
رشد بازار سرمایه و نفع اقتصاد ملی
رئیس کمیته امداد از ایجاد اشتغال برای ۵۵ هزار زن سرپرست 
خانوار در سال ۹۸ خبر داد و گفت: افزایش بی سابقه اجاره بها و اتمام 
قرارداد مسکن ۷۰ هزار خانوار مددجو از نگرانی های امروز امداد است.

سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد با اشاره به اقدامات این 
نهاد در رزمایش ایران همدل و ماه مبارک رمضان گفت: برنامه ریزی 
کمیته امداد راه اندازی ۳۱۳ آشپزخانه و طبخ ۵ میلیون پرس غذای گرم 

بود که با مشارکت مردم ۱۸۱۰ مرکز پخت غذا ایجاد و ۱۱ میلیون پرس 
غذای گرم بین نیازمندان توزیع شد.

رئیس کمیته امداد با بیان اینکه مردم نیکوکار در ماه مبارک رمضان 
امسال ۵۴۰ میلیارد تومان به کمیته امداد کمک کردند، افزود: ۲ میلیون 
و ۲۰۰ هزار بسته غذایی در ماه پر فیض رمضان تهیه و بین نیازمندان 
توزیع شد که حدود ۵۰۰ هزار بسته آن توسط بنیاد مستضعفان و ستاد 

اجرایی فرمان امام )ره( تهیه شده بود. رئیس کمیته امداد با تاکید بر 
اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه، ایجاد ساالنه ۷۰ هزار اشتغال توسط 
کمیته امداد پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: در سال ۹۶ معادل 
۱۷۰ هزار شغل، سال ۹۷ حدود ۱۴۸ هزار و سال ۹۸ بیش از ۱۷۵ هزار 

فرصت شغل ی برای مددجویان ایجاد شد.
صفحه ۲

برای سالمت و معیشت ائتالف ملی ایجاد شده 
است 

رئیس جمهور گفت: ما هنوز به نقطه ای نرسیده ایم که ۶۰ یا ۶۵ درصد جمعیت با این 
ویروس مواجه شده و از آن عبور کرده باشند و ایمنی دسته جمعی به وجود آمده باشد، پس 

نگرانی ها همچنان وجود دارد.
حجت االسالم و الملسمین حسن روحانی در جلسه روز شنبه ستاد مقابله با کرونا، 
اظهار داشت: در فروردین و اردیبهشت امسال تولیدات ما در بیشتر زمینه ها افزایش یافته 
است، البته در گردشگری، حمل و نقل و صنعت هوانوردی شرایط فرق می کند با این حال 
در بخش کشاورزی، خدمات و صنعت تولیدات ما در فرودرین و اردیبهشت نسبت به مدت 

مشابه سال ۹۸، ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: صادرات هم در مسیر خوبی قرار گرفته است، در اسفند سال گذشته 
باز شد و  از مرزها  اما در خرداد بسیاری  بود  امسال مرزها بسته  اردیبهشت  و فروردین و 
صادرات غیر نفتی افزایش یافته و اکنون شرایط بانک مرکزی و ارز آوری بهتر شده است.
صفحه ۳

دولت برای مهار رشد اجاره بهای مسکن 
تصمیم می گیرد

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه فرهنگ ایثار و شهادت فقط متعلق به نسل 
گذشته نیست، گفت: فرهنگ ایثار و شهادت نیاز امروز و فردای کشور است و انتقال این 
امور  بنیاد شهید و  ایران رسالت مهمی است که بر دوش  آینده  امروز و  فرهنگ به نسل 

ایثارگران قرار دارد.
اسحاق جهانگیری صبح روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران با بیان اینکه موضوع شهادت و ایثارگری در دین و فرهنگ ما از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است و با محدودیت های زمانی و مکانی سازگار نیست، اظهار کرد: هر جامعه ای برای تداوم 
حیات خود نیاز دارد فرهنگ شهادت و ایثارگری را به فرهنگ مسلط، موثر و معتبر تبدیل کند 
و نهادهایی مانند بنیاد شهید و امور ایثارگران نقش محوری و کلیدی در این زمینه ایفا می کنند.

جهانگیری با تاکید بر این که دولت نمی تواند نسبت به زندگی طبقات ضعیف و متوسط 
جامعه بی تفاوت باشد، گفت: ممکن است علم اقتصاد، اتخاذ این گونه تصمیمات را نفی 

کند اما انسانیت حکم می کند که به طبقات ضعیف و متوسط جامعه توجه داشته باشیم.
صفحه ۳

بانک مرکزی اعالم کرد:

پرداخت وام یک میلیون تومانی 
به بیش از ۲۱ میلیون خانوار

بازار کتاب نماها سکه است
صفحات  در  ه  کوتا ری  گشت وگذا روزها  ین  ا
و  انواع  تبلیغات  از  گسترده ای  هجمه  با  را  شما  اینستاگرام 
جستجویی  یک  با  که  به طوری  می کند؛  روبه رو  کاال  اقسام 
شبکه  این  در  دارید  نیاز  هر آنچه  به راحتی  می توانید  ساده 
خانه. و  ساختمان  تا  کودکانه  جوراب  از  کنید؛  پیدا   اجتماعی 

نشر،  تازه های  معرفی  محوریت  با  کتاب  صفحات   اگرچه 
اما  نیستند،  کم  مجازی  فضای  در  ناشران  و  کتاب فروشی ها 
چندی ست تعداد صفحاتی که فروش کتاب های دکوراتیو را تبلیغ 
می کنند و اتفاقا مخاطبان زیادی هم دارند، هم در اینتساگرام رو به 
افزایش است؛ کتاب هایی که فقط جلد هستند و داخل شان فضایی 
برای قرار دادن انواع وسیله ها است و کارکردی جز زیبایی فضا و 
دکور خانه ندارند؛ کتاب هایی که قرار است چشم میهمانان را به 
کتابخانه ای تو خالی خیره کنند یا روی میز پذیرایی و تلویزیون، 
فرهنگی توخالی اما خوش نقش و نگار را به نمایش بگذارند؛ ابداعی 

ضدفرهنگی که قلب فرهنگ را نشانه گرفته است.
صفحه ۷

معاون وزیر کشور در بازدید خط تولید ریل ملی :

نگاه مسئولین کشور برای تامین ریل مترو
 به ذوب آهن اصفهان است

6

کار کودک 
صفحه 2به صورت شکل خشن تری اتفاق می افتد 

4

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1480- یکشنبه ۲5  خرداد ۱399- قیمت ۱000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
علي مغازه اي: 

مخاطب موسیقی 
باید شنونده خوبی 

باشد

5ورزش
شفر:

 نگذاشتند
 استقالل را

 قهرمان آسیا کنم!

هنگ 7فر

در كشورمان جشنواره ها و فستيوال هاي مختلفي در عرصه هاي 
هنري مثل سينما و موسيقي برگزار مي شود كه البته تعدادي 
از آنها از اعتبار چنداني برخوردار نبوده و در عين حال تعدادي 
از آنها از جمله مهمترين جشنواره ها براي اهالي هنر به شمار 

مي روند.

وينفرد شفر سرمربی آلمانی سابق استقالل بعد از بركناری 
از اين تيم، هدايت بنی ياس امارات را بر عهده گرفت. او 
به خاطر پرداخت نشدن مطالباتش به فيفا شکايت كرد و حاال 
در صورتی كه استقالل حقوق معوقه اين سرمربی آلمانی را 
پرداخت نکند با جريمه مالی، كسر امتياز و محروميت از نقل 

و انتقاالت روبرو خواهد شد.

مسعود جعفری جزه درحالی از داليلی كه سبب دست مايه 
طنز شدن واژه های فرهنگستان می شود می گويد كه 
هم  شده اند  رايج  امروزه  كه  واژه هايی  است  معتقد 

زمانی برای مردم عجيب و غريب بودند.

واژه های 
عجیبی که
 رایج شد

اشتغال  به کار ۵۵ هزار زن سرپرست خانوار در سال ۹۸

WWW.YOUTHWORLD.IR

نوبت دوم
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 1۴ مورخ 1399/03/29 و تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد 

مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت 1۴ مورخ 1399/0۴/09 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 99/0۴/09  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 مورخ1399/0۴/10  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 ۴193۴-021  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 0۴13521113۴ همراه 09367626130 آقای سعید نعمتی
شناسه آگهی : 875231

آگهی مناقصه عمومی
شماره مجوز:1399.1274

نوبت دوم 
۱. مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی

۲.  و موضوع مناقصه : اصالح 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 صالحیت 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 

۵. مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ۷۲۴.۶۵۰.۰۰۰ 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 معامالت دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲۵ /ت ۵۰۶۵۹ ه  مورخ ۹۴/۰۹/۲۳ 
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 ۹۹/۰۳/۲۴ باید آخرین وقت اداری ۹۹/۰۳/۲۹ 

7. آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت : ساعت ۹:۰۰ صبح مورخ ۹۹/۰۴/۰۸ 
۸. پیشنهادهای واصله در ساعت ۱۰:۳۰ مورخ ۹/۰۴/۰۸ 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 ۹. 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 اطالعات 

بیشتر با تلفن ۳۷۰۷۲۲۱۲-۰۵۱ تماس بگیرید
 روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

آگهی 
مناقصه عمومی

)نوبت دوم(

شهرداری شهرقدس درنظردارد نسبت به اجرای جدولگذاری معابربه شرح ذیل ازطریق مناقصه عمومی وعقد پیمان 
با پیمانکارحائزصالحیت)شرکتهای دارای حداقل رتبه5 راه و باند(اقدام نماید.
۱-اجرای جدولگذاری معابرسطح ناحیه یک منطقه یک با برآورد اولیه ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
۲-اجرای جدولگذاری معابرسطح ناحیه یک منطقه یک با برآورد اولیه ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

۳-اجرای جدولگذاری معابرسطح ناحیه دو منطقه یک با برآورد اولیه۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
۴-اجرای جدولگذاری معابرسطح ناحیه یک منطقه دو با برآورد اولیه۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

۵-اجرای جدولگذاری معابرسطح ناحیه دومنطقه دوبا برآورد اولیه۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
متقاضیان می توانند ظرف مدت۱۰روزکاری ازتاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته ازنوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به 
امورقراردادهای شهرداری واقع در:شهرقدس،بلوارانقالب اسالمی،بلوارجمهوری،بلوارتولیدگران ساختمان مرکزی شهرداری شهرقدس،طبقه 

دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت وتحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.
- خرید اوراق مناقصه به مبلغ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال قابل واریز به حساب ۰۱۰۵۷۰۸۲۹۸۰۰۰ بانک ملی شعبه شهرداری شهرقدس

- سپرده شرکت درمناقصه معادل۵% برآورد اولیه به مبلغ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال وبه صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبربانکی میباشد.
- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.

- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
-هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.

- متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابی HSE از اداره آموزش شهرداری می باشند.
- سایر جزئیات در اسناد مناصقه قید گردیده است.

روابط عمومی شهرداری شهرقدس تاریخ انتشارنوبت اول:۹۹/۳/۱۸
تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۹/۳/۲۵ 

تجدید مرتبه دوم 
مناقصه دو مرحله ای 
شماره 16/گ/98 

نوبت اول

شرکت مخابرات ایران- مخابرات منطقه گلستان در نظر دارد، 
طرح قرارداد تامین ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری توسعه شهرک 
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صفحه ۴

سیدشهاب الدین چاوشی *
اکنون که مجلس جدید با همه فراز و نشیب ها و قهر اجتماعی و غیبت بخش 
قابل توجهی از جامعه شکل گرفته است باید دید این مجلس حداقلی چگونه می تواند 

با عملکرد حداکثری سرمایه اجتماعی را به جامعه برگرداند.
هرچند که حضور گسترده و مشارکت وسیع توده های مردم در انتخابات عامل 
مهمی در مشروعیت بخشی به نهادهای قانونی است اما در اختیارات قانونگذاری و 

نظارتی یک مجلس حداقلی با حداکثری تفاوت چندانی در عمل وجود ندارد.
مجلس وظیفه قانونگذاری و نظارت دارد و عدم حضور گسترده مردم در انتخاب 
نمایندگانش، هم از اقتدار قانونی و مشروعیت در صالحیت های قانونی آن نکاسته است و 
اگر مجلس به اولویت ها و ضرورت های عینی جامعه بپردازد و از حاشیه سازی ها برکنار 
بماند بسرعت در جهت بازسازی اعتماد عمومی و احیا سرمایه اجتماعی توفیق پیداخواهدکرد. 
حجم قوانین دست و پاگیر و حتی مزاحم در کشور ما بحدی انباشتگی دارد که بواسطه تعدد 
و عدم شفافیت در آنها حقوق زیادی خواسته و ناخواسته می تواند از ملت پایمال شود. گفته 

می شود بیش از دوازده هزار قانون در ایران تاکنون به تصویب رسیده است.
انباشتگی این قوانین از آفت های شفاف سازی عملکرد حکومت است و خود می 
تواند دستاویزی برای فرصت طلبانی که قانون را دور می زنند فراهم می کند. تالش 
برای بروز رسانی و کارآمدسازی این قوانین حتی منسوخ نمودن بسیاری از آنها راه را 

برای توسعه فرهنگی و اقتصادی خواهد گشود.
 لذا پیشنهاد می شود مجلس محترم در تصویب قوانین جدید دچار شتابزدگی نشده 
و بخش اعظم وقت محدود خود را برای تنقیح و روزآمدسازی قوانین حسب مقتضیات 
زمان و مکان که از مقومات فقهی بنیانگذار فقید جمهوری اسالمیست اختصاص دهد 

و بخش مهم دیگری را به اعمال نظارت های قانونی متمرکز نماید.
مشکالت فعلی کشور از خال قوانین نیست بلکه عدم شفافیت، تعارضات و انباشت 
بیش از حد آنهاست و چاره جویی برای اینگونه امور در پیام رهبری انقالب به مجلس 
جدید نیز مورد توجه قرار گرفته است. مجلس می تواند با بهره گیری از صاحب نظرانی 

سرمقاله
تحول خواهی در عرصه قانون گذاری

که عالقه ورود به مجلس نداشته یا شانس ورود نیافته اند به بازآفرینی قوانین مورد نیاز، 
مهندسی مجدد آنها و نه فقط تولید قانون جدید جز در موارد ضرورت مبادرت ورزد و 
بنیان های قانونی کشور را مستحکم کند و با نظارت اختصاصی خود و همگانی مردم 
ساختارهای قانونی را شفاف و کارآمد کند و خود با تبعیت محض از قوانین، فرهنگ 

قانون پذیری را در کشور نهادینه سازد.
* استاندار سابق سمنان



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1480- یکشنبه 25 خرداد 21399 معه جا
کار کودک به صورت شکل خشن تری اتفاق می افتد 

مناسبت  به  پیامی  در  رفاه،  وزیر 
روز جهانی مبارزه با کار کودک، گفت: 
از  برخی  در  فقر شدید  وجود  دلیل  به 
کشورهای همسایه، اشکال کار کودک 
اتفاق  به صورت خشن تری در کشور  

می افتد.
در پیام محمد شریعتمداری، آمده 
است: هر سال روز جهانی مبارزه با کار 
از  تا  کند  می  فراهم  فرصتی  کودک 
با تالش فعاالن مدنی و رسانه  یکسو 
ای، جامعه بیش از پیش با اثرات مخرب 
کار بر روح و روان و جسم کودکان آگاه 
شود و از سوی دیگر مسئوالن ذیربط، 
نگاهی واکاوانه به سیاست ها ، برنامه 
ها و اقدامات مرتبط با کنترل و کاهش 

کار کودک داشته باشند .
ر  »کا که  است  ین  ا قعیت  ا و
کودک«، پدیده ای تاریخی، مسئله ای 
اجتماعی، چند سببی و با ماهیتی پیچیده 
است که باعث می شود این کودکان به 
فقر،  دام  در  کنند،  کودکی  آنکه  جای 
تبعیض و آسیب های اجتماعی بیفتند. 

امسال نگرانی   ، اما  این میان  در 
جدی تری در سطح ملی و بین المللی 
اثرات  دلیل  به  اینکه  آن  و  دارد  وجود 
مخرب اقتصادی، اجتماعی بیماری عالم 
های  بحران  بروز  جمله   از  کرونا  گیر 
جدی اقتصادی ، تشدید فقر، اختالل در 
سیستم آموزشی ، از بین رفتن مشاغل 
اقتصاد غیر رسمی، پدیده  و گسترش  

شوم کارکودک تشدید شود .
رویکرد رسمی و قطعی اینجانب به 
عنوان وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی در 
این  پدیده شوم همواره  این  با  برخورد 
بوده که ممنوعیت و محو بدترین اشکال 
کارکودک موضوعی فوری و با اهمیت 
است و بویژه در زمانی که بحران کرونا 

آن  تشدید  برای  جدی  های  نگرانی 
ایجاد کرده ،  باید تالش ها و اقدامات 
همه جانبه  برای مقابله با کارکودک نیز 

گسترده تر  شود. 
تاکید  بارها  که  همانگونه  البته 
کرده ام همه دستگاه ها و سازمان های 
مسئول باید در مورد کارکودکان با اتخاذ 
رویکرد سیاستگذاری مشارکتی به مقابله 
بدون مشارکت  بپردازند چرا که  آن  با 
همه جانبه فعاالن، دغدغه مندان مدنی 
،رسانه ای و پژوهشگران، موفقیت در 

این عرصه امکان پذیر نیست .
تابعیت  »اعطای  قانون  تصویب 
ازدواج  از  حاصل  فرزندان  به  ایرانی 
با  که  خارجی«،  مردان  با  ایرانی  زنان 
شکل گیری یک ائتالف همه جانبه بین 
کنشگران مدنی، دانشگاهی و نهادهای 
حکومتی و نقشّ افرینی و پیگیری های 
مستمر وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
صورت گرفت و سبب شد پس از هشت 
دهه ، برای اولین بار شرایط قانونی برای 
کسب تابعیت فرزندان زنان ایرانی مهیا 
شود  یک تجربه موفق و تاریخی است و 
نشان داد وقتی » همه با هم باشیم » می 
توان اقدامات اساسی برای دفاع از حقوق 
گروه های محروم و آسیب پذیر انجام داد.

به دلیل وجود فقر  شدید در برخی 
از کشورهای همسایه، اشکال کار کودک 
به صورت خشن تری در کشور رخ می 
نماید. با توجه به این موضوع و اینکه 
حقوق کودکان ملیت نمی شناسد و یک 
تعهد انسانی است باید این نکته را نیز 
متذکر  شوم که حضور کودکان کار از 
ضرورت  ایران،  در  مختلف  کشورهای 
اتخاذ راههای متنوع برای مقابله با این 
های  وزارتخانه  همکاری  با   را  پدیده 

کشور و خارجه دو چندان می کند.

در پایان با تاکید بر این نکته که 
باید شرایطی فراهم شود تا کودکان به 
به  نامناسب  های  محیط  در  کار  جای 
بردارند  گام  رویاهایشان  تحقق  سمت 
وظیفه خود می دانم از  همه کنشگران 
اساتید  پژوهگشران،   ، سیاسی   ، مدنی 
دانشگاه ، اصحاب رسانه و همه آنها که 
با قلم ، اندیشه و گفتار و اقدامات خود در 

مسیر سخت حمایت از کودکان کار و از 
بین بردن همه اشکال کار کودک گام بر 
می دارند تقدیر کنم. همچنین توصیه 
شناسایی،  امر  کنار  در  که  نمایم  می 
پیش  از  بیش  را  خود  همت  و  تالش 
به امر توانمندسازی که کاری بنیادین، 
مؤثر  و البته سخت تر و پیچیده تر است 

معطوف کنند .

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

دانشگاه های کوچک، پردیس دانشگاه های بزرگ می شود 
وزیر علوم جزئیات طرح ساماندهی آموزش عالی را تشریح کرد و گفت: هیچ 
مرکزی در هیچ شهری براساس این طرح تعطیل نمی شود اما تعداد دانشگاه ها 
به صورت عنوانی کاهش می یابد.منصور غالمی با بیان اینکه ساماندهی آموزش 
عالی، یک بخش مهم در طرح آمایش آموزش عالی است، گفت: در یک 
دوره ای تعداد زیادی، مراکز و مؤسسات آموزش عالی شکل گرفت و با توجه 
به جمعیت زیاد داوطلبان ورود به دانشگاه ها، این مراکز در کشور مستقر شدند.

* تعداد زیاد مؤسسات نظارت را تضعیف کرده بود
نظارت ها  مراکز،  این  تشکیل  سرعت  داد: تعداد زیاد و  ادامه  وی 
در  ویژه  به  دوره ای  یک  در  علوم  وزارت  بنابراین  بود،  کرده  تضعیف  را 
سال های اخیر تالش کرد این نظارت ها را قوی تر و مؤثرتر انجام دهد و از طرف 

دیگر کاهش تعداد داوطلبان دانشگاهی به این مسئله کمک کرد.
* الزام وزارت علوم به تجمیع، ادغام و انحالل مؤسسات

وزیر علوم با بیان اینکه شورای عالی انقالب فرهنگی در اواخر اسفند سال 
۹۴ مصوبه ای تصویب کرد، افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی 
وزارت علوم موظف شد در جهت ساماندهی واحدها و مراکز دانشگاهی در حوزه 
آموزش عالی چند اقدام مانند منطقه بندی، کیفی سازی، مأموریت گرا کردن از 

طریق »تجمیع مؤسسات موجود، ادغام و حتی انحالل« را انجام دهد.
* تمرکز وزارت علوم بر روی طرح ساماندهی

غالمی خاطرنشان کرد: وزارت علوم در دو سال گذشته به صورت متمرکز 
بر روی این طرح کار کرده است یعنی از سال ۹۵ کار شروع شده و یک سری 
مقدمات آماده شده بود، اما به دلیل طوالنی شدن فرایند بررسی آن، در دو سال 

گذشته به طور متمرکز کار بر روی آن انجام شد.
کاربردی  علمی  دانشگاه های  در  مؤسسات  اجرای طرح ساماندهی   *

و پیام نور
وی ادامه داد: اکنون یک بخشی از طرح تحت عنوان پیشنهاد ساماندهی 
مؤسسات آموزش عالی اجرایی شده و یک بخش دیگر هم آماده برای اجرا 
است این ساماندهی در دانشگاه جامع علمی کاربردی کامل و در دانشگاه پیام 

نور نیز تقریباً اجرایی شده و اواخر آن است.
* مجوز پذیرش دانشجو در برخی رشته ها از دانشگاه پیام نور لغو شد

وزیر علوم در پاسخ به این سوال که آیا با اجرای این طرح در دانشگاه پیام 
یافت،  خواهند  کاهش  دانشجویان  و  شده  تجمیع  دانشگاه  مراکز  نور، 
گفت: تعداد دانشجویان کاهش یافته، تجمیع و ادغام مراکز نیز در حال انجام 
است، چون مأموریت آنها بر اساس قانون برنامه ششم تغییر کرده است به 
عنوان مثال دانشگاه پیام نور بعد از ساماندهی، اجازه پذیرش در برخی از رشته ها 

را که در حال حاضر دارد، دیگر نخواهد داشت.
* ساماندهی دانشگاه های دولتی مشخص شده است

وی ادامه داد: ساماندهی دانشگاه های دولتی نیز در این طرح مشخص 
شده همچنین در جلسه شورای ستاد نقشه جامع علمی کشور مطرح و مورد 
تأیید قرار گرفته است. در واقع عماًل فرایندی که طی می کند به تأیید شورای 
عالی انقالب فرهنگی خواهد رسید و در حال هماهنگی هستیم تا برای اجرا 

آن را ابالغ کنیم.
* هیچ مؤسسه دولتی در طرح ساماندهی منحل نمی شود

وی ادامه داد: حاصل این طرح این شد که هیچ مؤسسه ای از مؤسسات 
دولتی در طرح فعلی ساماندهی آموزش عالی منحل نمی شوند. در عوض برخی 

از آنها ادغام شده و تعدادی تجمیع می شوند.
* کاهش تعداد دانشگاه ها به صورت عنوانی

وزیر علوم یادآور شد: تعداد دانشگاه ها به صورت فیزیکی کاهش نمی یابد، 
بلکه دانشگاه ها به صورت عنوانی کاهش می یابند و باید تاکید کرد که هیچ 
شهری مرکز آموزش عالی خود را از دست نمی دهد. به عنوان مثال در حال 
حاضر دانشگاهی داریم با تعداد کم تر از ۱۰ عضو هیأت علمی. در تابلوی دانشگاه 
عنوان می شود که این دانشگاه ها به پردیس یک دانشگاه بزرگ نزدیک استان 

خود تبدیل می شوند.
وی با ذکر مثالی از پردیس دانشگاه تهران ادامه داد: به عنوان مثال دانشگاه 
تهران چندین پردیس دارد، یک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در استان 
البرز دارد که خود یک دانشگاه بزرگ است، یک پردیس ابوریحان در پاکدشت 
داشته و یک پردیس فارابی نیز در قم دارد که همه دانشگاه های بزرگ هستند 
اینها خود را پردیس دانشگاه تهران می دانند. چرا؟ چون اعضای هیأت علمی، 
دانشجویان، اساتید و فارغ التحصیالن آن از عنوان یک دانشگاه بزرگ استفاده 

می کنند و ذیل یک مدیریت جامع علمی قوی مدیریت می شوند.
در  هم  کوچک  مراکز  و  دانشگاه ها  کرد:  خاطرنشان  علوم  وزیر 
شهرستان ها و استان ها با این طرح ذیل یک مدیریت قوی تر و بزرگ تر مورد 
کوچک  عالی  آموزش  مرکز  یک  یعنی  حمایت بهتر قرار می گیرند، 
آن  کیفی  مسئولیت  بزرگ قرار می گیرد،  دانشگاه  یک  وقتی ذیل تابلوی 
برعهده آن دانشگاه بزرگ قرار می گیرد و آن دانشگاه بزرگ هیأت علمی، 

آزمایشگاه و منابع مالی آن دانشگاه کوچک را تقویت می کند.
 * ایجاد شبکه علمی استانی و کشوریغالمی خاطرنشان کرد: لذا عماًل 
کیفی سازی در این طرح که من آن را »ایجاد شبکه علمی استانی و بعد 
کشوری« نام گذاری کرده ام، رخ می دهد؛ در مأموریت گرایی در داخل استان ها 
هم، چون مراکز آموزش عالی کوچک به پردیس یک یا دو دانشگاه موجود 
در استان تبدیل می شوند، اگر بخواهند در یک رشته مشخص دانشجو پذیرش 

کنند، برحسب ظرفیت و جمعیت، بین خود تقسیم می کنند.
* هیچ مرکزی در هیچ شهری تعطیل نمی شود

وزیر علوم دوباره تاکید کرد: در این طرح تعطیلی هیچ مرکزی در هیچ 
شهری را از دانشگاه و مراکز دولتی مستقل نداریم و دانشگاه های پیام نور، فنی 
و حرفه ای و جامع علمی کاربردی جدا از دانشگاه های دیگر در درون خود در 
حال ساماندهی هستند، ساماندهی دانشگاه علمی کاربردی تمام شده، دانشگاه 
فنی و حرفه ای مشکلی ندارد و دانشگاه پیام نور هم مراحل آخر را طی می کند 

و طرح ساماندهی آن به زودی برای اجرا ابالغ می شود.

امتحانات حضوری دانشگاه آزاد در 7 استان سفید برگزار شد
سخنگوی دانشگاه آزاد از آغاز امتحانات در ۷ استان سفید به صورت 

حضوری و ۲ استان قرمز از لحاظ شیوع کرونا به صورت مجازی خبر داد.
احمد حیدری از آغاز امتحانات پایان ترم در ۷ استان سفید از لحاظ شیوع 
کرونا خبر داد و اظهار کرد: گلستان، سیستان و بلوچستان، گیالن، مازندران و 
فارس از جمله استان هایی هستند که از امروز )۲۴ خرداد( امتحانات واحدهای 
دانشگاه آزاد در آن به صورت حضوری برگزار شد. سخنگوی دانشگاه آزاد با 
اشاره به اینکه امتحانات با رعایت پروتکل های بهداشتی اعالمی از سوی 
وزارت بهداشت و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد، گفت: امتحانات 
در واحدهای این ۷ استان در راستای کاهش جمعیت حاضر در جلسه، در ۲ نوبت 
۸ تا ۱۰ صبح، ۱۰ تا ۱۲ ظهر برگزار شد و در ۲ نوبت دیگر یعنی در ساعت های 
۱۴ تا ۱۶ و ۱۷ تا ۱۹ برگزار می شود.حیدری در ادامه اعالم کرد که امتحانات 

حضوری در استان های سفید از امروز به مدت ۴ هفته ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه امتحانات در ۲ استان که در وضعیت قرمز قرار دارند، 
از امروز به صورت مجازی آغاز شد، خاطرنشان کرد: همچنین طرح تعاون 
دانشجویی که بر اساس آن دانشجویان قرار است در نزدیک ترین واحد محل 

سکونت خود امتحان دهند نیز از امروز اجرایی شد.
سخنگوی دانشگاه آزاد افزود: به طور مثال در تهران ۱۳ حوزه امتحانی 
برای دانشجویان ساکن تهران که در واحدهای سایر استان ها تحصیل می 

کنند، در نظر گرفته شده است و امروز امتحانات در این ۱۳ حوزه برگزار شد.
حیدری اضافه کرد: نحوه برگزاری امتحان در طرح تعاون به این صورت 
است که سواالت امتحانی از واحد مبدا توسط اساتید به صورت رمزگذاری شده به 
واحد مقصد ارسال می شود و پس از برگزاری امتحان، برگه های امتحانی برای 

تصحیح توسط اساتید مربوطه به واحد مبدا مجددا ارسال می شود.

آتش به جان بازار گل تهران افتاد
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  سخنگوی 
امام  بازار گل  از وقوع حریق گسترده در  شهرداری تهران 

رضا )ع( در جاده خاوران خبر داد.
سید جالل ملکی گفت با این که بازار گل امام رضا )ع(  
خارج از حوزه استحفاظی شهرداری تهران است، آتش نشانان 
به سرعت در محل حاضر و موفق به اطفاء حریق شدند و پس 
از اطفاء حریق مشخص شد ۳۲ غرفه در آتش سوخته است.

مرگ سارق هنگام باال رفتن از دیوار
با اعالم گزارشی به مرکز فوریت های ۱۱۰ مبنی بر فوت 
فردی بر اثر ریزش دیوار در یک شرکت تولیدی در حومه 
شهرستان »ساوه« مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به 

محل وقوع حادثه اعزام شدند.
انتظامی  فرمانده  آبادی،  عیسی  اکبر  علی  سرهنگ 
شهرستان ساوه گفت: با بررسی های میدانی مشخص شد، دو 
جوان در حال باال رفتن از دیوار یک شرکت صنعتی بوده اند 
که دیوار ریزش کرده و یکی از آنان زیر آوار گرفتار شده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: بالفاصله تیم های امدادی 
و انتظامی به محل اعزام شدند اما یکی از این افراد به علت 
شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.سرهنگ عیسی 
آبادی خاطرنشان کرد: در تحقیقات مقدماتی از همدست این 
فرد مشخص شد که آنان برای سرقت از دیوار کارخانه باال رفته 
بودند که این حادثه رخ می دهد.بدین ترتیب با دستگیری متهم 

پرونده ای تشکیل شد که در حال سیر مراحل قانونی است.

فوت یک کودک در حین جراحی دست در آبادان
یک کودک پسر، حین عمل جراحی تاندون دست در 
مرکز جراحی مادر آبادان، پس از اعزام به بیمارستان حضرت 

ولیعصر)عج(خرمشهر، جان خود را از دست داد.
در پی فوت این کودک ۴ ساله اروندکناری در مرکز 
خصوصی جراحی محدود مادر آبادان روابط عمومی دانشکده 
آبادان اطالعیه ای صادرکرد که در آن آمده  علوم پزشکی 
است متأسفانه این اتفاق بامداد روز جمعه ۲۳ خردادماه در 
بیمارستان ولیعصر )عج( خرمشهر به وقوع پیوست. معاونت 
در همان  از موضوع  اطالع  به محض  دانشکده  این  درمان 
دقایق اولیه تیم بازرسی ویژه رسیدگی به ماجرای فوت این 
کودک تشکیل شد و هم اکنون در حال بررسی جزئیات دقیق 

این پرونده پزشکی می باشند.
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان نیز ضمن 
تسلیت به خانواده کودک متوفی و ابراز تأسف از این حادثه 
این پرونده  به  تلخ، عنوان کرد شخصًا مسئولیت رسیدگی 
بر عهده خواهد گرفت و در اسرع وقت گزارشات الزم  را 
را به مراجع ذیصالح ارائه می کند تا از طریق سازمان نظام 
پزشکی و پزشکی قانونی با عاملین بروز این حادثه در هر 

جایگاه و منصبی برخورد قانونی صورت پذیرد.

مرگ چوپان بر اثر نیش مار در آذربایجان شرقی
مار سمی جان یک دامدار ۴۰ ساله را  در روستای یکان کهریز 
یامچی شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی گرفت.دهیار روستا 
یکان کهریز گفت: این دامدار هنگام چرای گوسفندان در مراتع 

و کوه ها دچار مار گزیدگی از چند ناحیه بدن شد و جان باخت.

یک کشته و 4 مصدوم به دلیل واژگونی پراید
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از کشته و مصدومیت 
۵ نفر به دلیل واژگونی یک خودروی پراید در شیراز خبر داد.

مجتبی خالدی گفت: حادثه واژگونی خودروی پراید  در 
محور فیروزاباد - قیروکارزین در ساعت ۰۶:۳۱ روز جمعه 
به سامانه اورژانس کشور اطالع داده شد و بالفاصله ۴ نفر 
مصدوم حادثه به مرکز درمانی انتقال یافتند و متاسفانه برب 

اثر ا حادثه یک نفر نیز جان باخت.

اهدای عضو جوان 21ساله به بیماران نیازمند
مسئول هماهنگی اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی 

یاد  زنده  خانواده  فداکاری  با  گفت:  فارس   استان  در  فسا 
تصادف  سانحه  علت  به  که  فسا  ساکن  میرزایی  سیاوش 
بیماران  به  وی  بدن  اعضای  بود،  شده  مغزی  مرگ  دچار 
نیازمند اهداء شد.راضیه آسوده گفت : مرحوم میرزایی پس 
از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و با فداکاری و رضایت 
خانواده ایشان در بیمارستان حضرت ولی عصر )عج( فسا 
با همکاری بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحت 

عمل جراحی و جداسازی اعضاء قرار گرفت.
در  وی  روده  و  پانکراس  ها،  کلیه  کبد،   افزود:  وی 
ابوعلی  بیمارستان  به  پیوند  برای  و  جداسازی  بیمارستان 

سینای شیراز ارسال شد.

