای کاهش التهابات و آرام کردن 
بازار، تاثیرات خوبی خواهد داشت اما شیوه 
اختصاص خودرو به مشتریان با قرعه کشی، 

راه چندان منطقی و مناسبی نیست.
هیات  عضو  یی-  کا کا میرحسن  ا
دانشگاه  خودرو  مهندسی  دانشکده  علمی 
احوال  و  اوضاع  با  رابطه  در  علم وصنعت، 
و  اخیر صنعت خودرو کشور  دو چند هفته 
بیان  با  خودروسازان،  فروش  برنامه های 
اینکه شرایط  چند ماهه اخیر، نتایج اقدامات 
کرد:  اظهار  است،  پیش  ماه های  و  سالیان 
بازار  جمله  از  بازاری  هر  مدیریت  برای 
خودرو، دولت ابتدا بایستی بهم ریختگی ها و 
اقداماتی که  آشفتگی ها را آرام کند. برخی 
صورت می گیرد، در حد آرامش های روزانه 
است که می تواند چند روز را مدیریت کند. 
به طور مثال زمانی که بورس در دنیا دچار 
التهاب و کاهش شدید می شود، چند روزی 
معامات بورسی را تعطیل می کنند. البته نه 
اینکه حالت دستوری مشکات را حل کند؛ 
اما همین توقف چند روزه سبب می شود تا 
بازار کمی آرام شده و بتوان تصمیم درستی 

برای مدیریت آن گرفت.
اقدامات  برخی  بنابراین  افزود:  وی 
همین  در  دولت   و  صمت  وزارت  اخیر 
راستاست که می خواهند بازار را آرام کنند. 
چند هفته گذشته پراید 100 میلیون تومانی 
هم شنیدیم اما روشن است که این اعداد 
تنها  و  نیستند  واقعی  و  منطقی  ارقام  و 
می شود  عمومی  اذهان  تشویش  موجب 
یکسری  اما  گرفت.  را  آن  جلوی  باید  که 
حرکت ها برای کنترل بازار است که پیش 

از این هم وجود داشته است. در یک سال تا 
یک سال و نیم گذشته به شدت روش های 
برای کنترل فروش در بازار در نظر گرفته 
یک  خودروساز  هردو  مثال  طور  به  شد. 
دادند،  تشکیل  مشترک  اطاعاتی  بانک 
کدملی دریافت کردند، سامانه احراز هویت 
براین روند در  ایجاد کردند و... که مجدد 
طرح های فروش اخیر هم تاکید شد که این 
تقریبا اقدامات خوبی است و برای کنترل 
سوداگری ها  کاهش  و  بازار  فعلی  اوضاع 

الزم است.
این کارشناس صنعت خودرو در رابطه 
فروش  طرح های  به  که  شرایط  برخی  با 
شرایط  بر  عاوه  گفت:  است،  شده  اضافه 
پیشین که در فروش فوری ها وجود داشت، 
اضافه  هم  جدیدی  شرایط  و  اقدام  چند 
از آن ها بحث خدمات  شده است که یکی 
سه  مدت  ظرف  خودرو  شدن  گارانتی  و 
وجود  قدیم هم  از  است. یک مشکلی  ماه 
را  خودرو  مشتری  که  زمانی  است؛  داشته 
خریداری می کند، گارانتی دارد و زمانی که 
داشته  ادامه  گارانتی  باید  می فروشد طبیعتا 
باشد اما مشکلی که برای خودروساز ایجاد 
می شود این است که شرکت مشتری اول 
دومی  خریدار  از  اطاعاتی  و  می شناسد  را 
دچار  خودرو  گارانتی  مسائل  در  لذا  ندارد؛ 

مشکل می شوند.
اتفاق  این  باید  لذا  افزود:  کاکایی 
که  هرکس  طبیعی  طور  به  که  می افتاد 
هم  آن  گارانتی  می کند،  خریداری  خودرو 
با بیمه  منتقل شود. همین بحث در رابطه 
بیمه  همچون  می شود  منتقل  نیز   خودرو 
منتقل شود و بیمه نامه به نام شخص باشد. 
بنابراین  بیمه و گارانتی منتقل شود؛ حال 
اگر مشتری این انتقال را به هر دلیلی انجام 
محروم  حق وحقوقی  یک  از  باید  نمی دهد 
شود؛ این شرط گارانتی سه ماهه البته برای 
به  حقیقت  در  نیست،  مردم  کردن  محروم 
نفع مشتری است و از آن شرایطی که برخی 
بخواهند مجدد خودرو را از شرکت خریداری 
کرده وسپس در بازار آزاد بفروشند تاحدودی 

جلوگیری می کند.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی 
خودرو دانشگاه علم وصنعت ادامه داد: اما به 
طور خاص در وضعیت فعلی اجبار می کند 
کند.  اقدام  گارانتی  برای  اول  خریدار  که 
مصرف کننده  ثبت نام کنندگان  می خواهند 
تبدیل  به کاالی سرمایه ای  و  باشد  واقعی 
نشود تا این بازار فعال باشد و مشتراین در 
بازار تحرک داشته باشند نه اینکه بخواهند 
انبار کنند. بهتر است که این شرایط صرف 
این مدت و این طرح ها نباشد و در درازمدت 

نیز این روش پیاده شود.
قرعه کشی  موضوع  با  رابطه  در  وی 
با  شدت  به  بنده  کرد:  تصریح  خودروها 
قرعه کشی  شیوه  با  خودرو  تحویل  شیوه 
اسام  در  قمار  و  التاری  هستم.  مخالف 
ممنوع است. این قرعه کشی به سبب اینکه 
به  می کند  امتحان  را  خود  شانس  مشتری 
نوعی التاری است. مشتری ثبت نام می کند 
حاال یا برنده می شود  یا خیر؟. عاوه براین 
مسائل شرعی، از مبادی علمی نیز، زمانی 
که قرعه کشی صورت می گیرد. در وهله اول 
برای  گرفته،  صورت  قیمت گذاری های  با 
می خواهند  و  می کنند  ایجاد  رانت  خریدار 
گذشته  در  کنند.  قرعه کشی  را  رانت  این 
این  درگیر  نفر  میلیون  پنج  مثال  طور  به 
میلیون   40 حدود  اکنون  بودند،  ثبت نام ها 
نفر ) 80 میلیون نفر جمعیت ایران با کسر 
حدود 10 میلیون نفر بی خبران این طرح و 
20 الی 30 میلیون نفر افراد زیر 18 سال یا 
بدون گواهی نامه( درگیر این موضوع شده اند 

که شانس خود را امتحان کنند.
کاکایی تصریح کرد: جامعه ای که پیش 
از این پنج میلیون تقاضا داشت، اکنون با این 
حجم روبرو شده است و این درحالی است 
میلیون  دو  زیر  خودرو  واقعی  تقاضای  که 
نفر است. خودروسازان با این طرح ها قصد 
داشتند که خودرو به دست مشتری واقعی 
برسد اما با این شیوه که توزیع رانت است 
که  است  ملی  بخت آزمایی  حقیقت  در  و 
به  شود  گفته  شاید  البته  بود.  شده  ممنوع 
سبب اینکه پولی از مشتری پیش از فرآیند 
قرعه کشی دریافت نمی شود، پس رانتی هم 
در کار نیست. بنابراین وقتی قرار است پولی 
دریافت نشود همان می شود که اشاره شد، 
40 میلیون نفر کدملی خود را ثبت و شانس 
خود را امتحان می کنند؛ اما اگر اعام شود 
علی الحساب پیش از قرعه کشی واریز شود 
ملی  بخت آزمایی  همان  عینا  بازهم  که 

خواهد بود.

همایش معرفی بستر ققنوس مبتنی بر فناوری بالک چین برگزار شد؛
کنسرسیومی برای ورود بانک ها به عصر بالک چین

همایش معرفی بستر ققنوس مبتنی بر فناوری 
پرویزیان،  کورش  دکتر  حضور  با  چین  باک 
مدیران  همچنین  و  پارسیان  بانک  مدیرعامل 
عامل واعضای هیات مدیره بانک های ملی، ملت، 
معاون  قضاییه،  قوه  مدیران  و  معاون   ، پاسارگاد 
وزیر و مدیران وزارت اقتصاد و دارایی و مدیرعامل 

فرابورس درمحل سالن همایش های هتل اسپیناس با رعایت پروتکل های 
بهداشتی برگزار شد.

بانک  مجموعه  به  متعلق  تاپ  اپلیکیشن  شد  اعام  مراسم  این  در 
پارسیان، نخستین اپلیکیشن بانکی خواهد بود که دسترسی به توکن های 

شبکه ققنوس را فراهم خواهد کرد.
گردهمایی  این  در  ققنوس  مدیرعامل  اردکانی  فاطمی  ولی اهلل  سید 
سخنرانی خود را با عنوان »گامی به سوی اقتصاد دیجیتال« ارائه کرد و 
افزود : اکنون به یک نقطه خوبی رسیده ایم که حاکمیت و دولت آمادگی 
شنیدن و پذیرش فناوری های نوین و برهم زننده را دارند و در این راستا 
بین بازار بورس، نهادهای ناظر و اجزای دولت رقابتی در استفاده از این 

فناوری ها شکل گرفته است.
دنبال احراز هویت دیجیتال هستیم

مدیرعامل ققنوس با اشاره به اینکه 3 محور مهم اقتصاد دیجیتال شامل 
هویت دیجیتال، اسناد دیجیتال و دارایی دیجیتال است، گفت: »همانطور که 
در دهه 80 نظام بانکی نشان داد که در مسیر الکترونیکی کردن سرویس 
از همه اجزای سرویس  دهنده پیشتاز است و این موضوع را به حاکمیت نیز 
نشان داد، احساسمان این است که در اقتصاد دیجیتال نیز می توانیم پیشتازی 
خود را حفظ کنیم. در حوزه هویت دیجیتال بازار سرمایه اقدامات خوبی را 
در بخش احراز هویت شروع کرده است ولی چون ما یک کشور بانک محور 
هستیم و بیش از 94 درصد جمعیت ایران دارای یک حساب بانکی هستند 
و این بدین معناست که این افراد یک بار تاکنون احراز هویت شده اند، ما از 
این موضوع استفاده کردیم و اشتراک فرایند احراز هویت ایده ای بوده که 

در این راستا به آن رسیده ایم.
به گفته مدیرعامل ققنوس، اگر در گام اول بانک هایی که در حال 
حاضر سهامدار ققنوس هستند بتوانند در صدور و پذیرش توکن احراز هویت 
کمک کنند، سرعت رشد این توکن احراز بسیار سریع خواهد شد. فاطمی 
با اشاره به اینکه نظام بانکی باید شروع کننده دیجیتالی کردن دارایی ها و 
اسناد اماک باشد، گفت: »انتظار داریم سهامداران و فعاالن صنعت بانکداری 
فرایند صدور و پذیرش توکن دیجیتالی شده ملک را در یک فرایند دو تا 
سه ماهه اجرا کنند. در نتیجه اگر قرار است اسناد ملکی در ایران دیجیتال 

شوند، بهترین مکان شعب بانک ها است.
عرضه توکن ریال از اهداف ققنوس است

مظفر پوررنجبر رئیس هیات مدیره بنیاد ققنوس نیز در این همایش به 
برنامه های آتی ققنوس اشاره کرد و افزود : در برنامه های آتی ققنوس، بر 
این هدف متمرکز خواهیم بود که همه ابزار و دارایی های ارزشمند در زندگی 
عموم افراد جامعه را به توکن های قابل تبادل، تغییر دهیم و در گام بعدی 
شرایط توسعه این کسب و کار را در بیرون از مرزهای کشور نیز فراهم سازیم.

رئیس هیات مدیره بنیاد ققنوس گفت: »یکی از توکن های استراتژیکی 
که به دنبال آن هستیم، عرضه توکن ریال در بستر ققنوس با حمایت و 

نظارت نظام بانکی جهت تکمیل زیست بوم ققنوس است.
کنسرسیوم ققنوس با بهره برداری از فناوری باک چین و با مشارکت 
بانک ها و شرکت های خصوصی برای حل برخی از مشکات اقتصادی 
و شبکه بانکی پا به عرصه ظهور گذاشته است و بستر ققنوس به عنوان 
پلتفرم اقتصاد دیجیتال با کمک  بانک ها و هلدینگ های فناوری اطاعات 

آن ها تولید شده است.

راه اندازی سامانه اختصاصی سهام عدالت 
در کارگزاری بانک آینده

شرکت کارگزاری بانک آینده، سامانه اختصاصی 
سهام عدالت را ایجاد کرد.

این سامانه در راستای اجرای قانون آزادسازی 
مستقیم سهام عدالت راه اندازی شده است. دارندگان 
سهام عدالت می توانند برای مشاهده دارایی و ارزش 

ریالی سهام خود، به se-tat.rayanbroker.ir/ مراجعه کرده، نسبت 
به فروش 30درصد آزادشده سهام خود، بدون حضور در بانک و شرکت 

کارگزاری، عمل کنند.
به  محدود  آینده،  بانک  کارگزاری  عدالت  سهام  اختصاصی  سامانه 
این سهام که  از دارندگان  نبوده، هر یک  آینده  بانک  شماره  حساب های 
شماره حساب سایر بانک ها را در سامانه سهام عدالت معرفی کرده اند، امکان 

استفاده از این سامانه را دارند.

تقاضای جهانی گاز به بزرگ ترین سقوط ساالنه نزدیک می شود
آژانس بین المللی انرژی اعام کرد که کاهش ساالنه تقاضای جهانی گاز 

در حال نزدیک شدن به حدی بی سابقه است.
به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، آژانس بین المللی انرژی، در چشم انداز 
ساالنه خود اعام کرد بحران ویروس کرونا و زمستانی معتدل در نیمکره شمالی 

سبب شد تقاضای جهانی گاز به طور بی سابقه ای کاهش یابد.
در این چشم انداز، پیش بینی شده است تقاضای جهانی گاز با چهار درصد 
کاهش، معادل 150 میلیارد مترمکعب، به 3 هزار و 850 میلیارد مترمکعب برسد. 
این مقدار کاهش دو برابر کاهش تقاضای جهانی گاز پس از بحران اقتصاد 

جهانی در سال 2008 است.
محدودیت های اعمال شده برای مهار ویروس کرونا و کاهش عرضه 
محصوالت صنعتی مانع رشد تقاضا شده و سبب شد بازارهای جهانی گاز با 

کاهش بی سابقه قیمت روبه رو شوند. 
تصمیم های  و  هزینه هاست  کاهش  حال  در  گاز  و  نفت  صنعت 
سرمایه گذاری را به تعویق می اندازد. با وجود اینکه انتظار می رود تقاضا در سال 
2021 بهبود یابد، این آژانس معتقد است سطح تقاضا به مقدار پیش از بحران 

کرونا باز نخواهد گشت.
فاتح بیرول، رئیس آژانس بین المللی انرژی در این باره گفت: انتظار می رود 
تقاضای جهانی گاز به تدریج در دو سال آینده بهبود یابد، اما این به آن معنا 

نیست که به سرعت به روند عادی بازار باز خواهیم گشت.
وی افزود: بحران کرونا، تأثیر ماندگاری بر تحوالت آینده بازار، کاهش 

نرخ رشد و افزایش عدم قطعیت خواهد داشت.
این نهاد برآورد می کند که تا سال 2025، 75 میلیارد متر مکعب از تقاضای 

ساالنه گاز کاسته می شود.

طراحی خط لوله انتقال گاز غرب کرج به طول ۶4 کیلومتر 
مدیرعامل شرکت گاز البرز از طراحی خط انتقال لوله گاز غرب کرج به 

طول 64 کیلومتر از بوئین زهرا تا روستای عرب آباد ساوجباغ خبرداد.
به گزارش شرکت ملی گاز ایران، حسین تقی نژاد گفت: طراحی خط 
لوله انتقال گاز غرب کرج به طول 64 کیلومتر با 300 میلیارد تومان اعتبار 
با هدف ایجاد زیرساخت تأمین انرژی برای افزایش سرمایه گذاری در استان 

البرز انجام شده است.
وی افزود: این خط لوله از شمال شهر بوئین زهرا آغاز و تا روستای 
عرب آباد ساوجباغ در غرب شهر کرج امتداد می یابد که عملیات آن در دو 

مرحله ساخته می شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان البرز تصریح کرد: خط لوله انتقال یادشده 
افزون بر رفع مشکل کمبود گاز در استان البرز و تأمین انرژی گاز تا بیش 
از یک میلیون و 200 هزار متر مکعب در ساعت، توزیع مناسب گاز از غرب 
استان در همه سطوح مصرف به خصوص صنایع با چشم انداز 50 سال آینده 

را تأمین می کند.
گازدار شدن 338 واحد صنعتی در سال گذشته

تقی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تا پایان سال 98 
در مجموع 338 واحد صنعتی گازدار شده است، افزود: این میزان 57 درصد 
صنایع استان را شامل می شود، ضمن آنکه گازرسانی به 140 واحد صنعتی 

نیز در حال انجام است.
وی اظهار کرد: گازرسانی به 9 روستا پارسال انجام شده و امسال عملیات 

گازرسانی به 50 روستا در حال اجراست.
مدیرعامل شرکت گاز استان البرز مجموع روستاهای برخوردار از نعمت گاز 
استان البرز را تا پایانپارسال 154 روستا برشمرد و افزود: در میان شهرستان های 
مختلف استان به ترتیب ساوجباغ و نظرآباد دارای بیشترین روستای برخوردار 

از گاز هستند.
تقی نژاد در پایان به حذف قبوض کاغذی به عنوان یکی از برنامه های 
در حال اجرا اشاره کرد و گفت: جمع آوری اطاعات شماره تماس مشترکان 
درحال انجام است و این طرح تاکنون 67 درصد پیشرفت داشته و ارسال پیامک 

به شماره تماس این مشترکان هم زمان با ارسال قبوض کاغذی ادامه دارد.

سرپرست منطقه ۵ عملیات انتقال گاز خبرداد؛
افزایش پایداری در خط لوله انتقال گاز به نیروگاه بزرگ 

فارس
سرپرست منطقه 5 عملیات انتقال گاز ایران از پایان عملیات تعمیرات 

خط لوله انتقال گاز به نیروگاه بزرگ گازی شیراز خبر داد.
به گزارش شرکت ملی گاز ایران، پیمان خضرایی، گفت: با هدف افزایش 
قابلیت اطمینان و پایداری شبکه انتقال گاز و جلوگیری از قطع گاز، عملیات 
تعمیرات خط لوله یادشده براساس نتایج حاصل از پیگرانی هوشمند و بازدید 

میدانی و با حفظ پایداری شرایط مصرف کنندگان برنامه ریزی و انجام شد.
وی با اشاره به جزئیات این عملیات، افزود: عملیات یادشده در حداقل زمان 
ممکن و با رعایت اصول ایمنی و استانداردهای فنی در 18 ساعت کار مداوم 
پایان یافت و پس از انجام آزمون رادیوگرافی و تأیید بازرسی فنی، تزریق گاز 

با ایمنی کامل انجام شد و خط لوله یادشده دوباره عملیاتی شد.
سرپرست منطقه 5 عملیات انتقال گاز ایران تصریح کرد: این عملیات با 
همت مرکز بهره برداری شیراز و همکاری واحدهای عملیات ساختمانی، شیرهای 
خودکار، بهداشت، ایمنی و محیط زیست )اچ اس یی(، بازرسی فنی، حراست و  

واحدهای پشتیبانی اداری انجام شد.

سقوط قیمت نفت تشدید شد
قیمت نفت تحت تاثیر افزایش موارد ابتا به ویروس کرونا در آمریکا که 
چشم انداز موج دوم شیوع اپیدمی در بزرگترین مصرف کننده نفت و سوخت 
جهان را برانگیخت، در معامات روز جمعه به روند نزولی گذشته ادامه داد و 

کاهش بیشتری پیدا کرد.
بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا، 65 سنت معادل دو 
درصد کاهش یافت و به 35 دالر و 69 سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت 

آمریکا روز پنج شنبه بیش از هشت درصد سقوط کرده بود.
بهای معامات نفت برنت 58 سنت معادل 1.5 درصد کاهش یافت و به 
37 دالر و 97 سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز پنج شنبه گذشته حدود 
هشت درصد کاهش قیمت داشت.روند صعودی که نفت را از رکورد پایینش 
در آوریل باال برده بود، در هفته جاری متوقف شد زیرا با افزایش موارد ابتا 
به کرونا به باالی دو میلیون نفر در آمریکا، بازار با این واقعیت روبرو شده که 

شاید پاندمی ویروس کرونا به این زودی به پایان نرسد.
شاخص های قیمت بازار جهانی نفت به سوی نخستین کاهش هفتگی 
خود در هفت هفته اخیر پیش می روند و نفت برنت حدود 10 درصد و نفت 

آمریکا حدود 10 درصد کاهش در هفته جاری داشته است.
بانک بارکلیز در یادداشتی اعام کرد قیمت های نفت تحت تاثیر آمار 
مثبت درباره تقاضا و کاهش تولید اوپک پاس، به طرز چشمگیری بهبود پیدا 

کرده بودند اما انتظار می رود روند بهبود قیمت آهسته شود.
این بانک با انتظار برای کمبود عرضه در نیمه دوم امسال، پیش بینی خود 
از قیمت هر بشکه نفت در سال 2020 را چهار دالر افزایش داد و اکنون انتظار 
دارد میانگین قیمت نفت برنت به 41 دالر و وست تگزاس اینترمدیت به 37 
دالر برسد. بارکلیز میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در سه ماهه سوم امسال 

را 37 دالر و شاخص نفت آمریکا را 34 دالر پیش بینی کرد.
بر اساس گزارش رویترز، تولیدکنندگان نفت آمریکا و گروه اوپک پاس 
تولیدشان را به میزان بی سابقه ای کاهش داده اند. با این حال آمار رسمی 
نشان داد که ذخایر نفت و بنزین آمریکا هفته گذشته افزایش پیدا کرده است. 
ذخایر نفت آمریکا با ورود نفت ارزان عربستان سعودی به این کشور، هفته 

گذشته به رکورد 538.1 میلیون بشکه افزایش یافت.

