
تعادلبهبازارارزبرمیگردد
روز  صبح  جمهور  رئیس  روحانی  حسن  حجت االسالم 
یکشنبه در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا ضمن گرامیداشت یاد 
شهید بهشتی اظهار داشت: تلخ ترین حادثه در سال ۶۰ ماجرای 
انفجار محل مرکزی حزب جمهوری اسالمی ایران در سرچشمه تهران بود 
که شهید بهشتی و ۷۲ نفر دیگر از یاران ایشان در یک حادثه به شهادت 
رسیدند و عده ای هم زخمی شدند. آنقدر آن حادثه مهم بود که مخالفین 

ما و ضد انقالب فکر می کردند توانستند ضربه نهایی را به نظام وارد کنند 
و رئیس جمهور هم در آن شرایط عزل شده بود و در فکرشان این بود که 
این ضربه، ضربه نهایی است. امام با آن توان و بیان قوی خود و بعد از آن 
همه مردم با رویکردی که در ۷ تیر داشتند وضعیت کشور را عوض کردند.

شعار  است«  بهشتی  از  پر  »ایران  که  کلمه  این  کرد:  عنوان  وی 
همه مردم در کشور بود و تحول عظیم و بزرگی را به وجود آورد و در 

بود.  ما  باالی سر کشور  امنیتی  لحاظ  از  ایام، مثلث شوم خطرناکی  آن 
را  بود که کشور  مثلث شوم  این  و  بودند  منافقین  و  آمریکایی ها، صدام 
از  دچار مشکالت عظیم کرد. ما یک شخصیت واال و کم نظیر خود را 
نظر علمی، مدیریتی، جامع و کامل بودن، مسلط بودن به شرایط سیاسی 

دنیا از دست دادیم.
صفحه 3

رئیس کل بانک مرکزی گفت: خوشبختانه صادرکنندگان عمده که همان 
پتروشیمی ها و صنایع فوالد هستند، ارز خود را به کشور بازگردانده اند و امیدواریم 

دیگر صادرکنندگان نیز ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، در دیدار با هیئت رئیسه اتاق 
بازرگانی ایران، نقش فعاالن اقتصادی و اعضای این اتاق را در تأمین درآمدهای غیرنفتی 
کشور مفید خواند و گفت: اتاق بازرگانی می تواند با رهنمودهای خود به فعاالن اقتصادی و 

هدایت آنها، به وظیفه کلیدی خود در شرایط ویژه فعلی کشور عمل کند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در اداره کشور نباید صرفاً به درآمدهای نفتی متکی 
بود، افزود: به دلیل شرایط ظالمانه ناشی از تحریم ها، این درآمدها نیز کاهش یافته است. در 
چنین شرایطی باید تالش کنیم به راهکاری مشترک برای افزایش درآمدهای غیرنفتی و 
بازگشت ارز حاصل از صادرات بیندیشیم، زیرا این کار موجب تقویت منافع ملی کشور می شود.
صفحه 3

پتروشیمیهاارزخودرابهکشوربازگرداندهاند

تعددمدارسبزرگترینآسیببهپیکرهتعلیم
وتربیتاست

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسالمی گفت: تعدد مدارس و مراکز 
آموزشی بزرگ ترین آسیب و ضربه به پیکره تعلیم و تربیت است.

حجت االسالم محمد باقری بنابی در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان 
بناب با انتقاد از تعدد مدارس در کشور اظهار کرد: به نظر می رسد در ایجاد مدارس 
مختلف کار کارشناسی صورت نگرفته و بین دانش آموزان تبعیض ایجاد شده است و 
شورای آموزش و پرورش باید با تشکیل تیم کارشناسی و علمی بدون حب و بغض به 
بحث تعلیم و تربیت کمک کند.وی با بیان اینکه در کنار توجه به مسأله تولید و اشتغال 
توجه به مسائل آموزش و پرورش جزو اولویت کاری در ۴ سال آتی خواهد بود؛ افزود: 
آموزش و پرورش زیربناست و اگر به آموزش و پرورش توجه شود خیلی از مشکالت در 

جامعه کاهش خواهد یافت.
صفحه 3

وزیر آموزش و پرورش:

 سنجش پذیری و مدرسه محوری 
ویژگی  مهم بسته های تحولی

هرمترخانه۴۲درصدگرانشد
بانک مرکزی اعالم کرده که در خردادماه 
به همین  تهران نسبت  متر خانه در  امسال هر 
ماه در سال گذشته تا بیش از ۴۲ درصد گران 
شده است.گزارش تحوالت بازار مسکن در شهر 
تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نشان می دهد 
که در خرداد امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع 
بنگاه های  طریق  از  شده  معامله  مسکونی  واحد  زیربنای 
معامالت ملکی تهران ۱۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بوده 
که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲.۵ درصد افزایش دارد.

این در حالی است که در میان مناطق ۲۲ گانه شهر 
تهران بیشترین متوسط قیمت هر متر خانه ۴۱ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با حدود ۸۸۹۰ هزار 
تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش 
۵3.۶ درصدی در منطقه یک و ۴۷.۶ درصدی در منطقه ۱۸ 

همراه بوده است.
صفحه ۴

امام جمعه شهرستان شهریار:

 باید مصرف بهینه آب
 تبدیل به یک فرهنگ عمومی در جامعه شود 

6

آموزشمهارتهایزندگی
صفحه 5به۴۵هزاردانشآموزتیزهوش
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

3گنجینه
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حرفهایورزشکار
پایاندهد

هنگ 7فر

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مشارکت های 
مردمی و مدارس غیردولتی گفت:  اگر مدیری تخلف کرده و 
کشانده  مدرسه  به  کرونا  ایام  در  را  ابتدایی  دانش آموزان 

است، قطعا با او برخورد خواهیم کرد.

رییس کمیسیون پزشکی اتحادیه جهانی کشتی بر ضرورت 
توجه جدی کشتی گیران به رعایت پروتکل های بهداشتی برای 
مقابله با کرونا، گفت: ابتال به کرونا حتی در صورت بهبودی 

می تواند باعث پایان حضور ورزشکاران در میادین شود.

حسین علی اکبری هره دشت«، شاعر گیالنِی ساکن بوشهر، 
زاده سال ۱۳۵۲، به تازگی موفق به چاپ ۴ مجموعه از اشعار 
خود شده است. او دانش آموخته مقطع دکتری زبان و ادبیات 
انگلیسی دانشگاه شیراز و عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج 

فارس بوشهر می باشد.

خلقشعرهای
سپیدازشمالتا

جنوب

بدونحضورویاریمردمموفقنخواهیمبود

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهی
مناقصهعمومی

نوبتدوم
شهرداریصالحیهدرنظرداردبهاستنادمجوزشورایاسالمیصالحیهانجامپروژهذیلراازطریقبرگزاریمناقصهعمومیبهپیمانکار

واجدالشرایطواگذارنماید.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه )۵ درصد پیمان(مبلغ پیمان (ریال(شرح موضوع ردیف

3۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰اجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر سطح شهر۱
 

بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد الشرایط دعوت می شود برای دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به آدرس: کیلومتر 
۲۶ جاده تهران - ساوه ، شهرستان بهارستان ، شهر صالحیه، ساختمان مرکزی شهرداری صالحیه یا با شماره 5۶۶۲5۰۴۲-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

۱- سپرده شرکت در مناقصه معادل 5 درصد مبلغ پیمان به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا فیش واریزی به حساب جاری ۳۱۰۰۰5۲۳۴۰۰۰  نزد بانک ملی شعبه 
صالحیه کد ۲۶۰۱ بنام سپرده شهرداری صالحیه

۲- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.
۳- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد 

۴-  در صورت انصراف برنده اول دوم و سوم،  سپرده شرکت در مناقصه به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.
5- شرکت کنندگان در مناقصه بایسی با مراجعه به واحد درآمد شهرداری هزینه اسناد واریز نمایند.

۶- سایر موارد در اسناد مناقصه می باشد.
محمدآگاهیمند-شهردارصالحیه تاریخ چاپ نوبت اول :  ۹۹/۴/۲

تاریخ چاپ نوبت دوم : ۹۹/۴/۹

فراخوانارزیابیکیفیمناقصهخرید
)دومرحلهای(

شمارهمجوز:1399.1568

بهشمارهدرخواست)9800۵90(شمارهمناقصه139/جن/99

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد کلی قدرت خطوط هوایی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا مناقصه 
گران می توانند با رعایت نکات درج شده در سایت های HTTP//IETS.MPORG.IR )پایگاه ملی مناقصات( و پرتال شرکت بهره بردای نفت و گاز گچساران 
– بخش مزایده و مناقصات )gsogpc.nisoc.ir( نسبت به دریافت و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی، مطابق برنامه زمانبندی شده ذیل اقدام و مدارک مربوط را 

به آدرس: گچساران – شرکت بهره برداری نفت و گاز – دبیرخانه کمیسیون مناقصات – اتاق ۲۴ ارسال نمایند.
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی ۹۹/۰5/۱5

تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی ۹۹/۰5/۱۹
الزم به ذکر است برنامه زمان بندی و تحویل اسناد مناقصه پس از ارزیابی کیفی برای شرکت هایی که حداقل نمره اعالم شده را کسب نمایند طی دعوت 
نامه اطالع رسانی خواهد شد. در ضمن ارائه تصویر برابر با اصل آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز درج شده در روزنامه رسمی الزامی بوده و امکان ارائه 

۲5% پیش پرداخت مقدور نمی باشد.
به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی، در صورت وجود سازندگان/ تولید کنندگان داخلی، مشروط به تأیید فنی کاالی پیشنهادی اولویت خردی 
با آنها بوده و مناقصه گران الزاماً می بایست نسبت به تکمیل اطالعات اسناد ارزیابی کیفی در خصوص معرفی سازنده کاال )داخلی/ خارجی( اقدام نمایند، در 

غیراینصورت مناقصه گزار مختار به رد مناقصه گر از روند مناقصه خواهد بود.
علیجعفریدیزگانیاز طرف شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران 

سرپرستروابطعمومی

مجید سلیمی بروجنی*
نگاهی به زندگی ایرانیان در طول چهار دهه 
حساسیت  همواره  مردم  که  می دهد  نشان  گذشته 

زیادی به دالر و قیمت های آن داشته اند.
عواملی همچون  به جرات می توان گفت که 
نفتی  صادرات  و  آمریکا  و  ایران  پرتنش  روابط 
کشورمان که برپایه دالر بوده، شرایط را برای تثبیت 
جایگاه دالر به عنوان مهم ترین و تاثیرگذارترین ارز 

خارجی در اقتصادمان آماده کرده است.
چارچوب  و  صنعتی  ساختار  دیگر،  سوی  از 
واردات کشور به شدت وابسته به کشورهای غربی موجب شده که دالر به عنوان ارز 
مرجع در اقتصاد ایران مطرح شود. طی چند سال گذشته نیز دولت ها تالش کردند که 
پایه ارزی کشور را به یورو انتقال بدهند که به دلیل حساسیتی که جامعه از نظر تاریخی 
و از نظر زمانی داشت دالر را کنار نگذاشت و کم و بیش به همین ترتیب دالر به عنوان 
ارز رایج در بازارهای ارزی کشور مورد استفاده و مورد معامله قرار گفت. هنوز هم بازار 
آزاد ارز به جز دالر، ارز دیگری را به رسمیت نمی شناسد و به همین دلیل است که 
تغییر ارزهای بین المللی به سرعت در ایران خودش را نشان نمی دهد، ولی این مساله 
درباره دالر آمریکا صحت ندارد. دالر آمریکا به صورت رسمی و توسط بازار و بانک 
مرکزی تعیین می شود و با تعیین آن، سایر ارزهای بین المللی تعیین قیمت می شوند.

نگاهی به سرنوشت اقتصاد ایران در ۴ دهه گذشته گویای این حقیقت است که 
به هنگام التهابات بازار دالر، سایر بازارها نیز دنباله رو دالر می شوند. به بیان دیگر، 
سایر قیمت ها در بازارهایی همچون طال، خودرو، مسکن هر گدام با ضریب معینی 

خودشان را با قیمت دالر تطبیق می دهند.
نرخ ارز بارها و بارها در اقتصاد ایران سرکوب شده است. به طور نمونه، نگاهی 
به روند نرخ ارز در دهه ۸۰ شمسی به ما خواهد گفت که متوسط قیمت دالر در طول 
ده سال تنها 3۰ درصد افزایش پیدا کرده است، ولی این سرکوب قیمتی بالفاصله با 

یک جهش قوی در سال های ۹۰ و ۹۱ جبران شده است.
این جهش های سنگین نتوانست درسی به دولتمردان بدهد؛ چراکه یک بار دیگر 
در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۶ تاکتیک تثبیت نرخ ارز در شرایط باال بودن درآمدهای 
ارزی را پیش برد و این بار به شکل سنگین تری و با افزایش عجیب نرخ ارز مواجه 
بهانه هایی که  از  شد و در سال ۹۷ جهش باالی ۲۰۰ درصد را تجربه کرد. یکی 
دولتمردان با کمک آن، نرخ ارز را سرکوب می کرده اند، این بوده که جامعه آمادگی 
الزم را برای پذیرش افزایش قیمت ارز ندارد. به همین دلیل هم در طول چند دهه 

گذشته هر گونه اصال در سازوکار ارزی کنار گذاشته شد.
اقتصاد ایران در سطح کالن به اقتصاد جهانی وصل شده و استقالل اقتصادی، به 

معنای این که بتواند تحوالت مرتبط با متغیرهای کالن مثل تولیدملی، سرمایه گذاری 
و بازارهای گوناگون را از درون تنظیم کند، ندارد. دست کم از دهه ۱3۴۰ تاکنون 
مدیران اقتصادی دولت ها یاد گرفته اند که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و 
گاز و فرآورده هایشان را تبدیل به ریال کرده و در هزینه های جاری و عمرانی دولت ها 
خرج کنند. متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم اقدام جدی و عملی برای ایجاد بازار ارز در 
کشور داشته باشیم. اصالح سیاست های ارزی در ایران با تصحیح ساختارهای کنونی 

تقریبا غیرممکن خواهد بود.
که  می بینیم  می کنیم،  بررسی  را  گذشته  سال های  طی  ارز  نرخ  روند  وقتی 
هر زمان درآمدهای ارزی دولت کاشه پیدا کرده، به تبع آن ارزش پول کشورهای 
خارجی در بازار داخلی تقویت شده و به دنبال آن، تورم نیز باال رفته است. در ایران تا 
همین امروز نهاد بانک مرکزی به نیابت از حاکمیت، اصلی ترین انحصارگر در سمت 
عرضه بوده و نیز در سمت تقاضا نیز گروهی از بزرگ ترین اتحصارهای دولتی و نیز 
شماری از واردکنندگان سمت تقاضا را تشکیل می داده اند و به همین دلیل بوده که 
در ایران بازار ارز هرگز گسترده نبوده و عمق نداشته است. در چنین شرایطی قدرت 
اصلی بازار در دستان دولت و بانک مرکزی بوده که می توانسته اند نرخ های اصلی 

بازار ارز را تعیین کنند.
مجموعه رویدادهای شتاب دهنده نرخ تورم، راه را برای تاسیس بازار ارز به معنای 
واقعی در ایران تا همین روزها مسدود کرده است. این روزها اما کفگیر ارزی به ته 
دیگ خورده است و سیاستمداران نیز فهمیده اند دیگر نمی توان از تاسیس بازار ارز به 
معنای این که در آن بازیگران در سمت عرضه و تقاضا پرشمار شوند، اجتناب کرد. از 
طرف دیگر، با وجود این که دولت و بانک مرکزی فشارهای سنگینی بر صادرکنندگان 
برای بازگرداندن ارز وارد کرده اند، اما با این حال صادرات غیرنفتی رشد چشم گیری 

را تجربه کرده است.
نرخ ارز در حالی در کشور ما لنگرگاه تورمی شده است که در بسیاری از کشورها، 
نرخ ارز خاصیت های سیاست گذاری دیگری از جنس سیاست های صنعتی و تجاری 
دارد. به طور نمونه، اگر یک کشور بخواهد از صنعت و صادرات خود حمایت بیشتری 
کند، نرخ ارز را افزایش می دهد و از این طریق، رقابت پذیری محصوالت خود را در 

بازارهای بین المللی باال می برد.
با این تفاسیر، برای این که اثرات مثبت تعدیل نرخ ارز در کشور نسبت به جنبه های 
منفی آن سنگینی کند، نیاز است که تغییرات ساختاری در وضعیت کنونی صورت گیرد. 
عده ای معتقدند رشد نرخ ارز است که باعث گران شدن کاالهای داخلی و باال بردن 
تورم می شود، ولی باید قبول کنیم که رشد نقدینگی است که تورم را جابه جا می کند 

و همین رشد نقدینگی است که تمام بازارها را به حرکت در می آورد.

* تحلیلگر اقتصادی

سرمقاله

رشد اقتصاد ایران با اصالح سیاست های ارزی
نگاه و نظر

مسئوالن، »ِسر« شدگی اجتماعی مردم را 
جدی می گیرند؟

حسن السجردی
با توجه به تحوالت پر فراز و نشیب اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی در کشور، 
همیشه یکی از نکات مهم واکنش های مردمی بوده ولی مدتهاست که چنین عکس 

العمل هایی را کمتر مشاهده می کنیم.
در جوامع امروزی حضور مردم و افکارعمومی در حوادث و اتفاقات روزانه امری 
رایج و مهم بحساب می آید و نشانه نشاط اجتماعی است ولی وقتی جامعه ای به 
تحوالت شتابان زندگی کمتر عالقه ای نشان کمی دهد و اصال برایش تغییرات 

مهم نیست این امر نمی تواند از چشم تیزبین جامعه مغفول بماند.
بسیاری از جامعه شناسان براین باورند که عدم توجه یا واکنش مردم به تحوالت 
جامعه می تواند به ناچاری یا وادادگی و یا زیر زمینی شدن مطالبات و بی تفاوتی 
بیانجامد چرا که در هر صورت ادمیان نسبت به اتفاقات روزمره خود حساس هستند 
واگر این حساسیت از بین برود بطور حتم نمودار افول بسیای از تحوالت اجتماعی می 
تواند رقم بخورد.با مکرر شدن حوادث و فشار های اجتماعی فرد به این نتیجه می 
رسد که او تاثیری برای حل این مسایل ندارد و میزان تالش او نمی تواند تاثیری در 
آن داشته باشد. در این شرایط فرد دچار درماندگی می شود و از میزان تالش خود می 
کاهد، احساس می کند، نمی تواندتغییری در شرایط ایجاد کند، در این حالت راحت 
ترین راه حل، کناره گیری از شرایط است و بی اعتنایی به تغییرات محیطی و تالش 

نکردن در جهت تغییر شرایط به طور کامل واضح خواهد بود. 
در طرف دیگر مسئله، درد های مشترک باید باعث همبستگی اجتماعی گردد 
درصورتیکه ما آن را در کشورمان به صورت معکوس مشاهده می نمائیم و همبستگی 
اجتماعی رو به سست شدن است، حلقات اتصال میان اعضای جامعه در حال رنگ 
باختن هستند یا اصوال شکل نمی گیرند. افزایش قابل توجه برخی ناهنجاریها، بی تفاوتی 

و نداشتن مسئولیت اجتماعی از جمله نتایج چنین شرایطی است.
کرختی و بی حسی و نداشتن حس مسئولیت در جامعه بسیار خطرناک است و 
باعث می شود تا هر کس به دنبال منافع شخصی، قومی ،مذهبی، زبانی و ... خود رفته و 
در مورد دیگران بی اعتنا باشد، تکرار این حوادت باعث واگرایی اجتماعی می شود و در 
دراز مدت می تواند زمینه های چنددستگی و تفرقه و گسست اجتماعی را بوجود آورد.

در چنین شرایطی، توصیه حکیمانه حضرت علی علیه السالم اینست که مسلمین 
» مسئولیت اجتماعی « خویش را از خاطر نبرند، مفهومی که به شهروندان تاکید دارد در 
برابر هر تصمیم و رفتار خود مسئول بوده و اجازه ندارد منفعت شخصی خود را بر منافع 
جامعه مقدم بدارد این دردهای مشترک جامعه بشری، هرگز جداگانه درمان نمی شود و 

نیازمند وحدت ملی و حس همگانی است.

دیدگاه

فقر اخالقی و مواد مخدر
محمود اسعدی

مبارزه با مشکل یا معضل اجتماعی که دیرینگی دیر پا و چند هزار ساله دارد، نباید 
محدود به روش ها و برنامه های ثابت شود.

تاریخ ملتها و تمدنهای جهان، نشانگر وجود مصائب و مسایل عظیم انسانی است که 
مواد مخدر بخشی از آن بوده است و این واقعیت اکنون در اغلب کشورها پذیرفته شده که 
عده ای با انواع موادی که نقش تخدیر کننده ذهن و روان انسانها را دارد، زندگی می کنند. 
شیوه مقابله با این رویداد در جوامع مختلف، متفاوت است اما باید پذیرفت که ریشه تمام 
مشکالت در« فرهنگ« و »اخالق« است. در حقیقت هیچ مشکل اجتماعی نیست مگراینکه 

مسئله ای اخالقی یا روان شناختی در میان نباشد.
بررسی نقش اخالق در پیدایی، رشد و مقابله با پدیده مواد مخدر و چگونگی تولید، 
توزیع و مصرف آن خود مقوله مفصلی است که جامعه شناسان و صاحب نظران مختلف 
اما بطور گذرا می توان اشاره کرد که فقر  اند  کتابها و مقاالت زیادی پیرامون آن نوشته 
اخالقی اکنون عالوه بر » فقر اقتصادی« سایه سنگین خود را بر مسایل اجتماعی تحمیل 
کرده است. از طرفی استراتژی های روان شناختی در برخورد با واحدهای نا سالم اجتماعی 
یا نقش تعدیل کننده دارند یا نسبت به تغییر باورها، عواطف و رفتارها راه حل هایی عملی 
ارائه می دهند. با این حال برای بررسی همه جانبه و مبارزه موثر با هر معضل اجتماعی 
بایستی از همه عوامل اصیل انسانی و دستاوردهای بشری مثل دین، علم، هنر، ادبیات و 
فلسفه بهره برد تا نسبت به تعدیل یا تلطیف – و نه نابودی کامل آن – توفیق یافت. روشن 
است مواد مخدر راهی برای فرار از مسئولیت اجتماعی، رشد و ارتقاء بشری و پنجره ای 
برای نفوذ و گسترش تنیلی، سرباری جامعه و خمودگی است که کمترین نتیجه اش انزوای 
بخش عظیمی از توانایی نیروی انسانی جامعه است. برای مبارزه با آن عالوه بر روش های 

معمول نکاتی مورد نظر است:
بقیه را  این است که دیگران را به حال خود رها کنند  ۱- میل طبیعی اغلب مردم 
ترغیب به کاری کنند که خود مایل به انجام آن نیستند. باید با این پدیده اخالقی عالمانه و 
روشمند مبارزه کرد چرا که همبستگی اجتماعی شرط اساسی برای رویارویی با هر مشکل 

اجتماعی است.
۲- هیچ کار بزرگی بدون شور و شوق انجام نشده است. باید »اشتیاق« الزم برای 
مبارزه در ارکان، ساختار و بخصوص نیروی انسانی وجود داشته باشد. چراکه اشتیاق، کامیابی 

می آورد و بی تفاوتی نا امیدی.
3- اگر سخت کوشی و تالش و کار مداوم در جامعه ای »ارزش« تلقی شود و اغلب 

مردم جامعه ای در طلب کمال باشند، خود به خود خمود و جمود رنگ  می بازد.
خود  دانش  ارتقای  به  افراد  است  الزم  اصیل  و  جدی  مبارزه  هرگونه  برای   -۴
و  موثر  ها  برنامه  و  طرحها  صورت  این  در  بدهند  بهاء  خویش  مقام  ارتقاء  از  بیش 

بود. خواهد  کارا 
۵- در مبارزه تفاوت نهایی بین برد و باخت در عنصر آمادگی است، کسیکه آماده نبرد 
به  پذیرفتنی است تکرار آن  برده است غافلگیری فقط یکبار  را  پنجاه درصد مبارزه  باشد 

معنای این است که شما هرگز آمادگی مبارزه نداشته اید...

صفحه ۴
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توسعه  دفتر  مدیرکل 
آموزش  و  آموزشی  عدالت 
و  آموزش  وزارت  یر  عشا
اینکه حتما در مدرسه  بیان  با  پرورش 
تلویزیونی تابستانی دروس را برای پایه 
باید  تکرار می کنیم گفت:  ابتدایی  اول 
مطمئن باشیم دانش آموز کالس اولی ما 
حروف الفبا را یاد گرفته است. همچنین 
آموزش والدین را حتما در برنامه داریم 
که محیط خانه را برای درس خواندن 

فراهم کرده و دستیار معلم باشند.
اینکه  بیان  با  سیفی  محمدرضا 
از  بیش  کنون  تا   ۹۸ اسفند  نهم  از 
دوره  در  آموزشی  برنامه  ۷۰۰ساعت 
آموزش  شبکه  از  بتدایی  ا تحصیلی 
کرد:  اظهار  است  شده  پخش  سیما 
مثبت  توسعه  به  آموزشی  تلویزیون 
برخی  تثبیت  و  یادگیری  جهت  در 
ارزش های رفتاری، شناختی و عاطفی 
در دانش آموزان کمک کرده و به نوعی 

مکمل آموزش است.
اساس  بر  ملی  رسانه  افزود:  وی 
کمک  و  همراه  باید  باالدستی  اسناد 
در  که  باشد  پرورش  و  آموزش  حال 
دوران کرونا شاهد این همراهی خوب 
البته این موضوع فقط مختص  بودیم، 
دفاع مقدس  دوران  در  و  نیست  کرونا 
مرحوم  و  داشتیم  را  ای  تجربه  چنین 
نیرزاده با استفاده از ابزار قصه گویی و 
نمایش، حروف الفبا را به دانش آموزانی 
که بخاطر دفاع مقدس از مدرسه محروم 
بودند از طریق تلویزیون آموزش می داد.

لت  عدا توسعه  فتر  د مدیرکل 
وزارت  عشایر  آموزش  و  آموزشی 
آموزش و پرورش با بیان اینکه تلویزیون 
آن  اشکال  اما  دارد  مخاطب  آموزشی 
است  شده  قرار  و  است  نبودن  تعاملی 
گونه ای  به  نیز  این مسئله  تابستان  در 
تلویزیونی  بینندگان  تا  شود  طرف  بر 
نیز مشارکت داشته باشند اما در همین 
راستا بستر دیگری چون شبکه شاد نیز 
که  شد  راه اندازی  آموزش  تداوم  برای 
تعامل دوسویه با دانش آموزان و معلم 

برقرار می شود.
وی گفت: از ابتدای تیر ماه مدرسه 
برنامه ها  پخش  تابستانی  تلویزیونی 
مدرسه  در  شده  قرار  و  کرده  آغاز  را 
بیشتر  زندگی  مهارت های  تابستانی 

آموزش داده شوند.

در  بتوانیم  اگر  داد:  ادامه  سیفی 
تلویزیونی  مدرسه  در  آینده  ماه  یک 
تابستانی یک موضوع را هم جابیندازیم 
به کل کشور کمک کرده ایم. همانطور 
جا  مدارس  در  پلیس  همیار  طرح  که 
افتاد و  یا بستن کمربند ایمنی هنگام 
اگر  لذا   شد  سازی  فرهنگ  رانندگی 
بتوانیم برخی آداب زندگی و مهارتهای 
نهادینه کنیم موفق عمل  را  اجتماعی 
کرده ایم. همین که فرزند ما بیاموزد و 
موقع  بدهد  تذکر  خانواده  اعضای  به 
بیرون رفتن از منزل و به جهت حفظ 
ماسک  از   اطرافیان  و  خود  سالمتی 
استفاده کنند به تضمین سالمت جامعه 

کمک کرده ایم.
در  نیست  قرار  اینکه  بیان  با  وی 
آموزش،  تابستانی،  تلویزیونی  مدرسه 
پای تخته ای باشد اظهار کرد: قرار است 
با همکاری معاونتهای دیگر وزارتخانه 
قالب ها تغییر کنند و آموزش از طریق 
نمایش عروسکی و قصه گویی، نقالی 

و... را داشته باشیم.
لت  عدا توسعه  فتر  د مدیرکل 
وزارت  عشایر  آموزش  و  آموزشی 
آموزش و پرورش با بیان اینکه از ابتدای 
مهر، آموزش ها ترکیبی و تلفیقی خواهد 
دانش آموزان شامل  آموزش  گفت:  بود 
تدریس حضوری، غیرحضوری، استفاده 
از شبکه شاد و مدرسه تلویزیونی است. 
عمل  موفق  تلویزیونی  مدرسه  درباره 

کردیم اما از اول مهر تدریس ها با تغییر 
محتوا و فرم همراه شده و صرفا اینطور 

نیست که معلم پای تخته بنویسد.
مدرسه  مزیت  به  اشاره  با  سیفی 
مناطق  آموزان  دانش  برای  تلویزیونی 
محروم گفت: یک دانش آموز در منطقه 
دوردست در  شش پایه تحصیلی فقط 
در  می بیند  آموزش  معلم  سرباز  توسط 
بهترین،  دیگر  در کشورهای  حالی که 
معلم ها  ترین  باکیفیت  و  باتجربه ترین 
محروم  و  صعب العبور  مناطق  به  را 
دارد  مشکل  ما  قانون  اما  می فرستند، 
چون در قانون آمده است که سرباز معلم 
را به مناطق محروم بفرستیم و در ادارات 
شهری  مدارس  و  پرورش  و  آموزش 
معلمان   سرباز  ما  اما  نکنیم،  استفاده 
دانش  که  می فرستیم  مناطقی  به  را 
آموزانش به هیچ امکانات و بسته های 
آموزشی دیگری دسترسی ندارند و در 
مقابل بهترین معلم ها در مدارس خاص 

شمال تهران تدریس می کنند.
وی افزود: تا قبل از آموزش های 
تلویزیونی دانش آموز منطقه محروم با 
مدرسه  اما  بود  آشنا  آموزش  نوع  یک 
تلویزیونی باعث شد از روش های دیگر 

با کیفیت تدریس نیز بهره مند شود.
وی با بیان اینکه حتما در مدرسه 
تلویزیونی تابستانی دروس را برای پایه 
باید  تکرار می کنیم گفت:  ابتدایی  اول 
مطمئن باشیم دانش آموز کالس اولی ما 

حروف الفبا را یاد گرفته است. همچنین 
آموزش والدین را  در برنامه داریم که 
محیط خانه را برای درس خواندن فراهم 

کرده و دستیار معلم باشند.
لت  عدا توسعه  فتر  د مدیرکل 
تاکید کرد:  آموزشی و آموزش عشایر  
در مدارس  آموزش ها  در هیچ صورتی 
به دوران قبل از کرونا بر نخواهد گشت 
و آموزش و پرورش باید آمادگی داشته 
باشد تا با سطح توقع و انتظارات اولیاء 
بهبود  را  خود  خدمات  آموزان  دانش 
و  آموزش  وظیفه  پساکرونا  ببخشد، 
برای  را  دیگر  نهادهای  و  پرورش 
کیفیت بخشی به آموزش دانش آموزان 
سخت تر خواهد کرد، به ویژه در بخش 
نیاز  که  زیرساخت های فضای مجازی 
است همه وزارتخانه ها در کنار دستگاه 

تعلیم و تربیت باشند.
مهم  موضوع  کرد:  اضافه  سیفی 
اعزام معلم با کیفیت به مناطق محروم 
دانش  حق  به  توقع  پساکرونا  در  نیز 
عدالت  آنهاست،  والدین  و  آموزان 
اجتماعی و کم شدن فاصله های طبقاتی 
اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  آرمان  که 
که  می شود  محقق  وقتی  بود،  ایران 
شیک  تیتر  یک  آموزشی  عدالت  فقط 
برای رسانه ها نباشد و عمال برای اجرای 
تلویزیونی  مدرسه  که  برداریم  گام  آن 
در این زمینه از روش های دیگر موثرتر 

عمل کرده است.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

جزئیاتبرگزاریترمتابستانیدانشگاهآزاد
سخنگوی دانشگاه آزاد اسالمی جزئیات تقویم آموزشی ترم تابستانی دانشگاه 

آزاد اسالمی را تشریح کرد.
احمد حیدری گفت: ترم تابستانی دانشگاه آزاد اسالمی به دلیل شیوع ویروس 

کرونا به صورت مجازی برگزار می شود.
سخنگوی دانشگاه آزاد با بیان اینکه ثبت نام ترم تابستانی دانشگاه آزاد اسالمی 
از ۲۸ تیرماه آغاز می شود و تا دوم مردادماه ادامه دارد، اظهار داشت: شروع کالس 

ها از ۴ مرداد تا 3۰ مردادماه به مدت ۴ هفته است.
حیدری خاطرنشان کرد: امتحانات ترم تابستانی دانشگاه آزاد اسالمی از 3۱ 

مردادماه تا ۶ شهریورماه به مدت یک هفته برگزار می شود.