دو خواهر در رودخانه کارون غرق شدند
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  عامل  مدیر 
ام التلول  منطقه  در  خواهر   ۲ گفت:  خرمشهر  شهرداری 

خرمشهر در رودخانه کارون غرق شدند.
محمدرضا خباری افزود: این حادثه امروز از سوی اهالی 
منطقه ام التلول خرمشهر به آتش نشانی خرمشهر اطالع داده 
شد و در پی آن گروه امداد و نجات به منطقه محل حادثه 
اعزام شد.وی از پیدا شدن جسد یکی از ۲ خواهر غرق شده 
در رودخانه کارون خبر داد و گفت: این دختر که ۱۴ سال 
سن داشت هنگامیکه قصد داشت خواهر هشت ساله خود را 

از رودخانه نجات دهد غرق شد.
التلول  ام  آنجا که در منطقه  از  اظهار داشت:  خباری 
خرمشهر سرعت آب رودخانه زیاد است تاکنون جسد دختر 

هشت ساله پیدا نشده است.
وی ادامه داد: جست وجو برای یافتن جسد دختر هشت 
ساله ادامه دارد ضمن اینکه صیادان محلی نیز برای کمک 
به پیدا کردن جسد این دختر تورهای ماهیگیری خود را در 

بخشی از رودخانه پهن کردند.

نجات از اعدام با فروش خانه پدری
پسر جوان که در جریان یک درگیری مرتکب قتل شده 
بود با فروش خانه پدری اش و کمک نیکوکاران توانست 

رضایت اولیای دم را بگیرد و به زندگی بازگردد.

از شامگاه دوشنبه ۱۶ اسفند  این پرونده  رسیدگی به 
سال ۹۵ با گزارش مأموران کالنتری ۱۴۸ انقالب به بازپرس 
آغاز شد. پسر ۲۰ ساله ای در مقابل  پایتخت  کشیک قتل 
دکه روزنامه فروشی در تقاطع بلوار کشاورز و خیابان کارگر 

با ضربات چاقو از پا درآمده بود.
بدنبال اعالم این خبر بازپرس کشیک قتل و تیم بررسی 
صحنه جرم راهی محل شدند. با حضور تیم جنایی در محل 
حادثه مشخص شد که درگیری بین صاحب دکه به نام مهران 

و دوستانش و چند پسر دیگر بوده است.
مهران در تحقیقات گفت: بعد از ۴ سال کار کردن با 
مردی که دکه روزنامه فروشی داشت موفق شدم خودم یک 
دکه بگیرم و کار کنم. ۱۰ روزی بود که کارم را شروع کرده 
بودم و دوستم نیز از شهرستان آمده بود. از چند روز قبل 
فردی برایم در تلگرام پیام هایی می فرستاد و مدعی بود که 
دختر کارفرمای سابقم دختر خوبی نیست و من حق ندارم به 
او عالقه مند شوم. بعد از دریافت این پیام ها، چند بار با شماره 
تلفن موردنظر تماس گرفتم که جواب نداد. بعد برایش در 
تلگرام پیام دادم که اشتباه می کنید من به او عالقه ای ندارم. 
فقط با پدرش همکار بودم. اما پیام های من فایده نداشت و 

این تهدید ها ادامه داشت.
پسر جوان گفت: دعوای تلگرامی ادامه داشت تا او با 
من تماس گرفت و از من خواست آدرس دکه ام را بدهم. ابتدا 
آدرس اشتباهی دادم، اما او متوجه شد و وقتی اصرارهایش 
را دیدم آدرس را به پسر جوان دادم. وقتی به مقابل دکه 
آمد با هم درگیر شدیم و سه نفر از دوستانش هم وارد این 
دعوا شدند. درگیری باال گرفت و آن ها با چاقو به ما حمله 

کردند و من هم پسر جوان و یکی از آن ها را با چاقو زدم.
صحنه  بازسازی  و  جنایت  به  جوان  پسر  اعتراف  با 
باتوجه  رفت.  محاکمه  میز  پای  کیفری  دادگاه  در  او  قتل، 
به درخواست اولیای دم، اعتراف متهم به جنایت، اظهارات 
شاهدان و مدارک موجود در پرونده او به قصاص محکوم شد.

مهران،  قصاص  حکم  تأیید  با  و  گذشته  سال  اسفند 
سازش  و  واحد صلح  تالش  با  اما  رفت،  دار  چوبه  پای  او 
دادسرای امور جنایی پایتخت او موفق شد ۴ ماه از خانواده 

مقتول مهلت بگیرد.
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اشتغال  به کار ۵۵ هزار زن سرپرست خانوار در سال 98
رئیس کمیته امداد از ایجاد اشتغال برای ۵۵ هزار زن سرپرست خانوار 
در سال ۹۸ خبر داد و گفت: افزایش بی سابقه اجاره بها و اتمام قرارداد مسکن 

۷۰ هزار خانوار مددجو از نگرانی های امروز امداد است.
سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد با اشاره به اقدامات این نهاد 
برنامه ریزی کمیته  ایران همدل و ماه مبارک رمضان گفت:  در رزمایش 
امداد راه اندازی ۳۱۳ آشپزخانه و طبخ ۵ میلیون پرس غذای گرم بود که با 
مشارکت مردم ۱۸۱۰ مرکز پخت غذا ایجاد و ۱۱ میلیون پرس غذای گرم 

بین نیازمندان توزیع شد.
رئیس کمیته امداد با بیان اینکه مردم نیکوکار در ماه مبارک رمضان 
امسال ۵۴۰ میلیارد تومان به کمیته امداد کمک کردند، افزود: ۲ میلیون و 
۲۰۰ هزار بسته غذایی در ماه پر فیض رمضان تهیه و بین نیازمندان توزیع 
شد که حدود ۵۰۰ هزار بسته آن توسط بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی 

فرمان امام )ره( تهیه شده بود.
رئیس کمیته امداد با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه، ایجاد 
ساالنه ۷۰ هزار اشتغال توسط کمیته امداد پیش بینی شده است، خاطرنشان 
کرد: در سال ۹۶ معادل ۱۷۰ هزار شغل، سال ۹۷ حدود ۱۴۸ هزار و سال 

۹۸ بیش از ۱۷۵ هزار فرصت شغل ی برای مددجویان ایجاد شد.
وی با بیان اینکه ۴۱ درصد اشتغال کشور در سال گذشته توسط کمیته 
امداد ایجاد شده است، ادامه داد: این نهاد سال گذشته برای ۵۵ هزار زن 

سرپرست خانوار شغل ایجاد کرده است.
بختیاری راه اندازی صندوق قرض الحسنه امداد والیت تحت نظارت 
بانک مرکزی را نمونه بارز بانکداری اسالمی دانست و تاکید کرد: این 
صندوق در سال گذشته ۲.۳۰۰ میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه به 
۳۴۵ هزار نفر پرداخت کرد که ۸۰ درصد آنان مددجو و ۲۰ درصد اقشار 

نیازمند بودند.
رئیس کمیته امداد دغدغه اصلی این نهاد برای مددجویان و اقشار 
نیازمند در شرایط کنونی را مسکن و افزایش چند برابری اجاره بها دانست 
و افزود: طی روزها و هفته های آتی قرارداد رهن و اجاره ۷۰ هزار خانوار 
مددجویی به اتمام می رسد که در این شرایط سخت باید به فکر آنها بود و 

اقدامی برایشان انجام داد.

حجت االسالم ذوعلم گفت: هیچ 
گاه مسئله تحول آموزش و پرورش جزو 
مسائل اول و کالن قوه مقننه نبوده است.

حجت االسالم علی ذوعلم، رئیس 
برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  سابق 
گذشته  شامگاه  برنامه  در  آموزشی 
باید  طبیب  ینکه  ا بیان  با  پرسشگر 
ارائه  عملی  راهکار  و  تشخیص صحیح 
توسط  راهکارها  این  تکرار  ولی  دهد، 
طبیب خودش به تنهایی مشکلی را حل 
نمی کند و مخاطب باید به دنبال عمل 
به نسخه وی باشند گفت: رهبری تاکید 
فرموده اند که در نظام آموزش و پرورش 
نیازمند تحول هستیم و این نکته را ۱۳ 
سال قبل و در سال ۸۶ هم مطرح کرده 
بودند و عنوان سند تحول هم به دنبال 
تعبیر رهبری بر این سند نامگذاری شد.

فرموده  مطرح  ایشان  افزود:  وی 
بودند که در آموزش و پرورش روش های 
باقی  همچنان  که  داریم  متحجرانه ای 
مانده است و باید مطالعه کتاب در برنامه 
درسی لحاظ و فلسفه برای کودکان در 

دوره ابتدایی مطرح شود.
مبانی  به  باید  اینکه  بیان  با  وی 
امر  یک  تحول  گفت:  بپردازیم  تحول 
کاری  آن  قبال  در  باید  و  نیست  عینی 
انجام شود که مقدماتش از قبل فراهم 
وجود  مشترکی  و  درست  فهم  تا  باشد. 
محقق  عمل  در  تحول  باشد،  نداشته 
رهبری  فرمایشات  مخاطب  نمی شود. 
سه  اینجا  در  است.  کشور  دستگاه  کل 
نقالب  ا عالی  شورای  اساسی  ضلع 
باید  قوه مجریه  و  مقننه  قوه  فرهنگی، 

در تعامل باشند.

ذوعلم افزود: هیچ گاه مسئله تحول 
و  اول  مسائل  جزو  پرورش  و  آموزش 
وزارت  است.  نبوده  مقننه  قوه  کالن 
دولت  از  جزئی  هم  پرورش  و  آموزش 
است و نمی توان کل بار را بر روی دوش 

این وزارتخانه گذاشت.
و  پژوهش  سازمان  سابق  رئیس 
برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه یکی از 
موانع تحول محتوایی آموزش و پرورش، 
کنکور است اظهار کرد: مجلس زمانی به 
دنبال حذف آن بود که تا کنون هم محقق 
نشده است. کنکور یک مانع جدی است. 
خوشبختانه وزرای آموزش و پرورش دائمًا 
این بحث را مطرح کرده اند که ما ارزشیابی 
واقعی مان برای آموزش و پرورش در کنکور 
منحصر می شود و خانواده ها، مدیران مدارس 
دغدغه  میانی  الیه های  مدیران  حتی  و 

رسیدن دانش آموزان به کنکور را دارند.
وی ادامه داد: آزمون ورودی سمپاد 
باره  این  در  بارها  است،  همینطور  هم 
بحث شده اما به یک جمع بندی نهایی 
نمی رسد که مبنای یک تحول بشود. راه 
حل اساسی رفع مانع کنکور در درون خود 

آموزش و پرورش است.
باید  که  دست اندرکارانی  به  وی 
عمقی و کاربردی بودن مبانی تحول را 
ایجاد و دنبال کنند اشاره کرد و گفت: 
گاهی بیان می شود که فقط کتاب های 
درسی باید تغییر کنند. این موضوع را نفی 
نمی کنم ولی در حال حاضر کتاب هایی 
که تغییر کرده اند در اجرا چندان موفق 
انگیزه  و  دانش  و  مهارت  زیرا  نبوده اند 
کافی  حد  به  کار  این  برای  معلمان 

نبوده است.

و  پژوهش  سازمان  سابق  رئیس 
برنامه ریزی آموزشی افزود: نتوانسته ایم در 
ستاد آموزش و پرورش یک فرایند مستمر، 
موثر و واقعی برای رشد توانمندی معلمان 
ایجاد کنیم و چندین سال است که ضمن 
خدمت معلمان به عنوان یک مسئله فرعی 
مغفول  و  نگریسته می شود  کلیشه ای  و 

باقی مانده است.
برای  کالن  راه  نقشه  به  ذوعلم 
تحول اشاره کرد و گفت: این نقشه راه 
را هم کمتر می بینیم. اگر تصور کنیم که 
در عرصه تعلیم و تربیت وزیر آموزش و 
پرورش راهبر تحول است، چندان تصور 
درست و واقع بینانه ای نیست. وزیر بودن 
جایگاه  یک  جایگاه ها،  سایر  کنار  در 

سیاسی متناسب با اقتضائات است.
قرار  پس  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
است چه کسی تحول را راهبری کند؟ 
عالی  شورای  است  بوده  قرار  گفت: 
و  مراقب  و  رصد  فرهنگی  نقالب  ا
انجام  چقدر  کار  این  کند؛  راهنمایی 
در  تحول  نیازمند  قطعًا  است؟  شده 

وقتی  تا  اما  هستیم  پرورش  و  آموزش 
الزم  مقدمات  و  نشود  شناسایی  موانع 
این  همچنان  نشود  احصا  تحول  برای 
ماند. خواهد  باقی  ناکرده  عمل   نسخه 

و  پژوهش  ن  ما ز سا بق  سا ئیس  ر
ینکه  ا بیان  با  آموزشی  برنامه ریزی 
پرورش  و  آموزش  وزیر  از  نمی توانیم 
انتظار داشته باشیم که تحول را به تنهایی 
راهبری کند گفت: راهبری تحول فراتر 

از وزیر است.
وی درباره موانع تحول در آموزش 
از  عمیق تر  موضوع  گفت:  پرورش  و 
سند  اجرای  برای  کارگروه  تشکیل 
تحول است. ما شورای عالی آموزش و 
پرورش را داریم که ریاست آن برعهده 
رئیس جمهور است، اما جلسات با حضور 
وی تشکیل نمی شود. این اهتمام کالن 

ملی کم است.
افزود: در مجلس هم خالء  ذوعلم 
وجود دارد و اغلب مجلسی ها دغدغه های 
منطقه ای دارند. کمیسیون آموزش دغدغه 
هم  گاهی  خیر.  مجلس  همه  اما  دارد 

طرح های خامی ارائه شده مانند پیشنهاد 
حذف آموزش زبان انگلیسی یا تنوع مدارس 
که پخته و عمیق و برآمده از کل مجلس 
را  خودشان  باید  دولت  کل  است.  نبوده 

مسئول رشد تعلیم و تربیت بدانند.
مانع  و  مسئله  اینکه  بیان  با  وی 
اندیشه ای  اصلی عدم تحول، فلسفی و 
است گفت: کسانی هستند که اعتقادی به 
این موضوع ندارند و صریحاً نقد می کنند. 
در الیه های مختلفی از سیاست گذاری و 
تصمیم گیری افرادی قرار می گیرند که به 
ریشه های تحول باور ندارند و نمی توانند 
این نگاه را دنبال کنند. این طور نیست 
مبانی  می دهند  شعار  که  آنها  همه  که 
نظری تحول را خوب فهم کرده باشند و 

بخواهند اجرا شود.
و  پژوهش  سازمان  سابق  رئیس 
اینکه  به  اشاره  با  آموزشی  برنامه ریزی 
آمد  در  اجرا  به  چهار سال طرح ۲۰۳۰ 
که با مبانی استقالل فرهنگی ما سازگار 
نبود اگرچه برخی بندهای آن خوب بود 
ما  تحول  نمی توانست  سند  کلیت  اما 
تحول  سند  روی  ایا  گفت:  کند  تبیین 
ای  گذاری  سرمایه  چنین  هم  بنیادین 
صورت گرفت؟ ما در واقع با برخی موانع 
برخاسته از اندیشه های متفاوت از سند 
تحول روبروییم و برخی نه تنها کمکی 
نمی کنند بلکه مانع تراشی هم می کنند.

وی با بیان اینکه مافیای کنکور هم 
آشکارا  آنها  و  است  بسیار مهمی  بحث 
مانع نمی شوند و با چند واسطه این کار 
را انجام می دهند گفت: الیه های مختلف 
و مسائل زیرپوستی وجود دارد چون فشار 
از بیرون وزارتخانه که یک واقعیت است. 

اگر سه ضلع یاد شده در کنار هم قرار 
بگیرند و بتوانیم یک وحدت گفتمانی در 
باب تحول شکل دهیم می تواند کمک 

کننده باشد.
عملیاتی  راهکارهای  ارائه  به  وی 
پرداخت و گفت: مجری و ناظر بر اجرای 
سند، شورای عالی انقالب فرهنگی است. 
کارگروهی  تشکیل  ایده  بررسی  مرجع 
که  تحول  سند  اجرای  بر  نظارت  برای 
دکتر زاهدی مطرح کرد نیز شورای عالی 

انقالب فرهنگی است.
ذوعلم به مقاومت در برابر تحوالت 
و تغییرات کتب درسی اشاره کرد و گفت: 
حجم عظیمی از نیروی انسانی، اندیشه ها 
و انگیزه ها باید با تحول همراه شوند که 
اندیشه  این  است.  فهم صحیح  نیازمند 
درست مطرح نشده و گاهی هم به شکل 
و شکل  شده  بیان  نادرست  و  انحرافی 
کلیشه ای و تحمیلی به خود گرفته است.

و  پژوهش  سازمان  سابق  رئیس 
برنامه ریزی آموزشی ادامه داد: ۶ زیرنظام 
در هم  کاماًل  باید  تحول  آموزشی سند 
برنامه ها  کدام  اینکه  شود.  اجرا  تنیده 
در اولویت است و چگونه باید اجرا شود 
در  گذشته  سال  دارد.  کار  جای  هنوز 
سازمان پژوهش بازطراحی برنامه درسی 
تربیتی دوره های تحصیلی در دستور  و 
کار قرار گرفت که در حال انجام است. 
این کار باید در قالب یک پروسه علمی 
و ماندگار ادامه یابد. رسانه ملی هم باید 
ایجاد  این مسئله سرمایه گذاری،  روی 
و گفتمان سازی کند.  پیگیری  مطالبه، 
مدت  این  در  که  نکنیم  فراموش  البته 

کارهای خوبی هم انجام شده است.

تحول آموزش و پرورش هیچ گاه جزو مسائل اول دولت نبوده است

ها
ده 

گزی

سوگند رام
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بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
از دانش  نفر  اینکه ۱۳ میلیون و ۵۰۰ 
آموزان،مدیران و معلمان در شبکه شاد 
شاد  شبکه  گفت:ایجاد  هستند،  عضو 
توسط ایران برای ارائه آموزش در بستر 
شبکه امن داخلی قابل توجه بوده است.

دیدار  در  میرزایی  حاجی   محسن 
با نماینده ولی فقیه در استان همدان، 
با کرونا  اظهار کرد: اگرچه سال جدید 
آغاز شده است اما خوشبختانه جمهوری 
این  اسالمی واکنش هوشمندانه ای در 

زمینه نشان داد. 
وی با بیان اینکه در حوزه آموزش 
سرعت واکنش کمیت و کیفیت متناسب 
با این پدیده بسیار قابل توجه بوده است، 
در  کرونا  بیماری  ماه  بهمن  در  گفت: 
برای  بنابراین  کرده  پیدا  شیوع  ایران 
ویروس  گسترده  شیوع  از  جلوگیری 
که  شدند  تعطیل  اسفندماه  در  مدارس 
برای فاصله نیفتادن بین آموزش دانش 
آموزان در کمتر از یک ماه برنامه های 

تلویزیونی آغاز شدند.
بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
پوشش  درصد   ۹۸ ز  ا بیش  ینکه  ا
داشتیم  تلویزیونی  برنامه  جغرافیایی 
آموزش ها  و  برنامه ها  دانلود  امکان  و 
هم میسر بود،افزود: طبق آمار یک ماه 
برنامه  بار  میلیون   ۲۷ از  بیش  گذشته 

های تلویزیونی دانلود شده بودند.
برای  ینکه  ا به  کید  تا با  وی 
تعاملی  ارتباط  تردیدها  و  ابهام  رفع 

فراهم  معلمان  و  آموزان  دانش  بین 
سکوی  خوشبختانه  کرد:  بیان  شد، 
مناسبی برای آموزش در کشور تولید 
از  نفر  میلیون   ۱۳.۵ از  بیش  و  شد 
به  آموزان  ودانش  مدیران  معلمان، 

پیوستند. شاد  شبکه 
که  کسانی  برای  کرد:  بیان  وی 
اینترنت  و  تلویزیون  با  ارتباط  امکان 
و  فراهم  خودآموز  بسته های  نداشتند 

دراختیار آنها قرار داده شده است.
اینکه  به  اشاره  با  میرزایی  حاجی 
حضور  سرکالس  معلم  استان   ۱۱ در 
یافتندو در مدت کوتاه سامانه آموزشی 
کشور  به  را  خوبی  بومی  ظرفیت  شاد 
اضافه کرد،افزود: اکنون در شبکه شاد 
مدیران  با  زنده  ارتباط  برقراری  امکان 

وجود دارد. 
به  شاد  شبکه  اینکه  بیان  با  وی 
اکنون  و  اضافه شده  رسانه های کشور 
نیز برای اوقات فراغت دانش آموزان و 
تابستان به فکر هستیم تا برنامه های 
با موضوعات مختلف و عترتی  تربیتی 
برای آنها تدوین کنیم، اعالم کرد:اکنون 
پس از ورود به زیست جدید به دنبال 
استفاده از ظرفیت های تازه هستیم البته 
هیچ چیز جای کالس را نمی گیرد اما 
االن ناگزیر هستیم وباید حداکثر استفاده 

را از ظرفیت ها را داشته باشیم.
در  اینکه  بیان  با  میرزایی  حاجی 
در  دروس  تمام  محتوای  حاضر  حال 
گفت:  است،  دسترس  در  شاد  شبکه 

کرونا  شیوع  مدت  در  بتوانیم  امیدوارم 
آموزش  برای  اثرگذاری  اقدام  ویروس 

دانش آموزان فراهم کنیم.
وی با اشاره به اینکه در این مدت 
تجربه کشورهای دیگر قابل توجه بوده 
بین  اجالس  کرد:  خاطرنشان  است، 
کشورهای  پرورش  و  آموزش  وزاری 
صورت  به  پیش  چندی  که  اسالمی 
مجازی برگزار شد تقریبا هیچکدام کار 
متمایزی را انجام نداده بودند اما ایجاد 
شبکه شاد توسط ایران قابل توجه بوده 
که همه آموزش ها در بستر شبکه امن 
داخلی انجام می شد و این ظرفیت بسیار 

خوبی برای جمهوری اسالمی است.
بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
هم  جدید  تحصیلی  سال  برای  اینکه 
برنامه ریزی می شود تا اگر تعطیل شد 
چگونه و اگر برقرار شد چگونه آموزش 
بندی  رتبه  گفت:  کند،  پیدا  ادامه  ها 

انجام شده است  معلمان در دو مرحله 
برای  خوبی  همراهی  دولت  همچنین 
تا  داشته  معلمان  حقوق  عادالنه شدن 

منزلت آنها حفظ شود.
اینکه  به  اشاره  با  میرزایی  حاجی 
رهبری  معظم  مقام  مطالبات  از  یکی 
همین  قالب  در  که  است  تحول  سند 
ریزی  برنامه  تحولی  بسته   ۲۵ سند 
جاری  سال  کرد:در  بیان  است،  شده 
مدارس  در  را  سند  این  از  محورهایی 

مشاهده خواهیم کرد.
سازمان  آجر  به  آجر  طرح  وی 
نوسازی مدارس کشور را مطلوب دانست 
و یادآور شد: فرهنگ مسئولیت پذیری 
طرح  این  با  سازی  مدرسه  فرهنگ  و 

نهادینه می شود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام 
تمرکز  امروزه  نیز گفت:  جمعه همدان 
بنابراین  است  جوان  نسل  بر  دشمن 
باید مقوله تربیت در آموزش و پرورش 
چراکه  باشد  داشته  خاصی  جایگاه 
آموزش و پرورش حساس ترین وظیفه 

را در امر تربیت دارد.لمسلمین
لمسلمین  ا و م  سال ال ا حجت   
کرد:  اظهار  موثقی  شعبانی  اهلل  حبیب 
آموزش ها و تدریس آموزش و پرورش 
از  مناسب  ایام کرونا سرعت عمل  در 
بنابراین  داشت  کیفی  و  کمی  لحاظ 
از دست اندرکاران آموزشی  الزم است 
بودند  درگیر  ماه  چندین  که  کشور 

قدردانی کنیم.

بسیاری از خانواده ها توان پرداخت اجاره بها ندارند 
از  یکی  قطعا  که  کرد  تاکید  یازدهم  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
مطالبات مهم نمایندگان از وزارت راه و شهرسازی انجام اقدام موثر در مدت 
زمان معینی در حوزه مسکن است؛ چراکه ساماندهی این بازار نیازمند یک 

بسته کامل است که همه جزئیات را دیده باشد.
بیان کرد: سئوالی که  بازار مسکن  به وضعیت  اشاره  با  اقبال شاکری 
امروز همه نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی دارند این است که رها شدن 
اجاره بها و خرید مسکن قرار است چگونه مدیریت شود. ضربات سختی به 
مردم و به ویژه اقشار متوسط جامعه از نابسامانی بازار مسکن وارد شده است.

از  بسیاری  اجاره  قیمت  رفتن  باال  با  امروز  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
خانواده ها توان پرداخت اجاره بها ندارند و این امر باعث شده تا افراد از محل 
از آنجا به حواشی شهر بروند که در شأن و  زندگی خود به اطراف شهر و 

جایگاه مردم ما نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، تصریح کرد: مدیران امر نتوانستند 
اقدام موثری برای ساماندهی بازار مسکن انجام دهند. قطعا یکی از مطالبات 
اقدام موثر در مدت زمان  انجام  راه و شهرسازی  از وزارت  نمایندگان  مهم 
معینی در این حوزه است. ما انتظار داریم وزیر راه و شهرسازی اعالم کند که 
چه اقداماتی قرار است در مدتی  معین برای ساماندهی بازار مسکن انجام 

دهد و خروجی آنها چه خواهد بود.
آیا  ببیند که  تا  نیز نظارت کند  آنگاه مجلس  ادامه تاکید کرد:  وی در 
برنامه های تعیین شده محقق می شود یا خیر. اکنون به نظر می رسد مدیریت 
و نظارت محکمی در حوزه مسکن در کار نیست. یکی از ابزارهای مدیریت 
به  را  باشد که عرضه مسکن  بر خانه های خالی  مالیات  این حوزه می تواند 
طرف  بر  را  حوزه  این  مشکالت  همه  تواند  نمی  اما  می دهد  افزایش  بازار 
کند. ساماندهی بازار مسکن نیازمند یک بسته کامل است که همه جزئیات 

را دیده باشد.

واسطه گری در بازار باید تابع چارچوب های جدی تری شود
نماینده مردم چابهار در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در مورد 
علت افزایش قیمت محصوالت کشاورزی گفت: یکی از دالیل مهم افزایش 
نرخ محصوالت کشاورزی، نقش واسطه ها و دالل هاست. کمیسیون کشاورزی 
مجلس یازدهم برنامه هایی در خصوص نظام مند شدن واسطه ها خواهند داشت.

از  ناشی  را  کشاورزی  محصوالت  قیمت  افزایش  سعیدی  معین الدین 
»واسطه گری« دانست و گفت: دالیل متعددی را می توان برای افزایش نرخ 
محصوالت کشاورزی مطرح کرد. مهم تر از همه، نقش واسطه ها و دالل هاست 
که باید تالش هایی در جهت کوتاه کردن دست این افراد صورت بگیرد. البته 
نباید همه واسطه ها را حذف کنیم. ما باید واسطه ها را در یک نظام تولیدی 
مدیریت کنیم. واسطه گری باید تابع چارچوب های جدی تری باشد. علت افزایش 

هر چه باشد، کشاورز از هر نوع افزایش قیمت بی بهره است.
وی با بیان اینکه »سودی که بخش داللی در حوزه کشاورزی می برد 
قابل قیاس با زحمت زیاد و سود کمی که کشاورز می برد، نیست« اظهار کرد: 
ایجاد  بلوچستان  و  استان سیستان  برای  روز یک مشکل  دولتی هر  بخش 
می کند. مثال هم اکنون کشاورزان استان سیستان و بلوچستان مشکل سوخت 
دارند. شرکت نفت سوخت آنها را تأمین نمی کند. این مشکل به نوعی جلوی 

توسعه روند کشاورزی را گرفته است.
نماینده مردم چابهار در مجلس افزود: متأسفانه عمده زمین های کشاورزی 
جنوب استان سیستان و بلوچستان، ملی شده اند. یعنی همان نگاهی که در 
شمال کشور برای جنگل ها بوده برای جنوب کشور نیز کپی کرده اند. نباید 
سناریویی که برای شمال پیچیده ایم را برای جنوب کشور هم اجرایی کنیم؛ 
چرا که محدودیت موجود در حوزه انتخابیه ما، محدودیت آبی است نه زمینی. 
به نظرم مجلس یازدهم باید ریل گذاری هایی در این زمینه انجام دهد تا این 
با قابلیت کشاورزی، احیاء شود. چیزی حدود ۹۱ درصد این اراضی  اراضی 

ملی شده اند.
مجلس  طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  داد:  ادامه  سعیدی 
یازدهم برنامه هایی در خصوص نظام مند شدن واسطه ها خواهند داشت. ما در 
این حوزه مشکل تقنینی نداریم. مشکل ما کامال نظارتی است. وقتی جهاد 
کشاورزی، به عنوان حامی حقوق کشاورزان، نظارت دقیقی روی بازار ندارند، 

دست دالل ها در این حوزه باز می شود.
نماینده مردم چابهار در مجلس با اشاره به تأثیرات سیاست های وارداتی 
و صادراتی به قیمت محصوالت گفت: ما در زمینه سیاست های وارداتی و 
صادراتی هم رویه درست و حسابی نداریم. مثال ممکن است محصوالتی وارد 
شود که مشابه آن را در کشور داریم. این وضعیت نظام عرضه و تقاضا را با 

مشکل مواجه کرده و روی قیمت محصوالت هم تأثیر می گذارد.
این پرسش که وظایف بخش دولتی چیست؟ گفت:  وی در پاسخ به 
بعضی محصوالت استراتژیک با قیمت تضمینی خریداری می شود. هیچ جای 
دنیا این قیمت را برای همه محصوالت در نظر نمی گیرد. اما مسائلی مثل 
بیمه محصوالت کشاورزی می تواند مؤثر باشد. مثال موز و خرما غذایی است 
که جنوب استان و سیستان و بلوچستان تولید می شود اما بیمه نیستند و اوضاع 

مناسبی از نظر قیمتی برای کشاورزان و خریداران ندارد.

مدرسه سازی در 40 سال گذشته  متوازن نبوده
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی گفت: طی 
۴۰ سال گذشته مدرسه سازی در کشور به صورت متوازن نبوده و قسمت 
هایی مدرسه ساخته شده که اکنون خالی است و در قسمت های دیگر با 

انبوه جمعیت مواجه هستیم.
حمیدرضا حاجی بابایی ، با بیان اینکه آموزش و پرورش جان توسعه، 
رشد و تعالی یک کشور محسوب می شود، اظهار کرد: هر آنچه به آموزش 
و پرورش خدمت شود زینت کشور خواهد بود و در طول ۴۰ سال گذشته 
از انقالب زحمات زیادی برای آموزش و پرورش کشیده شده اما حق آن 

ادا نشده است.
وی با بیان اینکه باید مسائلی چون احداث استخر و فضاهای آموزشی 
دانش آموزان در اولویت باشند، افزود: اگر دانش آموزان و بچه های ایران 

خوب تربیت شوند در آینده خانواده خوبی را تشکیل می دهند.
وی با بیان اینکه سند تحول بنیادین می گوید تمام مدارس کشور باید 
مجتمع حیات طیبه باشند، خاطرنشان کرد: مجتمع حیات طیبه بدان معناست 
که باید مدرسه ای در همدان با چندین حیاط ساخته شود که یک مدیر راهبردی 

و چند مدیر تخصصی داشته باشد.
حاجی بابایی با بیان اینکه امور اجرایی باید توسط مدیر راهبردی پیگیری 
شود، اظهار کرد: مدیر در سه سال اول ابتدایی کارش تخصصی است و با 
کارهای مدیر راهبردی کار ندارد و باید از روز اول دانش آموز برای آن پرونده 
تشکیل داده و وضعیت دانش آموز را بررسی کند و در صورت لزوم این دانش 

آموز را به مدیر راهبردی ارجاع می دهد.
وی با بیان اینکه در حیات طیبه پدر و مادرها نیز باید در مدرسه دوره 
ببینند، اعالم کرد: کلمات در آموزش بار معنایی داشته و هر یک کلمه ای که 
به کار برده می شود، بار تعلیم و تربیتی دارد و در یکی از روزهای هفته پدر 

و مادر و دانش آموز باید با هم در مدرسه حضور داشته باشند.
نماینده مردم همدان در خانه ملت با بیان اینکه آموزش و پرورش از 
باید  فرهنگیان  دانشگاه  گفت:  است،  خطر  معرض  در  انسانی  نیروی  ناحیه 
به شدت تقویت شود و قلب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دانشگاه 

فرهنگیان است.
حاجی بابایی با بیان اینکه دولت و مجلس و همه مسئوالن باید برای 
تقویت این امر با جدیت ورود پیدا کنند، افزود: اگر می خواهیم کشور نجات 

پیدا کند راهی جز تقویت آموزش و پرورش وجود ندارد.
وی با بیان اینکه زحمات زیادی کشیده شده اما به علت فروچاله های 
آموزش و پرورش هنوز مشکالت فراوانی وجود دارد، مطرح کرد: منتظریم نظام 
رتبه بندی وارد مجلس شود همچنین حدود ۷۰ پروژه مصوب برای همدان 

داریم که اگر این طرح ها اجرا شوند، دگرگونی ایجاد خواهد شد.
وی در ادامه بیان کرد: در ۴۰ سال گذشته مدرسه سازی  در کشور به 
صورت متوازن نبوده و قسمت هایی مدرسه ساخته شده که اکنون خالی است 

و در قسمت های دیگر با انبوه جمعیت مواجه هستیم.