یک کارشناس صنعت خودرو:

انتخاب مشتری با قرعه کشی، نوعی توزیع رانت است
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

آگهی مفقودی نوبت  دوم 
محمد  فرزند  علیزاده  هوشیار  مینا  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
شماره شناسنامه 4181 صادره از تربت حیدریه در مقطع کارشناسی ناپیوسته 
صادره از واحد دانشگاه آزاد اسامی تربت حیدریه با شماره 7975 مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
به دانشگاه آزاد اسامی واحد تربت حیدریه به نشانی تربت حیدریه جاده 

مشهد ارسال نماید.م/الف 976
تربت حیدریه 

آگهی تغییرات موسسه نگارین هورمند زاهدان غیر تجاری 
به شماره ثبت 470 و شناسه ملی 14006891260 به استناد 
 17/02/1399 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. محل شرکت در واحد ثبتی زاهدان 
به آدرس:استان سیستان وبلوچستان ، شهرستان زاهدان ، بخش 
مرکزی ، شهر زاهدان، محله بازار ، کوچه )شهید حیدریان( ، 
بن بست ))موسویان(( ، پاک 0 ، طبقه همکف کد پستی : 
9813757544 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
فوق اصاح گردید. رونوشت: مدیر کل محترم اداره فرهنگ و 
ارشاد اسامی استان سیستان وبلوچستان عطف به نامه شماره 
1656/99/14 مورخ 22/02/1399 جهت اطاع اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان سیستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری زاهدان )875332(

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرایی کاسه فوق شش دانگ یک باب منزل آپارتمانی پاک 
1071 فرعی از 399 اصلی در بخش 5 بلوچستان واقع در شهر ایرانشهر – بلوار کشاورز 
آقای خلیل مهری  به  الواسطه  – نبش کوچه کشاورز یک ثبت و صادر و مع  شمالی 
نزاد گلخطمی منتقل شده است، طبق سند رهنی شماره 41992 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 40 ایرانشهر در قبال مبلغ 850.000.000 ریال در رهن بانک ایران زمین شعبه 
کارشناس  نظر  طبق  و  گرفته  قرار  الموحدین(  مولی  اعتباری  و  مالی  )مؤسسه  چابهار 
رسمی به مبلغ 984.810.000 ریال ارزیابی شده و پاک فوق واقع در طبقه اول می 

به  با سقف طبقه همکف مشاعی است و مساحت عرصه کل ملک که  باشد که کف 
صورت مشاعی است 215/50 مترمربع که در آن یک باب منزل با زیربنای 102/75 
مترمربع شامل سه اتاق خواب و هال و پذیرایی و آشپزخانه با مصالح آجری و سیمانی 
و با سقف طاق ضربی و با نمای داخلی گچ و نمای بیرونی آجر سفال و کف موزائیک 
احداث گردیده و اطراف ملک به وسیله نرده آهنی محصور گردیده است و دارای اشتراک 
اجرا در تصرف مالک می  برابر گزارش مأمور  باشد که  فاز و آب و گاز می  برق تک 
باشد، پاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1399/04/10 در اداره ثبت 
اسناد و اماک شهرستان ایرانشهر واقع در میدان 22 بهمن از طریق مزایده به فروش 
پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  ریال شروع   984.810.000 مبلغ  از  مزایده  رسد،  می 
نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
نیز در صورت  رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
مزایده  روز  چنانچه  گردد ضمنًا  وصول می  نقداً  مزایده  و حق  نیم عشر  و  خواهد شد 
مقرر  و مکان  در همان ساعت  تعطیلی  از  بعد  اداری  روز  مزایده  تعطیل رسمی گردد، 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 139960326001000248 مورخه 1399/03/03 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک همدان-ناحیه یک تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای احمد 
صیفی کار فرزند غام بشماره شناسنامه 218 صادره از همدان در ششدانگ عرصه یک 
قطعه باغ به مساحت 2550 متر مربع قسمتی از پاک ثبتی 2 اصلی واقع در حومه بخش 
سه همدان، به نشانی عباس آباد، پشت کوچه گرده پزی، دره اربابی، خریداری  از مالکین 
رسمی آقایان جعفر پنبه ای و مهدی و حسین صدرائی محرز گردیده است لذا به منظور 
اطاع عمومی مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است درصورت 

مالیکت صادر خواهد شد. م.الف: 317 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/08 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/03/24 

علی زیوری حبیبی – رئیس ثبت اسناد و اماک همدان 

آگهي حصروراثت
آقای محمدرضا برزنی به شماره شناسنامه 32786  فرزند محمداسماعیل از این شورا 

درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صمد برزنی فرزند 
محمدرضا در تاریخ 84/10/3 در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح 
ذیل تعرفه شده اند:1- آسیه کرفمی به ش ش 934 فرزند رضا نسبت مادر 2-محمدرضا 
برزنی به ش ش 32786 فرزند محمداسماعیل نسبت پدر به غیر از وراث نامبرده ورثه 
انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به  از ماحظه دادخواست و  اینک پس  دیگري ندارد 
شماره 902 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 
اینصورت گواهي حصروراثت  نماید در غیر  شعبه 16 شوراي حل اختاف رشت تسلیم 

برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختاف شعبه 16 رشت- پروین انصاری

آگهي حصروراثت
خانم آزیتا حسینی نسب به شماره شناسنامه2097 فرزندسید جواد با وکالت خانم 
طاهره حبیبی فرد از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اشرف کوره پز ویجویه فرزند 99/2/24 در تاریخ رشت در شهرستان فوت نموده 
است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1-بیتا حسینی نسب به ش ش 885 
فرزند سید جواد نسبت دختر2-آزیتا حسینی نسب به ش ش 2097 فرزند سید جواد نسبت 
دختر3-سیده زویتا حسینی نسب به ش ش 2219 فرزند سید جواد نسبت دختر4- سید 
جواد حسینی نسب به ش ش 13 فرزند سید علی اکبر نسبت زوج  به غیر از وراث نامبرده 
ورثه دیگري ندارد اینک پس از ماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به 
شماره 1058سیار 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 
اینصورت گواهي حصروراثت  نماید در غیر  شعبه 16 شوراي حل اختاف رشت تسلیم 

برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختاف شعبه 16 رشت- پروین انصاری

آگهي حصروراثت
از  نصرت   فرزند   27222662655 شناسنامه  شماره  به  پور  شعبان   کوثر  خانم 
این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عظیم 
رمضانپور فرزند حسن در تاریخ 99/2/4 در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان 
مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1-محمد جواد رمضانپور به ش ش 2670404863 
فرزند عظیم نسبت پسر2-محمدرضا رمضانپور به ش ش 2582799793 فرزند عظیم 
زوجه  نسبت  نصرت  فرزند   2722662655 به ش ش  پور  کوثر شعبان  پسر3-  نسبت 
نامبرده  وراث  از  غیر  به  مادر  نسبت  بهرامعلی  فرزند   479 نظری ه ش ش  نازمار   -4
انجام تشریفات قانوني و ثبت  از ماحظه دادخواست و  اینک پس  ندارد  ورثه دیگري 
ان به شماره 871 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 16 شوراي حل اختاف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي 

حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختاف شعبه 16 رشت- پروین انصاری

با وجود اینکه هنوز مجوز افزایش قیمت 
لوازم خانگی از سوی سازمان حمایت صادر 
نشده، فروشندگان این بخش می گویند که 
شرکت های تولیدی در سال جاری حداقل سه 
بار برای مدت چهار تا پنج روز فروش خود را 
متوقف کردند و بعد از آن هر بار بین 5 تا 10 
درصد قیمت خود را افزایش دادند، به طوری 
که در حال حاضر قیمت  کاالهای ایرانی در 

این بازار 25 تا 30 درصد گران شده است.
در روزهای اخیر افزایش قیمت لوازم 
هم  پیش  روز  چند  و  شده  خبرساز  خانگی 
کیوان گردان -  مدیرکل لوازم خانگی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( - با حضور 
در برنامه تلویزیونی اعام کرد که سازمان 
افزایش  هیچ گونه   1399 سال  در  حمایت 
قیمتی را مصوب نکرده است؛ بنابراین افزایش 
قیمت ها مورد تأیید وزارت صمت نیز نیست 
روزهای  در  رسمی  قیمت گذاری   فرایند  و 
این حال،  آینده تعیین تکلیف خواهد شد.با 
گزارش میدانی روز پنجشنبه گذشته از بازار 
لوازم خانگی نشان می دهد کاالهای ایرانی 
تا حدود 25 تا 30 درصد و کاالهای خارجی 
که عمدتا به صورت قاچاق وارد شدند تا 100 

درصد افزایش قیمت داشته است.
که  می گویند  فروشندگان  بیشتر 
حداقل  جاری  سال  در  تولیدی  شرکت های 

سه بار برای مدت چهار تا پنج روز فروش خود 
را متوقف کردند و بعد از آن هر بار بین 5 تا 10 
درصد قیمت خود را افزایش دادند، به طوری 
که در حال حاضر قیمت  کاالهای ایرانی در 
این بازار 25 تا 30 درصد گران شده است. به 
گفته یکی از آن ها، اآلن هم برخی شرکت ها 
کاالی خود را نمی فروشند تا مجوز افزایش 

قیمت را از سازمان حمایت دریافت کنند.
یکی دیگر از مغازه داران هم می گوید 
برخی کاالی قاچاق مربوط به قبل از خروج 
بخش  و  است  کشور  از  کره ای  برندهای 
بیشتری از آن ها به صورت قاچاق وارد کشور 

شدند که اخیرا قیمت آن ها تا حدود 100 درصد 
نسبت به قبل از عید افزایش داشته است. نکته 
جالب هم این است که با وجود اینکه از دی 
ماه سال گذشته اجرای طرح آئین نامه اجرایی 
شناسه های کاال و رهگیری کاال آغاز شده و 
اعام شد که لوازم خانگی فاقد شناسه کاال 
در سطح بازار کاالی قاچاق تلقی می شوند و 
با فروشگاه ها برخورد می شود، اما مغازه داران 
به راحتی درباره افزایش قیمت کاالهای قاچاق 

صحبت می کنند!
البته به نظر می رسد در مواردی افزایش 
قیمت تا 50 درصد هم در کاالهای ایرانی 

از  یکی  مثال  برای  است.  افتاده  اتفاق 
مغازه دارانی که معتقد است کسادی بازار بعد 
از کرونا حداقل 30 درصد بیشتر از قبل شده، 
می گوید قیمت یک یخچال 14 فوت ایرانی 
بهمن ماه سال گذشته دو میلیون و 300 هزار 
تومان بوده، اما بعد از بازگشایی واحدها به سه 
میلیون و 250 هزار تومان رسیده و حاال قیمت 
آن سه میلیون و 500 هزار تومان است که 
یعنی قیمت آن بیش از 50 درصد افزایش 
یافته است. همچنین به گفته او قیمت یک 
نوع ماشین لباسشویی ایرانی از پنج میلیون 
تومان در بهمن ماه، حاال به هفت میلیون 
افزایش  درصد   40 یعنی  که  رسیده  تومان 

قیمت داشته است.
یخچال و فریزر 300 میلیونی هم 

داریم!
نشان  میدانی  مشاهدات  همچنین 
می دهد که قیمت یخچال و فریز سایدبای ساید 
ایرانی حدودا بین 15 تا 21 میلیون تومان و 
تومان  میلیون  تا 85  از 25  خارجی  کاالی 
از مغازه داران می گوید که  البته یکی  است؛ 
ولنجک  در  خارجی  شرکت  یک  نمایندگی 
یخچال و فریزر سایدبای ساید 300 میلیون 
تومانی هم می فروشد! قیمت یخچال و فریزر 
دو قلو ایرانی و خارجی نیز به ترتیب از 14 و 

23 میلیون تومان شروع می شود.

گزارش دنیای جوانان از بازار؛

افزایش 30 تا 100 درصدی قیمت لوازم خانگی!

بر اساس گزارش OECD، تولید ناخالص سال 2020 در جهان 
منفی 6 درصد خواهد بود که نشان دهنده شدیدترین رکود یک قرن 
اخیر است.سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، روز پنجشنبه گذشته 
گزارشی درباره تاثیرات همه گیری کووید-19 بر تولید ناخالص جهان 
منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در صورتی که موج دوم ویروس 
کرونا در جهان شکل نگیرد، رشد اقتصادی امسال جهان منفی 6 
درصد خواهد بود. در سناریویی دیگر با در نظر گرفتن شیوع بیماری 

در موج دوم، رشد اقتصادی به منفی 7.6 درصد کاهش می یابد. 

 )OECD اقتصادی) توسعه  و  همکاری  سازمان 
می نویسد:»همه گیری کووید-19 یک بحران سامت جهانی است 
که در حافظه جمعی ما هیچ سابقه ای نداشته است. این بحران، اقتصاد 
را به شدیدترین رکود یک قرن اخیر فرو برده است و خسارت های 

بسیار عظیمی به سامت،اشتغال و رفاه مردم وارد کرده است.« 
گزارش این سازمان نشان می دهد که کشور »انگلستان« 
بیشتر از تمام کشورهای جهان آسیب اقتصادی دیده است. پیش بینی 
می شود که رشد اقتصادی این کشور امسال منفی 11.5 درصد باشد. 

اما جالب آنجاست که چین به عنوان منشا ویروس کرونا، 
نسبت به دیگر کشورهای جهان، کمترین تاثیر را از بحران ویروس 
کرونا در تولید ناخالص خود خواهد دید. سازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی، پیش بینی می کند که رشد تولید ناخالص داخلی در سال 

2020، منفی 2.6 درصد باشد. 
اینفوگرافیک زیر که از پایگاه  داده پردازی استاتیستا به فارسی 
برگردانده شده،پیش بینی این سازمان از رشد اقتصادی برخی از 

قوی ترین کشورها را نشان می دهد.

شدیدترین رکود اقتصادی در یک قرن اخیر



ورزش 5دنیای  ورزشسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1479- شنبه 24 خرداد 1399 دنیای 

گالیه قهرمان المپیک جوانان: 
دو سال گذشت خبری از پاداش نیست

قهرمان وزنه برداری المپیک جوانان گفت: 
دو سال از برگزاری المپیک آرژانتین می گذرد اما 

هنوز خبری از پاداش وزارت ورزش نیست.
علیرضا یوسفی با گایه از پرداخت نشدن 
بیان  جوانان  المپیک 2018  آوران  مدال  پاداش 
المپیک جوانان قهرمان شدم و دو  کرد: من در 
سال از آن مسابقات گذشته اما خبری از پاداش 
ها نیست و فقط کمیته ملی المپیک همان زمان 
پاداش پای سکو را پرداخت کرد. در مسابقات وزنه 
برداری قهرمانی نوجوانان آسیا  2018 هم قهرمان 

شدم و در مسابقات جوانان جهان 2019 هم مدال برنز هم گرفتم اما وزارت ورزش 
هنوز پاداش این مدال ها را هم نداده است.

او ادامه داد: همانطور که می دانید شرایط زندگی واقعا سخت شده است و امسال 
حتی به این فکر کردم که وزنه برداری را کنار بگذارم و سراغ کاری بروم تا درآمد 

داشته باشم. چون ما اسپانسر هم نداریم تا ما را حمایت کنند.
وزنه بردار فوق سنگین ایران در مورد اینکه از وزارت ورزش پیگیر زمان پرداخت 
پاداش ها شده است یا خیر، گفت: قبل از شیوع ویروس کرونا به کمیته ملی المپیک 
رفتیم و آنجا با وزارت ورزش تصمیم گرفتند و پیگیر زمان پرداخت پاداش ها شدند 
که عنوان شد حدود یک ماه و نیم دیگر پاداش ها پردخت می شود اما هنوز خبری 

نشده است.
 رکورد دار نوجوانان جهان در پاسخ به این پرسش که نگرانی های زیادی بابت 
باال رفتن وزن او وجود دارد و آیا تحت نظر پزشک قرار دارد یا خیر، تاکید کرد: حدود 
دو سال است وزنم 174 کیلوگرم است و توانسته ام  وزنه های خوبی بزنم. تحت 

نظر پزشک هم هستم و هر ماه چکاپ می شوم و  خدا را شکر مشکلی هم ندارم.

بانوی پارالمپیکی قایقرانی:
منتظر شروع تمریناتم در آزادی هستم

بهروزی راد، تنها بانوی پارالمپیکی قایقرانی 
گفت: با هماهنگی فدراسیون قایقرانی و کمیته 
ملی پارالمپیک قرار است به زودی اردوی خود را 

در دریاچه آزادی آغاز کنم.
شروع  زمان  درباره  راد،  بهروزی  شها 
تمریناتش در دریاچه آزادی اظهار کرد: با هماهنگی 
که فدراسیون قایقرانی با کمیته ملی پارالمپیک 
در  را  تمریناتم  زودی  به  است  قرار  داده  انجام 
دریاچه آزادی آغاز کنم، البته هنوز زمان مشخصی 
را به من اعام نکردند و منتظر اطاع رسانی از 

سوی فدراسیون هستم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دستگاه شبیه ساز قایقرانی در اختیار شما گذاشته 
شد یا خیر؟ افزود: طی صحبتی که با کمیته ملی پارالمپیک داشتم قرار بود دستگاه 
شبیه ساز قایقرانی توسط کمیته تهیه شود که تا این لحظه اقدامی صورت نگرفته 
است. البته اگر تمریناتم در آزادی شروع شود با 2 هفته تمرین در آب و با استفاده از 

دستگاه شبیه ساز قایقرانی می توانم دوباره خود را به اوج آمادگی برسانم.
تنها بانوی پارالمپیکی قایقرانی اضافه کرد: بعد از مسابقات جهانی مجارستان 
که موفق به کسب سهمیه شدم از نظر روانی شرایط بسیار خوبی داشتم و با انگیزه 
و روحیه باال خود را برای پارالمپیک توکیو آماده می کردم که متاسفانه شیوع ویروس 

کرونا همه چیز را تحت شعاع قرار داد و سبب شد تا از اوج آمادگی فاصله بگیرم.
بهروزی راد خاطرنشان کرد: اگر تغییر زمان بازیهای پارالمپیک توکیو برای خیلی 
از ورزشکاران فرصت بود برای من نتیجه برعکس داشت، زیرا خود را برای حضور در 
پارالمپیک آماده کرده بودم و سعی داشتم بهترین عملکرد را در توکیو نسبت به دوره 
قبل داشته باشم. هر چند با شیوع این بیماری تمریناتم را متوقف نکرده ام و مرتب در 

منزل پیگیری می کنم اما کارایی الزم را ندارد و دچار افت رکورد شدم.
وی در پایان ضمن تشکر از فدراسیون قایقرانی و کمیته ملی پارالمپیک گفت: 

منتظر شروع تمریناتم در آزادی هستم تا دوباره خود را به اوج آمادگی برسانم.

سخت شدن شرایط لژیونر شدن؛
میانگین قرارداد هندبالیست ها 1۰۰ میلیون!

رقم قردادهای هندبالیست هایی که در لیگ 
ایران بازی می کنند آنقدر کم است که حتی تمایلی 
به بیان آن ندارند اما در مقابل اکثر لژیونرها بیش 

از یک میلیارد دریافت می کنند.
هندبال ایران لژیونرهای زیادی دارد که در 
لیگ کشورهای مختلف مشغول هستند. علت کوچ 
هندبالیست های ایرانی به باشگاه های کشورهای 
دیگر، مشکات موجود در هندبال ایران در چند 
سال گذشته بوده است. تغییر در راس فدراسیون، 
پویا نبودن لیگ برتر، پایین بودن میزان قراردادها، 

راه نیافتن تیم های ملی هندبال به نیمه نهایی مسابقات آسیایی، راه نیافتن به مسابقات 
جهانی، همه و همه سبب شده تا هندبال ایران در این سال ها از نقطه اوج خود فاصله 
بگیرد. اصلی ترین دلیل بازیکنان برای لژیونر شدن پایین بودن رقم قراردادهای لیگ 

برتر است که سبب شده آن ها راهی کشورهای اروپایی شوند.
رقم قرارداد هندبالیست ها در لیگ داخلی در قبال سایر رشته های توپی آنقدر 
کوچک است که حتی بازیکنان تمایلی به بیان آن ندارند. سقف قرارداد آن ها در فصل 
گذشته برای تیم قهرمان 150 میلیون تومان بود. البته این مبلغ برای بهترین بازیکنان 
در تیم قهرمان و نایب قهرمان بود و رقم قرارداد برای سایر بازیکنان و سایر تیم ها 
یک سوم این مبلغ هم نمی شد. این در حالی است که بازیکنان ایران در رشته هایی 
به  با توجه  را دریافت می کنند.  این رقم  برابر  والیبال و بسکتبال چندین  همچون 
شرایط اقتصادی کشور نه باشگاه های هندبال توان پرداخت بیش از این مبلغ را دارند 
و نه هندبالیست ها می توانند با این شرایط در لیگ ایران ادامه دهند و راهی جز لژیونر 

شدن برای آن ها نمی ماند.
قرارداد یک میلیاردی لژیونرهای هندبال ایران

در حالی که گفته می شود قرارداد برخی از لژیونرها هزار یا دو هزار دالر است 
و حضور در برخی از لیگ های خارجی منفعتی برای بازیکنان نخواهد داشت اما اکثر 
لژیونرهای ایرانی حدود یک میلیارد و در برخی از موارد بیش از یک میلیارد درآمد دارند.