سامانهمتمرکزآموزشمجازیبرایهمهدانشگاههااتالفمنابع
است

ایجادسامانه  گفت:  علوم  وزارت  الکترونیکی  آموزش های  کارگروه  مسئول 
مدیریتی متمرکز برای درس های الکترونیکی همه مراکز و دانشگاه های کشور 

ذاتا حرفی غیر کارشناسی است و چیزی جز اتالف منابع نیست.
علی اکبر صفوی درباره تقویت زیرساخت ها آموزشی مجازی در سال تحصیلی 
جدید توسط وزارتین علوم و بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات و به اشتراک 
گذاشتن متون، دروس و محتوای پژوهشی و آموزشی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 
زیر  تقویت  بحث  اصوال  گفت:  مشترک  بستر  یک  در  وزارتخانه  دو  این  توسط 
ساخت ها و همکاری  وزارت ارتباطات در راستای بهبود بسترهای اجرای آموزش های 
الکترونیکی و نیز تقویت ارتباطات بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی بحث بسیار 
مهم و ارزشمندی است اما دقت نظر و شناخت کافی از راه ها و ابزارها هم بحثی 
ضروری است زیرا هر گونه برداشت نامناسب از این نیازها می تواند موجب اتالف 

هزینه و سوء مدیریت تلقی شود.
مسئول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم گفت: بحث داشتن یک 
شبکه ارتباطی مشترک بین مراکز علمی و پژوهشی کشور یک حرف ارزشمند و 
کارشناسی است و این از نزدیک به دو دهه قبل با نام »شبکه علمی« کشور با کمی 
تفاوت در کاربرد ها و مفاهیم مطرح بوده است و امروز هم یک امر ضروری است. 
اهمیت این موضوع و لزوم پیگیری تحقق کامل چنین شبکه ای بین مراکز علمی 
و تحقیقاتی بسیار مفید و شدنی است و گامهای مهم قبلی هم برداشته شده است.

به شهری داروخانه در داروسازی کارآموزی واحد برگزاری
صورتمجازی

داروخانه شهری، در  بار یک واحد نظری کارآموزی در عرصه  اولین  برای 
قالب ترم تابستانی برای کلیه دانشجویان مشمول، توسط دانشگاه علوم پزشکی 

مجازی برگزار می شود.
مناسب  آموزشی  بستر  کردن  فراهم  و  آموزشی  عدالت  برقرای  راستای  در 
ترکیبی  برگزاری  به  اقدام  مجازی  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروسازی،  آموزش  در 
دوره های کارآموزی داروخانه شهری رشته داروسازی به صورت مجازی و کار در 
عرصه کرده است.پس از انعقاد تفاهم نامه با دبیرخانه شورای آموزش تخصصی 
تخصصی،  و  داروسازی  آموزش  شورای  دبیر  اصغری  دکتر  ابالغ  و  داروسازی  و 
دانشگاه علوم پزشکی مجازی موظف شد که مباحث نظری واحدهای کارآموزی 
در عرصه داروخانه شهری در کوریکولوم درسی داروسازی را به صورت مجازی در 

قالب نظام ترمی -واحدی ارائه دهد.
با توجه به اینکه معادل یک واحد از سه واحد تخصیص یافته به واحدهای 
آموزش  دبیرخانه شورای  ابالغی  نامه  اساس شیوه  بر   ،۲ و  کارآموزی شهری ۱ 
تخصصی و داروسازی )۱۲ مرداد ۹۸( به  صورت آموزش نظری و کارگاهی است، 
الکترونیکی توسط دانشگاه علوم  مقرر شد که این یک واحد به صورت آموزش 

پزشکی مجازی  در اختیار دانشجویان قرار گیرد. 
موفقیت دوره های آموزش الکترونیکی وابسته به همت اساتید مربوطه در 
مراکز دانشگاهی بوده و حضور فعال فراگیران در داروخانه های دانشگاهی به همراه 

اساتید مربوطه، تکمیل کننده آموزش الکترونیکی خواهد بود.

دستگیریاستاددانشگاهقالبِیمقیمآمریکا
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از دستگیری جوانی 
که دختران جوان را با عنوان دروغین دکتری مقیم آمریکا فریب 

می داد، در عملیات ماموران پلیس امنیت عمومی استان خبر داد.
بر اساس اعالم پلیس، سرهنگ محمود خلجی گفت: ماموران 
پلیس امنیت عمومی استان گزارش هایی از فریب و اغفال دختران 
جوان از خانواده افراد مرفه در فضای مجازی را دریافت کردند و 
مشخص شد این افراد توسط شخصی که خود را دکتری مقیم یکی 
از ایالت های آمریکا معرفی کرده، مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند.

وی اضافه کرد: با آغاز تحقیقات تخصصی ماموران پلیس 
مشخص شد که این فرد در فضای مجازی خود را استاد دانشگاه و 
مقیم یکی از ایالت های آمریکا معرفی می کند و با وعده ازدواج به 

دختران جوان به خانواده های ثروتمند نزدیک می شود.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در تکمیل تحقیقات پلیس، سه 
نفر از دختران جوانی که به این روش مورد آزار قرار گرفته بودند، 
شناسایی شدند و مشخص شد که این فرد، مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال 

از آنان اخاذی کرده است.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی ادامه داد: 
با شناسایی این فرد، متهم در عملیاتی غافلگیرانه در حین تردد در 
شهر اراک دستگیر و با توجه به اسناد و مدارک به دست آمده به 
جرم خود اعتراف کرد و با تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

قتلمادرتوسطفرزندمعتادش
فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: فرد معتادی که با ضرب 

و شتم مادرش او را به قتل رسانده بود دستگیر شد.
سردار خلیل واعظی اظهار داشت: فردی که در شهر کاکی 
شهرستان دشتی به علت اعتیاد به مواد مخدر، مادر ۷۵ ساله خود 

را به قتل رسانده بود، شناسایی و دستگیر شد.
وی با اشاره به جزئیات این قتل بیان کرد: در ساعت ۱۶ روز 
جمعه هفتم تیر ماه سال جاری در پی کسب خبری مبنی بر وقوع 
قتل عمد در شهر کاکی، مأموران پلیس آگاهی شهرستان دشتی 

سریعاً به محل حادثه اعزام شدند.
فرمانده انتظامی استان بوشهر بیان کرد: مأموران با حضور در 
محل جنایت و بررسی های اولیه دریافتند، مردی جوان که معتاد به 
مصرف مواد مخدر صنعتی شیشه بود، مادر خود را در منزلش مورد 

ضرب و شتم قرار داده و او را به قتل رساند.

درگیریطایفهایمرگباردرکیانشهر
درگیری خانوادگی و مالی میان اعضای دو طایفه در کیانشهر 

باعث قتل جوان ۱۹ساله و زخمی شدن دو جوان دیگر شد.
 عقربه های ساعت ۲ بامداد شنبه هفتم تیر امسال را نشان 
می داد. مردم در خانه هایشان در کیانشهر تهران در خواب بودند که 
صدای فریاد و عربده کشی سکوت آنجا را شکست. برخی سراسیمه 
از خانه هایشان بیرون آمدند و برخی از پشت پنجره ها به بیرون نگاه 
می کردند. در مقابل دیدگان بهت زده مردم، تعدادی جوان با چاقو و 
چوبدستی به جان هم افتاده بودند. چند نفر از اهالی سعی کردند به 
این دعوا پایان دهند که طرفین دعوا آنها را به مرگ تهدید کرده و 
به ناچار سمت خانه هایشان بازگشتند. اهالی با پلیس تماس گرفتند 

که این باعث فرار افراد حاضر در درگیری شد.
زمانی که ماموران کالنتری در آنجا حاضر شدند، دریافتند سه 
پسر جوان و با ضربه های چاقو زخمی شده و کف خیابان افتاده اند. با 
اورژانس تماس گرفتند و با حضور امدادگران در محل، سه فرد زخمی 
به بیمارستان منتقل شدند. ماموران به تحقیقات از اهالی پرداختند و 
پی بردند که طرفین درگیر با هم نسبت فامیلی و طایفه ای داشته اند.

یکی از شاهدان به پلیس گفت : دو طرف دعوا را می شناسم. 
آنها خویشاوند هستند و بر سر مسائل خانوادگی و مالی مدتی بود 
اختالف و درگیری داشتند. حتی پیش از این هم دعوا و درگیری 

داشتند.
این در حالی بود که ماموران ساعاتی بعد، از بیمارستان باخبر 
شدند که پسر ۱۹ساله که در میان سه جوان زخمی بوده، به دلیل 

شدت خونریزی فوت کرده است. 

دام1۰۰میلیونیرمالبرایزنسادهلوح
حل  بهانه  به  اینستاگرام  در  زنی  فریب  با  که  رمال  مرد 
دام  در  بود  تومان کالهبرداری کرده  میلیون  او، صد  مشکالت 

پلیس فتا گرفتار شد.
چندی قبل زنی با مراجعه به پلیس فتای استان فارس از 
مرد رمالی به اتهام کالهبرداری شکایت کرد.زن جوان به ماموران 

گفت: در زندگی شخصی ام دچار مشکل و ناراحتی زیادی بودم و 
به همین علت دنبال راهی برای از بین بردن اتفاقات شوم زندگی ام 
شدم تا این که در اینستاگرام به یک صفحه دعانویسی و فالگیری 

برخورد کردم.
ارتباط من با مدیر صفحه فالگیری آغاز و در دایرکت مشکالت 
زندگی شخصی خود را برای وی بازگو کردم که در طول دو ماه و 
طی چند مرحله اقدام به واریز صد میلیون تومان به حساب او کردم 
. بعد از گذشت چند وقت دیگر جواب پیام هایم را نداد و بعد متوجه 

شدم با این ترفند از من کالهبرداری کرده است.
پس از این شکایت، رسیدگی به پرونده آغاز و ماموران در 
تحقیقات و تجسس های خود توانستند متهم را شناسایی و پس از 

هماهنگی قضایی، او را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.
سرهنگ حشمت سلیمانی، رئیس پلیس فتای استان فارس 
در این باره گفت متهم در بازجویی اولیه با اقرار به کالهبرداری صد 
میلیونی از شاکی، انگیزه خود را کسب درآمد از افراد دارای مشکل 

خانوادگی اعالم کرد. 

جای بر کشته 8 مرگ جاده در خونین تصادف
گذاشت

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل گفت: متاسفانه 
تصادف خونین در محور مواصالتی شهرستان مشگین شهر ۸ کشته 

و ۱ مجروح بر جای گذاشت.
سرهنگ سید محمد صفوی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 

استان اردبیل اظهار داشت: 
این حادثه دلخراش بر اثر شاخ به شاخ پژو پارس با پژو ۴۰۵ 
مابین روستای کنگرلو و بخش مرادلو از توابع شهرستان مشگین شهر 

رخ داده است.
صفوی تصریح کرد: تاکنون ۵ نفر از سرنشینان هر دو خودرو 
سرصحنه و 3 نفر نیز در بیمارستان  و مراکز درمانی که اعزام شده 
بودند جان باختند و همچنین ۱ نفر دیگر نیز مجروح شده که 

وضعیت وی وخیم است.

فوت۴نفربراثرگازگرفتگیهنگامحفرچاه
معاون عملیات آتش نشانی مشهد گفت: پنج نفر که برای 
مصارف کشاورزی در حال حفاری چاه در روستای چلقی از توابع 
بخش رضویه در حومه شهرستان مشهد بودند، دچار گاز گرفتگی 
شده اند و۴ نفر آنان فوت کردند و یک نفر دیگر با وضعیت وخیم در 

بیمارستان بستری است.محمدجواد سبحانی گفت: این حادثه غروب 
روز شنبه هفتم  تیرماه ۹۹ از طریق تماس مردمی به سامانه ۱۲۵ 
اطالع رسانی شد و در پی آن ستاد فرماندهی آتش نشانی بالفاصله 
گروه نجات ایستگاه های ۶ و ۴۹ را به محل حادثه در فاصله ۲۵ 

کیلومتری مشهد اعزام کرد.
با حضور نجاتگران آتش نشانی در محل مشخص شد، یکی از 
جانباختگان در حین حفاری چاه برای مصارف کشاورزی در درون 
چاه دچار گاز گرفتگی می شود که به دنبال این اتفاق ۴ نفر دیگر که 
در محل حضور داشتند، بدون استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و 
عدم رعایت نکات ایمنی ، برای نجات این فرد وارد چاه می شوند.

سبحانی تصریح کرد: همگی این ۵ نفر دچار گاز گرفتگی و 
مسمومیت شدید شده اند که ۴ نفر جان خود را از دست دادند و یک 
نفر دیگر نیز با مسمومیت شدید و وضعیت جسمانی نامساعد در 

بیمارستان بستری شد.
معاون عملیات آتش نشانی مشهد خاطرنشان کرد: همگی 
این افراد بین ۲۰ تا ۵۰ سال سن داشته اند و 3 نفر آنان با یکدیگر 
برادر و ۲ نفر دیگر برادرزاده بوده اند که این حادثه غم انگیز برای 

آنان رقم خورده است.

زنقاتلباهویتجعلیبهکشوربازگشت
دی ماه سال قبل زنی ۲۴ ساله در شهرستان سیرجان استان 
کرمان همسر 3۵ ساله خود را به دلیل اختالفات خانوادگی مسموم 
می کند و به قتل می رساند. این زن، پس از قتل همسر خود با 
همکاری مردی 3۲ ساله جسد همسرش را در بیابان های حومه شهر 
سیرجان می اندازد و با کمک این فرد از طریق مرزهای شرقی به 

کشور پاکستان متواری می شود.
سرهنگ ابراهیم مالشاهی رئیس پلیس آگاهی استان سیستان 
و بلوچستان گفت: متهم پس از مدتی اقامت در کشور پاکستان 
مجدد با مشخصاتی جعلی از طریق مرزهای آبی به کشور وارد و 

در شهرستان کنارک مخفی می شود.
وی گفت: در نهایت چند روز قبل با دریافت گزارشی از پلیس 
آگاهی استان کرمان مبنی بر اختفای این زن قاتل در شهرستان 
کنارک، موضوع در دستور کار تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی 
این شهرستان قرار گرفت. او افزود: ماموران دایره مبارزه با جرایم 
جنایی پلیس آگاهی کنارک با یک سری تحقیقات گسترده میدانی 
محل اختفای متهم را در یکی از روستاهای شهرستان شناسایی و 
پس از هماهنگی قضایی او را پس از شش ماه فرار دستگیر کردند.
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سنجشپذیریومدرسهمحوریویژگیمهمبستههایتحولی

وزیر آموزش و پرورش، تحول آفرینی، تحقق پذیری، شوق انگیزی، سنجش 
پذیری، زود بازده بودن، فراگیری، مدر سه محوری را از ویژگی های بسته های 

تحولی آموزش و پرورش بر شمرد.
محسن حاجی میرزایی با اشاره به اهمیت اجرای بسته های اجرایی تحولی 
که منبعث از سند تحول آموزش و پرورش است، اظهار داشت: در تدوین بسته های 
اجرایی تحولی شش شاخص؛ تحول آفرینی، تحقق پذیری، شوق انگیزی، سنجش 

پذیری، زود بازده بودن، فراگیری، مدر سه محوری مد نظر بوده است.
از  هریک  گفت:  نظر  مد  شاخص های  تشریح  و پرورش در  آموزش  وزیر 
معنایی  پرورش  و  آموزش  برای  تحولی  بسته های  در  شده  مطرح  شاخص های 

دارد، که این شاخص ها و معناهای آن عبارتند از:
۱.  تحول آفرین بودن به معنای قابلیت تغییر روندها و فرایندهای موجود 
را به شیوه خالقانه و نوآورانه داشته و دستیابی به آموزش و پرورش و مدرسه در 

تراز جمهوری اسالمی ایران را تسهیل نماید.
۲.  تحقق پذیر بودن به معنای با توجه به منابع، امکانات و شرایط موجود، 

اجرای آن امکان پذیر و اثربخش باشد.
3.  شوق انگیز بودن به معنای ایجاد شور و نشاط و امیدواری در ذی نفعان 
)دانش آموزان، معلمان، خانواده های مسئولین نهادهای فرادستی( نماید و قابلیت 

مشروعیت بخشی به برنامه های تحولی داشته باشد.
۴.  سنجش پذیر بودن به معنای برنامه ها قابلیت پایش، سنجش )کمی و 

کیفی( و ارزیابی را داشته باشد.
قابل مشاهده  به معنای نتایج حاصله در کوتاه مدت،  بودن  بازده  ۵.  زود 

و دستیابی باشد.
۶.  فراگیر بودن به معنای این که برای حداکثر مدارس و مخاطبان قابلیت 

اجرا داشته باشد.
یعنی  به کانون تحول  برنامه ها معطوف  به معنای  ۷. مدرسه محور بودن 
مدرسه باشد و نتایج آن به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم فرایند تعلیم و تربیت 

دانش آموزان را متأثر و متحول نمایند.
عملکرد  به  را بطور مستقیم  تحولی  بسته  هر  عملکرد  میرزایی  حاجی 
بلوغ  سطح  کرد:  اظهار  و  دانست  وابسته  مجری  سازمان های  و  معاونت ها 
آنها  مهمترین  که  است  متعددی  محیطی  و  درونی  در گروی عوامل  سازمانی 
و  مجریان  کلیه  است  الزم  لذا  است.  انسانی  نیروی  شایستگی های  سطح 
بنیادین  تحول  سند  نظری  مبانی  با  تحولی،  بسته های  دست اندرکاران اجرای 
چارچوب  در  و  باشند  داشته  عمیق  و  دقیق  آشنایی  آن،  آموزه های  و  مفاهیم  و 
فکری و نظری سند برای اجرای بسته های تحولی، و نیز سایر برنامه های تحولی، 

برنامه ریزی و اقدام نمایند.

واریزکمکهزینهتحصیلیبرایدانشجویانتحتپوششبهزیستی
رئیس سازمان بهزیستی کشور از واریز 
کمک هزینه تحصیلی برای دانشجویان تحت 
در  تحصیل  به  شاغل  که  بهزیستی  پوشش 

دانشگاه های دولتی هستند، خبر داد.
ن  ما ز سا ئیس  ر نا  ا د دی  قبا وحید 
توانمندی  هدف  با  گفت:  کشور  بهزیستی 
سازمان  پوشش  تحت  دانشجویان  سازی 
بهزیستی کمک هزینه تحصیلی به کسانی که 
تحصیل  به  مشغول  دانشگاه های دولتی  در 

هستند، پرداخت شد.
وی ادامه داد: برای دانشجویان کاردانی 
پیوسته و ناپیوسته مبلغ ۴۰۰ هزار تومان، برای 

دانشجویان مقطع کارشناسی ۶۰۰ هزار تومان، برای دانشجویان مقطع کارشناسی 
ارشد یک میلیون تومان و برای دانشجویان دکترا مبلغ دو میلیون تومان به عنوان 

کمک هزینه تحصیلی در ترم جاری پرداخت شد.
برای تالش  به منظور تشویق مددجویان  این کار  دانا اضافه کرد:  قبادی 
جهت قبول شدن در دانشگاه های دولتی پرداخت شده است و در مجموع ۲۹۱۹ 
نفر از کسانی که تحت پوشش بهزیستی هستند و از دانشجویان دارای معلولیت در 
حال تحصیلی در دانشگاه های دولتی و یا دانشجویانی که تحت پوشش سازمان 
بهزیستی در حوزه اجتماعی قرار دارند، شامل این موضوع شدند.رئیس سازمان 
بهزیستی کشور بیان کرد: در نوبت گذشته و ترم قبل در آذرماه سال ۹۸ نیز این مبلغ 
در کارت بانکی این افراد شارژ شد و در این نوبت نیز ۸ تیرماه این مبلغ شارژ شد.

جهت  در  را  فعالیت های الزم  بتوانیم  امیدواریم  گفت:  پایان  در  وی 
توانمندسازی عزیزان در سازمان بهزیستی به نحو شایسته ادامه دهیم.

سعه  تو کل  یر مد
سازمان  درمان  و  پیشگیری 
بهزیستی کشور از انتقال ۵۷ 
زن معتاد متجاهر به مراکز درمان اعتیاد 
خبر داد و گفت: از بین این زنان دو نفر 

دارای عالئم ابتال به کرونا بودند.
از  اینکه  بیان  با  براتی سده  فرید 
هفته گذشته مرحله اول طرح جمع آوری 
زنان معتاد متجاهر از سوی پلیس تا به 
امروز انجام شده است، افزود: همزمان با 
اجرای این طرح تاکنون ۷۲ نفر دستگیر 

و معرفی شده اند.
این  بین  از  اینکه  بیان  با  وی 
تعداد ۹ نفر تست اعتیاد مثبت نداشته 
کرد:  اظهار  نبودند،  کننده  مصرف  و 
همچنین  شدند.  رها  افراد  این  قاعدتا 
تعدادی هم شرایط نگهداری در مراکز 
را  برای معتادان متجاهر  اعتیاد  درمان 
این  از  نفر   ۵۷ ترتیب  این  به  نداشتند 

تعداد به مرکز معرفی شدند.
مدیرکل توسعه پیشگیری و درمان 
اعتیاد سازمان بهزیستی کشور تصریح 

کرد: از این تعداد تا به االن تست کرونا 
ما  همکاران  اما  است،  انجام  نشده 
گزارش داده اند که دو نفر از این افراد 
از تحویل عالئم کرونا داشتند که  بعد 

آنها را به درمانی معرفی کردیم. 
براتی سده ادامه داد: با این حال 
کرونا  تست  نیز  نفر   ۵۵ باقی  هنوز 
همکاران  بود  قرار  که  چرا  نداده اند 

تست  برای  پزشکی  علوم  دانشگاه 
این افراد از چهارشنبه گذشته مراجعه 
انجام  اما تا دیروز این کار هنوز  کنند 

نشده بود.

مشاهده عالئم کرونا بین برخی زنان معتاد جمع آوری شده
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ناسا توسط بالگرد 
روي سطح مریخ پرواز میکند

این بالگرد بخشي از مأموریت مریخ ۲۰۲۰ ناسا است و گل سرسبد آن 
روبات،  این  طراحي  از  هدف  بود.  خواهد   Perseverance مریخگرد  نیز 
کمک به دانشمندان بوده تا مشخص کنند که آیا زندگي در سیاره سرخ تاکنون 
امکانپذیر بوده است یا نه. این بالگرد ابزاري اساسي براي این هدف نیست، اما 
بر روي مریخنورد سوار خواهد شد تا توانایي ناسا براي انجام پرواز در سیارات 

دیگر را آزمایش کند.
بر روي این هلیکوپتر کوچک که نبوغ )Ingenuity( نام دارد شش سال 
کار شده است و قرار است در ۲۰ ژوئیه امسال به همراه جدیدترین کاوشگر 

محصول ناسا به نام »پشتکار« )Perseverance( به مریخ اعزام شود.
پرواز در سطح مریخ به لحاظ تکنیکي با پرواز روي سطح زمین متفاوت 
است و به دلیل دشواریهاي موجود تاکنون امکان پذیر نبوده است. اتمسفر مریخ 
حدود صد برابر از اتمفسر زمین رقیق تر است و جاذبه نیز یک سوم چیزي است 
که روي کره زمین احساس مي شود. هرچند این جاذبه کم به هلیکوپتر کمک 
مي کند آسان تر از سطح مریخ بلند شود، اما در مقایسه با زمین رقت هوا به 
گونهاي است که انگار هلیکوپتر وارد ارتفاع 3۰ هزار متري از زمین شده است.

هیچ هلیکوپتري در سطح زمین تا کنون نتوانسته است در چنین ارتفاعي 
پرواز کند. این ارتفاع از اوج ارتفاعي که جتهاي جنگنده مي توانند بگیرند دو برابر 
بیشتر است. به همین علت دانشمندان ناسا مجبور شده اند طراحي تیغههاي پرواز 
هلیکوپتر را به طور کامل عوض کنند و در مهندسي آن تغییرات ویژه اي بدهند.

جیم بریدنستاین، مدیر ناسا، دربار این پروژه مي گوید: »بگذارید به شما 
بگویم چیزي که بیشتر از همه چیز براي من به عنوان مدیر ناسا هیجان انگیز 
است این است که آماده مي شوم تا پرواز یک هلیکوپتر را در یک جهان جدید 

تماشا کنم.« 
هلیکوپتر »نبوغ«، تنها ۴ کیلوگرم وزن دارد و بدنه آن به اندازه یک توپ 
تنیس است، در حالي که طول آن با چهار عدد پایه به حدود ۵۰ سانتي متر 

مي رسد.
قرار است دو ماه پس از فرود کاوشگر »پشتکار« بر سطح مریخ در ماه 
فوریه سال آینده، ماموریت هلیکوپتر »نبوغ« آغاز شود. براي این کار نخست 

کاوشگر »پشتکار« زمیني مسطح مي یابد تا هلیکوپتر بتواند از آنجا بلند شود.
دانشمندان ناسا مي گویند اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، هلیکوپتر 
با شارژ باطریها و اوج گیري به ارتفاع ۵ متر مي تواند یک دقیقه و نیم پرواز 

کند و ۱۵۰ متر را بپیماید.
تا سال ۱۹۹۷ تنها کاوشگرهایي به مریخ فرستاده مي شدند که در حرکت 
از جاي خود ناتوان بودند. اعزام رباتهاي متحرک در این سال که توانایي پیمودن 
سطح مریخ را داشتند انقالبي در اکتشاف فضا بود. آزادي حرکت بر سطح مریخ، 
که با دو کاوشگر »روح« و »فرصت« به اوج خود رسید، دانشمندان را قادر 
ساخت به اطالعات محیطي بیشتري از سطح مریخ دست یابند و دانش خود را 
از وضعیت این سیاره گسترده تر کنند. اکنون دانشمندان امیدوارند با هلیکوپتر 
»نبوغ« دامنه اطالعات خود را از سطح مریخ بیشتر کنند و بتوانند عکس هایي 

هوایي از این سیاره بگیرند.
خانم میمي آنگ، مدیر پروژه در آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا، که از سال 
۲۰۱۴ به تیم مدیریت این پروژه اضافه شده است مي گوید به پرواز درآوردن 
این وسیله در اتمسفر مریخ چیزي است که در حدود ۲۰ سال پیش قابل تصور 

نبود و عملي شدن آن مدیون پیشرفت ریاضیات است.
وي مي افزاید مینیاتوري شدن قطعات الکترونیکي، افزایش توان باطریهاي 
خورشیدي و ابزارهایي که بتوانند روي چنین ابزار سبکي سوار شوند رویاي پرواز 

در سطح کرات دیگر را به حقیقت بدل کرده است.
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ستاد حقوق بشر جمهوری 
مناسبت  به  ن  ا یر ا سالمی  ا
یی  مریکا آ بشر  حقوق  هفته 
بهره گیری  خواستار  بیانیه ای،  صدور  طی 
حداکثری از همه ی ظرفیت های ملت ایران 
جمله  از  استفاده نشده  ظرفیت های  به ویژه 
توانمندی های علمی و عملی جوانان متدین 
و خالق و انقالبی ایران اسالمی، برای مقابله 
با کارزار فشار حداکثری رژیم آمریکا علیه 

ملت ایران شد.
به گزارش روز  یکشنبه پایگاه اطالع 
این  متن  در  بشر،  حقوق  ستاد  رسانی 
از  گذر  و  زمان  است: مرور  بیانیه آمده 
و  روشن بینی  اوج  گوناگون،  تحوالت 
خمینی  امام  حضرت  ژرف اندیشی  عمق 
رژیم  شیطانی  ماهیت  افشای  )ره(  در 
رساند. اثبات  به  همگان  برای  را   آمریکا 

مهم ترین  خودبرتربینی  افزود:  بیانیه  این 
مؤلفه ماهیت استکباری رژیم آمریکا است 
اسالمی،  انقالب  رهبر  تعبیر  به  بنا  که 
مصداق کامل استکبار در زمان حاضر است. 
در قاموس شیطان بزرگ و استکبار جهانی 
نه تنها حقوق انسان ها هیچ جایگاهی ندارد، 
ارزشی  هیچ  از  نیز  انسان  موجودیت  بلکه 

برخوردار نیست.
نیه  بیا ین  ا در  بشر  حقوق  د  ستا
انجام  و  سیاست ها  تنظیم  معیار  داد:  ادامه 
منافع  از  صیانت  آمریکا،  رژیم  اقدام های 
البی صهیونیستی است؛ تا حدی که بارها 
و بارها در تعارض میان منافع اقلیت حاکم 
رژیم  آمریکا،  مردم  منافع  و  سفید  کاخ  بر 
را  آمریکا  این کشور حیثیت و منافع مردم 
قربانی تأمین منافع البی صهیونیستی کرده 

است. به هالکت رسیدن هزاران آمریکایی 
طی جنگ های متجاوزانه افغانستان و عراق 
که به اذعان رئیس جمهور کنونی آمریکا، 
هزار  از ۷  بیش  با وجود صرف  این کشور 
بوده،  جنگ ها  این  بازنده  دالر،  میلیارد 
بیانگر آن است که منافع البی صهیونیستی 
حاکم بر رژیم آمریکا بر هر موضوعی حتی 
دارد. برتری  و  اولویت  آمریکا  مردم   جان 

نمود  اذعان  است: باید  آمده  بیانیه  این  در 
و  لبنان  و  فلسطین  مردم  فقط  امروز  که 
سوریه و عراق و یمن و کوبا و کره شمالی 
که  نیستند  ایران  و  افغانستان  و  ونزوئال  و 
رژیم  خودبرتربینانه  سیاست های  قربانی 
از  نیز  آمریکا  مردم  بلکه  شده اند،  آمریکا 
روحیه سلطه گری و خوی نژادپرستی هیأت 
و  نمانده اند  امان  در  سفید  کاخ  در  حاکمه 
دیگر  از  بیش  رنگین پوستان  میان  این  در 
شهروندان آمریکا بار سنگین تبعیض نژادی 
نظام مند در این کشور را به دوش می کشند 
تا جایی که در جریان شیوع ویروس کوید 
۱۹، حدود ۷۰ درصد فوتی ها مربوط به سیاه 
پوستان است، در حالی که آنها فقط ۱3درصد 
می دهند. تشکیل  را  آمریکا  جمعیت   از 

چند  حوادث  شده:  یادآوری  بیانیه  این  در 
آمریکا  مختلف  شهرهای  در  اخیر  هفته 
بیش از پیش این حقیقت را برمال کرده که 
اگر منافع اقلیت حاکم بر این کشور اقتضا 
کند با مردم آمریکا نیز مانند مردم عراق و 
افغانستان و یمن و فلسطین برخورد خواهد 
شد و مردم آمریکا در داخل کشورشان نیز 
از شر جانیان کاخ سفید در امان نخواهند بود.

تاکید  بیانیه  این  ستاد حقوق بشر در 
کارزار  در  اصلی  موضوع  است:  کرده 

ملت  علیه  آمریکا  رژیم  حداکثری  فشار 
از یک سو  ایران است؛  ایران، حقوق ملت 
درصدد  وقیحانه  گستاخی  با  آمریکایی ها 
سلب حقوق ملت ایران از جمله سلب حق 
فناوری با تمرکز بر روی فناوری هسته ای، 
دفاع  روی  بر  تمرکز  با  دفاعی  حق  سلب 
منطقه ای  مشارکت  حق  سلب  و  موشکی 
با تمرکز بر روی مبارزه با تروریسم هستند 
دام  با  این رو گمان می کنند می توانند  از  و 
با  یا  و  داده  فریب  را  ایران  ملت  مذاکره 
چماق تحریم ملت ایران را مجبور کنند تا از 
استیفای حقوق خود دست بکشد و از سوی 
دیگر نظام جمهوری اسالمی ایران است که 
با بهره گیری از همه ظرفیت ها درصدد است 
تا اجازه ندهد کوچکترین خدشه ای به کیان 
دام  بنابراین،  شود.  وارد  ایران  ملت  حقوق 
مذاکره و چماق تحریم دو روی یک سکه 
فشار حداکثری اند؛ سلب حقوق ملت ایران. 
در این میان هم عقالنیت حکم می کند و هم 
تجربه گواهی می دهد که افتادن در دام مذاکره 
مؤلفه های  نابودی  حتی  و  تضعیف  موجب 
تدبیر  مقابل،  در  و  شده  ایران  ملت  قدرت 
برای مقابله با فشار تحریم و اقدام جدی برای 
بهره گیری حداکثری از همه ی ظرفیت های 
ملت ایران به ویژه ظرفیت های استفاده نشده 
از جمله توانمندی های علمی و عملی جوانان 
اسالمی،  ایران  انقالبی  و  خالق  و  متدین 
موجب تقویت و حتی ایجاد مؤلفه های جدید 

قدرت برای ملت ایران خواهد شد.
ستاد حقوق بشر در این بیانیه افزود: 
از حقوق  ایران در دفاع  جمهوری اسالمی 
هیچ  اساسی  قانون  حکم  به  نسان ها  ا
و  نمی دارد  روا  و  نمی داند  روا  را  تبعیضی 

ایران  ملت  حقوق  از  صیانت  که  همانطور 
مسیر  این  در  و  می داند  خود  وظیفه  را 
برنمی تابد،  را  تسامحی  و  تساهل  هیچ 
را  ستم  تحت  ملت های  حقوق  از  دفاع 
تردیدی  هیچ  بدون  و  دانسته  خود  وظیفه 
آمریکا  مردم  مسالمت جویانه   اعتراضات 
هیأت  نژادپرستی  علیه  مظلومانه  که  را 
سزاوار  می زنند،  فریاد  آمریکا  رژیم  حاکمه 
چارچوب ستاد  این  در  می داند.  حمایت 
حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران از همه 
آمریکا  مردم  تا  می خواهد  جهان  آزادگان 
تنها  نژادپرستی  و  تبعیض  با  مبارزه  در  را 
به  را  آنها  خواهی  تظلم  فریاد  و  نگذارند 
دهند. پژواک  بین المللی  مجامع  در   ویژه 

ایران  اسالمی  جمهوری  بشر  حقوق  ستاد 
در این بیانیه ضمن همدردی با خانواده های 
قربانیان جنایت های ضدانسانی رژیم آمریکا 
تجاوزهای  از  ناشی  آسیب دیدگان  نیز  و 
از  جهان  سراسر  در  رژیم  این  مستمر 
جمله در داخل آمریکا، آورده است: اواًل؛ از 
جمعی  رتباط  ا وسایل  و  رسانه ها  همه 
و  سیاست ها  واقعیِت  تا  می کند  درخواست 
اقدام های ضدانسانی رژیم آمریکا در داخل 
و خارج این کشور را فارغ از جوسازی های 
اطالع  به  غربی ها  ای  رسانه  امپراطوری 
آحاد مردم برسانند و ثانیًا؛از همه مصلحان و 
نخبگان اجتماعی و نیز اندیشمندان سیاسی، 
تا  می کند  درخواست  اقتصادی  و  فرهنگی 
حقیقِت واقعیت های سیاست ها و اقدام های 
توده های  برای  را  آمریکا  رژیم  ضدانسانی 
مردم  میان  این  در  که  نمایند  تبیین  مردم 
نیازمند  دیگران  از  بیش  آمریکا  مستضعف 

دریافت این حقایق هستند.