برای سالمت و معیشت ائتالف ملی ایجاد شده است 
رئیس جمهور گفت: ما هنوز به نقطه ای نرسیده ایم که ۶۰ یا ۶۵ درصد 
جمعیت با این ویروس مواجه شده و از آن عبور کرده باشند و ایمنی دسته جمعی 

به وجود آمده باشد، پس نگرانی ها همچنان وجود دارد.
حجت االسالم و الملسمین حسن روحانی در جلسه روز شنبه ستاد مقابله 
با کرونا، اظهار داشت: در فروردین و اردیبهشت امسال تولیدات ما در بیشتر 
زمینه ها افزایش یافته است، البته در گردشگری، حمل و نقل و صنعت هوانوردی 
شرایط فرق می کند با این حال در بخش کشاورزی، خدمات و صنعت تولیدات 
ما در فرودرین و اردیبهشت نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، ۱۰ تا ۱۲ درصد 

افزایش یافته است.
وی ادامه داد: صادرات هم در مسیر خوبی قرار گرفته است، در اسفند سال 
گذشته و فروردین و اردیبهشت امسال مرزها بسته بود اما در خرداد بسیاری از 
مرزها باز شد و صادرات غیر نفتی افزایش یافته و اکنون شرایط بانک مرکزی 

و ارز آوری بهتر شده است.
روحانی خاطرنشان کرد: امروز یک وحدت و انسجام در حکمرانی کشور 
ایجاد شده است و دست یکدیگر را گرفتن به جای مشت  گیری به وجود آمده 
است. امروز همه قوا و نیروها کنار هم هستند؛ در واقع ما کرونا را از یک تهدید 
به یک فرصت تبدیل کردیم و قواها و نهادها به یکدیگر نزدیک شد؛ یک ائتالف 
ملی برای سالمت و معیشت مردم و در واقع یک ائتالف ملی برای زندگی ایجاد 

شده است که یک دستاورد بزرگ بوده و نباید آن را از دست بدهیم.
روحانی در ادامه این جلسه با اشاره به نحوه شیوع بیماری کرونا خاطرنشان 
کرد: این بیماری در یک کشور آغاز شد، به پیک رسید و از پیک عبور کرد 
و از دورازه ای وارد کشور دوم و سوم شد و به همین صورت ادامه یافت. در 
ایران استان هایی به سرعت به پیک رسیدند مثل قم و گیالن و سپس سایر 
استان ها به پیک رسیدند اما در نموادری که امروز نشان داده شده، بسیاری از 
استان هایی که به پیک رسیده بودند اکنون از پیک خارج شده و در شرایط فوق 
العاده نیستند؛ البته بیماری هنوز وجود دارد چند استان دیگر همان وضعیت را 
دارند و ما اکنون در پیک اول هستیم؛ خوزستان کم کم در حال عبور از پیک 
است و سایر استان ها به تدریج وارد پیک شده و از آن عبور می کنند. وضعیت 

زرد، قرمز و سفید استان ها ثابت نبوده و ممکن است شرایط تغییر کنند.
وی با بیان اینکه این بیماری هنوز واکسن و داروی قطعی ندارد، خاطرنشان 
این  با  یا ۶۵ درصد جمعیت  نرسیده ایم که ۶۰  نقطه ای هم  به  کرد: ما هنوز 
ویروس مواجه شده و از آن عبور کرده باشند و ایمنی دسته جمعی به وجود 
آمده باشد. پس نگرانی ها همچنان وجود دارد و باید مراقبت کنیم. در استان 
هرمزگان به خاطر تعطیالت عید فطر، رفت وآمدها زیاد شده و این استان در 
مرحله پیک بیماری قرار گرفت؛ بنابراین سفر و مراعات نکردن دستورالعمل ها 

ما را دچار مشکل می کند.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: این نکته را باید در نظر گرفت که امکانات 
پزشکی محدود است؛ بنابراین همه باید مراقبت کنند. البته از اواسط خرداد 
مراعات ها کم شده و از ۸۰ درصد به ۲۰ درصد رسیده است که این برای ما 
اقدامات الزم برای بیشتر شدن تجهیزات  نگرانی ایجاد می کند. دولت تمام 
پزشکی را به کار گرفته و اکنون تقریبا شرایط ما خوب است و مشکلی نداریم 
و حتی خود را برای مراحل سخت تر آماده کنیم اما مردم هم باید همکاری 

خود را ادامه دهند.
وی ادامه داد: به وزارت صنعت توصیه شد ماسک ارزان به اندازه کافی در 
اختیار مردم قرار دهند و خدمات دولت هم باید الکترونیکی شود و میز خدمت 

ادارات هم به گونه ای باشد که موجب اجتماع نشود.
وی در ادامه گفت: در اینجا یک نکته که قبال تاکید کردم را می گویم، 
در زمینه این ویروس باید بگویم جمعیت بزرگ ما که دچار مشکل می شوند 
یا مسن هستند، یا بیماری زمینه ای دارند؛ بنابراین خیلی مهم است نسبت به 
این دو گروه حساس باشیم تا وقتی داخل پیک بیماری می شویم اولین هشدار 

برای این افراد باشد.
روحانی در ارتباط با ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی در اماکن مذهبی، 
مراعات  جمکران  و  قم  حسنی،  شاه عبدالعظیم  حرم  مثل  حرم هایی  در  گفت: 
خیلی خوب بوده؛ جای تشکر دارد که دستورالعمل های الزم را رعایت کردند. 
اما در برخی اماکن شرایط مناسب نبود؛ در حرم رضوی جمعیت بیشتر است، 
گزارش های امیدوارکننده ای از فاصله ها، ماسک، تشکیل نماز جماعت نداشتیم. 
از همه مسئولین حرم رضوی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و استانداری خواهش 

می کنم توجه الزم را داشته باشند تا همه ما وارد پیک این بیماری نشویم.
برگردیم مجبوریم همه گشایش  بیماری  به پیک  اگر  وی تصریح کرد: 
هایی که ایجاد می کنیم را ببندیم. برای اینکه به آنجا نرسیم این همکاری ها 

باید به خوبی ادامه پیدا کند.
رساندیم؛  تصویب  به  را  مورد  چند  امروز  جلسه  در  گفت:  رئیس جمهور 
یکی حقوق بیکاری دادن به افرادی که به خاطر کرونا در سه ماه اخیر بیکار 
به  نبودند هم مشمول کمک شدند.  بیمه  از کسب و کارها که  شدند. بعضی 
نمایشگاه های تخصصی به شرط دعوت افراد خاص و نه عموم مردم اجازه داده 
شد. تاالرهای پذیرایی در جایی که قرمز نیست در چهارچوب مصوب ، کم تر 
بازگشایی می شوند. کتابخانه ها و قهوه خانه ها در  پنجاه درصد ظرفیت  از 
چهارچوب فعالیت های مشخص شده می توانند به فعالیت خود ادامه دهند، اما 

برخی موارد مثل اردوهای تابستانی ممنوع است.

دولت برای مهار رشد اجاره بهای مسکن تصمیم می گیرد
ایثار و شهادت فقط  اینکه فرهنگ  بر  با تاکید  معاون اول رئیس جمهور 
متعلق به نسل گذشته نیست، گفت: فرهنگ ایثار و شهادت نیاز امروز و فردای 
انتقال این فرهنگ به نسل امروز و آینده ایران رسالت مهمی  کشور است و 

است که بر دوش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دارد.
اسحاق جهانگیری صبح روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه موضوع شهادت و ایثارگری در دین و فرهنگ 
ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است و با محدودیت های زمانی و مکانی سازگار 
نیست، اظهار کرد: هر جامعه ای برای تداوم حیات خود نیاز دارد فرهنگ شهادت 
مانند  نهادهایی  تبدیل کند و  به فرهنگ مسلط، موثر و معتبر  را  ایثارگری  و 
بنیاد شهید و امور ایثارگران نقش محوری و کلیدی در این زمینه ایفا می کنند.

طبقات  زندگی  به  نسبت  نمی تواند  دولت  این که  بر  تاکید  با  جهانگیری 
ضعیف و متوسط جامعه بی تفاوت باشد، گفت: ممکن است علم اقتصاد، اتخاذ 
این گونه تصمیمات را نفی کند اما انسانیت حکم می کند که به طبقات ضعیف 

و متوسط جامعه توجه داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به روند رو به رشد قیمت اجاره 
مسکن،  خاطر نشان کرد: بخش زیادی از جامعه اجاره نشین هستند و هزینه 
اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار اهمیت فراوانی دارد. دولت قطعًا برای مهار 
رشد اجاره بهای مسکن تصمیمات الزم را اتخاذ خواهد کرد که البته ممکن است 
با اصول اقتصاد سازگار نباشد اما دولت نمی تواند این موضوع را نادیده بگیرد 
و به اقشار ضعیف جامعه بگوید که ناچار هستید خانه ای کوچک تر انتخاب و 

یا به حاشیه شهر مهاجرت کنید.
کرونا  شیوع  و  تحریم  شرایط  با  اکنون  هم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
با تالطم  را  دنیا  بزرگ  اقتصادهای  تنهایی  به  افزود: کرونا  روبرو هستیم، 
۲۰۲۰ پیش  اقتصادی برای سال  ۸ درصد  تا   ۷ مواجه کرده و رشد منفی 
نفر  میلیون   ۴۰ که  است  کرده  اعالم  تنهایی  به  آمریکا  و  شود  می  بینی 
بیمه  دریافت  برای  و  شده  بیکار  کرونایی  شرایط  دلیل  به  کشور  این  در 

اند. کرده  نام  ثبت  بیکاری 
جهانگیری افزود: مردم ایران نیز هم با کرونا و هم با ویروسی بدتر از آن 
به نام تحریم مواجه هستند و آنچه در این شرایط تعیین کننده است و می تواند 
ما را از شرایط سخت پیش رو عبور دهد، انسجام، وحدت درونی ملت ایران،  

رهنمودهای مقام معظم رهبری و پای کار بودن مدیران کشور است.
از  تنها یک سال  که  بگوییم  نباید  داد:  ادامه  رییس جمهور  اول  معاون 
مسئولیت ما در دولت باقی مانده و نیازی به خطر کردن نداریم چرا که این 
دوره نیز طی می شود و اداره کشور در اختیار مسئولین دولت آینده خواهد بود. 
کسانی که مسئولیت قبول کرده اند در واقع خدمتگزار ملتی هستند که با خون 
و جان خود از انقالب اسالمی و کشور حراست کرده اند و برای حل مشکالت 
و  کارشناسان  نظرات  از  و  بگذاریم  وقت  روزی  شبانه  صورت  به  باید  جامعه 

منتقدین استفاده کنیم.
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زیر نظر: ناظم رام

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علیرضا علی زمانی دارای شناسنامه ۱۶۷۱ به شرح دادخواست 
به کالسه ۱۷۰/۹۹/۵ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان جهانگیر علی زمانی فرزند علی جان و 
خدابس به شناسنامه شماره ۳۹۲ در تاریخ ۹۷/۱۱/۲۱ در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته وورثه آ ن مرحوم منحصر است به:
علی علی زمانی فرزند جهانگیر و زینت به شماره شناسنامه ۱۲۹۳ 

متولد ۱۳۴۶ فرزند
علیرضا علی زمانی فرزند جهانگیر و زینت به شماشماره شناسنامه 

۱۶۷۱ متولد ۱۳۵۰ فرزند
ماریه علی زمانی فرزند جهانگیر و زینت به شماره شناسنامه ۱۶۷۰ 

متولد ۱۳۴۹ فرزند

فریده علی زمانی فرزند جهانگیر و زینت به شماره شناسنامه ۲۱۸۴ 
متولد ۱۳۵۸ فرزند

شناسنامه  شماره  به  زینت  و  جهانگیر  فرزند  زمانی  علی  نور  عبد 
۱۹۱۵متولد ۱۳۵۴ فرزند

شناسنامه ۲۴۸  به شماره  جان  نوری  و  طاهر  فرزند  میرانی  زینت 
متولد ۱۳۲۹ همسر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ایا ز متوفی نزد 
وی می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم

ویروس  شیوع  آغازین  روزهای  از 
کرونا در جهان، رعایت بهداشت یکی از 
کشورها  تمام  که  بود  مهمی  موضوعات 
موضوعی  کردند؛  توصیه  مردم  به  را  آن 
از  از سوی برخی گروه ها کمتر  که شاید 
سایرین جدی گرفته شود و همین زنگ 
خطری باشد برای انتظار احتمال افزایش 
افراد  که  محیط هایی  در  ویروس  شیوع 
توجهی به رعایت این مهم ندارند. در این 
میان کودکان، یکی از کانون های مهم برای 
افزایش ریسک شیوع کروناویروس است.

مرکز  رییس   ، جنیدی  احمد  دکتر 
بهداشت با  وزارت  کار  و  سالمت محیط 
بیان اینکه سازمان بین المللی کار مضمون 
کار  با  مقابله  جهانی  روز  امسال  شعار 
کودکان را  »مراقبت از کودکان در مقابله 
با کار کودک، در دوران کرونا و پساکرونا، 
بیشتر از همیشه« قرار داده است، گفت: 
سازمان بین المللی کار و یونیسف در روز 
جهانی مقابله با کار کودکان هشدار دادند 
که همه گیری بیماری کووید ۱۹ با فشار 
بر زندگی و معیشت خانواده ها و همچنین 
و  دورکاری  رواج  و  مدارس  تعطیلی 
انجام فعالیت های خانگی، زمینه را برای 
به  آنها  گسترش کار کودکان و گماردن 

خطرناک  و  آور  زیان  و  سخت  کارهای 
فراهم می کند.

ابتدای شیوع  از  اینکه  بیان  با  وی 
از  یکی  عنوان  به  کار  کودکان  کرونا، 
آنها  کار  محل  و  پذیر  آسیب  گروهای 
خطر  کانون های  ز  ا یکی  عنوان  به 
افزود:  است،  شده  تعیین  بیماری  شیوع 
بر  محیط  و  حرفه ای  بهداشت  بازرسان 
کار  نحوه  بر  و  تجمع  محل های  این 
یکی  عنوان  )به  پسماند  اجرایی  عوامل 
از محل های به کار گیری کودکان کار( 

نظارت ویژه دارند.  
جنیدی ادامه داد: طبق برآوردهای 
جهانی در حال حاضر، حدود ۱۵۲ میلیون 
کودک کار در جهان وجود دارند که ۷۲ 
میلیون نفر از آنها در کارهای خطرناک و 
سخت و زیان آور به کار گرفته می شوند.

7۲میلیون کودک مشغول کارهای سخت و زیان آور هستند
توسعه  نوسازی،  سازمان  رئیس 
اشاره  ضمن  کشور  مدارس  تجهیز  و 
در  مدرسهم  »مهر  سامانه  راه اندازی  به 
از  بیش  رشد  بینی  پیش  از  حال  عین 
ساخت  برای  خیرین  تعهد  درصدی   ۴۰

فضاهای آموزشی خبر داد.
اینکه  بیان  با  رخشانی مهر  مهراله 
پرورش  و  آموزش  کنار  همواره  خیرین 
تالش  نیز  پرورش  و  آموزش  و  بوده اند 
کرده به تعهداتش عمل کند، اظهار کرد: 
خیرین سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ میلیارد 
تومان تعهد کردند که حدود ۸۰ درصد آن 
محقق شده است و پیش بینی ها نشان می 
دهد ۱۰۰ درصد این رقم محقق می شود.

شدن  مشخص  برای  افزود:  وی 
رقم مشارکت امسال باید منتظر برگزاری 
جشنواره خیرین باشیم که به علت شرایط 
خاص کرونا، آبان ماه برگزار می شود، ولی 
پیش بینی ما رقم بیش از ۲۳۰۰ میلیارد 

تومان است.
و  توسعه  نوسازی،  سازمان  رئیس 
فراهم  به  اشاره  با  مدارس کشور  تجهیز 
برای  زیرساخت هایی  و  مقدمات  شدن 
تسریع و بهبود ساخت مشارکتی مدارس، 
گفت: امسال سازمان برنامه و بودجه رقم 

ردیف پروژه های مشارکتی را به بیش از 
۳۰۰۰ میلیارد تومان رسانده است.

ما  واقع  در  افزود:  مهر  رخشانی 
امر  در  خیرین  با  مشارکت  برای  امسال 
مدرسه سازی بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان  
اعتبار داریم و طبق برآوردها رقم مشارکت 
خیرین نیز از بیش از ۴۰ درصد رشد نسبت 

به سال گذشته برخوردار خواهد بود.
وی همچنین از طراحی و راه اندازی 
مهرمدرسه«   « عنوان  تحت  سامانه ای 
خبر داد و گفت: هدف ما این است که 
مردم بیشتری را با این فرهنگ آشنا کرده 
و کار خیر مدرسه سازی را ترویج کنیم. 
این سامانه این امکان را فراهم می کند 
که افراد پروژه ای که مدنظرشان است را 
به درگاه پرداخت وارد  انتخاب و سپس 
مدرسه  ساخت  برای  را  رقمی  و  شده 

مشارکت کنند.
و  توسعه  نوسازی،  سازمان  رئیس 
امکان  داد:  ادامه  کشور  مدارس  تجهیز 
رصد پروژه در مراحل مختلف ساخت نیز 
وجود دارد. راه اندازی این سامانه به ویژه 
از کشور کمک می کند  خارج  به خیرین 
فضاهای  ساخت  در  راحت تر  بتوانند  تا 

آموزشی مشارکت داشته باشند.

راه اندازی سامانه » مهرمدرسه« 

تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
مدارس استان تهران با اشاره به راه اندازی 
فرهنگ  ترویج  برای  آجر«  به  »آجر  طرح 
خرد  مالی  کمک های  جمع آوری  و  سازی 
مردم، گفت: استان تهران در عین حال که 
بیشترین تعداد دانش آموزان کشور را در خود 
بیشترین مدارس فرسوده  جای داده است، 
کشور را هم دارد و این موضوع توجه بیش 

از پیش به پایتخت را طلب می کند.
علی شهری با اشاره به راه اندازی طرح 
»آجر به آجر« در سازمان نوسازی مدارس، 
اظهار کرد: خیرین همواره در عرصه ساخت 
آموزشی حضور فعال  و مشارکت فضاهای 
با  افراد  این  کمک  بدون  قطعا  و  داشته 

مشکالت فراوانی رو به رو بودیم.
اخیر خیرین  در سال های  افزود:  وی 
بسیاری بودند که در نظر داشتند با هزینه های 
خرد و بسیار کم وارد عرصه مدرسه سازی 
شوند که این مهم با طرح »آجر به آجر« به 

تحقق کامل نزدیک می شود.
شهری با بیان اینکه در این طرح قصد 
داریم تا مشارکت حداکثری مردم در عرصه 
مدرسه سازی را به عملیات اجرایی تبدیل 
کنیم، خاطرنشان کرد: این طرح قصد دارد 
ابتدا فرهنگ مشارکت مردم در ایجاد فضایی 
امن و آرام برای تحصیل دانش آموزان را حتی 
با خرید یک آجر از یک مدرسه بین مردم 

نهادینه کند.
خرد  کمک های  قطعا  داد:  ادامه  وی 

خیرین و مردم می تواند در ساخت فضاهای 
آموزشی بیشتر برای دانش آموزان تأثیرگذار 
و  هم نوعان  به  نیز  فرهنگ  این  و  باشد 
کانون  مدرسه  شود.  منتقل  نیز  دیگران 
تحوالت کودکان و نوجوانان است و هرچقدر 
فضاهای آموزشی در بهترین شرایط، ایمن، با 
امکانات جدید و به روز باشند، آینده کشور 

خودمان را تضمین خواهیم کرد.
میانگین تراکم دانش آموزی کشور ۲۴ 

نفر و استان تهران بیش از ۳۲ نفر است
تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
بیش  اینکه  بیان  با  تهران،  استان  مدارس 
استان  مدارس  در  دانش آموز  میلیون   ۲ از 
آمار  این  و  تهران مشغول تحصیل هستند 
از جمعیت برخی شهرها و استان های کشور 
بیشتر است، عنوان کرد: با توجه به کمبود 
میزان  تهران،  استان  در  آموزشی  فضاهای 
در  درس  کالس های  دانش آموزی  تراکم 

تهران  استان  شهرستان های  و  شهرتهران 
۳۲ نفر در هر کالس درس است. در حالی 
که میانگین تراکم دانش آموزی کشور ۲۴ نفر 
در هر کالس درس را نشان می دهد و این 
آمار یعنی، در هر کالس  درس استان تهران 

۸ دانش آموز مازاد وجود دارد.
مدارس  بیشترین  تهران  افزود:  وی 
است  داده  جای  خود  در  را  کشور  فرسوده 
درس  و ۵۰۰ کالس  هزار   ۲۲ بازسازی  و 
فرسوده تهران، اعتباری بالغ بر ۶۰۰۰ میلیارد 
تومان نیاز دارد. همچنین برای رسیدن تهران 
به شرایط استاندارد کشوری، نیاز به ساخت 
۱۰۰۰ مدرسه ۱۵ کالسه در استان تهران 
بالغ  اعتباری  هم  موضوع  این  که  است 

بر۶۰۰۰ میلیارد تومان طلب می کند.
این  اگر  اینکه  به  اشاره  با  شهری 
اعتبارات مورد اشاره تأمین شود، به شرایط 
گفت:  رسید،  خواهیم  کشوری  میانگین  و 

البته تحقق این موضوع با اعتبارات دولتی 
اگر  اما  انجامید،  خواهد  طول  به  سال ها 
خیرین، نهادها و موسسات به کمک مدرسه 
سازی در استان تهران بیایند، در مدت زمانی 
کوتاه امکان بازسازی و احداث مدارس به 

وجود خواهد آمد.
به  جر  »آ طرح  زی  ندا ه ا ا ر وی 
اظهارکرد:  و  قلمداد  موثر  بسیار  را  آجر« 
بی شک همواره و در هر لحظه از حضور و 
مشارکت خیرین گرانقدر مدرسه ساز نهایت 
این  حضور  بدون  و  داریم  را  سپاسگزاری 
عزیزان قطعا حفظ شرایط کنونی نیز مشکل 
بود؛ اما در طرح مذکور و با کمک های مالی 
از  بسیاری  می توانیم  نیز  خیرین  حداقلی 
مشکالت کنونی که امروز فضاهای آموزشی 
تهران به عنوان پایتخت کشورمان را تحت 

تاثیر قرار داده است را مرتفع کنیم.
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی، 
تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل  تهران 
تهران  تصریح کرد:  تهران،  استان  مدارس 
فضاهای  و  دانش آموزان  بیشترین  دارای 
طرفی  از  و  است  کشور  فرسوده  آموزشی 
و  مدارس  بیشترین  ساخت  نیازمند  نیز 
کالس های درس است، لذا توجه به پایتخت 
کشورمان می تواند باعث افزایش انگیزه در 
محصالن و آینده سازان کشور برای تحصیل 
در مدارس ایمن، امن، نوساز و با تجهیزات و 

امکانات به روز باشد.

میانگین تراکم دانش آموزی در پایتخت، 3۲ نفر در هرکالس است

معضالت  گفت:  تهران  استان  اسالمی  شورای  رئیس 
آموزش و پرورش بدون کمک سایر نهادها حل نمی شود.

الهام فخاری در نشست  بررسی روند اجرای تفاهم نامه 
آموزش و پرورش و شورای عالی استان ها، با اشاره به همکاری 
تنگاتنگ شورای اسالمی استان تهران با آموزش و پرورش 
شهرستانهای استان تهران، گفت: این همکاری سرمنشاء بسیاری 
از خدمات موثر برای عموم مردم است و آموزش و پرورش 
شهرستان های استان تهران پیش از امضای این تفاهمنامه به 
سمت اجرای مفاد آن حرکت کرده و از قبل همکاری های خوبی 

در این زمینه آغاز شده بود. 
وی با اشاره به اهمیت فعالیت نهادهای فرهنگ ساز از 

جمله آموزش و پرورش؛ گفت: همانطور که مقام معظم رهبری نیز 
بر لزوم همراهی با حوزه فرهنگ و آموزش و پرورش تاکید کرده 
اند این محورها در دستور کار شورای اسالمی شهر و استان است. 

فخاری با تاکید بر اینکه اگر تا کنون عملکردها با آنچه در 
قانون آمده فاصله داشته است اما سعی خواهد شد تا این فاصله 
و کم کاری ها با کمک سایر نهادها جبران شود؛ گفت: در کشور 
تراکم انتظارات از نهادی مثل آموزش و پرورش بسیار است و همه 
نهادها و دستگاه ها  برای حل کاستی ها و معضالت از آموزش و 
پرورش انتظار دارند که این مهم بدون کمک و همکاری سایر 

نهادها شدنی نیست. 
رئیس شورای اسالمی استان تهران اعالم کرد: مدیریت 

شهری و روستایی برای تامین زیرساخت ها در کنار آموزش و 
پرورش است. فخاری به  شیوع بیماری ویروس کووید ۱۹ در 
جهان اشاره کرد و گفت: این بیماری درس خوبی به همه مردم و 
مدیران داد و آن لزوم همکاری بین بخشی در همه زمینه هاست 
و بر همین اساس ما همیشه به آموزش و پرورش شهروندی در 

کشور نیاز مستمر داریم .
بنا بر گزارش روابط عمومی شورای اسالمی استان تهران، 
رئیس شورای اسالمی استان تهران با بیان اینکه تالش می شود 
تا ظرفیت پایتخت بطور عادالنه ای افزایش یابد، تاکید کرد:  
مشکالت پایتخت نباید تنها به سمت شهرستان ها آوار شود بلکه 
باید فرصت های پایتخت نیز عادالنه بین شهرستان ها توزیع شود.

معضالت آموزش و پرورش بدون کمک حل نمی شود



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1480- یکشنبه 25 خرداد 41399 انرژی اقتصاد- 

با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی 
اقتصادی  ارکان  کنونی و حمایت بی سابقه 
کشور از بازار سرمایه در مقایسه با بازارهای 
در  سرگردان  نقدینگی  جذب  برای  رقیب 
جامعه، اقبال عموم مردم به حضور در این 
بازار از سال گذشته و به خصوص در چند 
ماه اخیر در مقایسه با سال های گذشته رشد 

بسیار چشم گیری داشته است.
بر اساس آمار اعالمی توسط سازمان 
بورس و اوراق بهادار، افزایش ارزش معامالت 
سمت  از  نقدینگی  جریان  ورود  و  روزانه 
سرمایه گذاران حقیقی به صورت مستقیم یا 
از طریق صندوق های سرمایه گذاری و تقاضا 
برای اخذ کد معامالتی توسط عموم مردم 
می تواند مهر تأییدی بر ادعای پررنگ شدن 

نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور باشد.
افراد  گسترده  حضور  دیگر  طرف  از 
تازه وارد به بورس، تالش آنها برای دریافت 
کدهای معامالتی و ورود سرمایه های خود 
به بورس نشانه ای بر بهبود جایگاه بورس در 
بین سرمایه گذاران حاضر در کشور و نادیده 
گرفته شدن دیگر بازارها مانند طال، سکه، ارز 

و مسکن برای سرمایه گذاری است.
زمینه  اخیرا  حدودی  تا  که  نکته ای 
ترس را در بازار ایجاد کرده است، رفتارهای 
هیجانی از سوی سرمایه گذاران تازه واردی 
بازار  است که هنوز نمی دانند اصالح، ذات 
خیزهای  و  افت  گاهی  و  است  سرمایه 
برای  تعادل  ایجاد  الزمه  بازار  در  پرشتاب 

ادامه معامالت است.
 رشد بی سابقه شاخص بورس ناشی 
به  نقدینگی  از  گسترده ای  حجم  ورود  از 
این بازار است که ممکن است با ورود این 
حجم از سرمایه به دیگر بازارها زمینه رشد 
و رکوردشکنی های قیمتی در آن بازارها هم 
فراهم شود اما در وضعیت فعلی و با توجه 
این  از  سرمایه گذاران  بی نظیر  استقبال  به 
مردم  سرمایه های  خروج  از  نشانه ای  بازار 
از بورس و ورود سرمایه در اختیار آن ها به 

دیگر بازارها وجود ندارد.
ورود میزان پولی که اکنون به صورت 
ادامه  نشان دهنده  بازار می شود  وارد  روزانه 
کارشناسان  گفته  به  که  است  بازار  رشد 
رشد  این  ادامه  برای  دقیق  زمان  و  میزان 
با  که  می رسد  نظر  به  اما  نیست  مشخص 
توجه به حمایت های صورت گرفته از سوی 
بورس  در  حاضر  مسووالن  دیگر  و  دولت 
رشد این بازار ادامه دار باشد و سال ۹۹ هم 
مانند سال ۹۸ به نام سرمایه گذاری در بورس 

ثبت خواهد شد.
بورس، اهرمی ضدتورمی

مهرآور«،  »حمیدرضا  زمینه  این  در 
کارشناس بازار سرمایه گفت: سرمایه گذاری 
در بوررس دارای یک سلسله مزیت ها است، 
وظیفه هر انسانی که کوچکترین ارق ملی 
به  کشور  عادی  مردم  تشویق  باشد  داشته 

سرمایه گذاری در بورس است.
وی بورس را اهرمی ضدتورمی دانست 
یک  وارد  می تواند  که  پول هایی  افزود:  و 
سری از فعالیت های تورم زا شود بهتر است 
با ورود به بورس وارد چرخه تولید و رونق 

اقتصاد کشور شود.
در  سرمایه گذاری  اینکه  بیان  با  وی 
بورس نوعی خدمت به کشور است، افزود: 
بازار سرمایه از همین نقطه فعلی همچنان 
جای بسیار زیادی برای رشد دارد به شرط 
آنکه همه آحاد جامعه در جهتی گام بردارند 
که به تولید، افزایش تولید و افزایش فروش 
کمک کنند تا از این طریق تحقق شعار سال 

که جهش تولید است محقق شود.
مهرآور افزود: جهش تولید و فروش، 

جهش سودآوری را با خود به همراه خواهد 
داشت که این موضوع زمینه افزایش ارزش 

سهام شرکت ها را فراهم می کند.
وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری 
شده  اشباع  بورس   به  نسبت  ملک  در 
در  نمی خواهد  که  فردی  گفت:  است، 
دنبال  به  پس  کند  سرمایه گذاری  بورس 
بازارها  از  یک  کدام  در  سرمایه گذاری 
رشد  می تواند  کجا  تا  مسکن  بازار  است؟ 
به  توجه  با  کشور  در  مسکن  قیمت  کند، 
چیزی  از  باالتر  بسیار  مردم  خرید  قدرت 

است که باید باشد.
مهرآور با اشاره به اینکه افزایش قیمت 
سکه و طال را تابع افزایش نرخ جهانی طال و 
رشد قیمت دالر عنوان کرد و افزود: قیمت 
وجود  که  اطالعاتی  براساس  طال  جهانی 
برای  مثبتی  اخبار  و  نیست  صعودی  دارد 
این بازار وجود ندارد که بتواند سبب جذب 

افراد به این بازار شود.
بیان  با  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
افزایش قیمت دالر روند  با  اینکه همزمان 
بورس در مسیر صعودی قرار می گیرد، گفت: 
تاکنون هیچ گاه نگرش سران کشور نسبت 
موضوع  این  است،  نبوده  مثبت  بورس  به 
به  و  باشد  خاصی  دلیل  از  ناشی  می تواند 
طور حتم براساس دیدگاه و محاسباتی که 
انجام شده اقدام به حمایت از بورس کرده اند 
جذب  تورم،  مهار  مسایل  این  از  یکی  که 

نقدینگی، کمک به تولید است.
گمان  برخی  ینکه  ا بیان  با  وی 
یک  شاخص  روی  بر  کانال  که  می کردند 
میلیون واحد مقاومت خواهد داشت و بیشتر 
روند  کل  در  گفت:  نمی کند،  رشد  آن  از 
صعودی بازار ادامه دار است اما در مقاطعی 
بازار وارد فاز استراحت می شودو برای چند 
روزی روند آن نزولی خواهد شد اما در آن 
زمان سرمایه گذاران نباید گمان کنند که بازار 
سهام از رشد اشباع شده و بورس به مرحله 

آخر صعود خود رسیده است.
مهرآور با تاکید بر اینکه اخیرا عده ای 
از افراد به دنبال تخریب بورس هستند این 
افراد کسانی هستند که درصدد خرید سهام 
عدالت فعاالن بازار هستند تا بتوانند سهام 
فعاالن بازار را با قیمتی کمتر از از نرخ واقعی 
از چنگ سهامداران درآورند، گفت:  با توجه 
به اینکه سهام عدالت از سبد خوبی برخوردار 
است بنابراین می خواهند شرایط را به گونه ای 
جلوه دهند که قیمت ها حباب دارد و بورس به 
زودی ریزش می کند، تا هر چه زودتر افراد 
از ترس از دست دادن سهام خود را ا بناقدام 

به فروش سهام خود کنند.
پایان  بازار سرمایه در  این کارشناس 
اظهار داشت: مشموالن سهام عدالت باید از 
سهام خود به عنوان یک اندوخته، نگه داری 
کنند و اقدام به فروش آن نکنند زیرا بازار 

این ها  از  بیش  آن  ارزش  و  است  صعودی 
افزایش می یابد.

چند  تا  سرمایه  بازار  رشد  پتانسیل 
دهه آینده

بازار  کارشناس  دارابی«،  »همایون 
از  ایران  اقتصاد  اینکه  اعالم  با  سرمایه 
برخوردار  رشد  برای  باالیی  بسیار  پتانسیل 
است، گفت: رونقی که اکنون در بازار سرمایه 
پتانسل  این  از  بخشی  تنها  هستیم  شاهد 
است، همچنان امکان رونق بیشتر این بازار 

و تمرکز سرمایه ها در این بازار وجود دارد.
یعنی  سرمایه  بازار  است،  معتقد  وی 
پولی که صرف تولید و ادوات تولید و فراهم 
شدن زمینه های تولید در کشور می شود به 
همین دلیل این بازار نسبت به سایر بازارها 
می تواند موقعیت های الزم برای رونق اقتصاد 

در کشور را فراهم کند.
عمومی  اقبال  اینکه  بیان  با  دارابی 
بر  مستقیم  طور  به  سرمایه  بازار  به  مردم 
سرمایه گذاری بنگاه ها و رشد و اشتغال آنها 
تاثیرگذار خواهد بود، گفت: بازارهای دیگر 
هم برای سرمایه گذاری وجود دارد و می توان 
نقدینگی های موجود در اختیار مردم را وارد 
این  باید  اما سرمایه گذاران  بازارها کرد  آن 
بازار  که  دهند  قرار  توجه  مورد  را  موضوع 
سرمایه که مورد تایید و حمایت دولت است 
و همچنین نسبت به سایر بازارها مانند بازار 
بیشتری  توان  از  و مسکن  ارز، طال، سکه 

برای رشد برخوردار است.
تاکید  با  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
بر اینکه بازار سرمایه در کشور باید همیشه 
بنگاه های  آن  رونق  با  تا  باشد  توجه  مورد 
گفت:  بگیرند،  قرار  رشد  مسیر  در  تولیدی 
اکنون سیاست کلی دولت، بانک مرکزی و 
وزارت اقتصاد حمایت از بازار سرمایه است، 
ایین موضوع یک فرصت تاریخی را به همه 
فعاالن بازار می دهد تا ضمن استفاده از این 
این  در  سرمایه گذاری  به  نسبت  حمایت ها 

بازار مشارکت داشته باشند.
در  یه گذاری  سرما وی،  گفته  به 
ندارد و  تورم  نتیجه ای جز  بازارهای کاذب 
بهتر است تا مردم از سرمایه گذاری در این 

بازارها خودداری کنند.
که  تی  صور ر  د  : د و فز ا بی  ا ر ا د
از  مسئوالن  سایر  و  دولت  حمایت های 
سایر  ورود  امکان  و  باشد  ادامه دار  بورس 
پتانسیل  شود  فراهم  بورس  به  شرکت ها 
آینده  دهه  چند  تا  حتی  سرمایه  بازار  رشد 

وجود خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان 
کرد: اقتصاد ایران به خصوص درحوزه های 
و  کشاورزی  معدن،  گاز،  نفت،  پتروشیمی، 
خدمات در منطقه بی نظیر است و می تواند 
جاذبه ورود نقدینگی های در اختیار مردم به 

بورس را فراهم کند.