محسن باباصفری، اهلل کرم استکی، شاهو نصرتی، سعید حیدری راد و علیرضا 
موسوی که در لیگ رومانی و سجاد استکی، پویا نوروزی نژاد و سعید برخورداری نیز 
که در لیگ های فرانسه، آلمان و اسپانیا مشغول هستند بیش از یک میلیارد درآمد 
دارند. با وجود شرایط موجود در هندبال حتی قراردادهای با رقم های کمتر نیز می تواند 

برای بازیکنان هندبال وسوسه کننده باشد.
فدراسیون هندبال قوانینی را برای لژیونر شدن در نظر گرفته و در صورت رعایت 
این قوانین ITC  بازیکنان را صادر خواهد کرد. یکی از مهمترین موارد در این شیوه 
نامه محدودیت در انتخاب تیم ها و کشورها است. بر این اساس بازیکنان مجازند تنها 
پیشنهاد از کشورهای آلمان و فرانسه )به صورت آزاد در همه تیم ها(، اسپانیا، پرتغال، 
مقدونیه، لهستان، کرواسی، دانمارک، مجارستان، رومانی )چهار تیم اول لیگ برتر(، 

نروژ، سوئد، سوییس، اسلونی و چک )دو تیم اول لیگ برتر( را بپذیرند.
 همچنین موارد دیگر این شیوه نامه صدور فرم ITC توسط فدراسیون هندبال 
و به صورت محدود و یک ساله، در اختیار گذاشتن بازیکنان ایرانی الزاماً از دو هفته 
قبل از شروع مسابقات در IHF days ، بازی های آسیایی، قهرمانی آسیا و انتخابی 
المپیک است. همچنین حداقل دستمزد قرارداد بازیکنان ملی پوش در رده های مختلف 

به مبلغ 130 میلیون تومان لحاظ شده است.

بیلد و اسکای خبر دادند؛
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در لیسبون

منابع مختلف از جمله بیلد و اسکای اسپورتس مدعی شدند که رقابت های لیگ 
قهرمانان اروپا از مرحله یک چهارم نهایی به بعد در شهر لیسبون برگزار خواهد شد.

منابع مختلف از جمله بیلد و اسکای اسپورتس، در گزارش هایی ادعا می کند 
که نه تنها فینال رقابت های لیگ قهرمانان اروپا بلکه تمام مسابقات این تورنومنت، 
از مرحله یک چهارم نهایی به بعد در کشور پرتغال و شهر لیسبون برگزار خواهد شد.

این بدان معناست که بازی های باقی مانده از مرحله یک هشتم نهایی، به 
شکل عادی برگزار خواهد شد. به عنوان مثال بارسلونا در نوکمپ و بدون حضور 
تماشاگران میزبان ناپولی خواهد بود اما از مرحله بعد آن همه بازی ها در لیسبون 

برگزار خواهد شد.
همچنین مقرر شده که رقابت های لیگ اروپا در همین قالب و در کشور آلمان 
برگزار شود. در پایان این گزارش ادعا می شود که مسابقه سوپرجام اروپا نیز در 

پایتخت کشور مجارستان یعنی بوداپست برگزار خواهد شد.
از طرف دیگر در مورد زمان از سرگیری مسابقات اما هنوز ساعت دقیقی اعام 
نشده اما به نظر می رسد که ماه آگوست محتمل ترین گزینه برای این موضوع باشد.

تالش نیوکاسل برای جذب فیلیپ کوتینیو
نیوکاسل  که  شد  مدعی  فوتبال  فرانس 
کوتینیو  فیلیپ  جذب  برای  را  خود  مذاکرات 

آغاز کرده است.
فیلیپ کوتینیو بازیکنی بود که با امیدهای 
فراوان لیورپول را به مقصد بارسلونا ترک کرد اما 
هیچ گاه نتوانست روزهای خوبی را در جمع آبی 
اناری ها سپری کند؛ موضوعی که سبب شد، 
این ستاره برزیلی خیلی زود نوکمپ را ترک کند 

و با قراردادی قرضی راهی بایرن مونیخ شود.
بتواند  بایرن  در  که  بود  امیدوار  کوتینیو 

روزهای خوش گذشته را تکرار کند و حتی این باشگاه را برای دائمی کردن قراردادش 
تحریک کند. اگر چه روزهای ابتدایی حضور او در بایرن بسیار امیدبخش بود اما 
رفته رفته همان اتفاق بارسا، در مونیخ نیز برایش تکرار شد تا باشگاه آلمانی رسمًا 

اعام کند که او در پایان فصل از این تیم جدا خواهد شد.
در روزهای اخیر بحث درباره آینده فیلیپ کوتینیو بسیار داغ دنبال شده است. 
اکثر قریب به اتفاق منابع معتبر اعتقاد دارند که لیگ برتر انگلیس مقصد بعدی این 
هافبک برزیلی خواهد بود. در ابتدا گفته شد که چلسی خواهان به خدمت گرفتن 
کوتینیو است اما با این حال در روزهای اخیر بحث حضور او در یکی از دو تیم تاتنهام 

یا نیوکاسل بسیار جدی تر بوده است.
اینطور به نظر می آید که طی روزهای آینده بحث مالکیت شاهزاده سعودی 
یعنی محمد بن سلمان در نیوکاسل رسمی خواهد شد. همچنین به نظر می رسد که 
او قصد دارد ستاره های زیادی را برای تیمش به خدمت بگیرد که حاال فرانس 
فوتبال مدعی شده نیکواسل یا یکی از آنهاست و حتی باشگاه انگلیسی مذاکرات 

خود را با او آغاز کرده است.

ستاره آرژانتینی به دنبال رکوردشکنی؛
لیونل مسی و دو هدف تاریخی تا پایان فصل

لیونل مسی، ستاره 32 ساله بارسلونا دو 
هدف بزرگ در هفته های آتی پیش رو دارد.

بعد از حدود سه ماه وقفه، از ابتدای هفته 
و  رفت  خواهد  میدان  به  دوباره  بارسلونا  بعد 
لیونل مسی در اولین بازی مقابل مایورکا قرار 
خواهد گرفت. کاپیتان 32 ساله بارسلونا معموال 
عملکرد خوبی مقابل این تیم داشته و در شش 
بازی آخر مقابل مایورکا موفق به گلزنی شده 
است. همچنین بارسلونا نیز در 11 تقابل اخیر با 

مارکا 9 بار به پیروزی رسیده است.
بارسلونا هنوز شانس کسب قهرمانی در 

لیگ قهرمانان و اللیگا را دارد و اگر این اتفاق رخ دهد، لیونل مسی به رکورد 36 
جام معتبر رایان گیگز، اسطوره ولزی منچستریونایتد دست خواهد یافت.

اما لیونل مسی در ادامه دوران پرافتخار ورزشی اش از نظر شخصی دو هدف 
بزرگ پیش رو دارد. اولی رسیدن به بیشترین تعداد اقای گلی در اللیگا و رسیدن 
به رکورد تلمو زارا، مهاجم افسانه ای فوتبال اسپانیا است. این رکورد 67 سال است 

دست نخورده باقی مانده و لیونل مسی قصد دارد امسال به این رکورد دست یابد.
هدف بعدی ستاره آرژانتینی رسیدن به رکورد پله در تعداد گل برای یک باشگاه 
است.  حداقل 12 مسابقه )11 بازی در اللیگا و یک بازی در لیگ قهرمانان اروپا( و 
حداکثر 17 دیدار )11 بازی در لیگ و 6 بازی در لیگ قهرمانان اروپا برای رسیدن 
به فینال( پیش روی مسی قرار دارد و او شانس خوبی برای شکستن رکورد اسطوره 
برزیلی دارد. آقای گلی اللیگل متحمل ترین گزینه او است. مسی با زدن 19 گل، 
5 گل بیشتر از بنزما به ثمر رسانده و می تواند برای چهارمین سال متوالی فاتح این 

جایزه شود تا به رکورد تلمو زارا برسد.
اما هدف بعدی لیونل مسی رسیدن به رکورد 643 گل پله با لباس سانتوس 
است. او 627 گل برای بارسلونا به ثمر رسانده و می تواند در این فرصت باقیمانده 
با زدن 16 گل این رکورد تاریخی را نیز از آن خود کند. البته پله با 757 گل )643 
گل برای سانتوس، 37 گل برای کاسموس و 77 گل برای برزیل( باالتر از مسی با 

697 گل )627 گل برای بارسا و 70 برای آرژانتین( قرار دارد.

ینس لمان: آرسنال با انتخاب اونای امری، اشتباه بزرگی کرد
آرسنال،  سابق  بان  دروازه  لمان،  ینس 
اونای  انتخاب  با  باشگاه  این  که  است  معتقد 
امری به عنوان جانشین آرسن ونگر، مرتکب 

اشتباه شد.
ونگر بعد از 22 سال حضور روی نیمکت 
آرسنال، در تابستان 2018 این باشگاه را ترک 

کرد و جای خود را به اونای امری داد.
اما این مربی اسپانیایی که سابقه هدایت 
سویا و پاری سن ژرمن را داشت، تنها 18 ماه 
در امیریتس ماند و بعد از نتایج ضعیف این فصل 

توپچی ها، جای خود را به میکل آرتتا داد.
لمان که یکی از اعضای تیم شکست ناپذیر آرسنال در فصل 04-2003  بود، 
معتقد است که آرسنالی ها با انتخاب امری، مربی ای که شناخت کمی از این باشگاه 
و لیگ برتر داشت، مرتکب اشتباه شدند.او به Stadium Astro گفت:« من دو 
سال قبل به عنوان کمک مربی آنجا بودم اما آرسن رفت و آنها همه کادر فنی را 

تغییر دادند و فکر می کنم با انتخاب آدم های غلط، مرتکب اشتباه شدند.
آدم هایی که در راس کار هستند، گاهی چیزهایی که من از فوتبال می دانم را 
نمی دانند و تجربه قهرمانی در یک جام را ندارند؛ بنابراین تصمیم گیری برای آنها 
آسان نیست. فکر می کنم او می خواست کادر فنی خودش را بیاورد که حتی نمی 

توانستند انگلیسی حرف بزنند.
آنوقت آدمی مثل من که بازیکن آنها بودم را او نمی خواست. فکر می کنم 
انتخاب شدن به عنوان سرمربی آرسنال، یک هدیه بزرگ برای او بود زیرا او به اندازه 
کافی بزرگ نبود زیرا مشکل زبانی داشت. شاید او به اسپانیایی ایده های خوبی داشت 

اما هرگز نتوانست آنها را به انگلیسی به خوبی ترجمه کند.«  

فیفا تایید کرد؛ ثبت بازیکنان جدید پیش از تمام شدن فصل
فیفا تایید کرد که برای کمک به باشگاه ها، پنجره نقل و انتقاالت تابستانی 

پیش از پایان فصل به تعویق افتاده 20-2019 باز خواهد شد.
شیوع ویروس کرونا و تعویق رقابت های این فصل، ضربه بزرگی به باشگاه 
های فوتبال در سراسر دنیا وارد کرد و عدم قطعیت زیادی در مورد آینده به وجود آورد.

قرارداد بازیکنان زیادی در ماه ژوئن به پایان می رسد و به طور رسمی بدون 
باشگاه خواهند بود در حالی که هنوز سرنوشت این فصل بسیاری از لیگ ها مشخص 
نیست. یک مساله دیگر، در مورد پنجره نقل و انتقاالت پیش رو است و مشخص 
نیست باشگاه ها می توانند از خریدهای جدیدشان، در دیدارهای باقی مانده فصل 

20-2019 استفاده کنند یا نه.
اکنون فیفا با انتشار بیانیه ای، تصمیماتش در مورد این شرایط را اعام کرد و 
به باشگاه ها اجازه داد تا پیش از پایان این فصل، بازیکنان جدیدشان را ثبت کنند.

در بیانیه این سازمان آمده است:« به منظور برطرف کردن هر گونه نگرانی 
در مورد بازیکنان بدون باشگاه، بازیکنان اجازه دارند که حداکثر در لیست سه باشگاه 

ثبت شده باشند و مجاز هستند که در یک فصل برای سه باشگاه به میدان بروند.

بیان  با  کشتی  فدراسیون  رئیس 
موجود  وضع  حفظ  برای  »فقط  اینکه 
به 70 میلیارد تومان بودجه نیاز داریم«، 
به صدا  برای کشتی  گفت: زنگ خطر 

درآمده است و باید واقعیت ها را ببینیم.
و  شرایط  درباره  دبیر  علیرضا 
اواخر  از  کشتی  فدراسیون  برنامه های 
گفت:  امروز  به  تا   98 سال  اسفندماه 
و  است  کان  خیلی  کشتی  بحث 
نمی توانیم بصورت سطحی درباره آن 
صحبت کنیم. مرداد سال گذشته جامعه 
کشتی به من اعتماد کردند و فدراسیون 
با بررسی هایی که  بنده سپردند.  به  را 
انجام دادیم، دیدیم که در آخر دهه 70 
حدود یک و نیم میلیون نفر کشتی گیر 
فعال داشتیم و امروز این تعداد به زیر 
50 هزار نفر رسیده است؛ این یعنی تا 
تعطیلی  به  رو  کشتی  آینده  سال  پنج 
خطر  زنگ  و  قرمز  چراغ  و  می رود 
برای کشتی به صدا درآمده است. اگر 
نشان  کنیم،  نگاه  موضوع  کلیت  به 
می دهد که در 10 - 15 سال گذشته 

خیلی عقب افتاده ایم.
شده  کوچک  خیلی  کشتی  چانه 

است
درباره  کشتی  فدراسیون  رئیس 
این موضوع که چرا طی این سال ها 
تعداد کشتی گیرانمان تا این میزان کم 
شده است، اظهار کرد: چندین موضوع 
اثرگذار بوده، یکی بحث بودجه است. 
در سال 1392 بودجه کشتی با دالر زیر 
سه هزار تومان حدود 14 میلیارد تومان 
میلیارد   5 و  ورزش  وزارت  سوی  از 
تومان از سوی کمیته ملی المپیک بود 
به  زمان جمعا  آن  در  بودجه کشتی  و 
حدود 19 میلیارد تومان می رسید، اما 
تومان  میلیارد   14 با حدود  باید  امروز 
کار  تومان  هزار   17 دالر  با  هم  آن 
کشتی  چانه  قبل  به  نسبت  که  کنیم 

خیلی کوچک شده است.
تا 80 درصد هزینه کشتی با دالر 

است
وی ادامه داد: حدود 70 تا 80 درصد 
هزینه های تیم های ورزشی برای شرکت 
در مسابقات از جمله ثبت نام در مسابقات، 
هزینه بلیط هواپیما و هزینه هتل با دالر 
است و فقط هزینه های آماده سازی ما 

به ریال است.
دو  عنوان  به  کشتی  به  ید  با

فدراسیون نگاه شود
 2 باید  ما  کرد:  تصریح  دبیر 
فدراسیون  کنیم،  اداره  را  فدراسیون 
کشتی آزاد و فدراسیون کشتی فرنگی، 
اما به عنوان یک فدراسیون به آن نگاه 
می شود. ورزش های دیگر مانند والیبال، 
بسکتبال یا فوتبال یک رشته هستند اما 
در کشتی اینطور نیست. ضمن اینکه در 

کشتی ما 5 رده سنی در آزاد و 5 رده سنی 
در فرنگی و 10 تیم کامل داریم. ما در 
سال حدود 40 اعزام برون مرزی داریم 
و هر اعزام به طور میانگین حدود یک 
میلیارد تومان می شود و این هزینه ها 
فقط در بحث اعزام ها است و نه اردوها 

و مسائل دیگر.
به  این حمایت ها، مدال کشتی  با 

آرزو تبدیل می شود
دارنده مدال های طای جهان و 
المپیک خاطرنشان کرد: این را هم می 
ملی  کمیته  و  ورزش  وزارت  که  دانیم 
بحث  در  هایی  محدودیت  نیز  المپیک 
به طور  به کشتی  اگر  اما  دارند،  بودجه 
آینده  های  سال  در  نشود،  نگاه  ویژه 
مدال گرفتن در  آن تبدیل به آرزو می 
شود و این نگاه ویژه به کشتی فراتر از 
کمک های وزارت ورزش و کمیته ملی 

المپیک است.
70 میلیارد تومان بودجه می خواهیم 

تا وضع موجود را حفظ کنیم
دبیر ادامه داد: اگر بخواهیم همین 
آینده  سال  تا  را  گیر  کشتی  هزار   45
تعداد  در  افزایشی  هیچ  و  کنیم  حفظ 
نداشته باشیم، نیاز به 70 میلیارد تومان 
داریم،  موجود  وضع  حفظ  برای  بودجه 
اما بودجه ای که به کشتی تعلق گرفته 

بسیار ناچیز است.
باید به دنبال نجات کشتی باشیم

مورد  ما هفت، هشت  افزود:  دبیر 
جدی را در مورد افت تعداد کشتی گیران 
پیدا کردیم و باید در مورد آن بیشتر در 
رسانه بحث کنیم و به دنبال نجات کشتی 
باشیم. با این سرعت نزولی که به جلو می 
رود، مطمئنا باشید که کشتی تک مدالی 
می شود و شرایطمان شبیه کشورهایی 

مانند بلغارستان می شود.
باشگاه های  همه  کرونا  شیوع  با 

کشتی تعطیل شده است
دبیر در مورد اینکه فعالیت در باشگاه 
های کشتی چه موقع آغاز می شود، گفت: 
تقریبا تمامی باشگاه های کشتی کشور 

دولتی هستند و طبق نظر دولت و وزارت 
ورزش تصمیم می گیرند. در حال حاضر 
تمامی باشگاه ها تعطیل هستند و بچه 
های ما در پارک و فضاهای باز تمرین 
می کنند. البته استثنائا تعدادی از کشتی 
گیران هستند که برای آن ها باشگاه را 
فن می  مرور  انفرادی  به صورت  و  باز 
کشتی  برای  موارد  این  واقعا  اما  کنند، 
در  متأسفانه  ما  نیست.  جوابگو  گیران 
به  همه  هایمان  فعالیت  حاضر  حال 
حالت تعلیق است و کشتی گیران هیچ 
فعالیتی  ندارند، البته فدراسیون و هیأت 
های کشتی فعال هستند و در حال برنامه 
ریزی برای کارهای تحقیقاتی، توسعه ای 

و زیربنایی هستیم.
باید پاسخگوی طلبکارها باشیم

وی تصریح کرد: مشکات کشتی 
کم نبود و کرونا هم به آن اضافه شد. 
بدهی های زیادی برای فدراسیون کشتی 
از قبل مانده و باید پاسخگوی طلبکارها 
باشیم. عدم به موقع پرداخت ها به ما نیز 

از دیگر مشکات است.
نجات کشتی فراتر از توان وزارت 

ورزش است
مورد  در  کشتی  فدراسیون  رئیس 
اینکه برنامه اش برای رفع این مشکات 
چیست، تصریح کرد: کشتی حمایت می 
خواهد، حتما نه من و هر شخص دیگر 
هم بخواهد شخصی کار کند نتیجه نمی 
کشتی  برای  که  تهدیدی  این  و  گیرد 
به  ورزش  وزارت  با کمک  آمده  بوجود 
تنهایی قابل جمع کردن نیست و یک 
عزم و کمک ملی می خواهد و در گفتن 

این مورد تعارفی نداریم.
بدهی  میلیارد  با 58  را  فدراسیون 

تحویل گرفتم
دبیر گفت: وقتی به فدراسیون آمدم، 
دارد،  بدهی  مقدار  دانستم که چه  نمی 
پس از حسابرسی رسمی متوجه شدیم 
که حدود 58 میلیارد تومان بدهی قطعی 
فدراسیون است. البته این ها دلیل نمی 
شود که ما تاش نکنیم و ما وظیفه داریم 

که پاسخگو باشیم.
دست  از  را  جایگاهش  کشتی 

داده است
وی با اشاره به همکاری فدراسیون 
کشتی با دانشگاه صنعتی شریف گفت: 
ما یک کار تحقیقاتی را با دانشگاه شریف 
انجام دادیم که چرا برای کشتی این اتفاق 
است.  آمده  پایین  کشتی  برند  و  افتاده 
بعنوان مثال ببینید که چقدر برند والیبال 
باال آمده و در جامعه چقدر مخاطب پیدا 
کرده، آیا کشتی توانسته مخاطب خود را 
داشته  و جذب مخاطب هم  کند  حفظ 
انجام  هایی  نظرسنجی  در  حتی  باشد. 
به  نسبت  را  خود  جایگاه  کشتی  شده، 
گذشته از دست داده است و در این مورد 
رادیو و تلویزیون بسیار اثرگذار هستند و 
باید به این موضوعات بپردازند و پیگیری 

و آسیب شناسی کنند.
تا 11 تیر هیچ فعالیتی نداریم

کشتی  های  برنامه  مورد  در  وی 
برای المپیک توکیو گفت: از اواخر بهمن 
فعالیت هایمان تعطیل شد و تا 11 تیر 
هم اتحادیه جهانی اعام کرده است که 
هیچ فعالیتی برگزار نمی شود و در آخرین 
فنی  کمیسیون  مسئوالن  که  وبیناری 
اتحادیه جهانی برگزار کردند، بحث بر این 
بود که آیا مسابقات جهانی امسال برگزار 
شود یا خیر، ما تا 11 تیر قطعا فعالیتی 
نداریم و از آنجایی که زیر مجموعه دولت 
هستیم، هر موقع ستاد ملی مقابله با کرونا 
اعام کند، فعالیت های ورزشی خود را از 

سر می گیریم.
فعا دنبال برگزاری لیگ هستیم

تصریح  کشتی  فدراسیون  رئیس 
اتحادیه  منتظر  دیگر  سوی  از  کرد: 
اعام  جهانی کشتی هستیم که رسما 
نوجوانان،  مسابقات  زمانی  چه  کند 
می  برگزار  بزرگساالن  و  امید  جوانان، 
شود. ما باید یک هدفی داشته باشیم. 
لیگ  برگزاری  فعا  ما  داخلی  هدف 
است. و پس از آن برای حضور المپیک 
داریم  ملی  تیم  انتخابی  چرخه  یک 
توانیم  می  زمانی  چه  که  منتظریم  و 
شروع کنیم. چرخه انتخابی حدودا 4 تا 
5 ماه طول می کشد، ولی با توجه به 
زمان مسابقات قابل تغییر است. ما آماده 
ایم که هر زمانی که فدراسیون جهانی 
و ستاد مقابله با کرونا در وزارت ورزش 
اعام کند کار را شروع کنیم و برای آغاز 
کار برنامه داریم، اما فعا تصمیم قطعی 

گرفته نشده است.
کشتی رشته وارداتی نیست

کرد:  خاطرنشان  پایان  در  دبیر 
بومی  و  نیست  وارداتی  ورزش  کشتی 
انشااله  است.  ما  رقابتی  مزیت  و  است 
همه کمک کنند که کشتی به روزهای 

خوب خود بازگردد.