تعددمدارسبزرگترینآسیببهپیکرهتعلیموتربیتاست
نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسالمی گفت: تعدد مدارس و مراکز 

آموزشی بزرگ ترین آسیب و ضربه به پیکره تعلیم و تربیت است.
حجت االسالم محمد باقری بنابی در جلسه شورای آموزش و پرورش 
شهرستان بناب با انتقاد از تعدد مدارس در کشور اظهار کرد: به نظر می رسد در 
ایجاد مدارس مختلف کار کارشناسی صورت نگرفته و بین دانش آموزان تبعیض 
ایجاد شده است و شورای آموزش و پرورش باید با تشکیل تیم کارشناسی و 

علمی بدون حب و بغض به بحث تعلیم و تربیت کمک کند.
وی با بیان اینکه در کنار توجه به مسأله تولید و اشتغال توجه به مسائل 
آموزش و پرورش جزو اولویت کاری در ۴ سال آتی خواهد بود؛ افزود: آموزش 
و پرورش زیربناست و اگر به آموزش و پرورش توجه شود خیلی از مشکالت 

در جامعه کاهش خواهد یافت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی همچنین با تأکید بر 
اینکه تمام مسائل و مشکالت آموزش و پرورش باید در شورای آموزش و 
پرورش بررسی و مورد ارزیابی قرار گیرد، پیشنهاد کرد درجهت تقویت این 
شورا در بناب 3 کمیته شامل کمیته های آموزشی، پرورشی و عمرانی تشکیل 

و نسبت به پیگیری موضوعات اقدام شود.
حجت االسالم باقری بنابی این شورا را مأمور کرد نسبت به شناسایی 
منابع درسی دانش آموزان اقدام و مشخص شود که در این شهرستان در کدام 

دروس ضعف و در کدام دروس قوت داریم.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: جلسات شورای آموزش و پرورش 
باید بطور منظم تشکیل شوند و باید از ظرفیت این مجموعه برای مدرسه سازی 

و ریشه یابی برخی مشکالت جامعه استفاده کرد.
این نماینده مجلس یادآور شد: از آنجایی که تعلیم و تربیت یکی از 
ارکان اساسی نظام است، باید سرمایه گذاری ها جهت افزایش کیفیت تعلیم 

و تربیت باشد.

»اصالحساختاربودجه«دردستورکارمجلسقرارمیگیرد
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اصالح ساختار بودجه یکی از 
مطالبات مقام معظم رهبری است و قطعا در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

حجت االسالم محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به اولویت های کمیسیون 
برنامه و بودجه، اظهار داشت: دعوت از رئیس سازمان برنامه و بودجه جهت 
ارائه گزارش جامعی از وضعیت بودجه سال جاری کشور، جزء برنامه های 

اصلی کمیسیون است.
وی با بیان اینکه از دیگر اولویت های مهم ما اصالح ساختار بودجه است، 
تصریح کرد: یکی از مطالبات مقام معظم رهبری اصالح ساختار بودجه است 
که متأسفانه مجلس دهم نتوانست اقدامی در این باره انجام دهد و دولت هم 
در این باره کاری نکرد و بر این اساس، قطعاً در دستور کار مجلس یازدهم 

قرار خواهد گرفت.

دولتارادهایبرایایجادتحولاقتصادیندارد
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: نامه روسای 
کمیسیون های تخصصی به رئیس جمهور، تذکر مجلس به او درباره حل 

مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم است.
ی  ن ها کمیسیو ی  سا و ر مه  نا ه  ر با ر د لح  صا محمد
نظارتی  نقش  به  توجه  با  گفت:  تخصصی مجلس به رئیس جمهور، 
که مجلس شورای اسالمی دارد، این نامه یک تذکر به آقای رئیس جمهور در 
خصوص مسائل و مشکالتی است که امروز در مسائل داخلی بویژه معیشت 
مردم، موضوعات اقتصادی و عدم ثبات قیمت ها و نبود نظارت جدی بر قیمت ها 
با آن مواجه هستیم.وی افزود: این نامه تنظیم شده تا دولت فکر جدی برای 

حل مشکالت مردم داشته باشد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه این 
نامه به تازگی به رئیس جمهور داده شده و هنوز واکنشی به آن نداشته اند، 
افزود: واقعیت این است که با این روند تصمیم گیری و تصمیم سازی در حوزه 
اقتصاد، ما اراده جدی برای ایجاد تحول اقتصادی بر مبنای اقتصاد مقاومتی 

از سوی دولت نمی بینیم.

بدونحضورویاریمردمموفقنخواهیمبود
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور صبح روز یکشنبه در جلسه ستاد 
ملی مبارزه با کرونا ضمن گرامیداشت یاد شهید بهشتی اظهار داشت: تلخ ترین حادثه 
در سال ۶۰ ماجرای انفجار محل مرکزی حزب جمهوری اسالمی ایران در سرچشمه 
تهران بود که شهید بهشتی و ۷۲ نفر دیگر از یاران ایشان در یک حادثه به شهادت 
رسیدند و عده ای هم زخمی شدند. آنقدر آن حادثه مهم بود که مخالفین ما و ضد 
انقالب فکر می کردند توانستند ضربه نهایی را به نظام وارد کنند و رئیس جمهور 
هم در آن شرایط عزل شده بود و در فکرشان این بود که این ضربه، ضربه نهایی 
است. امام با آن توان و بیان قوی خود و بعد از آن همه مردم با رویکردی که در ۷ 

تیر داشتند وضعیت کشور را عوض کردند.
وی عنوان کرد: این کلمه که »ایران پر از بهشتی است« شعار همه مردم در 
کشور بود و تحول عظیم و بزرگی را به وجود آورد و در آن ایام، مثلث شوم خطرناکی 
از لحاظ امنیتی باالی سر کشور ما بود. آمریکایی ها، صدام و منافقین بودند و این 
مثلث شوم بود که کشور را دچار مشکالت عظیم کرد. ما یک شخصیت واال و کم 
نظیر خود را از نظر علمی، مدیریتی، جامع و کامل بودن، مسلط بودن به شرایط 

سیاسی دنیا از دست دادیم.
رئیس جمهور ضمن تبریک هفته قوه قضائیه به همه قضات و مسئولین قوه 
قضائیه گفت: ما در شرایط فعلی کشور تنها راهمان روابط بسیار صمیمانه و نزدیک 
میان سه قوه است و راه دومی برای ما وجود ندارد. در شرایط فعلی کشور حتمًا 
باید وحدت و یگانگی میان همه قوا رعایت شود. همانطور که زمان افتتاح مجلس 
شورای اسالمی گفتم، پیوند ما را به پیروزی می رساند. گفتم دوران پیوند و پیروزی 
است و اگر همه با هم پیوند الزم را داشته باشیم و متحد و منسجم باشیم ان شاءاهلل 

خداوند پیروزی را نصیب ما خواهد کرد.
روحانی ادامه داد: جالب است که این چند ماه پشت سر هم در تاریخ ما قرار 
گرفته است، ۷ خرداد افتتاح مجلس است، تیر ماه هفته قوه قضائیه است ، مرداد به 
ریاست جمهوری اختصاص دارد و رئیس جمهور جدید کار خود را آغاز می کند و 
شهریور ماه هفته دولت است. مجلس، قوه قضائیه و دولت در این چهار ماه پشت 
سر هم در تاریخ کشورمان قرار دارند و همینطور که اینها نامشان متصل است باید 

کارشان نیز کاماًل متصل باشد. 
وی خاطرنشان کرد: سال ۱3۶۰ سخت ترین سال امنیتی برای ما بود و سال 
۱3۹۹ سخت ترین سال کشور از لحاظ فشار اقتصادی دشمن و بیماری عالم گیر بود 
که در تاریخ کشور ما بی نظیر بود. از لحاظ فشار اقتصادی، فشاری که از سال ۹۷ 
آغاز شد، در ۹۸ و ۹۹ بیشتر شد و امروز در شدیدترین حالت خود است و بیماری به 
آن ضمیمه شده است. این بیماری در کشور ما و حتی دنیا هم بی سابقه است. کمتر 
سراغ داریم که یک بیماری جهان شمول اینقدر روی اقتصاد، اجتماع، زندگی مردم، 
سیاست و روابط بین الملل اثر گذاشته باشد. ممکن است روزی بیماری خطرناک بوده 

باشد اما این چنین نبود. شما ببینید وضع اقتصادی دنیا چگونه است.
روحانی تصریح کرد: کشورهایی هستند که تحت فشار هیچ تحریمی نبودند 
مانند کشورهای اروپایی و آمریکا که هیچ فشاری نداشتند اما ببینید بعد از کرونا چه 
شدند. شرایطی پیش آمد که امروز در آمریکا ۲۵ درصد افزایش بیکاری داشتند، آنها 
که تحریم نداشتند. در تمام کشورهای صنعتی بزرگ کاهش تولید ملی را مشاهده 
می کنیم. از آن طرف برخی از مشاغل به طور کامل برای چند ماه تعطیل شدند 
اقتصاد  بر  اجتماعات و ضربه عظیمی  و  تاالرها  و  نقل، گردشگری  و  مانند حمل 
جهانی وارد شده است . صادرات در ماه آوریل و ِمی در کشورهای صنعتی بعضی 
۲۵ درصد، پتروشیمی ۲۹ درصد و خودرو ۱۵ درصد تولید کاهش پیدا کرده و این 

یک حادثه جهانی است .
وی بیان کرد: اینکه روز گذشته مقام معظم رهبری فرمودند کسی نباید این 
ویروس را عادی تلقی کند، البته ایشان از لحاظ سالمت مدنظرشان بود، از لحاظ 
اقتصادی هم همینطور است و ما در طول یک قرن پیش هیچ بیماری سراغ نداریم 
که اینقدر در اقتصاد اثر گذاشته باشد. تورم ها را باال برده و تولید ناخالص داخلی 
و ارزش پول ملی و بورس را پایین کشیده است. البته ما در کشورمان از این یک 
مورد ]بورس[ مصون ماندیم و شرایط خوبی داشتیم و امیدواریم مسئولین اقتصادی 

آن را حفظ کنند.
رئیس جمهور تاکید کرد: بازار سهام همه جا لطمه خورده است. بسیاری از 
کشورهای آسیایی و غیرآسیایی سرمایه از کشورشان خارج شده است. از چند کشور ۷۰ 
میلیارد دالر سرمایه خارج شده است و این برای دو یا سه کشور است. ما به حمداهلل 
به عنوان کشوری که در بیماری و تحت فشار هستیم، یک ریال از بانک مرکزی 
استقراض نکرده ایم. نه در سال ۹۷، نه ۹۸ و نه ۹۹ و ان شاءاهلل تا پایان سال هم ما 
استقراض نخواهیم داشت. اما ببینید استقراض در اروپا چقدر است. استقراض انگلیس 

در این ایام ۲۷3 میلیارد پوند است. ببینید در دنیا چه خبر شده و چه وضعی دارند.
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا از بیماری که بستری می شود 
و آزمایش می دهد پول می گیرند. ما در شرایطی که پزشک ضروری بداند از کسی 
که بیمار یا بستری می شود پول نمی گیریم. شما ببینید دنیا چه وضعی دارد و ما چه 
وضعی داریم. در زمینه حمل و نقل در برخی از کشورها ۸۰ درصد درآمد حمل و 
نقل در این چند ماهه کاهش پیدا کرده است. آثار اجتماعی این بیماری چقدر زیاد 
بوده است. چقدر از لحاظ روانی، خشونت اجتماعی و خانوادگی زیاد بوده است. مردم 
در ذهن شان نباشد که آنفوالنزا بود و آمد و تمام شد. بله ممکن است از جهاتی به 
اما دنیا را به سمت گرفتاری و مشکالت متحول و  باشد  آنفوالنزا شباهت داشته 

اقتصاد دنیا را تضعیف کرده است.
روحانی اضافه کرد: ما امروز یک بار مسئولیت بسیار سنگین بر دوشمان است . 
کار وزارت بهداشت و درمان ما، کار بخش تولید، حمل و نقل، کشاورزی، صنعت، 
بانک مرکزی و بورس ما کم نظیر و افتخارآمیز بوده است. یکی بیاید اینها را جمع 
و تفریق و با دنیا مقایسه کند. کار عظیمی انجام گرفته و همه دویدند. من شهادت 
می دهم همه مسئولینی که با آنها آشنا هستم، ۶ ماه است حتی یک روز استراحت 
نکردند و پشت سر هم در حال کار و تالش هستند و این به معنای آن نیست که 

همه مشکالت تمام شده است. هنوز هم مشکالتی باقی مانده است.
وی تصریح کرد: ما کمک کردیم و به عده ای وام دادیم و آنجایی که امکانپذیر 
بوده است برای سه میلیون خانواده در چهار نوبت کمک معیشتی ویژه دادیم و یک 
کمک معیشتی نیز از آبان ماه ۹۸ برای ۱۸ میلیون خانواده پرداخت می شود. این 
بسته های معیستی، کمک ها و اضافه حقوق ها حداکثر توان دولت بوده است و امروز 
به حمداهلل نه نیازی به استقراض خارجی و نه نیازی به استقراض از بانک مرکزی 
داریم. البته حتمًا به وحدت، اتحاد و تعاون و همکاری و یاری همدیگر نیاز داریم و 

اینها برای ما قطعی و ضروری است.
وی ادامه داد: اگر می خواهیم در این شرایط سخت سال را تمام کنیم، ما باید 
متحدتر و متشکل تر در کنار یکدیگر باشیم. اکنون زمان دعوای مجلس و دولت، 
قوه قضائیه و مجلس نیست. این سه قوه امروز باید کامل متحد باشند و نیروهای 
مسلح در کنار اینها و رهبری معظم باالی سر همه اینها باشد و مردم باید حضور 
کامل در صحنه داشته باشند. بدون حضور و یاری مردم نیز حتمًا ما موفق نخواهیم 
بود زیرا وقتی یاری مردم آمد »ید اهلل مع الجماعه« خواهد بود. دست خدا کار نهایی 

را انجام می دهد و ان شاءاهلل عبور خواهیم کرد.
رئیس جمهور تاکید کرد: همه ما می دانیم که این ویروس از دی ماه و بهمن 
ماه، قدم به قدم آمد و همه جهان را گرفت. هیچ کشوری را استثنا نکرد و همه را 
تحت تأثیر قرار داد. همه کشورها دچار این گرفتاری شدند و ناچار به اعمال محدودیت 
شدند و همه کشورها مدتی محدودیت ها را کم کردند و کاهش دادند و برداشتند. 
در کشورما نیز این ویروس وارد شد، علی الظاهر از دو استان قم و گیالن وارد شد 
و بعد شیوع پیدا کرد و االن می بینید هر استانی که قباًل بارانداز این ویروس نبود 
اکنون بارانداز شده است. وزارت بهداشت اعالم می کند ۶ استان وضعیت قرمز دارند.

روحانی اضافه کرد: پس ما با ادامه راه این را خواهیم داشت. حدود ۶ ماه از 
نیامده است و  این بیماری گذشته و تا امروز واکسن و دارویی برای این بیماری 
امکان دارد این وضع چند ماه یا یکسال دیگر ادامه پیدا کند. پس ما باید خود را 

برای بلند مدت آماده کنیم.
رئیس جمهور گفت: در هفته اولیه شیوع ویروس کرونا، بنده گفتم که ما باید 
باشیم و  داشته  با آن سازگاری  باید  و  زندگی کنیم  این ویروس مدتی مدیدی  با 

خودمان را آماده کنیم.
وی ادامه داد: برخی افراد آن زمان تصور می کردند اگر ۱۰ یا ۱۵ روز در 
ابتدا  از  اما  می رسد  پایان  به  ویروس  این  نشویم  خارج  خانه  از  و  بمانیم  خانه 
البته  که  نمی شود  تمام  ماندن  خانه  در  روز  چند  با  ویروس  این  بود  مشخص 

می کند. بزرگی  کمک 
روحانی بیان کرد: مردم ما بدانند که ویروس کرونا وارد هر استانی که شد و در 
آنجا شیوع پیدا کرد، وظیفه ما این است که نگذاریم پیک تند پیدا کند و به صورت 

کله قندی شیوع پیدا کند چرا که در آن صورت دچار مشکل می شویم.
رئیس جمهور اظهار داشت: برای اینکه حالت کله قندی ویروس کرونا کاهش 
یابد، یاری مردم الزم است و همه مردم باید به صحنه بیایند چرا که اگر این ویروس 
شدت ناگهانی پیدا کند، بیماران بسیار زیادی روانه بیمارستان ها می شوند و تخت های 
بیمارستانی مملو از بیماران می شود و جهادگران ما در عرصه سالمت خسته و ناتوان 

می شوند و کار بسیار دشوار می شود.
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زیر نظر: ناظم رام

 ضوابط و مقررات حقوق عمومی، بجهت مصلحت 
جامعه و ضرورت رعایت نظم عمومی، »آمره« است. بر 
همین اساس متولیان و ماموران عمومی مجاز به تغییر و 
توافق بر خالف آن نبوده و ملزم به رعایت آنها میباشند . 
طبعا” رعایت ضوابط و مقررات مذکورکه برای تشریفات 
یا مقدمات قراردادهای دولتی با اشخاص حقوق خصوصی 
وضع شده اند نیز ضرورتی غیر قابل انکار می باشد و انعقاد 
قرارداد توسط دستگاه ها ی اجرایی از جمله الزاماتی است 
که بایستی مدیران جهت حفظ منافع دولت بکار گیرند. 
توسط  معیارهایی  و  منافع، ضوابط  این  درراستای حفظ 
مقنن جهت تنظیم قراردادهای مذکور، تدوین شده است. 
هدف اصلی تحقیق ، پرداختن به مسئولیت مدنی و جزایی 
انعقاد قراردادهای  از نقض تشریفات در  ناشی  اداری  و 
موضوعه  قوانین  و  اصول  بررسی  و  دولتی  و  اداری 
سرنوشت  و  اعتبار  ارزیابی  متعاقبا،  و  آن  با  مرتبط  ی 
قراردادهای مطروحه در روابط بین اشخاص)چه طرفین 
قرارداد و چه  اشخاص ثالثی که یحتمل ذینفع در موضوع 
باشند( ، اعم از : فسخ، عدم نفوذ ، بطالن و... می باشد 
به  ابتدا  پرسش  این  پاسخ  به  دستیابی  برای  بنابراین   .
تعاریف جایگاه حقوق عمومی و خصوصی و قواعد حاکم 
بر قراردادهای هر یک از آنان پرداخته و سپس با استفاده 
از داده های جامعه حقوقی و قضایی پاسخ مناسب را مورد 

جستجو قرار میدهیم .
 واژگان کلیدی : قراردادهای دولتی – مسئولیت 
 - مناقصه   - تشریفات  نقض  اداری-  و  وجزایی  مدنی 

مزایده- پیمانکاری – حقوق عمومی و خصوصی
در  لزامات  ا و  تشریفات  نقض  ثار  آ  

قراردادهای عمومی
همانگونه که در پیش بیان گردید در قرارداد های 
استثنایی،  موارد  در  جز  طرفین  اراده  آزادی  خصوصی، 
بعنوان یک اصل بشمار میرود. اما مدیران دستگاه های 
که  دارد  را  اختیاری  همان  فقط  نماینده  بعنوان  دولتی 
این  به  به رسمیت شناخته است.  و  اعطا  آنها  به  قانون 
ترتیب انعقاد معامالت دولتی از جهات مختلف که در فوق 
ذکر شد با محدودیت ها، ممنوعیت ها و رعایت تشریفات 

متعددی که در قوانین مختلف آمده مواجه است.
در حقوق خصوصی ضمانت اجرای عدم رعایت هر 
یک از شرایط صحت قرارداد ) ماده ۱۹۰ ق.م ( ،بطالن 
موارد،  این  بر  عالوه  اداری  قرارداد های  در  اما  است. 
تدلیس، تبانی و عدم رعایت الزامات در چنین معامالتی 

نیز از موجبات انحالل و بطالن قرارداد خواهد بود.
مقررات  گفت،  میتوان  فوق  شرح  به  توجه  با  لذا 
و  است  آمره  قواعد  جزء  مزایده  و  مناقصه  به  مربوط 
صحت  شرایط  شمار  در  دولتي  دستگاه  نظر  نقطه  از 
مدني  قانون   ۱۹۰ ماده  در  که  آنچه  بر  )عالوه  معامله 
را رعایت کند  آنها  اداره مکلف است که  و  آمده( است 
عقد  انحالل  زمان  تا  تشریفات  این  رعایت  آثار عدم  و 
نقض  مسئول  قرارداد  طرف  نهاد  و  است  اداره  متوجه 
الزامات و طرف خصوصي قرارداد ذی  این تشریفات و 
باید  ذیربط  دولتي  اداره  بعبارتی   . می شود  شناخته  حق 
تمام حقوق ناشي از معامله، تا حین انحالل و همچنین 
خسارت ناشي از انحالل آن را به طرف مقابل بپردازد و 
ازطرف دیگر، به لحاظ عدم رعایت این مقررات توسط 
الزامات  ناقض  و  متخلف  اشخاص  باید  امر  مسئوولین 
و  داده  قرار  قانوني  تعقیب  مورد  را  قرارداد  تشریفات  و 
کلیه خساراتي را که از این لحاظ به دستگاه دولتي وارد 
شده مطالبه و دریافت کند زیرا درست است که مقررات 
مناقصه و مزایده از قواعد آمره است اما این امر متوجه 
از  را  آنها  انتظار رعایت  نمیتوان  و  دستگاه دولتي است 
اشخاص غیر دولتي که مسئولیتی در رعایت آنها ندارند 
توقع داشت و آثار تخلف مامورین دولتي را متوجه آنها 
نیز کرد. چو آنکه این معنا در روح و متن ماده ۹۲ قانون 

محاسبات عمومی کشور مشهود است.
افزون بر این اگر عدم رعایت تشریفات مناقصه یا 
برابر ماده  باشد  اداري  از نقص تشکیالت  مزایده ناشي 
۱۱ قانون مسئولیت مدنی، جبران خسارت متوجه اداره 
طرفهاي  بین  تباني  مورد  این  در  اگر  البته  بود.  خواهد 

آثار  باشد  گرفته  انجام  دولتي  دستگاه  مامور  و  معامله 
تخلف از این مقررات عالوه بر سایر مجازاتهاي قانوني 

متوجه هر دو میشود.
یا  است  صحت  شرط  تشریفات  رعایت  ینکه  ا
ولی  است.  علمای حقوق  بین  در  اختالف  ، محل  نفوذ 
ماده  در محدوده  تفاسیر  و  مباحث  از مجموع  که  آنچه 
میگردد  نتاج  است  کشور  عمومی  محاسبات  قانون   ۹۲
ضمانت اجرای عدم رعایت الزامات و تشریفات از جمله 
مقررات حاکم بر مناقصه، بطالن است. چرا که در این 
و  الزامات  رعایت  در صورت عدم  اجرایی  ماده دستگاه 
مورد  المثل  اجرت  پرداخت  به  مکلف  معامله  تشریفات 
اعتبار  بر  زائد  پرداخت  این  چند  هر  است  شده  معامله 
است  بدیهی   . باشد  بودجه مصوب  در  بینی شده  پیش 
با بطالن قرارداد منعقده، شروط مندرج در آن نیز، قابل 

استناد برای هیچیک از طرفین نخواهد بود.
ضمانت اجرای نقض الزامات و تشریفات 

در صور و مقاطع مختلف
 ۱- در صورتی که مفاد قرارداد از سوی هیچیک 

از طرفین به اجرا در نیامده باشد:
و  ممانعت  اجرا  به  شروع  از  بطالن  آثار  لحاظ  با 
قرار  قضایی  و  انتظامی   ، اداری  تعقیب  تحت  متخلفین 
شروع  اجرایی  اقدامات  که  حالت  این  در  و  میگیرند 
نگردیده است با اعالن بطالن وضعیت طرفین در شرایط 
قبل از قرارداد قرار گرفته و هیچگونه حقی برای طرف 

مقابل قرارداد نیز متصور نخواهد بود .  
۲ - در صورتی که نسبت به مفاد قرارداد یکی از 

طرفین به تعهدات خود عمل نموده باشد:  
قانون   ۹۲ ماده  دوم  فراز  از  که  آنچه  اساس  بر 
محاسبات عمومی استنباط میگردد با عدم امکان استرداد 
مورد معامله و یا عدم موافقت فروشنده با استرداد، طرف 
مورد  بهای  و  بوده  معامله  مورد  قبول  به  مکلف  دولت 
معامله را بر مبنای اجرت المثل ) نظر کارشناسی (  به 

طرف قرارداد پرداخت مینماید . 
دو  از سوی هر  قرارداد  مفاد  در صورتی که   - 3

طرف به اجرا درآمده باشد:  
چنانکه مفاد قرارداد از سوی طرفین به اجرا در آمده 
باشد، عوضین معامله تهاتر شده و هرگونه ادعای خارج از 
قرارداد بر اساس احکام مدنی حل و فصل میگردد. چنانکه 
اشخاصی با نقض الزامات و تشریفات قانونی نفعی برای 
خود یا دیگری منظور نماید و یا از مقام و موقعیت خود 
سوء استفاده نماید و همچنین در معامالت مذکور تبانی 
کنند حسب مورد به مجازات قانونی محکوم می گردند.

مسئولیتمدنیوجزاییواداریناشیازنقضتشریفاتدرقراردادهایدولتی
* امروز مصادف است با سالروز تاسیس سیمای فارسوشهرداریهاواعتبارسنجیقراردادهایمنعقده

ساختمان اولیه رادیو و تلویزیون مرکز فارس در سال های ۱3۴۶ و 
۱3۴۷ بنیان گذاری شد. در سال ۱3۷۰ مرکز توسعه تولید صدا و سیمای 

مرکز فارس به مرحله بهره برداری رسید.
مقدمات احداث اولین فرستنده تلویزیونی شیراز، در سال ۱3۴۶ با نصب 
یک فرستنده ۵۰۰ وات شروع  و فعالیت آزمایشی اون از روز چهارم آبان 
سال ۱3۴۸ شروع شد. در سال ۱3۷3 تلویزیون مرکز فارس اولین مرکزی 
بود که به شبکه سوم سراسری پیوست و شروع به پخش برنامه های این 
شبکه کرد و از سال ۱3۷۵ هم به شبکه چهارم سراسری  پیوست و باالخره، 
عملیات فعالیت گسترده مرکز فارس، از زمستان سال ۱3۷۶ شروع شد و 

در سال ۱3۷۸  در روزی مثل امرو، رسما مورد بهره برداری قرار گرفت.
*  امروز،  همچنین مصادف است با  سالروز  شروع فعالیت  سیمای 

ایالم.
نخستین استودیوی سیمای ایالم در سال ۱3۷۱ به طور موقت راه اندازی 
شد  و از سال ۱3۷۱ تولید و پخش برنامه های تلویزیونی، برای پخش از 
شبکه محلی ایالم، به میزان سه ساعت در هفته شروع شد. با توجه به 
قابلیت ها، نیازها و درخواست مردم عملیات ساختمانی و راه اندازی شبکه 
استانی صدا و سیمای ایالم  در فاصله سال ۱3۷۲ تا ۱3۷۵ انجام گرفت 
و در تاریخ نهم تیرماه ۱3۸3 رسما افتتاح شد و  از تیرماه ۱3۹۶، پخش 

برنامه های اون مرکز به ۲۴ ساعت در شبانه روز رسید.
* امروز، مصادف است با سالروز درگذشت سیداحمد فهری از روحانیون 

و مجتهدان معاصر شیعه، 
اون مرحوم دانش آموخته محضر سید علی قاضی و سید هاشم حداد 
و از همراهان حضرت امام هنگام تبعید در عراق بود، از سال ۱3۶۰ به 
نمایندگی امام در سوریه و لبنان جهت ساماندهی امور مذهبی و زیارتی 
منصوب شد در در ترویج اسالم و مذهب جعفری اقدامات زیادی انجام داد 
و ضمن تدریس در حوزه های علمیه دمشق، به آموزش طلبه های علوم 

اسالمی از اقصی نقاط جهان  اشتغال داشت.
* به سال ۱3۴۹ شمسی و در روزی مثل امروز، سیداحمد پیشاوری 
، معروف به ادیب پیشاوری، شاعر و ادیب معروف پارسی سرا، چشم به روی 

دنیا بست.
مرحوم ادیب پیشاوری که به ادیب هندی هم شهرت داشت، وی 
عالوه بر فنون ادبی و عربی، شاعری، نحو و لغت، حکمت و ریاضیات، در 

حسن خط  هم استاد بود.
او در سال ۱۲۲3 شمسی ، در پیشاور پاکستان متولد شد مدتی در 
افغانستان و خراسان به تحصیل علوم معقول و منقول  پرداخت  و دو سال 
در سبزوار از محضر فیلسوف کبیر، حاج مالهادی سبزواری بهره گرفت و 
سپس مشهد رو به عنوان محل سکونت انتخاب کرد،   در ۴۰ سالگی  مقیم 

تهران شد و تا پایان عمر،  ساکن تهران بود. 

روز
ل ام

مث
ی 

روز

سوگل رام

آغاز کالس های عملی دانشگاه الزهرا
 از 1۵ تیر

معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا اعالم کرد: کالس های عملی، نظری- عملی، 
آزمایشگاهی و کارگاهی از ۱۵ تیرماه آغاز می شود و تا حداکثر ۲۵ مردادماه ادامه دارد.

و  آزمایشگاهی  آمده است؛ کالس های عملی، نظری- عملی،  اطالعیه  این  در 
کارگاهی به جا مانده از این نیمسال از تاریخ ۱۵ تیرماه تا حداکثر ۲۵ مردادماه طبق 
برنامه ریزی گروه و دانشکده برگزار خواهد شد؛ روش ارائه این دروس بصورت حضوری 

یا مجازی خواهد بود.
دانشجویان باید برای اطالعات بیشتر از اواسط هفته آینده به سایت دانشکده های 

مربوطه مراجعه کنند.
این دانشگاه اعالم کرده است که در صورت هماهنگی با استاد هر درس، امکان 

برگزاری فشرده تر کالس ها برای دانشجویان وجود خواهد داشت.
همچنین در زمان ورود به دانشگاه یا خوابگاه رعایت پروتکل های بهداشتی مطابق 

اطالعیه های صادره الزامی است.