بورس، بهترین جایگاه سرمایه گذاری 
در کشور

کارشناس  امیدقائمی«،  »مصطفی 
بازار سرمایه افزود: شاخص های نشان دهنده 
حجم ورود نقدینگی به بورس های دنیا نشان 
می دهد بازار بورس بازاری شفاف است که 
انجام  شفاف  صورت  به  آن  در  معامالت 
می شود و سوددهی بیشتری را نسبت به سایر 
بازارها در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد.

بورس  که  زمانی  داشت:  اظهار  وی 
ایران با دیگر کشورها را مورد مقایسه قرار 
می دهیم متوجه می شویم که ایران یکی از 
ابتدایی ترین وضعیت ها را در سرمایه گذاری 
بازار  این  اینکه  به  توجه  با  بنابراین  دارد 
همچنان جا برای رشد دارد می تواند حجم 
زیادی از نقدینگی را به سمت خود اختصاص 

بدهد.
مسئوالن  داشت:  اظهار  امیدقائمی 
در  سرمایه گذاری  باید  کشور  در  حاضر 
بازارها را به نحوی تعریف کنند که قسمت 
شود  بورس  وارد  نقدینگی ها  از  بیشتری 
چراکه از طریق سرمایه گذاری در بورس و 
افزایش تولید می توان زمینه رونق اقتصادی 

کشور را فراهم کرد.
بیان  با  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
فعالیت  اگر  غربی  کشورهای  در  اینکه 
بورس از رونق بیوفتد و نقدینگی جذب این 
اقتصاد کشور   به  بازار نشود تورم به شدت 
مقصد  باید  بورس  گفت:  می زند،  آسیب 
شود  سعی  و  باشد  سرمایه گذاری ها  همه 
سمت  به  نقدینگی ها  از  بیشتری  حجم  تا 

این بازار برود.
بسیاری  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
از  درصد   ۷۰ مردم  دنیا  کشورهای  از 
سرمایه های خود را در بورس سرمایه گذاری 
اینگونه  ایران  در  که  در صورتی  می کنند، 
اقدامی صورت  باید  به همین دلیل  نیست 

گیرد تا این اتفاق به طور حتم اجرا شود.
از  اینکه  به  اشاره  با  قائمی  امید 
شفافی  مالی  دارایی های  باید  دیگر  طرف 
کنیم  عرضه  مردم  به  مناسب  قیمت  با  را 
در  سهام  به  تبدیل  مناسبی  شرایط  در  تا 
بورس شوند، گفت: از این طریق مردم تا 
به دنبال سرمایه گذاری در بورس  مدت ها 
خواهند بود و می توان نقدینگی آنها را در 

بازار حفظ کرد.
گفت:  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
و  شفاف  بورس  در  سرمایه گذاری  مکانیزم 
تعریف شده است که این امر باعث می شود 
تا سرمایه گذاران با ضرر و زیان های کمتری 
امن تری  بازار  عنوان  به  و  شوند  مواجه 
بازارها  دیگر  میان  در  سرمایه گذاری  برای 

محسوب شوند.
وی با تاکید بر اینکه رشد این بازار به 
نفع اقتصاد ملی است در حالی که رشد ارز 
به ضرر اقتصاد ملی و به سود اقتصاد دیگر 
کشورها است، افزود: در این بازار با سرمایه 
کمتری می توان اقدام به سرمایه گذاری کرد 
در حالی که سرمایه گذاری در بازار مسکن، 
سرمایه های  به  نیاز  اکنون  سکه  و  طال 
هنگفتی است که از قدرت مالی بیشتر افراد 

خارج است.
جایگاه  بهترین  را  بورس  امیدقائمی 
و  دانست  کشور  در  سرمایه گذاری  برای 
برای  مختلفی  زمینه های  کرد:  خاطرنشان 
شده،  فراهم  بازار  این  در  سرمایه گذاری 
شرایط  به  توجه  با  کنونی  وضعیت  در 
معدنی،  یع  صنا  ، نک ها با که  مطلوبی 
برخی از پتروشیمی ها و صنایع نفتی برای 
امکان  برخوردارند همچنان  سرمایه گذاری 

رشد برای بازار وجود دارد.

حمایت از اشتغال و واحدهای تولیدی
 در سال جهش تولید تداوم می یابد

رئیس گروه مالی گردشگری اعالم کرد: حفظ 
اشتغال، تاکید بر تعدیل نشدن نیرو و همچنین حفظ 
و توسعه واحدهای موجود از اهم برنامه ها در سال 

جهش تولید است.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، 
مهدی جهانگیری در حاشیه بازدید از مجتمع فوالد 

صنعت بناب و در نشست مشترک مدیران گروه مالی گردشگری و مجتمع 
فوالد صنعت بناب افزود: افزایش تولید، استفاده حداکثری و بهینه از نیروی 
کار ماهر، ایجاد طرح های توسعه براساس هدفگذاری های انجام شده در 

هلدینگ ماهان در دستور کار قرار می گیرد.
با اشاره به جایگاه مهم این مجتمع، بزرگترین نقطه قوت این  وی 
شرکت را نیروی جوان، تحصیلکرده و متخصص دانست و تصریح کرد: 
این  نورد،  و  فوالدسازی  از  اعم  مجتمع  این  در  موجود  پتانسیل  وجود  با 
مجموعه یکی از واحدهای تولیدی و تاثیرگذار در اقتصاد و اشتغال کشور 

و منطقه  است.
جهانگیری ادامه  داد : در شرایطی که تحریم ها شرایط نامناسبی را بر 
تولید و صنعت کشور تحمیل کرده بود، گروه مالی گردشگری مانع تعطیلی 
و خاموش شدن چراغ این مجموعه فوالدی شد و به عبارت دیگر برای 

حفظ اشتغال و اقتصاد پویا در منطقه و کشور گام برداشت.
وی درباره حمایت همه جانبه گروه مالی گردشگری از مجتمع فوالد 
بناب گفت : همراهی، همگامی و حمایت از مردم منطقه و این واحد تولیدی 
برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی این واحد به صورت کامل از گذشته 
در دستور کار بوده و اکنون نیز از مدیریت مجموعه برای رشد و توسعه 

آن حمایت خواهد شد.
جهانگیری با اشاره به رشد صنعت فوالد کشور و ایجاد رقابت بین 
شرکت های فوالدی گفت: در حال حاضر شرکت های فوالدی پویا، فعال 
و موفق عمل می کنند لذا مجتمع فوالد صنعت بناب نیز در راستای سیاست 
گذاری های انجام شده باید عمل کند و حضور پررنگی را دربین شرکت 

های تولید کننده فوالد داشته باشد.
رئیس گروه مالی گردشگری ورود در فرابورس را نیز یکی دیگر از 
اهداف و برنامه های مهم ذکر کرد و از آمادگی و ایجاد شرایط الزم برای 

ورود مجموعه فوالد بناب به بورس خبر داد.
به حمایت جدی گروه  با توجه  امیدواری کرد که  اظهار  جهانگیری 
مالی گردشگری و پشتیبانی بانک گردشگری و همت و تالش شبانه روزی 
نیروهای شرکت بتوانیم در بورس، صادرات، تولید و همچنین تامین مواد 

اولیه و اصالح فرآیندها موفق عمل کنیم.
خامی : مجتمع فوالد بناب توان تولید چندبرابری دارد

مدیرعامل بانک گردشگری نیز در این نشست گفت: این بانک در 
زمینه اشتغال و حمایت از واحدهای تولیدی پررنگ ظاهر شده و حمایت 

ها در سال جهش تولید نیز تداوم خواهد داشت.
مرتضی خامی افزود: مجتمع فوالد صنعت بناب به تبع برخورداری 
از حمایت زنجیره تولید و تامین مواد اولیه از جمله آهن اسفنجی در کنار 
رقبا مزیت هایی دارد که می تواند توان تولیدی این واحد را چند برابر کند.

وی با اشاره به پشتیبانی های انجام گرفته از مجتمع فوالد صنعت 
بناب تصریح کرد: این مجتمع همچنین می تواند با تکیه بر نیروهای مجرب، 

تحصیلکرده و توانمند، رشدهای خوبی را تجربه کند.
مدیرعامل گسترش صنایع و معادن ماهان نیز در این بازدید و نشست 
به برنامه ریزی انجام شده برای افزایش تولید در سال جاری اشاره کرد و 
گفت : هدف این مجتمع در سال جهش تولید، برنامه ریزی برای رسیدن به 
۸۰۰ هزار تن محصول است ضمن اینکه در صادرات نیز افزایش چشمگیری 
را خواهیم داشت. صادق جاهد خطیبی با اشاره زنجیره تولید این هلدینگ 
افزود: با برخورداری از زنجیره کامل تولید اعم از معدن۵ گل گهر، شرکت 
احیاء استیل بافت، مجتمع فوالد صنعت بناب برای تامین مواد اولیه مورد 

نیاز مشکلی نخواهد داشت.
بابک علیزاد شهیر مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب نیز در این 
نشست با اشاره به توانمندی هلدینگ و زنجیره فوالدی موجود تصریح کرد: 
با اقدامات انجام شده و بهره مندی از نیروی انسانی متعهد و تحصیلکرده و 
همچنین حمایت ریاست گروه مالی گردشگری به اهداف پیش بینی شده 

در جهت رشد و جهش تولید دست خواهیم یافت. 
سیدبهاء الدین هاشمی رئیس هیات مدیره مجتمع فوالد صنعت بناب 
نیز به ظرفیت های موجود شرکت اشاره کرد و گفت: این مجتمع در تراز 
ملی فعالیت می کند و با پشتوانه گروه مالی گردشگری و برخورداری از 
نیروی توانمند، جوان و متخصص می تواند آینده موفقی در کشور داشته باشد.

یک مدیر بانک جهانی خبر داد؛
سال 99؛ آخرین سال رشد منفی اقتصادی ایران 

مدیر میز ایران در بانک جهانی از تغییر برآورد این نهاد از تورم ایران خبر داد.
جدیدترین برآورد صورت گرفته توسط بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران 
نشان می دهد که امسال آخرین سال رشد منفی اقتصادی ایران خواهد بود. در 
رابطه با آخرین وضعیت سه شاخص کالن اقتصادی ایران یعنی رشد اقتصادی، نرخ 
تورم و کسری بودجه دولت با زینا الخلیل- مدیر میز ایران، عراق، اردن، سوریه و 

لبنان در بانک جهانی به گفت وگو نشستیم.
چشم انداز رشد اقتصادی

بانک جهانی در گزارش منتشر شده خود پیش بینی کرده است اقتصاد ایران 
امسال ۵.۳ درصد کوچک شود. الخلیل با اشاره به پیامدهای کووید-۱۹ بر اقتصاد 
ایران گفت: میزان تولیدات نفتی ایران به یکی از پایین ترین سطوح چند دهه اخیر 
رسیده است؛ بخش بزرگی از کاهش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ مربوط به 
کاهش سطح فعالیت بخش غیرنفتی است. انتظار می رود بخش خدمات )به عنوان 
بزرگ ترین تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی ایران(   به میزان وسیعی تحت 
تاثیر قرار گیرد و این مساله در مورد بخش های خرده فروشی، عمده فروشی و 

حمل و نقل نیز صادق خواهد بود.
این مدیر بانک جهانی با اشاره به باقی ماندن تقاضا برای کاالهای ضروری 
انتظار می رود تولیدات بخش کشاورزی  در سطح مطلوب افزود: به همین دلیل 
تنها به میزان کمی از کرونا تاثیر پذیرد. از سوی دیگر در بخش صنعت، با توجه به 
شوک های وارد شده به بخش تقاضا و زنجیره تامین، انتظار می رود بخش تولید و 
ساخت و ساز در ایران آسیب متحمل شود. طبق پاسخ بانک جهانی به ایسنا، دلیل 
اصلی تفاوت رشد اقتصادی امسال با سال قبل ایران با وجود شیوع ویروس کرونا و 
تشدید تحریم های آمریکا آن است که سال گذشته رشد اقتصادی به شدت تحت 
از تحریم  اقتصادی بخش نفتی قرار گرفته بود که خود ناشی  تاثیر کاهش رشد 
های آمریکا بوده است.  اقتصاد ایران که در سال گذشته طبق تخمین بانک جهانی 
۸.۲ درصد کوچک شد، امسال نیز رشد منفی ۵.۳ درصدی را تجربه خواهد کرد اما 

سال آینده رشد ۲.۱ درصدی در ایران به ثبت خواهد رسید.
نرخ تورم به کجا خواهد رسید؟

به گفته الخلیل، بانک جهانی برای ذکر روند نزولی نرخ تورم ایران در گزارش 
استناد  بازه زمانی ذکرشده(  ایران )طی  آمارهای منتشرشده توسط دولت  به  خود 
کرده است. بانک جهانی به ایسنا اطالع داده است که با توجه به فشارهای تورمی 
ناشی از شیوع کووید-۱۹ و تغییرات نرخ ارز، روند تورم ماه های آینده را صعودی 
ارزیابی می کند و پیش بینی فعلی بانک جهانی از متوسط نرخ تورم ایران در سال 
۲۰۲۰-۲۱ معادل ۲۹ درصد خواهد بود که هشت درصد بیشتر از برآورد قبلی صورت 

گرفته در آخرین گزارش این نهاد است.
احتمال تغییرات بیشتر در برآورد شاخص ها وجود دارد

به گفته بانک جهانی، برآوردهای صورت گرفته توسط این نهاد از شاخص 
های کالن اقتصادی با فرض تداوم اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و 
تامین کسری مالی دولت از طریق فروش دارایی های دولتی و صدور اوراق قرضه 
صورت گرفته است و با توجه به نااطمینانی های زیادی که در مقطع کنونی بر سر 

راه اقتصاد جهانی و ایران هست، امکان تغییر در این برآوردها وجود دارد.

قیمت نفت برنت هفته گذشته 9 درصد سقوط کرد؛
جدال عرضه و تقاضا در بازار طالی سیاه

قیمـت نفـت در هفتـه گذشـته تحـت تاثیـر احتمال کاهـش تقاضا 
در بازارهـای جهانـی و افزایـش دوبـاره حجـم ذخیره سـازی نفـت بـا 
کاهـش همـراه شـد تـا همچنـان تثبیـت قیمت هـا در بـاالی ۴۰ دالر 

دور از انتظـار باشـد.
نفـت هفتـه گذشـته را بعد از نشسـت موفق اوپـک و اوپک پالس،  
بـا امیـد بـه کاهـش عرضـه با رشـد قیمت آغـاز کـرد، آنچنان کـه نفت 
برنـت،  سـقف قیمتـی ۳ ماه را پشـت سـر گذاشـت و بـاالی ۴۲ دالر در 

هر بشـکه قیمـت خورد.
بـا ایـن حـال دوران خوش نفـت ۴۰ دالری چندان به درازا نکشـید 
و از روز سـه شـنبه بـا انتشـار گـزارش بانـک جهانـی دربـاره پیش بینـی 
کاهـش رشـد اقتصـادی در سـال ۲۰۲۰،  نگرانی هـا نسـبت بـه کاهـش 
تقاضـای نفـت بـاال گرفـت، این موضوع باعث شـد تا قیمت نفت شـیب 

نزولـی به خـود بگیرد.
در ادامـه نیـز انتشـار آمـار ذخیره سـازی نفـت در آمریـکا، بـر ایـن 
نگرانـی هـا افـزود تـا نفـت برنت کـه یکـی دو روزی را بـاالی ۴۰ دالر 

جـا خـوش کـرده بـود،  بـه کانـال ۳۰ دالری بـاز گردد.
کاهـش قیمـت نفت و مقاومت قیمت ها در برابر رشـد باعث شـده 
تـا موسسـه اعتبارسـنجی فیتـچ اعالم کرد که شـرکت های اکتشـاف و 
تولیـد نفـت و گاز در سـال ۲۰۲۰ بیـش از همه شـرکت های دیگر ضرر 
خواهنـد کـرد و تـا پایـان سـال ۱.۸ تریلیـون دالر را از دسـت خواهنـد 
داد. ضـرری کـه حـدود ۶ برابـر بزرگ تـر از ضـرر بخش خرده فروشـی 
و معـادل ۴۰ درصـد از کل درآمـد از دسـت رفتـه شـرکت ها در سـال 

۲۰۲۰ خواهـد بود.
ایـن موضـوع نگرانی هـا نسـبت بـه سـرمایه گذاری در صنعت نفت 
و گاز را بـرای سـال های آینـده افزایـش می دهد. موضوعی کـه می تواند 
حتـی بعـد از کنتـرل کرونـا همچنان بازار نفت را با مشـکل رو به رو کند.

در مجمـوع بـا توجـه بـه ایـن عوامـل،  قیمت نفـت برنـت در هفته 
گذشـته از ۴۲ دالر و ۳۰ سـنت در روز دوشـنبه به ۳۸ دالر و ۷۳ سـنت 

رسـید کـه حکایت از کاهشـی ۹.۲ درصـدی دارد.
نفـت شـاخص آمریـکا نیـز بـا افتـی ۷.۴ درصـدی از ۳۸ دالر و ۹۷ 

سـنت به ۳۶ دالر و ۲۶ سـنت رسـید.
قیمـت نفـت اگرچـه در دو هفتـه اخیر تا حدودی افزایش داشـته اما 
ایـن قیمت ها همچنان شـکننده هسـتند و بـا فاصله گرفتـن از هیجانات 
اولیـه در مـورد بازگشـایی اقتصـاد در گوشـه و کنـار جهـان،  قیمت ها به 

میانـه کانال ۳۰ دالر عقب نشـینی کرده اسـت.

صیانت از محیط زیست در نفت و گاز مارون
شـرکت بهره بـرداری نفـت و گاز مارون به منظـور صیانت از محیط 
زیسـت، طـی یک سـال اخیـر فعالیت هـای مختلفـی مشـتمل بر توسـعه 
فضـای سـبز، بازیابـی گازهـای مشـعل و مدیریـت یکپارچـه پسـماند را 

اجرایـی کرده اسـت.
بـه گـزارش دنیـای جوانان از شـرکت ملی مناطـق نفت خیز جنوب، 
حمیـد کاویـان، مدیرعامل شـرکت بهره برداری نفـت و گاز مارون گفت: 
در سـال ۹۸، بیش از ۱۱ هزار اصله نهال را برای تقویت کمربند سـبز و 
جلوگیـری از نفـوذ ریزگردهـا تأمین کردیم و افزون بـر تزریق ۹۹ درصد 
پسـاب های نمکزدایـی به چاه های دفعـی، با راه اندازی فاز نخسـت طرح 
شیرین سـازی گازهای ترش آسـماری، حدود ۱۲ میلیون فوت مکعب گاز 

تـرش پرفشـار را به جای مشـعل، بـه مدار تولید بـاز گرداندیم.
تفکیک گـر  و   )MOT( فـرآورش  دسـتگاه های  از  اسـتفاده  وی 
)MOS(  سـیار را اقدامـی مؤثـر در حفاظـت از زیسـت بـوم پیرامونـی 
دانسـت و یادآور شـد: از آغاز سـال ۹۸ تاکنون بیش از ۲۳۰ هزار بشـکه 
نفـت خـام را بـا اسـتفاده از ایـن دو دسـتگاه اسـتحصال کردیـم، ضمـن 
اینکـه بـرای نخسـتین بار در مناطـق نفت خیز جنوب، یـک تفکیک کننده 
نفـت و گاز را در مجتمـع صنعتـی شـماره ۳ مـارون مسـتقر کردیم که با 
تکمیـل و راه انـدازی آن، هـر میزان نفتی که بر اسـاس شـرایط عملیاتی 
بـه سـمت گـودال سـوخت جریـان می یابـد، بازیابی می شـود و بـه مدار 

بازمی گردد. تولیـد 
مدیرعامـل شـرکت بهره بـرداری نفـت و گاز مـارون بـه تشـریح 
دسـتاورد مهـم دیگـری در حـوزه محیـط زیسـت و ایمنـی پرداخـت و 
گفـت: بـا توجـه بـه نزدیـک شـدن جاده هـای مواصالتـی بـه یکـی از 
مشـعل های بلنـد شـرکت در مجتمـع صنعتـی شـماره ۴ مـارون، یـک 
مشـعل جدیـد انگشـتی را طراحـی کـرده و سـاختیم و بـا جابه جایـی 
محـل اسـتقرار آن، ریسـک موجـود برای مـردم و خودروهـای عبوری 

را بـه صفر رسـاندیم.
کاویـان واگـذاری لجن هـای نفتـی بـه شـرکت های بازیافت کننده، 
اجـرای طـرح یکپارچـه مدیریـت پسـماند، تعامـل بـا آزمایشـگاه معتمد 
پایـش  خوداظهـاری  طـرح  بـرای  زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان 
آالینده هـای محیـط زیسـتی شـامل آب، خـاک، هـوا و صـوت، اسـتقرار 
تجهیـزات مبـارزه با آلودگی نفتـی رودخانه در مجـاورت رودخانه جراحی 
به منظـور واکنش در شـرایط اضطراری و مقابله بـا آلودگی نفتی احتمالی 
و ایجـاد فضـای سـبز بـه میزان ۳۲.۲ هکتـار را نیز از اقدام هایی دانسـت 
کـه در راسـتای صیانت از محیط زیسـت از سـال گذشـته تاکنـون انجام 

شـده است.

پیشـنهاد بانـک مرکزی بـرای تأمین مالی غیـر تورمی 
طرح هـای صنعـت نفت

رئیـس کل بانـک مرکـزی محورهای اصلی پیشـنهاد ایـن بانک را 
بـرای نحـوه تأمیـن مالـی غیـر تورمـی پروژه هـای مهـم وزارت نفت به 

رئیس جمهـوری ارائـه کرد.
بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی ریاسـت جمهوری، دکتر حسـن 
روحانـی، روز جمعـه گذشـته)۲۳ خردادمـاه( در گفت وگـوی تلفنـی بـا 
عبدالناصـر همتـی، رئیـس کل بانـک مرکـزی بـا انتقـاد از اقـدام بـه 
مسدودسـازی منابـع بانـک مرکـزی ایـران توسـط کره جنوبـی کـه بـا 
آمریـکا و در چارچـوب  انسـانی دولـت  از سیاسـت های ضـد  تبعیـت 
فشـار حداکثـری آنهـا بـه ملت ایران انجام شـده اسـت، بـه رئیس کل 
بانـک مرکـزی دسـتور داد بـا همـکاری وزارت امور خارجـه موضوع را 
از طریـق سیاسـی دوجانبـه و مسـیر حقوقی و نهادهای مالـی و مجامع 

بین المللـی پیگیـری کننـد.
رئیس جمهـوری تاکیـد کـرد: ممانعـت کره جنوبی در اسـتفاده ایران 
از منابـع بانـک مرکـزی بـرای خریـد کاالهـای اساسـی، دارو و اقـالم 
انسان دوسـتانه هرگـز پذیرفتنـی نیسـت و انتظار داریم دولـت کره جنوبی 

هرچـه سـریع تر ایـن محدودیـت را برطـرف کند.
رئیـس کل بانـک مرکـزی نیـز در ایـن گفت وگـو گزارشـی از روند 
مثبت تأمین ارز کاالهای اساسـی، دارو و سـایر کاالهای ضروری و مواد 
اولیـه واحدهـای تولیدی را به اطالع رئیس جمهوری رسـاند و اعالم کرد 
بـا مهلتـی کـه بـه صادرکنندگان بـرای برگشـت ارز تا پایـان تیرماه داده 
شـده، روند برگشـت سـرعت گرفته اسـت و در چند هفته آینده شـرایط 

تأمیـن ارز بسـیار بهتر خواهد شـد.
همتـی همچنیـن محورهـای اصلـی پیشـنهاد بانک مرکـزی برای 
نحـوه تأمیـن مالـی غیـر تورمـی پروژه هـای مهـم وزارت نفـت را بـه 
رئیس جمهـوری ارائـه کـرد کـه همسـو با ایـن پیشـنهاد، دکتـر روحانی 
دسـتور داد طرح پیشـنهادی بانک مرکزی در اولین جلسه ستاد اقتصادی 

دولـت در هفتـه آینـده مطرح شـود.

کارشناسان بازار سرمایه بررسی کردند؛

رشد بازار سرمایه و نفع اقتصاد ملی
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

 ۲۱ به  ریالی  میلیون   ۱۰ تسهیالت  پرداخت  از  مرکزی  بانک  اعتبارات  مدیرکل 
میلیون و ۵۱ هزار و ۲۱۴ سرپرست خانوار )به مبلغ بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد ریال( 

خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان ازبانک مرکزی، براساس اعالم مدیرکل اعتبارات بانک 
مرکزی، بانک های عامل تا ساعت ۱۱ روز پنج شنبه )۲۲ خرداد ۱۳۹۹( از تعداد ۸۶۵ 
هزار و ۴۵۱ فقره تسهیالت قابل پرداخت به یارانه بگیران )براساس فهرست اعالمی از 
سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها(، تعداد ۸۶۲ هزار و ۶۰۳ فقره از تسهیالت موصوف 

)معادل ۹۹.۷ درصد( را پرداخت کرده اند.

همچنین امکان واریز مابقی تسهیالت یاد شده نیز به دالیلی از جمله مسدودی 
نامعتبر  ارسالی،  با کد ملی  اشتباه، عدم سازگاری شماره حساب  حساب، شماره حساب 

بودن اطالعات معرفی شده و سایر خطاها میسر نشده است.
برخی از این موارد در هفته آتی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه رفع می شود.

بر این اساس با احتساب تسهیالت پرداختی سه مرحله قبلی تا کنون از تعداد ۲۱ 
میلیون و ۵۶ هزار و ۴۲۴ خانوار معرفی شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، تعداد 
۲۱ میلیون و ۵۱ هزار و ۲۱۴ سرپرست خانوار تسهیالت ۱۰ میلیون ریالی )در مجموع به 

مبلغ ۲۱۰.۵۱۲.۱۴۰ میلیون ریال( را دریافت کرده اند.

بانک مرکزی اعالم کرد:
پرداخت وام یک میلیون تومانی به بیش از ۲۱ میلیون خانوار

بر اساس آمار منتشره از سوی بانک 
میزان  امسال،  ردیبهشت  ا در  مرکزی 
تهران  آپارتمان های مسکونی در  معامالت 
درصد   ۸۰۰ از  بیش  گذشته  ماه  به  نسبت 

افزایش داشته است.
ساختمان  وضعیت  به  آماری  نگاه 
نشان می دهد که  ماه  اردیبهشت  در  ایران 
شامخ )شاخص مدیران خرید( ساختمان در 
اردیبهشت ماه در رتبه ۶۰.۵۵ قرار گرفته که 
نشان دهنده بهبود وضعیت بخش ساختمان 
برابری  دو  افزایش  و   ۱۳۹۹ دراردیبهشت 
خدمات  ارائه  و  تولیدی  فعالیت های  میزان 

ساختمانی نسبت به ماه قبل است.
تعاون  اتاق  برنامه ریزی  و  آمار  مرکز 
که  است  کرده  اعالم  گزارشی  در  ایران 
فعالیت های  بی سابقه  رکود  به  توجه  با 
سرگیری  از  و  ماه  فروردین  در  ساختمانی 
میزان  شاخص  اردیبهشت،  در  فعالیت ها 
فعالیت های انجام شده )تولیدی و خدماتی( 
نسبت به ماه قبل افزایش قابل مالحظه ای 
را نشان می دهد و این مولفه، بیشترین مقدار 
شاخص در بین مولفه های اصلی شامخ به 

شمار می رود.

بررسی های آماری نشان می دهد که 
گشایش  با  همزمان  مسکونی  بخش  در 
کنترل  امالک،  معامالت  دفاتر  فعالیت 
افزایش  و  کرونا  ویروس  شیوع  نسبی 
در  مسکن  خرید  برای  حضوری  مراجعات 
مسکن  معامالت  میزان  ماه،  اردیبهشت 
افزایش چشمگیری یافته است؛ به نحوی 
میزان  مرکزی  بانک  گزارش  مطابق  که 
معامالت آپارتمان های مسکونی در تهران 
نسبت به ماه قبل ۸۰۹.۹  درصد افزایش 

پیدا کرد.
همچنین قیمت مسکن در تهران به 
کشور  کل  از  بزرگ  آماری  نمونه  عنوان 
تورم ماهانه ۱۱ درصدی را تجربه کرد که 
در این قضیه عواملی همچون تورم عمومی، 
ارز  نرخ  افزایش  دنبال  به  تورمی  انتظارات 
افزایش  سوداگرانه،  معامالت  افزایش  و 

محسوس قیمت مسکن را موجب شد.
ساختمانی  تجهیزات  تولید  بخش  در 
تحت تاثیر نوسانات ارزی، تداوم مشکالت 

بسته  اولیه و  واردات مواد  موجود در حوزه 
و  تولید  فعالیت های  مرزی،  راه های  بودن 
افزایش  ماهانه  مقیاس  در  هرچند  خدمات 
یافته اما نسبت به مدت مشابه سال قبل با 

کاهش شدیدی روبرو بوده است.
دنبال  به  عمرانی  بخش  در  لبته  ا
بودجه  افزایش  بر  مبنی  دولت  تصمیمات 
رونق  آتی،  ماه های  در  عمرانی  بخش 
آینده  ماه های  در  عمرانی  فعالیت های 

پیش بینی می شود.
ساختمان  شامخ  مولفه های  بررسی 
حاکی از  آن است که تمام مولفه های اثرگذار 
با  ماه  اردیبهشت  ساختمان طی  بخش  در 
رشد قابل توجهی نسبت به ماه قبل مواجه 
میزان سفارشات  که  نحوی  به  است؛  بوده 
جدید مشتریان از ۲۰.۶۲ درصد در فروردین 
ماه به ۵۷.۲۲ درصد در اردیبهشت ماه رسیده 
و قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز 
از ۷۰ درصد به ۸۳.۸۹ درصد رسیده است. 
همچنین میزان استخدام و بکارگیری نیروی 
درصد   ۴۱.۶۷ ماه  اردیبهشت  در  انسانی 
بوده که نسبت به فروردین ماه  درصد رشد 

داشته است.

برای ماه های آینده پیش بینی شد

افزایش چشمگیر معامالت آپارتمانی در تهران!

قرعه کشی طرح پیش فروش ۱۲ محصول ایران خودرو 
با موعد تحویل حداکثر یکسال  به تعداد ۴۵ هزار دستگاه 
به مدت ۷۲  )یکشنبه(  امروز  از صبح  انجام شد. مشتریان 

ساعت فرصت واریز مبلغ علی الحساب دارند.
 صبح روز گذشته )شنبه( قرعه کشی طرح پیش فروش 
صنعتی  گروه  محصوالت  از  دستگاه  هزار   ۴۵ یکساله 
ایران خودرو در محل شرکت ساپکو)شرکت طراحی، مهندسی 
نظارتی  نهادهای  حضور  در  ایران خودرو(  قطعات  وتامین 
خودرو  ایران  یکساله  پیش فروش  طرح  این  در  شد.  انجام 
که با ثبت نام بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به اتمام 

رسید، جدول زیر ظرفیت این ۱۲ مدل محصول ایران خودرو  
را نشان می دهد.

نتایج قرعه کشی)اسامی مشتریان برنده( این طرح از 
این  رسمی  سایت  طریق  از  گذشته)شنبه(  روز   ۱۶ ساعت 
برای  پیامک  و   esale.ikco.ir نشانی  آدرس  به  شرکت 
از ساعت ۱۰ صبح  مشتریان اعالم شد. مشتریان منتخب 
امروز)یکشنبه ۲۵ خردادماه( به مدت ۷۲ ساعت برای واریز 
وجوه علی الحساب فرصت دارند. در صورت عدم واریز وجه 
برندگان این قرعه کشی، افراد رزرو جایگزین خواهند شد. در 
این طرح، خودروها در بازه چهار ماه تا ۱۲ماهه  و براساس 

اولویت  قرعه کشی به مشتریان تحویل داده خواهد شد.
ایران خودرو در مجموع  در طرح پیش فروش یکساله 
از  نفر ثبت نام کرده اند که  یک میلیون و ۶۲۷ هزار و ۵۵ 
این تعداد ۱۶ هزار و ۵۰۸ نفر مشترکا در طرح پیش فروش 
سایپا نیز شرکت کرده و ۹۷ و ۴۰۵ مشتری ثبت نام کرد در 
این طرح، پالک فعال داشتند که پاکسازی شده و از بین 
قرعه کشی  نهایت  در  شدند.  حذف  قرعه کشی  برای  افراد 
بین یک میلیون و ۵۱۵ هزار و ۲۹۶ نفر از مشتریان برای 
۴۵ هزار خودرو به صورت قطعی و ۹ هزار دستگاه هم به 

صورت رزرو انجام شد.

45 هزار خودرو برای ۱.5 میلیون مشتری!
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پس از یکدهه صورت می گیرد؛
آغاز لیگ برتر بوکس با حضور 7 تیم  

دبیر فدراسیون بوکس ایران گفت: 
اگر مسئله خاصی رخ ندهد، لیگ برتر را 
است  قطعی  حضورشان  که  تیمی   ۷ با 

پیگیری می کنیم.
آخرین  درباره  قبایی زاده  حمید 
بوکس  فدراسیون  برنامه های  وضعیت 
برای برگزاری لیگ برتر، توضیح داد: پس 
از جلسه ای که صبح روز گذشته)شنبه( ۲۴ 
خرداد ماه در فدراسیون داشتیم، تصمیم 
بر آن شد که لیگ را با ۷ تیم آغاز کنیم. 
به این ترتیب تهران با دو تیم و ارتش، 

استان سیستان و بلوچستان، استان لرستان، استان خوزستان و استان اصفهان هر 
کدام با یک تیم در لیگ حضور خواهند داشت. البته ممکن است تعداد این تیم ها 

به ۸ تیم هم برسد. البته تصمیم نهایی ما شروع با ۷ تیم است. 
تیم ها  نمایندگان  با  را  یا دوشنبه آخرین جلسه خود  احتماال شنبه  افزود:  او 
برگزار کنیم تا پس از کسب مجوزهای الزم از وزارت ورزش و ستاد ملی مبارزه با 
کرونا، مسابقات را استارت بزنیم. همانطور که می دانید شرایط خاص است و باید 
با در نظر گرفتن دستورات مقامات پیش رفت. اگر مجوزهای الزم صادر شود به 

صورت متمرکز لیگ را پیگیری می کنیم. 
دبیر فدراسیون بوکس، در پاسخ به این سوال که آیا فدراسیون ضمانت کافی 
از باشگاه گرفته است تا به تعهداتشان نسبت به بوکسورها عمل کنند؟ توضیح داد: 
در دوره های قبل هیات های استانی برای برگزاری لیگ و تیمداری درگیر می شدند، 
اما در این دوره اینگونه نیست. تیم هایی که وارد لیگ شده اند پشتوانه خوبی دارند، 
به عنوان مثال اگر خوزستان تیم دارد یعنی فوالد خوزستان در لیگ حاضر می شود. 
همچنین اگر سیستان و بلوچستان تیم دارد، کارخانه سیمان خاش پشتوانه آن است. 