تا پنج سال آینده کشتی رو به تعطیلی می رود؛

دبیر: نجات ُکشتی فراتر از توان وزارت ورزش است!

قرارداد  در  فوتبال  فدراسیون 
ویلموتس،  مارک  و  کی روش  کارلوس 
پرداخت مالیات این دو نفر را بر عهده 
گرفته و در حال حاضر مبلغی چند 10 
میلیارد تومانی بدهی مالیاتی ار این دو 

قرارداد دارد.
پرداخت مالیات بازیکنان و مربیان 
توسط باشگاه های فوتبال در ایران، یکی 
رویه قدیمی است و سال هاست صدای 
و  است  آورده  در  ایران  فوتبال  اهالی 
موجب بدهی روز افزون تیم های ایران 

شده است.
در پی مشکات متعددی که برای 
فوتبالیست ها و مربیان ایرانی و خارجی از 
سوی باشگاه ها به وجود آمده، فدراسیون 
فوتبال چندین سال قبل و درست چند 
از  کی روش  قرارداد  تمدید  از  قبل  ماه 
اهالی فوتبال خواست مالیات را به عهده 
باشگاه ها نگذارند تا با بی توجهی آن ها، 
مشکلی برای بازیکنان به وجود نیاید.با 
وجود این موضوع، فدراسیون در قرارداد 
کی روش و ویلموتس نسبت به درخواست 
خودش بی توجهی کرده و در حال حاضر 
پرداخت مالیات هنگفت دو مربی خارجی 
سابق فوتبال ملی بر دوش این فدراسیون 

محول شده است.
هر چند طبق قانون، پرداخت مالیات 
بر عهده اشخاص است و سازمان امور 
مالیاتی توجهی به قرارداد منعقد شده میان 
اشخاص و باشگاه ها ندارد، اما باشگاه ها 
در صورتی که به تعهد مالیاتی در قبال 
بازیکنان و مربیان عمل نکنند، با شکایت 

نمی توانند  و  شد  خواهند  مواجه  آن ها 
نسبت به این موضوع بی توجهی کنند.

نگاهی  موضوع،  این  به  توجه  با 
مارک  و  کی روش  کارلوس  قرارداد  به 
ویلموتس خواهیم داشت تا بدهی مالیاتی 
فدراسیون فوتبال به جای این دو مربی 
را محاسبه کنیم که طبق قرارداد، رقم 
هنگفتی است و نمی توان به سادگی از 

کنار آن عبور کرد.
*ویلموتس

 2.25 ویلموتس  ساالنه  دستمزد 
میلیون یورو بود که این مبلغ برای هر ماه 
معادل 187.5 هزار یورو است. با احتساب 
حضور 6 ماهه این مربی در فوتبال ایران، 
دستمزد ویلموتس برای این مدت زمان 
معادل 1.125 میلیون یورو خواهد شد و 
فدراسیون باید با تبدیل این مبلغ به ریال 
دستمزد او را براساس جدول مالیات بر 

حقوق سال 98 پرداخت کند.

یوریی  میلیون   1.125 دستمزد 
با احتساب هر یورو 19 هزار  ویلموتس 
900، معادل 22 میلیارد و 387 میلیون 
و 500 هزار تومان خواهد شد که با کسر 
231 میلیون تومان، رقمی در حدود 22 
میلیارد تومان شامل قانون مالیات می شود.

طبق این جدول و کسر 35 درصد از 
22 میلیارد باقی مانده، فدراسیون فوتبال 
موظف است 7 میلیارد و 754 میلیون و 
775 هزار و 500 تومان به سازمان امور 
مالیاتی پرداخت کند. این وضعیت وقتی 
خارجی  ارزهای  سیر  که  می شود  بدتر 
که  وقتی  تا  و  است  ایران صعودی  در 
خود  صعودی  سیر  به  نشود،  پرداخت 

ادامه خواهد داد.
*کی روش

قرارداد ویلموتس در خیلی از مفاد 
مانند قرارداد کی روش است و به همین 
دلیل، مالیات دستمزد سرمربی پرتغالی 

هم بر عهده فدراسیون فوتبال است. با 
توجه به اینکه مالیات سال های حضور 
کی روش در ایران پرداخت شده و فقط 
مالیات دوران جام جهانی تا جام ملت های 
آسیا باقی مانده است.کارلوس کی روش 
برای دوران حدودا 7 ماهه حضور 900 
هزار یورو بود که به قیمت روز یورو در 
ایران، معادل 17 میلیارد و 910 میلیون 
تومان می شود. مالیات این قرارداد طبق 
جدول مالیاتی سال 97، معادل 6 میلیارد 

و 121 میلیون تومان خواهد شد.
کی روش  مالیات  میزان  *جدول 

و ویلموتس
فوتبال  فدراسیون  رفته،  هم  روی 
و  ویلموتس  دستمزد  مالیات  خاطر  به 
کی روش، حدود 13 میلیارد و 875 میلیون 
تومان بدهکار است که در وضعیت کنونی 

این فدراسیون رقم کمی نیست.
هر چند آنطور که از شواهد و قراین 
مشخص است، همانطور که پرسپولیس 
مالیات برانکو را پرداخت نکرده، فدراسیون 
سال حضور  آخرین  مالیات  هم  فوتبال 
کی روش در ایران و همینطور ویلموتس 
بر  قرار  اگر  اما  است  نکرده  پرداخت  را 
ادامه فعالیت با این مربیان باشد، در این 
صورت این ضرر و زیان متحمل فوتبال 

ایران خواهد شد.
که  است  عجیب  دلیل  همین  به 
فدراسیون فوتبال با وجود بررسی های زیاد 
بر روی ابعاد مختلف قرارداد کی روش، در 
قرارداد ویلموتس هم بند پرداخت مالیات 

را توسط خودش گنجانده بوده است.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهي حصروراثت
شورا  این  از  محمد  فرزند    2614 شناسنامه  شماره  به  شکارسرائی  زینت  خانم 
عبدالحسین  شادروان   که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  گواهي حصروراثت  درخواست 
نیاوندی فرزند علی در تاریخ 99/2/9 در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان 
مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1-سیامک نیاوندی به ش ش 143 فرزند عبدالحسین 
نسبت پسر2-سمیرا نیاوندی به ش ش 946 فرزند عبدالحسین نسبت دختر3- زینت 
شکارسرائی به ش ش 2614 فرزند محمد نسبت زوجه  به غیر از وراث نامبرده ورثه 
دیگري ندارد اینک پس از ماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به 
شماره 979 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 16 شوراي حل اختاف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت 

برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختاف شعبه 16 رشت- پروین انصاری

بدهی  مالیاتی قراردادهای ویلموتس و کی روش؛

عدم تعهد فدراسیون به قوانین خود! 

حضور بازیکن ملی پوش ایرانی تیم شارلوا در 
حاشیه دیدار تدارکاتی پرسپولیس و گل گهر مورد 

توجه قرار گرفته است.
دوستی نزدیک قلی زاده با مهدی ترابی و البته 
مجید جالی یکی از دالیلی است که به عنوان 
موضوع حضور این بازیکن در محل دیدار تدارکاتی 
پرسپولیس و گل گهر سیرجان از آن یاد می شود.

علی قلی زاده، ستاره سابق سایپا که دو فصل 
قبل از این تیم راهی لیگ بلژیک شده و در تیم 
شارلوا حضور دارد، در این مدت توانسته با نمایش 

تکنیکی خود مورد توجه قرار گیرد.
ستاره ملی پوش شارلوا چندی پیش از تعطیلی 
لیگ بلژیک سود برده و به ایران آمده است. او در 
آخرین روزهای اقامت حضور در ایران در استادیوم 

شهید کاظمی و در حاشیه دیدار پرسپولیس و گل 
گهر سیرجان با حواشی زیادی نیز همراه شد.

با این حال دوستی مهدی ترابی با هم تیمی  
سابقش در سایپا یکی از دالیل اصلی حضور قلی 

زاده در حاشیه این دیدار عنوان شده است.
افشین پیروانی که به تازگی حکم مدیریت نقل 
و انتقاالت سرخپوشان را در این باشگاه دریافت 
کرده، لحظاتی با ستاره ایرانی شارلوا به صحبت 
پرداخت تا شایعات داغ تر شود. با این حال بعید به 
نظر می رسد قلی زاده که قبل از حضور در لیگ 
بلژیک نیز صحبت هایی درباره پرسپولیسی شدنش 
شکل گرفته بود، در این مقطع رویای خود در فوتبال 
اروپا را متوقف کند و به چالش دوباره در فوتبال 

ایران نگاه داشته باشد.
مجید  با  دیدار  این  حاشیه  در  زاده  قلی 
جالی، سرمربی حال حاضر گل گهر که دوران 
حضور در سایپا با او همکاری داشته نیز برخورد 

گرمی داشت.

حضور پر ماجرای قلی زاده در اردوگاه پرسپولیس



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1479- شنبه 24 خرداد 61399 زمین ایران 

سمیه  مشهد  شهرستان  گروه 
باقرزاده

این  به  اشاره  با  مشهد  شهردار 
»خیرین  شورای  تشکیل  از  هدف  که 
هفکری  و  افزایی  هم  ایجاد  شهریار« 
نوع  المنفعه،  عام  کارهای  بهبود  برای 
گفت:  است،  خیرخواهانه  و  دوستانه 
مدیریت شهری زیرساخت های الزم را 
برای این نوع اقدامات آماده خواهد کرد.

نشست  در  کائی  محمدرضا 
»خیرین شهریار« که با حضور رئیس و 
جمعی از اعضای شورای شهر، معاونان 
مالی و پشتیبانی، برنامه ریزی و توسعه 
منابع انسانی، خدمات شهری و اجتماعی 
از  فرهنگی شهردار و همچنین جمعی 
اظهار  شد،  برگزار  مشهد  شهر  خیرین 
کرد: خوشحالیم که در حضور جمعی از 
خیرین و نیکوکاران هستیم و می توان 
چهار  یا  سه  جزو  که  موضوعی  درباره 

موضوع اصلی فعلی شهر و جامعه تلقی 
می شود، صحبت کرد.

وی افزود: باید زیرساخت هایی را 
برای ارائه خدمات عام المنفعه اجتماعی 
در شهر، با جلب مشارکت خیرین ایجاد 
کنیم، بر این اساس شورای شهر طرحی 
عنوان  تحت  نهادی  ایجاد  برای  را 
از  گرفتن  الگو  با  شهریار«  »خیرین 
اقدامات خیرخواهانه تصویب  تجربیات 

کرده است.
که  این  بیان  با  مشهد،  شهردار 
تاکنون جلساتی در این راستا برگزار و 
ستاد  و  شورا  تشکیل  برای  موضوعات 
»خیرین شهریار« پیگیری شده است، 
از  که  موضوعاتی  از  یکی  کرد:  بیان 
ابتدای کار مورد نظر بوده و به مرور بر 
ضرورت آن نیز افزوده شده است، این 
که خیرین بتوانند دور هم جمع شده و 
برای ایجاد یک زیر ساخت واحد جهت 

جامعه  و  شهر  به  المنفع  عام  خدمات 
تصمیم بگیرند.

کائی خاطرنشان کرد: همچنین 
خله  مدا هیچگونه  شهری  مدیریت 
به  تنها  و  نداشته  نداشته  مستقیم 
دنبال ایجاد زیرساخت های الزم برای 
مجموعه افرادی ست که از خدمات عام 
المنفع در این شهر پشتیبانی می کنند، 
ایجاد  یا  باشیم و حمایت های الزم و 
صرفه های ناشی از مقیاس فعالیتی را 

برای آن ها مهیا کنیم.
این  با  که  این  بر  تاکید  با  وی   
هستیم،  خیرین  درخدمت  رویکرد 
کرد: شورای »خیرین شهریار«  اضافه 
را به عنوان نمایندگان و نخبگانی که 
در موضوعات عام المنفعه مشهد فعالیت 
دارند، به ویژه در زمان کنونی که نیاز به 
انسجام و کار متمرکز اثر بخش داریم، 

حمایت خواهیم کرد.

شهردار مشهد گفت: امیدواریم این 
شورا بتواند هم در سیاست گذاری و هم 
در تعیین خط مشی اقدامات عام المنفع، 

برای شهر اثر گذار باشد.
شهردار مشهد اضافه کرد: ما روی 
این نکته تاکید داریم که اعضای شورای 
تاش  و  فعالیت  شهریار«  »خیرین 
و عام  درامور خیر  را  های خاص خود 
المنفعه دارند، اما آن چیز که این جمع 
ایجاد  است  شده  تشکیل  هدف  آن  با 
ها  انرژی  گرفتن  قرار  و  افزایی  هم 
وتوانمندی های مختلف درکنار یکدیگر، 

ضمن حفظ استقال است.
از  پرهیز  همچنین  افزود:  وی 
بخش  اثر  و  موازی  کارهای  انجام 
و  نه  ها خیرخوا مات  قدا ا کردن  تر 
شورای  اهداف  دیگر  از  المنفعه  عام 
»خیرین شهریار«است که برآن تاکید 

خواهد شد.

شهردار مشهد مطرح کرد؛

هم افزایی و همفکری برای کارهای عام المنفعه هدف شورای »خیرین شهریار«
با توسعه و ارتقاء زیرساختهای مخابراتی: 

مردم استان از سرویس اینترنت پرسرعت بر بستر فیبرنوری 
بهره مند خواهند شد

زیرســاخت هــای مخابراتــی در شهرســتان هــای اســتان گلســتان 
ــزدی  ــد ای ــه محم ــا آن ــی ب ــت.طی گفتگوی ــه اس ــاء یافت ــعه و ارتق توس
رئیــس اداره طــرح و نظــارت شــبکه دسترســی معاونــت شــبکه اقدامــات 
ــریح  ــتان تش ــرات در اس ــبکه مخاب ــعه ش ــه توس ــده در زمین ــام ش انج
شــد.مهندس آنــه محمــد ایــزدی بــا اشــاره بــه همــکاری دســتگاههای 
اجرایــی اســتان در توســعه فیبرنــوری گفــت : زیرســاختهای مخابراتــی در 
تمامــی شهرســتانهای اســتان ارتقــاء یافته اســت.وی گفت : در شهرســتان 
ــا  ــداری ه ــا و فرمان ــم از دادگســتری ه ــی  ادارات کل اع ــرگان تمام گ
،شــرکت هــای خصوصــی ، و همچنیــن در مســیر اصلــی  حــد فاصــل 
فلکــه شــهرداری تــا اول ســه راهــی گلشــهر وهمچنیــن از ســه راهــی 
گلشــهر تــا گلشــهر 29 ،   بســتر فیبــر نــوری ایجــاد شــده و مشــترکین و 
متقاضیــان جدیــد و قدیــم آن نقــاط اعــم از تجــاری ، مســکونی و مجتمع 
هــای پزشــکی و آزمایشــگاهی میتواننــد از اینترنــت پــر ســرعت بر بســتر 
فیبــر نــوری ، ســرویس هــای اینترنتــی را دریافــت نماینــد .رئیــس اداره 
طــرح و نظــارت شــبکه دسترســی درخصــوص تغییــر نوع خط مشــترکین 
pcm گفــت: در شهرســتان گــرگان و مســیرهای صیاد شــیرازی ، عدالت 
88 ، روســتای زنگیــان ، بــاغ چهــل ســتون ، کارخانــه شــیر پــگاه ، بــا 
تغییــر تکنولــوژی جدیــد و اســتفاده از کافــو هــای GPON همــراه بــا 
 PCM بالــغ بــر 1500 مشــترک از ، PCM آزاد ســازی ریمــوت هــای
ــه  ــا هــدف ارائ ــز  ب ــدام نی ــن اق ــه تلفــن عــادی تبدیــل شــده کــه ای ب
ــن از  ــوری انجــام شــده اســت . وی همچنی ــر ن ــر بســتر فیب ــت ب خدم
ــت و  ــخن گف ــد س ــتان گنب ــی در شهرس ــاختهای مخابرات ــعه زیرس توس
افــزود: بــا نصــب کافــو هــای جدیــد بــه تعــداد 17 دســتگاه کافــو نــوری 
در مرکــز وحــدت ، بســتر اینترنــت پرســرعت بــه تعــداد مطلــوب در ایــن 
منطقــه فراهــم شــده اســت . مهنــدس ایــزدی از ارائــه اینترنت پرســرعت 
بربســتر فیبرنــوری در خیابــان طالقانــی و مســیر خیابــان امــام خمینی)ره( 
،دانــش، حافــظ ، بلــوار دانشــجو و دلگشــا ایــن شهرســتان نیزخبــرداد و 
گفــت:  بــه موجــب ایــن اقــدام  بــه تعــداد کافــی مشــترک FTTH و 
VDSL در شهرســتان گنبــد از ســرویس هــای مبتنــی بردیتــا اســتفاده 
خواهنــد نمــود. رییــس اداره طــرح و نظــارت شــبکه دسترســی معاونــت 
ــی در تمــام  ــر اینکــه توســعه زیرســاختهای مخابرات ــد ب ــا تاکی شــبکه ب
نقــاط اســتان انجــام میشــود گفــت: مــردم اســتان میتواننــد از محصوالت 
و سرویســهای مخابــرات علــی الخصــوص اینترنــت پرســرعت بهــره منــد 
ــر  ــه هــر جــه بهت ــه منظــور ارائ شــوند و برنامــه هــای ایــن معاونــت ب

خدمــات بــه مــردم طراحــی و اجــرا میشــود.

به منظور پاسخگویی به تماس های مردمی انجام شد؛
حضور مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان در مرکز 

سامد
در راســتای پاســخگویی بــه تمــاس هــای مردمی در حــوزه ماموریت 
و مســئولیت شــرکت توزیــع بــرق اســتان ســمنان، مدیرعامل این شــرکت 

در مرکــز »ســامد« حضــور یافت.
گفتنــی اســت: بــه منظــور ارتبــاط مردمــی در زمینــه رســیدگی بــه 
تقاضاهــا و شــکایات از طریــق شــماره تلفــن 111، ســید محمــد موســوی 
زاده رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان در 
مرکــز ســامانه الکترونیکــی ارتبــاط مــردم و دولت«ســامد« حضــور پیــدا 

کــرده و بــه تمــاس هــای تلفنــی پاســخگویی کــرد.
یــادآور مــی شــود: 10 تمــاس تلفنی بــا موضوعــات؛ احــداث نیروگاه 
خورشــیدی یــک مگاواتــی، صــورت حســاب بــرق مصرفی، حریم شــبکه، 
جابــه جایــی پایــه هــای بــرق، بیمــه مشــترکین، بــرق رســانی روســتایی، 
روشــنایی و ســه مــورد قدردانــی از عملکــرد کارکنــان مطــرح گردیــده و 

بــه تمــاس ها پاســخگویی شــد.
خاطرنشــان مــی ســازد: شــماره تلفــن ســه رقمــی 111، یکــی از راه 
هــای ارتبــاط مــردم بــا مدیــران اســتان اســت و بــر اســاس هماهنگــی 
بــه عمــل آمــده از ســوی اداره کل مدیریــت عملکــرد، بازرســی و امــور 
ــرق اســتان  ــع ب ــل شــرکت توزی ــی اســتانداری ســمنان، مدیرعام حقوق
ــاس  ــر تم ــه محض ــخ الزم را ب ــه و پاس ــور یافت ــامد حض ــز س در مرک

گیرنــدگان ارائــه نمــود.
ــات عمومــی مدیرعامــل شــرکت  ــه ماق ــر اســت: برنام ــل ذک قاب
ــح  ــه از ســاعت 10 صب ــنبه هرهفت ــج ش ــتان در روز پن ــرق اس ــع ب توزی
الــی 12 ظهــر برقــرار مــی باشــد و متقاضیــان و مشــترکان بــرق مــی 
ــا شــماره تلفــن 33435170  ــات عمومــی ب ــه ماق ــد جهــت برنام توانن

ــد ــگ نماین هماهن

شناسایی 53۶ رشته انشعابات غیر مجاز در سال گذشته   
سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضاب 
 98 سال  در  مجاز  غیر  انشعاب  رشته  شناسایی536  از  گلستان  استان 
در سطح استان خبر داد . به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضاب استان گلستان ، مهندس داود احمدی نصرآبادی 
افزود : تعداد536 رشته انشعاب آب شرب غیر مجاز در شهرهای مختلف 
تحت پوشش این شرکت کشف و شناسائی گردید که از این تعداد 476 
انشعاب ساماندهی شده و به مجاز تبدیل شده و 60 انشعاب  غیر مجاز 
دیگر نیز طبق قانون قطع شده است . سرپرست معاونت بهره برداری 
و توسعه آب شرکت آب و فاضاب استان گلستان تصریح کرد : با توجه 
به کاهش سطح سفره های زیرزمینی و همچنین رسالت این شرکت در 
توزیع عادالنه آب شرب بین شهروندان مناطق تحت پوشش، شناسایی 
و جمع آوری انشعاب های غیر مجاز و تبدیل آنها به مجاز، از اولویت 
های این شرکت بوده و در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده از شبکه 
پیگیری می  قانونی  مراجع  از طریق  موارد  آوری،  آبرسانی ضمن جمع 
شود. احمدی نصرآبادی انشعابات غیرمجاز را به عنوان مهم ترین عامل 
شبکه  در  فشار  تعادل  عدم  ایجاد  کرد:  تاکید  و  دانست  آب  رفت  هدر 
آالینده ها  نشت  احتمال  انشعابات،  این  مجاز  غیر  نصب  علت  به  توزیع 
به شبکه در هنگام کاهش فشار شبکه، احتمال ایجاد آلودگی در شبکه 
آب  از  نیاز  و  استاندارد  حد  از  بیش  استفاده  شبکه،  به  اتصال  هنگام 
این  از  نشت  تشدید  آب بها،  پرداخت  عدم  گیری،  اندازه  عدم  علت  به 
غیراستاندارد  لوله های  و  اتصاالت  از  معموال  این که  )به علت  انشعابات 
که  است  مشکاتی  جمله  از  آن  غیراصولی  نصب  و  می شود(  استفاده 
انشعابات غیرمجاز به وجود می آورند. سرپرست معاونت بهره برداری و 
این  بیان  با  پایان  توسعه آب شرکت آب و فاضاب استان گلستان در 
مجازات  قانون   660 ماده  براساس  آب  شبکه  از  غیرمجاز  استفاده   که 
از تاسیسات آب،برق،گاز،  اسامی و قانون استفاده کنندگان غیر مجاز 
تلفن و فاضاب مصوبه سال 1396مجلس محترم شورای اسامی جرم 
بوده و مشمول جریمه است، تصریح کرد: در واقع کسانی که از طریق 
نپرداختن هزینه  بر  به شبکه وصل می شوند، عاوه  انشعابات غیرمجاز 
خدمات خود و با تجاوز به حقوق دیگر مشترکین، شبکه را در معرض 
خطر آلودگی قرار می دهند؛ به همین خاطر موضوع شناسایی انشعابات 

دنبال می شود. با حساسیت ویژه  غیرمجاز 

معاون بهره برداری وتوسعه آب  شرکت آبفااستان اصفهان :
افزایش 4۰ درصدی مصرف آب در پیک تابستان

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفااستان اصفهان با تاکید 
بر اینکه با افزایش دمای هوا به طور قطع با افت شدیدفشار آب مواجه می 
شویم، گفت: از 25 خرداد ماه به بعد حدود 35 تا40 درصد مصرف آب استان 

اصفهان نسبت به فروردین ماه افزایش می یابد. 
ناصر اکبری با اشاره به افزایش دمای هوا و میزان مصرف آب در استان، 
اظهار کرد: طی 10 روز گذشته در ساعت 14 بعدازظهر دمای اصفهان به 
این شرایط مصرف آب استان  تا 36 درجه رسیده است که در  حدود 35 
نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 16 تا 18 درصد افزایش یافته است.