آموزش مهارت های زندگی
 به ۴۵ هزار دانش آموز تیزهوش

مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان، در گزارش عملکرد 
اجرای بسته تحولی مهارت آموزی سال تحصیلی ۱3۹۹-۱3۹۸ از آموزش مهارت های 

زندگی به ۴۵ هزار نفر از دانش آموزان سمپادی خبر داد.
بر این اساس، آموزش مهارت های زندگی به ۴۵ هزار دانش آموز در تمام استان، 
اجرای طرح سمپاد مهارتی )تکنولوژی های سطح میانی( با مشارکت ۴۶ دانش آموز در 
3 استان، برگزاری کارگاه های آموزشی ـ پژوهشی )کاپ سمپاد( )فناوری های سطح 
پایین( رشته های صنایع دستی،  واژه گزینی، ساخت فیلم کوتاه با حضور 3۵ هزار دانش 

آموزان در تمام استان ها از این موارد است.
برگزاری کارگاه های آموزشی ـ پژوهشی )کاپ سمپاد( )فناوری های سطح باال( 
رشته های علوم اعصاب شناختی، ژنتیک، لیزر، مهندسی صنایع و انرژی، نجوم، رباتیک 
با حضور ۲۴ هزار دانش آموز در تمام استان ها از دیگر فعالیت های مرکز ملی پرورش 

استعدادهای درخشان است.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس 
مدارس  و  مردمی  مشارکت های  سازمان 
کرده  تخلف  مدیری  اگر  گفت:   غیردولتی 
به  کرونا  ایام  در  را  ابتدایی  دانش آموزان  و 
برخورد  او  با  قطعا  است،  کشانده  مدرسه 

خواهیم کرد.
»مجتبی زینی وند« معاون وزیر آموزش 
مشارکت های  سازمان  رئیس  و  پرورش  و 
در  گفت  وگو  غیردولتی  مدارس  و  مردمی 
آموزش  کیفیت  درباره  یلنا  ا خبرنگار  با 
بسترهای  و  غیردولتی  مدارس  مجازی 
ایجاد شده برای آنها در مقایسه با مدارس 
دولتی گفت: بهتر است، مقایسه ای در این 
زمینه بین مدارس غیردولتی و دولتی انجام 
نشود این مقایسه درست نیست و شاید به 
نوعی هتک حرمت به مدارس دولتی باشد، 
زیرا آنها هم به خوبی کار کردند. برخی از 
مدارس دولتی در کشور ما آموزش مجازی 

بسیار قوی داشتند.
وی در ادامه توضیح داد: طبیعتا مدارس 
غیردولتی شهریه دریافت کردند و برای این 
روند هزینه می  کنند؛ به طور مثال قلم نوری،  
تبلت و یا نرم افزار خاصی تهیه می کنند که 
آموزش آنالین باکیفیت و در تعامل نزدیک 
میان معلم و دانش آموز برقرار باشد. ممکن 

است این امکانات برای آموزش مجازی در 
مدرسه دیگری وجود نداشته باشد.

بیان  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
بازخوردهای  غیردولتی  مدارس  در  کرد: 
متعددی از آموزش آنالین گرفتیم. با توجه 
به اینکه موسسان این مدارس بیشتر به دنبال 
جلب رضایت اولیا هستند به همین خاطر از 
همه این ظرفیت ها استفاده کردند، از این رو 
از طریق  تمام روش ها،  بعدازظهر  صبح و 
سعی کردند، آموزش آنالین را برگزار کنند.

رئیس سازمان مشارکت های مردمی و 

مدارس غیردولتی گفت:  ما مدارسی داشتیم 
آموزش  بعدازظهر  تا  از ساعت ۸ صبح  که 
هم  بعدازظهر  طول  تمام  داشتند،  آنالین 
آزمون آنالین برگزار کردند و بعد از آزمون 
هم به اولیا دانش آموزان بازخورد مجازی را 
ارائه داده اند. یعنی از صبح آموزش را آغاز 
کردند، بعداز ظهر آزمون گرفتند و بعد از آن 
ارزیابی های  نتیجه  و  دانش آموزان  کارنامه 
آنان را به شکل مجازی به اولیا ارائه کرده اند.

زینی وند خاطرنشان کرد:  شاید درست 
غیردولتی  مدارس  همه  که  بگوییم  نباشد 

هستند،  شرایط  و  امکانات  این  دارای 
مدارس  اتفاق  به  قریب  اکثریت  در  اما 
غیردولتی برگزاری آموزش های الکترونیکی 
و آموزش های مجازی به خصوص در بستر 
آموزش آنالین قوی و قدرتمند بوده است.

برخی  برخورد  به  واکنش  در  وی 
مدیران مدارس غیردولتی که در ایام کرونا 
را به مدرسه  ابتدایی  اجبار دانش آموزان  به 
کشاندند؟ گفت:  اگر مدرسه ای چنین کاری 
کرده باشد مطمئن باشید، قطعا با آن مدیر 
را  موضوع  این  ما  شد.  خواهد  برخورد 
بررسی نکردیم، اما قطعا بعد از این پیگیری 

خواهیم کرد.
رئیس سازمان مشارکت های مردمی و 
مدارس غیردولتی در پاسخ به این سوال که 
چرا برخی مدیران خودمختار عمل می کنند؟ 
گفت: هیچ مدرسه ای از نظر ما به هیچ جا 
وصل نیست و مطمئن باشید، هر مدرسه ای 
که تخلف کرده باشد ما با آن برخورد خواهیم 
کرد. اگر مدیری تخلف کرده و دانش آموزان 
ایام کرونا به مدرسه کشانده  ابتدایی را در 
است، قطعا با او برخورد خواهیم کرد. مدیران 
مدرسه غیردولتی نمی توانند به کسی وصل 
باشند، ما در برخورد با متخلفان مسامحه ای با 
افراد نداشتیم و برای کسی وساطتی نکردیم.

مدیران مدارس غیردولتی به کسی وصل نیستند 
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مرکزی  بانک  کل  رئیس 
به  تعادل  اینکه  بر  تاکید  ضمن 
گفت:  گشت،  برخواهد  ارز  بازار 
طی چند روز گذشته صدها میلیون دالر از 
سوی بازارساز در بازار عرضه شد که خیلی از 
برنامه آنهایی که در تالش برای بر هم زدن 

ثبات بازار ارز بودند را خنثی کرد.
هیات  با  دیدار  در  همتی  عبدالناصر 
تاکید  ضمن  ایران،  بازرگانی  اتاق  رئیسه 
مجدد بر اینکه حجم ذخایر اسکناس کشور 
خوب  بسایر  گذشته  سالهای  با  مقایسه  در 
است. اظهار کرد: مشکل بازار عمدتا از عدم 
تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز به 
خاطر مشکالت کرونا در ابتدای سال نشأت 
گرفته است و با افزایش تدریجی عرضه ارز 
خصوصا ایفای تعهد از سوی صادرکنندگان 
در این بازار و هدایت بانک مرکزی تعادل 

به بازار ارز برخواهد گشت.
و  صادرکنندگان  شرایط  افزود:  وی 
و  تحریمی  لحاظ شرایط  به  فشارهایی که 
از صادرات وجود  ارز حاصل  زمان دریافت 
الزم  همکاری  و  کنیم  می  درک  را  دارد 
هم  اگر  داشت.  خواهیم  زمینه  این  در  را 
صادرکنندگان اعتراضی به نرخ پایه صادراتی 
محاسباتی در گمرک دارند حداقل ۷۰ درصد 
ارز حاصل از صادرات خود را که پیش از این 

نسبت به بازگشت آن متعهد شده بودند را به 
کشور بازگردانند تا بشود درمورد آن درفرصت 

مناسب مذاکره و تصمیم گیری کنیم.
نقش فعاالن اقتصادی و اعضای اتاق 
غیرنفتی  درآمدهای  تأمین  در  را  بازرگانی 
بازرگانی  اتاق  گفت:  و  خواند  مفید  کشور 
فعاالن  به  خود  رهنمودهای  با  می تواند 
اقتصادی و هدایت آنان، به وظیفه کلیدی 
خود در شرایط ویژه فعلی کشور عمل کند؛ 
در همین راستا، باید تالش کنیم مسائل را 

با همکاری یکدیگر برطرف کنیم. 
بیان  با  اعتبار  و  پول  شورای  رئیس 

و  اقتصادی  فعاالن  با  مرکزی  بانک  اینکه 
اتاق بازرگانی ایران همسو است، گفت: ما 
در بانک مرکزی با فعاالن اقتصادی در اتاق 
بازرگانی ایران اختالف نظری نداریم و باید با 
کمک یکدیگر تالش کنیم از خروج سرمایه 
راستا  همین  در  کنیم.  جلوگیری  کشور  از 
را روان  این است که واردات  بر  ما  تالش 
به کشور  را  از صادرات  ارز حاصل  کنیم و 
بازگردانیم. البته ذکر این نکته ضروری است 
برای  ارز  تأمین  مرکزی  بانک  اولویت  که 
کاالهای اساسی و دارو و پس از آن تأمین 

مواد اولیه کارخانجات است.

وی با بیان اینکه در اداره کشور نباید 
صرفًا بر درآمدهای نفتی متکی بود، گفت: 
به دلیل شرایط ظالمانه ناشی از تحریم ها، 
در  است.  یافته  کاهش  نیز  درآمدها  این 
چنین شرایطی باید تالش کنیم به راهکاری 
افزایش درآمدهای غیرنفتی  مشترک برای 
و بازگشت ارز حاصل از صادرات بیندیشیم، 
ملی  منافع  تقویت  موجب  کار  این  چراکه 
کشور می شود.همتی یادآور شد: خوشبختانه 
صادرکنندگان عمده که همان پتروشیمی ها 
و صنایع فوالد هستند، ارز خود را به کشور 
بازگردانده اند و امیدواریم سایر صادرکنندگان 
نیز نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات 

خود اقدام کنند.
ضمن  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
کارشناسان  و  نظران  صاحب  از  قدردانی 
درباره مسائل  را  اقتصادی که نظرات خود 
روز اقتصادی کشور عنوان می کنند، گفت: به 
آنان اطمینان می دهم که بانک مرکزی در 
سیاست گذاری های خودشفاف و مسئوالنه 

رفتار می کند.
تصریح  اعتبار  و  پول  شورای  رئیس 
گزارش  آخرین  طبق  پولی  پایه  رشد  کرد: 
بانک مرکزی از ابتدای امسال تا پایان خرداد، 
در مجموع با احتساب خرید ارز، منابع مقابله 
با کرونا و تنخواه دولت ۸.۸ درصد بوده است.

بازدیدمدیرعاملبانکتوسعهتعاونازطرحهایاقتصادی
سیمرغومشیزبردسیراستانکرمان

و  مدیره  هیات  رئیس  مهدیان  حجت اهلل 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون به اتفاق هیات همراه 
از طرح های اقتصادی سیمرغ و مشیز بردسیر استان 

کرمان بازدید به عمل آوردند.
گفتنی است طرح اقتصادی در حال تکمیل و 
بهر ه برداری در زمینه تولید ۴۸ هزار قطعه ای مرغ 

بر دانش بنیان می باشد و  فعالیت می نماید که یک طرح مبتنی  تخم گذار 
کلیه سازها و قطعات بکار رفته در اجرا و پیاده سازی این طرح محصول 

دستاورد تولیدکنندگان داخلی می باشد.
بازدید  از دیگر طرح های مورد  همچنین شرکت صنایع فوالد مشیز 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون بوده که طرح مذکور 

در زمینه تولید فوالد و میله گرد فعالیت می نماید.
شایان ذکر است مقرر گردید تا بانک توسعه تعاون از محل عاملیت 
وجوه طرح های ملی در زمینه تأمین نیاز توسعه ای و بهسازی و سرمایه در 

گردش تسهیالتی را پرداخت نماید.

بکارگیریروشهایمختلفبرایتقویتساختوسازوسمت
عرضهمسکن

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای 
ازاولویت های مجلس  یکی  اینکه  بیان  با  اسالمی 
بکارگیری  است،بر  مسکن  قیمت  تعدیل  یازدهم 
روش های مختلف برای تقویت ساخت وسازوسمت 

عرضه مسکن تاکیدکرد.
خبرنگار  با  گفتگو  در  خنکداری  علیپور  کمال 

پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، با اشاره به نقشه راه این کمیسیون در 
مجلس مجلس یازدهم اظهار داشت: یکی از مشکالت فعلی کشور تهیه 
مسکن است و به رغم اینکه در چارچوب برنامه ششم توسعه کشور دولت 
موظف بود حداقل ساالنه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تامین کند و بین ۴۰۰ تا 
۶۰۰ هزار واحد هم توسط انبوه سازان، تعاونی ها و شخصی سازها مدیریت 
شود اما این اهداف محقق نشده تا امروز به دلیل کمبود عرضه مسکن با 

رشد غیرواقعی قیمت ها مواجه شویم.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات و کارهای بزرگی که در مجلس یازدهم 
باید انجام شود این است که دولت را مکلف کند تا ساالنه نسبت به تامین 

۴۰۰ هزار واحد مسکونی اقدام کند و نگاه ویژه ای به انبوه سازان شود.
عضو هیأت رییسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر اینکه در طول ۴ سال آینده مجلس یازدهم باید بتوانیم قیمت مسکن 
را تعدیل کنیم افزود: آنچه که مجلس می تواند در این حوزه وارد شود در 
چند حوزه است که یکی از مهمترین آنها وضع و تسهیل قونین برای رونق 

در ساخت و ساز است.
علیپور خنکدار گفت: یکی از موضوعات مهم دیگر بازآفرینی مناطق 
بافت فرسوده است که فرصت خوبی برای بازسازی و رونق بازار در این 

مناطق فراهم خواهد بود.
وی با اشاره به استفاده از مکانیزم تسهیالت بانکی نیز ادامه داد: البته 
آنچه که در این زمینه بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد تسهیالت بانکی 
برای تقویت سمت تولید و عرضه مسکن است چراکه پرداخت تسهیالت 
تورمی  اثرات  تواند  می  و حتی  باشد  راهگشا  تواند  نمی  زیاد  خرید  برای 

بخش مسکن را بیشتر کند.
بانک  سرمایه  افزایش  درباره  یازدهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
از مباحث مهم است که در مجلس  نیز یکی  این موضوع  مسکن گفت: 

نهم هم مورد توجه بود.
علیپور خنکدار افزود: قطعا افزایش سرمایه بانک مسکن به عنوان یک 
بانک تخصصی و توسعه ای می تواند به تقویت تسهیالت دهی این بانک 
به ویژه در حوزه رونق ساخت و ساز کمک کند و اگر در بودجه سال آینده 
افزایش سرمایه بانک مسکن مورد توجه قرار گیرد، می تواند با رونق سمت 

عرضه به تعدیل قیمت ها کمک کند.
بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  رییس  نایب 
اینکه مجلس یازدهم باید از بعد نظارتی هم وارد شود، گفت: یکی دیگر از 
برنامه هایی که در کمیسیون عمران مجلس قرار است مورد بررسی قرار 
با  گیرد، تقویت حوزه تامین مالی بخش مسکن توسط نهادهای مختلف 
هدف افزایش سرمایه گذاری در این حوزه است که از محل منابع برخی 
سازمان ها در تالش هستیم تا بخشی از منابع مالی مسکن از این محل 

تامین و تقویت شود.

اهدایتجهیزاتسمعیوبصریبهدانشگاهعلومپزشکی
بیرجندازسویبانکرفاه

 بانک رفاه کارگران در راستای ایفای مسئولیت 
های اجتماعی و به عنوان بانکی اجتماعی و سالمت 
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  حوزه  به  محور، 
و  سمعی  تجهیزات  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 

بصری اهدا کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، 

مدیر شعب بانک رفاه استان خراسان جنوبی در نشستی که به همین منظور 
برگزار شد، با ابراز خرسندی از تعامالت فی ما بین، اظهار داشت: بانک رفاه 
کارگران آمادگی الزم برای گسترش تعامالت و ارائه خدمات با کیفیت را دارد.

دکتر دهقانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز ضمن قدردانی 
از حمایت ها و مساعدت های بانک رفاه، این بانک را بزرگترین بانک 
شرایط  در  که  آن  کارکنان  و  مدیران  از  و  دانست  کشور  حوزه سالمت 
کنونی همگام با جامعه پزشکی به ارائه خدمت به هموطنان می پردازند 

قدردانی کرد.

اعالمجزئیاتجوایزچهلویکمیندورهقرعهکشیحساب
هایقرضالحسنهپساندازبانکملیایران

ترکیب سبد جوایز چهل و یکمین دوره قرعه 
کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی و 

ارزی بانک ملی ایران اعالم شد.
دوره  یکمین  و  چهل  جوایز  جزئیات  اعالم 
انداز  پس  الحسنه  قرض  های  حساب  کشی  قرعه 

بانک ملی ایران
از  ایران، جایزه ویژه این دوره  به گزارش روابط عمومی بانک ملی 
قرعه کشی، ۹۹ فقره کمک هزینه خرید واحد مسکونی هر یک به ارزش 

یک میلیارد ریال است.
همچنین ۲۹۹ فقره کمک هزینه خرید خودرو داخلی هر یک به ارزش 
۷۰۰ میلیون ریال در کنار ۱3۹۹ کمک هزینه خرید کاالی ایرانی هر یک 
به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال برای شرکت کنندگان در قرعه کشی در نظر 

گرفته شده است.
۱3۹۹ کمک هزینه خرید صنایع دستی هر یک به ارزش ۱۰ میلیون 
ریال و ۷۹۰ هزار جایزه نقدی یک میلیون ریالی نیز بخش دیگری از جوایز 
چهل و یکمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی 

و ارزی بانک ملی ایران است.
در این دوره از قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک 
ملی ایران ۷۹3 هزار و ۱۹۶ فقره جایزه با ارزش بیش از یک هزار و 3۹۲ 

میلیارد ریال به برندگان تخصیص یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی:
پتروشیمیهاارزخودرابهکشوربازگرداندهاند

رئیس کل بانک مرکزی گفت: خوشبختانه صادرکنندگان عمده که همان 
پتروشیمی ها و صنایع فوالد هستند، ارز خود را به کشور بازگردانده اند و امیدواریم 

دیگر صادرکنندگان نیز ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، در دیدار با هیئت 
رئیسه اتاق بازرگانی ایران، نقش فعاالن اقتصادی و اعضای این اتاق را در تأمین 
درآمدهای غیرنفتی کشور مفید خواند و گفت: اتاق بازرگانی می تواند با رهنمودهای 
به وظیفه کلیدی خود در شرایط ویژه  آنها،  اقتصادی و هدایت  به فعاالن  خود 

فعلی کشور عمل کند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در اداره کشور نباید صرفًا به درآمدهای 
نفتی متکی بود، افزود: به دلیل شرایط ظالمانه ناشی از تحریم ها، این درآمدها نیز 
کاهش یافته است. در چنین شرایطی باید تالش کنیم به راهکاری مشترک برای 
افزایش درآمدهای غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات بیندیشیم، زیرا این 

کار موجب تقویت منافع ملی کشور می شود.
وی تصریح کرد: خوشبختانه صادرکنندگان عمده که همان پتروشیمی ها 
دیگر  امیدواریم  و  بازگردانده اند  کشور  به  را  خود  ارز  هستند،  فوالد  صنایع  و 

صادرکنندگان نیز ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند.
همتی گفت: شرایط صادرکنندگان و فشارهایی را که به لحاظ شرایط تحریمی 
و زمان دریافت ارز حاصل از صادرات وجود دارد درک می کنیم و همکاری الزم را 
در این زمینه خواهیم داشت، اگر هم صادرکنندگان اعتراضی به نرخ پایه صادراتی 
محاسباتی در گمرک دارند حداقل ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را که 
پیش از این نسبت به بازگشت آن متعهد شده بودند به کشور بازگردانند تا بشود 

درباره آن و در فرصت مناسب مذاکره و تصمیم گیری کنیم.
کارشناسان  و  صاحب نظران  از  قدردانی  ضمن  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
اقتصادی که دیدگاه های خود را درباره مسائل روز اقتصادی کشور عنوان می کنند، 
گفت: به آنها اطمینان می دهم که بانک مرکزی در سیاست گذاری های خود شفاف 

و مسئوالنه رفتار می کند.

افزایشصادراتمیداننفتیعظیماروپایی
درسایهتوافقاوپکپالس

خود  نفت  تولید  کاهش  عمیق ترین  به  متحدانش  و  اوپک  که  حالی  در 
همیشه  از  بیش  نروژ  اسوردراپ  یوهان  نفتی  میدان  می دهند،  ادامه  تاکنون 

نفت صادر می کند.
نفت  بارگیری  که  می دهد  نشان  میدان  این  از  نفت  بارگیری  برنامه  یک 
در یوهان اسوردراپ قرار است در اوت به رکورد ۴.۴ میلیون بشکه معادل ۴۶۵ 
هزار بشکه در روز برسد که در مقایسه با ۴۲۹ هزار بشکه در روز در ژوییه باالتر 

خواهد بود.
یوهان  میدان  تولید  بود  شده  متعهد  نروژ  اکوئینور  دولتی  انرژی  شرکت 
اسوردراپ به میزان ۲۰ درصد در ژوئن محدود شود. نروژ در گروه اوپک پالس 
با این گروه اعالم کرده بود تولیدش را به منظور  اما در همکاری  حضور ندارد 

کمک به متعادل شدن بازار جهانی نفت محدود خواهد کرد.
شماری از اعضای اوپک پالس در اجرای کامل کاهش تولیدی که موافقت 

کرده بودند از ابتدای ماه مه انجام دهند، تعلل کردند.
برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ است که نروژ موافقت کرد در راستای یک 
همکاری بین المللی هماهنگ، تولید نفت خود کاهش دهد. این اقدام در پی سقوط 
بی سابقه قیمت نفت و رکود بازار در بحبوحه شیوع ویروس کرونا روی داد. دولت 
نروژ پیش از این اعالم کرده بود که تولید نفت در ژوئن به ۱.۶۰۹ میلیون بشکه در 
روز و در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ به ۱.۷۲۵ میلیون بشکه در روز محدود خواهد شد.

به حدود 3۷۶  جاری  میالدی  ماه  در  اسودراپ  یوهان  میدان  تولید  حجم 
هزار بشکه در روز محدود خواهد بود که در مقایسه با ۴۷۰ هزار بشکه در روز 

در آوریل کمتر است.
اگر شرکتها کمتر از میزانی که اجازه دارند، نفت تولید کنند، می توانند کاهش 
تولید را در ماههای بعد جبران کنند. شرکت اکوئینور اجازه دارد در سه ماهه سوم و 

سه ماهه چهارم امسال حدود ۴۱۶ هزار بشکه در روز نفت تولید کند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، روسیه که یکی از اعضای مهم گروه اوپک پالس 
است، صادرات گرید نفتی اورال را به پایینترین میزان در یک دهه اخیر رسانده است 
و حتی عراق هم در تالش برای عمل به تعداتش تحت توافق کاهش تولید اوپک 
پالس است. صادرات نفت اورال روسیه در ماه میالدی آینده ۴۰ درصد کمتر از 

سطح ژوئن خواهد بود و به حدود ۷۸۵ هزار بشکه در روز می رسد.

رئیس کل بانک مرکزی:

تعادلبهبازارارزبرمیگردد
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

آگهی تغییرات شرکت گسترش انرژی سورنا شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت ۲۴۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱3۴۷3۸3 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰3/۱3۹۹ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ۱ - نام شرکت به » آفتاب خودرو افشاری کیا« 
اداره کل  اساسنامه اصالح گردید.  یافت و ماده مربوطه در  تغییر 
ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری سبزوار )۸۹۴۹۴۵(

آگهی موضوع ماده قانون 3 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 قطعه یک  ایالم 
 برابر رای شماره ۱3۹۹۶۰3۱۵۰۰۱۰۰۰۸۰۸ مورخ ۱3۹۹/۴/۲ هیات اول / هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد عسگری ، فرزند 
حسن ، به کد ملی ۴۵۲۹۸۴۰3۸۷ )ششدانگ( یک باب ساختمان ، به مساحت ۱۰3/۵۵ 
متر مربع ، پالک شماره ۵ فرعی از ۱۵۴۸ اصلی ، واقع در ایالم – خ پژوهش – کوچه 

شهادت ،خریداری شده از قدرت نیاکان ومنتسب مالکیت حسین ناظری . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانن ظرف مدت 
دو ماه و در مورد آگهی های ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی ، اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید. ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود را بهمراجع قضایی تقدیم نمتیند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم اعتراض طبق سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۴/۹

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۴/۲۴ 
     صفری – رئیس ادره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم  

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای رضا حاجیان به استناد ۲ برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به گوهی 
دفترخانه شماره 3 گرمسار رسیده مدعی می باشد که سند مالکیت شش دانگ پالک 
۱۰/۱۸۵۰ واقع در بخش گرمسار مورد ثبت جلد 33۷ صفحه ۴۰ به علت نامعلوم مفقود و 
مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب به استناد ماده ۱۲۰ 
آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید 
انقضای مدت مذکور و نرسیدن  از  تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس  نماید  دریافت 
واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات اقدام خواهد شد.م/الف ۲۷۹
حسن رامه

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار 

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
قانون   3 و  مواد ۱  به دستور  نظر  ثبتی چالوس  فاقد سند رسمی حوزه 
رسمی مصوب  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  تکلیف وضعیت  تعیین 
۲۰/۹/۱3۹۰ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 
وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی 
میگردد: ۱۹۶ فرعی از ۱۷ اصلی واقع در قریه کیاکال بخش یک قشالقی 
دهستان کالرستاق به نام نهضت ساالریان و بنیامین ساالریان و ایمان 
ساالریان و مریم رمضانی فوکالیی هر کدام نسبت به یک و نیم دانگ 

مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین باساختمان به مساحت ۱۲۸.۴۶ مترمربع 
خریداری مع الواسطه ازسهراب اسمعیل سرمستانی مالک رسمی لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترضین باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
از مراجعه  به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 
نامه مذکور  آیین  برابر ماده ۱3  . بدیهی است  به دادگاه نیست  متضرر 
در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد 
ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را 
در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم 
می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، 
واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید . 
تاریخ انتشار : ۲۶/۰3/۱3۹۹ تاریخ انتشار : ۰۹/۰۴/۱3۹۹ ابراهیم حسین 

زاده رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چالوس
م-الف ۱۹۹۰۱۹۱۸

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
قانون   3 و  مواد ۱  به دستور  نظر  ثبتی چالوس  فاقد سند رسمی حوزه 
رسمی مصوب  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  تکلیف وضعیت  تعیین 
۲۰/۹/۱3۹۰ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 
وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 
آگهی میگردد: ۷۵۴ فرعی از ۲۸ اصلی واقع در مرتع هرطه کال بخش 
یک قشالقی دهستان کالرستاق به نام علی مغانی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت ۲۵۶.۰۹ مترمربع خریداری مع 
الواسطه از سیدرمضان میرفاضلی مالک رسمی لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند . معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 

در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
بدیهی است برابر ماده ۱3 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی 
که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از 
اولین آگهی نوبتی  تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در 
و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت 
به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی 
تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید . تاریخ انتشار : 
رئیس  زاده  ابراهیم حسین   ۰۹/۰۴/۱3۹۹ : انتشار  تاریخ   ۲۶/۰3/۱3۹۹

اداره ثبت اسناد و امالک چالوس
م-الف ۱۹۹۰۱۹۱۹

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
قانون   3 و  مواد ۱  به دستور  نظر  ثبتی چالوس  فاقد سند رسمی حوزه 
رسمی مصوب  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  تکلیف وضعیت  تعیین 
۲۰/۹/۱3۹۰ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 
وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی 
میگردد: ۸۴۵ فرعی از 3۷ اصلی واقع در قریه علویکال بخش یک قشالقی 
دهستان کالرستاق به نام الیاس تقی پور لیاسی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با انباری به مساحت ۹۰.۲۴ متر مربع به شرط تجمیع با پالک 
۲۱۵ فرعی خریداری مع الواسطه از نعمت اله دیاری مالک رسمی مالک 
رسمی لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار 
در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترضین باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده ۱3 آیین نامه 
مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده 
، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، 
مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید 
حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می 
نماید . تاریخ انتشار : ۲۶/۰3/۱3۹۹ تاریخ انتشار : ۰۹/۰۴/۱3۹۹ ابراهیم 

حسین زاده رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چالوس
م-الف۱۹۹۰۱۹3۴

بانک مرکزی اعالم کرده که در خردادماه 
به همین  نسبت  تهران  در  متر خانه  امسال هر 
از ۴۲ درصد گران  تا بیش  ماه در سال گذشته 

شده است.
از  که  تهران  در شهر  مسکن  بازار  تحوالت  گزارش 
سوی بانک مرکزی منتشر شده، نشان می دهد که در خرداد 
امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای 
واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
تهران ۱۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه 

مشابه سال قبل ۴۲.۵ درصد افزایش دارد.
متوسط بیشترین قیمت به ۴۱ میلیون تومان رسید

این در حالی است که در میان مناطق ۲۲ گانه شهر 
بیشترین متوسط قیمت هر متر خانه ۴۱ میلیون و  تهران 
۲۰۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با حدود ۸۸۹۰ 
هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با 
افزایش ۵3.۶ درصدی در منطقه یک و ۴۷.۶ درصدی در 

منطقه ۱۸ همراه بوده است.
افزایش ۸.3 درصدی معامالت

و  امسال حدود ۲3 هزار  اول  ماهه  در سه  همچنین 
مدت  با  مقایسه  در  که  شده  معامله  مسکونی  واحد   3۰۰
مشابه در سال قبل ۸.3 درصد افزایش دارد. در این مدت 
متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی در شهر تهران ۱۷ میلیون 

تومان بوده که افزایش 3۷.۵ درصدی دارد.
معامله شده  واحدهای مسکونی  تعداد  فراوانی  توزیع 
برحسب قیمت یک مترمربع بنا در خردادماه نیز حاکی از آن 
است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۰ تا ۱۲ میلیون 

تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۰.۴ درصد بیشترین 
اختصاص  خود  به  را  تهران  شهر  معامالت  تعداد  از  سهم 
دادند و دامنه قیمتی ۱۲ تا ۱۴ میلیون با ۱۰.۱ درصد سهم 
خردادماه  در  دیگر   سوی  دارد.از  قرار  بعدی  رتبه  در 
معامله  مسکونی  واحدهای  تعداد  فراوانی  توزیع  امسال 
است  آن  نشان دهنده  واحد  هر  ارزش  اساس  بر  شده 
میلیون   ۸۵۰ تا   ۶۰۰ ارزش  با  مسکونی  واحدهای  که 
سهم  بیشترین  درصد   ۱۴.۴ سهم  اختصاص  با  تومان 

داشتند. را  شده  انجام  معامالت  از 
 منطقه ۵ در صدر معامالت

اما توزیع معامالت انجام شده مسکن بر اساس مناطق 
شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه پنج با ۱۵.۵ 
درصد از کل معامالت بیشترین سهم را به خود اختصاص 

داده است.
اوضاع اجاره در تهران

بررسی وضعیت کرایه مسکن اجاری نیز از این حکایت 
دارد که در تهران ۲۷.۶ درصد و در کل مناطق شهری 3۰.۷ 

درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل وجود دارد.

در خرداد ماه صورت گرفت؛

هر متر خانه ۴۲ درصد گران شد

وزیر راه و شهرسازی خبر داد که بر اساس 
مصوبه ستاد ملی کرونا، حداکثر افزایش مبلغ اجاره 
در شهر تهران ۲۵ درصد است و اگر مالکین این 
مصوبه را رعایت نکنند هیچ دادگاهی حکم تخلیه را برای 

مستاجران صادر نخواهد کرد.
محمد اسالمی روز گذشته)یکشنبه( در حاشیه مراسم 
شهرسازی  و  راه  وزارت  در  فرودگاهی  تفاهمنامه  امضای 
برای  که  نهایی  تصمیم  خصوص  در  خبرنگاران  جمع  در 
کرونا  ستادملی  گفت:  شد،  گرفته  اجاره  بازار  ساماندهی 
در اردیبهشت امسال مصوبه ای داشت که به دلیل شرایط 
کرونایی، قراردادهای اجاره به مدت دو ماه با همان مبلغ قبلی 
تمدید شود و مجددا تصویب شد که قراردادهای اجاره تا سه 
ماه بعد از پایان کرونا که زمان آن را هم وزارت بهداشت 

اعالم می کند مجددا تمدید می شود.
وی در خصوص نرخ های مصوب نیز گفت: بر اساس 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش اجاره بهای 
واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای 
این مصوبه آمده است  آنها در  نام  کالنشهرهای دیگر که 

حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. 
وزیر راه و شهر سازی با بیان اینکه این مصوبه چند 
تبصره دارد، گفت: اگر در این مدت مالک، واحد مسکونی 
خود را به فروش رسانده باشد مستاجر مکلف است در مدت 
دو ماه منزل را تخلیه کند.همچنین اگر مستاجری تکالیف 
قانونی خود را رعایت نکرده باشد و حکم دادگاه در دست 

مالکان باشد باز هم تا دو ماه امکان تخلیه است.
وی گفت: در این مصوبه تاکید شد افراد ملزم به ثبت و 

درج معامالت در سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت و 
گرفتن کد رهگیری هستند و از امروز تمام بنگاه های امالکی 
باید به مستاجران کد رهگیری دهند.وزیر راه در خصوص 
برنامه ارایه تسهیالت به مستاجران نیز گفت: به زودی در 
ستاد بسته حمایتی از مستاجران نیز تصویب می شود که شامل 
بسته مربوط به شتاب دادن به جریان تولید و عرضه مسکن و 

هم حمایت مالی از مستاجران است.
برای  و مستاجران  مالکین  به  توصیه  اسالمی ضمن 
اگر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  منصفانه  شرایط  در  تفاهم 
صاحبخانه ها مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها در شهر 
تهران را نپذیرند چه ابزار نظارتی وجود دارد، گفت: دادگاه 
حکم تخلیه برای مستاجرانی که از طرف صاحبخانه مجبور 

به پرداخت بیشتر اجاره بها می شوند، صادر نخواهد کرد.