ارتش هم که خودش یک  سازمان معتبر است. 
او افزود: همچنن فدراسیون در ابتدای ورود تیم ها به لیگ از هر تیم مبلغ ۳۰ 
میلیون تومان پول دریافت می کند و قرارداد بوکسورها هم باید در فدراسیون ثبت 
شود. تمهیدات الزم را اندیشیده ایم و امیدواریم پس از کسب مجوزهای الزم لیگ 

خوبی را پشت سر بگذاریم. 
قبایی زاده در مورد گرفتن تست های پزشکی از بوکسورها نیز گفت: قطعااگر 
با فدراسیون پزشکی  کرونا برای آغاز لیگ مشکل ایجاد نکند، مذاکرات الزم را 
ورزشی انجام می دهیم تا در این زمینه همکاری الزم صورت گیرد. متاسفانه در 
این هفته ها وضعیت برخی از استان های کشور باز هم قرمز شد که امیدواریم با 
تمهیدات دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا، این مشکل هر چه زودتر برطرف شود. 
دبیرفدراسیون بوکس در مورد انتخاب دلشاد به عنوان رئیس سازمان لیگ 
نیز گفت: با او صحبت هایی داشتیم تا به عنوان اصلی ترین گزینه فدراسیون این 
سمت را در اختیار بگیرد. با این وجود اعالم کردند که فعال بیمار بوده و نیازمند 
استراحت بیشتری هستند. با همه این ها از پیشکسوتان بوکس خواسته ایم تا با او 
صحبت کنند که اگر دلخوری یا مشکلی هست کنار گذاشته و تجربیاتشان را در 
اختیار بوکس کشور قرار دهند. فعال کسی این سمت را در اختیار ندارد و به صورت 

شورایی مسائل را پیگیری می کنیم.

سخنگوی فدراسیون کشتی:
فعالیت مربیان تیم ملی در لیگ  به صالح نیست!

ملی  تیم  رده  در  مربیان  فقط  اینکه  بیان  با  کشتی  فدراسیون  سخنگوی 
بزرگساالن حق حضور در لیگ را ندارند، تاکید کرد: در صورت محرز شدن فعالیت 
هر یک از اعضای کادر فنی بزرگساالن و یا سرپرستان تیم ملی در لیگ، فدراسیون 

با فرد متخلف و باشگاه برخورد می کند.
محمدابراهیم امامی، درباره علت ممانعت فدراسیون کشتی از حضور تمامی 
اعضای کادر فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگساالن برای حضور در 
رقابت های لیگ کشتی، اظهار کرد: کلیه کسانی که به عنوان سرمربی، مربی یا 
سرپرست که در رده تیم ملی بزرگساالن کار می کنند و قرارداد رسمی با فدراسیون 

دارند به هیچ عنوان حق همکاری و حضور در لیگ کشتی را ندارند.
سخنگوی فدراسیون کشتی با بیان اینکه استفاده باشگاه ها از اعضای کادر 
دراینباره  اگر  گفت:  است،  مقررات  ملی خالف  تیم  سرپرست  و  بزرگساالن  فنی 
تخلفی صورت بگیرد و شاهد فعالیت مربیان تیم ملی بزرگساالن در لیگ باشیم، 
در آن صورت فدراسیون هم با باشگاه و هم فرد خاطی برخورد می کند و به کمیته 

انضباطی فراخوانده می شوند.
ملی  تیم های  فنی  کادر  اعضای  فقط  چرا  که  این سوال  به  پاسخ  در  وی 
بزرگساالن از حضور در لیگ منع شده اند، گفت: بخاطر اینکه لیگ برتر در رده 
حضور  لیگ  در  ملی  تیم  فنی  کادر  نیست  و صالح  شود  می  برگزار  بزرگساالن 

داشته باشند.
امامی در پاسخ به این سوال که آیا فدراسیون کشتی در مقابل، حمایت های 
مالی الزم را از اعضای کادر فنی خواهد داشت یا خیر، گفت: مبنای قرارداد لیگ با تیم 
ملی کامال متفاوت است. کادر فنی و سرپرست تیم ملی با فدراسیون قرارداد رسمی 
دارند و قطعا فدراسیون به هر آن چیزی که در قرارداد قید شده عمل خواهد کرد.

سخنگوی فدراسیون کشتی در پایان خاطرنشان کرد: در آیین نامه اجرایی 
لیگ پیش بینی شده ۸ تیم در آزاد و ۸ تیم در کشتی فرنگی حضور داشته باشند 
که  شامل ۵ تیم اول سال گذشته است و ۳ تیم نیز با نظر شورای فنی لیگ انتخاب 
شده اند. همچنین هر تیم ۳ ملی پوش می توانند به خدمت بگیرند اما در هر دیدار 
از ۲ ملی پوش می تواند استفاده کنند. همچنین تیم ها اجازه استخدام ۲ کشتی 

گیر خارجی را دارند.

کارته کای المپیکی ایران:
کرونا اجازه داد بعد از 2 سال استراحت کنم

نخستین المپیکی تاریخ کاراته ایران گفت: امیدوارم روی تاتامی المپیک 
را  مدال  ترین  رنگ  خوش  مدال  بتوانم  و  باشم  داشته  را  عملکرد  بهترین 

بدست آورم.
بهمن عسگری که با عملکرد فوق العاده خود در سال ۲۰۱۹ و روزهای آغازین 
سال ۲۰۲۰ توانست به نخستین کاراته کای المپیکی ایران تبدیل شود، این روزها 
اندیشه شروع دوباره تمرینات است. او درباره وضعیت  مثل دیگر ملی پوشان در 
مسابقات  از  بعد  کرونا،  ویروس  واسطه شیوع  به  فدراسیون گفت:  به سایت  خود 
لیگ اتریش تمام رقابت ها لغو شد. هر چند که توقف فعالیت های ورزشی برای 
تمام ورزشکاران ناراحت کننده بود ولی از یک نظر برای ما کاراته کاها نیز فرصت 

استراحت را ایجاد کرد.
وی افزود: طی دو سال گذشته فشار زیادی روی کاراته کاها بود. ما دوسال پر 
فشار را در راه کسب المپیک پشت سر گذاشتیم و رقابت های کسب سهمیه برای 

تمام ورزشکاران فرسایشی شده بود و فرصت استراحتی نداشتیم.
عسگری در خصوص آخرین وضعیت خود افزود: در این مدت که به واسطه 
کرونا تمام باشگاه های ورزشی تعطیل شده بود، کمی از کاراته فاصله گرفتم. البته در 
این مدت تمرینات خود را به صورت انفرادی دنبال کردم تا از فرم ایده ال خارج نشوم.

نخستین المپیکی تاریخ کاراته ایران عنوان کرد: همه ما برای شروع تمرینات 
گروهی لحظه شماری می کنیم. امیدواریم هرچه زودتر اردوها شروع شود تا دوباره 
بتوانیم با تمرینات مناسب در شرایط مسابقه قرار گیریم. در حال حاضر مهمترین 
هدف ورزشکاران ما کسب سهمیه های بیشتر در المپیک است که امیدوارم با همت 

سایر کاراته کاهای این اتفاق نیز رخ دهد.
قهرمان رقابت های جهانی ۲۰۱۸ در پایان گفت: تمام تالش من رسیدن به 
موفقیت روی تاتامی المپیک است. باید تمام انرژی خود را بگذارم تا خوش رنگ 
ترین مدال را به دست آورم. مسلما سایر کاراته کاهای ایرانی هم که بهترین های 
نتایج در توکیو را  وزن خود در جهان هستند، فرصت درخشش و کسب بهترین 
دارند. امیدوارم با تالش ورزشکاران و مربیان و همچنین حمایت مسووالن این مهم 

برای ورزش و کاراته ایران رخ دهد.

رونالدو باز پنالتی خراب کرد؛
یوونتوس به فینال جام حذفی ایتالیا رسید

تیم فوتبال یوونتوس، جواز حضور در فینال جام حذفی باشگاه های ایتالیا 
را کسب کرد.

رقابت های فوتبال ایتالیا پس از حدود سه ماه تعطیلی به دلیل شیوع ویروس 
کرونا، با رعایت پرتکول های بهداشتی و بدون حضور تماشاگران از سر گرفته شد.

بامداد شنبه گذشته از دور برگشت مرحله نیمه نهایی کوپا ایتالیا، یوونتوس از 
آث میالن پذیرایی کرد که این دیدار گلی در برنداشت. بازی رفت در »سن سیرو« 
شهر میالن با تساوی یک بر یک به اتمام رسیده بود و با این اوصاف یووه با قانون 
گل زده در خانه حریف به فینال رسید.در دقیقه ۱۶ داور در تصمیمی بحث برانگیز 
برای یوونتوس پنالتی اعالم کرد که »کریستیانو رونالدو« این بخت طالیی را از 

دست داد و توپ را به تیرک دروازه میالن کوبید.
لحظاتی پس از آن، »آنته ربیچ« مهاجم اهل کرواسی میالن پس از خطای 
وحشتناک روی »دانلیو« با کارت قرمز داور از زمین اخراج شد تا کار برای روسونری 
سخت تر شود.در نیمه دوم، بازیکنان یوونتوس به حفظ توپ پرداخته و میالنی ها 
نیز توانی برای هجوم نداشتند تا این دیدار با تساوی بدون گل به اتمام رسیده 
و یووه به فینال برسد.در دیگر دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی، شنبه شب تیم 
ناپولی میزبان اینتر خواهد بود. بازی رفت با یک گل به سود ناپولی خاتمه یافت.

رم  شهر  المپیک  ورزشگاه  در  خردادماه   ۲۸ روز   ۲۱ ساعت  فینال،  بازی 
برگزار می شود.

کاریوس: 
االن هیچ دروازه بانی در دنیا سرآمد نیست

هیچ  می گوید  نی  لما آ زه بان  دروا
اشتباه  بی  آلیسون  جمله  از  دروازه بانی 
کشیدن  چالش  به  دنبال  به  او  نیست. 

دروازه بان برزیلی است.
به گزارش استاندارد، لوریس کاریوس 
دلیل  به  که  لیورپول  سابق  دروازه بان 
قهرمانان  لیگ  فینال  در  بزرگ  اشتباهات 
اروپا در یادها مانده است، قراردادش را با تیم 
بشیکتاش فسخ کرد و به لیورپول برگشت. 
خود  شرایط  درباره  کاریوس  لوریس 
در تیم فوتبال لیورپول گفت: در حال حاضر 
تقریبا هیچ دروازه بان برجسته ای نیست که 

باالتر از همه باشد، بر خالف چند سال پیش که مانوئل نویر سرآمد و متمایز بود. 
مارک آندره تراشتگن نمایش های خوبی در بارسلونا ارائه می دهد. یان اوبالک 
نیز در اتلتیکو مادرید عملکرد خوبی دارد. سال گذشته آلیسون یک فصل خیلی 
خوب در لیورپول داشت. من االن دروازه بان شماره دو در لیورپول هستم. باید 
بتوانم از کوچکترین فرصت ها استفاده کنم و خودم را نشان دهم. من در بهترین 
تیم دنیا بازی می کنم و شرایط را درک می کنم و اینطور نیست که به دنبال 
رفتن به تیم ضعیف تر باشم که فقط بازی کنم. می خواهم خودم را اثبات کنم 

و از فرصت ها استفاده کنم.
 قرارداد کاریوس با لیورپول تا تابستان ۲۰۲۲ معتبر است و معلوم نیست او 

قصد دارد در لیورپول بماند یا راهی تیم دیگری شود.

سیتی مشکلی برای زدن تونل افتخار برای لیورپول ندارد
منچسترسیتی مشکلی برای زدن تونل 
افتخار برای لیورپول در صورت قهرمانی در 

لیگ برتر ندارد.
به گزارش دیلی میرور، منچستر سیتی 
آماده است اگر پیش از دیدار دو تیم، لیورپول 
عنوان قهرمانی لیگ برتر را کسب کند طبق 
تونل  لیورپول  بازیکنان  برای  معمول،  رسم 

افتخار بزند.
برتری  با  می تواند  کلوپ  یورگن  تیم 
برابر اورتون و کریستال پاالس در دو بازی 
از از سرگیری فوتبال عنوان  اول خود پس 
قهرمانی خود را به دست بیاورد اما اگر سیتی 

چهارشنبه آینده مقابل آرسنال ببازد، پیروزی لیورپول در گودیسون پارک برای 
قهرمانی تیم یورگن کلوپ کافی است.

لیورپول پس از آن قرار است در تاریخ ۲ ژوئیه به دیدار منچسترسیتی بپردازد. 
اگرچه هنوز تأیید نشده این دیدار در اتحاد برگزار شود، به نظر می رسد گواردیوال 

آماده احترام به رقبای خود است.
تونل افتخار اجباری نیست و دو باشگاه باید توافق کنند که این کار را انجام 
دهند یا خیر. باشگاه منچسترسیتی قرار است صحبت هایی را با تیم لیورپول در 
روزهای آینده درباره چگونگی این تونل افتخار انجام دهد ولی آنطور که اعالم شده 
پپ گواردیوال موافق است که بازیکنان تیمش برای تیم رقیب تونل افتخار بزنند. 
قهرمانی لیورپول در لیگ برتر، اولین قهرمانی این تیم پرافتخار در تاریخ 
لیگ برتر انگلیس محسوب می شود تا این تیم نیز به مانند لسترسیتی و بلک 

برن یک قهرمانی در لیگ داشته باشد.

بازگشت روبن به بایرن!

در  میادین  از  دوری  سال  یک  از  بعد  مونیخ  بایرن  سابق  هلندی  مهاجم 
تمرین بایرن حاضر شد.

به گزارش بیلد، آرین روبن بعد از کسب عنوان قهرمانی با بایرن مونیخ در 
فصل قبل بوندسلیگا تصمیم گرفت از دنیای فوتبال خداحافظی کند.

روبن ۳۶ ساله با پیشنهادهای خوبی مواجه شد اما تصمیم به خداحافظی 
گرفت و بعد از بایرن با پیراهن هیچ تیم دیگری به میدان نرفت.

به نظر می رسد که روبن قصد دارد از تصمیم خود برای خداحافظی از فوتبال 
صرف نظر کند. او دیروز در تمرین بایرن حضور پیدا کرد و همه بازیکنان این تیم 
را شوکه کرد.روزنامه بیلد نوشت که روبن با هولگر برویش، مربی بدنساز بایرن به 

مدت یک ساعت تمرین کرد و آمادگی باالی هم از خود نشان داد.
حضور روبن در تمرین بایرن این گمانه زنی را به وجود آورد که شاید او قصد 
بازگشت به بایرن را دارد که البته هانس فلیک چنین چیزی را رد کرد. سرمربی 
بایرن با شوخی گفت: باید ببینیم که آیا مربی بدنساز می تواند او را آماده کند یا نه.

فلیک سپس گفت: بازگشت روبن صحت ندارد اما بسیار خوشحال هستیم 
که او همچنان آماده است.

روبن با پیشنهاد تیم بوتافوگوی برزیل مواجه شده است. شاید بازگشت او به 
بایرن مونیخ غیر ممکن باشد اما طبق اعالم روزنامه بیلد این احتمال وجود دارد 
که این ستاره هلندی از تصمیم خود برای خداحافظی از فوتبال منصرف شده و 

دوست داشته باشد با پیراهن تیم دیگری به فوتبال برگردد.
روبن در بین هواداران بایرن از محبوبیت زیادی برخوردار است و یکی از 

بهترین بازیکنان تاریخ این باشگاه به شمار می آید.

سرمربی سابق تیم استقالل عنوان 
کرد اگر از تیم او حمایت می شد می 
توانست قهرمانی در لیگ و حتی آسیا 

را با استقالل به دست بیاورد.
وینفرد شفر سرمربی آلمانی سابق 
تیم،  این  از  برکناری  از  بعد  استقالل 
عهده  بر  را  امارات  یاس  بنی  هدایت 
نشدن  پرداخت  خاطر  به  او  گرفت. 
مطالباتش به فیفا شکایت کرد و حاال 
معوقه  حقوق  استقالل  که  صورتی  در 
این سرمربی آلمانی را پرداخت نکند با 
جریمه مالی، کسر امتیاز و محرومیت از 

نقل و انتقاالت روبرو خواهد شد.
وینفرد شفر در مصاحبه با تهران 
تایمز تاکید کرد در صورتی که از این 
تیم اخراج نمی شد و کارش را دنبال می 
کرد می توانست استقالل را به قهرمانی 

در لیگ برساند.
سرمربی  عنوان  به  شما   **
باشگاه  اکنون  اخراج شدید و  استقالل 
فوتبال ایران مجبور است مبلغ ۵۵۰ هزار 
به گزارش ها،  بنا  بپردازد.  به شما  دالر 
استقالل  کل  مدیر  سعادتمند  احمد 
قرار است جلسه ای با شما ترتیب دهد 

درست است؟
که  بگویم  صادقانه  توانم  می 
احمد سعادتمند تنها عضو هیات مدیره 
استقالل در زمان من بود که به نظر می 
رسید مشکالتی را که باید با آن روبرو 
شویم درک می کند. یادتان است که در 
تیم و کادر مربیگری مجبور  آن زمان 
بودند با شرایطی روبرو شوند که خیلی 
بد بود. من هرگز چیز مشابهی ندیدم. بعد 
از اینکه او رئیس تیم شد، با من صحبت 
بسیار  او  که  بگویم  باید  من  و  کرد 
مودب است. از او خواستم که از حقوق 
کارمندان ایرانی و خارجی مراقبت کند. 
ما قباًل توافق کردیم که مالقات کنیم 
اما در شرایط فعلی، کاری که آنها از ما 
می خواهند انجام دهیم غیرممکن است. 
آنها می توانند جلساتی را در آلمان برگزار 
کنند تا در مورد موضوعات صحبت کنند.

آماده  مشکل  حل  برای  آیا   **
مذاکره با استقالل هستید؟

من از این سوال خیلی گیج شده 
ام. مدیریت استقالل و کمیته اخالق باید 
در سه سال گذشته به شرایط استقالل 

توجه کنند. من می توانم تصور کنم که 
این امر برای میلیون ها هوادار مهم شده 
و می تواند به حل بحران مالی کمک 
یعنی  باشگاه  رئیس  امیدواریم  کند. 
سعادتمند تمام پشتیبانی مورد نیاز خود 
را انجام دهد. او اکنون در شرایط بسیار 
او نیست  دشواری قرار دارد که اشتباه 
شفاف  شایسته  نیز  تیم  و  هواداران  و 
در  سازش  درخواست  هستند.  سازی 
دنیای  در  که  است  چیزی  شرایط  این 
تصور  نیست.  زیادی  انتظار  ای  حرفه 
کار  از شغلی که سخت  کنید که شما 
کرده اید، اخراج شده اید و فسخ توجیه 
پذیر نیست. شما به وضوح اعالم کردید 
که می خواهید برای پشتیبانی از رزومه 
خود، تمام تالش خود را انجام دهید اما 
کنند،  می  بد صحبت  شما  درباره  آنها 
دروغ می گویند و شایعات وحشتناک را 
پخش می کنند. سپس آنها از شما می 
بدهکار  به شما  که  پولی  با  تا  خواهند 
هستند سازش کنید. چه واکنشی نشان 

می دهید؟
** باشگاه استقالل یک روز بعد 
از آنکه به شما اطالع داده شد از باشگاه 
وارد  که  شد  این  مانع  اید  شده  اخراج 
تمرین شوید. از طرف تیم بزرگی مانند 
استقالل این یک رفتار حرفه ای نبود.

اگر در مورد بی عدالتی و دسیسه ها 
در سال دوم بخواهم بگویم، افراد زیادی 
مجبور به دروغ و افترای بیشتری می 
و  تیم  بگویم،  را  این  بگذارید  شوند. 
مشکالت  با  شب  و  روز  هر  کارمندان 

می جنگیدند.
در  سال  دو  مدت  به  شما   **
استقالل کار کردید اما در سال ۲۰۱۸ 
فقط یک جام حذفی کسب کردید، در 
سال  سه  در  پرسپولیس  تیم  که  حالی 
گذشته عناوین قهرمانی لیگ را کسب 

کرده است.
وقتی  دیگر.  عجیب  سوال  یک 
به استقالل آمدم رئیس باشگاه از من 
خواست که استقالل را نجات دهم زیرا 
آنها در پایین جدول لیگ بودند. ما نه 
بلکه  کردیم  خود  آن  از  را  جام  تنها 
توانستیم  نیز  آسیا  قهرمانان  لیگ  در 
سهمیه کسب کنیم. سال بعد همانطور 
که گفتم کابوس بود. ما مجبور شدیم 
حمایتی  هیچ  اما  بسازیم  جدیدی  تیم 
نداشتیم و مجبور شدیم با رفتن بازیکنان 
خود  مقابله کنیم. می دانم در سال سوم 
با حمایت مدیریت قهرمان می شدیم. 
من با پندار توفیقی خوب کار کردم اما او 
پشتیبانی الزم را نکرد بنابراین بازیکنان 
مهمی را از دست دادیم. تصور کنید چه 

چیزی از طرفداران گرفته شده است.
و  ستقالل  ا بین  وت  تفا  **
در  که  فردی  عنوان  به  پرسپولیس 

فوتبال ایران کار کرده است چیست؟
بگذارید با یک نکته به این سوال 
پاسخ دهم. پس از دو روز تمرین با هم 
»چرا  پرسیدم  منشا  )گادوین(  از  من 
کنند  می  احساس  استقالل  هواداران 
شود؟«  می  رفتار  بهتر  پرسپولیس  با 
انتظار  هرگز  »من  گفت  و  خندید  او 

را  بزرگی  های  تفاوت  چنین  نداشتم 
از  یکی  فقط  تمرین  امکانات  ببینم.« 

این موارد بود.
** چرا تیم های ایران نمی توانند 

در لیگ قهرمانان آسیا برنده شوند؟
من فکر می کنم اگر می توانستم 
سال  در  باشم  داشته  را  اول  سال  تیم 
دوم با استقالل قهرمان آسیا می شدم 
را  دوم  سال  تیم  اگر  کنم  می  فکر  و 
حفظ می کردیم می توانستیم در سال 
سوم هم قهرمان شویم. ما دو بار تیم 
خوبی ساختیم. بازیکنان ایرانی برجسته، 
قوی و ماهر هستند و می خواهند یاد 
قطر،  با  سادگی  به  شرایط  اما  بگیرند 
کره جنوبی و ژاپن قابل مقایسه نیست. 
شما فقط می توانید با کار سخت و با 
روحیه تیمی خوب و یک ذهنیت خوب 
بازی مقابل ژاپن  کار کنید. برای من، 
در جام ملت های آسیا مثال خوبی برای 
مشکالتی است که تیم های ایرانی غالبًا 
با آن روبرو هستند. این همه عالوه بر 
مهارت و آمادگی به اعتماد به نفس و 
قدرت روانی برمی گردد. ما در سال اول 
خود این کار را به خوبی انجام دادیم، این 
کار را دوباره در سال دوم انجام دادیم، 
گام به گام. به همین دلیل گفتم سال 

سوم موفقیت بزرگی خواهد بود.
برانکو  و  کی روش  کارلوس   **
آنها  مورد  در  شما  نظر  ایوانکوویچ. 

چیست؟
من هر دو را خیلی دوست دارم و 
نمی  اما من  گذارم  احترام می  آنها  به 
کنم.  داوری  کارشان  مورد  در  خواهم 
هر دو مربی در فوتبال ایران موفق بودند.

یل  بر گا ل.  ا سؤ ین  خر آ  **
مارک  و  استراماچونی  آندره آ  کالدرون، 
ویلموتس ایران را ترک کردند زیرا این 
کشور نتوانست حقوق خود را از طریق 
تحریم های ایاالت متحده منتقل کند. 

آیا نظری دارید؟
من هرگز با آنها صحبت نکردم. 
فقط می توانم بگویم این افتخار است 
که هدایت تیم ملی ایران را بر عهده 
رویایی  کار  یک  این  باشید.  داشته 
است و من اطمینان دارم که اگر هر 
حل  راه  یک  کنند  موافقت  طرف  دو 

وجود دارد.

هواداران، شایسته شفاف سازی هستند؛

شفر: نگذاشتند استقالل را قهرمان آسیا کنم!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

با باال گرفتن اختالفات بین کارگزاران سابق و 
فعلی، مدیرعامل باشگاه استقالل با شکایت از کارگزار 

سابق خود مواجه شده است.
در چند روز اخیر،  اختالفات کارگزار قبلی و فعلی 
تبدیل  باشگاه  مساله  مهم ترین  به  استقالل  باشگاه 
شده است. این اختالف به جایی رسیده که باشگاه 
استقالل برای درآمدزایی اش، به خاطر کارگزار قبلی 

به مشکل خورده است.
سابق  کارگزار  خصوص  در  سعادتمد  احمد 
استقالل ادعا کرده که این کارگزار یک ریال هم 
باره  این  در  او  است.  نداشته  پرداختی  باشگاه  به 
و  بازیکنان  قرارداد  باید  که  باشگاهی  اظهارکرد:  

کادر فنی را بدهد و برای هر مسابقه باید حدود ۱۳۰ 
میلیون تومان هزینه کند و برای تمرینات، پرواز و 
درآمدزایی  قراردادی،   کند،  طی  هزینه  موارد  سایر 
برای  ریالی  و  می سپارد  شرکت  این  به  را  باشگاه 

این شرکت  با  باید  چرا  نداشته،  درآمد  باشگاه  این 
ادامه همکاری دهد؟

مدیرعامل  تا  است  شده  باعث  مساله  این 
و  برسد  تفاهم   به  دیگری  کارگزار  با  استقالل 
از احمد  اتفاق باعث شد کارگزار قبلی باشگاه  این 
سعادتمند به خاطر تفاهم نامه جدید با کارگزار جدید 

شکایت کند.
طبق گفته  یکی از اعضای کادر مدیریتی باشگاه 
احمد  از  استقالل  باشگاه  قبلی  کارگزار  استقالل، 
سعادتمند شکایت کرده و اگر در مدیرعامل استقالل 
در دادسرا حاضر نشود، به گفته این فرد، امکان صدور 

حکم جلب سعادتمند نیز وجود دارد.

کارگزار سابق به دنبال حکم جلب مدیرعامل باشگاه استقالل! 

بیرانوند:
 شاید از بلژیک 

برنگردم

ل  تبـا فو تیـم  ن  ه بـا ز ا و ر د
)صبـح  ا د فر گفـت:  لیس  پرسـپو
یکشـنبه( سـاعت ۵ صبح به بلژیک 
بـود  قـرار  و  کـرد  خواهـم  سـفر 
چهارشـنبه بـه ایـران بازگـردم کـه 

ندهـد. رخ  اتفـاق  ایـن  شـاید 
علیرضـا بیرانوند در مورد سـفر 
بـه بلژیـک، و اینکـه طبـق قوانیـن 
شـهروند  اینکـه  خاطـر  بـه  جدیـد 
بلـژک  در  نمی توانـد  نیسـت  اروپـا 
حضـور پیـدا کنـد و دیپـورت خواهد 
شـد، گفـت: مدیـر باشـگاه آنتـورپ 
گفتـه اگر قرار باشـد دیپورت شـوم، 
آنها جت شـخصی خـود را دنبال من 
فوتبـال  تیـم  می فرسـتند.دروازه بان 
پرسـپولیس تصریـح کرد: سـاعت ۵ 
صبـح بـرای سـفر بـه بلژیـک بلیت 
دارم. بلیـت بازگشـت بـه ایران برای 
روز چهارشـنبه بـرای من تهیه شـده 

امـا شـاید بازنگردم.
وی در رابطـه بـا اینکه آنتورپ 
دیگـر  دروازه بـان  یـک  دنبـال  یـه 
اسـت، خاطرنشـان کـرد: خـودم بـه 
آنهـا گفتـم یـک دروازه بـان دیگـر 
جـذب کننـد تا رقیب داشـته باشـم.

ل  تبـا فو تیـم  ن  ه بـا ز ا و ر د
پرسـپولیس بـا حضور در فدراسـیون 
جایـزه  نقـره ای  تندیـس  فوتبـال 
رویایـی کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا 

کـرد. دریافـت  را 

ی  ا شور مجلس  ینده  نما یک 
به  کفاشیان  علی  بازگشت  اسالمی 
گرفتن  عهده  بر  و  فوتبال  فدراسیون 
مطابق  را  ریاست  سرپرستی  سمت 

قوانین داخلی کشور جرم تلفی کرد.
احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده 
مجلس درباره بازگشت علی کفاشیان به 
هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و قبول 
گفت:  مجموعه  این  سرپرستی  سمت 
به  منع  قانون  هم   ۱۳۹۷ ماه  آبان  از 
و  شد  تصویب  بازنشستگان  کارگیری 
یک سال و نیم از اجرای این قانون می 
گذرد و جالب است که در ۱۳ فدراسیون 
این قانون اجرا شده است. کمتر از یک 
مدیران  از  دیگری  جمع  نیز  قبل  ماه 
اتفاق  این  اما  شدند  بازنشسته  ورزشی 
به صورت معکوس در فدراسیون فوتبال 
انجام می شود. از طرفی دوره مدیریت 
مجمع این فدراسیون به صورت خودکار 

تمام شده است.
از  فدراسیون  این  داد:  ادامه  وی 
نیمه اردیبهشت تا نیمه مهر ماه مهلت 
برگزاری  و  اساسنامه  تصویب  تا  دارد 
انتخابات را انجام دهد. مجمعی که در 
وقت اضافه به سر می برد و برخالف 
بازنشسته  که  فردی  داخلی،  قوانین 
ند،  برمی گردا را  شود  می  محسوب 
صحیح نیست و بر خالف عرف و اخالف 
به  کجی  دهن  یک  و  است  اجتماعی 

قوانین داخلی محسوب می شود.
این نماینده مجلس در واکنش به 
اینکه گفته می شود در مقطعی کفاشیان 
از عضویت در هیات رئیسه استعفا داده 
بود، اظهار کرد: این موضوع را پیگیری 
ادعا می کند که  او  بودیم. االن  کرده 
یا  استعفا  از  فارغ  است.  نداده  استعفا 
گیری  کناره  مقطع  آن  در  استعفا  عدم 
کرد و بر همان اساس، جایگاه خود را 
در AFC  از دست داد. اگر او سمتی در 
فوتبال ایران داشت، کرسی خودش را 
در AFC حفظ می کرد. ما بازگشت او 
در شرایط فعلی را با توجه به بازنشسته 
فردی  او  نمی دانیم.  درست  بودنش، 
منع  قانون  براساس  و  است  بازنشسته 

شکل  هر  در  بازنشستگان  بکارگیری 
غیردولتی،  عمومی  نهاد  مجموعه  و 
در  نظارتی  دستگاه های  است.  ممنوع 
امر  این  کنند.  می  ورود  موضوع  این 
طبق قانون جرم کیفری است و هر یک 

از ایرانیان می توانند اعالم جرم کنند.
شد:  یادآور  هاشمی  زاده  قاضی 
کارگیری  به  چون  دلیل،  همین  به 
بازنشسته توسط فرد یا افراد جرم است، 
شاید بگویند این فرد محکومیت درون 
صورت  به  االن  و  داشته  فدراسیونی 
اتوماتیک برگشته است اما باز هم این 

اقدام مجرمانه است.
وی درباره نقش وزارت ورزش در 
موضوع  این  دیروز  گفت:  موضوع  این 
گذاشتیم  میان  در  ورزش  وزارت  با  را 
و صحبت هایی هم شده است. وزارت 
ورزش می گوید دخالت مستقیمی ندارد 
اما ما از مجموعه وزارت ورزش خواستیم 
را  خود  تالش  تمام  موضوع  این  در 
بکنند که هیات رئیسه سریع تر مجمع 
سوال  عالمت  یک  بدهند.  تشکیل  را 
خیلی جدی وجود دارد. نقشه راه فیفا تا 
۱۵ مهر است و باید تمرکز خودتان را 
اساسنامه  و  بگذارید  تشکیل مجمع  بر 
برگزار  انتخابات  و  کنید  تصویب  را 
شود. وقتی وسط این اتفاقات جابجایی 
صورت می گیرد، به نظر می رسد قرار 
نیست اصالحات انجام شود و وضعیت 
بالتکلیفی ورزش ما در رشته فوتبال قرار 
پیدا  ادامه  تا مدت های طوالنی  است 

را گفتیم.  این مطلب  کند. به صراحت 
متاسفانه هیات رئیسه فعلی فدراسیون 
برگزاری  برای  ای  دغدغه  هم  فوتبال 
که  است  این  مالک  ندارد.  انتخابات 

یک عده خاص در فدراسیون باشند.
این عضو مجلس شورای اسالمی 
دستگاه  وظیفه  قطعا  کرد:  خاطرنشان 
نظارت این است که به این پرونده ورود 
کند. ما از دو دستگاه نظارتی، درخواست 
ویژه خواهیم داشت که ورود جدی تر و 
قاطع تری داشته باشند. سازمان بازرسی 
و دیوان محاسبات در صورتی که وزارت 
ورزش تایید کند، ورود خواهند کرد. ما 
نداریم.  اشخاص  و  افراد  درباره  بحثی 
و  خوب  انسان  کفاشیان  آقای  شاید 
یا ب  الف  با شخص  ما  باشد.  شریفی 
اجرایی  فرآیند  به  بلکه  نداریم  کاری 
و  پذیری  قانون  داریم.  نظارت  قانون 
تحقق اجرای قانون مورد بحث ما است.

قاضی زاده هاشمی درباره اجماع 
برای  رئیسه  هیات  اعضای  از  برخی 
کارآمد  و  جوان  مدیر  یک  انتخاب 
باید  سرشار،  بدهی های  این  با  گفت: 
فردی را انتخاب کنند که خارج از این 
را  دایره و مجموعه کار کند و خودش 
درگیر حواشی فوتبال کند و خون و هوای 
تازه ای به این فوتبال بدمد. به نظرم در 
مجموعه مدیران فعلی، فکر می کنم چون 
نفرات سن و سال دار و خسته هستند، 
مدیر جوانی باید به این حوزه وارد شود که 
در مباحث مختلف از جمله مالی فعالیت 
کند. تا چه زمانی فدراسیون فوتبال باید 
دستش را مقابل دستگاه های مختلف دراز 
کند؟ به نظرم تیم جدیدی باید در حوزه 
ریاست، دبیرکل و هیات رئیسه فعالیت 
کند. هدف ما هم نوگرایی است. در غیر 
حالت  صندلی ها  جابجایی  صورت  این 
بازی دارد و مردم و عالقه مندان فوتبال 
نمی پذیرند. در نهایت یک سرخوردگی 
بین مردم به وجود می آید که خیلی بدتر 
می دانم. امید مردم از دست می رود و 
میزان عالقه مندی به فوتبال کاهش می 
یابد. به نظرم این مسائل ناشی از سوء 

مدیریت است.