پرداخت و  افزایش مصرف آب در اصفهان  در  به عوامل موثر  وی  
کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی  استان،  در  آب  مصرف  افزایش  کرد:  تاکید 
از  استفاده  و  هوا  دمای  افزایش  مردم،  از سوی  بهداشتی  موارد  رعایت  و 

کولرهای آبی است.
معاون بهره برداری و توسعه آب  شرکت آبفااستان اصفهان با بیان 
اینکه مطابق پیش بینی هواشناسی دمای هوای اصفهان ازاواسط خردادماه 
حدود چند درجه خنک تر می شود، افزود: البته از 25 خرداد ماه دمای هوای 

استان حدود 3 درجه نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به بسته شدن رودخانه زاینده رود، گفت:  در دهه گذشته  
حدود 3 تا 5 درصد آب شرب اصفهان ازطریق  چاه های فلمن تامین می 
شد،در حالیکه در سالهای اخیر   با بسته شدن رودخانه، میزان آبدهی این 
چاهها  به حدود صفر رسید، که این امر شرکت آبفا را برای تامین پایدار آب 

شرب مشترکین با چالش مواجه می کند.
افزایش دمای هوا در ماه های گرم  بینی  اکبری اعام کرد:با پیش 
سال )تیر و مرداد( نسبت به سال قبل، به طور قطع حدود 6 درصد عاوه 
بر 17 درصد وضعیت موجود و در مجموع حدود 23 درصد نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته مصرف آب استان باالتر خواهد رفت.
اکبری با بیان اینکه با افزایش هر درجه دمای هوا حدود 2 تا 3 درصد 
مصرف آب در استان افزایش می یابد، پیش بینی کرد: از 25خرداد ماه به 
بعد حدود 35 تا40 درصد مصرف آب استان اصفهان نسبت به فروردین 
ماه افزایش می یابد که این به دلیل استفاده از کولر و رعایت پروتکل های 

بهداشتی به دلیل شیوع ویروس  کرونا است.
وی با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف از سوی مردم و استفاده از 
تجهیزات کاهنده مصرف آب، تصریح کرد: در صورت کاهش 20درصدی 
مصرف آب، می توانیم از پیک تابستان امسال عبور کنیم و مردم می توانند 

با استفاده از تجهیزات کاهنده، آب را بهینه مصرف کنند.
وی با بیان اینکه با شرایط موجود به طور قطع با افت فشار آب مواجه 
خواهیم شد، گفت: تاش شرکت آبفا توزیع عادالنه آب برای تمام مردم در 
نقاط شهری و روستایی است و در صورت عدم همکاری مشترکین، شاهد 
افت فشارآبخواهیمبود،بنابراینباتوجهبهاینکهاصفهانمنابعآبیدیگریندارد،هموار

همردم باید در مصرف آب توصیه های الزم  را رعایت کنند. 
اکبری درباره استفاده مردم از پمپ آب نیز، توضیح داد: شرکت آبفا 
نمی گوید که مردم از پمپ استفاده نکنند، بلکه استفاده از آن باید مطابق با 
استانداردها و بعد از مخزن ذخیره آب باشد و مردم نباید به طور مستقیم بر 
روی شبکه پمپ آب نصب کنند.وی تاکید کرد: در صورتی که افراد پمپ 
را به طور مستقیم بر روی شبکه نصب کنند اقدامات الزم به عمل می آید. 

گلستان  استان  غیرعامل  پدافند  اهداف  تحقق  راستای  در 
ازمدیرعامل شرکت گاز استان تقدیر شد.

تاشهای  و  اهتمام  از  قدردانی  پاس  به  عمومی،  روابط  گزارش  به 
ارزشمند  مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان در انجام وظایف  کارگروه  
انرژی و آب شورای پدافند غیر عامل استان در راستای تحقق اهداف پدافند 
غیر عامل  بویژه حفاظت از زیر ساختها ،تاسیسات و تجهیزات ، استمرار 
خدمات اضطراری ، تامین نیازهای مردم ، جلب رضایت عمومی جامعه  و 
موارد مرتبط دیگر در سال 98  ،ازسوی  احمد تجری مفرد مدیرکل پدافند 
غیر عامل استان گلستان و همچنین سید محسن حسینی سرپرست شرکت 
با اهداء لوح تقدیرازمهندس محمد رحیم  رحیمی    آب منطقه ای استان  
تجلیل بعمل آمد. در این لوح همچنین ضمن  اشاره به  ایجاد  وحدت و 
همدلی ،یکپارچگی و انسجام روزافزون در زمینه انجام وظایف و اهداف و 
کارکردهای پدافند غیر عامل  ،  آرزوی توفیق وسربلندی ایشان را  ازخداوند 
متعال مسئلت نمودند. در همین راستا مدیرعامل گازگلستان نیز به نوبه خود 
ازابراز لطف و محبت  مدیرکل پدافند غیر عامل استان گلستان و همچنین 

حسینی سرپرست شرکت آب منطقه ای استان  تشکر  نمود.

رئیس دانشگاه ایالم:
کرونا بهترین فرصت برای توسعه آموزش مجازی در دانشگاه 

ایالم شد
ایــام-  یعقوبیــان:  رئیــس دانشــگاه ایــام گفــت: تهدیــد کرونــا 
تبدیــل بــه بهتریــن فرصــت بــرای تحقــق دولــت الکترونیــک و اســتقرار 

و توســعه آمــوزش مجــازی در دانشــگاه ایــام شــده اســت.
ــر  ــا تقدی ــام ب ــری جلســه شــورای دانشــگاه ای ــی اکب محمــد عل
از زحمــات همــه همــکاران دانشــگاهیبرای اهتمــام در پیشــبرد اهــداف 
ــان  ــوش ناشــدنی آن ــای فرام ــه خصــوص تاش ه ــی دانشــگاه و ب عال
ــه وضعیــت برگــزاری کاس هــای  ــا، ب در زمینــه گــذر از بحــران کرون
آموزشــی بــه صــورت مجــازی در دانشــگاه اشــاره کــرد و بیــان کــرد: 
ــته انجــام  ــال گذش ــه در شــش س ــازی هایی ک ــا بسترس ــبختانه ب خوش
شــده بــود و بــا تاش هــای شــبانه روزی همــکاران متولــی امــر، رونــد 
ــوب و  ــام مطل ــگاه ای ــازی در دانش ــوزش مج ــعة آم ــتقرار و توس اس
ــا  ــرد و ب ــا نک ــوع اکتف ــن موض ــه ای ــد ب ــا بای ــت، ام ــش اس رضایت بخ
ــود را  ــتی های موج ــص و کاس ــه، نواق ــات مربوط ــار و اطاع ــد آم رص

برطــرف کــرد.
رئیــس شــورای دانشــگاه ایــام افــزود: مســئولیت آمــوزش مجازی 
ــت آموزشــی نیســت و همــه معاونت هــا، دانشــکده ها و  ــا معاون فقــط ب
گروه هــای آموزشــی، همگــی بایــد کمــک کننــد تــا ایــن نــوع آمــوزش 
در عالی تریــن ســطح و در تــراز دانشــگاه های بــزرگ کشــور، در دانشــگاه 
ایــام توســعه یابد.علی اکبــری یــادآور شــد: در ایــن وضعیــت رؤســای 
دانشــکده ها نقــش ویــژه ای دارنــد و بایــد بــا اتخــاذ تدابیــر لــزم، ضمــن 
رفــع ایــرادات موجــود، بــرای ارتقــاء کیفیــت آمــوزش مجــازی اهتمــام 

خاصــی داشــته باشــند.
رئیــس دانشــگاه بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد از تهدیــد کروناویــروس، 
ــرد،  ــگاه ک ــام ن ــرای توســعه دانشــگاه ای ــک فرصــت ب ــوان ی ــه عن ب
ــی  ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــای اقتص ــه پیامده ــم هم ــه رغ ــت: ب گف
ــه  ــد ب ــن تهدی ــد از ای ــا بای ــه، ام ــروس در جامع ــوم کروناوی ــده ش پدی
ــک و  ــت الکترونی ــق دول ــرای تحق ــب ب ــت مناس ــک فرص ــوان ی عن
ــت ناپذیر  ــوان راه برگش ــه عن ــازی ب ــوزش مج ــعه آم ــتقرار و توس اس

ــرد. ــتفاده ک ــام اس دانشــگاه ای
علی اکبــری تأکیــد کــرد: بــا توجــه بــه جایــگاه دانشــگاه ایــام و 
انتظــاری کــه عمــوم مــردم از مــا دارنــد، بایــد در کوتاه تریــن زمــان و 
بــه بهتریــن شــکل ممکــن، درخواســت ها و انتظــارات مراجعه کننــدگان 

را بــرآورده نمــود.

ذوب آهن اصفهان ساالنه 1۵ میلیارد تومان برای نگهداری فضای سبز هزینه می کند
منصور یزدی زاده، به مناسبت هفته 
رسانه  اصحاب  جمع  در  زیست  محیط 
اصفهان، با اشاره به اینکه توجه به محیط 
اولویت های ذوب آهن اصفهان  از  زیست 
است، اظهار کرد: باید توجه داشت هر کجا 
با  همراه  دارد  وجود  تولیدی  و  حرکت  که 
آلودگی است، البته در مناطق صنعتی بعضا 
این آلودگی پایدار نیست و آن واحد صنعتی 
کند.  می  کار  دنیا  روز  استانداردهای  با 
به  اشاره  با  اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل 
اقدام مشترک ذوب آهن و اداره کل محیط 
زیست در اجرای طرح جامع محیط زیست 
برای نخستین بار در کشور، گفت: براساس 
این طرح مشخص می شود ذوب آهن در 
حوزه آب، خاک و هوا چه اقدامات اصاحی 
اولویت  آالیندگی  موارد  و  دهد  انجام  باید 
بندی می شود.وی تاکید کرد: آالیندگی هیچ 
صنعتی حتی صنایع سبز نیز صفر نیست، اما 
ذوب آهن اصفهان همواره جهت کنترل مباحث 

زیست محیطی حرکت می کند.
با  اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل 
بیان اینکه پیش از آنکه بخواهیم وضعیت 

بهداشت و آلودگی خارج از مجموعه ذوب 
و  سامت  باید  ابتدا  کنیم،  کنترل  را  آهن 
امنیت جانی بیش از 14 هزار نفر از کارکنان 
کرد:  تصریح  کنیم،  تامین  را  شرکت  این 
اگر چنین نگاهی باشد الزم نیست همواره 
تاکید بر کنترل محیط زیست داشته باشیم، 
با اعتقاد به این موضوع می توانیم ذوب آهن 
را یکی از صنایع سبز کشور مطرح کنیم، چرا 

که همواره به دنبال اصاحات است.
 مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره 
به اینکه تاش ذوب آهن کاهش مصرف 
آب خام با روش های مختلف است، اظهار 
کرد: حدود 10 سال پیش به ازای هر کیلو 
محصول در ذوب آهن 11 لیتر آب مصرف 
می شد که امروز به 5 لیتر کاهش یافته است.

آینده  داد: طی سه سال  وی توضیح 

واحدتصفیه پساب 880 مترمکعب در ساعتی 
به صورت بی اُ تی به بهره برداری خواهد 
امیدواریم  طرح  این  اجرای  با  که  رسید 
میزان مصرف آب خام این شرکت به 1.5 

لیتر کاهش یابد.
یزدی زاده با انتقاد از برخی اظهارنظرها 
مبنی بر مصرف باالی آب خام توسط ذوب 
آهن، تصریح کرد: باید توجه داشت که کمتر 
از 10 درصد سهم آب در کشور در بخش 
کشاورزی  بخش  در  درصد   70 و  صنعت 
سنتی مورد استفاده قرار می گیرد، از سوی 
دیگر ذوب آهن اصفهان اقدامات گسترده ای 
برای کاهش مصرف آب انجام داده است. 
همچنین سهم فوالد از آب 3 درصد است 
وی با بیان اینکه ذوب آهن اصفهان به دنبال 
استفاده دوباره از پسماندهای تولیدات خود 
است و این موضوع می تواند کمک بزرگی به 
کاهش آلودگی های شرکت  کند، یادآور شد: 
ذوب آهن اصفهان ساالنه 15 میلیارد تومان 
برای نگهداری فضای سبز هزینه می کند. از 
سوی دیگر ساالنه یک درصد )110 میلیارد 
تومان( عوارض آالیندگی پرداخت می کند..

اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  ره  دا ا  
و  توسعه  راستای  در  بهارستان  شهرستان 
ترویج فرهنگ کتابخوانی،  کتابخانه اداره 
آموزش و پرورش ناحیه یک بهارستان را 

تجهیز کرد . 
دانش  ترغیب  و  تشویق  منظور  به   
برای  سنی  های  رده  تمام  در  آموزان 
روی آوری به مطالعه کتاب ، این بهترین 
بهترین  و  تنهایی  همدم  و  مهربان  یار 
از 400 جلد کتاب  بیش  زبان  آموزگار بی 
مجموعه  رمان،  علمی،  موضوعات  با 
داستان ، مجموعه شعر، کتاب های کمک 
درسی ، روانشناسی و ... به منظور تجهیز 

ناحیه  پرورش  و  آموزش  اداره  کتابخانه 
آن  اختیار  در  بهارستان  شهرستان  یک  
اداره گذاشت  . غامرضا آبکار در حاشیه 
اولویت  کرد  امیدواری  اظهار  کتاب  اهداء 
همه زحمت کشان عرصه تعلیم و تربیت ، 
تشویق و ترغیب دانش آموزان برای روی 

آوری به انس گرفتن با کتاب باشد. 
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 
 : افزود  ادامه  در  بهارستان  شهرستان 
در  و  آینده  در  کرد  خواهیم  سعی  مانیز 
آموزش  کنار  در  توان  در حد  راستا  همین 
و  مفید   ، موثر  گامی  پرورش شهرستان  و 

تاثیر گذار برداریم

تجهیز کتابخانه اداره آموزش و پرورش ناحیه یک بهارستان

رسانی  اطاع  پایگاه  گزارش  به 
دکتر   ، گیان  پزشکی  علوم  نشگاه  دا
علوم  دانشگاه  رئیس  ساالری،  ارسان 
پزشکی گیان به همراه جمعی از معاونین 
بهبود  جهت  دانشگاه  ستادی  مدیران  و 
جبران  و  سامت  حوزه  های  زیرساخت 
با  از عقب ماندگی های این حوزه  بخشی 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  معاونین 
پزشکی دیدار و رایزنی کردند.دکتر ساالری 
با اشاره به عقب ماندگی های بیشمار حوزه 
استان  سایر  با  مقایسه  در  گیان  سامت 
و  مشکات  رفع  کرد:  اظهار  کشور،  های 
گیان،  درمان  و  بهداشت  حوزه  نواقص 
اراده ای قوی دارد  نیازمند عزمی جدی و 
مستمر  و  منسجم  های  تاش  با  باید  که 
مسووالن دلسوز این حوزه به انجام برسد و 
در این خصوص نباید از هیچ کوششی دریغ 
نمود.رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیان با 
میلیارد   300 بر  بالغ  های  بدهی  به  اشاره 
به  گیان  افزود:   ، دانشگاه  این  تومانی 
لحاظ توسعه و بهبود زیرساخت های حوزه 
بهداشت و درمان عاوه بر پیگیری مجدانه 
بذل  نیازمند  همچنان  دانشگاه،  مسووالن 
مقامات  جمله  از  کشوری  مسووالن  توجه 
سازمان  و  ودرمان  بهداشت  وزارت  عالی 
برنامه و بودجه است، هر چند که مساعدت 

های یکسال اخیر این عزیزان قابل تقدیر 
معاون  خود  نشست  به  اشاره  با  است.وی 
و  بهداشت  وزیر  دانشجویی  و  فرهنگی 
های  زیرساخت  کرد:  خاطرنشان  درمان، 
از  گیان  دانشجویی  و  فرهنگی  حوزه 
دانشجویی  در بخش خوابگاه ها ی  جمله 
مطلوب نیست، به گونه ای که بسیاری از 
های  خوابگاه  در  دانشگاه  این  دانشجویان 
هستند  مقیم  استیجاری  و  مستهلک  بعضا 
و  گیان  برازنده  شرایط  این  حالیکه  در 
نیست. استان  این  فرهیخته  دانشجویان 

دکتر ساالری با اشاره به سایر کمبود های 

حوزه فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم 
پزشکی گیان، تصریح کرد: سرانه ورزشی 
و فضاهای فرهنگی متناسب با تعداد و نیاز 
علوم  دانشگاه  در  کارکنان  و  دانشجویان 
و  شده  منقضی  گیان  استان  پزشکی 
به حداقل 20 سال گذشته است و  مربوط 
و  بهسازی  برای  امر  است، مسوولین  الزم 
ایجاد فضاهای فرهنگی و ورزشی متناسب 
گیان  پزشکی  علوم  دانشگاه  جمعیت  با 
اهتمام ویژه ای داشته باشند.رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی گیان همچنین به نشست خود 
با دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشتی وزیر 

بهداشت و درمان اشاره داشت و اظهار کرد: 
طرح  که  است  استانی  تنها  گیان  استان 
تحول نظام شهری در آن به اجرا در نیامده 
است و دراین خصوص نیز رتبه آخر کشوری 
را دارد، در حالی که اکثر استان ها با استفاده 
از ظرفیت طرح تحول نظام سامت بسیاری 
از زیر ساخت های حوزه بهداشت و درمان 
استان خود را تقویت و نیروی انسانی مورد 
نیاز حوزه های سامت خود را جذب نموده 
باقیمانده  فرصت  از  اگر  داد:  ادامه  اند.وی 
اجرای طرح تحول نتوانیم به آنچه که حق 
گیان است دست پیدا کنیم، قطعًا با توجه 
به جمعیت استان و جمعیت شناوری که در 
طول سال در استان جریان دارد، با چالش 
های اساسی در حوزه سامت مواجه خواهیم 
شد، همچنان که در بحران کرونا ویروس این 
چالش ها بسیار مشهود بود.دکتر ساالری با 
بیان اینکه طرح تحول سامت علیرغم اینکه 
طرحی بسیار به جا و مثمرثمر بود تاکنون 
نشده،  اجرا  مطلوب  صورت  به  گیان  در 
نظام  و  سامت  تحول  طرح  کرد:  تصریح 
ارجاع مستلزم فراهم شدن فضای فیزیکی و 
استقرار تجهیزاتی است که گیان نتوانسته 
از این نعمت حوزه سامت، در حد مطلوب 
برخوردار شود، از این رو نیازمند توجه ویژه 

مسووالن ذیربط کشوری هستیم

 در دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با معاونین وزارت بهداشت مطرح شد: 
عقب ماندگی های بیشمار حوزه سالمت گیالن در مقایسه با سایر استان های کشور

آگهی 
مزایده عمومی 

)نوبت اول(
شهرداری رباط کریم در نظر دارد به استناد مجوز شماره 99/228 مورخ 99/03/07 شورای محترم اسالمی شهر " سالن سینمای شهر 
و واحدهای تجاری واقع در غربی و جنب ورودی ساختمان سینما فرهنگ" را از طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به متقاضیان واجد 

شرایط و دارای صالحیت و سوابق کاری مفید در این زمینه و دارای مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی به بخش خصوصی واگذار نماید.