اجاره نامه ها تا سه ماه بعد پایان کرونا تمدید می شود؛

وزیر راه: حداکثر افزایش مجاز مبلغ اجاره در شهر تهران ۲۵ درصد است
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شادگان:کرونامیتواندبهعمرحرفهایورزشکارپایاندهد
اتحادیه  پزشکی  کمیسیون  رییس 
جهانی کشتی بر ضرورت توجه جدی کشتی 
گیران به رعایت پروتکل های بهداشتی برای 
مقابله با کرونا، گفت: ابتال به کرونا حتی در 
صورت بهبودی می تواند باعث پایان حضور 

ورزشکاران در میادین شود.
اقدامات  درباره  بابک شادگان،  دکتر 
کمیته پزشکی اتحادیه جهانی کشتی برای 
محافظت هر چه بیشتر از کشتی گیران در 

شرایط شیوع کرونا، اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا که همه چیز و مخصوصا 
ورزش را تحت تاثیر خود قرار داده است، اتحادیه جهانی کشتی زمان بندی احتمالی را 
برای از سرگیری رقابت ها اعالم کرده اما این امر قطعی نیست و منوط به بهبود شرایط 
کنونی است. در این برهه زمانی مسئله بسیار مهم ضرورت توجه جدی ورزشکاران به 
پروتکل های بهداشتی و همچنین کسب آمادگی الزم برای بازگشت به مسابقات است.

برای  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  به  بی توجهی  خطرات  بر  تاکید  با  او 
ورزشکاران، گفت: طوالنی شدن پروسه انجام تمرینات بصورت انفرادی ممکن است 
باعث دلزدگی کشتی گیران از ادامه تمرینات شود و از سوی دیگر آن ها را در معرض 
آسیب های جسمی و روحی قرار دهد. از این رو ارتباط مربیان با ورزشکاران و اطالع 
از وضعیت آن ها برای دادن آگاهی  های الزم نقش تعیین کننده ای در حفظ شرایط 

طبیعی ورزشکاران دارد.
وی ادامه داد: اتحادیه جهانی کشتی دستورالعملی را با کمک کمیسیون های 
پزشکی و علمی این اتحادیه آماده کرده که فکر می کنم ظرف یکی دو روز آینده به 
تمامی فدراسیون های ملی ارسال کند. در این دستورالعمل راهکارهای محافظت هر 
چه بهتر از ورزشکاران در مقابل ویروس کرونا و همچنین راه های بازگشت بهتر آن ها 
به مسابقات عنوان شده است. بطور میانگین بازگشت ورزشکاران نخبه 3 تا ۵ هفته 
به طول می انجامد که در اینباره وظیفه مربیان این است که دستورالعمل ها را با دقت 
به ورزشکاران آموزش دهند و بر نحوه اجرای آن نظارت کنند تا زمینه برای بازگشت 

هر چه سریعتر آن ها به میادین آماده شود.
شادگان با تاکید بر اهمیت توجه به وضعیت روانی ورزشکاران در شرایط فعلی، 
خاطرنشان کرد: پس از شیوع کرونا و تاثیرات مخرب آن بر نحوه زندگی تمامی افراد 
مخصوصا ورزشکاران، استفاده از روانشناس امری غیر قابل اجتناب است تا کشتی گیران 

به لحاظ ذهنی آماده بازگشت به مسابقات شوند.
نحوه  به  توجه  اینکه  بیان  با  کشتی،  جهانی  اتحادیه  پزشکی  کمیته  رییس 
تغذیه ورزشکاران از دیگر ضرورت های دوران شیوع کروناست، گفت: خانه نشینی 
ورزشکاران حرفه ای می تواند منجر به افزایش وزن آن ها شود و سیستم تغذیه آن ها 
را نیز بر هم بزند. با قوانین جدید اتحادیه جهانی کشتی درباره وزن کشی که از سال 
۲۰۱۸ اجرایی شده است، سر وزن رسیدن کشتی گیران نیز بسیار سخت شده و توجه 

به این موضوع حیاتی است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال برگزاری مسابقات کشتی در تاریخ های 
اعالم شده از سوی اتحادیه جهانی وجود دارد یا خیر، گفت: اگر وضعیت به همین 
شکل فعلی باشد بعید می دانم از سرگیری رقابت های کشتی در تاریخ های اعالم شده، 

میسر باشد اما اگر اوضاع بهبود پیدا کند می توانیم شاهد برگزاری مسابقات باشیم.
شادگان در ادامه گفتگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا رقابت های جهانی 
بزرگساالن در سال ۲۰۲۰ برگزار می شود یا خیر و اینکه عنوان شده روس ها به دنبال 
برگزاری این رقابت ها هستند، گفت: بنا بر این است که این مسابقات برگزار شود و اگر 
شرایط مساعد باشد بعد از ماه سپتامبر شاهد برگزاری رقابت های جهانی بزرگساالن 
خواهیم بود. در این میان برخی کشورها اعالم کرده اند تا زمانیکه واکسن کرونا کشف 
نشود هیچ ورزشکاری را به مسابقات اعزام نمی کنند اما برخی دیگر از کشورها انعطاف 
بیشتری دارند.رییس کمیته پزشکی اتحادیه جهانی کشتی، افزود: روس ها خیلی به 
دنبال برگزاری رقابت های جهانی ۲۰۲۰ هستند و اینطور به نظر می رسد که خیلی 
وخامت اوضاع را درک نکرده اند، کما اینکه مشاهده کردید آمار ابتال به کرونا و مرگ 
و میر در این کشور رشد فزاینده ای داشت. در مقابل، کشورهایی مثل ایران، آمریکا، 
کانادا و ... بر ضرورت حفظ سالمتی ورزشکارانشان تاکید دارند و تمایلی به ازسرگیری 

سریع رقابت های کشتی ندارند.
وی در پاسخ به این سوال که احتمال برگزاری المپیک در سال ۲۰۲۱ وجود دارد 
یا خیر، خاطرنشان کرد: خواست همه بر برگزاری این رقابت بزرگ است. المپیک صرفا 
یک رویداد ورزشی نیست و بر حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و ... در جهان تاثیر 
می گذارد. ژاپنی ها همچنان در حال برنامه ریزی جدی برای میزبانی از این رقابت ها 
هستند و چند روز پیش نیز تیم پزشکی المپیک توکیو اقدام به نامه نگاری با کمیسیون 
های پزشکی فدراسیون های جهانی کرد تا در جریان برنامه ریزی آن ها برای المپیک 
قرار بگیرد. امید زیادی وجود دارد واکسن کرونا تا پایان سال جاری میالدی تولید شود 
و در این راه دانشمندان دانشگاه آکسفورد انگلستان پیشتاز هستند. در صورت تحقق 

این امر می توان به برگزاری المپیک در سال آینده خوشبین بود.
شادگان در پایان با تاکید بر لزوم جدی گرفتن پروتکل های بهداشتی برای مقابله 
با کرونا از سوی ورزشکاران، گفت: اطالعات بدست آمده از بهبودیافتگان کرونا نشان 
می دهد این ویروس تاثیر عمیقی بر فیزیولوژی بدن این افراد داشته که از آن جمله 
می توان به کاهش ظرفیت اکسیژن گیری آن ها اشاره کرد. شاید این موضوع بر نحوه 
کار افراد عادی خیلی تاثیر چشمگیری نگذارد اما قطعا بر عملکرد ورزشکاران حرفه ای 
تاثیر زیادی می گذارد و حتی می تواند مانع ادامه فعالیت آن ها در ورزش حرفه ای شود. 
بنابراین ورزشکاران و کشتی گیران فکر نکنند در نهایت اگر هم به این ویروس مبتال 
شوند آن را شکست می دهند و به مسابقات بازمی گردند. این ویروس اصال شوخی بردار 

نیست و می تواند به پایان عمر حرفه ای ورزشکاران منجر شود.

احسانحدادی:وزارتوکمیتهورزشکارانحرفهایرارهانکنند
نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک 
لندن در مورد تعویق المپیک ۲۰۲۰ گفت: 
سن  حساس ترین  در  ورزشکاران  برخی 
ورزشی خود به سر می برند و برگزاری به 
موقع المپیک ۲۰۲۰ توکیو می توانست برای 
آنها سرنوشت ساز باشد، من نیز در همین 

گروه حساس هستم.
احسان حدادی نایب قهرمان پرتاب 
دیسک المپیک لندن در مورد تعویق المپیک 

۲۰۲۰ گفت: تعویق المپیک برای ورزشکاران حرفه ای اتفاق بسیار بدی بود. به هر 
حال کرونا در تمام دنیا موجب مشکالت و ضررهای فراوانی شد اما برای ورزشکاران 
حرفه ای که چهار سال را برای یک روز مشخص بدون وقفه و با هدف تالش کردند 
بسیار سخت است. او افزود: برخی ورزشکاران در حساس ترین سن ورزشی خود به 
سر می برند و برگزاری به موقع المپیک ۲۰۲۰ توکیو می توانست برای آنها سرنوشت 
ساز باشد، من نیز در همین گروه حساس هستم. البته این تعویق برای ورزشکاران 
آسیب دیده و یا کسانی که به نحوی از رسیدن به حدنصاب المپیک جا مانده اند نقطه 
عطفی خواهد بود.حدادی به اردوی تمرینی خود در جزیره کیش اشاره کرد و گفت:  
اردوی خوبی را پشت سر گذاشتم. البته پس از ابتال به ویروس کرونا از نظر آمادگی 
ریوی و تنظیم ضربان قلب هنوز به طور کامل ریکاوری نشده ام و نتوانستم تمرینات 
هوازی پرفشاری داشته باشم و تمرینات سبکی را پشت سرگذاشتم، اما در حال حاضر 
وضعیت مطلوبی دارم و فعال تمریناتم را در تهران ادامه می دهم. امیدوارم در چند ماه 
آینده تمرینات بهتری را دنبال کنم.او افزود: به هرحال میدان مهم المپیک دیر یا زود 
در پیش است و از وزارت ورزش و کمیته المپیک انتظار داریم ورزشکاران حرفه ای را 
در تمامی رشته ها رها نکنند. بهتر است اردوها با رعایت نکات بهداشتی آغاز شود و 
روند تمرین حرفه ای با همان شدت ادامه پیدا کند تا ورزشکاران بتوانند عملکرد خوبی 
داشته باشند. مهم ترین نکته ای که موجب پس رفت و افول عملکرد یک ورزشکار 
می شود نداشتن اردو و برنامه ریزی است. با توجه به شرایط فعلی ورزشکاران باید نوع 

و روش تمرینات را تغییر دهند تا به نتیجه مطلوبی دست پیدا کنند
قهرمان پرتاب دیسک آسیا ضمن استقبال از طرح سامانه ملی گفت: این سامانه 
که به ایجاد شناسنامه برای ورزشکاران کمک شایانی می کند یکی از اتفاقات خوبی بود 
که در سال جاری به سرانجام رسید و هر فردی  خارج از فدراسیون می تواند سوابق 
ورزشی ورزشکاران را رویت کند چرا که در فضای مجازی هر فردی به راحتی خود را 
یک ورزشکار حرفه ای معرفی می کند اما با راه اندازی این سامانه قهرمانان به راحتی 
قابل شناسایی هستند. من نیز اولین فردی هستم که در این سامانه ثبت نام می کنم.

حدادی در پایان بیان کرد: در حال حاضر فدراسیون وضعیت خوبی دارد و در 
آرامش کامل به سر می برد. درست است که به دلیل شیوع ویروس کرونا اردوها معلق 
است اما مسئوالن فدراسیون با ورزشکاران در تماس هستند، حرف های آنها را می شنوند 
و درخواست ها و برنامه های ورزشکاران را در شورای فنی مورد ارزیابی قرار می دهند. 
ورزشکاران حرفه ای وقتی متوجه شوند کسی خواسته هایش را می شنود و برای آنها 
ارزش و احترام قائل است، با انگیزه بهتر تمرینات را پیگیری می کنند. در چند سال 

اخیر فدراسیون را به این آرامش و ثبات ندیده بودم.

حکماخراجکیکهستیندردستسوارزومسی

شب گذشته پس از کنایه مستقیم لوئیس سوارز به کیکه ستین، اختالف 
و بی اعتمادی بازیکنان بارسا نسبت به سرمربی علنی شد.

با  را  سلتا  برابر  برده  بازی  گذشته  شب  شنبه  بارسلونا  آاس،  گزارش  به 
تساوی عوض کرد تا در صورت برتری رئال مادرید در بازی مقابل اسپانیول، ۲ 
امتیاز از این تیم عقب بیفتد که در کورس قهرمانی و به فاصله شش هفته تا 

پایان فصل خبر خوبی برای آبی اناری ها نخواهد بود.
با دبل سوارز به نظر می رسید بارسا در مسیر یک پیروزی دیگر قرار دارد 
تساوی  به  را  بازی  تماشایی خود  با ضربه کاشته   ۸۸ دقیقه  آسپاس  یاگو  ولی 
متوالی  از خانه  دور  تساوی  این دومین  زمین سویا،   در  توقف  از  کشاند. پس 

بارسا در شروع مجدد اللیگا بود.
به  که  بود  بارسلونا  بازیکن  تنها  سوارز  لوئیس  مسابقه،  اتمام  از  بعد 
میکسدزون ورزشگاه باالئیدوس آمد و با حرف های خود، اولین اخطارها را به 

کیکه ستین)سرمربی( داد.
او در پاسخ به این سوال که چرا بارسا در بازی های خارج از خانه صالبت 

الزم را ندارد گفت:» برای همین چیزهاست که مربی داریم.«
سوارز در حالی تساوی تیم را به گردن تصمیمات کیکه ستین انداخت که 
معضل بارسا در بازی های دور از خانه نه به کیکه ستین که به سرمربی قبلی 
تیم یعنی ارنستو والورده بر می گردد. در همان اولین بازی فصل، بارسا در زمین 
بیلبائو و با هدایت والورده ۱-۰ شکست خورد و همین اتفاق چند هفته بعد در 
زمین گرانادا تکرار شد ولی در آن زمان نه سوارز و نه هیچ بازیکن بارسا نوک 
پیکان انتقادات را به سمت والورده نشانه نرفت چرا که والورده به خصوص در 
بارسا توانسته بود به خوبی اعتماد ستاره  دومین فصل حضورش روی نیمکت 
برابر رم و  تاریخی  از دو شکست  بیاورد و حتی پس  به دست  را  های تیمش 

لیورپول نیز رختکن به حمایت قاطعانه از او پرداخت.
قطعا سوارز به دلیل از دست رفتن یک پیروزی حتمی، احساسی و عصبی 
شده بود ولی به نظر نمی رسد که انتقاد علنی او به کیکه ستین تصادفی بوده 
ناکامی در  از ۴ بازی  با وجود بازگشت از مصدومیتی طوالنی و پس  او  باشد. 
گلزنی، توانسته بود دبل کند و به تنهایی بار تیم را برابر سلتا به دوش بکشد 
اما در دقایق پایانی تعویض شد و گریزمان جای او را گرفت و سپس از روی 

نیمکت شاهد از دست رفتن برتری تیمش شد.
از آنکه نتیجه یک عصبانیت موقت باشد، نشان  حرف های سوارز بیش 
بین  از  ستین  کیکه  به  بارسا  رختکن  بزرگان  دیگر  و  او  اطمینان  که  داد  می 
رفته است. بی اعتنمادی ای که به نظر از همان روزی که مدیریت تصمیم به 
جانشینی ستین به جای والورده گرفت، وجود داشت. سوارز و دیگر ستاره های 
بارسا اطمینان کامل به سرمربی سابق خود داشتند و از اقدام مدیریت مبنی بر 

برکناری او شگفت زده شدند.
سران بارسا ابتدا به سراغ ژاوی رفتند و سپس گزینه های چون رونالد کومان 
و مائوریسیو پوچتینو هم مذاکراتی صورت گرفت ولی در نهایت با پاسخ رد همه 
آنها قرعه به نام ستین افتاد. روز معارفه، اریک ابیدال از تیم مدیریت ورزشی 
بارسا، هدف از انتخاب ستین را وارد کردن یک شوک مثبت به تیم عنوان کرد.

بازیکنان بارسا ارتباطی عمیق و پیچیده با ارنستو والورده داشتند و زمانی 
که آبیدال در یکی از مصاحبه های خود گفت که بازیکنان تمرینات والورده را 
نوعی  به  باعث شد چرا که  را  لیونل مسی  اعتراض شدید  نمی گرفتند،  جدی 

ادعا شده بود اخراج والورده کار بازیکنان بوده است.
مسی در اینستاگرام خود علنی از آبیدال درخواست کرد که بازیکنانی که 
خواهان اخراج والورده بودند را نام ببرد. بحرانی که بیش از یک هفته بارسا را 

تحت تاثیر قرار داد.
کیکه ستین قطعا گزینه مورد عالقه بزرگان رختکن بارسا نبود. او در اولین 
نشست خبری خود گفت که عاشق سبک یوهان کریوف است و وعده داد که 
با سیستمی  او  بازی ها  اولین  بازی خواهد کرد. در  او زیبا و تهاجمی  بارسای 
بارسا را به زمین فرستاد که نتیجه اش به شکست ۲-۰ در زمین والنسیا ختم 

شد تا خیلی زود مجبور به عقب نشیی شود.
عدم اقتدار الزم یا نداشتن قدرت مطلق در تصمیم گیری در نهایت سبب 
شد تا بارسای ستین روز به روز به بارسای والورده نزدیک تر شود تا جایی که 
ستین در نشست خبری اخیر خود گفت که بیش از همه به نتیجه گیری فکر 
می کند تا بازی زیبا چرا که عدم قهرمانی ممکن است به اخراج او منجر شود. 
حتی اظهارنظرهای حمایتی او در مورد بازیکنان و باشگاه نیز نتوانسته در این 

مدت، رختکن را با او همراه کند.
وضعیت ستین حاال پیچیده تر از همیشه شده است. او تا ۲۰۲۲ با بارسا 
قرارداد دارد ولی بر اساس بندی در قرارداد، مدیر جدید بارسا در تابستان ۲۰۲۱ 
می تواند حکم به قطع همکاری با او بدهد. از همان روز اول نیز برچسب مربی 
موقتی روی ستین بود و هرچند در حال حاضر هیچ گزینه ای برای جانشینی او 
در دسترس نیست)ژاوی و رونالد کومان قطعا تا سال بعد درگیر السد و تیم ملی 
هلند خواهند بود و پوچتینو هم چندین بار گفته است که هرگز سرمربی بارسا 
نخواهد شد( اما بعید است در صورت ناکامی بارسا در اللیگا و لیگ قهرمانان، 

ستین فصل بعد روی نیمکت بارسا بماند.
بازیکنان بارسا بر این اعتقادند که تیم با ستین در مسیر بهتر شدن قرار 
نگرفته و حتی کمکی در راه بهبود روند امتیازگیری هم نبوده است. تعویض های 
ستین در بازی شب گذشته بر خالف تعویض هایش برابر بیلبائو، باعث تضعیف 
تیم در دقایق پایانی شد. نه برایثویت و نه گریزمان نتوانستند چیز بیشتری به 
تیم اضافه کنند و آرتور هم که امروز در تورین برای امضا قرارداد با یوونتوس 
حضور دارد، مشخص نیست به چه علت جانشین ریکی پویج شد. بازیکنی که 

جسمش در بارسلوناست و ذهنش در ایتالیا.
دیشب لوئیس سوارز اولین اخطار را به نمایندگی از رختکن بارسا به ستین 
روی  را  ستین  بتواند  معجزه  یک  تنها  رسد  می  نظر  به  فعلی  شرایط  با  و  داد 

نیمکت بارسا حفظ کند.

سرمربیصربستاندرجامجهانیآلمانبهدلیلکرونادرگذشت
بهترین  از  یکی  پتکوویچ  ایلیکا 
 ۷۵ در  صربستان  تاریخ  های  مربی 

سالگی درگذشت.
به گزارش خبرگزاری تاس، ایلیا 
ملی  تیم  پیشین  پتکوویچسرمربی 
صربستان و مونته نگرو در ۷۵ سالگی 

درگذشت.  
 Evening براساس اخبار روزنامه
News ، پتکوویچ روز دوشنبه به دلیل 
زخم اثنی عشر در بیمارستان بستری شد. 
سر  پشت  را  کرونا  آزمایش  او  سپس 
گذاشت که نتیجه آن مثبت بود، پس از 

آن مشکالت جدی قلبی و ریوی برای او به وجود آمد و درگذشت.
پتکووویچ برای بالروس OFK و ترویان فرانسه بازی کرد. او به عنوان بخشی 
از تیم ملی یوگسالوی ، ۴3 بازی را پشت سر گذاشت و شش گل به ثمر رساند و 

به مدال نقره مسابقات قهرمانی اروپا ۱۹۶۸ نایل گشت.
دوران مربیگری این مربی از سال ۲۰۰۰ شروع شد. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ 
، پتکوویچ سرمربی تیم ملی یوگسالوی بود ، از سال ۲۰۰3 تا ۲۰۰۶ وی هدایت 
تیم ملی صربستان و مونته نگرو را بر عهده داشت و با این تیم در جام جهانی آلمان 
حاضر بود ولی تیم او عملکرد خوبی نداشت که از جمله نتایج ضعیف او شکست ۶ 

بر صفر در مرحله گروهی برابر آرژانتین بود. 
وی در سال ۱۹۹۴ با سروت قهرمان مسابقات لیگ سوئیس شد. او همچنین 
به عنوان سرمربی هدایت تیم های آریس یونان، االهلی قطر و شانگهای چین را بر 

عهده داشت. وی در سالهای اخیر رئیس فدراسیون فوتبال صربستان بود.

ایران  فوتبال  فدراسیون 
را  صریحی  و  قاطع  نامه ی 
ماهیت  درباره  فیفا  به  خطاب 
اصالحی  اساسنامه  در  فدراسیون  این 
ارسال کرده است. در این نامه بر عدم 
امکان تغییر ماهیت فدراسیون به عنوان 
یک نهاد »عمومی - غیردولتی« تاکید 

شده است.
فدراسیون فوتبال ایران در تازه ترین 
پاسخ  قاطع،  نامه ای  در  فیفا  با  مکاتبه 
ایرادهای اخیر فیفا به ماهیت فدراسیون 
فوتبال را داده تا عالوه بر توضیح درباره 
شرایط اصالح اساسنامه، توجه فدراسیون 
جهانی را به دغدغه های این فدراسیون و 

مقررات ملی کشور نیز جلب کند.
استناد  با  ایران،  فوتبال  فدراسیون 
به قوانین جاری کشور، مسائل مختلف را 
برای فیفا تشریح کرده تا بدون تغییر در 
ماهیت فدراسیون، تاییدهای بین المللی را 
دریافت کند. فدراسیون فوتبال در این نامه 
به تداوم و چرایی ضرورت حفط عنوان 
نهاد »عمومی- غیردولتی« در اساسنامه 
پیشنهادی فدراسیون تاکید و اعالم کرده 
که هر عنوانی غیر این، مغایر با قوانین 

ملی ایران خواهد بود.
در نامه مذکور با بیان اینکه تمام 
ملی  کمیته  و  ورزشی  های  فدراسیون 

المپیک برابر قانون مصوب سال ۱3۷۱ 
در مجلس شورای اسالمی جزو نهادهای 
عمومی غیردولتی به شمار می روند و به 
جز این، ماهیت دیگری در سازمان اداری 
ایران وجود ندارد، بر حفط این عنوان در 

اساسنامه تاکید شده است.
شده  تاکید  نامه  این  در  هم چنین 
 - »مستقل  مانند  عنوانی  هر  درج  که 
مانند  سازمان هایی  برای  غیرانتفاعی« 
کمیته ملی المپیک نیز در سازمان اداری 
و قانونی ایران بلحاظ هویتی موجودیتی 
ندارد و اعالم شده که احتماال درج چنین 
عنوانی در اساسنامه کمیته ملی المپیک 
عنوان های  با  مطابقت  دلیل  به  ایران 
نهادهای  در چارچوب  و  مشابه خارجی 

عمومی - غیردولتی بوده است.
سوء  رفع  برای  فوتبال  فدراسیون 
این  استقالل  اعالم  و  فیفا  با  تفاهم ها 
مجموعه در ایران، تضمین های الزم را 
داده و گواه آن را نیز عدم دخالت دولت 
این  تعلیق  زمان  از  فدراسیون  اداره  در 
فدراسیون از سال ۸۶ به این سو عنوان 

کرده است.
فوتبال  فدراسیون  حال،  این  با 
برای رفع برخی از ایرادهای جزئی مانند 
سابقه  در  مدیریت  سال   ۱۰ وجود  بند 
و  فوتبال  فدراسیون  ریاست  نامزدهای 
تا  و  داده  قرار  را مورد تجدیدنظر  غیره 
را  فیفا  مدنظر  ایرادهای  ممکن  جای 

اصالح و تلطیف کرده است.

نامه دوم فوتبال ایران به به فیفا در 
پی دومین مرحله ایرادهای فدراسیون 
ایران  فدراسیون  اساسنامه  به  جهانی 
نوشته شده است. فدراسیون فوتبال در 
نامه نخست خود به فیفا اعالم کرده بود 
که ماهیت این مجموعه همانند کمیته 
ملی المپیک، »عمومی - غیردولتی« 
است که فیفا نیز در ادامه نسبت به این 
اینکه  اعالم  با  و  گرفت  ایراد  موضوع 
عنوان  به  ایران  المپیک  ملی  کمیته 
نتفاعی«  غیرا  - »مستقل  نهاد  یک 
تا  خواست  فدراسیون  این  از  است، 
با  فوتبال  فدراسیون  تیرماه  هشتم 
همین عنوان مشابه ثبت و اصالحات 

را اعالم مجدد کند.
مطرح  حالی  در  فیفا  خواسته  این 
شده بود که رئیس کمیته  تدوین مقررات 
باره  این  در  ایران  فوتبال  فدراسیون 
می گوید: »ما دو راه داریم یا باید بگوییم 
که فدراسیون موسسه خصوصی است که 
این برخالف مقررات داخلی است یا باید 
تالش کنیم فیفا را قانع کنیم که براساس 
مقررات ملی و داخلی ایران ، فدراسیون ها 
هستند  غیردولتی   - عمومی  موسسات 
موجب  آنها  برای  دیگر  عنوانی  درج  و 
فدراسیون  اساسنامه  بین  تعارض  ایجاد 

با مقررات ملی می شود«.

نامه قاطع فوتبال ایران به فیفا؛

»عمومی-غیردولتی«بایدبماند!

شده  ارائه  تاریخ  با  فیفا 
ادامه  برای   AFC سوی  از 
 ۲۰۲۲ جهانی  جام  انتخابی 

قطر موافقت کرد.
رقابت های  الوطن،  گزارش  به 
به  قطر   ۲۰۲۲ جهانی  جام  انتخابی 
خاطر شیوع ویروس کرونا تعطیل شد. 
انتخابی جام  تیم های حاضر در  همه 
دور  آماده  را  خود  قطر   ۲۰۲۲ جهانی 
ویروس  شیوع  که  می کردند  برگشت 
به  ها  بازی  این  تا  شد  باعث  کرونا 

بیفتد. تعویق 
AFC برای برگزاری ادامه بازی ها 
دو ماه اکتبر و نوامبر را پیشنهاد داد که 
فیفا با این پیشنهاد موافقت کرده است، 
البته هنوز کشور میزبان انتخاب نشده 

چرا که قرار است ادامه بازی ها بدون 
تماشاگر و به میزبانی یک کشور باشد 
کشور  این  زیاد  خیلی  احتمال  به  که 

قطر است.
 AFC اما روزنامه الوطن نوشت که

تاریخ برگزاری مرحله نهایی انتخابی را 
هم به فیفا پیشنهاد داده که با موافقت 

آنها همراه شده است.
مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر در دو گروه ۶ تیمی برگزار 

خواهد شد.
بازی  دو  که  داده  پیشنهاد   AFC
جهانی  جام  انتخابی  نهایی  مرحله  از 
۲۰۲۲ قطر در ماه مارس ۲۰۲۱، چهار 
بازی در ماه ژوئن ۲۰۲۱، یک بازی در 
دو  و  اکتبر  در  بازی  ماه سبتامبر، یک 
بازی در ماه نوامبر ۲۰۲۱ برگزار شوند 
و همچنین قرار است که پلی آف آسیا 

در ماه مارس ۲۰۲۲ برگزار شود.
این  با  فیفا  الوطن،  اعالم  طبق 
 AFC سوی  از  پیشنهاد  های  تاریخ 

موافقت کرده است.
مرحله  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
از  خوبی  عملکرد  جهانی  جام  انتخابی 
برای  سختی  کار  و  نداده  نشان  خود 

صعود به مرحله نهایی انتخابی دارد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

موافقت فیفا با تاریخ AFC برای انتخابی جام جهانی

وضعیت لیگ برتر فوتبال 
نشده  مشخص  هنوز  بانوان 
تنها  نه  مسئوالن  و  است 
بلکه  نگرفته اند  باره  این  در  تصمیمی 

تصمیم هم برای پاسخگویی ندارند!
با گذشت چند ماه از شیوع ویروس 
کرونا و تعطیلی لیگ برتر فوتبال بانوان 
مانده  باقی  بازی های  تکلیف  هنوز 
مشخص نیست و با اینکه اکثر مربیان 
لیگ  پایان  اعالم  خواستار  بازیکنان  و 
مورد  این  در  لیگ  سازمان  اما  هستند 

تصمیم گیری نمی کند.
با اینکه لیگ بانوان بالتکلیف است 

اما مسئوالن سازمان لیگ و فدراسیون 
و  نیستند  پاسخگویی  به  حاضر  فوتبال 
بیانگر  رویه شاید  این  کرده اند.  سکوت 
آنها  برای  بانوان  فوتبال  کم  اهمیت 
در  مردان  لیگ  تکلیف  که  چرا  باشد 
همه رده های برتر و حتی دسته دو و سه 

مشخص شده است.
بارها  مختلف  مربیان  و  بازیکنان 
اعالم کرده اند که چهار بازی باقی مانده 
تیم های  جایگاه   در  تاثیری  لیگ  از 
صدرنشین ندارد و تنها تغییراتی جزئی در 
اواسط جدول ایجاد می کند، حتی وچان 
جدول  تیم  دومین  عنوان  به  کردستان 

رده بندی که برای قهرمانی با شهرداری 
پایان  بود، خواستار اعالم  رقابت  بم در 

مسابقات است.
بی توجهی به تصمیم گیری در مورد 
لیگ به معنی بی توجهی به وضعیت تعداد 
زیادی بازیکن و مربی است که ماه هاست 
به صورت انفردی تمرین می کنند و از این 

شرایط خسته شده اند.    
کمیته  مسئول  ناظمی،  گالره 
به  حاضر  نوان  با فوتبال  بقات  مسا
مورد  در  شفاف سازی  و  پاسخگویی 
وضعیت مسابقات نیست. از طرفی دیگر، 
رئیس  نایب  عنوان  به  صوفی زاده  لیال 

سکوت  هم  فوتبال  فدراسیون  بانوان 
فوتبال  وضعیت  به  بی توجهی  تا  کرده 

بانوان بیش از پیش به چشم آید.
این وضعیت می تواند نشان دهنده 
قدرت و جسارت کم مدیران فعلی فوتبال 
بانوان برای تصمیم گیری باشد. در حالی 
که پیشرفت یک رشته نیازمند مدیرانی 
مقتدر است که در زمان الزم تصمیمات 
اما مدیران فعلی  اتخاذ کنند  درستی را 
بدون اینکه خود را ملزم به پاسخگویی 
به افکار عمومی بدانند سکوت پیشه کرده 
بانوان فوتبالیست هم  و وضعیت مبهم 

ظاهرا برایشان اهمیتی ندارد.

نا مشخص بودن ادامه لیگ برتر فوتبال زنان؛

هیچکس در فوتبال بانوان پاسخگو نیست!