نماینده مجلس شورای اسالمی:

بازگشت کفاشیان به فدراسیون فوتبال جرم است
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سمیه  مشهد  شهرستان  گروه 
باقرزده: پنجمین دوره انتخابات شورای 
بازرسی جمعیت هالل احمر  اجرایی و 
با سراسر کشور در ۲۲ شعبه  همزمان 

خراسان رضوی برگزار شد..
در جریان برگزاری پنجمین دوره 
بازرسی  و  اجرایی  شورای  انتخابات 
استان  سطح  در  احمر  هالل  جمعیت 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان 
رضوی، ضمن بازدید از روند اجرایی و 
نظارتی انتخابات، گفت: پنجمین دوره 
بازرسی  و  اجرایی  شورای  انتخابات 
جمعیت هالل احمر ایران در از ساعت 
 ۹۹ ماه  خرداد   ۲۳ جمعه  روز  صبح   ۹
همزمان به سراسر کشور در ۲۲ شعبه 
رضوی  خراسان  احمر  هالل  جمعیت 

آغاز شد..
این  افزود:  احمدی  مجتبی   سید 
انتخابات طبق زمان بندی اولیه به مدت 
۵ ساعت و تا ساعت ۱۴ خواهد بود، اما 
واجد  افراد  پرشور  استقبال  به  توجه  با 
اخذ  در ۳۸ صندوق  دادن  رای  شرایط 
رای سطح استان احتمال تمدید تا چند 
نوبت وجود دارد و تا زمان انداخته شدن 
رای آخرین نفر در صندوق ادامه خواهد 

داشت..
انتخابات  در  اینکه  بیان  با  وی  

پنجمین دوره شورای اجرایی و بازرسی 
رضوی  خراسان  احمر  هالل  جمعیت 
۳۲۴ نفر کاندیدا داریم که از این تعداد 
انتخاب می شوند، خاطرنشان  نفر   ۲۴۲
کاندیداهای  مجموع  از  همچنین  کرد: 
از  که  هستند  مشهد  از  نفر   ۱۵ استان 
این تعداد ۷ نفر )۵ نفر عضو اصلی و ۲ 

نفر عضو علی البدل( هستند..
بیشترین  کرد:  تصریح  احمدی 
از  استان  منتخبان  و  کاندیداها  تعداد 
نیشابور  و  سبزوار  مشهد،  شهرهای 
واجد  افراد  بیشترین  همچنین  هستند؛ 

شرایط رای دادن هم ار شهرهای مشهد، 
نیشابور و سبزوار هستند..

وی در خصوص زمان اعالم نتایج، 
تا  شده  انتخاب  افراد  اسامی  کرد:  بیان 
ساعت ۲۴ همان شب اعالم می شود و 
کسانی که نسبت به نتیجه آرا اعتراض 
داشتند می تواند در روز شنبه ۲۴ خرداد 
به جمعیت هالل احمر شهر خودشان و یا 
روزهای شنبه و یکشنبه ۲۴ و ۲۵ خرداد 
به جمعیت هالل احمر استان مراجعه کنند 
تا پیگیری و بازشماری الزم صورت پذیرد..

احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 

ز  ا ینکه  ا بیان  با  رضوی  خراسان 
جد  ا و د  ا فر ا و  ها  ا ندید کا مجموع 
و  آقا  درصد   ۷۱ دادن  رای  شرایط 
کرد:  تاکید  هستند،  خانم  درصد   ۲۹
عنوان  به  نفر   ۲۴۲ انتخابات  این  در 
می شوند  انتخاب  شهرستانی  منتخب 
عنوان  به  نفر   ۳۶ بعد  مراحل  در  و 
به  نفر   ۴ سپس  و  استانی  منتخبان 
بات  نتخا ا کشوری  منتخبان  عنوان 
خواهند شد که زمان انتخابات استانی 
در تیر ماه خواهد بود و زمان انتخابات 
کشوری نیز متعاقبًا اعالم خواهد شد.

برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای اجرایی و بازرسی 
جمعیت هالل احمر خراسان رضوی همزمان با سراسر کشور

مدیر فرودگاه شهدای ایالم خبر داد:
افتتاح ترمینال بین المللی فرودگاه ایالم تا پایان سال 

 کاهش 80درصدی پروازها با شیوع کرونا
مدیــر فــرودگاه شــهدای ایــالم گفــت: ترمینــال بین المللــی فــرودگاه 
شــهدای بــا وســعت ۶ هــزار مترمربــع وبــا اعتبــار ۲۳۰ میلیــارد ریــال ، 
۷۵ تــا ۸۰ درصــد پیشــرفت دارد و پیش بینــی می شــود تــا پایــان ســال 

ــرداری برســد. ــه بهره ب ب
مهنــدس »محمدجــواد یگانــه« بــا حضــور در ایســنا، اظهــار کــرد:  
ســال ۱۳۷۵ فــرودگاه شــهدای ایــالم بــا یــک پــرواز در هفتــه کار خــود 
را شــروع کــرد و بانــد قبلــی فــرودگاه بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۱۲۰ میلیارد 

ریــال بهســازی و آمــاده نشســتن پروازهــای میــان پیکــر شــد.
وی گفــت: خوشــبختانه در ایــن مــدت، تجهیــزات ناوبــری بــه روز و 
فــرود دقیــق ILS نصــب شــد  و در ادامــه، کارهــای مربوط به بهســازی 
ترمینال هــا شــروع و در مــدت زمــان ۹ مــاه اخیــر فعالیت هــای خوبــی در 
فــرودگاه ایــالم انجــام شــده و در حــال حاضــر فــرودگاه شــهدای ایالم در 
غــرب کشــور بعــد از فــرودگاه کرمانشــاه پرترافیک تریــن فــرودگاه اســت.

یگانــه ادامــه داد: در حــال حاضــر چنــد پــروژه ی مهــم در دســت 
ــالم  ــهدای ای ــرودگاه ش ــی ف ــال بین الملل ــامل ترمین ــه ش ــت، ک اجراس
ــع، دارای ســالنی  ــا وســعت ۶ هــزار مترمرب اســت کــه از ســال ۱۳۹۶ ب
زیبــا و بــه روز اســت وبــا اعتبــار ی بالــغ بــر ۲۳۰ میلیــارد ریــال اســت 
ــی شیشــه های آن  ــای ورودی و خروج ــه نم ــاخت اســت ک ــال س در ح
ــا ۸۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته و  ــا االن ۷۵ ت نصــب شــده و ت

ــد. ــرداری برس ــه بهره ب ــال ب ــان س ــا پای ــود ت ــی می ش پیش بین
وی بــا بیــان اینکــه در کنــار ایــن پــروژه کار دو پــروژه دیگــر بایــد 
انجــام شــود، کــه فعالیــت ترمینــال عمــال آغــاز شــود، گفــت: کار ســاخت 
موتورخانــه مرکــزی فــرودگاه بــا اعتبــار ۱۵۰ میلیــارد ریــال شــروع شــده 
و محوطــه ســازی فــرودگاه بــرای پارکینــگ هــای شــخصی ، عمومــی و 
تاکســی و بقیــه قســمت ها اســت بــا اعتبــار ۷۰ میلیــارد ریــال در حــال 

انجــام اســت.
مدیــر فــرودگاه شــهدای ایــالم دربــاره تاثیــر کرونــا بــر پروازهــای 
ــای  ــرودگاه ه ــی از ف ــدت یک ــن م ــرد: در ای ــار ک ــرودگاه ، اظه ــن ف ای
ــه نداشــته  و  ــن زمین ــچ مشــکلی در ای ــوده و هی ــن حــوزه ب ــال در ای فع
بــا رایزنیهــای اســتاندار محتــرم و ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی بــه 
عنــوان فــرودگاه یــاری رســان معرفــی شــده و مــواد ضــد عفونــی کننــده 
آنتــی ســپتیک از شهرســتان بــدره بــه فرودگاههــای مهرآبــاد، اصفهــان 

و اهــواز انتقــال داده شــد.
 ضمنــا در ایــن زمینــه اقدامــات بســیار مؤثــری جهــت پایــش تمــام 
ــت  ــز بهداش ــکاری مرک ــا هم ــرودگاه ب ــی ف ــافرین ورودی و خروج مس
ــام  ــردن تم ــال ک ــالن ها، غیرفع ــام س ــی از تم ــتان ، میکروب زدای اس
ــع  ــه و توزی ــه سنســوری، تهی آبســردکن ها، تعویــض تمــام شــیرآالت ب
ماســک بیــن کارکنــان وبرگــزاری جلســات بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس 

ــود. ــرودگاه ب ــن ف ــای ای ــه فعالیت ه از جمل
وی ادامــه داد: از زمــان کرونــا ، تعــداد پروازهــا ۸۰ درصــد کاهــش 
یافــت، بطــوری کــه در طــول روز یــک پــرواز انجــام می شــد و در ایــن 
مــدت پروازهــای مشــهد تمامــا لغــو گشــته و در حــال حاضــر پروازهــا 
بــه روال عــادی برگشــته و روزانــه بیــن ۴ تــا ۵ پــرواز بــه مقصــد تهــران 
و هفتگــی یــک پــرواز بــه ســمت مشــهد در حــال انجــام اســت و مــا در 
ضمــن اینکــه تمــام مــوارد ایمنــی را رعایــت می کنیــم ســعی می شــود 

همزمــان بــا ارائــه خدمــات بهداشــتی فاصلــه فیزیکــی رعایــت شــود.
مدیــر فــرودگاه شــهدای ایــالم بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته تعــداد 
ــافر و  ــزار و ۸۲۲ مس ــداد ۲۰۸  ه ــته ایم و تع ــرواز داش ــورتی پ ۲۷۲۸ س
ــون  ــرد: هم اکن ــح ک ــت،  تصری ــده اس ــا ش ــز جابج ــار نی ــن ب ۱۴۰۰ ت
ــوری اســالمی اســت  ــان و جمه ــی آســمان، ماه شــرکت های هواپیمای
بــه صــورت روزانــه فعالیــت می کننــد و رایزنــی شــده هواپیمایــی زاگرس 
ــد مســیر  ــوع بوئینــگ MD و تعــداد ۱۶۲ نفــر اســت کــه می توان ــا ن ب

تهــران - ایــالم - تهــران را بــا ۵۰ تــا ۵۵ دقیقــه طــی کنــد.
یگانــه گفــت: ایــن اولیــن بــار اســت کــه هواپیمــای میــان پیکــر 
ــزی  ــران برنامه ری ــرای ته ــه ب ــرواز در هفت ــه ۳ پ ــر برنام ــگ براب بوئین

کــرده اســت.
ــرودگاه  ــل در ف ــد غیرعام ــوص پدافن ــه در خص ــان اینک ــا بی وی ب
ــت  ــی و امنی ــرای ایمن ــرد: ب ــح ک ــی شــده اســت،  تصری ــای خوب کاره
کار در ســطح فــرودگاه دســتگاه های فرســتنده و گیرنــده قــوی بــر روی 
کــوه مانشــت نصــب شــده و اگــر بــه هــر دلیلــی فرکانس هــای مــا دچــار 

مشــکل شــود، جایگزیــن گــردد.
ــان و  ــرم و معاون ــتاندار محت ــا دارد از اس ــرد: ج ــح ک ــه تصری یگان
مدیــرکل منابــع طبیعــی تشــکر کنــم کــه چیزی حــدود ۱۰ هــزار مترمربع 
در ارتفاعــات شــهرک شــهید کشــوری را در اختیــار فــرودگاه بــرای نصب 
ــک  ــتم های کم ــتم از سیس ــن سیس ــه ای ــته ک ــتم NDB گذاش سیس
ــدا  ــری مشــکلی پی ــی کــه سیســتم های ناوب ــری اســت و در صورت ناوب
کننــد ، پــرواز و نشســت هواپیمــا بــا حفــظ ایمنــی انجــام خواهــد شــد.

وی تصریــح کــرد: بــرای مســیر کابل هــای داخــل فــرودگاه یــک 
مســیر جایگزیــن هــم قــرار دادیــم کــه حــدود ۱۵ کیلومتــر کابل هــای 
فشــار قــوی تعبیــه شــد کــه بــه هــر دلیلــی اگــر کل سیســتم بــرق از 

کار بیفتــد از سیســتم جایگزیــن اســتفاده خواهیــم کــرد.
مدیرفــرودگاه شــهدای ایــالم گفــت: اگــر شــرایط بــه روال عــادی 
برگشــت، مــا هــم چــون ســنوات گذشــته پروازهــای ایــالم – نجــف و 
ــم و جــزء برنامه هــا اســت  ــه انجــام دادی ــه صــورت روزان بالعکــس را ب

واگــر تقاضــا داشــته باشــد بــه دو پــرواز افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.
وی ادامــه داد: اســتقبال خوبــی از پــرواز ها در مســیر ایالم - مشــهد 
- ایــالم شــد و هفتــه ای ۱۰ پــرواز در ایــن مســیر حتــی  بــا پیــک قیمــت 
انجــام شــد و بــا رایزنــی هــای انجــام گرفتــه، یــک ایرالیــن دیگــر هــم 

وارد شــد و قیمــت را بــه تعــادل رســاند.
وی در پایــان بــه کســانی کــه اطــراف فــرودگاه خانــه بــاغ احــداث و 
یــا ســازمان هایــی کــه آنتــن نصــب می کننــد هشــدار داد کــه اگــر ایــن 
ســاخت و ســاز در شــعاع ۳ کیلومتــر از اطــراف فــرودگاه انجــام گیــرد، 

حتمــا بــا فــرودگاه و ســازمان مجــوز دهنــده هماهنــگ کننــد.

و  آب  هاي  شرکت  بانوان  امور  عملکردمشاوران  از  تقدیر 
فاضالب شهري و روستایي

خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  کل  مدیر  تقدیر  نوروزی:  مرکزی-حامد 
استانداري مرکزي از عملکردمشاوران امور بانوان شرکت هاي آب و فاضالب 

شهري و روستایي در سال ۹۸
زهرا فرجي مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري مرکزي با ارسال 
نامه اي از زحمات و تالش هاي تعدادي از مشاوران امور بانوان دستگاه هاي 
اجرایي از جمله زهرا طراوتي فکور و وحیده فرشاد پور به عنوان مشاورین امور 
بانوان شرکت هاي آب و فاضالب شهري و روستایي در سال ۹۸ قدرداني نمود.

در بخشي از این نامه آمده است :  خدمت در نظام مقدس جمهوري اسالمي 
عطیه ایست الهي که مستلزم توفیق و عنایت حضرت حق به خدمتگزاران جهت 
ورود به این عرصه مي باشد. ضمن آرزوي موفقیت روز افزون براي شما از درگاه 
خداوند متعال ، بدین وسیله از زحمات سرکار عالي در سال ۱۳۹۸ در حوزه زنان 
و خانواده تشکر و قدرداني میشود. امید است که این تالش ها زمینه ساز فردایي 

بهتر براي شکوفایي و پیشرفت بیشتر ایران اسالمي باشد

اسکندری مدیر شعب بانک تجارت استان اردبیل:
مشــارکت در ســاخت مــدارس هزینــه نیســت ســرمایه 

گــذاری بــرای آینــده کشــور اســت
طــی جلســه ای کــه بــا حضــور لطفــی مدیــر کل نوســازی مــدارس 
و اســکندری مدیــر شــعب بانــک تجــارت اســتان اردبیــل برگــزار شــد ، 
زمینــه هــا و مفــاد امــور قابــل همــکاری و مشــارکت بیــن ایــن دو نهــاد 

مطــرح گردیــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل نوســازی ، توســعه و تجهیــز 
مــدارس اســتان اردبیــل دولــت لطفــی ضمــن تشــکر از زحمــات خیریــن 
و نهــاد هــای حمایتــی خیــری کــه دراحــداث مــدارس و مراکــز فرهنگــی 
و ورزشــی بســیاری در ســطح اســتان مشــارکت داشــته انــد گفــت : ۳۰ 
درصــد از دوهــزار مدرســه بــا ده هــزار کالس فعــال در ســطح اســتان ، 
آســیب پذیــر بــوده و نیازمنــد مقــاوم ســازی و یــا تخریــب و بازســازی می 

باشــند و همــواره نیازمنــد حمایــت خیریــن عزیــز مــی باشــیم .
دولــت لطفــی عمــل نوســازی و بروزرســانی تجهیــزات مــدارس بــا 
اســتاندارد هــای روز را الزمــه بهبــود و پیشــرفت آمــوزش در مــدارس کــه 
نهایتــًا ســبب رشــد و نمــو کشــور دانســت و از تــالش هــای مســتمر ایــن 

اداره کل در ایــن زمینــه خبــر داد .
ــذب و  ــل در ج ــدارس اردبی ــازی م ــای نوس ــت ه ــی از سیاس لطف
نگهــداری خیریــن مدرســه ســاز بــه همــکاری همــه جانبــه و توجــه بــه 
ــه خواســته  ــن اشــاره کــرد و نامگــذاری مدرســه ب خواســته هــای خیری
ــز  ــن عزی ــام خیری ــه ن ــه ب ــاخت دو مدرس ــارکت در س ــا مش ــر و ی خی
بجــای یــک مدرســه را از ســری اقدامــات نوســازی مــدارس اردبیــل در 

ــد . ــه خوان ــن زمین ای
وی گفــت : مــا هرانــدازه کمــک هــای خیــری و مردمــی را جــذب 
کنیــم بــه همــان انــدازه دولــت از محــل اعتبــارات ملــی بــرای تکمیــل 
پــروژه هــای نیمــه تمــام خیــری اعتبــار در نظــر مــی گیــرد بنابرایــن هــر 
قــدر کمــک بیشــتری از ســوی خیریــن مدرســه ســاز اســتان جــذب کنیم 
اعتبــار بیشــتری از ســوی ســازمان نوســازی مــدارس کشــور برای اســتان 
جــذب خواهیــم کــرد و ایــن اعتبــار دولتــی هیــچ محدودیتــی نخواهــد 
داشــت و ایــن مــورد تفاهــم نامه ای اســت بین ســازمان نوســازی مدارس 

و ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور اســت. 
مدیــر کل نوســازی مــدارس اردبیــل بــه آمادگی ایــن اداره کل جهت 
همــکاری در برخــی زمینــه هــای قابــل اجــرا بــا بانــک تجــارت جهــت 
تعامــل و همــکاری هرچــه بیشــتر اشــاره نمــود و گفــت : هرچه مشــارکت 
و همــکاری بیــن نهــاد هــا و ادارات اســتان بیشــتر شــود نیــل بــه اهــداف 

ســازمانی و پیشــرفت اســتانی تســهیل خواهــد گردیــد.
ــل از  ــتان اردبی ــارت اس ــک تج ــعب بان ــر ش ــکندری مدی ــا اس رض
فعالیــت هــای بانــک تجــارت در ســایر زمینــه هــای غیــر تجــاری و ســود 
زا همچــون کمــک بــه مناطــق ســیل زده و زلزلــه زده ، مناطــق نیازمنــد 
مراکــز بهداشــتی ، ســاخت مدرســه ، تعامــل بــا دانشــگاه هــا و غیــره خبــر 
ــه تنهــا هزینــه کــرد نمــی  داد افــزود : مشــارکت در ســاخت مــدارس ن

باشــد بلکــه ســرمایه گــذاری بــرای آینــده کشــور مــی باشــد .
ــا  ــارت ب ــک تج ــه بان ــم اینک ــی رغ ــت : عل ــکندری گف ــا اس  رض
ــازی  ــدارد ، نوس ــابی ن ــی و حس ــاط مال ــل ارتب ــدارس اردبی ــازی م نوس
ــدارس  ــازی م ــوزش و نوس ــه آم ــت در حوض ــت فعالی ــه جه ــدارس ب م
شایســته حمایــت و مســاعادت مــی باشــد و بانــک تجارت آماده مشــارکت 
و همــکاری بــا نوســازی مــدارس اردبیــل بــوده و از تمــام ظرفیــت خــود 
جهــت کمــک بــه نوســازی مــدارس ، خیریــن و نهــاد هــا و موسســاتی 
ــا مجموعــه نوســازی مــدارس در اســتان همــکاری مــی نماینــد،  کــه ب

اســتفاده مــی نمایــد.

ــی اداره کل از  ــی و فرهنگ ــاون پرورش ــد مع بازدی
ــی ــدس اردبیل ــوزی مق ــش آم اردوگاه دان

ــس اداره  ــراه رئی ــه هم ــی اداره کل ب ــی و فرهنگ ــاون پرورش مع
ــدس  ــی از اردوگاه مق ــای پرورش ــا ه ــی و فض ــری اردوئ ــی هن فرهنگ

ــد. ــل آوردن ــد بعم ــی بازدی اردبیل
بــه گــزارش اداره اطــالع رســانی و روابــط عمومی آمــوزش و پرورش 
اســتان اردبیــل، ســید غالمحســن خلیلــی موســوی ضمــن بازدیــد از روند 
فعالیــت هــای فرهنگــی و تربیتــی اردوگاه دانــش آموزی مقــدس اردبیلی، 
ارائــه خدمــات بــه فرهنگیــان و دانــش آمــوزان و مجمــوع اقدامــات انجام 

یافتــه را مــورد ارزیابی قــرار داد.
خلیلــی موســوی در ایــن بازدیــد بــا اشــاره بــه غنــی ســازی اوقــات 
فراغــت دانــش آمــوزان گفــت: پــر کــردن مطلــوب اوقــات فراغــت دانش 
آمــوزان یکــی از راه هــای موثــر جهــت کاهــش آســیب هــای اجتماعــی 
مــی باشــد کــه در ایــن زمینه خواســتار تولیــد محتــوای آموزشــی و تربیتی 
و بارگــزاری آن در شــبکه آموزشــی دانــش آموزی»شــاد«  بــا توجــه بــه 
وضعیــت فعلــی کــه یکــی از اولویــت هــای اساســی معاونــت پرورشــی و 

فرهنگــی مــی باشــد، شــدند.
بهــزاد ناقــل مســئول اداره فرهنگــی هنــری، اردوهــا و فضــا هــای 
پرورشــی نیــز ضمــن تاکیــد بــر ایجــاد فضــای امن و بــا نشــاط در اردوگاه، 
فراهــم نمــودن زمینــه کار، تــالش و مهــارت آمــوزی در اردوهــای دانــش 
آمــوزی را منــوط بــه برنامــه هــای اردوگاه دانســته و بــر کیفــی ســازی 

فعالیــت هــای اردویــی در اردوگاه مقــدس اردبیلــی تاکیــد نمــود. 
ــدس  ــوزی مق ــش آم ــس اردوگاه دان ــی رئی ــد عطای ــه بازدی در ادام
اردبیلــی  از مجمــوع اقدامــات و فعالیــت هــای اردوگاه گزارشــی ارائه نمود.

10 نقطه حادثه خیز غرق آباد رفع شد
مرکــزی _ حامــد نــوروزی : رییــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل 
ــاری ۱۰  ــال ج ــت س ــه نخس ــت: در ۱۰ ماه ــاد گف ــرق آب ــاده ای غ ج
ــط عمومــی راهــداری و  ــع شــد. به گــزارش رواب ــز رف ــه خی نقطــه حادث
ــا اشــاره بــه  حمــل و نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی، محمــد شــجاع ب
عملکــرد ۱۰ ماهــه راهــداری غــرق آبــاد در ســال ۱۳۹۸ بیــان کــرد: در 
حــوزه نگهــداری راه هــا فعالیــت هــای گســترده ای انجــام شــده اســت 
کــه شــامل رفــع ۱۰ نقطــه حادثــه خیــز در کل حــوزه اســتحفاظی غــرق 
آبــاد مــی شــود. وی بــا تاکیــد بــر اقدامــات مدنظــر در حــوزه ایمنــی راه 
هــا اظهــار کــرد: در ایــن راســتا ۲۸ روشــنایی جدیــد نصــب و ۱۵ مــورد 

روشــنایی در کل حــوزه اســتحفاظی تعمیــر شــد.
شــجاع تعمیــر، مرمــت و نگهــداری ۱۰ پــل بــا دهانه ۳۲ متــر، تنقیه، 
الیروبــی و اصــالح کانــال هدایــت آب قنوهــا و پــل هــای آبــرو بــه تعــداد 
۱۲۰ عــدد، ترانشــه بــرداری در کل حــوزه، شــانه ســازی و رگالژ شــانه 
ــا حجــم ۱۹۰۰ مترمکعــب خاکریــزی و ۲۱ کیلومتــر طــول  خاکــی راه ب
ــیروانی در  ــیب ش ــاوه-همدان و تســطیح و رگالژ ش ــم س ــور قدی در مح
ــه اقدامــات  ۵۰ کیلومتــر از طــول محــور قدیــم ســاوه-همدان را از جمل
انجــام شــده در ۱۰ ماهــه نخســت ســال جــاری در محورهــای مواصالتی 

غــرق آباد برشــمرد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بــازه زمانــی مذکــور ۲۴ کیلومتــر خــط 
کشــی ســطح راه هــا در کل حــوزه انجــام شــده اســت، گفــت: در کنار خط 
کشــی راه هــا عملیــات لکــه گیــری بــا آســفالت ســرد و گــرم در محــور 
فرعــی بیات-محــور قدیــم ســاوه – همــدان و راه روســتایی دروزان بــه 
خلیفــه کنــدی و محــور فرعــی بیــات و محــور فرعــی چمــران _ رازقــان 
ــد نصــب و ۱۰  ــه انجــام رســید، همچنیــن ۶ چــراغ چشــمک زن جدی ب
چــراغ نیــز تعمیــر، ۱۰ شــاخه بــه مســاحت ۴۰ مترمربــع تابلــوی اطالعاتی 
و انتظامــی و ۳۴۶ تابلــو مســیرنما و ۱۲ تابلــو اســتوانه ای و عالئــم ایمنــی 

در محــور ســاوه-همدان و راه هــای روســتایی نصــب شــد. 
رییــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای غــرق آبــاد بیــان 
کــرد: در ســال جــاری بــه مــدت ۲۶ روز بــرای ۱۸۴۶۰ کیلومتــر بانــد راه 
در تمامــی راه هــای اصلــی، فرعــی و روســتایی عملیــات برفروبــی انجــام 
شــد و ۲۶۰۰ تــن ماســه و ۵۰۰ تــن نمــک مــورد اســتفاده قــرار گرفــت 
ــوزه و  ــی در کل ح ــه و خاک ــای شوس ــی راه ه ــغ زن ــر تی و ۲۲۵ کیلومت
راه هــای روســتایی مقصــود آبــاد، چــال فخــره-راه روســتایی حریقــان_ 

ورکبــار  انجــام شــد.

با حضور شهردار و فرماندار مشهد و برای اولین بار در کشور امضاء شد؛

تفاهم نامه سه جانبه آغاز اجرای جداسازی و بازچرخانی 
آب های خاکستری ساختمان ها

گــروه شهرســتان مشــهد ســمیه 
باقــرزاده: طــی مراســمی بــرای اولیــن 
بــار در کشــور، تفاهــم نامــه ســه جانبه 
آغــاز اجــرای جداســازی و بازچرخانــی 
آب هــای خاکســتری ســاختمان هــای 
مرتفــع، عمومــی و منــازل، میــان 
ــام  ــازمان نظ ــهد، س ــهرداری مش ش
مهندســی ســاختمان و شــرکت آب 
وفاضــالب مشــهد بــه امضــاء رســید..

ابتــدای   فرمانــدار مشــهد در 
ایــن مراســم کــه بــا حضــور شــهردار 
ــهر،  ــورای ش ــای ش ــی از اعض و جمع
ــهد،  ــای مش ــرکت آبف ــل ش مدیرعام
معاونــان شــهردار و همچنیــن معــاون 
ــت  ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــر از  ــن تقدی ــوی ضم ــان رض خراس
مدیریــت شــهری مشــهد در ایــن 
طــرح  اجــرای  گفــت:  خصــوص 
جداســازی و بازچرخانــی آب هــای 
خاکســتری یکــی از راه هــای مناســب 
تامیــن آب بــرای مصــارف غیر شــرب 
بــه ویــژه آبیــاری فضــای ســبز اســت.

ــزود:  ــمی اف ــود هاش ــید محم س
میــزان مصــرف آب شــهر مشــهد 
ــه اســت  ــر در ثانی ۱۳هــزار و ۲۷۰ لیت
درحالــی کــه آب شــرب تولیــدی 
حــدود ۱۱ هــزار لیتــر در ثانیــه اســت 
کــه اجــرای ایــن طــرح مــی توانــد بــه 

ــد..  ــود کمــک کن ــن کمب ــع ای رف
هــای  آب  بازچرخانــی  بــرای 
خاکســتری هرچــه هزینــه کنیــم ضرر 

ــرد ــم ک نخواهی
 نایــب رئیــس شــورای اســالمی 
شــهر مشــهد نیــز در ادامــه ایــن 
اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  مراســم 
اســتفاده از پســاب هــای تصفیــه 
ــر شــرب و  ــرای مصــارف غی شــده ب
آبیــاری فضــای ســبز اظهارکــرد: بــر 
ــه  ــر تصفی ــه زودت ــاس هرچ ــن اس ای
ــال  ــه در ح ــی ک ــای محل ــه ه خان
ــرداری  ــره ب ــه به ــداث اســت را ب اح
برســانیم بــه نفــع شــهر و مــردم 

ــود.. ــد ب خواه
علیرضــا شــهریاری افــزود: تعداد 

زیــادی از درخــت هــا و فضاهای ســبز 
ــه  ــاز ب ــی نی ــای فرع ــان ه در خیاب
ــا اجــرای طــرح  ــد کــه ب ــاری دارن آبی
خاکســتری  هــای  آب  بازچرخانــی 
ــوان  ــی ت ــازل م ــا و من ــاختمان ه س

ــرد.. ــاری ک ــان را آبی ــن درخت ای
وی بیــان کــرد: بــا وجــود کمبود 
منابــع آبــی و در مقابــل نیــاز شــهر بــه 
توســعه فضــای ســبز، هــر چقــدر برای 
ــتری و  ــای خاکس ــی آب ه بازچرخان
تصفیــه پســاب هــا هزینــه کنیــم ضرر 

ــم کرد.. نخواهی
کشــورها  یر  ســا تجربیــات 
هــای  آب  بازچرخانــی  حــوزه  در 
ــرد ــرار گی ــورد توجــه ق خاکســتری م

ــت  ــه مراســم عضــو هیئ در ادام
رئیســه شــورای اســالمی شــهر، نیــز با 
تقدیــر از شــهرداری مشــهد در اجــرای 
ایــن طــرح اظهارکــرد: حرکــت خوبــی 
ــل  ــی از مح ــع آب ــن مناب ــرای تامی ب
خاکســتری  هــای  آب  بازچرخانــی 
ســاختمان هــا و منــازل مســکونی آغاز 
شــده اســت امــا ایــن امــر نبایــد باعث 
طوالنــی شــدن دریافــت پروانه شــود..

شــهناز رمــارم گفــت: تعــداد 
ــان  ــزرگ جه ــهرهای ب ــادی از ش زی
زمینــه جــدا  در  تجربیــات خوبــی 
هــای  آب  بازچرخانــی  و  ســازی 
خاکســتری دارنــد کــه توجــه بــه ایــن 
ــن  ــبرد ای ــرای پیش ــز ب ــات نی تجربی

طــرح الزم مــی باشــد..
بــت  با کــرد:  تصریــح  وی 
ــرای  ــده ب ــام ش ــای انج ــری ه پیگی
ــن طــرح و  ــه ســرانجام رســاندن ای ب
ــه  ــه ب ــم نام ــن تفاه ــدن ای ــا ش امض
شــهردارو معاونــت خدمــات شــهری و 
همکارانشــان خــدا قــوت مــی گوییم..                  
ــزرگ شــهرداری مشــهد  ــدم ب ق
بــرای بازچرخانی آب های خاکســتری

و  آب  شــرکت  مدیرعامــل   
ــز در ادامــه ایــن  فاضــالب مشــهد نی
مراســم تصریــح کــرد: شــهرداری 
مشــهد قــدم هــای بزرگــی در اجــرای 
شــبکه جداســازی آب شــرب از آب 
ــای  ــه ه ــه خان ــداث تصفی ــام، اح خ
ــی آب  ــن بازچرخان ــی و همچنی محل
هــای خاکســتری برداشــته اســت کــه 

ــر دارد.. ــای تقدی ــات ج ــن اقدام ای
افــزود:  اســماعیلیان  حســین 
ــرای  ــی ب ــی خوب ــات کارشناس جلس
نامــه  تفاهــم  ایــن  آمــاده شــدن 
برگــزار شــده اســت و اکنــون آمادگــی 
همــکاری بــرای اجرایــی شــدن طــرح 
جداســازی و بازچرخانــی آب هــای 
ــازل  ــا و من ــاختمان ه ــتری س خاکس
مســکونی را داریــم کــه تاثیــر زیــادی 
در حفــظ منابــع آبــی خواهــد داشــت..

همچنیــن درا دامــه ایــن مراســم 
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی 
نیــز  ســاختمان خراســان رضــوی 

گفــت: بــرای اجــرای ایــن طــرح دوره 
هــای آموزشــی مــورد نیــاز برگــزار و 
اکنــون آمــاده اجرایــی کــردن تفاهــم 

ــتیم.. ــه هس نام
ــه  ــرکاء اضاف ــین ش ــد حس محم
ــد  ــدا بای ــرح در ابت ــدم ط ــرد: معتق ک
بــه صــورت داوطلبانــه و در ســاختمان 
ــهر  ــه ش ــد مرتب ــزرگ و بلن ــای ب ه

ــود.. ــی ش اجرای
حفاظــت  مدیــرکل  معــاون   
ــن  ــز در ای ــتان نی ــت اس ــط زیس محی
ــوص گفــت: بــرای ایــن کــه  خص
شــهری زیســت پذیــر و پایــدار داشــته 
باشــیم بــه اجــرای اینگونــه طــرح هــا 

ــتیم.. ــد هس نیازمن
محمــد عرفانی افــزود: متاســفانه 
اکنــون حجــم تولیــد فاضــالب مشــهد 
ــا  ــه ه ــه خان ــت تصفی ــر ظرفی دو براب
ــی  ــث خال ــن کار باع ــه ای ــت ک اس
ــی  ــدن فاضــالب در کشــف رود م ش

شــود..
یــن  ا مــه  دا ا در  همچنیــن، 
و  شهرســازی  معــاون  ســم  مرا
معمــاری شــهرداری مشــهد نیــز 
اجــرای  بــرای  معتقــدم  گفــت: 
ــوع  ــرا، ن ــد روش اج ــرح بای ــن ط ای
مصــرف، فرهنگســازی و تشــویق 
ــزی  ــه ری ــن کار برنام ــه ای ــردم ب م
مناســب انجــام شــده و طــرح مرحلــه 

بــه مرحلــه اجرایــی شــود.