توضیحات  قیمت پایه کارشناسی
سال سوم

 قیمت پایه کارشناسی
سال دوم

 قیمت پایه کارشناسی
سال اول

 متراژ تقریبی به
مترمربع موضوع مزایده ردیف

 واقع در طبقه همکف و با
ظرفیت 650 صندلی 187/000/000 156/000/000 130/000/000 730 متر مربع  سالن سینمای شهر

رباط کریم 1

 واقع در ضلع غربی
ساختمان و جنب ورودی 13/000/000 11/000/000 9/000/000  هر کدام به متراژ

تقریبی 7 مترمربع 3 باب واح تجاری 2

شرایط:
1 – شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

2 – ارائه سوابق کاری مرتبط با موضوع مزایده الزامی می باشد.
3 – هزینه درج دونوبت آگهی ، کارشناسی و سایر هزینه های مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.

4 – به پیشنهادات مشروط ، مخدوش وفاقد سپرده الزم جهت شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5 – مبلغ تضمین شرکت د رمزایده می بایست براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده بصورت فیش واریزی به حساب شهرداری و یا ضمانتامه معتبر بانکی بدون 

قید و شرط ارائه گردد.
6 – سپرده برندگان اول، دوم و سوم مزایده تا انعقاد پیمان نزد شهرداری نگهداری و در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنان به ترتیب ضبط می شود.

7 – محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد مزایده : متقاضیان شرکت در مزایده می توانند حداکثر ظرف مدت 10روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم ضمن پرداخت 
مبلغ 1/000/000 ریال بابت خرید اسناد مزایده به امور پیمانهای این شهرداری واقع در رباط کریم – بلوار امام خمینی)ره( – شهرداری رباط کریم مراجعه و اسناد مزایده 

را دریافت نمایند.
8 – سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد.

اصغر پارسا – شهردار رباط کریم
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از راست ایرج افشار، محمد فرخ و مجتبی مینوی
اختصاصی دنیای جوانان

هر کسی را تاب دیدار
سر زلف تو نیست

فاضل نظري 

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است
در قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است

قصه  فرهاد دنیا را گرفت ای پادشاه
دل به دست آوردن از کشورگشایی بهتر است

تشنگان مهر محتاج ترحم نیستند
کوشش بیهوده در عشق از گدایی بهتر است

باشد ای عقل معاش اندیش، با معنای عشق
آشنایم کن ولی ناآشنایی بهتر است

فهم این رندی برای اهل معنا سخت نیست
دلبری خوب است، اما دلربایی بهتر است

هر کسی را تاب دیدار سر زلف تو نیست
اینکه در آیینه گیسو می گشایی بهتر است

کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من
آرزوی وصل از بیم جدایی بهتر است ...

رایانی  مهرداد  و  صادقی  قطب الدین  پاکدل،  حسین 
مخصوص آثار راه یافته  به مرحله نهایی »جایزه بزرگ سرو« 

را داوری می کنند. 
توحید معصومی مشاور عالی مدیر عامل این انجمن گفت: 
نخستین دوره جایزه بزرگ سرو به مراحل پایانی خود نزدیک 
می شود و قطب الدین صادقی، حسین پاکدل و مهرداد رایانی 
مخصوص کار داوری و ارزیابی 45 اثر راه یافته به مرحله نهایی 

را از طریق فیلم آثار مورد داوری قرار می دهند.
رویداد  این  کاری  مراحل  و  رویکردها  در خصوص  او 
اظهار کرد: باهدف شناسایی و ساماندهی گروه های نمایشی 
در سراسر کشور که در سال 98 در موضوع تئاتر دفاع مقدس، 
انقاب اسامی و مقاومت اثر تولید و اجرای عمومی کرده اند 
را  انگیزه و تشویق هنرمندان، فراخوانی  ایجاد  و به منظور 
مراکز  مثل  تئاتر  تولید  هنری  و  فرهنگی  مراکز  کلیه  به 
و  استان ها  نمایشی  هنرهای  انجمن  هنری،  حوزه   استانی 
سازمان بسیج هنرمندان هر استان ارسال کردیم. همچنین 

با  تا  نمایشی خواستیم  گروه های  از  فراخوانی عمومی  طی 
ارسال فرم درخواست تولیدات خود را در سال 98 برای ما 
ارسال کنند. 270 تقاضا از سراسر کشور در مهلت مقرر به 
دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد پس از ارزیابی توسط 
اثر به  از هنرمنداِن استان های مختلف، تعداد 45  100 نفر 

مرحله نهایی راه پیدا کرد.
معصومی اضافه کرد: طی تماس با کارگردانان این آثار، 
دی وی دی نمایش ها را درخواست کردیم که هم اکنون داوری 
آنها توسط داوران در حال انجام است و ان شاءاهلل در نیمه اول 

تیرماه طی مراسمی از برگزیدگان تجلیل خواهد شد.
نخستین دوره جایزه بزرگ سرو در بخش های نمایشنامه، 
و  بازیگری زن، طراحی صحنه  و  بازیگری مرد  کارگردانی، 
موسیقی و نمایش برگزیده به منظور تجلیل از فعاالن تئاتر 
دفاع مقدس انقاب اسامی و مقاومت در سال 98 به همت 
انجمن تئاتر انقاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح 

برگزار می شود.

داوران جایزه »سرو« مشخص شدند

سـردبیر مجلـه فرهنگـی، هنری، 
ادبـی »کاج« معتقـد اسـت کـه خـاء 
یـک مجله معتبـر و آبرومند در کاشـان 

احسـاس می شـد.
محمـود سـاطع در توضیح شـماره 
جدیـد مجله »کاج« اظهار کرد: شـماره 
چهـارم مجلـه فرهنگـی ، هنـری، ادبی 
»کاج« طـی روزهـای گذشـته منتشـر 
شـد. شـماره اول ایـن مجلـه بـه پـری 
زنگنـه و شـماره دو و سـه کـه در قالب 
یک جلد منتشـر شـد به بهرام بیضایی، 
پرداخـت و در این شـماره اخیر )شـماره 
چهـار(  نیـز بـه کارخانـه شـماره یـک 

پرداختیم. کاشـان 
وی در توضیـح دالیـل پرداختـن 
بـه سـوژه کارخانه شـماره یک کاشـان 
شـدن  صنعتـی  عصـر  شـروع  گفـت: 
کاشـان بـا کارخانـه شـماره یـک بـوده 
اسـت. ایـن کارخانـه وجـوه عام المنفعه 
فراوانـی داشـته و موسسـان آن یـک 
کارخانـه را بـه مـرور زمـان و در یـک 
کارخانـه  سـه  بـه  سـاله   50 فرآینـد 
 6 از  بیـش  و  کردنـد  تبدیـل  بـزرگ 
هـزار نفـر در ایـن کارخانجـات فعالیت 
ایـن  کنـار  در  ادامـه  در  می کردنـد. 
کارخانه سـرمایه دارانی آمدند و تشـویق 
شـدند کارخانه هـای مخمل، ابریشـم و 
صنایـع فـرش راه انـدازی کننـد و بدین 
شـکل، ایـن صنایـع توانسـتند شـهر را 

دهند. تغییـر 
بـا  کاشـان  در  بـرق  افـزود:  وی 
و  آمـد  یـک  کارخانـه شـماره  همیـن 
پیـش از آن بـرق وجـود نداشـت. یعنی 
ایـن کارخانـه بـرق تولید می کنـد و بعد 
بـه معابـر شـهری می دهـد و رفته رفته 
خانه هـای اطـراف از آن بـرق می گیرند. 
وقتـی بـه تعامات مالـی ایـن کارخانه 
می کنیـم،  نـگاه  بـرق  فـروش  بـرای 
ایـن  صاحبـان  نـگاه  کـه  می بینیـم 
کارخانـه فقـط مـادی نبـوده و آنهـا در 
شـهر، مدرسـه و بیمارسـتان سـاخته اند 
کـه  بگوییـم  می توانیـم  رو  ایـن  از  و 
کارکردهـای اجتماعـی ایـن کارخانه در 
شـهر بسـیار زیاد بـوده اسـت. همه این 
مـوارد سـبب شـد کـه ما به سـمت این 
هویـت شـهری برویـم و پرونـده ایـن 
شـماره را دربـاره ایـن کارخانـه ببندیم.

سـاطع در توضیح کارخانه شـماره 
یـک اظهـار کـرد:  روایـت ایـن کارخانه 
فقـط روایـت نخسـتین کارخانه صنعتی 
بقیـه صنایـع کشـور  نیسـت؛  کاشـان 
نیـز کـه در ایـن بـازه زمانـی بـه وجود 
یانـه  ملی گرا نگیزه هـای  ا می آینـد، 
فراوانـی بـرای آبادانـی و عمران کشـور 
داشـتند کـه طـی یـک فرآینـد و بنا بر 
دالیـل متعـدد، بسـیاری از آنهـا پـا بـه 

خاموشـی گذاشـتند.
وی افـزود: ما در بخـش ویژه این 
شـماره بـرای پرداختـن بـه این سـوژه، 
به چند شـکل عمـل کردیـم. در ابتدا با 

تعدادی از کارگران، مهندسـان، مدیران 
و کسـانی کـه نسـبت بـه ایـن کارخانه 
مصاحبـه  داشـتند،  آگاهـی  و  اشـراف 
کردیـم. پـاره ای از ایـن صحبت هـا را 
بـه شـکل مصاحبـه آوردیـم؛ امـا بـه 
حوصلـه  خیلی هـا  شـاید  آنکـه  دلیـل 
مصاحبـه را نداشـته  باشـند، بسـیاری از 
ایـن مصاحبه هـا تبدیـل به روایت شـد 
و بخش هایـی را نیـز تبدیـل بـه مقالـه 
کردیـم و در  276صفحـه بـه کارخانـه 

شـماره یـک پرداختیم.
ایـن نویسـنده بـا اشـاره به سـایر 
بخش هـای این مجله مثل »داسـتان« 
و »شـعر« گفـت: اگـر بخواهـم دربـاره 
دهـم،  توضیـح  مجلـه  مطالـب  سـایر 
بایـد بگویـم کـه سـعی کردیـم مطالب 
کارخانـه  و  کار  جریـان  بـا  هم سـو  را 
بگیریـم و اگر به بخش داسـتان نگاهی 
بیندازید، متوجه می شـوید که داستان ها 
تـم کارگـری دارنـد و در همـان بخش 
داسـتان نیـز چنـد مقالـه و یادداشـت 
پیرامـون این موضوع آورده شـده اسـت 
کـه دربـاره چیسـتی و چرایـی ادبیـات 
کارگـری صحبـت می کننـد. بنابرایـن 
تـاش کردیـم کـه بخـش داسـتان بـا 
بخش ویژه یک همگرایی داشـته باشد.

شـعر  بخـش  در  داد:  ادامـه  وی 
را  داسـتان  بخـش  رونـد  همـان  نیـز 
دنبـال کردیـم و تـم و موضـوع بیشـتر 
شـعرها نزدیـک بـه حـوزه کار اسـت. 
کارگـر  روی  صرفـا  مـا  تاکیـد  البتـه 
کارخانـه نیسـت و حتـی دربـاره کارگـر 
کولبـری کـه در مسـیر جان سـپرد هم 
شـعری داریـم. بخـش »بـوم« مجلـه 
نیـز بـا توجـه به اینکـه کارخانه شـماره 
آن  کارخانجـات  از  خیلـی  مثـل  یـک 
سـال ها به نسـاجی می پرداختـه، درباره 
نسـاجی اسـت و مـا در بخـش بـوم بـه 
 پیشـینه صنعـت نسـاجی پرداخته ایـم.

سـردبیر مجلـه »کاج« در توضیح هدف 
فعالیت هـای ایـن مجله گفـت: واقعیت 
ایـن اسـت کـه مـا افتخـار می کنیـم 

کـه  می کنیـم  زندگـی  سـرزمینی  در 
و  مترجمـان  شـاعران،  نویسـندگان، 
شـاعران زیـادی در هـر دوره ای تاش 
کردنـد تـا مجلـه ای را باتوجه به سـیاق 
و عاقه و حوزه تخصصی شـان منتشـر 
بسـیار  پیشـینه  کاشـان  در  مـا  کننـد. 
روزنامه نـگاری  حـوزه  در  درخشـانی 
از  فراوانـی  و  داشـتیم  قاجـار  دوره  در 
نویسندگان ایرانی دوره قاجار زاده و اهل 
کاشـان بودنـد. بـرای مثال اگـر نگاهی 
بندازیـم به مجات دوره قاجار بیاندازیم 
»حبل المتین« را می بینیم که از سـوی 
دو بـرادر کاشـانی اداره می شـد یا مجله 
»ثریـا« کـه از مجات روشـنفکری  آن 
 دوره بـود، نیز مدیران کاشـانی داشـت.

وی افـزود: متاسـفانه مـا در دوره کنونی 
و بنـا بـر دالیل متعـدد از جملـه گرانی 
و  روزنامـه  مالـی،  کاغـذ و مشـکات 
مجلـه نداریـم و آنهایی هـم که در قبل 
منتشـر می شـد، دیگر منتشـر نمی شود. 
مـا در پاسـخ بـه این خا به سـراغ یک 
فصلنامـه رفتیـم و تـاش می کنیم که 
در منطقـه کاشـان و شـهرهای مجـاور 
یـک مجله معتبر و آبرومنـد تولید کنیم 
که رسـیدیم به مجله »کاج«. این مجله 
بـه نوعـی با چند نهـاد ادبی در کاشـان 
در ارتبـاط اسـت؛ از جمله آنهـا می توان 
بـه کانـون ادبی جهـان سـپهری، موزه 
منوچهـر شـیبانی و خانـه تاریخـی کاج 

اشـاره کـرد که بـا هـم کار می کنند.
سـاطع بـا اشـاره بـه محلـی یـا 
کـرد:  اظهـار  مجلـه  بـودن،  کشـوری 
واقعیت این اسـت که هنوز بعد از انتشار 
چهار شـماره در سیاسـت گذاری هایمان 
تردیـد داریم و از یک سـو فکر می کنیم 
کـه می توانیـم در سـطح کشـوری کار 
کنیـم و از سـوی دیگـر یـک سـری 
نیازهـای موضوعـی در منطقـه وجـود 
دارد کـه باید در رسـانه بـه آن بپردازیم. 
مـا هنوز به تصمیم قطعی نرسـیدیم. ما 
در ایـن شـماره ها تاش داشـتیم که در 
بخـش »بـوم« به کاشـان بپردازیم و در 

بقیه بخش ها نگاه کلی داشـته باشـیم و 
با همین سیاسـت گذاری شـروع کردیم 
امـا بـه یـک تصمیـم قطعـی نرسـیدم. 
و  شـهرها  دربـاره  مـا  بعـدی  شـماره 
دوچرخه هاسـت. یعنی موضوعـی فراتر 

از کاشـان تعریـف کردیم.
سـردبیر مجلـه »کاج« در توضیح 
نحوه توزیع مجله گفت: در شـماره های 
گذشـته پخش محدود بوده است و 300 
نسـخه از مجلـه را بـرای نویسـندگان، 
ایـران  فرهنگـی  مراکـز  و  هنرمنـدان 
فرسـتادیم و در پـاره ای از شـهرها مثل 
رشـت، تهـران، کاشـان و نقـاط دیگـر 
نیز شـبکه های داشـتیم و کتابفروشـان 
کمـک  مـا  بـه  مجلـه  فـروش  بـرای 
کردنـد امـا بایـد بگویم که بـا همه این 
اوصـاف پخش روال صحیـح و منطقی 

است. نداشـته 
وی ادامـه داد: بـه تازگی با طاقچه 
و فیدیبـو وارد گفت وگو شـدیم تا از این 
شـماره بتوانیـم فروش نسـخه اینترنتی 
هـم داشـته باشـیم و با پخـش ققنوس 
هـم وارد صحبت شـده ایم تا در صورت 
تاییـد این واحد نشـر بتوانیم مجات را 
در کتابفروش های سـطح کشـور توزیع 
کنیم.ایـن نویسـنده دربـاره راهکارهای 
درآمدزایـی مجلـه اظهـار کـرد: مـا در 
کاشـان یک سـازمان مردم نهاد هستیم 
کـه این سـازمان دو مجموعه دارد. یک 
واحـد اقامتـی بـه نـام »خانـه تاریخـی 
احسـان« و یـک مجموعـه فرهنگـی 
بـه نـام »خانـه تاریخـی کاج« و »موزه 
شـیبانی«. مـا از درآمـدی کـه از خانـه 
تاریخـی احسـان بـه دسـت می آوریـم، 
را  مجموعـه  فرهنگـی  فعالیت هـای 
پوشـش می دهیم.وی افزود: در حقیقت 
موزه منوچهر شـیبانی مجموعه ای است 
کـه در حـوزه ادبیـات، شـعر، داسـتان، 
پژوهـش و کاشان شناسـی بـه انضمـام 
بـه  می کنـد.  فعالیـت  »کاج«  مجلـه 
واقـع ایـن مجله درچند شـماره گذشـته 
از سـوی ایـن مجموعه درونـی حمایت 
شـده اسـت. با ایـن حـال امیدواریم که 
نیـز  بیرونـی  کمک هـای  از  آینـده  در 

بتوانیـم اسـتفاده کنیم.
سـاطع در پایـان گفـت: وضعیـت 
مجـات ادبی مسـتقل خوب نیسـت و 
شـرایط مناسـبی ندارنـد؛ چراکـه هزینه 
تهیـه کاغـذ و چـاپ بسـیار باالسـت. 
امیداوریـم نهادهـای فرهنگـی و دولتی 
بـه نشـریات مسـتقل کمـک  بتواننـد 
کننـد؛ چراکـه کار بسـیار سـخت شـده 
اسـت. مـا فصلنامه منتشـر می کنیم اما 
واقعیت این اسـت که در سـال 97 یک 
شماره، در سال 98 یک شماره و امسال 
نیز یک شـماره منتشـر کرده ایم و واقعا 
ایـن امـکان را نداریم که برای تابسـتان 
دوبـاره هزینـه کنیـم و بـه ایـن نتیجـه 
رسـیدیم کـه اگـر شـرایط اجـازه دهـد 
بـرای پاییز یک شـماره داشـته باشـیم. 

مجالت ادبی نیاز به حمایت دارند 

سرگذشت فلسفه غرب منتشر شد
بــه تازگــی کتــاب »سرگذشــت 
ــن  ــت آل ــه روای ــرب« ب ــفه غ فلس
دوباتــن و بــا ترجمــه ی میثــم محمد 
ــرکرگدن  ــت نش ــه هم ــی و ب امین

منتشرشــده اســت.
مختصــر  کــه  کســی  هر
آشــنایی بــا فلســفه و تاریــخ فلســفه 
ــی از  ــای بزرگ ــد، نام ه ــته باش داش
اندیشــه های  و  فیلســوفان  میــان 
ــه گوشــش خــورده اســت.  ــا ب آن ه
کــه  جذابیتــی  علی رغــم  شــاید 
ایــن نام هــا و اندیشــه ها برایــش 
داشــته اســت، گاهــی حــس کــرده 

ــد. شــاید بارهــا از خــود پرســیده  ــه فهــم آن هــا بیاب ــد راهــی ب نمی توان
مگــر می شــود از پــس دشــوارِی ایــن اندیشــه ها، راهــی بــه فهــم آن هــا 
ــون  ــی چ ــل اندیشــه های متفکران ــد از ِقَب ــته بدان ــاید می خواس ــرد؟ ش ب
افاطــون، ارســطو، هیــوم، کانــت هــگل، نیچــه و … چگونــه می توانــد 
پاســخی بــرای پرســش های بنیادیــن خــود بیابــد؟ شــاید بارهــا در پــی 
یافتــن کاربــرد ایــن اندیشــه ها بــرای زندگــی امــروز خــود برآمــده اســت؛ 
ــن  ــم و امروزی ــن پاســخی روشــن، همه فه ــز از یافت ــا نی و چه بســا باره

ــت. ــده اس ــوس ش ــود مأی ــر خ ــش های معاص ــرای پرس ب
آلــن دوباتــن و همکارانــش در ســایت »مدرســه زندگــی« به خوبــی 
متوجــه شــده اند کــه بــرای یافتن پاســخ چنیــن پرســش هایی از دل تاریخ 
ــر  ــی گریزناپذی ــوان بخش ــش به عن ــد؛ گزین ــر از گزینش ان ــفه ناگزی فلس
از زیســتن در جهانــی مملــو از اطاعــات. گزینشــی کــه بتوانــد بگویــد 
کــدام اندیشــه های فلســفی می تواننــد در حــل اساســی ترین مشــکات 
ــگاه آن هــا  اینجــا و اکنــون یاریگــر انســان معاصــر باشــند؛ چراکــه از ن
ــزرگ کســی اســت کــه اندیشــه هایش  در مدرســه ی زندگــی، متفکــر ب

بــرای مفیــد واقــع شــدن در زندگــی امــروز، بیشــترین اقبــال را دارد.
آن هــا در ایــن کتــاب برخــی اندیشــه های مهــِم تعــدادی از 
ــوده  ــن ب ــان ای ــد و تاشش ــی کرده ان ــفه را بازیاب ــخ فلس ــران تاری متفک
ــه شــمار بیشــتری  ــی ســاده و جــذاب ب ــه زبان ــن اندیشــه ها را ب کــه ای
ــر  ــفه و تفک ــر از فلس ــی کاربردی ت ــد و جنبه های ــی کنن ــراد معرف از اف
فلســفی را کــه بــا دغدغه هــای شــخصِی انســان معاصــر پیونــد دارد، در 
اختیــار مخاطــب قــرار دهند.آن هــا در بــاب ایــن تــاش می گوینــد: »مــا 
تاریــخ را کاویده ایــم تــا اندیشــه هایی را کــه خیــال می کنیــم بیشــترین 
ارتبــاط را بــا زمــان حاضــر دارنــد بــه شــما عرضــه کنیــم. اگــر در روزهــا 
و ســال های آینــده ببینیــد در رویارویــی بــا تنگناهــا و رنج هــای متعــدد 
ــا در  ــس م ــد، پ ــمندان می روی ــن اندیش ــراغ ای ــه س ــره ب ــِی روزم زندگ

ــده ایم.« ــق ش ــان موف کارم
نشســت مجــازی نقــد و بررســی کتــاب »سرگذشــت فلســفه غرب« 
بــا حضــور یاســر پوراســماعیل، بابــک عباســی و میثــم محمــد امینــی در 

روز سه شــنبه 27 خــرداد ســاعت 16 برگــزار می شــود.
و  می شــود  برگــزار  مجــازی  صــورت  بــه  نشســت  ایــن 
Instagram/ عاقه منــدان می تواننــد آن را در اینســتاگرام بــه نشــانی
bookcityculturalcenter  به صــورت زنــده پیگیــری کننــد.