مربی تیم استقالل می گوید دیاباته به 
قراردادش  در  بندی  که  بوده  گفته  مجیدی 
به  می تواند  آن  از  استفاده  با  که  دارد  وجود 

مرخصی برود.
مجید نامجو مطلق مربی تیم استقالل در نشست 
خبری قبل بازی تیمش مقابل سایپا در هفته بیست و 
دوم رقابت های لیگ برتر گفت:  تیم ما حدود ۷۰ روز 
تمریناتش تعطیل بود و ما باید در چهار هفته تیم را به 
شرایط ایده آل می رساندیم.  اگر شرایط عادی بود، در 
این روزها بازیکنان ۲۰ روز استراحت فعال داشتند و با 
یک آمادگی نسبی وارد دوره بدنسازی می شدند اما در 
این سری بعد از ۷۰ روز هیچ کدام از بازیکنان شرایط 
تمرین نداشتند و بازیکنان با برنامه مربی بدنساز خود جلو 
رفتند. سایپا تیم جوانی است. با توجه به اینکه بازیکنان 
تیم ما جلوی فوالد بازی کردند و ۹ نفره هم شدند، فشار 
زیادی را تحمل کردند ولی برای بازی دوشنبه بازیکنان 

تمام تالش خود را انجام خواهند داد.
او در خصوص بازی برابر فوالد گفت: ما در ۴۵ 
دقیقه اول برابر فوالد، با توجه به اینکه هوا گرم بود، ۵۲ 
درصد توپ و میدان بازی را در اختیار داشتیم و نمایش 
خوبی داشتیم اما با توجه به شرایطی که پیش آمد، بازی 
را واگذار کردیم. االن توجه ما به بازی های آینده است و 

جام حذفی را در پیش داریم که در آن مدعی هستیم و 
امیدوارم برابر تیم سایپا بتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم. 
این پیروزی می تواند شرایط روحی و روانی بازیکنان را 
بهبود ببخشد و در فصلی که چنین اتفاقاتی افتاده است، 
به تمام نفرات خود نیاز داریم و نیاز به یک تیم خوب داریم. 
قطعا ما از این تجربه ها استفاده خواهیم کرد و به سمت 
موفقیت می رویم. نامجو مطلق در خصوص مصدومان 
استقالل گفت: تیم استقالل متشکل از بازیکنان خوبی 
است و مصدومیت هایی که برای بازیکنانی امثال مرتضی 
تبریزی و ارسالن مطهری پیش آمده است، موجب شده 
گزینه های ما کمتر می شوند و با توجه به نبود شیخ دیاباته 
به علت به دنیا آمدن فرزندش، ما گزینه های جوان خود 

را برای خط حمله در نظر داریم.
مربی استقالل درباره مسافرت دیاباته به فرانسه 

گفت: دیاباته با استقالل قرارداد دارد و با توجه به زایمان 
همسرش به فرانسه رفته است. او در تمرینات هم نگران 
این مساله بود و در وهله اول فرهاد مجیدی با رفتن او 
مخالف بود اما در ادامه پذیرفت که او به فرانسه برود. 
چون دیاباته گفته بود بندی در قراداد او در خصوص 

مرخصی وجود دارد.
او درباره حضور تماشاگران در استادیوم گفت: حضور 
تماشاگر باعث جذابیت فوتبال می شود و امیدوارم هر چه 
زودتر مساله کرونا حل شود و مردم به شرایط عادی شان 
برگردند. ما وقتی سوار هواپیما شدیم، ازدحام در هواپیما کار 
ما سخت کرد چون این ازدحام در ذهن بازیکنان تاثیرگذار 
بود امیدوارم در درجه اول این بیماری از بین برود. این را 
می دانیم بازی ها بدون حضور تماشاگرها هیچ لطفی ندارد 
به خصوص اینکه استقالل هواداران میلیونی دارد و حضور 

هواداران می تواند انگیزه زیادی به بازیکنان بدهد.
پایان  در  آبی پوشان  اینکه  درباره  استقالل  مربی 
تمام تالش  رتبه ای کسب می کنند، گفت:  فصل چه 
ما این است که حداکثر امتیازات را کسب کنیم. یک 
سری اتفاقات دست ما نیست اما هدف ما این است که 
را  را بگذاریم. ما لیگ قهرمانان آسیا  توان خود  تمام 
هم در پیش داریم و فکر می کنم در آن جا هم بتوانیم 

موفق باشیم.

توجه ما به بازی های آینده است؛

نامجو مطلق: حضور تماشاگر باعث جذابیت فوتبال می شود
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مشهد  شهرستان  گروه 
سمیه باقرزاده

با حضور رئیس بهداشت 
و درمان شمال شرق صنعت نفت و مدیر 
هماهنگي و نظارت بر تولید شرکت ملي 
اورژانس  مرکز  مجهزترین  ایران،  گاز 
منطقه عملیاتي  در  گاز  و  نفت  صنعت 
خانگیران سرخس به بهره برداري رسید.

رئیس طب صنعتي مرکز خانگیران 
به  توجه  با  گفت:  خصوص  این  در 
بودن منطقه گازي خانگیران  عملیاتي 
و خطرات ناشي متعدد از قبیل گاززدگي، 
آتش، انفجار و سقوط به لحاظ اشتغال 
بکار حدود چهار هزار نفر در دو مجموعه 
بزرگ شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي 
نژاد و شرکت بهره برداري نفت و گاز 
اورژانس  مرکز  یک  طلبید  مي  شرق، 

بزرگ و مجهز به کارکنان صنعت نفت 
و گاز خدمات رساني نماید.

اینکه  بیان  با  هاشمي  رضا  سید 

احداث این مرکز اورژانس یک و سال نیم 
به طول انجامید افزود: این مرکز در فضایي 
به مساحت 33۰ متر مربع احداث شده و 

داراي ۱۶ تخت بیمارستاني و بخش هاي 
سوختگي، احیا مصدومین، نوار قلب، اتاق 
پزشک، پذیرش و پرسنلي و انبار مي باشد. 
وی تاکید کرد: تمام تجهیزات پزشکي 
مستقر در مرکز اورژانس خانگیران برابر با 
ضوابط استاندارد وزارت بهداشت و درمان 

خریداري شده است.
حاضر  حال  در  کرد:  بیان  وي 
 ۱۶ داراي  اورژانس  جدید  ساختمان 
تخت است و قابل افزایش تا ۲۰ تخت 

بیمارستاني مي باشد.
این  کرد:  نشان  خاطر  هاشمي 
مرکز زیرنظر سازمان بهداشت و درمان 
وزارت نفت با هدف خدمت رساني به 
در  انرژي  تولید  مقدم  خط  تالشگران 
منطقه شمال و شمال شرق کشور راه 

اندازي شده است.

افزایشظرفیتپذیرشوارتقايکیفيخدماتاورژانسيبابهرهبرداري
ازمرکزجدیداورژانسصنعتنفتوگازدرمنطقهعملیاتيخانگیرانسرخس

ماهه سه در اردبیل استان گاز شرکت عملکرد
سالجاری

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل سردار اسماعیلی 
مدیر عامل این شرکت، عملکرد سالجاری شرکت گاز استان را بدین شرح 
توضیح داد: در سه ماهه ابتدایی سال جاری بیش از دو هزار و ۵۰۰ مصرف 
کننده جدید در بخشهای مختلف اعم از خانگی،تجاری و صنعتی جذب این 
شرکت گردیده است که در همین راستا تعداد مشترکین گاز طبیعی از بدو 

تأسیس این شرکت به ۴۹۲ هزار ۸۲۹ مشترک رسیده است.
استان  در سطح  ازگاز طبیعی  مند  بهره  روستاهای  اسماعیلی  سردار 
اردبیلرا ۱3۱۵ روستا برشمرد و جمعّیت شهری بهره مند از گاز طبیعی در 
سطح استان را صد در صد و جمعیت تحت پوشش روستایی را بیش از ۹۴ 
درصد عنوان کرد و افزود : استان اردبیل دارای ۲۹شهر می باشد که تمامی 

ساکنین شهرها از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عملیات شبکه گذاری 
و نصب انشعابات اظهار داشت : ازابتدای سالجاری تاکنون به میزان 3۵ 
کیلومتر شبکه گاز به شبکه های گازرسانی این استان اضافه شده است که 
با این وجود میزان شبکه گذاری از ابتدای تأسیس شرکت تا کنون به بیش 
از نه هزار و ۶۶۰ کیلومتر رسیده و تعداد یک هزار  و 3۷ عدد  انشعاب 
گاز جدید نیز در سطح استان نصب گردیده که تعداد انشعابات نصب شده 
در سطح استان اردبیل تا کنون به ۲3۸ هزار و 3۲۵ انشعاب رسیده است.

تهیهکابل6×۲بهمتراژ6981۲متر
بهتعداد۷۰قرقره

 سرپرست امور تدارکات شرکت توزیع برق استان اردبیل گفت :کابل 
۶×۲ به متراژ ۶۹۸۱۲ متر تهیه شد .

یحیی بند علیزاده گفت: امور تدارکات مسئول اصلی خرید تجهیزات، 
کاال و خدمات برای شرکت توزیع برق استان می باشد. 

وی افزود :همکاران امور تدارکات همواره درتالش هستند تا با مقایسه 
قیمت ها و کیفیت کاالها و خدمات،مناسب ترین، بهترین و ارزشمند ترین 

سفارش خرید را برای شرکت توزیع برق استان انجام دهند.
سرپرست امور تدارکات اظهار داشت : مدیریت خرید و تدارکات یکی 
از فعالیت های اصلی و ستادی هر سازمان در جهت رسیدن به اهدافش 
می باشد و تمامی امور مرتبط با خرید کاال و خدمات مورد نیاز برای انجام 

تمامی فرایندها را در بر می گیرد. 
تدارکات با تمامی بخش های شرکت  :امور  افزود  بندعلیزاده  یحیی 
توزیع برق استان در ارتباط است و به نوعی ارتباط شرکت توزیع برق اردبیل 

با تامین کنندگان خارجی را برقرار می سازد.
 : داشت  اظهار  استان  برق  توزیع  شرکت  تدارکات  امور  سرپرست 
مواردی چون خرید و تدارک بهنگام و به موقع، در این حوزه از اهمیت 

بسزایی برخوردار است .
اجناس  و  کاالها  توزیع  به  نسبت  اقدام  و  ریزی  برنامه  افزود:  وی 
خریداری شده و جلوگیری ازخریدهای غیرضروری و رعایت استانداردهای 
نگهداری کاال درانبار،یکی از اولویت های کاری و مهم این امور می باشد.

 وی در ادامه عنوان کرد: کابل ۶×۲ به متراژ ۶۹۸۱۲متر جهت تسریع 
در روند واگذاری انشعاب مشترکان و افزایش رضایتمندی هم استانی های 

عزیز تهیه شد .

بخشیازسامانهدومآبرسانیاصفهانبزرگ
سالآیندهواردمدارمیشود

ــد  ــا تاکی ــان ب ــتان اصفه ــالب اس ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
بــر اینکــه اســتان اصفهــان در حــوزه آب شــرب دچــار تنــش نیســت، 
بلکــه دچــار بحــران اســت، گفــت: تــا زمانــی کــه ســامانه دوم آبرســانی 
اصفهــان بــزرگ وارد مــدار نشــود در تامیــن آب شــرب دچــار مشــکل 
هســتیم امــا پیــش بینــی مــی شــود بخشــی از ایــن طــرح، ســال آینــده 

وارد مــدار شــود.
هاشــم امینــی افــزود: تــا زمانــی کــه ســامانه دوم آبرســانی اصفهــان 
بــزرگ وارد مــدار آب شــرب اصفهــان نشــود به طــور قطــع در مواقع پیک 
مصــرف، در شــرایط ســختی بــرای تامیــن آب شــرب قــرار داریــم، امــا 
امیدواریــم بــا وجــود بســیاری از کــم لطفــی هــا در ســال آینــده بخشــی 

از ســامانه دوم آبرســانی اصفهــان بــزرگ، وارد مــدار شــود.
وی بــا بیــان اینکــه شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان متولــی اجرای 
پــروژه ســامانه دوم آبرســانی اصفهــان بــزرگ اســت، گفــت: با ایــن وجود 
شــرکت آب و فاضــالب بــه عنــوان بهــره بــردار ایــن پــروژه بخشــی از 
تامیــن مالــی آن را برعهــده گرفتــه و در حــال اجــرای لولــه هــای ۱۴۰۰ 

ایــن پــروژه اســت.
امینــی همچنیــن بــه پیشــرفت 3۰ درصــدی ســازه ای ســامانه دوم 
آبرســانی اصفهــان بــزرگ اشــاره کــرد و گفــت: در حــال حاضــر بحــث 
لولــه گــذاری و تامیــن تجهیــزات ایــن طــرح در حــال پیگیــری اســت و 
مدیریــت اســتان در نظــر دارد بخشــی از ســامانه دوم آبرســانی اصفهــان 
ــزرگ را از ســال آینــده وارد مــدار کنــد  و از ایــن طریــق کمبــود آب  ب

شــرب و بهداشــت ۵۶ شــهر و 3۰۰ روســتای اســتان مرتفــع  گــردد. 
وی همچنیــن تاکیــد کــرد: تصفیــه خانــه بابــا شــیخعلی بــه عنــوان 
یکــی از پیشــرفته تریــن تصفیــه خانــه هــای کشــور اســت کــه از لحــاظ 
مباحــث کیفــی آب هیــچ مشــکلی نــدارد و سیســتم اُزون کلــر آن شــرایط 

دارد. مناسبی 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکه 
بســته شــدن زاینــده رود موجــب حــذف و خالــی شــدن چــاه هــای فلمــن 
مــی شــود، اظهــار کــرد: بــا اقدامــات صــورت گرفتــه بــه دنبــال افزایــش 
ظرفیــت انتقــال آب از تونــل اشــترجان هســتیم کــه مــی توانــد حــذف 

چــاه هــای فلمــن را جبــران کنــد.
وی همچنیــن در خصــوص بازچرخانــی آب خاکســتری در اصفهــان، 
اظهــار کــرد: در ایــن خصــوص شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان 
ــا ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان جهــت جمــع  تفاهــم نامــه ای ب
آوری آب هــای خاکســتری امضــا کــرده و قــرار اســت برخــی مجتمــع 
هــا، آمــوزش و پــرورش، مــدارس و ... آب خاکســتری را بــه چرخــه برخی 
مصــارف از جملــه آبیــاری برگرداننــد و امیدواریــم آب خاکســتری یکــی از 

الزامــات احــداث مجتمــع هــای مســکونی شــود.

پیشبینیهمکاری116مگاواتیطرحهایپاسخگویی
بارمشترکانهمکاربرقدرپیکباردرمازندران

دنیای جوانان- گروه شهرستان مازندران-درخشنده
پیش  از  مازندران  برق  توزیع  شرکت  مصرف  مدیریت  دفتر   مدیر 
پاسخگویی  های  در طرح  مشترکان همکار  بینی همکاری ۱۱۶ مگاواتی 
امسال خبر داد.مهندس سید محمد علیان گفت: در طرح  تابستان  بار در 
ها پاسخگویی بار در تابستان امسال بیش از ۴۰ مگاوات با جلب همکاری 
مشترکین صنعتی محقق می گردد.وی افزود همچنین بیش از ۶۸ مگاوات نیز 
از طرحهای جلب همکاری مشترکین اداری، سایر مصارف دیماندی، صنایع 
کشاورزی و طیور شامل شالیکوبیها و مرغداریها، سردخانه ها، ایستگاههای 
گاز فشرده طبیعی و دارندگان مولدهای برق خودتامین تحقق خواهد یافت.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق مازندران به همکاری 
خوب مشترکین سایر مصارف دیماندی، جایگاه های سوخت رسانی سی 
ان جی و نیز استفاده از مولدهای خود تامین در ساعات اوج بار پرداخت و 
خاطرنشان کرد: جایگاه های سی ان جی با همکاری ۵ مگاواتی و مشترکین 
سایر مصارف دیماندی با حدود ۴ مگاوات و مولد های خود تامین نیز در 
ساعات اوج بار حدود ۲ مگاوات در پیک بار تابستان امسال با شرکت توزیع 
نیروی برق مازندران همکاری می نمایند تصریح کرد با همکاری ۱۰ درصد 
مشترکان خانگی مازندرانی در ساعات پیک بار امسال می توان تابستان کم 
دغدغه ای پشت سر گذاشت. وی از مشترکان خانگی مازندرانی خواست تا در 
ساعت اوج مصرف که از ساعت ۱3 تا ۱۷ می باشد از وسایل برقی پر مصرف 
و غیر ضرور شامل ماشین لباسشویی، ظرفشویی، جاروبرقی و اتو، خودداری 

و استفاده از این وسایل را به اوایل صبح و یا اواخر شب منتقل نمایند.
 

برگزاریمانورسطحCافتفشارگازدرشرکتگاز
استانایالم

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم عباس شمس اللهی 
مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم گفت: بر اساس دستورالعمل های ابالغی 

HSE شرکت ملی گاز و مصوبه کمیته بحران شرکت گاز استان ایالم ...
برگزاری مانور سطح C افت فشار گاز در شرکت گاز استان ایالم به 
اللهی مدیر  گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم عباس شمس 
ابالغی  اساس دستورالعمل های  بر  ایالم گفت:  استان  گاز  عامل شرکت 
HSE شرکت ملی گاز و مصوبه کمیته بحران شرکت گاز استان ایالم به 
منظور حفظ آمادگی کارکنان در مقابله با بحران، مانور افت فشار گاز سطح 
C در دو ایستگاه TBS شهر ایالم برگزار شد. وی اظهار داشت: این مانور 
با حضور واحد های عملیاتی و ستادی در اداره گاز ناحیه ایالم در دو ایستگاه 
اصلی شهر و به منظور بررسی نقاط قوت و شناسایی نقاط قابل بهبود و 
مسائل و مشکالت موجود برگزار گردید. غالم رضا غضنفری رئیس پدافند 
غیر عامل و مدیریت بحران افزود: طبق سناریو تعریف شده این مانور که 
بدون هماهنگی و اطالع رسانی قبلی به کارکنان انجام شد از طریق سامانه 
پیامکی به گروه های امدادی و پشتیبانی جهت حضور در محل های تعیین 
شده گروه بندی مصوب کمیته بحران اطالع رسانی گردید و سپس مدت 
زمان حضور پرسنل ، تجهیزات و اقالم تعمیراتی مورد نیاز و خودروهای 
عملیاتی مورد بررسی و پایش قرار گرفت. در پایان مانور جلسه کمیته بحران 
با حضور اعضای کمیته بحران شرکت گاز استان ایالم تشکیل و نقاط قوت 
و قابل بهبود مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راهکارهای پیشنهادی جهت 

اجرای مانورهای بعدی مصوب گردید.

ظرفیت درصد 5۰ با مرکزی استان کتابخانههای
بازگشاییشدند

مدیرکل کتابخانه های استان مرکزی گفت: ۷۲ کتابخانه عمومی این 
استان با ۵۰ درصد ظرفیت و رعایت دستورالعمل های بهداشتی بعد از سه 

ماه تعطیلی بازگشایی شدند.
»مهدی ثامنی«  افزود: حضور اعضای کودک در کتابخانه های استان 
امکان پذیر نیست و خانواده ها می توانند کتاب کودک را انتخاب و برای او 

به صورت امانتبه منزل ببرند.
وی اظهار داشت: کتابخانه های عمومی استان که مراجعان زیادی دارند 
باید از شیوه نوبت دهی استفاده کنند و اولویت با شرکت کنندگان آزمون 

سراسری دانشگاهها است.
مدیرکل کتابخانه های استان مرکزی گفت: همچنین برای رعایت نکات 
بهداشتی و حضور نداشتن اعضا در محیط کتابخانه؛ کارت عضویت اعضا به 

صورت اتوماتیک تمدید می شود.
ثامنی افزود: امانت کتاب از ۲ هفته به یک ماه و غیرقابل استفاده بودن 
مخزن کتابخانه برای اعضا از دیگر دستورالعمل های بازگشایی کتابخانه های 

عمومی استان است.
وی اظهار داشت: سالن مطالعه کتابخانه استاد دهگان و کتابخانه شهید 

زراستوند اراک به ترتیب ویژه زنان و مردان پیش بینی شده است.
یک میلیون و ۸۴ هزار و ۹3۶ جلد کتاب در ۹۰۴ هزار و ۱۶۲ عنوان 

در کتابخانه های استان مرکزی وجود دارد 

در جلسه مدیرکل نوسازی مدارس استان با نایب رئیس دوم 
مجلس تاکید شد؛

لزومتوجهویژهبهساختفضاهایآموزشیاستاندارد
 دولت لطفی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل 
نایب رئیس دوم مجلس شورای اسالمی دیدار و در مورد  نیکزاد  با علی 

وضعیت فضاهای آموزشی استان گفت و گو کرد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان اردبیل، دولت 
لطفی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیزمدارس استان در نشست مشترک 
با علی نیکزاد نائب رئیس دوم مجلس شورای اسالمی ضمن ارائه گزارش 
عملکرد نوسازی مدارس اردبیل از استانداردسازی سامانه های گرمایشی و 
جمع آوری بخاری های نفتی در ۲۵۱ مدرسه تا هفته آینده و برنامه های 
پیش رو برای استاندارد سازی بخاری های گازی غیر استاندارد در¬ ۱۴۱ 

مدرسه استان خبر داد .
دولت لطفی با اشاره به تعهدات ۱۶۰ میلیارد ریالی خیرین مدرسه ساز 
در جشنواره سال گذشته گفت : سازمان نوسازی مدارس به میزان تعهدات 
خیرین، اعتبارات ملی به نوسازی مدارس استان تخصیص می دهد که این امر 
الزمه افزایش تعهدات خیری می باشد و نمایندگان محترم و مسئولین سایر 
نهاد های استان بایستی در جذب و معرفی خیرین مدرسه ساز کوشا باشند.

لطفی به بررسی و اعالم نیاز پنج پروژه جدید از محل اعتبارات ملی 
شامل ساخت مدارس شش کالسه نوران، دو کالسه شهریور، دو کالسه 
گرفته  صورت  خیر  با  شامی  شندر  کالسه   ۲ مدرسه  شامی)توافق  شندر 
است( ، وتخریب مدرسه قدیمی شیخ احمد جهت افزایش فضا و تعمیر و 
بهسازی مدرسه رویین درق اشاره نمود و از فعالیت ۱۲۰ پروژه در حال اجرا 

در استان خبر داد.
اردبیل ضمن تشریح طرح آجر به  مدیر کل نوسازی مدارس استان 

آجر، خواستارهمکاری و جذب مشارکت در راستای اجرای این طرح شد.
وی افزایش اعتبارات تخریب و بازسازی ، تخصیص اعتبار تکمیل پروژه 
های نیمه تمام ملی و استانی ، افزایش اعتبار استاندارد سازی تأسیسات 
حرارتی و کمبود نیرو را از مشکالت و در خواست های اداره کل نوسازی 

مدارس استان اردبیل خواند.
علی نیکزاد نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین ضمن تقدیر از 
مناطق  زدایی  محرومیت  ، جهت  اردبیل  استان  مدارس  نوسازی  اقدامات 
استان در زمینه فضاهای آموزشی و پرورشی قول مساعد داد که جهت اخذ 
اعتبارات الزم و¬افزودن فضاهای آموزشی در مناطق کم برخوردار استان 

تمام تالش خود را به کار خواهد بست.
زیربنایی یک  و  اصلی  رکن  بعنوان  پرورش  و  آموزش  افزود:  نیکزاد 
کشور محسوب می شود و برای تربیت افراد جامعه، آموزش و پرورش باید 
قوی و مقتدر عمل کند و در این راستا باید توجه ویژه به فضاهای آموزشی 
بشود تا دانش آموزان در یک فضای استاندارد و با نشاط به تحصیل علم 
و دانش بپردازند در نتیجه برای داشتن کشوری پیشرفته و آباد باید تالش 

کنیم و مدرسه ایمن احداث کنیم.

ه  قر ا  هر ز - ر یا شهر
ر  د ن: نا ا جو ی  نیا د غی- با
نشست خبری روابط عمومی 
با  تهران  استان  غرب  آبفای  شرکت 
شهریار،  شهرستان  جمعه  امام  حضور 
و  مدیران  و  رسانه  اصحاب  از  برخی 
برگزار  آبفا  عمومی  روابط  مسئولین 
شد، حجت االسالم و المسلمین سالمی 
با تاکید بر نقش تعیین کننده مصرف 
با  و  شرب  آب  برای  بهینه  و  درست 
اشاره به آیات قرآنی در این خصوص 
گفت: در دین مبین اسالم آیات کمی 
و  جان  حفظ  بر  موثر  عوامل  درمورد 
حیات انسان اشاره شده است که یکی 
آیه  »  مورد  این  در  قرآن  آیات  از 
 « َحیٍّ  َشْیٍء  ُکلَّ  لَْماِء  ا ِمَن  َجَعلَْنا  َو
فرمایند  می  متعال  خداوند  که  است 
آب را مایه حیات برای هر چیزی قرار 
اشاره  مهمی  بسیار  نکته  به  که  داده 
می کند و همه حیات جهان را بر پایه 

آب  بیان می فرمایند. 
با  باید  مردم   : افزود  ادامه  در  او 
راستای  در  گرانبها  آیه  این  از  تاسی 
تفکر و تامل در مورد این نعمت و نحوه 
اقدام  آن  از  بهینه  و  مناسب  استفاده 
نمایند تا آیندگان نیز بتوانند از آن بهره 
مند شوند، این در حالی است که خداوند 
بندگانش  برای  را  هایی  نعمت  منان 
ارزانی می دارد و رحمت و یا بالیی که 
بعد از آن فرو می فرستد، قطعًا به دلیل 
استفاده  در خصوص  انسانی  رفتار  نوع 
از آن یا عدم ثنای خداوند و اسراف در 
آن خواهد بود و خداوند بدون حکم و 
اسباب ، بالیی را همچون کرونا بر انسان 

نمی فرستد . 
ادامه  در  سالمی  االسالم  حجت 
مصرف  به  توجه  ضرورت  بر  تاکید  با 
از  بردن  بهره  در  روی  زیاده  عدم  و 
نعمتهای الهی ادامه داد: ما باید در راه 
تقوای  خداوند  های  نعمت  از  استفاده 
مصرف داشته باشیم چرا که تقوا تنها 
و  تفکر  بلکه  نیست  مذهب  و  دین  در 
استفاده مناسب نعمت های خداوند نیز 
الزم است و تقوای مصرف نیز جزئی از 

ایمان و خداشناسی است . 
سالمی یادآور شد: بزرگترین نعمت 
و وظیفه برای انسان مصرف بهینه در 
بعنوان  ابعاد زندگی است که آب  تمام 
مایه حیات در صدر این نعمات خداوندی 
است و باید خود را برای هر قطره آب 
مسئولیت  با  یقین  به  و  بدانیم  مسئول 
خشنودی  خصوص،  این  در  پذیری 
خداوند و بندگانش را موجب خواهیم شد. 
حجت االسالم و المسلمین سالمی 
در بخشی دیگر از سخنان خود ضمن 
تقدیر و تشکر از خدمات ارزنده و شبانه 

غرب  وفاضالب  آب  مسئولین  روزی 
تهران بخصوص شهریار گفت:  استان 
امروز شاهدیم که مسئولین شرکت آب 
با سختی و مشقت فراوان  و فاضالب 
سالم  و  مستمر  آب  تامین  راستای  در 
برای غرب استان و شهریار در تالشند 
برخی  نباید  اما  دارد  قدردانی  که جای 
روزی  شبانه  تالش  این  شهروندان  از 
را با عدم مصرف بهینه پایمال کرده و 
برای راحتی خود حق و حقوق دیگران 

را نادیده بگیرند.
را  و سازهای غیرمجاز  او ساخت 
یکی از دالیل کم آبی در برخی از نقاط 
شهرستان به ویژه روستاها بیان کرد و 
باشد،  خراب  پایه  از  بنایی  اگر  افزود: 
آن مشکل  قطعات  و  ذرات  قطعا همه 
دارد و معتقدم اگر فردی در این بناهای 
غیرقانونی آب شرب غیرمجاز را مصرف 
از  نامطلوب  استفاده  کند حکم حرام و 
بیت المال مردم دارد و اعتقاد دارم اگر 
کسی اهل نماز و عدالت و مردانگی و 
منش باشد ، هیچ وقت دست به چنین 

کاری نمی زند و ما نیز در شورای تامین 
شهرستان سعی داریم با این موارد به جد 

برخورد نماییم.
او اذعان داشت: دقت در مصرف 
جامعه  یک  پیشرفت  باعث  شک  بی 
که  است  ای  نتیجه  این  و  شود  می 
به  روایات  و  آیات  از  در  بسیاری 
اشاره شده  صورت روشن در مورد آن 
و کارشناسان به آن ایمان آورده اند و 
کشور ما نیز بی شک با مصرف متعادل 
راهکاری  تمهید  ضمن  متعارف  و 
آینده فرزندانمان باعث  کاربردی برای 
خیر و برکت برای شهر و روستا و منطقه 

خواهد شد . 
یان  پا در  ر  شهریا جمعه  مام  ا
بهینه آب  سخنان خود گفت: مصرف 
روستاها  و  شهرها  حوزه  در  تنها  نه 
حوزه  در  بلکه   ، شود اصالح  ید  با
بسیار  تمهیدات  باید  نیز  کشاورزی 
نیم  ا بتو تا  د  شو ه  یشید ند ا مهمی 
زمان  طی  را  حوزه  این  مشکالت 
کوتاه رفع نماییم، چرا که اگر به همین 
منوال ادامه دهیم در آینده با مشکالت 
برای  و  شد  خواهیم  روبرور  بسیاری 
روزافزون  پیشرفت  و  کشور  موفقیت 
آن باید همه در این خصوص تریبون 
نظام باشیم تا با فرهنگ سازی بسیار 
کاربردی بتوانیم جامعه خوب و مترقی 
امیدوارم در سایه رعایت  و  بسازیم  را 
مصرف  موضوعات  در  مردم  مناسب 
آب بتوانیم اقدامات موثر و خوبی را از 
سوی مردم بزرگ و متدین شهرستان 
شهریار در مورد مصرف بهینه و درست 

و صحیح آب ببینیم.