معــاون  جمالی نــژاد  مهــدی 
شــهری  امــور  توســعه  و  عمــران 
و  ر  کشــو یــر  ز و یی  وســتا ر و 
و  شــهرداری ها  ســازمان  رئیــس 
همــراه  بــه  کشــور  دهیاری هــای 
خدامــراد صالحــی فرماندار شهرســتان 
ــاون  ــی مع ــت اهلل غالم ــان ، حج لنج
هماهنگــی امــور عمرانــی و علــي 
اصغــر ذاکــري هرنــدي مدیــر کل 
امــور شــهري و شــوراهاي  دفتــر 
ــا حضــور در ذوب آهــن  اســتانداري ب
ــی  ــل مل ــد ری ــط تولی ــان از خ اصفه
ــن ذوب  ــرکت تارابگی ــن ش و همچنی

آهــن اصفهــان بازدیــد کردنــد .
معــاون امور شــهری و روســتایی 
وزیــر کشــور در ایــن بازدیــد و در 
ــل  ــد ری ــا تولی ــگار م ــا خبرن گفتگــو ب
ملــی را جهــت  توســعه حمــل و 
ــژه  ــه وی ــر« کشــور ب ــوه ب نقــل » انب
ــت  ــم دانســت و گف ــیار مه ــرو بس مت
: خوشــبختانه امســال و ســال گذشــته 
مبالــغ قابــل توجهــی اوراق مشــارکت 
ــای  ــاخت ه ــه زیرس ــک ب ــرای کم ب
ریلــی و قطــار شــهری بــه ویــژه کالن 
ــه شــده اســت  شــهرها در نظــر گرفت
ــل  ــن ری ــوص تامی ــن خص ــه در ای ک
یکــی از مهمتریــن ملزومــات اســت .

وی افــزود :  حضــور ذوب آهــن 
در تولیــد ریــل بــه مدیریــت شــهری 
بســیار کمــک کــرده اســت  کــه ایــن 

ــت  ــور اهمی ــعه کش ــرای توس ــر ب ام
ــیاری دارد. بس

ــا  ــادآور شــد :  ب ــژاد ی ــی ن جمال
ــان  ــن اصفه ــران ذوب آه ــر مدی تدبی
، ایــن شــرکت در حــال حاضــر تولیــد 
ــن  ــت و ای ــل اس ــزرگ ری ــده ب کنن
ــه  ــهری اســت ک ــران ش ــه مدی وظیف
نــگاه شــان بــه تولیــد داخــل بــه ویژه 
ذوب آهــن اصفهــان باشــد کــه یــک 
صنعــت مــادر محســوب مــی شــود .  
معــاون امور شــهری و روســتایی 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــر کش وزی

تولیــد ریــل ملــی در زمــان مدیریــت 
مهنــدس یــزدی زاده بــه طــور کامــل 
انجــام و فعال شــد ، افــزود : امیدواریم 
ــی  ــه خوب ذوب آهــن اصفهــان کــه ب
ــرد ، از  ــی ب ــش م ــل را پی ــد ری تولی
توســعه حمــل و نقــل ریلــی پشــتیبانی 
کنــد و ایــن اقــدام مهــم بــرای کشــور 
ــوان داخلــی صــورت  ــا اســتفاده از ت ب

گیــرد .
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان 
، دکتــر جمالــی نــژاد را یکــی از 
ــد  ــی تولی ــان اصل ــتیبانان و حامی پش

بــه  ریــل  اســتراتژیک  محصــول 
ویــژه ریــل متــرو در کشــور دانســت 
ــث  ــان باع ــت ایش ــت :  حمای و گف
شــده تــا کنــون ســه نــوع ریــل مــورد 
نیــاز سراســر کشــور را در ذوب آهــن 
اصفهــان تولیــد کنیــم . در این راســتا 
ــن شــده  ــل اصفهــان روتی ــن ری تامی
و در مــورد ســایر شــهرها هــم انجــام 
مــی شــود و در ایــن خصــوص  هیــچ 
گونــه محدودیتــی بــرای تامیــن ریــل 
متــروی مــورد نیــاز سراسرکشــور 

ــم . نداری

معاون وزیر کشور در بازدید خط تولید ریل ملی :

نگاه مسئولین کشور برای تامین ریل مترو به ذوب آهن اصفهان است
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از راست کامیار عابدی، چهرزاد بهار )فرزند ملک الشعرا بهار( 
و علی اصغر محمدخانی اختصاصی دنیای جوانان

آنچه از سیمای من 
پیداست

غیر از درد نیست
محمد سلمانی

در نگاهت  رنگ  آرامش  نمایان  می شود
آه می ترسم که دارد باز توفان می شود

آرزوهایم،  همین  کاخی  کـــه  برپا  کرده ام
زیر آن توفان سنگین سخت ویران می شود

خوب می دانم که یک شب در طلسم دست تو
دامن پرهیز  من  تسلیـم  شیطان  می شود

آنچه از سیمای من پیداست غیر از درد نیست
گرچـه گاهی پشت یک لبخند پنهان می شود

عاقبت یک روز می بینی که در میدان شهر
یک نفر  با  خاطراتش  تیـرباران  می شود

 ، » نیل و ا نیس  د «
مصور  کتاب های  نویسنده  
که با عنوان »بتمن« شناخته 
سالگی   ۸۱ سن  در  شده، 

درگذشت.
»دنیس اونیل« که در 
ابتدا به عنوان یک رونامه نگار 
مشغول فعالیت بود اولین بار 
با پیشنهاد »استن لی« برای 
مارول  کمپانی  در  نوشتن 

کامیکس قدم در  عرصه کتاب های مصور گذاشت و سپس 
با با کمپانی دی سی کامیکس نیز همکاری کرد.

او در سال های نخست فعالیت خود در کمپانی دی سی 
کامیکس در پروژه هایی چون »فانوس سبز« و »فلش سبز« 
همکاری کرد و پس از بازگشت به کمپانی مارول کامیکس به 
نویسندگی در کتاب های مصور »مرد عنکبوتی شگفت انگیز« و 

»مرد آهنین« پرداخت.
ین  مهم تر ز  ا
م  ستخدا ا و  ا لیت های  فعا
ی  ا بر  » میلر ج  ر جو «
تصویرگری  و  نویسندگی 
کتاب مصور »دردویل« بود؛ 
میلر«  »جورج  که  مسیری 
در ادامه آن آثار برجسته ای 
چون »بتمن: شوالیه تاریکی 
برمی خیزد« و »سین سیتی« 
... را نیز خلق کرد. »دنیس اونیل« بیشتر شهرت خود را  و 
به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نویسندگان کتاب های مصور 
برای نگارش کتاب های »بتمن«، »کمیک های کارآگاهی« و 
»بتمن: افسانه های شوالیه تاریکی« به دست آورد و از سال 
به  مربوط  کتاب های مصور  ویراستاری  نیز  تا ۲۰۰۰   ۱۹۸۶

شخصیت بتمن را برعهده داشت.

نویسنده محبوب کودکان درگذشت

ساره گودرزی
این روزها گشت وگذاری کوتاه در صفحات اینستاگرام 
اقسام  و  انواع  تبلیغات  از  گسترده ای  هجمه  با  را  شما 
جستجویی  یک  با  که  به طوری  می کند؛  روبه رو  کاال 
این شبکه  در  دارید  نیاز  هر آنچه  به راحتی  ساده می توانید 
 اجتماعی پیدا کنید؛ از جوراب کودکانه تا ساختمان و خانه.

نشر،  تازه های  معرفی  با محوریت   اگرچه صفحات کتاب 
کتاب فروشی ها و ناشران در فضای مجازی کم نیستند، اما 
چندی ست تعداد صفحاتی که فروش کتاب های دکوراتیو 
دارند، هم  هم  زیادی  مخاطبان  اتفاقا  و  می کنند  تبلیغ  را 
در اینتساگرام رو به افزایش است؛ کتاب هایی که فقط جلد 
هستند و داخل شان فضایی برای قرار دادن انواع وسیله ها 
ندارند؛  خانه  دکور  و  فضا  زیبایی  جز  کارکردی  و  است 
کتاب هایی که قرار است چشم میهمانان را به کتابخانه ای 
تلویزیون،  و  پذیرایی  میز  روی  یا  کنند  خیره  تو خالی 
فرهنگی توخالی اما خوش نقش و نگار را به نمایش بگذارند؛ 
 ابداعی ضدفرهنگی که قلب فرهنگ را نشانه گرفته است.

قطر  با  فشرده  یونولیت  از  استفاده  با  اغلب  کتاب ها   این 
۴ سانتیمتر مقاوم سازی می شوند و برخی از آن ها قادر به 
از  تحمل وزنی معادل ۶۰ کیلوگرم اند. جنس برخی دیگر 
مقوا یا ام دی اف است که به تناسب جنس، قیمت هایشان 

باهم فرق می کند.  
نکته جالب این کتاب ها، طرح ها و نقش هایی است 
که روی آن ها درج می شود. غالبا روی آن ها هیچ عنوانی 
درج نشده و فقط به نمایه هایی از فشن و مد اشاره دارند. 
اغلب فقط لوگوی برندهای مختلف مانند گوچی، ال وی، 
پرادا، شنل، هرمس، فندی، تام فورد، دیور و ... را می بینید 
لباس  یا  ادکلن  و  عطر  یک  تصویر  قالب  در  گاه  که 

می کنند. خودنمایی 
*  از ۳۰ تا ۲۳۰ هزار تومان

کتاب های دکوراتیو قیمت های مختلفی دارند، برخی 
از آن ها در قالب مجموعه فروخته می شوند و برخی دیگر 
به صورت تکی. خریداری این کتاب ها به رنگ دکور خانه 
منزل تان  دکوراسیون  اگر  دارد؛  بستگی  کارتان  محل  یا 
که  شده  آماده  شما  برای  کتاب هایی  است،  رنگ  سفید 
رنگ های  با  خانه ای  اگر  دارند.  سفید  و  سیاه  رنگ های 
با  دکوراتیو  کتاب های  شما  برای  کرده اید،  دکور  شاد 
رنگ های متنوع تدارک دیده شده است و با یک جستجوی 
کتاب ها  این  می توانید  اینستاگرام  و  اینترنت  در  ساده 
کنید. پیدا  تومان  هزار   ۲۳۰ تا   ۳۰ از  قیمت هایی  با   را 

کتاب  عددی   ۱۰ بسته  معروف  اینترنتی  فروشگاه   یک 
دکوراتیو را که جنس مقوایی دارد، به قیمت ۲۳۰ هزار تومان 
برای فروش گذاشته است. طرح های چاپ شده روی این 
کتاب ها از نقاشی های معروف دنیا انتخاب شده که بیشتر 
به راحتی  که  کتاب هایی  است.  رنسانس  دوران  به  متعلق 
می توانند یک قفسه از کتابخانه را پر کنند یا به عنوان میز 
و عسلی استفاده شوند. شاید جالب باشد بدانید در بخش 

رضایت از این کاال، عدد ۷۶.۶ درصد به چشم می خورد!
این فروشگاه اینترنتی همچنین مجموعه چهار جلدی 
آماده کرده است که ۱۴۰  از کتاب های دکوراتیو  دیگری 
هزار تومان قیمت دارد و با توجه به رنگ دکوراسیون منازل 

به رنگ های سیاه و سفید و صورتی و آبی قابل خریدند.
این  بخواهد  که  کسی  و  است  یابنده  جوینده  البته 
با  می تواند  کند،  خریداری  پایین تر  قیمت  با  را  کتاب ها 
جستجوی  مختلف  لینک های  و  هشتگ ها  از  استفاده 
کتاب های  انواع  می تواند  وقت  آن  باشد؛  داشته  بیشتری 
دکوراتیو را به قیمت ۵۸ هزار تومان هم خریداری کند. هنوز 
توخالی  کتاب های  این  مخاطبان  است؟  باال  قیمت  هم 
می توانند این کتاب ها را با ۳۰، ۳۵، ۳۸ و ۴۵ تومان هم 
خریداری کنند و به جمع صاحبان سوییت هوم هایی بپیوندند 

که کتاب دکوراتیو را بر روی میز پذیرایی می گذارند و روی 
آن چای و کیک شکالتی شان را سرو می کنند.

می تواند  که  آنقدر  است!  وسوسه بر انگیز  قیمت ها 
هرکسی را به تغییر دکوراسیون خانه ترغیب کند تا )به زعم 
افراد( فضای خانه ها را با نمادهایی شیک و باکالس بیاریند. 
که  کتاب هایی  جای  پرزرق وبرق،  کتاب های  این  چه بسا 
شده اند  نگهداری  خانگی  کتاب خانه  های  در  سال هاست 

را هم بگیرند. 
این بازار داغ در حالی بستر کسب وکار فروشندگان را 
فراهم آورد که بازار کتاب و کتاب فروشی ها به دلیل شیوع 

ویروس کرونا، همچنان خلوت و یا خالی از مشتری اند.
* فروش حداقل ۴۰ تا ۵۰ کتاب دکوراتیو در روز!

به  م  ینستاگرا ا اجتماعی  شبکه  در  که  صفحاتی 
»سوییت هوم« معروف هستند، حجم زیادی از فعالیت های 
که  صفحاتی  داده اند؛  اختصاص  خود  به  را  شبکه  این 
صفحات  مسئوالن  و  هستند  افزایش  حال  در  روز به روز 
یا همان ادمین ها با خلق تصویری رویایی از زندگی شانی 
رواج  با  روز  هر  و  می پردازند  مختلف  کاالهای  تبلیغ  به 
گسترده فرهنگ مصرف گرایی با دریافت مبالغ باال تبلیغات 
گسترده ای در استوری و پست صفحات خود انجام می دهند.

»اینفلوئنسر مارکتینگ« که در آن تبلیغات به وسیله 
برخی افراد خاص و تاثیرگذار بر مخاطبان انجام می شود،  در 
فضاهای مجازی روبه گسترش است و فروشندگان کاالها و 
برندهای مختلف با تکیه بر قدرت نفوذ آن ها، کاالهایشان 
اینفلوئنسرها  که  آنجایی  از  می فروشند.  مشتریان  به  را 
تبلیغات  برای  خوبی  گزینه های  دارند،  زیادی  طرفداران 
که  غیرمستقیم  اصالح  به  و  زیرپوستی  تبلیغاتی  هستند؛ 

مخاطب را تشویق به خرید کند.
جای تبلیغات کتاب های دکوراتیو، عموما در صفحات 
اینفلوئنسرهایی است که به دنبال زیباتر شدن دکوراسیون 
در  و  می روند  تهی  کتاب های  این  سراغ  به  خانه هایشان 
فضایی  می کنند،  تبلیغ  که  کاالهایی  اقسام  و  انواع  کنار 
می دهند. اختصاص  کتاب ها)!(  به اصطالح  این  به   هم 

ترغیب خریداران  در  اینفلوئنسرها  اثرگذاری  بررسی  برای 
صفحاتی  از  برخی  به سراغ  دکوراتیو،  کتاب های  تهیه  به 
مدیران  واکنش   که  رفتیم  می فروشند  را  کتاب ها  این  که 
از  ادمین یکی  بود.  این گزارش مختلف  تهیه  برای  آن ها 
صفحات فروشنده کتاب های دکوراتیو به درخواست مصاحبه 
شما  گزارش  که  گفت  و  داد  نشان  واکنش  ایبنا  خبرنگار 
بعدی  درخواست های  به  و  دارد  منافات  ما  مالی  منافع  با 
پاسخی نداد. اما ادمین یکی دیگر از صفحه های فروشنده 

کاالهای به اصطالح لوکس و تزیینی با شرط درج نشدن 
نامش، درباره میزان خرید کتاب های دکوراتیو به خبرنگار 
به  که  داریم  مختلفی  مشتریان  روزانه  »ما  گفت:  ایبنا 
این  در  و  منزل خود هستند  برای  لوکس  دنبال کاالهای 
زیرا  می شود؛  خوبی  استقبال  دکوراتیو  کتاب های  از  میان 
هم به عنوان دکور روی میز استفاده می شوند و هم برای 

کتابخانه ها کاربرد دارند«.
برای  مخاطب  جذب  چگونگی  درباره  ادمین  این 
خریداری این کتاب ها به تبلیغ در صفحات اینفلوئنسرهای 
تبلیغ  افزود: »ما برای  اینستاگرام اشاره کرد و  پرمخاطب 
چند جلد از کتاب ها را به همراه کاالهای دیگر برای آن ها 
استوری  یک  یا  پست  یک  می خواهیم  و  می کنیم  ارسال 
با حجم گسترده  تبلیغات  از  برایمان بگذارند و طبیعتا بعد 

سفار ش ها روبه رو می شویم.«
روزانه  فروش  میزان  درباره  همچنین  ادمین  این 
عادی  حالت  در  »ما  کرد:  عنوان  دکوراتیو  کتاب های 
روزانه بین ۴۰ تا ۵۰ جلد از این کتاب ها را می فروشیم و 
کل  در  اما  می شود،  چندبرابر  آن ها  تعداد  کنیم  تبلیغ  اگر 

مخاطبان خوبی دارند.«
تیو  ا دکور کتاب های  تامین  ره  با در همچنین  و  ا
چین  کشور  تی  ا رد ا و کتاب ها  ین  ا ز  ا برخی  گفت:  
به  هم  خی  بر ند  ر ا د ی  تر ال با قیمت  که  هستند 
. می شود مین  تا خلی  ا د شرکت  چند  توسط  زگی   تا

 * ردپای اینفلوئنسرها در کتاب دکوراتیو
این  در  اینستاگرامی  اینفلوئنسرهای  از  الگوپذیری 
سال ها رشد زیادی پیدا کرده است؛ افرادی که به رهبران 
مخاطب  و  شده اند  تبدیل  موضوعی  هر  درباره  فکری 
تا  گرفته  کودکان  از  است؛  گسترده  بسیار  آن ها  تبلیغات 

بانوان خانه دار با سه فرزند.
تبلیغات گسترده  به دلیل  اینفلوئنسرها  از نقش  نباید 
آن ها برای استفاده از کتاب های دکوری به عنوان تزیین 
میز و دکور منزل به راحتی عبور کرد. آن ها در گوشه گوشه 
تصاویری که از خود منتشر می کنند، این کتاب ها را تبلیغ 
بسیاری  می دهد  نشان  خوبی  به  موضوع  این  و  می کنند 
پرطمطراق  و  مختلف  پوشش های  در  که  افراد  این  از 
و ظروف  وسایل  و  برق  و  پرزرق  آرایش های  و  لباس ها 
دکوری روز خود را به شب می رسانند، با کمترین آگاهی 
از عواقب تبلیغ کتاب های دکوری آن ها را هم ردیف کاسه 
و بشقاب می دانند و نسبت به تبلیغ کتاب های دکوری و 

اقدام می کنند. پوچ 
عبور از پروژه کتاب های دکوراتیو با رنگ و لعاب های 
نیست.  آسانی  کار  شده اند  ساخته  آن ها  برای  که  زیبایی 
اگرچه این روند از سال ها قبل با ورود کتاب های دکوری 
ام دی اف از کشور چین آغاز شد اما کاهش قیمت این آثار 
طی سال های اخیر نشان دهنده ورود تولیدکنندگان داخلی 
به این عرصه است که برای رونق کسب وکار و سوددهی 

بیشتر به سراغ آن ها رفته اند.
* زنگ هشدار زیر گوش فرهنگ

اینکه بازار یک محصول  سکه شود، اتفاق بدی نیست 
اما وقتی بازاری سکه می شود که نشان از تزئینی و توخالی 

شدن فرهنگ دارد، ماجرا فرق می کند.
مقابله با رشد بازار این کتاب نماها، البته که نه کارگر 
است و نه شرط عقل اما باید آن را به مثابه به صدادرآمدن 
زنگ هشدار تلقی کرد؛ زنگ هشداری زیر گوش فرهنگ!

که  آن ها  خصوص  به  فرهنگی؛   فعاالن  و  مدیران 
به هر طریق با صنعت نشر نسبتی دارند، باید در این زمینه 
بپرسند که چرا  از خود  را  این سوال  و  بیاندیشند  چاره  ای 
جامعه ما به جای توجه به بنیان های فرهنگ و ارزش های 
معنوی به سمت مصرف زدگی، تجمل گرایی و تظاهرپیشگی 

سوق پیدا کرده است.

 زنگ هشدار بیخ گوش فرهنگ

بازار کتاب نماها سکه است

»همه چیز درباره عشق« پشت ویترین کتابفروشی ها
عشق«  درباره   »همه چیز  کتاب 
اتحاد  آزاده  ترجمه  با  بل هوکس  نوشته 
بازار  راهی  و  منتشر  خزه  نشر  توسط 

نشر شد.
عشق«  درباره   چیز  »همه  کتاب 
نوشته بل هوکس به تازگی با ترجمه آزاده 
راهی  و  منتشر  خزه  نشر  توسط  اتحاد 
پیش تر  این ناشر  است.  شده  نشر  بازار 
را  پروسی(«  )واکر  سینما  »زائر  کتاب 
بازار نشر  این مترجم راهی  با ترجمه  هم 

کرده است.
عنوان فرعی کتاب »همه چیز درباره  
نو  نو« است و نگاهی  عشق«، »نگاهی 

به مقوله عشق دارد. اما عشق، تنها موضوعی نیست که بل هوکس در کتاب خود 
از مناظر و زوایای گوناگون به آن پرداخته است. بلکه این نویسنده به بهانه  عشق، 
فعلی،  زمانه   و  جغرافیا  در  اتفاقًا  که  داده  بسط  و  را هم شرح  دیگری  موضوعات 
دانستن و آموختن درباره  آنها مفید است: دروغگویی، خلوت و تنهایی، طمع کاری و 
پول پرستی، مصرف گرایی و ساده زیستی، تنبیه و مراقبت از فرزندان، تأثیر رسانه ها 

بر جامعه، مرگ اندیشی و پذیرش مرگ، مفهوم خانواده و اهمیت نیایش.
بل هوکس نویسنده این کتاب، منتقد فرهنگی و نظریه پرداز فمینیست است 
و نشریه  آتنی ریدر، او را یکی از »صد روشنفکری که می تواند زندگی شما را تغییر 
دهد« نامیده است. نشریه نیویورک تایمز هم درباره کتاب »همه چیز درباره  عشق« 
است که می گوید عشق ممکن  اعتراف نامه ای صمیمی  است: »این کتاب،  نوشته 

است، و حمله ای است به خودشیفتگی و خودخواهی.«
این کتاب با ۱۸۴ صفحه و قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.

ایران  ادبیات  بر  کور  بوف  تاثیر  پرونده   ، »آزما«ی جدید 
را منتشر کرد

شماره جدید مجله آزما با پرونده بررسی تاثیر رمان »بوف کور« بر ادبیات 
داستانی معاصر ایران منتشر شده و روی پیشخوان مطبوعات آمد.

 ۹۹ خرداد  ویژه  آزما  اجتماعی  فرهنگی  ماهنامه  شماره  صدوچهل وهفتمین 
به تازگی منتشر شده و روی پیشخوان مطبوعات آمد.

این شماره آزما با مطلب هوشنگ اعلم به عنوان سردبیر با نام »دهکده ای کوچک 
با ده ها کدخدا« و »جهان رو در رو با نام های جدید« نوشته ندا عابد مدیرمسئول 
مجله مذکور آغاز شده است. سپس یاد نجف دریابندری و حسن توفیق در بخش 
و دستاوردهای  یاد  است. سپس  داشته شده  گرامی  و  زنده  »یک  دریچه حرف« 
روشنایی گم  در  در مطلب »سایه ای که  باالزاده  امیرکاوس  و  بهار  ملک مهرداد 
شده« گرامی داشته شده است.اولین  پرونده شماره ۱۴۷ آزما، درباره کرونا است که 
با عنوان »کرونا، جان جهان را لرزاند« چاپ شده و مطالب و گفتگوهایی از لوریس 
چکناواریان، ناصر فکوهی، محمدرضا اصالنی، بهمن نامور مطلق، سیدمحمدعلی 
ابطحی و سرمد قباد همراه است. در خالل مطالب این پرونده هم گفتگو با آنتونیو 
با طعم گس سکوت« در  با عنوان »زندگی  اسپانیایی هم  نویسنده  مونیوز مولینا 
بخش »نگاه« چاپ شده است.بررسی بازار کتاب تهران نسبت به بازار شهرستان 
در بخش »مقاله« به قلم ماهرخ ابراهیم پور یکی از مطالب این شماره مجله پیش رو 
است که با عنوان »شکفتن امید در چنبره زخم ناامیدی« چاپ شده است. »مرغ 
مرگ اندیش گشتیم از شما« شامل گفتگو با جواد مجابی مطلب بعدی این مجله 
است و پس از آن، پرونده دوم درباره »بوف کور« صادق هدایت منتشر شده است. 
این پرونده با عنوان »ادبیات داستانی ایران، همچنان زیر سایه یک اثر« چاپ شده 
و مطالب و گفتگوهایی از حورا یاوری، محمود حسینی زاد، محسن یلفانی، محسن 
حکیم معانی و احمد آرام را شامل می شود.»جنگ و تلخی هایش، نگاه از دو زاویه«  
)نگاهی به رمان طریق بسمل شدن به قلم محمود دولت آبادی( نوشته فرحناز عباسی 
دارابی، »نگاهی به سالخ خانه شماره پنج اثر کورت ونه گات« نوشته بی تا بهروزیان 

و چند داستان ایرانی و خارجی از دیگر مطالب این نشریه هستند.
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فرناز میرزالو

واژه های عجیبی که رایج شد
از دالیلی که  مسعود جعفری جزه درحالی 
سبب دست مایه طنز شدن واژه های فرهنگستان 
که  واژه هایی  است  معتقد  که  می گوید  می شود 
امروزه رایج شده اند هم زمانی برای مردم عجیب 

و غریب بودند.
این عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات 
که  خوارزمی درباره واژه هایی  دانشگاه  فارسی 
فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  توسط  اخیرا 
فضای  در  که  شوخی هایی  شده اند و  جایگزین 
کرد: ممکن  اظهار  می شود  آن ها  با  مجازی 
به  که  باشد  نگاهی  دلیل  به  مسائل  این  است 
دارد. وجه  به فرهنگستان وجود  دالیل سیاسی 

دیگر این مسئله هم به جدید بودن این واژه ها برمی گردد. حتی واژه هایی که حاال 
رایج شده اند وقتی انتخاب شدند، عجیب و غریب به نظر می رسیدند. به جز بعضی 
واژه ها، اغلب واژه ها این طور بوده اند، به همین علت این واژه ها می توانند دست مایه ای 

برای طنز شوند.
او سپس با اشاره به شوخی هایی که از گذشته با فرهنگستان شده است بیان 
کرد: از قدیم در فرهنگستان های اول و دوم هم همین طور بوده است. نمونه معروفش، 
شوخی ها و نوشته های صادق هدایت برای فرهنگستان اول است، هدایت لغت ها 
را مسخره کرده و گفته که محال است جا بیفتد، در حالی که آن لغت ها حاال رواج 
دارند، مثل شهربانی، دادگستری و ... . بنابراین این یک روند طبیعی است که چون 

واژه ها تازگی دارند ممکن است برای همه عجیب به نظر بیایند.
جعفری جزه در ادامه درباره برخی ضعف های فرهنگستان از گذشته گفت: شاید 
فرهنگستان هم در فرآیند واژه سازی در بعضی جاها خوب عمل نکرده باشد. اشکالی 
که در بعضی لغت ها هست و فرهنگستان های قبل هم آن را داشته اند این است 
که وقتی خواستند واژه بسازند به ریشه لغت رفته اند. مثال دیده اند که در زبان های 
اروپایی »اتومبیل« داریم که »اتو« یعنی »خود« و »مبیل« یعنی »متحرک«، پس 
»خودرو« ترجمه کرده اند. این لغت ها کمتر جا افتاده و بعضا هنوز هم عجیب و غریب 
است. حتی »خودرو« هنوز هم جا نیفتاده و مردم ترجیح می دهند بگویند »اتومبیل«.

او ادامه داد: در مقابل، واژه هایی که از گنجینه ادبیات قدیم برداشته  شده اند، 
بهتر جا افتاده اند؛ مثال »خبرگزاری« در شعر دوره خراسانی بوده که هزار سال پیش 
مکانیکی  که  بودند  آدم ها  بعضی  اگر  است؛ همین طور »آتش نشان«.  سروده شده 
نگاه می کردند، احتماال »آتش جنگ« ترجمه می کردند، اما این را از شعر شاعران 
مکانیکی  حالت  می توانند  باشند  ادبیات کالسیک  اهل  که  آدم هایی  کرده اند.  پیدا 

واژه ها را تعدیل کنند.

اخوان لنگرودی در خانه ابدی خود آرام گرفت 

پیکر مهدی اخوان لنگرودی روز جمعه ۲۳ خرداد ماه در اتریش به خاک سپرده شد.
مهدی اخوان لنگرودی که روز پنجم خردادماه در سن ۷۵ سالگی به دلیل عارضه 
مغزی از دنیا رفت، زاده سال ۱۳۲۴ در شهر لنگرود بود. او دوران کودکی، تحصیالت 
ابتدایی و متوسطه را در این شهر گذراند. در سال ۱۳۵۱ از دانشگاه ملی ایران در رشته 

جامعه شناسی فارغ التحصیل و برای اخذ مدرک دکتری راهی وین شد.
نخستین دفتر شعرش با عنوان »سپیدار« در سال ۱۳۴۵ با مقدمه محمود پاینده 
لنگرودی چاپ شد. از دیگر آثار شعری او  می توان به »چوب و عاج« ۱۳۶۹، »آبنوس 
بر آتش« ۱۳۷۰، »خانه« ۱۳۷۵، »سالیا« ۱۳۷۸ و »گل یخ« )برگزیده اشعار( ۱۳۷۸ 

اشاره کرد.
از داستان ها و رمان هایش نیز می توان از »آنوبیس« ۱۳۷۴، »درمان« ۱۳۷۵، 
»پنجشنبه سبز« ۱۳۷۵، »ارباب پسر« ۱۳۷۷، »در خم آهن« ۱۳۷۹، »اال تی تی« 

۱۳۷۸ و »توسکا« ۱۳۹۲ نام برد.
»یک هفته با شاملو«، »خدا غم را آفرید، نصرت را آفرید« ۱۳۸۰، »از کافه نادری 
تا کافه فیروز« ۱۳۹۲، »ای دل بمیر یا بخوان« )ترجمه اشعار خوان رامون خمینس(۱۳۷۳ 
و »ببار اینجا بر دلم« )گفت وگوی بهزاد موسایی با مهدی اخوان لنگرودی( ۱۳۸۴ از 

دیگر کتاب های به جامانده از این شاعر، نویسنده و پژوهشگر هستند.