همراهی حوزه نشر با اعتراضات مردمی
 در آمریکا

بــا ادامــه اعتراضــات سراســری بــه خشــونت و نژادپرســتی پلیــس 
آمریــکا، جمعــی از کارکنــان حــوزه نشــر کتــاب کارزاری را در حمایــت از 
معترضــان و برجسته ســازی معضــل نبــود تنــوع نــژادی در ایــن حــوزه، 

راه انداختنــد. 
بــه گــزارش خبرگــزاری آسوشــیتدپرس، کارکنــان حــوزه نشــر کتاب 
ــردم  ــا قیام هــای سراســری م ــن روز عمــل ب ــن کمپی ــه راه انداخت ــا ب ب
آمریــکا در واکنــش بــه قتــل جــورج فلویــد، برونــا تیلــور، احمــد آربــری، 

تونــی مک دیــد و ســایرین، اعــام همبســتگی کردنــد.
ــت  ــن حرک ــاره ای ــی درب ــن کارزار در ایمیل ــرکت کنندگان در ای ش
ــاب( در  ــر کت ــود )نش ــت خ ــش صنع ــه نق ــا ب ــتند : م ــی  نوش اجتماع
ــان و  ــا کارکن ــگ ب ــکاری کم رن ــده، هم ــتی نهادینه ش ــج نژادپرس تروی
نویســندگان سیاه پوســت و کســب درآمــد از کتابهایــی کــه نژادپرســتی 
ــرای  ــنهادی ب ــات پیش ــم.  اقدام ــراض داری ــد، اعت ــدید می کنن را تش
کمپیــن روز عمــل، اهــدای درآمــد یــک روز کارکنــان بــه ســازمان های 
ــار  ــغ آث ــی و تبلی ــای اعتراض ــرکت در راهپیمایی ه ــتی، ش ضدنژادپرس
نویســندگان سیاه پوســت را دربرمی گیرد. تاکنــون بیــش از یــک هــزار و 
300 کارمنــد حــوزه نشــر حمایــت خــود را از این حرکــت ابراز داشــته اند.  

کمپیــن روز عمــل ابتــکاری غیرقابــل پیش بینــی از صنعتــی اســت 
کــه تــا همیــن اواخــر اعتراضــات کارکنانــش بــه فقــدان تنــوع نــژادی 
ــد.  ــرح می ش ــی ط ــا خصوص ــناس ی ــورت ناش ــه ص ــائل ب ــر مس و دیگ
ــه  ــان موسس ــر از کارکن ــن 5 نف ــن کمپی ــی ای ــازمان دهندگان اصل س

ــتند. ــی( هس ــرو  )اف اس ج ــتراوس و ژی ــرار، اش ــاراتی ف انتش
بــه گفتــه کارکنــان ایــن شــرکت آمریکایــی، طرح های مرســوم عمدتا 
ــوده و برمبنــای مدلــی طراحــی شــده اند کــه در نهایــت تنهــا  بی تاثیــر ب
بــه ســود گروهــی از خــواص خواهد بــود و اغلــب از کارکنان بــه حاشــیه 
ــه روز دوشــنبه شــرکت کنندگان در  ــده شــده سوءاســتفاده می کند.بیانی ران
ایــن کمپیــن همزمــان بــا آن منتشــر می شــود کــه کتابهایــی بــا موضــوع 
ــازون و  ــژادی در صــدر فهرســت پرفروش هــای آم ــا تبعیــض ن ــه ب مقابل
کتابفروشــی بارنــز انــد نوبــل جــای گرفته انــد. آمــار منتشــر شــده از ســوی 
موسســه نیلســن بــوک اســکن کــه بــازار کتابهــای چاپــی بریتانیــا را رصــد 
می کنــد نیــز از افزایــش قابــل توجــه فــروش کتابهایی چــون شــکنندگی 
ــد؟  ــت کنی ــژاد صحب ــع به ن ــو و می خواهید راج ــن دی آنجل ــفید از رابی س

ــو در هفته هــای اخیــر حکایــت دارد. بــه قلم ایجومــا اول
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فرناز میرزالو

ناشران به زور کتاب چاپ می کنند

علیرضا لبش درحالی از ناشرانی که به زور و با اکراه کتاب چاپ می کنند 
و جایزه های دولتی که مصلحت گروه شان را درنظر می گیرند می گوید که 
معتقد است جایزه های ادبی انگشت شمار شده اند و فضای ادبیات در حال 

کوچک شدن است. 
داستان   مجموعه  بخش  در  شیطان« که  »بوطیقای  کتاب  نویسنده 
نوزدهمین و بیستمین دوره جایزه »مهرگان ادب« شایسته تقدیر شناخته  
حوزه  در  خصوصا  ادبی  جایزه های  برگزاری  کیفیت  درباره  است،  شده 
وجود  »هایی«  »جایزه«؛ دیگر  نه،  »جایزه ها«  البته  کرد:  اظهار  داستان 
ندارد، جایزه های ادبی انگشت شمار شده اند. در حال حاضر در حوزه داستان 
در بین جایزه های خصوصی فقط جایزه »مهرگان« و در بین جوایز دولتی 
هم فقط جایزه »جال« باقی مانده است. در شعر هم در بخش خصوصی 
جایزه »شعر خبرنگاران« و در بخش دولتی هم جایزه »شعر فجر«؛ یعنی 
آن دوره ای که »جایزه ها« بودند گذشته و به »جایزه« رسیده است. این 
باعث تأسف است که به هزار دلیل تعداد جایزه های ادبی انگشت شمار شده 
و این نشان می دهد فضای ادبیات در حال کوچک و کوچک تر شدن است.

او در ادامه اظهار کرد: جایزه »مهرگان« از بین دوهزار کتابی که در 
سال 96 و 97 به چاپ رسیده، انتخاب می کند و در نهایت پنج کتاب به 
مرحله نهایی می رسد، این کتاب ها اکثرا آن هایی هستند که در جوایز دولتی 
دیده نمی شوند. هیچ یک از این ها در جایزه »جال« حتی نامزد هم نشدند.

لبش با اشاره به تفاوت بین جایزه های دولتی و خصوصی گفت: من تا 
حدی با روال جایزه »مهرگان ادب« آشنایی پیدا کرده ام، روال خیلی سامتی 
را طی می کند و داورانی که در این جایزه هستند آدم های بسیار سلیم النفسی 
هستند و خود دبیر جشنواره هم آدم پیگیر و سالمی در کارشان هستند. در کل 
می خواهند اتفاقی که دنبال آن هستند بیفتد و صرفا نفس ادبیات برای شان 
مهم است و برای آن ها هیچ اهمیتی ندارد که کتاب مربوط به کدام جناح  
و به کجا وابسته است، صرفا ادبیات برای شان مهم است و رزومه نویسنده 

برای شان هیچ اهمیتی ندارد.
اما در جوایز دولتی معموال مصلحت حرف اول  افزود:  این طنزپرداز 
را می زند، یعنی دبیران و داوران مصالح گروه شان برای شان خیلی اهمیت 
ناراحت  ندهیم  جایزه  نویسنده  فان  به  »اگر  مثا  که  می گویند  و  دارد 
این  و  است  پول  دولتی  باید جایزه بگیرد.« پشت جوایز  و فانی  می شود 
است  نیاز  واقعا  نیست.  پولی  جوایز خصوصی  اما در  است،  تاثیرگذار  پول 
که جوایز خصوصی تقویت شوند و به جای یک دانه، ده تا باشند. در این 
انجام نمی دهند و  دوره ای که منتقدها و مطبوعات کارشان را به درستی 
و  کنند  نقد  را  کتاب ها  نداریم که  فراجناحی  منتقدان  و  آزاد  ما مطبوعات 
درباره شان حرف بزنند و بر خواننده تاثیر بگذارند و او را هدایت کنند، جوایز 

می توانند هدایت کننده باشند و تاثیر بگذارند.
او با بیان این که نگاهش به خواننده و مخاطب ادبیات و همین طور جوایز 
و منتقدان منفی است اظهار کرد: من معتقدم که تقریبا ادبیات مخاطبش را از 
دست داده و با تیراژ 200، 300 تا که امروز داریم نه مخاطبی وجود دارد و 

نه اسمش ادبیات است.
علیرضا لبش با اشاره به تمایل نداشتن ناشران به چاپ داستان کوتاه 
بیان کرد: یکی، دو سال است که من می بینم ناشران مان هیچ عاقه ای به 
چاپ داستان کوتاه ندارند، به این دلیل که می گویند داستان کوتاه خواننده 
جایزه  بیانه  در  داوران  دست شان می ماند.  روی  کتاب  و  ندارد  مخاطب  و 
»مهرگان ادب« تاکید داشتند که حرکت رمان متوقف شده و حرکت داستان 
کوتاه رو به جلو است و این نشان می دهد که داستان کوتاه ما در حال پیشرفت 
ناشرها به زور  این که هیچ مخاطبی در دسترس نیست و  است، علی رغم 
و حتی با اکراه کتاب چاپ می کنند، اما نویسنده ها از جان مایه می گذارند، 

خصوصا نویسندگان داستان کوتاه.
این داستان نویس که معتقد است نوشتن داستان کوتاه بسیار مشکل تر 
از رمان است، گفت: در رمان می توان پرگویی کرد، اما در داستان کوتاه حق 
این  را که یک کلمه اضافه به کار ببرید ندارید و این خیلی سخت است. اما 
متاسفانه داستان کوتاه هم توسط مخاطب و هم توسط ناشر مورد بی مهری 
قرار دارد. نویسنده ای که سال ها تاش می کند یک مجموعه داستان کوتاه 
فراهم کند، در اولین برخوردش با ناشر در ذوقش می خورد و ناشر می گوید 
»من داستان کوتاه چاپ نمی کنم و رمان چاپ می کنم«، بعد هم اگر چاپ 
کنند، مخاطب ندارد و دیده و خوانده نمی شود و آن قدری که به رمان توجه 
ادبیات  پیش برنده  که  حالی  نمی شود، در  توجه  کوتاه  داستان  به  می شود، 
داستانی ما در این سال ها داستان کوتاه بوده و به جرأت می توانم بگویم در 
زبان فارسی هیچ رمان بزرگی نوشته نشده است. تقریبا همه رمان ها یک 
واگویه درونی هستند و ما چیزی در معنای واقعی کلمه رمان در زبان فارسی 
نداریم. ولی داستان های کوتاه بسیار درخشانی داریم و اصا سنت ما، سنت 

رمان نیست و سنت داستان کوتاه است.
نویسنده »بوطیقای شیطان« همچنین درباره کتابش توضیح داد: کتاب 
من شامل هفت داستان کوتاه است که هر کدام حدود 20 صفحه است. 
فضای داستان ها سوررئال و کمی طنز سیاه است، البته که هر یک فضای 
خاص خود را دارد، ولی در کل چند هنرمند هستند که در فضای کاری شان 
اتفاقات خاص و عجیب و غریب می افتد، برخی های شان با شیطان ماقات 
می کنند و از آن ها خواسته می شود که هنرشان را با چیزی معامله کنند. در 

کل نگاهی به تم دکتر فاستوس یا فاوست گوته داشته ام. 

کتــاب  دانشــجویی  جشــنواره ی  نخســتین 
ــوی  ــال از س ــاه امس ــه تاک« تیرم ــه دقیقه ای »س س
ــه کار  ــاز ب ــگاهی آغ ــارات جهاددانش ــازمان انتش س

 . می کنــد
ــگ  ــج فرهن ــدف تروی ــا ه ــنواره ب ــن جش ای
کتاب خوانــی و آشــنایی و انــس بیشــتر دانشــجویان 
بــا کتــاب در دو بخــش اصلــی و ویــژه و بــا اســتفاده 
از ظرفیت هــای فضــای مجــازی برگــزار خواهد شــد.

بــر اســاس اعــام دبیرخانــه ی ایــن جشــنواره، 
ــه  ــی ک ــداد کتاب خوان ــن روی ــی ای ــش اصل در بخ
ــرا  ــاب اج ــا کت ــه دقیقه ب ــوان س ــا عن ــاه 99 ب تیرم
می تواننــد  عاقه منــد  دانشــجویان  می شــود، 
ــک  ــب ی ــد در قال ــه خوانده ان ــی را ک ــن کتاب بهتری
ــی  ــوی ســه دقیقه ای در فضــای مجــازی معرف ویدی
کنند.برگزیــدگان ایــن بخــش بر اســاس چهــار معیار 
ــای  ــوا، بازخورده ــه، محت ــت در نحــوه ی ارای خاقی
ــده،  ــات داوران انتخاب ش ــرات هی ــان و نظ مخاطب
ــا  ــه آن ه ــمندی ب ــی ارزش ــی و فصل ــز هفتگ جوای

اعطــا خواهــد شــد.
بخــش ویــژه ی ایــن جشــنواره نیــز کــه تیرمــاه 
99 برگــزار می شــود، بــه گلســتان ســعدی اختصاص 
یافتــه اســت. در ایــن بخــش دانشــجویان می تواننــد 
بــا مطالعــه ی حکایت هــای گلســتان ســعدی به طــور 
ــعدی«  ــا س ــه ب ــه دقیق ــابقه ی »س ــه در مس روزان
شــرکت کــرده و به صــورت روزانــه و ماهانــه جوایــز 

خــود را دریافــت کننــد.
دکتــر حامــد علی اکبــرزاده، سرپرســت ســازمان 
ــن  ــداف ای ــن اه انتشــارات جهاددانشــگاهی در تبیی

ــی  ــاص زندگ ــرایط خ ــرد: ش ــار ک ــنواره اظه جش
ــان تمایــل  امــروزی موجــب شــده اســت کــه جوان
کمتــری بــه مطالعــه داشــته باشــند و در ایــن 
ــاب و  ــر کت ــی ام ــی متول ــای فرهنگ ــتا نهاده راس
کتاب خوانــی بایــد راهکارهــای نــو و بدیعــی را 
بــرای تشــویق افــراد به ویــژه جوانــان و دانشــجویان 

ــد. اتخــاذ کنن
راهکارهــا  یــن  ا ز  ا یکــی  فــزود:  ا وی 
و  کتاب خوانــی  تجربه هــای  به اشتراک گذاشــتن 
معرفــی کتاب هــای مفیــد بــه جوانــان توســط خــود 
آن هــا اســت. هــدف از این جشــنواره ترویــج فرهنگ 

به اشتراک گذاشــتن  و  نــی  کتاب خوا و  کتــاب 
ــای  ــجویان در فض ــی دانش ــای کتاب خوان تجربه ه
می شــود  موجــب  امــر  ایــن  اســت؛  مجــازی 
ــه  ــی و مطالع ــش معرف ــد بیش ازپی ــای مفی کتاب ه
شــود و امیدواریــم بــا بهره گیــری از فضــای مجــازی 
و ظرفیت هــای دانشــجویان، ایــن جشــنواره بــه 
ــاب و  ــوزه کت ــی در ح ــی مل ــان فرهنگ ــک جری ی

کتاب خوانــی تبدیــل شــود.
ــات هــر  ــه این کــه جزیی ــا اشــاره ب ــرزاده ب اکب
دو بخــش اصلــی و ویــژه ی ایــن جشــنواره، هفتــه ی 
آینــده اعــام خواهد شــد، خاطرنشــان کرد: ســازمان 
انتشــارات جهاددانشــگاهی برنامه هــای متنوعــی 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــای فرهنگ ــوزه ی رویداده را در ح
ــدارک  ــر ت ــار فاخ ــر آث ــی و نش ــاب و کتاب خوان کت
دیــده اســت و در همیــن راســتا بــه زودی دبیرخانــه 
را  ایــران  دانشــجویان  کتاب خوانــی  و  کتــاب 
تاســیس خواهــد کرد.سرپرســت ســازمان انتشــارات 
ــدان دعــوت  ــه از عاقه من جهاددانشــگاهی در خاتم
ــای فرهنگــی  ــات رویداده ــار و اطاع ــا اخب ــرد ت ک
ــه تاک را از  ــنواره ی س ــژه جش ــه به وی ــن مجموع ای
 http://t.me/isbair ــال پیام رســانی ــق کان طری
http://www.isba. و ســایت ســازمان به آدرس

ir دنبــال کننــد.
بنــا بــر اعام روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی، 
ایــن جشــنواره بــا حمایــت معاونــت فرهنگــی 
جهاددانشــگاهی، ســازمان قرآنــی دانشــگاهیان، 
ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی و بنیاد سعدی 

ــود. ــزار می ش برگ

جشنواره  دانشجویی کتاب »سه تاک« تیرماه آغاز به کار می کند
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برگزاری مسابقه »انسان، هنر، بحران« 

نجمن  ا رییس  دپروا  با تح  فا
هنرهای نمایشی استان کردستان از 
با  نمایشنامه نویسی  برگزاری مسابقه 
خبر  بحران«  هنر-  »انسان-  عنوان 
داد و گفت: با توجه به شرایط ناشی 
هنرهای  انجمن  کرونا  بحران  از 

نمایشی استان کردستان مسابقه سراسری 
نمایشنامه نویسی با محوریت »ادبیات نمایشی و بحران اپیدمیک« را در 

دو حوزه زبانی کردی و فارسی برگزار می کند.
وی افزود: این مسابقه به شکل سراسری و در دو بخش اصلی و 
پایان  تا  می توانند  عاقمندان  و  می شود  برگزار  کمدی  نمایشنامه های 

خردادماه آثار خود را به جشنواره ارسال کنند. 

پخش سریال »زادگاه« از رادیو نمایش

رادیو  کارگردان  فرضی  سعیده 
اجتماعی  سریال  پخش  از  نمایش، 
»زادگاه« از رادیو نمایش حبر داد و 
گفت پحش این نمایش از روز شنبه 
بیست و چهارم خرداد آغاز می شود.

این مجموعه رادیویی را حسین یعقوبی 
نوشته و داستان آن درباره خانواده ای است 
که در زمان جنگ تحمیلی از خرمشهر به تهران می آیند و پس چند ماه 

تصمیم می گیرند به شهرشان برگردند.
نثری،  مهین  قلمبر،  محمدرضا  رادیویی  نمایش  مجموعه  این  در 
مهرداد عشقیان، سیما خوش چشم، مجتبی طباطبایی، محمد آقامحمدی، 

باقر کریم پور، مروارید کریم پور و... نقش می کنند. 

آلبوم »ماه و سنگ« منتشر شد

از  یکی  سنگ«  و  »ماه  آلبوم 
با  که  است  موسیقایی  آثار  تازه های 
خوانندگی  و  قزوینه  نوید  موسیقی 
مخاطبان  دسترس  در  عباسپور  رضا 

قرار گرفت.
در این آلبوم که ضبط آن در استودیو 
»چشم  قطعات  گرفته،  صورت  خورشید 
تار«،  و سنگ«، »شب  »ماه  »ای گل«،  رهایی«،  »گلبانگ  انتظار«، 
»همه تو«، »ساز و آواز«، »سودازده« پیش روی مخاطبان قرار گرفته 

است.
رضا عباسپور چندی پیش موزیک ویدئو »ترانه پدر« را با شعری از 

عبدالجبار کاکایی منتشر کرده بود.
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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

گالره عباسی »بعد از اتفاق« را تجربه می کند

گاره عباسی بازیگر جدید فیلم 
»بعد از اتفاق« شد.

و  افشاری  بهرام  بر وی  عاوه 
نیما شعبان نژاد هم به گروه بازیگران 

این فیلم پیوستند. 
اتفاق«  از  »بعد  بازیگر  پر  فیلم 

که به کارگردانی پوریا حیدری مجوز ساخت 
گرفته قرار است با تهیه کنندگی مشترک کمپانی پی اس فیلم قبرس، 
کمپانی گریز متری کانادا، کمپانی پل مدیا امریکا و کمپانی  ای ای ام 

یو فاند ساخته شود.
این فیلم به موضوع آرزوهای یک کودک می پردازد که بنا دارد به تیم 

پرسپولیس گل بزند. 
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محمد حسین زاده

در  بانوان  براي  موسیقي  فعالیت 
کشورمان همواره با چالش ها و سختي هاي 
بانوان  از  بسیاري  و  بوده  همراه  خاصي 
بعد  مي گذارند  عرصه  به  پا  که  هنرمند 
از مدتي دلسرد شده و آن را رها مي کنند 
شاخصي  چهره هاي  هستند  حال  این  با 
برداشته  گام  راه  این  در  سالهاست  که 
مي دهند.  ادامه  خود  کار  به  کماکان  و 
الهام نورانی کارشناس ارشد موسیقی در 
گرایش آهنگسازی از دانشگاه تهران است. 
حرفه ای  فعالیت های   1378 سال  از  او 
آلبوم های  خود را آغاز کرد و تاکنون در 
گوینده  یا  همخوان  به صورت  زیادی 
ضبط های  در  و  داشته   همکاری  نریشن 
استودیوی یا اجراهای زنده و کنسرت ها 
با خوانندگان و آهنگسازان بسیاری از جمله 
فریدون  عقیلی،  ساالر  انتظامی،  مجید 
شهبازیان، نادر مشایخی، علی لهراسبی، 
بابک جهانبخش، حمید حامی و محمدرضا 
علیقلی همکاری کرده است. الهام نورانی 
به عنوان  رادیو  در  سال ها  این  بر  عاوه 
کار  آن   کنار  در  و  کرده  فعالیت  گوینده 
آهنگسازی و تنظیم نیز انجام داده است. 
پاپ  آواز  تدریس  به  حاضر  حال  در  او 
کاسیک، سلفژ و صداسازی می پردازد و 
یک آموزشگاه موسیقی را نیز اداره می کند. 
با او درباره موسیقی کاسیک در ایران و 
بانوان  موسیقی  مشکات  و  آن  جایگاه 
گفتگویي داشته ایم که از نظرتان مي گذرد.