امام جمعه شهرستان شهریار:
 باید مصرف بهینه آب ، تبدیل به یک فرهنگ عمومی در جامعه شود 

قوِل  "آرامی" برای ایجاد آرامِش آبی در نشست با مدیران آبفا؛  
پیگیِر مشکالت آب هرمزگان در سبِد پر اولویِت مجلس خواهیم بود
 تامین پایداری منابع آبی استان با اجرای طرح های زیرساختی 

 »آرامی« نماینده مردم 
حوزه مرکزی استان در مجلس 
امروز در نشست با مدیرعامل 
و معاونین آبفا هرمزگان، با بیان دغدغه 
های کم آبی به ویژه در بخش روستاها 
این  در  آبی  آرامش  ایجاد  ضرورت  و 
استان، تصریح کرد: به عنوان نمایندگان 
مردم به جد پیگیر مطالبات مردم به ویژه 
از  پر  سبِد  در  هرمزگان  آب  مشکالت 

اولویت های مجلس خواهیم بود. 
مردم  نماینده  آرامی«  “منصور 
آباد  حاجی  قشم،  بندرعباس،بندرخمیر، 
و ابوموسی در مجلس شورای اسالمی 
و  آبرسانی  توسعه  به ضرورت  اشاره  با 
استان،  روستاهای  آبی  وضعیت  بهبود 
گفت: امسال به طور جدی پیگیر افزایش 
سهم هرمزگان به ویژه در حوزه آبرسانی 
در قانون بودجه ریزی کشور خواهیم بود. 
عضو هیات رئیسه کمسیون عمران 
به  رسیدگی  ینکه  ا بیان  با  مجلس 
اولویت  از  یکی  آب  حوزه  مشکالت 
های این کمسیون است، اظهار داشت: 
برای رفع چالش های حوزه آِب استان 
این  و مشکالت  مسائل  انتقال  نیازمند 
از  تخصصی  تیم  یک  قالب  در  حوزه 
سوی آبفا هستیم تا ضمن انتقال چالش 
ها و پیشنهادات قانونی به مجلس، سهم 
هرمزگان در قانون بودجه ۱۴۰۰ بیش از 

گذشته دیده شود.  
آرامی در ادامه با اشاره به عملکرد 
علی  آبرسانی  حوزه  در  آبفا  مطلوب 
احداث  موجود،  آبی  های  تنش  رغم 

آبی  منابع  ایجاد  و  ها  کن  شیرین  آب 
تاثیر  راهکاری  را  استان  این  در  پایدار 
گذار در بهبود وضعیت منابع آبی خواند 
حوزه حرف  این  در  هرمزگان  گفت:  و 
اول را در کشور می زند که می طلبد با 
ارائه پیشنهادات قانونی در بحث بودجه 
ریزی و قانونگذاری، سکاندار این حوزه 
در کشور باشیم و از حقوق به حق مردم 

استان دفاع کنیم.   
وی همچنین با تاکید بر اینکه؛ در 
خصوص تحقق مطالبات و خواسته های 
مردم استان نباید به حداقل ها اکتفا کرد، 
خاطرنشان کرد: ما به طوری جدی پیگیر 
تخصیص سهم 3۰ درصدی هرمزگان از 
آب شیرین کن یک میلیون متر مکعبی 
بیشتِر  پایداری  شاهد  تا  بود  خواهیم 

وضعیت آبی شهر بندرعباس باشیم.  
بهره براری از فاز نهایی آب شیرین 

کن بندرعباس تا پایان سال ۹۹ 

مدیرعامل آبفا هرمزگان نیز در این 
های  پروژه  اجرای  به  اشاره  با  نشست 
مهم زیرساختی و اساسی در حوزه آب 
استان در سال های اخیر، اظهار داشت: 
شهرهای  آب  تامین  استراتژی  تعریف 
از  بندرعباس  شهر  ویژه  به  ساحلی 
مهمترین  از  یکی  ها  کن  شیرین  آب 
که  طوری  به  است  بوده  اقدامات  این 
پایداری  در  را  اتفاقات خوبی  زودی  به 
منابع آبی استان به ویژه شهر بندرعباس 

خواهیم داشت. 
امین قصمی گفت: در حال حاضر 
یکصد  آب شیرین کن  دوم  و  اول  فاز 
هزار مترمکعبی بندرعباس در مجموع با 
ظرفیت ۴۰ هزار مترمکعب در شبانه روز 

در مدار بهره برداری قرار دارد.
درصد   ۹۰ اینکه  بیان  با  وی 
بندرعباس  کن  شیرین  آب  تجهیزات 
بهره  با  گفت:  است،  شده  ی  خریدار 

برداری از فاز نهایی این پروژه تا پایان 
شش ماهه دوم امسال، شاهد انتقال آب 
با کیفیت به مخازن ذخیره آب داماهی 
های  شهر  در  آب  همگن  توزیع  و 
روستاهای  و  خمیر  بندر  بندرعباس، 

مسیر خواهیم بود. 
پروژه  همچنین  افزود:  قصمی 
مترمکعبی  هزار   ۴۰ کن  شیرین  آب 
بندرعباس را نیز در دست ساخت داریم 
که با اجراي آن، سهم منابع  آبی این 
شهر از آب شیرین کن ها به ۱۴۰ هزار 

متر مکعب در شبانه روز می رسد. 
وی در ادامه با اشاره به مشکالت 
کم آبی روستاهای شهرستان قشم که 
منجر به نوبت بندی آب در این روستاها 
شده، گفت: در این رابطه با هدف تامین 
آب پایدار در این روستاها، دو پروژه آب 
شیرین کن رمچاه و باسعیدو هریک به 
مرحله  در  مترمکعب  هزار   3 ظرفیت 

ساخت و بهره برداری داریم.   
به گفته ی مدیرعامل آبفا استان؛ 
خانه  تصفیه  اول  فاز  از  برداری  بهره 
فاضالب شهرک پیامبر اعظم بندرعباس 
با ظرفیت ۲۰ هزار مترمکعب ، اجرای 33 
کیلومتر خط انتقال آب از آب شیرین کن 
بندرعباس به مخازن ذخیره آب داماهی، 
ترمیم و بازسازی مخازن شماره چهار و 
یک داماهی و مخزن ششصد دستگاه و 
بازسازی و بهسازی سامانه های توزیع 
آب قشم با هدف ارتقاء سطح پایداری 
منابع آبی این شهر از جمله پروژه های 
آماده بهره برداری آبفا در سال جاریست.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز از اقدامات 
مسئولیت  خصوص  در  البرز  استان  گاز  شرکت 
اجتماعی این شرکت می گوید. به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز استان البرز، حسین تقی نژاد، مدیرعامل 
شرکت گاز استان البرز با بیان اینکه اگر سازمانی وظایف خود 
را به درستی انجام دهد، در واقع مسئولیت خود را به انجام 
رسانده است گفت: در کنار وظایف اگر به جامعه نیز خدمت 
شود، مسئولیت اجتماعی محسوب می شود.وی خاطر نشان 
کرد: ما باید به این نکته دقت داشته باشیم که تصمیمات ما 
بر جامعه اثر می گذارد.مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با 
اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت اجتماعی 
شرکت گاز استان البرز تصریح کرد: شرکت گاز استان البرز 
متولی  که  مدارس  گازی  تاسیسات  سازی  مقاوم  بحث  در 
اجرایی آن سازمان مقاوم سازی است، مشارکت و همکاری 
دارد.این مقام مسئول تاکید کرد: این شرکت با عضویت و 
فعالیت در نهادهای اجتماعی، محیط زیست، منابع طبیعی و 

بحث های آلودگی هوا تالش های خوبی می کند. همچنین 
در حال حاضر نیز کمپین های کمک های مومنانه شکل 
گرفته است که کمک های نقدی خود را جمع آوری و در 
داشت:  اظهار  نژاد  دهند.تقی  می  قرار  نیازمند  افراد  اختیار 
گاز  بین شرکت  نامه  تفاهم  امضاء  در جهت  سازی  زمینه 
استان البرز با ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان کشور در 
راستای استفاده از امکانات یکدیگر در جهت رفع مشکالت 
مردم و باال بردن ضریب ایمنی مصرف گاز یکی دیگر از 
برنامه های در دست اقدام این شرکت است.مدیرعامل شرکت 
گاز استان البرز خاطر نشان کرد: تفاهم نامه همکاری فی 
ما بین شرکت گاز استان البرز و اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان البرز منعقد شده است که در این تفاهم 
نامه مقرر شد برای جبران بخشی از تخریب های طرح خط 
انتقال 3۶ اینچ بوئین زهرا-کرج ، باهدف توسعه همکاری 
های بین بخشی و در زمینه بهره برداری از توانمندی ها و 
مسوولیت های اجتماعی، شرکت گاز استان برای مشارکت 

در احیا و توسعه فضای سبز منابع طبیعی استان به ویژه در 
بخش بیابانزدایی، نسبت به کاشت، مراقبت و آبیاری در سطح 
تعامل در  نهال کاری بمدت ۲سال همکاری و  ۷۰ هکتار 
زمینه جذب مشارکت مردم و ایجاد اشتغال  اقدام کند.تقی 
نژاد گفت: هدف ما از این تفاهم نامه کمک به چرخه تولید، 
توسعه درختکاری، فضای سبز و کاهش خسارات وارده به 
طبیعت است.وی  کمک به مردم استان از نظر تامین زیر 
ساخت ها را از دیگر دالیل انعقاد این تفاهم نامه عنوان کرد.

این مقام مسئول گفت: این تفاهمنامه به منظور تامین گاز 
برای مصرف کنندگان صنعتی،  انرژی پاک  استان وتامین 
ای  توسعه  زیرساخت  ایجاد  و  خانگی  کشاورزی، خدماتی، 
منعقد شده است.وی اظهار داشت: این تفاهمنامه  با در نظر 
حداقل  به  بمنظور  و  طبیعی  منابع  مالحظات  تمام  گرفتن 
برگزاری  با  طبیعت،  به  پروژه  از  ناشی  خسارات  رساندن 
جلسات و بازدید های متعدد فنی، بهترین مسیر با کمترین 

میزان خسارت در نظر گرفته شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز عنوان کرد:

شرکت گاز استان البرز، در اجرای مسئولیت اجتماعی، پیشرو است
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از راست عظیم زرین کوب، محمدرضا حسن بیگی، حبیب اهلل کریمی 
اختصاصی دنیای جوانان

رضای دوست مرا
میل زندگی بخشید

سیدحسین حسینی فرید

مرا به جزسرکوی تو آشیانی نیست
به غیروصل تو دردل، مرا گمانی نیست

رخ تو ماه شب افروز شام تیره من
در آسمان دلم غیر از این نشانی نیست

یگانه چاره دردم محبت است، ولی
چنین متاع گرانمایه را دکانی نیست

مران ز کوی خود این عاشق بالکش را
که خوش ترازسرکوی تواش مکانی نیست

نیاز ما، ز همه نعمت جهان، غیر از
دوچشم مست تو و ابروی کمانی نیست

ظریف همدم و یاری فهیم می باید
از آن که نزد کسان، فهم این معانی نیست

رضای دوست مرا میل زندگی بخشید
وگرنه، در سرمن شور زندگانی نیست

یکی دو روز دگر مانده از حیات»فرید«
اگر که با تو به سر آیدم زیانی نیست

ثبت نام کارگاه های مجازی »شعر« و »داستان« کانون 
تا   ۱۲ نوجوانان  ویژه  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 

۱۷سال آغاز شد.
در این کارگاه شعر  که به صورت برخط )حضور هم زمان 
مدرس و هنرجو در کارگاه مجازی( هر یکشنبه بین ساعت ۱۷ 
تا ۱۸ برگزار می شود، نوجوانان بهره گیری صحیح از شعر در 
بیان عواطف و اندیشه های خود را آموزش می بینند و ضمن 
آشنایی با متون کهن و معاصر شعر به درک لذت از خوانش 

شعر دست می یابند.
کارگاه »داستان« نیز بدون محدودیت زمانی )آفالین( 
برگزار می شود و هنرجو در آن فایل های هر جلسه را بدون 
و  سوال ها  و  می کند  استفاده  و  دریافت  زمان  محدودیت 

ابهام های خود را از مربی آنالین کانون می پرسد.
عالقه مندان تا ۱۵ تیر ۱3۹۹ فرصت دارند برای ثبت نام 
فکری  پرورش  کانون  مجازی  پایگاه  به  کارگاه ها  این  در 

کودکان و نوجوانان به نشانی kpf.ir مراجعه کنند.

آغاز ثبت نام کارگاه های مجازی »شعر« و »داستان« کانون

حسین علی اکبری هره 
دشت«، شاعر گیالنِی ساکن 
به   ،۱3۵۲ سال  زاده  بوشهر، 
تازگی موفق به چاپ ۴ مجموعه از اشعار 
خود شده است. او دانش آموخته مقطع 
دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه 
شیراز و عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج 

فارس بوشهر می باشد.
یکی از مهمترین دستآوردهای علی 
اول  مقام  کسب  شعر  زمینه  در  اکبری 
به میزبانی  المللی شعر  بین  در مسابقه 
مرکز مطالعات میان رشته ای شهر لندن 
در   fool   stop شعر  با  است، وی 
این مسابقه شرکت کرده بود. همچنین 
ماه«، »قایق  و  اشعار »پلنگ  مجموعه 
های وارونه«، »بی ماه«، و »بهداشت در 
دوزخ«، کتاب های تازه انتشار یافته این 
شاعر هستند؛ »پلنگ و ماه« اردیبهشت 
و سه مجموعه دیگر خرداد سال جاری 

چاپ و وارد بازار کتاب شده اند.
اینکه  اکبری درباره  علی  حسین 
شعر گفتن را از کی آغاز کرده به ایسنا 
می گوید: »من از نوجوانی به شعر عالقه 
مند شدم ولی حدوداً از سال های ۷3 و 
۷۴ بیشتر به مطالعه آن پرداختم و گهگاه 
مطلبی می نوشتم که البته نمی شد آن 
را شعر نامید. نوشتن شعر را قدری جدی 
تر از سال های ۸3 و ۸۴ آغاز کردم و 
از سال ۸۵ به بعد تا حدود سال ۸۹ در 
برای  را  آنها  خودم  شخصی  وبالگ 
دوستان و آشنایان به اشتراک گذاشتم.«

»اگر  دهد:  می  ادامه  شاعر  این 
چه گاهی برخی دوستانم به من توصیه 
اما  کنم،  چاپ  را  شعرها  کردند  می 
دوری از ناشران پایتخت بهانه ای بود 
تا مدام چاپ آنها را به تعویق بیندازم. 
همچنین، هنوز آن اطمینان خاطر الزم 
را برای چاپشان به دست نیاورده بودم. 
ترجیح می دادم زمان بگذرد تا اگر در 
گذر زمان همچنان رضایت بخش بودند 
آنها را چاپ کنم. البته، دلیل دیگرم نبود 

مجال کافی برای آماده کردن آنها برای 
چاپ بود که در خانه ماندن های اجباری 
بعد از شیوع کرونا این فرصت را برای 
من ایجاد کرد و شاید هم اجبار الزم را 
که شعرها را آماده و به چاپ برسانم.«

وی درباره سبک شعری اش عنوان 
و  کالسیک  سبک  به  »هم  کند:  می 
می  و  دارم  عالقه  آزاد  سبک  به  هم 
نویسم، ولی سبک کالسیک را به دلیل 
محدودیت هایی که در بیان محتوا ایجاد 
می کند کمتر ترجیح می دهم. شعر سپید 
یا آزاد به من آزادی عمل بیشتری برای 
بیان احساس و اندیشه ام می دهد، اما 
باید بگویم دشواری های خاص خودش 
را نیز دارد و نوشتن شعر سپید مهارت 

بیشتری می طلبد.«
علی اکبری ادامه می دهد: »گاهی 
داستان کوتاه و نمایشنامه می نویسم و 
اخیراً هم یکی از داستان های کوتاهم 
در یک نشریه اینترنتی چاپ شده است، 

اما بیشتر شعر می نویسم تا داستان.«
وی درباره نزدیکی زبان شعرهای 
مجموعه »پلنگ و ماه« به زبان شعری 
قدما عنوان کرد: »دقیقا همینطور است 
قدیمی  زبان  بنده  کالسیک  اشعار  و 
تری دارند، شاید به این دلیل است که 
بیش از آنکه شعر نیمایی و اشعار موزون 

معاصر را مطالعه کنم، به خواندن اشعار 
بزرگان کهن ادبیات عالقه دارم و اغلب 
اوقات اشعار حافظ و سعدی و خیام را 
معاصر  کالسیک  اشعار  نه  خوانم،  می 
زبان شعری قدما  بیشتر  این رو،  از  را. 
بر شعر کالسیک من تاثیر گذاشته اند. 
البته قالب چهارپاره شعر پلنگ و ماه از 
مجموعه »پلنگ و ماه« به همراه زبان 
قدیمی آن با محتوای شعر تناسب دارد 
نسبتًا  و  عاشقانه  ی  زمینه  پیش  با  و 

اساطیری شعر نیز همخوانی.«
خالق مجموعه »قایق های وارونه« 
و محیط  ها  المان  از  استفاده  درباره ی 
از  آثارش گفت: »من  بندری بوشهر در 
سال ۷۸ تا ۸۴ بین شیراز و بوشهر رفت 
و آمد داشتم و آشنایی من از همان سال 
از  با شهر زیبای بوشهر آغاز شد و   ۷۸
سال ۸۴ نیز در این شهر ساکن شده ام. 
و  تالش  یعنی  زادگاهم  هم  خوشبختانه 
هم بوشهر، ساحل و دریا و آب و هوایی 
تقریبا شبیه به هم داشته زیبایی طبیعت را 
هر یک به روش خاص خودشان به من 
هدیه کرده اند. بنابراین، هر شعری که می 
نویسم تصاویری که در آن خلق می شوند 
متاثر از آنهاست و همواره بخشی از طبیعت 
یکی یا حتی هر دو در تصویرسازی های 

شعرها نقش ایفا می کنند.«

حسین علی اکبری هره دشت در 
پاسخ به علت نامگذاری مجموعه ها و 
وجه تسمیه عناوین کتاب هایش توضیح 
داد: »نامگذاری هر مجموعه با دو علت 
مرتبط است. یکی اینکه عنوان مجموعه 
در واقع نام یکی از شعرهای مهم درون 
مجموعه است و من عنوانی کلی تر که 
شعرها  تمام  هوای  و  حال  دربرگیرنده 
باشد انتخاب نکرده ام و در واقع انجام 
شعرها  تنوع  دلیل  به  نیز  کاری  چنین 
دلیل،  همین  به  است.  بوده  غیرممکن 
در کتاب »قایق های وارونه«، شعری 
پشت  در  و  بوده  موجود  نام  همین  با 
جلد کتاب هم آمده است. همینطور در 
دو مجموعه دیگر، عنوان کتاب و شعر 
چاپ شده در پشت جلد مرتبط هستند. 
این  که  است  مضمونی  دیگر،  علت 
عناوین القاء می کنند یا قادر به القاء آن 
هستند و خواننده را بیشتر به خود جذب 
می کنند. می خواستم عناوین کتاب ها 
در خواننده احساس عالقه به خواندن و 

کنجکاوی ایجاد کنند«.
او در خصوص عالقه اش به ماه 
این  از  کتاب  دو  نامگذاری  ارتباط  و 
به  واژه  این  از  استفاده  با  کتاب  چهار 
ایسنا گفت: »تصویر ماه هم در این دو 
عنوان و هم در برخی از شعرها حضور 
دارد و  این یقینا از عالقه ی خاص من 

به ماه سرچشمه می گیرد«.
مجموعه »پلنگ و ماه« شامل ۱۲ 
اول  شعر  که  باشد  می  شعر کالسیک 
آن با همین عنوان بلندترین آنها بوده و 
نیمی از کتاب را به خود اختصاص داده 
 ۴۴ شامل  وارونه«  های  »قایق  است. 
شعر سپید است که بین سالهای ۸۵ و 
۸۷ سروده شده اند؛ مجموعه »بی ماه« 
است  قالب  همین  در  شعر   ۴۶ شامل 
اند و  که در طول سال ۸۸ خلق شده 
مجموعه »بهداشت در دوزخ« شامل ۶۲ 
شعر سپید می باشد که بین سال های 

۸۹ و ۹۸ نوشته شده اند.

خلقشعرهایسپیدازشمالتاجنوب

»درجیبباد«منتشرشد
باد«  »درجیب  کتاب 
برای  نوشته سعیده اصالحی 

بچه ها منتشر شد.
این کتاب با تصویرسازی 
و گرافیک سمیه روح الهی در 
3۲ صفحه با قیمت ۲۰ هزار 
گروه های  برای  برای  تومان 
مؤسسه  در  ج  و  ب  سّنی 
والیت  قدر  هنری  فرهنگی 

عرضه شده است.
در معرفی ناشر از این کتاب آمده است: این کتاب دارای دو قّصه است. 
نویسنده تالش کرده است تا چیزهایی را که انسان ها از کنار آن ها به سادگی 
عبور می کنند، حرف ها و اشارات ُپر محتوا و سازنده را مطرح کند و از زبان 
آن ها مسائل و حقایقی را که باید دانست و در آن ها دقت کرد بیان کند و 
در پایان هر قّصه، آیه و روایتی ُپرمضمون در محتوای همان قّصه ارائه کند.

برای  زمین،  بر  ریخته  ناچیز  ظاهر  به  برگ های  در  که  قصهّ هایی 
مخاطبان نوشته می شود و باد آن ها را به صاحبانشان می رساند.

شماره های  با  کتاب  این  سفارش  برای  می توانند   عالقه مندان 
۶۶۴۱۱۱۵۱ ـ ۰۹3۵۲3۰۰۵۶۴ تماس بگیرند.

ترجمه»شاهنامه«فردوسیبهزبانعربی
ترجمه  ز  ا زلیخه  علی 
زبان  به  فردوسی  »شاهنامه« 
خواستار  و  د  دا خبر  عربی 
چاپ  ر  د ن  ا یر ا رکت  مشا

کتاب های فرهنگی شد.
علی زلیخه، مترجم منابع 
به عربی  فارسی  ادب عرفانی 
رایزن  ابوالفضل صالحی نیا،  با 

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در سوریه دیدار و گفت وگو کرد.
زلیخه در این دیدار، ترجمه عربی »منطق الطیر« فریدالدین عطار را 
به  از وزارت اطالع رسانی سوریه گرفته است،  نیز  را  که  مجوز چاپ آن 
رایزن فرهنگی ایران تقدیم کرد و خواستار همکاری این نمایندگی برای 

چاپ و انتشار این اثر شد.
این مترجم سوری افزود: ترجمه عربی از »مثنوی معنوی« مولوی را 
که به نثر است در شش جلد در سال ۲۰۱۷ و ترجمه عربی دیوان فریدالدین 
عطار به نظم را در سال ۲۰۱۹ در انتشارات غیردولتی دارنینوی در دمشق 

منتشر کردم.
داد  خبر  عربی  زبان  به  فردوسی  »شاهنامه«  ترجمه  از  همچنین  او 
به  را  برنامه ریزی در مدت پنج سال، »شاهنامه«  امیدوارم طبق  و گفت: 
زبان عربی ترجمه کنم و در انتقال مفاهیم و معانی عالی و ارزشمند این 

اثر موفق باشم.

»غزلیاتشمس«شفیعیکدکنیدربازارکتاب
»گزیده  کتاب  تازه  چاپ 
نتخاب  ا به  شمس«  غزلیات 
محمدرضا شفیعی کدکنی منتشر 

شد.
چاپ  ایسنا،  گزارش  به 
 ۶33 در  کتاب  این  سیزدهم 
هزار   ۴۰ قیمت  با  و  صفحه 
علمی  انتشارات  توسط  تومان 

و فرهنگی منتشر شده است. 
ه  ید گز « فی  معر ر  د
نتخاب  ا به  شمس«  غزلیات 
ست:  ا ه  مد آ شفیعی کدکنی 
محمدرضا شفیعی کدکنی برای 

نخستین بار و در سال ۱3۵۲ گزیده ای از غزلیات موالنا را در این کتاب 
گردآوری و منتشر کرد.

این گزیده بنا بر آن چه شفیعی در مقدمه آن بازگو کرده شامل ۴۶۶ 
غزل از موالنا است که از میان 3۲۲۹ غزلی که در دیوان شمس به تصحیح 

بدیع الزمان فروزانفر منتشر شده انتخاب شده است.
این تصحیح طی سال های ۱33۶ تا ۱3۴۴ تدوین شده و در ۱۰ مجلد 

توسط دانشگاه تهران به چاپ رسیده است.
این  در  که  کرده  عنوان  نیز  انتخاب  این  چگونگی  درباره  شفیعی 
گزیده سعی شده غزل هایی انتخاب شود که از نظر پیوند عاطفی و زمینه 
احساسی در یکی از اقالیم ذهن موالنا درخشش بیشتری یافته اند، از لحاظ 
موسیقی و آهنگ تشخص بیشتری دارند، از جهت زبان و واژگان شعری از 
هماهنگی و امتیاز بیشتری بهره می برند، از حیث شکل و نوآوری در قوالب 
شعری ویژگی های موالنا را بیشتر منعکس می سازند و از رهگذر تصاویر 
بدیع تر و ممتازترند. ناگفته پیداست که جمع همه این مزایا در یک غزل 

کمتر مصداق می یابد.
شعر  زبان  درباره  گزیده  این  بر  خود  مقدمه  از  بخشی  در  شفیعی 
میان  واژگان در  لحاظ گستردگی  به  آورده است: »دیوان شمس  موالنا 
غزل سرایان،  آثار  میان  در  به خصوص  فارسی،  زبان  شعر  مجموعه های 
از وسعت دامنه معانی مورد نظر  ناشی  تنوع  این گسترش و  استثناست. 
موالنا و تعبیرات اوست. به خالف بسیاری از شاعران گذشته که خود را 
در تنگنای واژگان رسمی محدود می کردند، موالنا کوشیده است تا زبان 
را در شکل جاری و ساری آن به خدمت گیرد. در حقیقت معانی فراوان 
و لحظه های متنوع  و تجربه های بی شمار، استفاده از واژگانی زنده تر و 

فراخ تر را ایجاب می کند.«
این کتاب همچنین در انتخاب خود گزیده ای از غزلیات منسوب به 

موالنا را نیز درج کرده است.
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فرناز میرزالو

»فصل آزما« منتشر شد
»فصل آزما« شامل گفت وگوهایی درباره ادبیات منتشر شد.

با  این مطالب است: »گفت وگو  آزما« حاوی  از »فصل   این شماره  
محمود، در جست وجوی »دولت آبادی««، »گفت وگو با کوروش صفوی«، 
»با گلی امامی، حرف هایی درباره ترجمه و ادبیات«، »گفت وگوی محمدعلی 
سپانلو، محمدرضا اصالنی، ندا عابد و هوشنگ اعلم« و »گفت وگو با ابوتراب 

خسروی«.
در بخشی از »گفت وگوی محمدعلی سپانلو درباره ممیزی و وضعیت 
ادبیات آمده است: »من یادم هست که ما شب های شعر می رفتیم اما هنوز 
هم معتقدم که بدنه اصلی ادبیات امروز ایران چیزی کم دارد و آن آنگاژمان 
اجتماعی است. چون ادبیات امروز ما گویا به زندگی امروزمان نگاه نمی کند. 
قرار نیست شعار بدهیم ولی چندان خبری از زندگی امروز در شعر و داستان 
ما نیست. پس کو؟ اگر یک نفر بیست سال دیگر این ها را بخواند پس این 
هوا، این فضا و این روز و روزگار که می تواند ثبت درازمدت شود در این 
آثار ادبی جایش خالی است. پارسال که مریض بودم صدها رمان خواندم، 
بی اغراق صدها رمان، ولی تصویر واقعی از این شهر و جامعه را در اغلب این 
رمان ها نمی دیدم. شما این روابط اداری پیچیده و گاه فاسد را حتی یک مورد 
در این آثار نمی بینید. یک نفر نشسته در خانه و غصه می خورد یا دعوایی 
با کسی کرده یا در اداره ای یک حرف های دوپهلوی عشق و عاشقی رد و 
بدل شده. درست است که این ها هم بخشی از ادبیات است اما آیا برداشت 
خواننده این آثار از زندگی امروز محدود به همین وجوه است؟ وجه دیگر 

هم هست که در این آثار نیست؟!
به هر حال من طرفدار آنگاژمان هستم. یک چیزهایی جالب است. 
در همین دوره ای که کسی باور نمی کرد یعنی در کشور انقالب اسالمی 
موسیقی پیشرفت کرد. باورمان نمی شد که دانشجویان دختر اکثریت پیدا 
کنند. می شود پیش بینی کرد که همان طور که االن می بینیم سردبیرهای 
بیشتر نشریات ادبی زن هستند تا ۲۰ سال دیگر اکثر داستان نویسان ایرانی 
را خانم ها تشکیل می دهند و شاید اگر روزگار اجازه می داد پیش از این تعداد 

کارگردان زن داشتیم.«
ندا  مدیرمسئولی  و  با صاحب امتیازی  آزما«  از »فصل  نهمین شماره 
عابد و سردبیری هوشنگ اعلم در ۸۸ صفحه و با قیمت ۱۵ هزار تومان 

منتشر شده است.

پوشکین قرقیزها کیست؟
و  عر  شا ف  ن ا عثما قول  علی 
نمایشنامه نویس اثرگذار قرقیزی، مشهور 
به پوشکین قرقیزستان است. نام او را بر 

کتابخانه ملی این کشور گذاشته اند.
رایزنی فرهنگی ایران در قرقیزستان 
در یکی دیگر از اخبار ارسالی خود به مهر، 
مهم ترین و اثرگذارترین ادیب این کشور را 
به ایرانیان معرفی کرده است. علی قول 
عثمان  اف  شاعر کالسیک، مترجم و 
یس  مه نو یشنا نما
پوشکین  به  قرقیز، مشهور   برجسته 

قرقیزستان است. او در تاریخ ۲۱ مارس سال ۱۹۱۵ میالدی در روستای  
کپتال  آریک  منطقه  پانفیلوف استان چوی متولدشده است. به پاس خدمات 
و نقشی که این شاعر برجسته در توسعه ادبیات ملی قرقیزی داشته است؛ 
دولت قرقیزستان نام کتابخانه ملی این کشور را به نام کتابخانه ملی علی 

قول عثمان اف تغییر نام داده است.
عثمان اف نویسنده مجموعه آثار »دوره جوان درخشان«، »چمنستان«، 
همچنین  او  است.  و…  من«  »سرزمین  جدید«،  »ترانه های  »عشق«، 
است. ترجمه کتاب  و ترجمه کرده  نوشته  متعددی  آثار  نیز  کودکان  برای 
ل  قو علی  توسط  لی  و ستا و ر تا  شو پلنگ«  پوست  ر  د ن  ا پهلو «
از  آثاری  این؛  بر  عالوه  شده است.  بار تجدید چاپ  عثمان اف چندین 
پوشکین، لرمانتوف، کریلوف و دیگران را نیز به زبان قرقیزی ترجمه کرده 
است.سال ۱۹۵۰ میالدی؛ وقتی که او هنوز 3۵ سال بیشتر نداشت؛ بر اثر 
قول  علی  به  موسوم  بعدها جایزه ادبی  فروبست.  جهان  از  چشم  بیماری 
عثمان اف توسط شورای نویسندگان قرقیزستان تأسیس شد. همچنین در 
شهر بیشکک و مناطق مختلف قرقیزستان برخی اماکن و خیابان ها به نام 
این شاعر برجسته را نام گذاری شده اند . مجسمه  این  شاعر  پرآوازه  قرقیز  

روبه روی ساختمان کتابخانه ملی قرقیزستان نصب شده است.

کتابداران واقعا مظلوم واقع شده اند 
عمومی  کتابخانه های  نهاد  دبیرکل 
کشور در دیدار مدیران ارشد وزارت ارشاد با 
معاون اول رئیس جمهور از وضعیت بودجه و 
پرداخت حقوق کتابداران کشور گالیه کرد.

د  نها بیرکل  د ر  پو ر مختا علیرضا 
این دیدار  در  کشور  عمومی  کتابخانه های 
به  کتابخانه ها،  نهاد  اقدامات  تشریح  در 
تشریح اقدامات نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور در دوره مدیریت جدید پرداخت و با 
اشاره به تکمیل و احداث کتابخانه های متعدد گفت: تکمیل و بهره برداری 
از  پروژه ۵ کتابخانه مرکزی از جمله در مشهد، یزد و بجنورد که بیش از 
۲۰ سال بر زمین مانده بود از جمله اقدامات انجام شده در دوره مدیریت 
جدید نهاد است. وی با اشاره به برخی مشکالت بودجه ای نهاد کتابخانه ها، 
گفت: سال ۱3۸۴ نهاد کتابخانه های عمومی کشور تبدیل وضعیت شد و از 
نهادی که ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بود به نهاد عمومی غیردولتی 
تبدیل شد. پس از این زمان مشکالت بودجه ای مختلفی برای نهاد به وجود 
آمد چرا که بخشی از بودجه نهاد به صورت کمک از سوی دولت دریافت و 
بخشی نیز از نیم درصد درآمد شهرداری ها تأمین می شود. این در حالی 
است که به عنوان مثال بودجه نهاد در سال ۹۹ حدود ۲۰۲ میلیارد تومان 
است و اگر همین مقدار هم از نیم درصد شهرداری ها تأمین شود همچنان 
تا تکمیل منابع الزم برای پرداخت حقوق کتابداران که در سال ۹۹ بالغ بر 

۴۶۲ میلیارد تومان است فاصله دارد. 
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: در حوزه بودجه نهاد 
مشکل دیگری دارد و آن هم اینکه دارای فصل یک نیست و کتابداران در 
دریافتی های خود واقعا مظلوم واقع شده اند و این موارد بارها در مکاتبات 
مختلف و متعدد مطرح شده است. در اردیبهشت ماه سال جاری نیز حضرتعالی 
نامه مربوطه را برای بررسی و حل مشکل به سازمان برنامه و بودجه ابالغ 

کردید که همچنان منتظر پاسخ آن سازمان هستیم. 

عدم برگزاری نمایشگاه 
مدیر  ندامت  عامل  کتاب 
مسئول انتشارات کمال  اندیشه 
در نشر کتاب رکوردهای جهانی گینس 

۲۰۲۰ است.
که  است  دهه  هفت  ز  ا بیش 
نام  به  کتابی  در  جهان  رکوردهای 
توسط  گینس  نی  جها دهای  کور ر
می شوند.  ضبط  و  ثبت  کارشناسان 
دستاوردهای  شامل  رکوردها  ین  ا
است.  طبیعی  پدیده های  و  نسان  ا
هر  گینس  جهانی  رکوردهای  کتاب 
تجدید  جدیدتری  اطالعات  با  ساله 

چاپ می شود.
نی  جها ی  ها د ر کو ر ب  کتا
مجدداً  سال  پنج  از  گینس ۲۰۲۰ پس 
در انتشارات کمال اندیشه به چاپ رسید. 
محمدجعفر کمالی آشتیانی مدیر مسئول 
در  خود  انگیزه  درباره  انتشارات  این 
ترجمه کتاب رکوردهای گینس ۲۰۲۰ و 
انتشار آن گفت: کتاب رکوردهای گینس 
از سری کتاب هایی است که در ایران 
به ندرت منتشر می شود. یکی از عواملی 
که دخیل در تولید تعداد ناچیز این کتاب 
شده وسعت محتوای این کتاب است. به 
بیان دیگر موضوعات و محتوای فراوانی 
همراه با صفحات مصور رنگی بسیاری 

در این کتاب درج شده است که تدوین 
تاریخ  از طرفی  می کند.  زمان بر  را  آن 
و  است  سال  یک  کتاب  این  انقضای 
برسد.  فروش  به  این مدت  باید ظرف 
در  شده  ثبت  رکورد  است  ممکن  زیرا 
این مدت شکسته شود. همه این عوامل 
دست به دست یکدیگر داده اند تا ناشر 
تولید  برای  سنگینی  هزینه  و  زمان 
به  و  شود  متقبل  کتاب  این  محتوای 
راحتی ریسک انتشار چنین کتابی را در 
هر سال نپذیرد. ما سابقا یعنی در سال 
۲۰۱۵ کتاب رکوردهای جهانی گینس 
را یک مرتبه به چاپ رسانده بودیم. در 
سال ۲۰۲۰ نیز عالقه و انگیزه شخصی 
باعث شد تا اصل کتاب را از نمایشگاهی 
در فرانکفورت خریداری کرده و ترجمه 

آن را منتشر کنیم.
پذیرش  علت  نی  آشتیا لی  کما
وجود  با  کتاب  این  نتشار  ا ریسک 
عنوان  اینگونه  را  شده  ذکر  مشکالت 
کتابی  گینس  رکوردهای  کتاب  کرد: 
میل  طرفی  از  است.  انگیز  هیجان 
کتاب  این  انتشار  عامل  ما  تیم  قلبی 
کتاب  و خارق العاده  شد. مطالب جدید 
به  ما  نفره   ۱۲ تیم  تا  بود  قدری  به 
این  محتوای  تولید  در  ماه   ۴ مدت 
حوا  و  اصغرپور  مریم  ترجمه  به  کتاب 

درنهایت  و  کنند  فعالیت  میرمحمدیان 
قطع  در  صفحه ای   ۲۲۰ کتاب  این 
شمارگان 3۰۰۰ عدد  تعداد  با  رحلی 
شد.  بازار  راهی  تومان   ۱۴۰ قیمت  به 
درقسمت هایی از این کتاب عالمتی با 
عنوان فیلم گذاشته شده است. این به 
می توانند  عالقه مندان  که  است  معنی 
فیلم مرتبط با رکورد مورد نظر خود را 

در سایت گینس مشاهده کنند.
انتشار  درباره  مسئول  مدیر  این 
افزود:  و  ندامت کرد  اظهار  این کتاب 
کتاب  که  بود  این  بر  ما  پیش بینی 
عرضه  کتاب  نمایشگاه  در  بار  اولین 
این  فروش  با  بودیم  امیدوار  شود. 
کتاب پاسخ مثبتی از مخاطب دریافت 
پیش  گونه ای  به  وضعیت  اما  کنیم. 
رفت تا همه برنامه های ما برهم ریزد. 
اگر مطلع چنین امری بودیم هرگز زیر 
مسئولیت  و  سرمایه گذاری  چنین  بار 
رکوردهای  کتاب  نمی رفتیم.  سنگین 
شد  گفته  قباًل  که  همانطور  گینس 
و  دارد  مصرف  تاریخ  که  است  کتابی 
باید این کتاب طی یک سال فروخته 
نمایشگاه  لغو  با  حاضر  حال  در  شود. 
عرضه  و  فروش  برای  راهی  کتاب 

بهتر آن نیافته ایم.
وی درباره میزان فروش و استقبال 

زمان  گذشت  با  کتاب  این  خوانندگان 
رکوردهای  کتاب  انتشار  از  هفته  یک 
جهانی گینس ۲۰۲۰ بیان کرد: در این 
مدت کوتاه، این کتاب به منظور معرفی 
با تعداد بسیار اندک به چند کتابفروشی 
فروخته شد. می شود گفت میزان فروش 
بوده  رضایت مندتر  کتاب  این  مجازی 
و  الزم  تمهیدات  داریم  امید  و  است 
موثر برای عرضه هرچه بهتر این کتاب 

صورت بگیرد.
از  نقل  به  کتاب  این  مقدمه  در 
گینس آمده است: نسخه کتاب گینس 
سال  کتاب  پرفروش ترین   ۲۰۲۰ سال 
جهان که با هزاران نمونه از جدیدترین 
شده  آماده  جدید  دهه  برای  رکوردها 
دراین  ما  شماست.  دست  در  اینک 
شگفت انگیز،  فصلی  یازده  مجموعه 
و  ین  تر ر ا گذ ثر ا ین،  تر نگیز حیرت ا
توجه برانگیزترین دستاوردها را به شما 

معرفی می کنیم.
رکوردهای  کتاب  است  گفتنی 
فصولی  گینس ۲۰۲۰ دارای  جهانی 
زمین،  سیاره  عنوان های  با  ترتیب  به 
رکوردشناسی،   ، نسان ها ا نات،  حیوا
روحیه  )عمومی(،  فراگیر  ورزش های 
فن آوری  ربات ها،  جامعه،  ماجراجویی، 
و مهندسی، هنر و رسانه و ورزش است.

لغو نمایشگاه کتاب، چالش جدی دیده نشدن کتاب ها

و  برگزیده  رمان های 
دوره  سومین  تقدیر  شایسته 
جایزه »احمد محمود« معرفی 

شدند.
در اطالعیه جایزه »احمد محمود« 
»احمد  جایزه   دوره   سومین  است:  آمده 
محمود« که به خاطر وقایع متعدد در سال 
گذشته و اشاعه  ویروس کرونا نتوانست 
با  باشد،  داشته  همیشگی  اختتامیه ای 
به  رمان  بخش  در  خود  برگزیده   اعالم 
شکل مجازی، تندیس و جایزه  برنده را 
هم زمان با دوره  چهارم در زمستان ۹۹ و 
در صورت ریشه کن شدن ویروس کرونا به 

او اهدا می کند.
بنا بر نظر هیئت داوران بخش رمان 
متشکل از محمد حسینی، کامران سپهران 
نامزدهای نهایی  از میان  امیر نصری  و 
هولناک  »اعترافات  از  متشکل  پنج گانه 
الک پشت ُمرده« از مرتضی برزگر، »پیاده« 

از بلقیس سلیمانی، »خاموش خانه« از ساناز 
رضا  از  عناب«  »شکوفه های  زمانی ، 
جوالیی و »قوها انعکاس فیل ها« از پیام 
ناصر، ضمن تقدیر و اهدای لوِح ویژه به 
رمان »پیاده« اثر بلقیس سلیمانی، کتاب 
»قوها انعکاس فیل ها« از پیام ناصر را به 
عنوان بهترین رمان منتشرشده در سال 

۱3۹۷ انتخاب می کند.
بیانیه هیئت داوران بخش رمان:

بلقیس سلیمانی در »پیاده« روایتی 
می  دهد.  ارائه  زمین  دوزخیان  از  بومی 
و  ادبی  تکنیک  های  این که  جای  به  او 
عزیمت  نقطه  را  داستانی  شگردهای 
به دست  را  روایت  قرار دهد، مهار  خود 
شخصیت پردازی قوی و ماندگار خود در 
قالب انیس می  سپارد. با انتخاب مناسب و 
کاربست دقیق زاویه دید، برای اثر تراژیک 
خود فضای فاصله گیری خواننده را فراهم 
می  آورد. »پیاده« شاهدی است درخشان 

بر این امر که وقتی همه ارکان رمان در 
تسلط مطلق نویسنده باشد.دیگر انگار نه 
با اثری مصنوع بلکه با خودجوشی خالق 

و طبیعی روایت سروکار داریم.
و... رمان از بدو ظهور خود دستی 
بر خیال داشته است و پایی در واقعیت. 
حال خیال و واقعیت دستمایه رمان »قوها 
انعکاس فیل ها«ست. پیام ناصر در این 
رمان معماری های  از رویا و خیال را پیش  
روی خواننده می  گذارد اما حاصل برخالف 

انتظار گمگشتگی در برابر شگفتی  های 
فکورانه  حظ  بلکه  نیست  وادی  این 
خواننده است. نویسنده موفق شده است 
خود  داستانی  برساخته های  با  را  خیال 
بینش  هماهنگی  کند.  کنترل  ماهرانه 
راوی با خط سیر روایت بر دلپذیری کار 

افزوده است. 
حتی  پایان  بندی  نقص  برخالف 
این  پایان  موفق،  رمان  های  از  بسیاری 
رمان در طنزی فراوان بر کل اثر چفت و 
بست می  زند و آن را مقاوم تر می  سازد. اگر 
یکی از کارکردهای ادبیات این است که 
به ما یاد آور شود که جهان چیزی بیش تر 
از این دارد، »قوها انعکاس فیل  ها« به شیوه 
بدیع و آمیخته با فانتزی و سرراستی این را 
می  گوید. پیام ناصر موفق شده است در این 
رابطه تحسین برانگیزش از خیال و واقعیت، 
جهان خاص و یکتای خود را بی افریند و این 

دستاورد کمی نیست.«

»قوها انعکاس فیل ها« جایزه گرفت



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

سردبیر: محمدرضا حسن بیگی
معاون سردبیر: مجتبی کاشی
طراحی و گرافیک: ناظم رام

سرویس اجتماعی: روحی الهی
سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

مسئول امور خبرنگاران: بهنام مومنی
گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه رسولی،فرید توانا

رضا بهشتی،  خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

دوشنبه 9  تیر 1399  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1492

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک ۲7۵، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 66۵6۲801-6691731۲ -6691۵۲68      
فکس:661۲6139

دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

تئاتري ها و پروتکل هاي بهداشتي...

چرا دولت و مسئوالن از هنر حمایت نمي کنند!؟

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
(جاده قدیم کرج(  خ. فتح ۲1 - پ. 1۵

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: ۲630۵8۲۴- فکس: ۲630۵8۲۴ صندوق پستی: 11۵- 19۵۵8 

سازمان شهرستان ها:  091۲۲7۵۲190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

بازگشایي سالن هاي سینما و تئاتر علیرغم اینکه در 
ابتدا اتفاقي خوب و خوشایند به نظر مي رسید ولي مصائب 
آن آنقدر زیاد است که هنوزهم اهالي هنر با آن دست به 
گریبان هستند و شاید مهمترین آنها عدم اعتماد مخاطب 
ابتال به بیماري  از  به وضعیت بهداشتي سالن ها و ترس 
باشد. در پی جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به دستور 
وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا، کلیه فعالیت های 
فرهنگی هنری از سوم اسفندماه تعطیل اعالم شد. در این 
راستا اجرای نمایش ها در تماشاخانه ها متوقف و فعاالن 
عرصه تئاتر همچون دیگر هنرمندان، حدود ۴ماه خانه نشین 
امر  نهادهای مرتبط در  به دستور  بنا  اواخر خرداد  شدند. 
پیشگیری از ویروس کرونا، آغاز به کار فعالیت های هنری 
از اول تیرماه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی اعالم 
نمایش  چند  رفتن  صحنه  روی  شاهد  روزها  این  تا  شد 
چنداني  استقبال  البته  که  باشیم  مختلف  سالن های  در 
از سوي مخاطبان از آنها نشده است. به بهانه بازگشایی 
سالن های تئاتر با قطب الدین صادقی و امیرحسین حریری 
مدیران تماشاخانه های شانو و مولوی و همچنین میکائیل 
شهرستانی و آرش فالحت پیشه کارگردان های ۲ نمایش 
آگوست در اوسیج کانتی و پنهان خانه پنج در، که اکنون 
در حال اجرا هستند، گفتگو داشته ایم تا از وضعیت رعایت 
پروتکل های بهداشتی در فضای تئاتر و نظرات آنها در این 

رابطه را جویا شویم.

صادقي: دولت احساس مسئولیتي در قبال هنر 
ندارد!

کارگردان،  نویسنده،  صادقی  قطب الدین  دکتر 
دنیاي  با  گفتگو  در  شانو  تماشاخانه  مدیر  و  پژوهشگر 
این  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  درباره  جوانان 
بهداشتی  دستورالعمل های  تمامی  گفت:  نمایشی  سالن 
ابالغ شده، از سوی تماشاخانه شانو و گروه های نمایشی 
رعایت می شود و از گروه ها خواسته شده تا نهایت احتیاط 
را پیش گیرند و فاصله گذاری میان تماشاگران هم رعایت 
شده است. نمایش آکواریوم، در سالن این مجموعه روی 
صحنه است و من روز اول اجرا، چهارشنبه چهارم تیرماه 
این نمایش را افتتاح کردم و خوشبختانه هیچ خطری متوجه 
حاضران در سالن نمایش نیست. طبیعی است که استقبال 
از نمایش های روی صحنه مانند سابق نیست. به نظرم نیاز 
به گذر زمان دارد و با گذشت زمان ذره ذره تئاتر به روند 

همیشگی خود بازخواهد گشت و افراد جامعه و همینطور 
تماشاگران تئاتر، میل به زندگی اجتماعی را به دست آورده 
و ارتباطات گسترده می شود چراکه قرار نیست با هر اتفاقی 
کل جامعه از بین برود. طاعون در اروپا، نیمی از لندن را 
نابود کرد اما مردم دوباره به کار، زندگی و فرهنگ بازگشتند. 
چنین اتفاقاتی برای نخستین بار رخ نداده و آخرین دفعه 
هم نخواهد بود، اما این اتفاق برای ما تازه است و پیش 
از این با چنین پدیده ای روبرو نشده بودیم. شیوع ویروس 
کرونا تمام مناسبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ما را 
برهم زد و آمادگی رودرویی با آن را نداشتیم. تاکنون به 
حمایتی  کوچکترین  شانو  تماشاخانه  ضدعفونی  منظور 
از تماشاخانه های خصوصی چند بسته  نداشته ایم و یکی 
مواد ضدعفونی که برای استفاده ۱۰ روز تماشاخانه کافی 
است را از طریق یکی از نهادها تهیه کرده و در اختیار ما 
قرار داده است و دستگاه ضدعفونی هم با هزینه شخصی 
در  باید  دولتی  نهادهای  است  شده  خریداری  خودمان 
فرهنگی  فعاالن  به  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  زمینه 
و هنری کمک کنند ولي متاسفانه دولت در این زمینه به 
ما کمکی نکرده است. به نظرم کناره گیری دولت در این 
موقعیت دیگر بی تفاوتی نیست، بلکه توهین به فرهنگ، 
هنر و هنرمند است. در صورتی که این شرایط ادامه یابد 
نارضایتی ها بسیار عمیق، ریشه دار و زهرآگین خواهد شد. 
نمی دانم تا چه زماني باید در این باره بگوییم و صدای مان 
درآمدی  درحالی که  و  شده ایم  خسته  ما  اما  نشود  شنیده 
نداریم، ناچاریم در این شرایط هزینه هم کنیم. ما در مرز 
تعطیلی قرار داریم اکنون هم به دلیل اینکه قراردادهایی 
با گروه های نمایشی از سال گذشته منعقد کردیم، مجبور 
هستیم تا به تعهدات مان عمل کنیم. در این شرایط بدون 
هیچگونه درآمدی راهی جز اعالم ورشکستگی و تعطیلی 

نداریم مگر اینکه دولت احساس مسئولیت کرده پا به میدان 
بگذارد که متاسفانه تاکنون هیچ خبری نیست.

حریري: اداره کل هنرهاي نمایشي باید از ما 
حمایت کند

امیرحسین حریری مدیر تئاتر مولوی یکي دیگر از 
مدیران تئاتري سال هاي اخیر کشور است. او نیز درباره 
مولوي  تماشاخانه  در  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت 
به دنیاي جوانان گفت: عالوه بر پروتکل های بهداشتی 
که از سوی وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا 
شده،  اعالم  هنری  فرهنگی  سازمان های  و  مراکز  به 
مشاورهایی با مرکز بهداشت دانشگاه تهران داشته ایم و 
با  ارتباط  در  تکمیلی  و  یکسری دستورالعمل های جزئی 
مسائل ضدعفونی، از سوی این مرکز به ما اعالم شده 
است که به صورت روزانه اجرا و نظارت می شود. براین 
اساس حضور هنرمندان، مخاطبان و همکاران مجموعه با 
رعایت کلیه دستورالعمل ها با کمترین احتمال خطر همراه 
است. کل مجموعه  تئاتر مولوی روزانه 3بار ضدعفونی 
برای  مولوی  تئاتر  در  ماسک  از  استفاده  اجبار  می شود. 
دارد.  وجود  شدت  به  همکاران  و  مخاطبان  هنرمندان، 
مضاف بر آن در بازسازی انجام شده، فضای وسیعی به 
پشت صحنه این مجموعه اختصاص داده شده که فضا 
استاندارد  کامال  و  کافی  عوامل  تعداد  هر  حضور  برای 
است. عالوه بر آن فرایندی برای مخاطبان تئاتر مولوی 
طراحی شده تا تماس فیزیکی با اشیا داخلی نداشته باشند 
و فاصله گذاری اجتماعی در این مکان کامال مورد توجه 
قرار گرفته و رعایت شده است. سالن اصلی این مجموعه 
که میزبان ۲ نمایش است با توجه به نوع اجرا و چیدمان 
 ۸۰ نمایش  هر  به  و  شده  تقسیم  قسمت   ۲ به  صحنه، 

صندلی اختصاص یافته که به دلیل رعایت پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری هر نمایش ۴۰ صندلی در اختیار 
دارند. سالن کوچک تئاتر مولوی نیز مجموعا ۶۰ صندلی 
 3۰ سالن،  ظرفیت  درصد   ۵۰ براساس  اکنون  که  دارد 
صندلی آن قابل استفاده است. چند روزی است که تئاتر 
مولوی فعالیت خود را آغاز کرده و خوشبختانه استقبال 
این روزها  از نمایش ها خوب بوده و ظرفیت مجاز طی 
پر شده است. مواد ضدعفونی و اقالم بهداشتی از طریق 
مولوی  تئاتر  اختیار  در  تهران  دانشگاه  فرهنگی  معاونت 
مکان،  این  گستردگی  به  توجه  با  و  است  گرفته  قرار 
امیدوارم اداره کل هنرهای نمایشی نیز در این خصوص 

ما را حمایت کند.   

شهرستاني: مخاطبان هنوز از حضور در 
سالن ها ترس دارند!

میکائیل شهرستانی یکي از کهنه کاران عرصه تئاتر 
و کارگردان نمایش آگوست در اوسیج کانتی، نوشته تریس 
لتس که از اول تیرماه ساعت ۲۰ در خانه نمایش مهرگان 
روی صحنه است، درباره رعایت پروتکل های بهداشتی در 
این تماشاخانه گفت: روزانه به صورت مرتب تمام محوطه 
مجموعه از راهروها گرفته تا سالن نمایش، اتاق های گریم 
و پشت صحنه کامال ضدعفونی می شود و موارد بهداشتی 
از سوی گروه نمایش نیز به صورت کامل رعایت می شود. 
هر یک از بازیگران پد گریم مخصوص به خود را دارند و 
کلیه ملزومات گریم به صورت مستمر ضدعفونی می شود 
و خوشبختانه به لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی از 
سوی سالن نمایش و گروه هیچ نگرانی وجود ندارد اما من 
دل نگران وسواس مخاطبان و نبود اطالع رسانی کافی به 
منظور اجرای نمایش هستم، با اینکه در این مدت چندین 

این نمایش  با رسانه های مختلف در خصوص  و چندبار 
مهرگان  نمایش  خانه  اصلی  داشته ام. سالن  گفتگوهایی 
به دلیل رعایت  اکنون  دارد که  نفر ظرفیت  حدود ۱۰۰ 
دستورالعمل های بهداشتی ۵۰ صندلی برای مخاطبان در 
با وجود رعایت تمامی  اختیار داریم. متاسفانه مخاطبان 
بابت حضور  دلهره  و  بهداشتی هنوز ترس  پروتکل های 
در سالن های نمایشی را دارند. اما در صورتی که نسبت به 
امنیت و رعایت اصول بهداشتی اطمینان کامل را نداشتم 
هرگز جان و سالمتی مخاطبان و همکارانم را به خطر 
هستم.  آنها  نگران سالمتی  نیز  من  چراکه  نمی انداختم 
در هر اجرا در میان مخاطبان می نشینم و در صورتی که 
تماشاگری ماسک خود را در حین اجرا بردارد، دوستانه 
بود  شده  اعتراض  ما  به  حتی  داد.  خواهم  تذکر  او  به 
هم  کنار  در  خانواده  یک  اعضای  ندادیم  اجازه  چرا  که 
بنشینند و میان آنها یک صندلی فاصله گذاشتیم اما من 
معتقدم که تمامی پروتکل های بهداشتی باید به صورت 
کامل اجرا شود. طی این چند اجرا نیمی از ظرفیتی که 
میزان  می کردم  فکر  من  و  شده  پر  داشتیم  اختیار  در 
دلیل  به  حال  هر  به  باشد.  کمتر  تماشاگران  استقبال 
ترس و نگرانی تماشاگران این تعداد قابل قبول است و 
باید میان مخاطبان به منظور حضور در سالن های نمایش 
اعتمادسازی صورت گیرد. به هر صورت وقایع مختلف، 
حوادث و بیماری ها گریبانگیر انسان هاست، اما به اعتقاد 
با  این موقعیت هم می شود  ادامه دارد و در  من زندگی 
کنترل  را  شرایط  بهداشتی  پروتکل های  کامل  رعایت 
کرد. طبق آمار جهانی در صورت رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی امکان ابتالی این بیماری ۱.۵ درصد است که 
این میزان می تواند در اثر بیماری ها و اتفاقات دیگر نیز 

انسان ها را درگیر کند.

 فالحت پیشه: مسئوالن حواس شان به 
هنرمندان نیست!

آرش فالحت پیشه یکي دیگر از تئاتري هایي است که 
این روزها فعالیت خود را آغاز کرده و از پنجم تیرماه نمایش 
پنهان خانه پنج در، نوشته حسین کیانی را با دراماتورژی 
محمد امیریاراحمدی در سالن اصلی تئاتر مولوی به صحنه 
آورده است، او درخصوص رعایت پروتکل های بهداشتی از 
سوی گروه نمایش خود گفت: به منظور رعایت پروتکل های 
بهداشتی بر آن شدم تا در میزانسن های نمایش تغییرات 
اساسی ایجاد کنم تا فاصله میان بازیگران بیشتر رعایت 
شود. ضمن اینکه برای گریم بازیگران از گریمور استفاده 
نمی کنیم و با تفکیک متریال گریم، هر یک از بازیگران، 
گریم مربوط به خود را انجام می دهند. اکنون در تئاتر مولوی 
۲ نمایش روی صحنه است و سالن نمایش نیز براساس 
دستورالعمل صادر شده از سوی اداره کل هنرهای نمایشی 
تب سنج  از  مراجعه کنندگان،  ورود  بدو  در  می کند.  عمل 
تماشاگران،  میان  فاصله گذاری  رعایت  می شود،  استفاده 
ضدعفونی  اینترنتی،  صورت  به  نمایش  بلیت  فروش 
تاالر  سوی  از  تماما  که  است  مواردی  از  و...  تماشاخانه 
اوج  و  ابتدا  در  پیش  ماه   ۴-3 می شود.  رعایت  نمایش 
قرنطینه فکر نمی کردم در این شرایط، نمایشی را به صحنه 
بیاورم و حاال با گذشته ۴ ماه زمانی که دیدم که هیچ اراده ای 
وجود ندارد تا رصد کند مردم در این شرایط چه می کنند 
و چگونه زندگی می کنند و از آنجا که زیست ما وابسته به 
سالن تئاتر است و انزوا جامعه تئاتری را نابود کرده، تصمیم 
گرفتم که روی صحنه باشیم چراکه اینگونه می توانیم حق 
و حقوق خود را مطالبه کنیم، زیرا معتقدم اینگونه حال مان 
بهتر است. درباره استقبال از نمایش ما هم باید بگویم که 
سالن اصلی تئاتر مولوی حدود ۸۰ نفر ظرفیت دارد و با 
توجه به دستورالعمل فاصله گذاری، اکنون ۴۰ تا ۴۵ نفر 
تماشاگر، امکان حضور در سالن نمایش را دارند. خوشبختانه 
در ۲ اجرای گذشته هر شب ۲۵ نفر مخاطب داشته ایم و 
با توجه به این شرایط انتظار چنین استقبالی را نداشتیم و 
بی شک در روزهای آتی اتفاقات بهتری خواهد افتاد. ضمن 
از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سالن های  اینکه پیش 
نمایش استقبال بسیار خوبی از این نمایش صورت گرفته 
بود. زمانی که متولیان حواس شان به ما نیست باید خودمان 
امکانات حداقلی را فراهم کنیم. مسئوالن حتی دستگاه های 
ضدعفونی کننده در اختیار سالن های نمایش قرار نداده  اند 
در صورتی که آنها باید با چنین کارهایی میان مخاطبان و 

هنرمندان ایجاد اعتماد و اطمینان کنند.

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

مدیرعاملشرکتآبفااستاناصفهان:

افزایشسطحخدماتآبفابهروستاهاازاولویتهایسال99
ن  ستا ا بفا  آ شرکت  مل  مدیرعا
اصفهان  در نشست خبری برگزار شده 
آب  مصرف  مدیریت  هفته  مناسبت  به 
خبرنگاران،  جمع  در  کشور،  در  برق  و 
اظهار کرد: یکی از رویکردها در بودجه 
سال 99، روستا محور بودن آن است و 
برنامه  یک  با  که  هستیم  این  دنبال  به 
جهادی و منسجم سطح خدمات روستاها 

را به شهرها نزدیک کنیم.
به  دولت  حمایتی  نگاه  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  تاکید  دارد،  وجود  گذشته  مانند  روستاها 
براین اساس تعرفه های روستاها از شهرها متفاوت 
خواهد بود و روستاها همانند قبل از تعرفه های 

تخفیفی بهره مند می شوند.
اصفهان  استان  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
همچنین به یکی از اقدامات مهم وزارت نیرو که 
از سال ۹۸ آغاز شده اشاره کرد و گفت: مطابق 
پویش »الف- ب ایران« هر هفته در کشور پروژه 
هایی در حوزه آبفا افتتاح می شود که این طرح 

در سال ۹۹ همچنان ادامه دارد.
امینی افزود: در اواخر سال ۹۸ هفت پروژه با 
۷۵۸ میلیارد تومان اعتبار در قالب این پویش به 
بهره برداری رسید که به دلیل مشکالت ناشی از 
شیوع کرونا از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح گردید.

استان  آبفا  شرکت  مدیره  هیات  رئیس 
استان  اخیر  دهه  کرد: طی یک  اعالم  اصفهان 
فشار  و  وجود خشکسالی های شدید  با  اصفهان 
بر شرکت آبفا برای تامین آب شرب و بهداشت، 
با فرهنگ سازی، اطالع رسانی و شفاف سازی 
اجتماعی  تنش  شد  موجب  موقع،  به  و  صحیح 
فرهنگ  به  امر  این  که  باشیم  نداشته  سنگینی 

مردم و فرهنگ سازی از طریق مدیران استان و 
رسانه ها برمی گردد.

امینی با اعتقاد بر اینکه به دلیل نبود اعتبارات 
امکانات  در بخش روستایی شاهد یک عقب  و 
سازی  یکپارچه  کرد:   تصریح  هستیم،  ماندگی 
شرکت های آبفا شهری و روستایی، در کاهش 
هزینه های دولت تاثیر می گذارد و موجب بهبود 

و افزایش کیفیت خدمات  می گردد.
این  پروژه های  دیگر  از  کرد:  اضافه  امینی 
رسید،  برداری  بهره  به  اسفندماه  که  پویش 
آبرسانی به شهر باغشاد و ۸ روستای لنجان بود 
و به مردم باغبهادران قول می دهیم طی ماه های 
آینده مردم این شهر به تصفیه خانه باباشیخ علی 

متصل شوند.
شبکه  بازسازی  کرد:  عنوان  همچنین  وی 
فاضالب شهری طی چند سال گذشته با اعتبارات 
فاینانس خارجی در محالت همچون نظر، میر، 
مشتاق، کمال اسماعیل و .... اتفاق افتاد که این 
در  تومان  میلیارد   ۷۰۰ حدود  اعتباری  با  پروژه 
قالب فاینانس چین اجرا شد. امینی همچنین حذف 
قبوض کاغذی را یکی از اقدامات خوب شرکت 
آبفا عنوان کرد و گفت: در حال حاصر در راستای 
تحقق دولت الکترونیک تمام خدمات مشترکین  
این شرکت غیر حضوری شده است که عالوه بر 
در  و  ...  الودگی  کاهش  زمان،  در  صرفه جویی 

مقابله با کرونا نیز اثرگذار است.
وی با اشاره به افزایش ۱۸ درصدی مصرف 
آب در طی پی شیوع کرونا، تصریح کرد: عالوه 
بر این در پیک مصرف تابستان در حال حاضر 
شاهد افزایش 3۰ تا ۴۰ درصدی مصرف آب در 
اصفهان هستیم که مردم با وجود رعایت پروتکل 

های بهداشتی باید در مصرف آب مدریت بهتری 
داشته باشند.

با  اصفهان  استان  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
تاکید بر ضرورت احداث شبکه فاضالب محالت 
فاضالب  شبکه  گفت:  اصفهان  شهر  پیرامونی 
با  امیدواریم  و  شده  اجرا  محالت  این  از  برخی 
برنامه ریزی فاضالب محالت جی شیر، روشن 

دشت، پینارت و شهید کشوری و .... اجرا شود.
وی ابراز امیدواری کرد که تصفیه خانه شهر 
اژیه آبرسانی به مجتمع های روستایی فالورجان 
و  ... در قالب این پویش به بهره برداری برسد 
و ۱3روستا  گلشهر  دهاقان،  به شهر  آبرسانی  و 

داشته باشیم.
افت فشار آب مناطق  اینکه  بیان  با  امینی 
از جمله  بلوار شفق و گلزار در اصفهان  قائمیه، 
بود،  مناطق  این  مردم  های  گالیه  و  مطالبات 
 ۱۰ مخرن  زودی  به  راستا  این  در  شد:  یادآور 

تومان  میلیارد   ۱۲ اعتبار  با  مترمکعبی  هزار 
احداث خواهد شد و به زودی مشکل افت فشار 

این مناطق برطرف می شود.
در  اصفهان  استان  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
ادامه به برخی پروژه های شرکت آبفا در سال ۹۹ 
اشاره کرد و افزود: اصالح و بازسازی ۲۴۰ کیلومتر 
شبکه آب استان در شهر و روستاها و همچنین 
فریدونشهر،  شهرستان  به  آبرسانی  مطالعات 
های  مجتمع  از  بخشی  آب  تامین  مطالعات 
روستایی اردستان و مطالعات آبرسانی به بخش 
از  اصفهان  مرکزی  بافت  آب  تامین  و  مرکزی 
جاری  سال  در  که  است.  ها  طرح  این  جمله 

اجرایی می شود.
اصفهان  استان  آبفا  شرکت  عامل  مدیر 
برنامه   ،۹۹ سال  در  فاضالب  بخش  در  افزود: 
ریزی شده است ۲۵۰ کیلومتر شبکه های شهر 
ها و روستاهای استان را اصالح کرده و  توسعه 

فناوری  از  استفاده  راستای  در  همچنین  دهیم، 
کیلومتر  فاضالب، 3۶۷  در حوزه  دنیا  روز  های 
کنیم  می  متری  ویدیو  را  فاضالب  شبکه های 
مشکل  دچار  که  فاضالبی  خانه های  تصفیه  و 
شده از جمله تصفیه خانه شهرستان های سمیرم، 
ورزنه، قهدریجان و شمال و جنوب اصفهان را 

بازسازی خواهیم کرد.
زمینه  در  اصفهان  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
هوشمندسازی شبکه های آب و فاضالب پیشرو 
چاه  حلقه   ۱۷   ،۹۸ سال  در  کرد:  تاکید  است، 
سال  در  داریم  نظر  در  و  شد  تجهیز  و  حفاری 
۹۹ نیز ۱3 حلقه چاه دیگر در روستاهای استان 
حفاری کنیم.  همچنین در سال جاری در نظر 
و  شهر  در  آب  کشی  لوله  کیلومتر   3۱۰ داریم 
روستاهای استان اجرا کنیم که این عدد در سال 

۹۸، ۱۶۰ کیلومتر بود.
برنامه  طبق  کرد:  بیان  همچنین  امینی 
ریزی های انجام شده، در سال جاری به منظور 
کیلومتر   3۶۷ مشترکین،  به  بهتر  خدمات  ارائه 
ویدیومتری و ۵ هزار کیلومتر شستشوی شبکه 
در شبکه های  پاشی  هزار سم  و ۵۱۰  فاضالب 

فاضالب صورت می گیرد.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
درآمد  بدون  آب  بحث  در  داد:  ادامه  اصفهان 
برنامه هایی  ها  شهرستان  در  شبکه   پرت  و 
داریم، و هم اکنون در حوزه شهری )با شانزده 
میزان  آب  و یک دهم درصد( شاهد کمترین 
بدون درآمد و پرت شبکه هستیم و با توجه به 
روستاهایی که  روستایی،  فرسودگی شبکه های 
برنامه  در  دارند  شبکه  پرت  درصد   3۵ باالی 
اصالح شبکه قرار می دهیم. امینی با تاکید بر 

استان اصفهان در حوزه آب شرب دچار  اینکه 
تنش نیست، بلکه دچار بحران است، تاکید کرد: 
در این راستا اجرای طرح های آبرسانی و انتقال 
آب به اصفهان یکی از مطالبات مردم و مدیران 

استان است. 
آب  کمبود  دلیل  به  اینکه  بیان  با  وی 
شبکه  وارد  را  ها  چاه  برخی  تابستان  پیک  در 
آبرسانی کرده ایم، گفت: از مجموع آب توزیعی 
در اصفهان در پیک مصرف، کمتر از ۱۰ درصد 
اختالط  اما  شود،  می  تامین  ها  چاه  آب  از  آن 
گالیه  و  مردم  ذائقه  تغییر  موجب  ها  چاه  آب 
آنها شده است با این وجود باید توجه داشت که 
شرکت آبفا به شدت بر بهداشت و سالمت آب 

چاه ها تاکید دارد.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
رود  زاینده  شدن  بسته  اینکه  بیان  با  اصفهان 
فلمن  های  چاه  شدن  خالی  و  حذف  موجب 
گرفته  اقدامات صورت  با  کرد:  اظهار  می شود، 
تونل  از  آب  انتقال  ظرفیت  افزایش  دنبال  به 
های  چاه  تواند حذف  می  که  اشترجان هستیم 

فلمن را جبران کند
در   ما  نگار  به خبر  پاسخ  در  وی همچنین 
خصوص آب خاکستری در اصفهان، اظهار کرد: 
استان  فاضالب  و  آب  این خصوص شرکت  در 
اصفهان تفاهم نامه ای با سازمان نظام مهندسی 
ساختمان جهت جمع آوری آب های خاکستری 
امضا کرده و قرار است برخی مجتمع ها، آموزش 
به  را  خاکستری  آب   ... و  مدارس  پرورش،  و 
چرخه برخی مصارف از جمله آبیاری برگردانند و 
امیدواریم آب خاکستری یکی از الزامات احداث 

مجتمع های مسکونی شود