تعاونی روستایی  اتحادیه شرکتهای  آگهی تغییرات شرکت 
شهرستان ماکو به شماره ثبت ۵۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۳۹۷۶۸ 
مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
۲۸/۰۲/۱۳۹۹ و مجوز شماره ۲۱۳/۹۹/۱۸۴/۱۴ مورخ ۳/۳/۹۹ 
اداره تعاون روستائی ماکوتصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- سجاد اکبر 
نژاد رندی ۲۸۳۰۲۰۵۱۴۶ - علی ملک پور ۲۸۳۰۲۵۴۲۳۶ - بشیر 
محمدی بازرگانی ۲۸۳۰۸۱۹۷۷۲ بعنوان اعضای اصلی و آقای 
افشین محمدی بازرگانی ۲۸۳۰۷۲۱۵۶۱ بسمت عضو علی البدل 
هیات مدیره بمدت سه سال مالی انتخاب شدند. ۲- آقای توحید 
حسین زاده ۲۸۳۰۳۱۹۸۲۶ بسمت بازرس اصلی و آقای یوسف 
جعفری رندی بعنوان بازرس علی البدل اتحادیه به مدت یک سال 
مالی انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان 
غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماکو )۸۷۷۰۹۷(

ماهی  صید  هجده  شماره  تعاونی  شرکت  تغییرات  آگهی 
شهرستان ماکو به شماره ثبت ۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۶۷۹۲۰ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
۱۴/۰۸/۱۳۹۸ و نامه شماره ۵۹۴ مورخ ۱۵/۱۰/۹۸ اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی شهرستان ماکو تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
۱. احد کاظمی کدملی ۴۹۲۹۶۹۲۲۱۰ - حبیب رضائی کدملی 
نژاد کد ملی ۴۹۲۹۸۷۴۳۱۹ -  ۴۹۲۹۵۲۳۰۰۱ - دهقان علی 
محمد رضا حیدری کد ملی ۴۹۲۹۶۵۴۳۰۰ - جمال عزیزی کد 
ملی ۴۹۲۹۶۵۴۸۴۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و علی 
سلیمان پور کد ملی ۴۹۲۹۶۹۹۷۳۸ - محمد حسنعلی زاده کد ملی 
۶۴۰۹۷۱۱۹۰۵ - شهرام قربانی کد ملی ۴۹۲۹۵۶۰۲۳۳ بسمت 
اعضای علی البدال به مدت سه سال انتخاب گردیدند. اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری ماکو )۸۷۷۰۹۶(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی شماره هجده صید ماهی شهرستان 
استناد  به  ماکو به شماره ثبت ۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۶۷۹۲۰ 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۸ و نامه شماره ۵۹۴ مورخ 
۱۵/۱۰/۹۸ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ماکو تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ۱. حبیب رضائی بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره 
- دهقان علی نژاد بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره - احد 
کاظمی به سمت منشی هیئت مدیره - جمال عزیزی - محمد رضا 
حیدری به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲. جمال 
عزیزی به شماره کد ملی ۴۹۲۹۶۵۴۸۴۱ بسمت مدیر عامل شرکت 
به مدت سه سال انتخاب گردید. ۳. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و 
تعهد اور بانکی از از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادر با امضای 
حبیب رضائی رئیس هیات مدیره و در غیاب ایشان آقای دهقان علی 
نژاد نایب رئیس هیت مدیره به اتفاق آقای جمال عزیزی مدیر عامل 
و مهر شرکت دارای اعتبار میباشد و اوراق عادی و نامه ها با امضای 
آقای جمال عزیزی مدیر عامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری ماکو )۸۷۷۰۹۵(

آگهی تغییرات شرکت اروم آسانبر فراز آسمان با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت ۹۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۳۹۱۳۰ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: -۱ خانم غزال حیدری فرزند عزیزاله ۱۸۸ متولد سال ۱۳۵۲ به کد ملی 
)۲۷۵۳۶۱۰۸۵۱( با واریز مبلغ یک میلیون ریال سهم الشرکه به صندوق 
شرکت جزو شرکاء شرکت منظور شد . -۲ آقای خلیل موسی قلیزاده 
فالح با واریز پانصد هزار ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را 
از یک میلیون و پانصد هزار ریال به دو میلیون ریال افزایش داد. -۳ 

اصل سرمایه شرکت از مبلغ پنج میلیون ریال به مبلغ شش میلیون و 
پانصد هزار ریال افزایش یافت . -۴ ماده چهار اساسنامه شرکت بشرح 
ذیل اصالح و تصویب شد . سرمایه شرکت : مبلغ شش میلیون و پانصد 
هزار ریال نقدی است . -۵ تعداد اعضای هیات مدیره مندرج در ماده 
۱۴ اساسنامه از ۵ نفر به ۴ نفر کاهش یافت . -۶ ماده ۱۵ اساسنامه 
شرکت بشرح ذیل تغییر یافت : ماده ۱۵ : هیات مدیره از بین خود یک 
نفر را بسمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل 
انتخاب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین 
نماید . در ضمن مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یک نفر نیز می تواند 
باشد اسامی شرکت و میزان سهم الشرکه هریک آقای خلیل موسی 
قلیزاده فالح به کد ملی )۲۷۵۵۰۰۷۳۸۹( با سهم الشرکه دو میلیون 
ریال آقای مهرداد فرمند به کد ملی )۲۷۵۳۵۶۳۶۸۳( با سهم الشرکه 
یک میلیون ریال آقای وانی یعقوبیانس به کد ملی )۲۷۵۰۵۷۲۱۱۸( 
با سهم الشرکه یک میلیون ریال آقای سید فرداد صابر به کد ملی 
)۲۷۵۳۵۹۱۸۸۱( با سهم الشرکه یک میلیون ریال خانم غزال حیدری 
به کد ملی )۲۷۵۳۶۱۰۸۵۱( با سهم الشرکه یک میلیون ریال خانم 
فاطمه جوادی قهرمانلو به کد ملی )۲۷۴۰۱۴۳۵۵۹( با سهم الشرکه 
پانصد هزار ریال اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه )۸۷۷۰۹۴(

آگهي حصروراثت
آقای سهیل قسمتی به شماره شناسنامه ۱۲۹  فرزند اسماعیل از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سرور کوچک پور فرزند کریم در 
تاریخ ۹۸/۱۲/۹ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه 
شده اند:۱- سهیل قسمتی به ش ش ۱۲۹ فرزند اسماعیل نسبت پسر۲-سروش قسمتی به 
ش ش ۱۱۸۹۱ فرزند اسماعیل نسبت پسر۳-سمانه قسمتی به ش ش ۱۴۱۱ فرزند اسماعیل 
نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام 
تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۱۱۰۷سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي 
مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت 

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

آگهي حصروراثت
خانم اکرم خادم دهقان به شماره شناسنامه ۱ فرزند عباس از این شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس خادم دهقان  فرزند بخشعلی در 
تاریخ ۹۷/۴/۲۸  در شهرستان رشت  فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه 
شده اند:۱- علی خادم دهقان به ش ش ۸۰ فرزند عباس نسبت پسر۲- صغرا خادم دهقان به 
ش ش ۳۷۱ فرزند عباس نسبت دختر۳- اکرم خادم دهقان به ش ش ۱فرزند عباس نسبت 
دختربه غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام 
تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۸۶۱ سیار مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي 
نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 
ظرف یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي 

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

آگهي حصروراثت
خانم زهرا روخ چکا به شماره شناسنامه  ۵ فرزند ابراهیم  از این شورا درخواست 
طالمی   نژاد  حسن  فاطمه  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهي 
فرزند.... در تاریخ  ۹۲/۷/۲۵ در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به 
نسبت  ابراهیم  فرزند  به ش ش ۱۵۱۲  روخ چکا  علیرضا  اند:۱-  تعرفه شده  ذیل  شرح 
نامبرده  وراث  از  به غیر  نسبت دختر  ابراهیم  فرزند   ۵ به ش ش  پسر۲-زهرا روخ چکا 
ثبت  و  قانوني  تشریفات  انجام  و  دادخواست  مالحظه  از  پس  اینک  ندارد  دیگري  ورثه 
نماید چنانچه  آگهي مي  نوبت  را دریک  مزبور  مفاد درخواست  به شماره ۹۳۸ سیار  ان 
هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 
یکماه به دفتر شعبه ۱۶ شوراي حل اختالف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي 

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

آگهی اخطاریه ماده ۱۰۱ پرونده کالسه ۹۹۰۰۰۶۸
بدینوسیله به آقای علی اکبر صالحیان نام پدر: ابوالفضل تاریخ تولد: ۱۳۶۸/۰۹/۲۸ 
به نشانی: گرمسار خ ثبت  شماره ملی: ۰۰۱۱۲۶۸۰۶۹ شماره شناسنامه: ۰۰۱۱۲۶۸۰۶۹ 
اجرایی  پرونده  در خصوص  باشند.  می  المکان  مجهول  فعاًل   ۱ طبقه  اب  سازمان  جنب 
کالسه ۹۹۰۰۰۶۸ علیه شما برابر نظریه کارشناسی خودرو به شماره ۳۷۲ و ۳۵ جمعًا به 
مبلغ ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده، چنانچه اعتراضی دارید مراتب اعتراض خود را 
ظرف ۵ روز از تاریخ انتشار کتبًا با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس به مبلغ 
۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال به اجرا تسلیم در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی 
قطعی خواهد شد. )الزم به توضیح است جهت پرداخت دستمزد کارشناس به حسابداری 

ثبت گرمسار مراجعه فرمایید.(م/الف ۲۴۶
مسئول شعبه اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار – مهدی 

صابری منش
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است
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آسیب شناسی مجازی بازیگری تئاتر

به  اشاره  با  ساعتچیان  احمد 
فعالیت های این روزهایش از برگزاری 
مضمون  با  تخصصی  نشست  یک 
فضای  در  بازیگری  آسیب شناسی 
مجازی خبر داد.این بازیگر، کارگردان 
و مدرس تئاتر گفت: قبل از  بحران 

کرونا قرار بود در نمایشی به کارگردانی اصغر 
نوری بازی کنم که با شرایط پیش آمده تکلیف اجرا مشخص نیست.وی 
درباره اجرای تئاتر به صورت آنالین و برگزاری کارگاه ها و نشست های 
تخصصی آموزشی در فضای مجازی اظهار داشت: اجرای تئاتر آنالین با 
ذات زنده بودن تئاتر منافات دارد و در روزهایی هم که نمایش هایی به 
صورت آنالین و در فضای مجازی اجرا می شد دیدیم که زیرساخت ها 
برای چنین رویکردی زیاد فراهم نیست و مدام با قطعی و یا سرعت کم 
اینترنت مواجه می شدیم و ارتباط مخاطبان با نمایش از دست می رفت. 

»پژمان« میهمان بینندگان آی فیلم می شود

شبکه آی فیلم، سریال »پژمان« 
از  صحت  سروش  کارگردانی  به  
دوشنبه ۲۶ خرداد در آی فیلم فارسی 

پخش می شود.
به    » ن ما پژ « عه  مجمو

تهیه کنندگی محسن چگینی و نویسندگی 
برادران قاسم خانی اولین بار در سال ۱۳۹۱ 
از شبکه سه سیما پخش شد.داستان سریال درباره پژمان جمشیدی ستاره 
سابق فوتبال است که با شروع فصل جدید، موفق به بستن قرارداد با 
گروه دلخواهش نمی شود. او که همچنان در حال وهوای دوران شهرت و 
محبوبیتش به سر می برد به همراه مدیر برنامه هایش به دنبال یک باشگاه 
ورزشی برای عقد قرارداد می گردد و عالوه بر پژمان جمشیدی، در این 
محموعه سام درخشانی، شقایق دهقان، بهاره رهنما، بیژن بنفشه خواه و 

اردشیر کاظمی نیز ایفای نقش می کنند.

»موسیقی پاپ« صاحب رشته دانشگاهی شد

یک  میان  تفاهم نامه  امضای  با 
موسسه تهیه و تولید آثار موسیقایی با 
یکی از مراکز آموزش علمی کاربردی، 
اولین بار  برای  پاپ«  »آهنگسازی 

صاحب یک رشته دانشگاهی شد.
همکاری  تفاهم نامه  امضای  آئین 
مشترک میان مرکز آموزش علمی کاربردی 
فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران با مؤسسه فرهنگی هنری »آوازی نو« روز 
شنبه ۲۴خرداد با حضور مدیران این دو مجموعه دانشگاهی و موسیقایی 
برگزار شد.نادر مشایخی آهنگساز و رهبر ارکستر و از مدرسان موسیقی 
دانشگاه علمی کاربردی، در ابتدای این نشست با ابراز خرسندی از امضای 
این تفاهم نامه گفت: در حوزه موسیقی با مشکالت زیادی رو برو هستیم. 
خروجی  روی  بر  که  است  معضالت موضوع مدرک گرایی  این  از  یکی 

حوزه موسیقی بازدهی چندانی ندارد. 
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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

اولین تجربه کارگردانی جهانگیر کوثری در تبریز 
کلید می خورد

آبی  »رگ های  سینمایی  فیلم 
فروغ فرخزاد« به کارگردانی جهانگیر 
دوربین  جلوی  تبریز  در  کوثری 

می رود.
تبریز  در  روزها  این  کوثری  جهانگیر 
باباباغی به سر می برد تا  و در بیمارستان 
صحنه ها و دکورهای الزم را آماده کند. همچنین صحنه های مرتبط به 
فیلم  این  فیلمنامه  فیلمبرداری خواهد شد.  به طور مجزا  نیز  جذامخانه 

سینمایی توسط جهانگیر کوثری و نعیمه اسالمی نوشته شده است.
بلنِد  فیلم  کارگردانی  تجربه  اولین  فرخزاد«  فروغ  آبی  »رگ های 
این تهیه کننده است که تهیه کنندکی آثاری همچون زیر پوست شهر، 
خون بازی، اشباح، سوت پایان، فراری، به آهستگی، نسل جادویی، نرگس، 

یک شب و دختران خورشید را در کارنامه اش دارد.
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محمد حسین زاده

در کشورمان جشنواره ها و فستیوال هاي مختلفي 
برگزار  موسیقي  و  سینما  مثل  هنري  عرصه هاي  در 
چنداني  اعتبار  از  آنها  از  تعدادي  البته  که  مي شود 
از  آنها  از  تعدادي  حال  عین  در  و  نبوده  برخوردار 
جمله مهمترین جشنواره ها براي اهالي هنر به شمار 
موسیقي،  زمینه  در  این جشنواره ها  از  یکي  مي روند. 
فستیوال موسیقي نواحي و آیینی ایران )آینه دار( است 
که از سراسر کشور در آن شرکت کننده حضور داشته 
و سبک هاي مختلف بومي و محلي در آن به زیبایي به 
ارائه کارهاي خود مي پردازند با این حال این فستیوال 
اتفاقات فرهنگي اجتماعي  هم مانند سایر مشاغل و 
مغازه ای،  علی  است.  گرفته  قرار  کرونا  تحت تاثیر 
پژوهشگر موسیقی و دبیر فستیوال موسیقی نواحی و 
آیینی ایران )آینه دار( که امسال هفتمین دوره خود را 
جشن می گیرد، درباره فستیوال، شرایط برگزاری آن 
و همچنین برخی مشکالت موجود توضیحاتي را ارائه 
داده است. دوره قبلی این رویداد سال گذشته از ۲۰ 
تا ۲۲ آذر با تمرکز بر موسیقی نواحی ترکمن صحرا، 
شمال خراسان و جنوب البرز برگزار شد و ۲۴ آذر با 
برگزاری مراسم اختتامیه در تاالر وحدت به طور رسمی 

به کار خود پایان داد...

ایران  آیینی  و  نواحی  موسیقی  فستیوال  -از 
خواهد  شرایطي  چه  امسال  اینکه  و  بگویید  برایمان 

داشت؟
و  تحقیقات  سال  هر  مثل  حاضر  حال  در  *ما 

با همان شکل و کیفیت سابق  را  انتخاب هنرمندان 
انجام می دهیم. با توجه به اینکه فستیوال قرار است 
در فصل پاییز برگزار شود، ما باید طبق پروتکل های 
روز پیش برویم. ممکن است آن زمان پروتکل ها به 
فعال  شود.  لغو  برنامه ها  حتی  و  برود  دیگری  سمت 
را  پیش تولیدمان  و  تحقیقات  بخش  کارهای  داریم 
مثل هر سال ادامه می دهیم تا ببینیم اوضاع در فصل 
پاییز چطور پیش می رود. پروژه ما یک پروژه مدون 
از پیش تعیین شده است که هر سال یک منطقه ای را 

پوشش بدهد.

برای  خودتان  معموال  گذشته  سال های  در   -
با  و  کرده  سفر  مختلف  مناطق  به  بیشتر  تحقیقات 
هنرمندان از نزدیک دیدار می کردید. آیا امسال با توجه 
به شرایطی که برایتان بابت بیماری پیش آمده است 

بازهم به مناطق مدنظر سفر می کنید؟
*خوشبختانه پیش از اینکه بحث فستیوال آینه دار 
مطرح شود یک سری سفرها داشتم و به همین خاطر 
نسبت به تمام این مناطق یک شناخت اولیه ای دارم، 
اما انتخاب ها معموال مبتنی بر دیدارهای حضوری است. 
در حال حاضر قصد ما این است که از نیمه دوم تیرماه 
با رعایت نکات بهداشتی این اتفاق ها را نهایی کنیم 
و دعوت ها را انجام بدهیم. ما می خواهیم این اتفاق با 
رعایت تمام اصول بهداشتی صورت بگیرد. اگر هر سال 
دعوت های ما به وسایل نقلیه عمومی معطوف می شد، 
شاید امسال برای این مسئله یک سری تدبیر در نظر 
بگیریم که مبادا افراد در معرض بیماری قرار بگیرند.

-برخي جشنواره ها قرار است به صورت مجازي 

برگزار شوند! شما در این زمینه نظري ندارید؟
*ما به این گزینه هم فکر کرده ایم ولی تصمیم 
نهایی معطوف به این می شود که ببینیم روز برگزاری 
فستیوال در چه شرایطی هستیم. در ذهن ما این شکل 
و  می کند  پیدا  بهبود  شرایط  زمان  آن  تا  که  گرفته 
فستیوال  می توانیم  بهداشتی  اصول  رعایت  با  ما 
موسیقی نواحی آینه دار را حضوری برگزار کنیم. در 
انعطاف  بیفتد  که  اتفاقی  هر  به  نسبت  صورت  هر 

نشان خواهیم داد.

-انتخاب هنرمندان موسیقی نواحی در فستیوال 
آینه دار طبق سال های گذشته است؟

*بله، کامال مطابق همان اصول و روشی است 
شناختی  با  ما  داشتیم.  گذشته  سال های  در  ما  که 
که از قبل نسبت به آنها پیدا می کنیم به دیدارشان 
تکمیل  دیدار  پروسه  در  ما  شناخت  و  می رویم 
و  انتخاب  آنها یک عده  بین  از  درنهایت  و  می شود 
می کنیم  کار  موجود  بضاعت  با  ما  می شوند.  دعوت 
و اگر هنرمندی بود که توانایی کمتری برای آمدن 
به تهران داشت، برای او تمهیدات بیشتری در نظر 
هنرمندان  برای  مورد  به  مورد  دقیقا  ما  می گیریم. 

تمهیدات الزم را اندیشیده ایم.

-نسبت به چنین فستیوال هایی این انتقاد وجود 
برگزار  مختلف  مناطق  در  نیست  بهتر  آیا  که  داشته 

شوند؟ شما به این موضوع هم فکر کرده اید؟
*این کار جوابگو نیست چون فستیوال در آن 
مناطق مخاطب زیادی ندارد. من شخصا با برگزاری 
فستیوال در مناطق مختلف مخالف هستم. ما صورت 

قضیه را می بینیم و فکر می کنیم با این کار مثال اداره 
ارشاد استان ها هم فعال می شوند. درواقع این ظاهر 
قضیه است ولی مخاطبان در آن مناطق، مخاطبان 
خاص نیستند. ما فکر می کنیم این موسیقی ها دارند 
کارکرد و نقش خودشان را در زیست امروزی اجتماع 
از دست می دهند. از سر نگرانی مایل هستیم که برخی 
از این آثار ضبط شود و برخی از آنها در معرض دید 
نیمی  از  بیش  تقریبا  بگیرد.  قرار  مختلف  هنرمندان 
از هنرمندان یا در تهران ساکن هستند یا در تهران 
تمام  که  است  این  بعدی  رفت وآمد می کنند. مسئله 
امکانات به حق یا ناحق در تهران است و دانشگاه ها 
موسیقی  فستیوال  برگزاری  هستند.  تهران  در  هم 
این است که هم  آینه دار در تهران به خاطر  نواحی 
ثبت درستی از آثار انجام شود و هم مخاطب حرفه ای 
اگر  باشد. مخاطبان عام آن مناطق  بیننده فستیوال 
دغدغه داشتند این هنر از بین نمی رفت. البد کارکرد 
این هنر به دلیل تغییرات سبک زندگی یا از بین رفته 
و یا در حال از بین رفتن است. این اتفاق هم فقط 
مربوط به کشور ما نیست. مثال موسیقی سرخپوستی 
االن  و  شده اند  منسوخ  هم  آفریقایی  موسیقی  یا  و 
فقط یک کپی ضعیف و کمرنگ از آنها وجود دارد. 
مناطق  از  بسیاری  موسیقی  در  آفت  این  متاسفانه 
کشورمان مشاهده می شود. مثال هنرمندان با پوشیدن 
لباس محلی قدیمی روی استیج می روند ولی ترکیب 
سازبندی آنها مطابق با موسیقی سنتی دستگاهی شده 
وارد  فرهنگ  آن  با  غیرمرتبط  سازهای  حتی  است. 
این حوزه ها شده است ولی متاسفانه اسم آن را هنوز 
بازسازی  این یک  درواقع  اقوام می گذارند.  موسیقی 
از آن موسیقی است. بعضی ها از جمله مدیران دولتی 

و کسانی که دنبال کننده جشنواره های دولتی هستند 
این  نظرم  به  است.  غنیمت  هم  همین  دارند  اعتقاد 
یک آفت است چون به معنای پذیرش ناتوانی و از 
میان رفتن تمامی ارزش ها است. حاال این ارزش ها 
شد.  خواهد  عوض  زمانه  تغییر  خاطر  به  خواه ناخواه 
دیر  هم  را  کار  این  ایران،  در  کارمان  همه  مثل  ما 

شروع کردیم.

جمهوري،  ریاست  دستور  طبق  و  تازگي  -به 
سالن های سینما، تئاتر و موسیقی مشروط به رعایت 
 ۵۰ حداکثر  از  استفاده  با  بهداشتی  دستورالعمل های 
چه  شما  هستند.  بازگشایی  به  مجاز  ظرفیت  درصد 

نظری دارید؟
*معتقدم این قانون برای فستیوال آینه دار تاثیر 
آنچنانی ندارد. ما از این فستیوال کسب درآمد نمی کنیم. 
که  است  این  خاطر  به  دارد  بلیت فروشی  هم  اگر 
مخاطبان خاص تر بیایند، وگرنه قیمت بلیت آن ناچیز 
است. گاهی خودمان بلیت ها را می خریم و به دوستان 

بنابراین این قانون برای ما  عالقمند هدیه می کنیم. 
فروش  از  که  تهیه کنندگانی  برای  ولی  ندارد  تاثیری 
بلیت کسب درآمد می کردند تاثیرگذار خواهد بود چون 
با این قانون درآمدشان نصف می شود. به همین خاطر 
مجبور هستند که قیمت بلیت ها را گران تر کنند تا آن 

نصف شدن درآمد جبران شود.
ممکن  مخاطبان  کم  خرید  قدرت  با  درنتیجه   
است صندلی سالن ها خالی بماند و یا مخاطبان غیر 
مرتبطی که فقط به فکر سرگرم شدن هستند سالن ها 
را ُپر کنند. مخاطبانی که وسط اجرا تخمه می خورند. 
اینها مخاطب موسیقی نیستند. مخاطب موسیقی باید 
شنونده خوبی باشد. موسیقی های صحنه ای امروز ایران 
که فعال می توانیم آن در تحت واژه پاپ بنامیم، همه 

چیز را خراب کرده است. 
یک آفت در جهان وجود دارد که موسیقی ها به 
سمتی رفته اند که بیشتر جنبه ُپر کردن اوقات فراغت 
مخاطب را دارند. این آفت در ایران به شکل سطحی 

و مبتذل دارد پیش می رود.
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فیلمسـازان  از  برخـي  اخیـر  سـال هاي  در 
آثـار  تولیـد  بـر  کهنـه کار سـینماي کشـور عـالوه 
سـینمایي بـه سـمت سـاخت آثـار مسـتند نیـز آمده 
و بـه قـول خودشـان بـه یـاد دوران جوانـي سـعي 
مي کننـد ایـن بخـش مهـم از سـینما را هـم زنـده 
و  کارگـردان  میهن دوسـت  اسـماعیل  دارنـد.  نگـه 
فیلمنامه نویـس شـاخص سـینماي کشـور کـه کـه 
آخریـن فیلمـش بر پرده سـینماها ترومای سـرخ، در 
سـال ۹۵ بود این روزها مسـتند سرخپوسـتان نجفی، 
را نیـز آمـاده اکـران دارد و همچنین کاري مشـترک 
در سـطح بین المللـي را در دسـتور کاري خـود دارد.

ایـن فیلمسـاز شـاخص که تولیـد آثار مسـتند، 
کوتـاه، نیمه بلنـد و سـینمایي متعـددي را در کارنامه 
کاري خـود دارد، دربـاره فعالیت هـای اخیـر خـود به 
دنیـاي جوانـان گفـت: ایـن روزهـا مشـغول نگارش 
و بازنویسـی ۲ فیلمنامـه هسـتم کـه یکـی فیلمنامه 
فیلـم بعـدی ام اسـت کـه بـه شـکل مشـترک بـا 
کشـوری آلمانی زبـان سـاخته خواهـد شـد و دیگری 
تقصیـر مـن نیسـت، کـه قبـل از ترومـای سـرخ، 

فیلمنامـه اش نوشـته شـده بـود امـا سـاخت آن بـه 
پروانـه  شـورای  اعالم شـده  ممیزی هـای  دلیـل 
سـاخت ارشـاد میسـر نشـد و در حال حاضر مشغول 

بازنویسـی مجـدد آن هسـتم.
اسـماعیل میهن دوسـت پیـش از دوران کرونـا 
مسـتند سرخپوسـتان نجفی، را در دسـت داشـت که 
فقـط یکبـار در خانـه هنرمنـدان بـه نمایـش درآمد. 
او دراین بـاره نیـز بیـان کـرد: بـه دلیـل ممیزی های 
افراطـی شـورای پروانه نمایـش و مخالفت من برای 
حذفیـات، هنـوز موفق به دریافـت پروانه نمایش آن 
نشـدم. درصدد هسـتم بـا پیگیری و دریافـت پروانه 
نمایـش، بـرای اکران آن در گروه هنر و تجربه اقدام 
کنـم. البتـه در ایـن فاصلـه و بـه بهانه سـفر خارجی 
کـه بـرای چنـد نمایش فیلم ترومای سـرخ، داشـتم 
مسـتندی درباره مهاجرت سـاختم که در حال حاضر 
به همراه رضا حسـینی مشـغول تدوین آن هسـتیم. 
بـه نظـرم مقوله مهاجرت پتانسـیل این را دارد که از 
زوایـای متنـوع و مختلف به آن نگاه شـود. مهاجرت 
بـا شـتاب طبیعـی، فی النفسـه اجتناب ناپذیر اسـت و 

در طـول تاریـخ موجـب پیشـرفت و تعالـی جوامـع 
بشـری شـده اسـت، اما مهاجرت ایرانیان در ۴ دهه 
اخیـر طبیعـی و نرمال نیسـت! در این مسـتند تالش 
شـده از ایـن زاویـه موضوع بررسـی شـود. البته اگر 
مخاطـب آثـار قبلـی مـن باشـید مطلعیـد کـه اغلب 
از پیـام مسـتقیم و شـعار پرهیـز می کنـم و تنهـا بـا 
طـرح مسـئله از ابعـاد مختلـف، قضـاوت را بر عهده 

می گذارم. مخاطـب 
میهن دوسـت در بخـش دیگـري از صحبت هـا 
یخـود دربـاره توزیـع فیلـم ترومای سـرخ در شـبکه 
نمایـش خانگـی و یـا بـه صـورت آنالیـن نیـز بیان 
کـرد: متاسـفانه توزیـع ایـن فیلـم در شـبکه نمایش 
خانگـی کمـی پیچیـده شـد. از آنجـا کـه مـا اکران 
خوبـی در سـینماها نداشـتیم، بـه دلیـل مشـکالت 
را  فیلـم  کشـور  داخـل  حقـوق  کل  پـروژه،  مالـی 
بـه بنیـاد سـینمایی فارابـی واگـذار کـردم امـا ایـن 
دوسـتان متاسـفانه بـدون اطـالع و هماهنگی با من 
قبـل از انتشـار نسـخه دی وی دی نمایـش خانگـی، 
نسـخه وی اودی ایـن فیلم را شـتاب زده در ایام عید 

ارائـه کردنـد، در حالـی کـه مـا برای نسـخه نمایش 
خانگـی ایـن فیلـم بسـته  متنوعـی از پشـت صحنـه 
فیلـم و نظـر و تحلیـل منتقدین بـرای درک و تعامل 
بیشـتر و جـذب مخاطـب آمـاده کـرده بودیـم که با 
نمایـش آن در وی  او دی هـا منتفـی شـد. عـالوه بـر 
ایـن می توانسـتیم در زمـان مناسـب بـا هماهنگـی 
همدیگـر نسـبت بـه پخـش وی او دی در داخـل و 
خـارج از کشـور هم زمـان اقـدام کنیـم تـا امـکان 
سوءاسـتفاده و تبعـات پخـش غیرقانونـی آن را بـه 
حداقـل برسـانیم. وقتـی یک نسـخه از فیلـم بیرون 
می آیـد شـبکه ها و کانال های مختلـف ماهواره ای و 
سـایت ها در فضـای مجـازی غیرقانونی آن را پخش 
می کنند. درسـت اسـت من به عنوان فیلمسـاز هرچه 
فیلمم بیشـتر دیده شـود، بیشـتر خوشـحال می شوم 
به خصـوص فیلمـی تجربـی چون ترومای سـرخ، که 
مخاطبـان خاصـی دارد امـا فکـر می کنـم باید برای 
پخـش خانگـی آن برنامـه ای طراحی می شـد تا هم 
از پتانسـیل درآمدی فیلم در خارج از کشـور اسـتفاده 
بهینه می شـد و هم نسـخه متناسـب مخاطب خارج 
انگلیسـی بـه دسـت آنهـا  از کشـور بـا زیرنویـس 
ایرانیـان خـارج  می رسـید. نسـل های دوم و سـوم 
از کشـور بـه فارسـی مسـلط نیسـتند. متاسـفانه بـا 
اقـدام بـدون هماهنگـی فارابی نسـخه قاچاق شـده 
ایـن فیلـم در اختیـار همـه قـرار گرفـت و هم زمـان 
نـوروز  تعطیـالت  ایـام  بـا پخـش وی او دی آن در 
شـاهد پخـش وسـیع آن از کانا ل هـای ماهـواره ای 
و همچنیـن پخـش غیرقانونـی در یوتیـوب بودیـم و 
همـان باعـث شـد دیگر پتانسـیل فـروش فیلمی که 
بـه شـکل مسـتقل و بـا بودجه شـخصی تولید شـده 
وجـود نداشـته باشـد و لطمـه اساسـی بخـورد. مثال 
مـا تـا بجنبیم و از مجاری غیرمسـتقیم قادر بشـویم 
آن را از پخـش یوتیـوب خـارج کنیـم چندیـن هـزار 
بـار ایـن فیلـم دیـده شـد. در حـال حاضر بـه قیاس 
نـوش دارو بعـد از مـرگ سـهراب در حـال تـالش 
هسـتیم تـا نسـخه قانونـی و اسـتاندارد بین المللـی 
آن را در اختیـار مخاطبـان خارجـی قـرار دهیـم. در 
همین راسـتا متعاقب پخش آن در سـایت پارسـینما 
کـه سـایتی قانونی و اسـتاندارد برای ارائـه فیلم های 
نیـز  آمـازون  بـا سـایت  اسـت  ایرانـی  فیلمسـازان 
صحبت هایـی شـده تـا مخاطـب خارجـی نیـز بتواند 
از ایـن فیلـم بهره مند شـود. خب همه اینها مسـتلزم 
صـرف زمان اسـت که اگـر بنیاد فارابـی از قبل به ما 
اطـالع می داد می توانسـتیم ایـن اقدامات را همزمان 
در داخـل و خـارج کشـور انجـام دهیـم و تبعـات و 
آسـیب های پخـش غیرقانونی را به حداقل برسـانیم.

میهن دوسـت البتـه نظـر جالبـي دربـاره اکران 
البتـه  و  سـینمادارها  بـراي  آن  عواقـب  و  آنالیـن 
مزایـاي آن بـراي سـینماي کشـور دارد. او مي گوید: 
بـه صـورت کلـي دربـاره اکـران آنالیـن بـه نظـرم 
بخـش اعظمـی از اکـران در دنیـای امـروز توسـط 
از  فـارغ  می شـود،  انجـام  وی او دی  هـا  و  اینترنـت 
فیلـم هنـری یـا گیشـه ای سرنوشـت آینـده صنعت 
سـینما در اکـران اینترنتـی رقـم خواهـد خـورد. این 
بـه معنای تعطیلی سـینماها و اکران سـنتی نیسـت، 
امـا بـا توجـه بـه رشـد روزافـزون فضای مجـازی و 
ارتباطـات اینترنتـی، آینـده اکـران فیلـم در عرصـه 
نمایـش آنالیـن و وی اودی هـا اسـت. کمااینکـه در 
نیـز شـرکت هایی  در سـطح جهانـی  حـال حاضـر 
چـون نتفلیکـس در این زمینه حـرف اول را می زنند. 
تـوان اقتصـادی و رشـد ایـن پلتفرم هـا تعیین کننده 
اقتصـاد سینماسـت، بنابرایـن نبایـد دن کیشـوت وار 
بـه جنـگ آسـیاب بـادی برویـم و بـا تقدیس نمایی 
اکـران در سـالن سـینما بـا تکنولـوژی دربیافتیم. اما 
۲ نکتـه در ایـن میـان مطـرح اسـت که بایـد به جد 
بـه آن توجـه کـرد. نکتـه اول کـه صحبـت در مورد 
آن مجـال مفصلـی را می طلبـد توجـه بـه مدیـوم 

پخـش فیلـم اسـت، اینکه به لحـاظ زیبایی شناسـی 
بایـد حواسـمان باشـد فیلـم در چـه قابی قرار اسـت 
پخـش  شـود. اغلـب نسـل جـوان امـروز فیلم هـا را 
در گوشـی موبایـل می بیننـد. نکتـه بعـدی کـه فعال 
از اولویـت برخـوردار اسـت وجـه اقتصـادی قضیـه 
اسـت. نمایـش آنالین محاسـنی دارد کـه مهمترین 
آن شکسـت انحصـار سـینماداری در اکـران اسـت. 
دعـوای حـال حاضـر اکـران در ایران بر سـر همین 
مسـئله اسـت. بـا امکان عرضـه فیلم هـا در این فضا 
اگـر انحصـار بـه وجـود نیایـد و مافیـای اکـران و 
سـالن داری در آنجـا نیـز نفوذ نکنـد، می توان گفت 
اکـران آنالیـن اتفـاق مبارکـی اسـت. معضلـی کـه 
در اکـران سـینماها بـا آن دسـت به گریبان هسـتیم 
همین مسـئله انحصار و مافیاسـت که در سرنوشـت 
اقتصـادی فیلم هـا تعیین کننده اسـت. اگـر در اکران 
آنالیـن نیـز ایـن اتفاق رخ دهـد فاجعه اسـت. اظهر 
مـن الشـمس اسـت در اکـران سـالن ها، فیلم هـای 
فرهنگـی، هنـری و آن نـوع فرم هایـی که سـلیقه و 
شـعور مخاطـب را دسـت کـم نمی گیرنـد، در اکران 
سـرگروه ها جایـی نداشـتند و گـروه هنـر و تجربـه 
نیـز پاسـخگوی ایـن ظرفیـت از فیلم هـا نبـود. اگـر 
پلتفرم هـا نیـز در نمایـش آنالیـن فضـا و اولویـت را 
بـه فیلم هـای به اصطـالح ارزشـی بـی ارزش و یـا 
کمدی هـای سـخیف بدهنـد بایـد به حال سـینمای 
مسـتقل و هنـری گریسـت کـه ایـن فضـا را نیـز از 
دسـت می دهـد. مـن با اکـران آنالین موافقـم اما نه 
بـا شـرایط اکـران سـنتی؛ حسـن اکـران آنالین این 
اسـت کـه محدودیـت سـالن و صندلـی نـدارد و بـه 
جـای سـینما دار، مافیـای اکران و مدیـر دولتی هنر 
و تجربـه، ایـن مخاطـب اسـت کـه انتخـاب می کند 
چـه فیلمـی را ببینـد و چه فیلمـی را نبینـد. بنابراین 
اگـر هم زمـان امـکان عرضـه بـرای همـه فیلم هـا 
برابر و یکسـان باشـد و متولیان حکومتی مانند بنیاد 
سـینمایی فارابی و وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
عرصه هـای تبلیغاتـی برابـری را بـرای همـه فیلم ها 
فراهـم کننـد، می شـود گفـت حـق مطلـب ادا شـده 
اسـت در غیـر اینصـورت در بر پاشـنه سـابق خواهد 
چرخید. در سـینما پیش از شـیوع ویروس کرونا این 
انحصـار پخش کننـده و سـینمادار بـود کـه نه تنهـا 
تصمیـم می گرفـت چـه فیلم هایی اکران شـود، بلکه 
غیرمسـتقیم فیلمسـاز بدنـه را او بـود کـه به سـمت 
سـاخت فیلم هایـی هـم سـلیقه خود سـوق مـی داد. 
در یـک کالم درواقـع سـلیقه سـینمادار تعیین کننـده 
آینـده هنـری و اقتصـادی سـینما بـود کـه امیدوارم 
ایـن عارضـه به فضای اکران آنالین کشـیده نشـود.

از بین رفتن مافیا در سینما...

اسماعیل میهن دوست: اکران آنالین، انحصار سینماداران را مي شکند!