کاسیک  موسیقي  روي  -شما 
جایگاه  کلي  صورت  به  دارید...  تمرکز 
موسیقی کاسیک در ایران چطور است؟

* موسیقی کاسیک تقریبا در تمامی 
کشورهای جهان به اجرا درآمده و قطعا 
جایگاه ویژه ای را هم برای خود رقم زده 
این،  از  پیش  200سال  از  کمتر  است. 
ایران نیز به عنوان پایگاهی مستعد، برای 
دواندن  ریشه  بیشتر  چه  هر  و  گسترش 
اما  بود  شده  انتخاب  موزیک  این سبک 
موسیقی  این  پیشرفت  روند  در  متاسفانه 
در گوشه  بسیاری  ایران، کاستی های  در 
می توان  آن  با  آشنایی  فرهنگ  کنار  و 
یافت.  همانطور که می دانید اروپا خاستگاه 
موسیقی کاسیک به شمار می رود و این 
موسیقی در این قاره از قدمت و استحکام 
نظر  به  اما  است  برخوردار  باالیی  بسیار 
من ژانر موسیقی کاسیک در کشورهای 
که  ما  کشور  به خصوص  و  غیراروپایی 
کوچک  بخشی  را  کاسیک  موسیقی 
جایگاه  می دانند  خود  هنر  از  جزئی  و 
مردمان  اکثر  ندارد.  چشمگیری  چندان 
سبک  این  به  نسبت  کافی  شناخت  ما 
به  قطعا  و  ندارند  غنی  و  پربار  موسیقی 
عاقه  کافی،  شناخت  نبود  همین  دنبال 
از  حالی که  در  ندارند.  آن  به  نیز  چندانی 
نظر بنده، الفبای اصلی آموزش موسیقی 
است.  کاسیک  موسیقی  سبک  همین 
پایه  ریشه،  به نوعی  کاسیک  موسیقی 
سبک های  دیگر  حتی  آموزش  اساس  و 
موسیقی محسوب می شود که الزاما باید 
تسلط  و  آشنایی  از  بعد  و  آموخت  را  آن 

کامل بر آن، در صورت عاقه و شناخت 
توانمندی های فردی و شخصی بتوان از 
آن گذشت و به دوره های دیگر موسیقی 

پرداخت.

-فکر مي کنید دلیل عدم استقبال از 
این نوع موسیقي در میان مردم ما چیست؟

در  کاسیک  موسیقی  *متاسفانه 
ناشناخته  و  بسیار کمرنگ  ما  رسانه های 
است و علت این کمرنگی و ناشناختگی 
ما  کافی  آگاهی  و  اطاعات  نداشتن  نیز 
ما  که  چرا  است،  موسیقی  این سبک  از 
بزرگ  و  عجین  سبکی  چنین  با  اصالتا 
میان  فاصله ای غریب  بنابراین  نشده ایم، 
ما و این سبک موزیک همواره برقرار بوده 
و هست. دقیقا مانند عجیب و غریب بودن 
آشنایی  اروپا. مردم  برای  ایران  موسیقی 
و  ندارند  موسیقی  سبک  این  با  چندانی 
کمتر  که  می شود  باعث  موضوع  همین 
پیش  غیرخودی  موسیقی های  سمت  به 
از  اگر شناخت کافی و عالی  روند. قطعا 
اصالت و اهمیت موسیقی کاسیک داشته 
باشند، حتما این سبک موزیک نیز بخشی 

از عایق آنها خواهد شد. به نظرم هیچ یک 
از سبک های موسیقی جدا از هم نیستند 
و هر یک، با کمی تغییر و رشد بینشی، 
دیگر  سبکی  برای  گسترشی  و  بسط 
محسوب می شود. بنابراین چنانچه شرایط 
شناخت بیشتر این موسیقی در کارگاه های 
مختلف آموزشی، آموزشگاه ها، دانشگاه ها 
این شرایط  و صداوسیما و خاصه تمام 
وجود داشته باشد، عاقمندی مردم نیز به 
این سبک موسیقی، چشمگیر خواهد شد.

شروع  بتداي  ا همان  ز  ا -قطعا 
فعالیت تان می دانستید موسیقی بانوان در 
ایران با محدودیت های فراوانی روبروست، 
را  راه  این  گرفتید  تصمیم  وجود  این  با 

ادامه دهید!؟
فعالیت  سال هایی  در  بنده  *بله، 
آغاز کردم که  موسیقی  را  حرفه ای خود 
در  فعالیتی  چنین  کردن  مطرح  امکان 
سطح جامعه وجود نداشت، به طوری که 
فعالیت موسیقایی  بعضی ها وقتی متوجه 
و  سنگین  نگاهی  می شدند،  شخصی 
او  به  نسبت  حرمت  و  ارزش  از  عاری 
پیدا می کردند، آن هم با لحنی سخیف با 
این عنوان که مثا فان شخص مطرب 
شده است. در طی این سال ها بسیاری از 

سوال  مورد  را  من  همکارانم  و  دوستان 
قرار می دادند که چرا با این شرایط کشور 
در  تحصیل  وجود  با  و  نمی کنم  ترک  را 
اصرار  هم  باز  تحصیلی  رشته های  دیگر 
از  بگویم  باید  پرداخته ام.  رشته  این  به 
نظر من هنر رابطه ای با جنسیت ندارد که 
به خاطر آن مجبور به ترک وطنم شوم. 
بیان تمام درک های آدمی به وسیله ابزار 
هنر، هرگز شامل جنسیت نمی شود. هنر 
مسیری میانبر به سوی عالم چهاربعدی 
است و ابزاری جهت ابراز و بیان هر آنچه 
درک و دریافت درون آدمی است. کسی 
که تمایلی به اغوا شدن داشته باشد، خارج 
از فاکتور جنسیت، با هر فاکتور و عامل 
دیگری نیز می تواند گمراه شده و از حدود 
بنابراین  و خطوط قرمز جامعه گذر کند. 
صدای زن به تنهایی نمی تواند باعث و بانی 

این مسئله باشد.

-شما هم موسیقی بانوان را همچنان 
مهجور می دانید؟

بانوان  از  بسیاری  مانند  نیز  *من 
زحمتکش دیگر از همان اوایل جوانی با 

وجود توانایی های دیگری که داشتم تاش 
کردم در حد توان خویش، برای هر چه 
بیشتر شنیده شدن صدای بانوان سرزمینم 
از هیچ اقدامی دریغ نداشته باشم. باید با 
بپذیریم که صدای  و  باشیم  خود صادق 
یک زن با صدای یک مرد هیچ تفاوتی 
ندارد که اگر هم داشته باشد، در هر چه 
اثرگذارتر بودن آن است و نه در تاثیرات 
منفی و مخرب بودن آن. به لطف خداوند 
بینشی  مسیر  روشن تر شدن  و همچنین 
وضعیت  اخیر  سال های  در  دولتمردان، 
به  نسبت  بهتری  رشد  بانوان  موسیقی 
شاهد  حاضر  حال  در  و  داشته  گذشته 
فعالیت های بیشتر و چشمگیرتر گروه های 
موسیقی بانوان هستیم. به جرات می توان 
گفت تعداد خوانندگان خوش صدای خانم، 
تعداد  از  بیشتر  بسیار  بلکه  کمتر،  نه تنها 
خوانندگان مرد است. مظلومیت و مهجور 
سالیان،  این  طی  در  بانوان  آواز  ماندن 
مسئله ای غیرقابل انکار است. جالب اینکه 
با وجود تمام محدودیت ها و بی مهری ها، 
نه تنها از شدت توجه و عاقه  بانوان به این 
رشته کاسته نشده بلکه بانوان این سرزمین 
هر روز با تاش و قوا در جهت رشد هر 
چه بیشتر در این عرصه گام برمی دارند، 
چنانچه مشهود است، شاهد فعالیت های 

فراوانی مانند اجرای کنسرت های بانوان، 
همخوانی ها و همکاری بسیار بیشتر بانوان 
بازار موسیقی و حتی تولیدات  در عرصه 
نباید  هستیم.  افراد  این  از سوی  آلبومی 
و  ذاتی  امری  هنر  که  کنیم  فراموش 
بسیار قدرتمند بوده و هیچگونه محدودیتی 
نمی تواند آن را ریشه کن یا بی جان کند. 
قطعا این تراوش های ذهنی و هنری روزی 
از طریق دریچه ای به جهان بیرون رخنه 

خواهد کرد.

بانوان در آواز و به طور  -مشکات 
کلی در موسیقی را چه می دانید؟

فراوانی  مشکات  کلی  *به طور 
خانم  شاگردان  آنکه  ازجمله  دارد  وجود 
بسیار خوش صدایی دارم که باوجود عشق 
بی حدشان به ساز و آواز، تنها باید برای 
دل خودشان بخوانند و حتی گاهی، باید 
انواع  و  فراوان  مشکات  و  سختی ها  با 
برای  خانواده،  به  نسبت  پنهان کاری ها 
رسیدن به اهداف و انجام کاس هایشان 
تاش کنند. چرا که والدین همواره گله مند 
این موضوع هستند که این رشته به چه 
رفتن  آواز  کاس  می خورد؟  بچه ها  درد 

چه معنایی دارد؟
 آخرش که چه؟ آخرش چه می شود؟ 
برای چه هزینه کنیم، وقتی که درنهایت 
می دانیم باید برای دل خودشان در گوشه 
با این همه بررسی های  اتاقی بخوانند و 
و  عشق  از  بچه ها  والدین،  به حق  کاما 
می شوند  دلسرد  و  ناامید  ذاتی شان  هنر 
و همین دلسردی ها کافی است که تمام 
به خطر  را  آینده فکری و روحی بچه ها 
بیندازد. بنابراین هم آموزش دهنده از عشق 
و بردهای عاطفی و مالی خویش به دور 
می ماند و هم آموزش بیننده. پیدا نشدن 
اسپانسرهای کافی برای انجام فعالیت های 
رشته  این  معضات  دیگر  از  نیز  بانوان، 
طبق  اسپانسرها  و  تهیه کنندگان  است. 
قاعده به دنبال سودهای مالی بیشتر خود 
هستند و از آنجا که سوددهی فعالیت های 
بانوان بسیار خرد و ناچیز است، بنابراین 
خود  همکاری  می دهند  ترجیح  معموال 
پی  پرسودتر  و  مشهورتر  گروه های  با  را 
بگیرند. از دیگر مشکات بانوان در زمینه 
آواز، می توان به کم کار بودن خوانندگان 
پرداخت.  آقایان  با  مقایسه  در  خانم 
که  است  حدی  در  گاهی  سختگیری ها 
می دهند  ترجیح  هنرمند،  عزیزان  اکثر 
با  پروژه ها،  در  بانوان  همکاری  به جای 
جایگزین  به عنوان  پد،  همچون  صدایی 
صدای آنها، کارها را پیش ببرند و حتی 
به این شیوه از به تعویق افتادن پروژه ها 
مجوز  اخذ  نهایی  سختی های  جهت  به 
کم  همین  به  ما  که  حاال  یابند.  رهایی 
نیز قانع شده ایم، باز امکان انجام همین 
حد فعالیت ها و به تبع آن بحث درآمدزایی 
و مشغولیت ها نیز برای ما وجود ندارد و 
اما  می شود،  نابسامان تر  روز  هر  اوضاع 
باوجود تمام سختی های امیدواریم شرایط 
و محدودیت های این رشته کمی تغییر کند 
و ما نیز بتوانیم به عنوان یک انسان و نه 
یک زن، به عایق خود بپردازیم و عشقی 
را که در دل و وجودمان به طور ذاتی داریم 

به منصه ظهور برسانیم.

W W W . Y O U T H W O R L D . I R

محمد حسین زاده
کرونا  شیوع  از  قبل  مدتي  از 
بر ساخت  مبني  خبرهایي  در کشور 
فرهادي  اصغر  توسط  جدید  فیلمي 
منتشر شده بود و قرار بود که این فیلم 
ایراني  عوامل  از  و  ساخته  ایران  در 
اصغر  درواقع  شود.  استفاده  آن  در 
فرهادي بعد از موفقیت عظیمش با 
فیلم همه مي دانند، در سطح بین الملل 
و البته با بازیگران و عوامل خارجي 
بار دیگر به سینماي کشور بازگشته تا 
شاهکاري دیگر را خلق کند. از همان 
ابتدا پیش بیني ها درباره فیلم جدید او 
آغاز شد و بسیاري منتظر بودند تا او 
اما کرونا  انتخاب کند  بازیگرانش را 
سینمایي،  لیت هاي  فعا تعطیلي  و 
متوقف  هم  را  فیلم  این  پیش تولید 
کرد. اما بار دیگر با شروع فعالیت هاي 
با  فیلمبرداري ها  آغاز  و  سینمایي 
خبر  بهداشتي،  پروتکل هاي  رعایت 
فیلم  پیش تولید  دیگر  بار  که  رسید 
قهرمان، به طور رسمی آغاز شد. با 
آغاز پیش تولید رسمی نهمین ساخته 
نقش های  بازیگر   2 فرهادی،  اصغر 
امیر  و  شدند  قطعی  نیز  آن  اصلی 
برای  بنده  تنا محسن  و  جدیدی 
اصغر  با  قهرمان،  در  بار  نخستین 
 2 این  می کنند.  همکاری  فرهادی 
بازیگر تنها بازیگران حرفه ای بودند 
که برای این فیلم دعوت به همکاری 
شدند و بعد از تمرین و قطعی شدن 
حضورشان، پروژه قهرمان، وارد فاز 

دوم انتخاب بازیگر شده است. نویسنده، کارگردان و 
تهیه کننده این اثر اصغر فرهادی مي باشد و برخي دیگر 
از عوامل آن قطعي شده اند ولي نکته اي که وجود دارد 
این است که گویا قرار نیست ستاره شاخص دیگري به 
این فیلم اضافه شود و براي دیگر نقش ها قرار است 

بازیگران معمولي و بعضا آماتور بومي استفاده شوند.
جدید  فیلم  که  رسد  می  نظر  به  این حساب  با 
قصد  به  و  داخلی  اکران  برای  بیشتر  فرهادی  اصغر 
اغلب  با  او  که  چند  هر  می شود،  ساخته  باال  فروش 
فیلم هایش به فروش باال در گیشه دست یافته اما این 
این رویکرد  به طور مستقیم  بازیگرانش  انتخاب  بار، 
را نشان می دهد. 2 بازیگر اصلی اش با اینکه سیمرغ 
جشنواره فجر و جوایز متنوع دیگر را کسب کرده اند ولي 
بیشتر نزد مخاطبان عام شناخته شده هستند تا تحسین 
منتقدان. به عنوان مثال محسن تنابنده محبوب ترین 

بازی  با  امیر جدیدی  و  است  پایتخت  بازیگر سریال 
در ژانرهای متنوع مثل اژدها وارد می شود، من، قاتل 
اهلی، رخ دیوانه، تنگه ابوقریب و... سعی کرده کار در 
عرصه های مختلف را تجربه کند. در این میان عنوان 
فیلم و مکان فیلمبرداری فیلم )شیراز( این پیش فرض 
را می سازد که با فیلمی سرگرم کننده روبرو هستیم تا 
الی و یا  اندازه فیلم هایی مثل درباره  اینکه در حد و 
سال  چند  در  تنابنده  محسن  سیمین.  از  نادر  جدایی 
اخیر کمتر کار موفقی در سینما داشته، موفق به لحاظ 
فروش گیشه، از فیلم قسم که به کارگردانی خودش 
سال  فجر  جشنواره  در  حتی  یا  فراری،  فیلم  تا  بود 
عنکبوت،  و  حبس  سه کام  مثل  فیلم هایی  با  گذشته 
توجهی را جلب نکرد یا امیر جدیدی با فیلم هایی مثل 

قاتل اهلی و...
اما فرهادی همیشه نشان داده غیر از تسلطش 
انطباق  فیلمنامه و اجرا، هوشمندی کم نظیری در  بر 

حال و هوای فیلم با اتمسفر جامعه 
جدایی  در  را  اوجش  قبا  که  دارد 
تازه  فیلم  دیده ایم.  سیمین  از  نادر 
بعد  عطفی  نقطه  قهرمان،  نام  با  او 
کارنامه  در  می تواند  الی،  درباره  از 
درباره  که  همانطور  باشد.  فرهادی 
الی دروازه جشنواره الف جهانی را به 
سمت فرهادی گشود، فیلم قهرمان 
هم می تواند مسیر تازه ای را برای او 
از تجربه ساخته  بعد  بسازد، چرا که 
و  اسپانیا  در  نند  می دا همه  فیلم 
همکاری با 2 بازیگر مشهور جهانی 
و برنده اسکار، یعنی پنه لوپه کروز و 
خاویر باردم و فروش موفق فیلم در 
جهان، حاال به ایران بازگشته و بعد 
از 3 سال می خواهد نهمین فیلمش 
فیلم  درباره  کنجکاوی ها  بسازد.  را 
خیلی زیاد است. ابتدا گفته شد نوید 
محمدزاده و پریناز ایزدیار به عنوان 
بازیگر معرفی شدند، اما تکذیب شد 
آزادی ور  رعنا  و  امیر جدیدی  بعد  و 
و  تنابنده  نام  به  قرعه  نهایت  در  و 

جدیدی افتاد.
ذهن  به  فراوانی  سوال های 
فیلمی  است  ر  ا قر یا  آ  . می رسد
تقابل  از  کنیم  مشاهده  کاسیک 
صرفا  نه  یا  ضدقهرمان  با  قهرمان 
و  کنایه آمیز  عنوان  فیلم،  عنوان 
بازهم  شاید  یا  است؟  رمزآلودی 
قرار است ابعاد پنهان و پیدای طبقه 
متزلزل متوسط ترسیم شود؟ هر چه 
اعتقاد  کارشناسان  از  خیلی  هست، 
گذشته  مثل  فیلم هایی  عکس  بر  فرهادی  که  دارند 
و همه می دانند، که در خارج از ایران ساخته، با فیلم 
شاید  و  بوده  موفق  بیشتر  ساخته  ایران  در  که   ایی 
فیلم قهرمان، بازگشت فرهادی به سینمایی باشد که 
مخاطب ایرانی با پوست و خون و استخوانش می تواند 
آن را لمس کند. باید منتظر ماند و دید فیلمی که قرار 
است در مردادماه کلید بخورد به جشنواره فجر می رسد 
یا نه؟ فرهادی که کلکسیون جوایز داخلی و خارجی 
دنیا  الف  جشنواره های  به  مستقیم  را  فیلم  دارد،  را 
می فرستد؟ شاید هم به طور مستقیم اکران شود که 
اصا با ادامه موج های کرونا سرنوشت این فرضیه هم 
مشخص نیست! به هر حال از همین حاال باید عنوان 
کرد که فیلم قهرمان در میان تولیدات انبوه امسال، 
کنجکاو برانگیزترین فیلم سال است، از پرافتخارترین 

فیلمساز تاریخ سینمای ایران.

نگاهي به فیلم جدید اصغر فرهادي

فیلمي که نمي توان آن را پیش بیني کرد!

آگهی 
مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

نام دستگاه: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان

مبنای برآوردبرآورد ریالینوع مناقصهموضوع مناقصهردیف
میزان تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار 

)ریال(
شماره ثبتی ستاد ایرانشماره مناقصه

بهسازی درزگیری و لکه گیری 1
محور حسین آباد- هماشهر پاریز

یک مرحله ای با 
33.781.000.000ارزیابی کیفی

براساس فهرست 
بها راهداری 

سال 99
1.689.050.00099-4-25-22099001551000025

2
بهسازی لکه گیری درزگیری  و 
روکش آسفالت محور بردسیر 

-  سیرجان قطعه ی  یک

یک مرحله ای با 
65.881768.863ارزیابی کیفی

براساس فهرست 
بها راهداری 

سال 99
3.294.089.00099-4-26-42099001551000026

بهسازی و روکش آسفالت محور 3
فرعی الله زار – الله زار 

یک مرحله ای با 
20.165.053.594ارزیابی کیفی

براساس فهرست 
بها راهداری 

سال 99
1.008.253.00099-4-27-22099001551000027

بهسازی لکه گیری درگیری و 4
روکش آسفالت محور بافت - رابر

یک مرحله ای با 
38.395.793.369ارزیابی کیفی

براساس فهرست 
بها راهداری 

سال 99
1.919.790.00099-4-28-22099001551000028
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مهلت دریافت اسناد: از ساعت 08:30 روز دوشنبه 99/03/26 تا ساعت 19 روز شنبه 99/03/31

مهلت تحویل پیشنهادات: روز یکشنبه 99/04/01 تا ساعت 13 روز شنبه 99/04/14
محل تسلیم پیشنهادات: ثبت در سامانه ستاد ایران و ارسال پاکت ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار به دبیرخانه حراست اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای استان کرمان واقع در کرمان بلوار جمهوری اسامی بعد از پل راه آهن روبروی سالن ورزشی فجر
زمان و مکان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 8:30 روز یک شنبه 99/04/15 واقع در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان سایر 

اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط مناقصه مندرج است.
آگهی فوق در سایت ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir قابل رویت می باشد.

هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.
شناسه آگهی : 876493

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان


