
باید ها و نباید های اقتصادی
ترین  دست  دور  در  بلوچی  لباس  با  که  جوانی  همانپسر  از 
دختر  آن  تا  گرفته  است،  انداخته  راه  تولیدی  کارگاه  نقطه کشور 
گیلکی که در کلبه مه گرفته خود حصیر می بافد و جوان آفتاب 
سوخته ای که در میان کوچ نشینی هایش در دامنه های زاگرس 
دامپروری می کند. حتی مهندس جوانی که در کارخانه یک شهر 
صنعتی گوشه ای از تولید را بر دوش گرفته یا خانم مهندسی که 

خالصه  و  انداخته  راه  مدرن  کشاورزی  خودش  کوچک  شهر  در 
دست  خودشان  بزرگ  و  کوچک  شهرهای  در  که  جوانانی  همه 
به حرکتی هرچند اندک اما مؤثر زده اند، همگی در زمره جوانان 

آینده ساز کشور محسوب می شوند.
با  تمام جوانان این سرزمین که احتمااًل مسیر شکوفایی شان 
یکدیگر بسیار متفاوت است، هرکدام در گوشه و کنار این مرز تأثیر 

خاص خود را در پیشرفت کشور بر عهده دارند و این همان تعریف 
»جوان ایرانی« است.

به نحوی  ایران در دهه های مختلف کشور هر کدام  جوانان 
نقش  مختلف  برهه های  در  و  کرده  تالش  کشور  پیشرفت  برای 

آفرینی کرده اند.
صفحه  2

مجلس یازدهم زمینه های »جهش تولید« را 
فراهم می کند

متعهد  انقالب  معظم  رهبر  به  نامه ای  در  یازدهم  منتخب مجلس   ۱۸2
شده اند که از ظرفیت های تقنینی، نظارتی و کارشناسی برای تحقق شعار سال 

در مجلس آینده استفاده و زمینه های جهش تولید را فراهم کنند.
کارشناسی  ظرفیت های  تمام  که  داده اند  اطمینان  نامه  کنندگان  امضا 
کار  به  ملی  اقتصاد  در  پاگیر  و  دست  عیوب  رفع  برای  را  مجلس  با  مرتبط 
خواهند گرفت و حداکثر تالش خود را برای استفاده از تمام ظرفیت تقنینی 
و نظارتی کمیسیون های مجلس آینده، مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و 
بدنه کارشناسی دستگاه های اجرایی برای کاهش موانع تولید، کاهش جذابیت 
فعالیت های غیرمولد و هدایت نقدینگی به سمت نیازهای بخش تولید کشور 

به کار خواهند بست.
صفحه 3

راه نجات کشور
 جهش تولید است

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: راه نجات و پیشرفت کشور 
جهش تولید است و دولت باید از تصدی گری در بخش اقتصادی دست بردارد و 

صرفا به حمایت از تولیدکنندگان بپردازد.
حجت االسالم نصراهلل پژمانفر ، با اشاره به نام گذاری سال جدید تحت عنوان 
»جهش تولید« از سوی مقام معظم رهبری، گفت: همه مسئوالن به ویژه دولت 
و مجلس باید برای اجرا کردن شعار سال و تسریع در روند تولید، تالش کنند.

به  تا  اخیر تالش کرده اند  اینکه دشمنان طی سال های  به  اشاره  با  وی 
اقتصاد کشورمان لطمه وارد کنند، افزود: توجه به ظرفیت های داخلی می تواند 

به روند تولید شتاب بسیار زیادی دهد.
صفحه 3

وزیر بهداشت اعالم کرد: 

ارائه تسهیالت به دستیاران 
و دانشجویان گروه پزشکی درگیر کرونا

کاهش 1/7 درصدی بیکاری در سال 98
دارند  حکایت  این  از  اشتغال  وضعیت  آخرین 
که حدود ۱۴۵ هزار نفر از زنان شاغل در فاصله یک 

ساله کم شده اند.
وضعیت  ز  ا آمار  مرکز  گزارش  ترین  تازه 
نرخ  که  داد  نشان  ایران  در  بیکاری  و  اشتغال 
در  و  داشته  کاهش  درصد   ۱.۷ حدود  بیکاری 

است. شده  افزوده  شاغل  جمعیت  تعداد  بر  مقابل 
سال  زمستان  در  بیکاری  نرخ  جزئیات  بررسی 
گذشته بیانگر آن است که حدود ۶۱ میلیون و ۹۰۰ 
هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در ایران وجود داشته 
و از این تعداد ۴2.۴ درصد فعال )بیکار و شاغل( بوده اند 
که 2۳ میلیون و ۴۳۵ هزار نفر شاغل و دو میلیون و 

۷۸۵ هزار نفر بیکار هستند.
صفحه ۴

رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر:

برگزاری الکترونیک کالس ها 
 دانشجویان دغدغه کالس های عملی را نداشته باشند
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صفحه 3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
علي نصیریان: در 

موقعیتي هستیم 
که باید به یکدیگر 

کمك کنیم

5ورزش
ساروی:

 تمریناتم را
 به طور منظم

 پیگیری می کنم

هنگ 7فر

علی نصیريان بازيگر پیشكسوت تئاتر، سینما و تلويزيون يكي 
از هنرمنداني است كه در اين ايام مردم را به ماندن در خانه و 
جلوگیري از شیوع هرچه بیشتر ويروس كرونا، توصیه مي كند. 
او در آخرين روزهاي تعطیالت نوروزي مهمان برنامه اي راديويي 
بود و گفت كه خودش نیز در ايام نوروز  در خانه بوده، كتاب 

می خوانده، فیلم می ديده و با خودش حرف می زند!

ملی پوش وزن ۹۷ كیلوگرم تیم كشتی فرنگی گفت: در حال حاضر 
كه اردوی های تیم های ملی برگزار نمی شود، تمريناتم را به طور 
شخصی و منظم پیگیری می كنم. محمدهادی ساروی با بیان اين 
مطلب افزود: با توجه به شرايطی كه شیوع ويروس كرونا بوجود 
آورده و اردوهای تیم ملی ملی برگزار نمی شود، تمريناتم را در 

شهر آمل به صورت شخصی و به طور منظم پیگیری می كنم.

برای  آن  كه در  تنها شهری است  تركیه  قونیه در كشور   ،
در سطح  بزرگداشتی  مراسم  ايرانی  آوازه  پر  موالنا شاعر 
جهانی برگزار می شود در واقع قونیه را اكنون با نام موالنا 
در جهان می شناسند بازسازی های متعدد آرامگاه و گسترش 
از  بخشی  موالنا  برای  مختلف  برگزاری جشنواره های  و  آن 

فعالیت هايی است ...

مقام شمس در 
قونیه وگالیه از بی 
توجهی به مشاهیر 

ایرانی

برای ایجاد تحول در کشور تکیه بر »جوانان« الزم است

دولــت ایــران امــروز در ســخت تریــن شــرایط 
دهــه هــای اخیــر قــرار گرفتــه اســت:

ــزاران  ــر روز ه ــا ه ــان کرون ــی ام ــیوع ب - ش
ایرانــی را مبتــال مــی کنــد یــا بــه کام مــرگ مــی 

ــتد.  فرس
- ســاختارهای اقتصــادی کشــور در برابــر 
ــه شــدت آســیب  ــکا ب ــه آمری ــم هــای ظالمان تحری

ــد. ــده ان دی
- قیمــت نفــت بــه پاییــن ترین ســطح خــود در 
ســالیان اخیــر رســیده اســت بــه گونــه ای کــه هزینه 
ــروش  ــت ف ــادرات آن از قیم ــار و ص ــتخراج، انب اس
نفــت بیشــتر اســت؛ در واقــع صــادر کننــدگان نفــت 

اکنــون درگیــر درآمــد منفــی هســتند.
همــان بنــد اول مصائــب )کرونــا( کشــورهای 
قدرتمنــد و ثروتمنــدی ماننــد آمریــکا، ایتالیــا، 
ــر را  ــت دیگ ــز و درش ــور ری ــا کش ــپانیا و دهه اس
بــه چالشــی جــدی کشــیده اســت. حــال دولــت و 
مــردم ایــران عــالوه بــر کرونــا، بــا کســری بودجــه، 
ــم، فقــدان درآمدهــای صادراتــی و ...  ــورم، تحری ت

ــز مواجــه هســتند. نی
صــورت مســاله مشــخص ولی پاســخ آن بســیار 
مبهــم اســت: دولــت از یــک طــرف بــا شــیوع رعــب 
انگیــر کرونــا مواجــه اســت و قاعدتــًا بایــد قرنطینــه 
عمومــی اعــالم کنــد. اگــر ایــن کار را بکنــد، بایــد 
ــون نفــری کــه  ــه حــال دههــا میلی ــد ب فکــری کن
از قرنطینــه متحمــل ضــرر مــی شــوند. بســیاری از 
دولــت هــا بودجــه هــای کالنــی بــرای ایــن کار در 
نظــر گرفتــه انــد امــا مشــکل اینجاســت کــه آهی در 
بســاط دولــت نیســت کــه بــا نالــه ســودا کند. بــا این 
وضعیــت فــروش نفــت و تحریــم و کســری بودجــه 
ــدان  ــوق کارمن ــد حق ــه بتوان ــن ک ــت همی و ... دول
ــی  ــد، کل ــع بده ــه موق ــدی را ب ــای نق ــه ه و یاران

شــاهکار کــرده اســت.
ــارژ  ــا ش ــول ی ــاپ پ ــا چ ــد ب ــم بخواه ــر ه اگ
بــدون پشــتوانه کارت هــای بانکــی حقــوق و یارانــه 
بگیــران بــه آنهــا کمــک کنــد، تــورم را بــه صــورت 

انفجــاری بــاال مــی بــرد.
پــس مــی مانــد یــک راه خطرنــاک: دادن اجازه 
ــت  ــری فعالی ــرای از ســر گی ــا ب ــه کســب و کاره ب

هــای اقتصــادی شــان.
ایــن راه هــم از ســوی دیگــر بــه فاجعــه مــی 
رســد: شــیوع بیشــتر کرونــا، درگیــری بیشــتر مراکــز 
و کادرهــای درمانــی، گســترش مــرگ و میــر و ... .

از قرائــن و شــواهد بــر مــی آیــد کــه دولــت راه 
آخــر را برگزیــده اســت. از ایــن رو دور نیســت کــه 
بعــد از چنــد هفتــه قرنطینــه نصــف و نیمــه ، اوضــاع 
بــه دوران قبــل از کرونــا برگــردد امــا با حضــور فعال 
ــان هــا، اتوبــوس هــا و تاکســی هــا  ــا در خیاب کرون
و متــرو، ادارات، کارگاه هــا و کارخانــه هــا، شــرکت 
هــای خصوصــی و عمومــی، واحدهــای صنفــی و ... .

ــش  ــز افزای ــت نی ــن وضعی ــی ای ــه منطق نتیج
ــی  ــس نم ــچ ک ــت و هی ــر اس ــرگ و می ــال و م ابت
ــی  ــم احتمال ــن تصمی ــی ای ــر قربان ــد نف ــد چن دان

ــد. ــد ش خواهن

شــاید طــرح ســه فوریتــی جمعــی از نماینــدگان 
ــه  ــور ک ــه کش ــک ماه ــی ی ــرای تعطیل ــس ب مجل
ــه  ــی ب ــت، واکنش ــده اس ــه ش ــأت رئیس ــم هی تقدی
ــه  ــی ک ــی عمیق ــی باشــد. نگران ــی واقع ــن نگران ای
ــی  ــه نگران ــم ب ــی گردی ــود، برم ــرف ش ــر برط اگ
گســترده دیگــری بــه نــام معیشــت افــرادی کــه از 
ایــن تعطیلــی متضــرر مــی شــوند: یــک دور باطــل 

ــده! ــج کنن و گی
ــالف  ــام اخت ــارغ از تم ــرایطی، ف ــن ش در چنی
ــدگاه هــا، آنچــه مســلم اســت ایــن کــه کشــور  دی
ــن  ــم از ای ــت. ه ــی اس ــری و همدل ــد همفک نیازمن
ــا  ــم ت ــی کنی ــه را مطــرح م ــد پیشــنهاد اولی رو، چن
ــه  ــووالنی ک ــه مس ــیم ب ــرده باش ــی ک ــاید کمک ش
در ایــن روزهــای ســخت، بایــد تصمیمــات ســخت 

ــد: ــر بگیرن ت
ــا  ــه بیشــتر ب ــی - ک ــدوق توســعه مل ۱ - صن
ــی شــود  ــره ارزی شــناخته م ــدوق ذخی ــوان صن عن
- ســال هاســت کــه بخشــی از درآمدهــای ناشــی از 
ــای  ــات گازی و فراورده ه ــت، گاز، میعان ــروش نف ف
ــی  ــالع دقیق ــا اط ــد. م ــی کن ــذب م ــی را ج نفت
نداریــم کــه ایــن صنــدوق چقــدر پــول دارد امــا هــر 
چــه باشــد، امــروز روز مبــادای کشــور اســت و بایــد 
ــه  ــد و کــم هزین ــور آبرومن ــرای عب ــک ب ــن قل از ای
ــن  ــق تخمی از شــرایط حاضــر برداشــت شــود. )طب
ــر ارزی  ــزان ذخای ــول، می ــی پ ــن الملل ــدوق بی صن
ــن  ــارد دالر اســت کــه جــزو باالتری ــران ۸۵ میلی ای

ــه اســت.( ــم هــا در منطق رق
ــه  ــد هفت ــدت چن ــه م ــور را ب ــوان کش ــر بت اگ
ــا  ــرد )تنه ــالم ک ــی اع ــه عموم ــل و قرنطین تعطی
ــی  ــالم غذای ــه اق ــی ک ــدی و توزیع ــای تولی واحده
و دارویــی عرضــه مــی کننــد و نهادهــای خدمــات 
رســان فــوری را فعــال نگــه داشــت( و همزمــان بــا 
ــه کســب و کارهــای  ــدوق ب ــر صن اســتفاده از ذخای
آســیب دیــده تســهیالت بالعــوض و معــوض داد و 
نیــز بــه چنــد دهــک پاییــن جامعــه مبلغــی معــادل 
ــی  ــگاه م ــرد، آن ــت ک ــران پرداخ ــزدی کارگ روزم
تــوان گفــت کــه هــم مــردم کمتریــن آســیب مالــی 
را مــی بیننــد و هــم کرونــا در مــدت زمــان کمتــری 

کنتــرل مــی شــود.
2 - بــه نظــر می رســد مــدد گرفتــن از صندوق 
توســعه ملــی، معقــول تریــن راه اســت امــا اگــر واقعًا 
در صنــدوق توســعه ملــی نیــز پولــی نمانــده اســت 
ــای  ــاید راه حــل ه ــگاه ش ــد اســت - آن ــه بعی - ک
میانــه را بتــوان کاویــد؛ ماننــد روش هــای زیــر کــه 
تصریــح مــی کنیــم آنهــا را کارشناســی نکــرده ایــم 
ــوان طــرح هــای خــام و همفکــری  ــه عن و تنهــا ب

ارائــه مــی دهیــم:
الــف( بــه مــدت یــک مــاه - یــا هــر چقــدر که 
نیــاز واقعــی وجــود داشــته باشــد - کســب و کارهای 
بــه صــورت یــک در میان فعــال باشــند. مثاًل کســبه 
ــای  ــازه شــان زوج اســت، روزه ــالک مغ ــه پ ای ک
ــرد  ــای ف ــرد، روزه ــالک ف ــای پ ــازه ه زوج و مغ
فعالیــت کننــد. هــر چنــد روش پــر نقصــی هســت، 
امــا دســتکم، نیمــی از تجمیــع و ترددهــای انســانی 

ناشــی از کســب و کارهــای خــرد، کاهــش مــی یابد.
ب( شــرکت هــای خصوصــی و عمومــی، ملــزم 
شــوند کــه کارکنــان شــان را شــیفت بنــدی کننــد 
ــک ســوم نیروهایشــان  ــا ی ــک دوم ی ــا ی ــاًل ب و مث

فعالیــت کننــد.  
ــی،  ــی و دولت ــای خصوص ــک ه ــه بان ج( کلی
مقیــد شــوند کــه تــا ســه مــاه آینــده هیــچ الزامــی 
بــرای پرداخــت اقســاط بانکــی بــر مشــتریان تحمیل 

نکننــد.
ــب هــای خــود از  ــه طل ــت وصــول کلی د( دول
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی را بــه مــدت ســه مــاه 

بــه تعویــق بینــدازد.
ــه در  ــل را ک ــای تعطی ــازه ه ــکان مغ ه( مال
ــاره  ــه اج ــد ک ــزم کن ــتند، مل ــتاجر هس ــاره مس اج
ــه از  ــه ماه ــاًل س ــاط مث ــی را در اقس دوران تعطیل
مســتاجران بگیرنــد یــا بخشــی از آن را الزامــًا کــم 
ــوان  ــی ت ــز م ــدام مشــابهی نی ــن اق ــد. همچنی کنن
دربــاره خانــه هــای اســتیجاری داشــت. بایــد ضــرر 
موجــود در جامعــه، بیــن همــه سرشــکن شــود نــه 
ــینند و  ــیاه بنش ــاک س ــه خ ــده ای ب ــه ع ــن ک ای

ــوند. ــد ش ــره من ــی به جمع
ز( ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا، تاریــخ چــک 
هــای موجــود در جامعــه و نیــز تعهــدات مالــی را بــه 
طــور خــودکار بــه مــدت یــک مــاه عقــب بینــدازد. 
اگــر ایــن چنیــن شــود، چــون چــک هــا و تعهــدات 
مالــی معمــواًل بــه طــور زنجیــره ای بــه هــم مرتبــط 
ــد.  ــی رس ــل م ــه حداق ــیب ب ــزان آس ــتند، می هس
ــرر و  ــتوجب ض ــراردادی مس ــدات ق ــن تعه همچنی
ــت  ــن وضعی ــز مشــمول ای ــزام نی ــه الت ــان و وج زی

مــی شــوند.
ــز  ــکاران نی ح( در خصــوص قراردادهــای پیمان
ــرای  ــان اج ــش زم ــاژور در بخ ــورس م ــت ف وضعی

تعهــدات اعــالم شــود.
ــای  ــک ه ــاب ده ــه حس ــدی ب ــه نق ط( یاران
پاییــن جامعــه و نیــز کســبه آســیب دیــده بــه عنــوان 
قــرض الحســنه واریــز و بــه تدریــج از یارانــه هــای 

مــاه هــای بعــدی شــان کســر شــود.
محاســبات  در  تعطیلــی،  زمــان  مــدت  ی( 
مالیاتــی و بیمــه لحاظ و تخفیف متناســب داده شــود.

همــان طــور کــه مــی بینیــد، در صــورت عــدم 
اســتفاده از صنــدوق توســعه ملــی و تعطیلــی چنــد 
هفتــه ای کشــور بــرای عبــور از کرونــا، بایــد سلســله 
ــص  ــی نق ــه ب ــرد ک ــام پذی ــددی انج ــات متع اقدام
ــود  ــاص خ ــات خ ــان تبع ــدام ش ــر ک ــتند و ه نیس
ــه  ــت ب ــد توانس ــز نخواهن ــت نی ــد و در نهای را دارن
ــا از  ــد و تنه ــایانی کنن ــک ش ــا کم ــرل کرون کنت
ــق برداشــت  ــه در صــورت تحق ــد. .البت ــچ بهترن هی
ــاز هــم  از صنــدوق نیــز برخــی از ایــن تمهیــدات ب

ــوند. ــی ش ــد عملیات بای
ــول  ــی پ ــعه مل ــدوق توس ــًا صن ــر واقع ــذا اگ ل
دارد، زمــان آن اســت کــه ایــن پــول - کــه متعلــق 
بــه ملــت ایــران اســت - بــه داد ملــت ایــران برســد 
ــی  و آنهــا را از بیمــاری ، مــرگ و ورشکســتگی مال

نجــات دهــد.

نگاه و نظر

فرمول معقول برای مدیریت همزمان کرونا و اقتصاد

صفحه ۴

سرمقاله

جیب ها خالی است، مردم مقصر نیستند
مصطفی داننده

ــود  ــوم می ش ــا معل ــش بازیکن ه ــی نق ــا وقت ــازی مافی در ب
ــد،  ــرون می زنن ــورده بی ــاران خ ــای ب ــل قارچ ه ــا مث و مافیاه
ــدارد«  ــهر، »ن ــه ش ــه ریش ــن و زدن ب ــت گرفت ــه دس ــر ب تب

ــازی اســت. ب
حــاال هــم در ماجــرای کرونــا، میکروفــون بــه دســت گرفتــن و 
محکــوم کــردن مــردم بــرای بیــرون رفتــن از خانــه، نــدارد ماجــرای 

کروناست.
جیب هــا خالــی اســت. ســه هفتــه اســت مــردم بــه ویــژه آنهایی 
کــه حقــوق بگیــر نیســتند از جیــب خورده انــد. خانــه نشــینی خــرج 
ــه  ــر ب ــد کارگ ــد. می گویی ــازه را ببن ــد مغ ــرج دارد. می گویی دارد، ب
ســر ســاختمان نــرود. می گوییــد شــغل های آزاد فعــال بیــکار باشــند، 

خــوب بســم اهلل خــرج زندگی شــان را بدهیــد.
بــه خــدا زندگــی خــرج دارد. دالر بــه نزدیکــی۱۶  هــزار تومــان 
ــی  ــه فرنگ ــت. گوج ــه اس ــاال رفت ــا ب ــت کااله ــت. قیم ــیده اس رس
روی گرانــی را ســفید کــرده اســت. مــردم در خانــه آب خالــی کــه 
نمی تواننــد بخورنــد. وضعیــت هــم بــه گونــه ای اســت کــه غذاهــای 

ســاده هــم در ایــن کشــور الکچــری شــده اســت.
ــاال  ــد ح ــوی می کردن ــن ق ــت ت ــا آبگوش ــا، ب ــی نداره زمان
ــه یــک حســرت  ــل ب ــرای خیلی هــا تبدی خــوردن یــک آبگوشــت ب

شــده اســت.
خــرج زندگــی مــردم را بدهیــد تــا آنهــا در خانــه بماننــد. اگــر 
ــس  ــد پ ــردم را بپردازی ــی م ــه زندگ ــود هزین ــا نمی ش ــد ی نمی توانی

ســعی نکنیــد آنهــا را مقصــر جلــوه دهیــد.
مــردم گناهــی ندارنــد. منظــورم از مــردم آنهایــی نیســتند که بار 
و بندیــل ســفر بســتند یــا آنهایــی کــه بــرای تفریــح و خوش گذرانــی 
ــان گــردی می کننــد نــه ،منظــور مــن از مــردم آنهایــی اســت  خیاب
کــه مجبــور هســتند بــرای یــک لقمــه نــان، صابــون کرونــا گرفتــن 

را بــه تــن بمالنــد تــا شــرمنده زن و بچــه خــود نشــوند.
برخــی بــا کرونــا بــه خــاک ســیاه نشســته اند. وضعیــت فعلــی 
ــن  ــد در ای ــور کنی ــت. تص ــن اس ــا گرفت ــر از کرون ــان بدت زندگی ش
ــود را  ــل خ ــای قب ــای ماه ه ــه حقوق ه ــا ک ــتند برخی ه ــه هس زمان

ــد. ــم نگرفته ان ه
کارگــر ســاختمانی کــه دل خوشــی اش بــه حقــوق آخــر شــب 
کارفرمــا بــود، حــاال بعــد از 2۰ روز از کجــا بیاورد بخورد؟ دســتفروش 
ــان زن و  ــازارش از کجــا ن ــا کســادی ب ــرو ب ــا مت ــان ی گوشــه خیاب

بچــه اش را تامیــن کنــد؟
شــتر ســواری دوال دوال نمی شــود یــا بایــد زنگــی زنــگ باشــیم 
ــد  ــکنیم بای ــا را بش ــر کرون ــم کم ــر می خواهی ــی روم. اگ ــا روم ی
ــد در  ــر می خواهی ــوان اســت باشــیم. اگ ــه کــم ت هــوای قشــری ک
خانــه بمانیــم بایــد اســباب در خانــه ماندمــان را فراهــم کنیــد. اگــر 
ــه کــه بایــد منتظــر شــهرهای شــلوغ و زندگــی عــادی مــردم در  ن
زمانــه کرونــا باشــیم. کرونــا هســت، مــا هســتیم تــا وقتــی قرصــی 

و آمپولــی بــرای آن ســاخته شــود.
بــازی کرونــا و مــا بســیار واضــح اســت. در اینجــای بــازی مــا 
بایــد مافیــای کرونــا را بیــرون کنیــم نــه شــهروندان ناآگاهــی کــه 

ــروس المذهــب شــده اند. ــن وی ــازی ای ــر رندب درگی
ــد. آنهــا  ــه تــن شــهروندان نزنی ــر بی مســؤولیتی را ب اینقــدر تب
ــه  ــان ک ــد. آن زم ــردم نمی چرخ ــی م ــرخ زندگ ــد. چ ــاره ای ندارن چ
کرونــا نبــود نمی چرخیــد وای بــه امــروزی کــه کرونــا هــم هســت 

و جلــوی آب باریکــه زندگــی آنهــا را هــم گرفتــه اســت.

دیدگاه

کرونا سخت تر بود
 اگر شبکه های اجتماعی نبودند

ــول  ــانه های غ ــا ش ــتند ت ــالش هس ــه در ت ــا هم ــن روزه ای
بی شــاخ و دم کرونــا را بــه زمیــن بمالنــد. کرونــا شــاید تنهــا غولــی 
در جهــان باشــد کــه بــرای مقابلــه بــا آن احتیاجــی نیســت، شمشــیر 
بــه کمــر ببندیــم و ســپر بــه پشــت بیندازیــم، فقــط کافــی اســت در 

خانــه بمانیــم تــا شیشــه عمــر او بشــکند.
خانــه مانــدن کار آســانی نیســت. اســباب خــودش را می خواهــد. 
ــا  ــد کرون ــرم. تصــور کنی ــته بب ــه گذش ــی ب ــما را کم ــم ش می خواه
ــدم نحســش را روی جهــان می گذاشــت.  حــدود ۱۵ ســال پیــش ق
ــتن  ــه داش ــکان نگ ــا ام ــاد؟ آی ــی می افت ــه اتفاق ــما چ ــر ش ــه نظ ب

مــردم در خانــه وجــود داشــت؟
بــه صــورت قاطــع می شــود گفــت  نــه! ۱۵ ســال پیــش یعنــی 
ــژاد قــدرت را  ســال ۸۴ خورشــیدی. ســالی کــه محمــود احمــدی ن
از ســیدمحمد خاتمــی تحویــل گرفــت و دولــت نهــم را تشــکیل داد. 
در آن زمــان اوج تکنولــوژی اینفــرارد، بلوتــوث و چت هــای یاهــو بــا 

اینترنت هــای زغالــی دیــال آپ بــود بــا آن صــدای قیــژ و ویــژاش.
ــبکه  ــتان ها ش ــازه شهرس ــه ت ــت ک ــکبه داش ــون ۵ ش تلویزی
ــه  ــم ب ــواره ه ــبکه. ماه ــد ۴ ش ــه می ش ــتند ک ــم نداش ــران را ه ته
ــان  ــان همچن ــی زب ــای فارس ــود و تلویزیون ه ــروز نب ــتردگی ام گس
مشــغول پخــش شــوهای دهــه ۷۰ لــس آنجلــس بودنــد یــا 

می دادنــد. سیاســی  فحش هــای 
بــه معنــای واقعــی کلمــه مانــدن در خانــه در اوایــل دهــه ۸۰ و 
قبــل از آن یعنــی ســر رفتــن حوصلــه. بــه ویــژه بــرای نســل هایی 

کــه در تمــام اوقــات کودکــی خــود را در کوچــه گذرانــده بــود.
ــازی   ــای مج ــترش فض ــوژی و گس ــف تکنول ــه لط ــا ب االن ام
ــه  ــت خان ــی از وق ــش اعظم ــوان بخ ــی می ت ــبکه های اجتماع و ش
نشــینی را پــر کــرد. دل تنگی هــا و ندیدن هــا بــا چت هــای تصویــری 
تــا حــدودی رفــع می شــود. بــه لطــف گســترش اینترنــت، مشــاغلی 
کــه می تواننــد از راه دور بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد، دور کاری 

ــه کارشــان وارد شــود. ــدون اینکــه خدشــه ای ب ــد ب می کنن
ــی  ــردم در حال ــه م ــد ک ــی کاری کرده ان ــبکه های اجتماع ش
ــق  ــا از طری ــتند. خیلی ه ــم هس ــا ه ــا ب ــتند ام ــم دور هس ــه از ه ک
ــا  ــد. ب ــوروز رفتن ــد ن ــد و بازدی ــه دی ــن شــبکه های اجتماعــی ب همی
پــدر بــزرگ و مــادر بــزرگ خــود حــرف زدنــد و آنهــا هــم بــا دیــدن 

ــاد شــدند. ــود ش ــای خ ــدان و نوه ه ــر فرزن تصوی
ــا تــا  دیگــر احتیاجــی نیســت مــردم بــرای کســب اخبــار کرون
ســاعت ۱۴ یــا 2۱ اخبــار شــبکه یــک صبــر کننــد. طیف هــای مختلف 
مــردم بــه راحتــی از طریــق شــبکه های اجتماعــی در جریــان اخبــار 

ــد. ــد و اوضــاع کشــور را رصــد می کنن ــرار می گیرن ق
همان هایــی کــه شمشــیر را بــرای فضــای مجــازی از رو بســته 
بودنــد و هــر کاری می کردنــد تــا شــبکه های اجتماعــی فیلتــر 
شــوند، امــروز خــود از طریــق  همیــن شــبکه ها بــا خانواده هایشــان 

در ارتبــاط هســتند.
ــای  ــار تشــکراز کادره ــه در کن ــت آن اســت ک ــاید االن وق ش
درمانــی، مامــوران شــهرداری و پلیــس و همــه آنهایــی کــه در خــط 
مقــدم مبــارزه بــا کرونــا هســتند از اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی 

بــه خاطــر آســان کــردن شــرایط خانــه نشــینی تشــکر کنیــم.
تصــور نبــود آنهــا در زمانــه کرونــا، کمــی ســخت اســت. شــاید 
ــر خــارج کــرد و اجــازه داد  حتــی می شــود برخــی از آنهــا را از فیلت
ــته  ــی داش ــبکه ها دسترس ــن ش ــه ای ــکن ب ــر ش ــدون فیلت ــردم ب م

باشــند و بتواننــد بــا هــم ارتبــاط برقــرار کننــد.  
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برای ایجاد تحول در کشور تکیه بر »جوانان« الزم است

ساناز باقری راد
لباس  با  که  جوانی  همانپسر  از 
بلوچی در دور دست ترین نقطه کشور 
است،  نداخته  ا ه  را تولیدی  کارگاه 
گرفته تا آن دختر گیلکی که در کلبه 
مه گرفته خود حصیر می بافد و جوان 
کوچ  میان  در  که  سوخته ای  آفتاب 
زاگرس  دامنه های  در  هایش  نشینی 
مهندس  حتی  می کند.  مپروری  ا د
جوانی که در کارخانه یک شهر صنعتی 
گوشه ای از تولید را بر دوش گرفته یا 
کوچک  شهر  در  که  مهندسی  خانم 
خودش کشاورزی مدرن راه انداخته و 
خالصه همه جوانانی که در شهرهای 
به  دست  خودشان  بزرگ  و  کوچک 
اما مؤثر زده اند،  حرکتی هرچند اندک 
همگی در زمره جوانان آینده ساز کشور 

محسوب می شوند.
که  سرزمین  این  جوانان  تمام 
احتمااًل مسیر شکوفایی شان با یکدیگر 
بسیار متفاوت است، هرکدام در گوشه 
و کنار این مرز تأثیر خاص خود را در 
این  و  دارند  عهده  بر  کشور  پیشرفت 

همان تعریف »جوان ایرانی« است.
جوانان ایران در دهه های مختلف 
کشور هر کدام به نحوی برای پیشرفت 
برهه های  در  و  کرده  تالش  کشور 

مختلف نقش آفرینی کرده اند.
اما حال دور، دوِر دهه هفتادی ها 
این  که  آن هایی  هاست.  هشتادی  و 
به  دیگری  دوران  هر  از  بیش  روزها 
کار آفرینی و مشاغل نوین روی آورده 
و از خالقیت خود استفاده می کنند. این 
خالقیت در هر نقطه از کشور به شکلی 

در حال خودنمایی است.
اخیر  سال های  طی  ینکه  ا ما  ا
جوان  ظرفیت های  و  خالقیت ها  این 
کشور چه میزان شناسایی و به مرحله 
که  است  سوالی  رسیده،  شکوفایی 
شاید پاسخ آن درخور تالش های ریز 

و درشت نسل جوان نباشد.
علمی  نخبگان  خواسته های   *
برای پیشرفت نخبگان و استعدادهای 
جوان کشور در عرصه های مختلف کم 
نبوده و نیستند اما علیرغم تالش هایی 
که برای شکوفایی آنها شده همچنان 
موانع زیادی برای شناخت ظرفیت های 
قبلی  نخبگان  پرورش  حتی  و  جدید 

وجود دارد.
نان  جوا گذشته  سال های  طی 
علمی  مختلف  عرصه های  در  کشور 
سطح  در  چشم گیری  پیشرفت های 
ثابت  پای  ره  هموا و  داشته  جهان 

المپیادهای علمی جهانی بوده اند.
ی  ها د ر و ستا د و  ی ها  ر و آ نو
گذشته  سالیان  طول  در  که  مختلفی 
جمله  از  علمی  مختلف  حوزه های  در 
سلول های بنیادی، نانو، زیست فناوری، 
هسته ای، مهندسی و… توسط جوانان 
به دست آمده، گواه پتانسیل های این 

نسل است.
مشکالت  هم  هنوز  حال  این  با 
و  دارد  وجود  افراد  این  برای  فراوانی 
این  عملی  مهارت های  وجود  با  حتی 
در  آنها  اجرایی  فعالیت  زمینه  قشر، 
بدنه مدیریتی کشور بسیار ناچیز است.

به  نگرش ها  اصالح  ضرورت 
دست وپا  مقررات  حذف  کارآفرینان، 
گیر در جهت حمایت از نخبگان و مسیر 
تسهیل  لزوم  کاربردی،  پژوهش های 
شرایط دشوار کسب و کارهای جدید در 
کشور و غیره گوشه ای از خواسته های 
نخبگان علمی کشور برای رفع موانع 

موجود در مسیر رشد آنها است.
* تاکید رهبر انقالب بر استفاده 

از ظرفیت نخبگان
رهبر معظم انقالب مهر ماه سال 
لزوم  بر  نخبه  جوانان  با  دیدار  در   ۹۸

»اجرا و تحقق جدی سند راهبردی امور 
جوانان  امور  تسهیل  برای  نخبگان« 

برتر این عرصه تاکید کردند.
را  سند  این  کامل  اجرای  ایشان 
در  مشکالت  از  بسیاری  رفع  موجب 
تجاری سازی  علمی،  پیشرفت  زمینه 
حل  و  فناوری  و  علمی  محصوالت 
خواندند  علمی  بخش  مشکالت  سایر 
و گفتند: بنیاد نخبگان موظف است به 
این سند بپردازد و شورای عالی انقالب 
این  به روزرسانی  با  باید  نیز  فرهنگی 
سند، تحقق آن را مطالبه و دنبال کند.

نخبگان  بنیاد  که  دید  باید  حال 
و این شورا تا چه میزان به فرمایشات 
حضرت آیت اهلل خامنه ای توجه و به 

جوانان علمی کمک کرده اند.
ظرفیت  به  توجه  روز  و  حال   *

قهرمانان ورزشی 
موفقیت های ورزشکاران و جوانان 
ایرانی در رشته های مختلف ورزشی نیز 
ظرفیت های  همان  از  دیگری  نمونه 

جوان است.
آنها  از  بخشی  که  ظرفیت هایی 
ورزشی  ستارگان  و  شده  شناسایی 
بخشی  و  می دهند  تشکیل  را  کنونی 
از آنها نیز به دلیل عدم برخورداری از 
امکانات الزم همچنان پنهان هستند.

از  زیادی  شمار  حاضر  حال  در 
زیادی  با مشکالت  ورزشکاران کشور 
هستند  روبرو  مالی  مشکالت  ویژه  به 
از بی توجهی دولت گله  آنها  اغلب  و 

دارند.
می توان  نیز  را  آنها  نمونه های 
زحمات  که  دید  جوانی  قهرمانان  در 
آنها در قالب چندین سکه طال و لوح 
تقدیر خالصه شده و در گوشه گود قرار 

گرفته اند، دید.
جدید  استعدادهای  شناسایی  اما 
انتظار  که  است  دیگری  موضوع  نیز 
آن  برای  بخش  هر  مدیران  می رود 

برنامه ریزی جامعی داشته باشند.
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و 
اشاره  با  ماه سال ۹۸  جوانان شهریور 
به پرورش استعدادهای فوتبالی ایران، 
گفته بود: ما برنامه مدونی برای توسعه 
فوتبال داریم به طوری که احداث یک 
هزار زمین چمن مصنوعی را از 2 سال 
پیش در کشور آغاز و تا به حال نزدیک 
نقاط  به ۳۰۰ زمین حتی در دورترین 

ایران نیز احداث کردیم.
این  فعالیت  پایان  تا  افزود:  وی 
چمن  فوتبال  زمین  احداث  دولت 
حتمًا  و  داشت  خواهد  ادامه  مصنوعی 

لشکر  یک  با  ینده  آ سال  چند  تا 
مواجه  فوتبالی  ناب  استعدادهای  از 

خواهیم شد.
د  لمپیا ا ری  ا برگز فر  نی  سلطا
به  را  ایران  ورزش  برتر  استعدادهای 
در  مؤثر  برنامه های  از  یکی  عنوان 
پرورش نخبگان ورزش ایران نام برد 
با  پایه  سطح  در  المپیاد  این  افزود:  و 
می شود  شروع  نفر  هزار   ۴۰۰ شرکت 
و برگزاری مرحله نهایی به رقابت ۳۰ 
هزار نفر منجر خواهد شد. در این فرایند 
استعدادهای برتر در رشته های مختلف 
ورزشی شناسایی شده و مورد نظارت و 

پشتیبانی قرار می گیرند.
ظرفیت های  وجود  به  توجه  با 
ورزشی،  عرصه های  در  جوان  فراوان 
حوزه  این  مدیران  از  انتظار  کم ترین 
برنامه ریزی برای شناخت استعدادها به 
ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار 

و عدم رهاسازی آنها است.
معضالت  با  مبارزه  و  جوانان   *

اجتماعی و فرهنگی
ز  ا ری  بسیا حل  ها  ز و ر ین  ا
بر  جتماعی  ا و  فرهنگی  معضالت 
در  فعال  و  خودجوش  جوانان  دوش 
که  جوانانی  است.  افتاده  عرصه  این 
و  اختیار«  به  »آتش  شعار  راستای  در 
با خالقیت فکری در حال ریشه یابی 
اجتماعی  آسیب های  رفع  به  کمک 

جامعه هستند
تشکل ها  خیر  ا سال های  طی 
محوریت  در  نی  وا فرا سمن های  و 
رسیدگی به معضالت اجتماعی، توسط 
این  اغلب  است.  تشکیل شده  جوانان 
راهکارهایی  ارائه  با  جوان  سمن های 
نوین درباره موضوعاتی نظیر کودکان 
مواردی  و  فقر، خودکشی  اعتیاد،  کار، 

از این دست فعالیت می کنند.
از سوی دیگر گروه های جهادی 
زمان  هر  از  بیشتر  روزها  این  که 
دیگری در حال نقش آفرینی در سطح 
ز  ا دیگر  نمونه ای  نیز  هستند  شهر 
ظرفیت های جوان کشور است که در 
هنگام وقوع بحران ها نمایان می شود.

جهادی  و  داوطلبانه  فعالیت های 
به  زلزله ها، کمک  در سیل ها،  جوانان 
نیازمندان و حتی در برابر ویروس کرونا 
همان پتانسیل های پنهان کشور است 
بهره گیری از آنها می تواند راه نجات 

جامعه امروزی باشد.
این  از  مسیر شناسایی و استفاده 
اقدام  بر  وابسته  نیز  جوان  تفکرات 
مدیران دولتی برای توجه به گروه های 

از  استفاده  و  کشور  جوان  و  مردمی 
نیروهای خالق در سطوح اجرایی است.

هرچند که سیاست های برخی از 
نوین  تفکرات  ورود  مساله  با  مدیران 
به بدنه مدیریتی کشور فاصله بسیاری 
دارد و آن طور که باید و شاید شاهد 
جوان  گروه های  به  دولتی  کمک های 

نبوده ایم.
* سیاست های برخی مدیران

محمدمهدی  خصوص  همین  در 
تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان 
مهر،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  کشور 
ضمن تبریک هفته جوان درباره لزوم 
جامعه،  جوان  استعدادهای  شناسایی 
نهادها  تمامی  حاضر  حال  در  گفت: 
آگاهی  جوانان  توانایی  از  مدیران  و 
دارند و می دانند که تنها راه نجات در 
عرصه های مختلف استفاده از ظرفیت 
جوانان است. اما متأسفانه در بسیاری 
برای  سیاست های  دلیل  به  عرصه  از 
به  دادن  میدان  عدم  شاهد  مدیران، 
پتانسیل های  از  نبردن  بهره  و  جوانان 
باالی آنها هستیم چراکه هنوز بسیاری 
به  جوانان  ورود  با  کشور  مدیران  از 
مخالفت  اجرایی  و  مدیریتی  عرصه 
را  کشور  در  تحول  ایجاد  اجازه  دارند 

نمی دهند.
اصلی  مشکل  اینکه  بیان  با  وی 
ما عالوه بر شناسایی ظرفیت ها، عدم 
ابراز  است،  آنها  مناسب  کارگیری  به 
رهبر معظم  تأکیدات  داشت: علی رغم 
انقالب، بیانیه گام دوم و دیگر مسئولین 
در به کارگیری جوانان در بدنه مدیریتی 
امر  این  بود  آنطور که شایسته  کشور، 
عملی نشد و اعتماد کامل برای سپردن 
در  ویژه  به  نسل  این  به  مسئولیت 

عرصه های تولیدی محقق نشد.
معاون امور جوانان وزارت ورزش 
ظرفیت های  در  متأسفانه  کرد:  تأکید 
هنوز  مختلف،  نهادهای  و  تولیدی 
هماهنگی الزم برای استفاده از جوانان 
متعدد،  سازمان های  در  و  ندارد  وجود 
سرسختی های زیادی برای به کارگیری 

جوانان دیده می شود.
به  قانون منع  اجرای کامل  لزوم 

بازنشستگان کارگیری 
کامل  اجرای  عدم  تندگویان، 
بازنشستگان  به کارگیری  منع  قانون 
استفاده  عدم  اصلی  علل  از  یکی  را 
کشور  مدیریتی  بدنه  در  جوانان  از 
این  متأسفانه  کرد:  عنوان  و  دانست 
اگر  و  نشد  اجرا  کامل  طور  به  قانون 
اجرا  مرحله  به  نیز  نهادها  برخی  در 

رسید، فرصت ورود جوانان متخصص 
و شایسته به سطوح تأثیر گذار کشور، 
به  گذشته  نسل  واقع  در  نشد.  فراهم 
دلیل عدم اعتماد به جوانان، سدی در 
برابر ورود آنها به بدنه مدیریتی کشور 

بوده و هستند.
وی تصریح کرد: تا زمانی که به 
ظرفیت  از  اجرایی  و  عملیاتی  صورت 
جوانان استفاده نکنیم، علی رغم تمامی 
ده  دا زمینه  ین  ا در  که  شعارهایی 
می شود، تنها در حد همان شعار دادن 
خواهیم ماند و فرصت استفاده از نسل 

جوان را از دست می دهیم.
جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
در  معاونت  این  اقدامات  به  اشاره  با 
نسل  ظرفیت های  از  استفاده  راستای 
معاونت،  قدام  ا ولین  ا گفت:  جوان 
جوانان  از  استفاده  برای  اعتمادسازی 
و  اجرایی  بدنه  در  امر  این  که  بود 
مور  ا ندهی  ما سا ونت  معا مدیریتی 
تمام  حاضر  حال  در  شد.  اجرا  جوانان 
مدیران ستاد کل و ستادهای استانی، 
جوانان متولد دهه ۶۰ هستند و تعداد 
مدیریتی  پست های  در  نیز  نوان  با

افزایش یافته است.
نیز  تشکل ها  درباره  تندگویان 
کنون  هم ا نه  خوشبختا د:  دا توضیح 
جایگاه  جوانان  استانی  و  ملی  مجامع 
شاهد  حتی  و  کرده اند  پیدا  را  خود 
برای  مجامع  انتخابات  شدن  انجام 
حال  در  هستیم.  کشور  در  اولین بار 
نهادها  با  جوانان  تشکل های  حاضر 
وارد همکاری و رایزنی شده و خودشان 
عرصه های  در  را  مختلف  پروژه های 
اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی،  علمی، 
به  نیز  ما  می کنند.  پیگیری   … و 
عنوان یک نهاد حمایت کننده در کنار 
آنها هستیم و در صورتی که هر کدام 
داشته  یا مشکلی  تشکل ها خواسته  از 
باشند، با ارائه گزارش به نهاد مربوطه، 
هماهنگی های الزم برای تسهیل امور 

آنها را انجام می دهیم.
وی ابراز داشت: به عالوه معاونت 
جوانان تالش کرد تا ردیف بودجه ای 
را برای تشکل ها در الیحه بودجه ۹۹ 
آنها  مالی  مشکالت  تا  بگیرد  نظر  در 

حل شود.
* معاونت جوانان چه کرده است!

جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
ورود  برای  معاونت  اقدامات  درباره 
کشور،  مدیریتی  بدنه  به  جدید  نسل 
از  استفاده  بحث  در  کرد:  خاطرنشان 
متأسفانه  نیز  استخدامی  ظرفیت های 

حریف وزارتخانه ها نیستیم و علی رغم 
مکاتبات انجام شده، به نتیجه خاصی 
بنده همواره در ستاد ملی  نرسیده ایم. 
ستادهای  و  جوانان  امور  ساماندهی 
نیروهای  ر  شما رش  ا گز نی،  ستا ا
از  و  می کنم  دریافت  را  استخدامی 
سازمان استخدامی کشور نیز این آمار را 
مطالبه می کنیم اما علی رغم چندین بار 
مکاتبه ما در خصوص استفاده بیشتر از 
جوانان، هیچ پاسخی دریافت نکرده ایم 
استخدامی  امور  سازمان  آمارهای  و 
نیز  نان  جوا جذب  زمینه  در  کشور 

خوب نیست.
تندگویان ادامه داد: به جز چندین 
وزارتخانه از جمله وزارت نفت، وزارت 
کار و وزارت کشور، باقی وزارتخانه ها 
در این زمینه پاسخگو نبوده و آماری در 

این زمینه به ما ارائه نداده اند.
پیگیری  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
بازنشستگان  به کارگیری  منع  قانون 
سازمان  بر  ر  فشا و  مجلس  توسط 
نهادها  شد:  یادآور  کشور،  استخدامی 
موظف هستند برای استفاده از پتانسیل 
را  پاگیر  و  دست  قوانین  جوان  نسل 
کاهش دهند و این اقدام تنها با تسهیل 
قوانین از سوی سازمان امور استخدامی 

ممکن خواهد بود.
بدنه  با  همکاری  ره  با در وی 
آموزشی کشور برای استفاده از ظرفیت 
نخبگان جوان نیز اظهار داشت: معاونت 
تفاهمنامه ای  حاضر  حال  در  جوانان 
این  در  و  دارد  دانشگاهی  جهاد  با  را 
نمندسازی  توا دوره های  تفاهمنامه 
و  مهارت  ز  سربا موضوع  نان،  جوا
استفاده از شبکه های جوان را پیگیری 
می کنیم. درواقع در موضوعات مختلف 
ری  همکا کشور  لی  عا موزش  آ با 
نیز در  از جوانان نخبه  خوبی داریم و 
عرصه های گوناگون استفاده شده است.

عرصه های  مهم ترین  تندگویان 
موضوعات  در  را  جوانان  فعالیت های 
اظهار  و  خواند  فرهنگی  و  اجتماعی 
داشت: طی سال های اخیر خوشبختانه 
به  اجتماعی  عرصه های  در  جوانان 
بسیار  ورود  اجتماعی  آسیب های  ویژه 
در  تحوالتی  شاهد  و  کرده اند  خوبی 
و  اعتیاد  فقر،  نظیر  موضوعاتی  حل 
قالب  در  اقدامات  این  بوده ایم.  غیره 
انجام  جوانان  سمن های  یا  تشکل ها 
راه  آنها  ایده های  از  استفاده  و  شده 

نجات جامعه خواهد بود.
بودن  جوان  طالیی  فرصت   *

جمعیت 
در  ایران  جامعه  حاضر  حال  در 
قرار  پتانسیل جوان  از  باالترین سطح 
قشر  را  کشور  اصلی  جمعیت  و  دارد 
جوان تشکیل می دهند. در واقع فرصت 
بودن  جوان  و  جمعیتی  پنجره  طالیی 
این  امتیاز  مهم ترین  کشور  جمعیت 

روزهای کشور است.
در صورت استفاده از این پتانسیل 
سطح  به  نوین  تفکرات  ورود  و  جوان 
جامعه  رشد  و  پیشرفت  شاهد  کشور 
خواهیم بود اما استفاده از این پتانسیل 
و  مدیران  سیاست های  تغییر  نیازمند 
توجه آنها به جوانان باشد. البته فرصت 
استفاده از این امتیاز نیز چندان طوالنی 
نیست و باید پیش از بسته شدن پنجره 
طالیی جمعیتی از آن بهره برد در غیر 
این صورت در چندین دهه آینده، با ورود 
جوانان امروز به دوران میانسالی خبری 
از ظرفیت های فعلی کشور نخواهد بود.

لید«  تو »جهش  ر  شعا تحقق 
به  توجه  گرو  در  نیز   ۹۹ سال  در 
همین گروه های جوان در عرصه های 
اجتماعی،  اقتصادی،  علمی،  مختلف 
فرهنگی، هنری و… و بهره گیری از 

ظرفیت های آنها خواهد بود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

پزشکی درگیر  و دانشجویان گروه  به دستیاران  تسهیالت  ارائه 
کرونا

وزیر بهداشت در نامه ای به روسای دانشگاه های علوم پزشکی بر ضرورت 
حمایت همه جانبه از طالیه داران خطوط مقدم مبارزه با کرونا اعم از اعضای هیئت 

علمی، دستیاران، کارورزان و دانشجویان تاکید کرد.
این نامه تحت عنوان امتیازات و حمایت های اعضای هیئت علمی، دستیاران 

و کارورزان و دانشجویان خط مقدم مبارزه با کرونا منتشر شده است.
دکتر سعید نمکی این نامه را خطاب به رؤسای دانشگاه ها و دانشکده های 

علوم پزشکی ابالغ کرده است.
در این نامه آمده است: »پیرو مکاتبات قبلی در خصوص ضرورت حمایت 
همه جانبه از طالیه داران خطوط مقدم مبارزه با کرونا اعم از اعضای هیئت علمی، 
دستیاران، کارورزان و دانشجویان، ضمن تأکید مجدد بر اولویت تأمین سالمت 
ایشان، مقتضی است تسهیالت و حمایت های جامع تری برای اسفندماه سال جاری 

و فروردین ماه سال ۱۳۹۹ در موارد زیر به عمل آید:
۱.  اختصاص فضای استراحت مناسب برای کادر درمانی اعم از اعضای 
هیئت علمی و دستیاران و کارورزان، تا ایشان در فاصله کشیک های موظف بتوانند 

استراحت مناسب داشته باشند.
2.  اختیاری کردن طرح یک ماهه رزیدنتی در بیمارستان هایی که درگیر 

درمان بیماران کرونایی هستند.
۳.  لحاظ کردن حداکثر ۳۰ نمره به پیشنهاد رئیس بخش و تأیید مدیر 
گروه در بخش فعالیت حرفه ای در آزمون ارتقا سالیانه دستیاران بر اساس میزان 
بیماران  درمانی  تشخیصی.   فعالیت های  که  بخش هایی  در  همکاری  نحوه  و 

کرونایی صورت می پذیرد.
۴.  تخصیص 2 نمره امتیاز در فعالیت های فرهنگی / اجتماعی برای ارتقا 
مرتبه علمی اعضای هیئت علمی به ازای هر هفته حضور فعال در فعالیت های 
تشخیصی.  درمانی.  دارویی و اجرایی مرتبط بیماران کرونایی به پیشنهاد رئیس 

بخش و تأیید مدیر گروه.
۵.  کاهش ۴ هفته از میزان تعهد خدمت دستیاران و انترن ها به ازای 
و  کرونا  دارویی  درمانی.   تشخیصی.   امور  در  داوطلبانه  فعالیت  هفته  یک 
یک  ازای  به  انترن ها  و  دستیاران  خدمت  تعهد  میزان  از  هفته   2 کاهش 
در  بند  این  موضوع  تعهدات  کاهش  بخش ها.  این  در  موظف  فعالیت  هفته 
از  مجوز  اخذ  به  منوط  آموزشی  عدالت  برقراری  قانون  مشموالن  خصوص 

مراجع ذی صالح قانونی است.
۶.  به کلیه دستیاران و کارورزان که در اسفندماه و ماه های آتی در بخش های 
ارائه دهند خدمات به بیماران کرونایی خدمت کرده اند، حداقل سه برابر کمک 
هزینه تحصیلی با تأیید هیأت امنای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و 

خدمات درمانی پرداخت شود.
ایام فعالیت  ۷.  در پرداخت کارانه کلیه اعضای هیئت علمی که در این 

داشته اند تسریع الزم به عمل آید.
۸.  کاهش تعهد خدمت اعضای هیئت علمی متعهد خدمت به میزان ۴ 
برابر مدت ارائه خدمات در بخش هایی که خدمات تشخیصی و درمانی و دارویی 
در رابطه با بیماری کرونا ارائه می دهند و کاهش تعهد خدمت اعضای مذکور 
دو برابر با مدت فعالیت در سایر بخش ها. کاهش تعهدات موضوع این بند در 
خصوص مشموالن قانون برقراری عدالت آموزشی منوط به اخذ مجوز از مراجع 

ذیصالح قانونی است.
زیر  موارد  پیراپزشکان  و  پزشکان  خدمت  قانون  مشموالن  مورد  در    .۹

اعمال شود:
تأهل(  )معادل  امتیاز  احتساب ۵۰  توزیع متمرکز؛  امتیاز در  احتساب  الف( 
با  در توزیع متمرکز برای دانشجویان و مشمولینی که در مراکز ریفرال مقابله 

COVID. ۱۹ خدمت کرده اند.
غیرمتمرکز،  توزیع  فرایند  در  غیرمتمرکز؛  توزیع  در  اولویت  احتساب  ب( 
دانشجویان و مشمولینی که در مراکز ریفرال مقابله با COVID. ۱۹ خدمت 
کرده اند، جهت انجام موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان بر حسب مدت 
اشتغال در مرکز مذکور در سامانه نسبت به سایر داوطلبین از اولویت برخوردار 

خواهند شد.
ج( امکان تغییر محل خدمت سریع پس از بازه زمانی شش ماهه؛ تمامی 
دانشجویان و مشمولینی که در مراکز ریفرال مقابله با COVID. ۱۹ خدمت 
کرده باشند، پس از شش ماه با احتساب ضریب منطقه قادر به تغییر محل خدمت 

خود هستند.
با کسر خدمت پیام آوران حاضر در منطقه بحران؛ در صورت  د( موافقت 
ارائه گواهی از مراجع ذی صالح با کسر خدمت پیام آوران بهداشت به میزان سه 
برابر مدت زمانی که حین دوره تحصیل و مشمولیت در مراکز ریفرال مقابله با 

COVID. ۱۹ خدمت کرده اند موافقت خواهد شد.
ه( دانشجویان دو سال آخر پزشکی و دانشجویان سال آخر پرستاری و علوم 
آزمایشگاهی که به صورت داوطلبانه در بیمارستان ها و مراکز تشخیصی منتخب 
خدمت کنند، به پیشنهاد رئیس بخش و تأیید مدیر گروه، هر یک ماه خدمت 
ایشان با ضریب سه پنجم، به عنوان انجام طرح موضوع قانون خدمت پزشکان و 
پیراپزشکان محسوب و از دوره خدمت آنان پس از پایان تحصیل کسر خواهد شد.

در خصوص دانشجویان پرستاری به ازای ساعات حضور در بالین از ساعات 
کارورزی در عرصه دانشجویان کسر خواهد شد.

 
احتمال برگزاری ترم فشرده در تیر و مرداد

مدیر آموزشی دانشگاه تربیت مدرس از احتمال برگزاری یک ترم فشرده ۸ 
هفته ای در تیر و مرداد سال ۹۹ برای جبران خسارت های آموزشی نیمسال دوم 

سال تحصیلی ۹۹. ۹۸ خبر داد.
محمد یوسفیان با ذکر این نکته که حوزه آموزش نسبت به سایر حوزه ها 
بیشترین آسیب را در تعطیلی های اجباری دیده است گفت: برای نیمسال دوم 
سال تحصیلی ۹۹. ۱۳۹۸ یک هزار و ۷۵۵ درس ارائه شده بود که از این تعداد، 
۳۰۰ درس جزء دروس عملی است که در ۵ هفته گذشته حتی یک جلسه از آن 

برگزار نشده است.
وی در خصوص ارائه دروس در فضای مجازی تصریح کرد: با تالش های 
صورت گرفته و تدابیر دفتر آموزش های آزاد معاونت آموزشی، ۸۱۰ درس در 
فضای مجازی ثبت شده، اما برخی هنوز تولید محتوایی نداشته اند و تنها ۴۰۰ 
درس فعال است. بر اساس آمار از مجموع ۱۸۰ عضو هیأت علمی دانشگاه که 
درخواست اختصاص فضای درسی داشته اند که آنها نیز یک چهارم کل اساتید را 
تشکیل می دهند، تنها ۱2۰ عضو هیأت علمی درس های خود را وارد کرده اند 

و با دانشجویانشان در ارتباط هستند.
مدیر آموزشی به عدم رغبت برخی اساتید به فعالیت در فضای مجازی 
علوم  مانند  درسی  تعداد  پر  های  دانشکده  اساتید  برخی  افزود:  و  کرد  اشاره 
انسانی، علوم پزشکی، کشاورزی و هنر نیز معتقد هستند که باید دروس را به 
صورت حضوری ارائه دهند در غیر این صورت نظام ارائه آنها بر هم خورده و 
کیفیت آموزش پایین می آید. با این وجود آمار مشارکت اعضای هیأت علمی 

در حال افزایش است.
 ۴۵۰ تا   ۴۰۰ بین  دهد  می  نشان  ها  بررسی  کرد:  خاطرنشان  یوسفیان 
ارائه در فضای مجازی را دارند و برای بیش از یک هزار و ۵۵  درس امکان 
درس باقی مانده، حوزه آموزش سناریوهای مختلفی بر اساس آمار و ارقام پیش 

بینی کرده است.
وی با اشاره به رویدادهای مهم پیش رو مانند مصاحبه دانشجویان دکتری، 
ورود بیش از دو هزار دانشجوی جدید و فرایند ثبت نام و ظرفیت محدود پرسنل 
مدیریت آموزش و حجم بسیار باالی کار در این حوزه، عدم تعطیلی ترم جاری و 
جایگزین کردن پالن های دیگر را بهترین گزینه دانست و اظهار داشت: اولویت 
آموزش این است که ترم جاری را تعطیل نکنیم و به سنوات تحصیلی نیفزاییم. 
برای اینکه نظام آموزش بیش از این برهم نخورد و کمترین خسارت را متحمل 
شویم، شاید ایجاد یک ترم جبرانی به صورت فشرده ۸ هفته ای در تابستان آتی 

گزینه جایگزین مناسبی باشد.
یوسفیان با تأکید بر این نکته که دانشگاه تربیت مدرس ترم تابستانه ندارد، 
پیشنهاد داد: نباید تیر و مرداد را از دست بدهیم. می توانیم در ۸ هفته، از شنبه 
۳۱ خرداد تا چهارشنبه 22 مرداد، ترم را برگزار کنیم. البته دروس ارائه شده در 
سامانه LMS را ۸۰۰ به ۱۵۰۰ رسانده و فعال کنیم. به این ترتیب می توان ترم 
جاری را تا اول شهریور ۹۹ تمام کرده و بدون اضافه کردن سنوات، ببندیم. در دو 
هفته نخست شهریور نیز نمرات را جمع بندی و دو هفته پایانی شهریور نیز وقت 

خود را صرف دانشجویان نو ورود دانشگاه کنیم.

۵۰۶ خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند
معاون هماهنگ کننده پلیس پیشگیری پایتخت 
از دستگیری ۵۰۶ خرده فروش مواد مخدر در طول 

تعطیالت نوروزی ۹۹ در تهران خبر داد. 
سرهنگ علیرضا ناصری نژاد در این باره گفت: 
در طول تعطیالت نوروزی تیم های خودرویی و پیاده 
گشت پلیس پیشگیری فعال بودند و با موارد متعددی 

از جرائم و تخلفات برخورد کردند.
وی ادامه داد: در همین راستا این تیم های گشتی 
از ابتدای فروردین تا نیمه این ماه، ۵۰۶ خرده فروش 

مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کردند.
تهران  پیشگیری  پلیس  کننده  هماهنگ  معاون 
افزود: همچین از این افراد در مجموع ۹ کیلو و 2۵۷ 

گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.
برای  پرونده  تشکیل  به  اشاره  با  نژاد  ناصری 
متهمان دستگیر شده گفت: این افراد به همراه پرونده 
تشکیل شده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه 

دادسرا شدند.

مرگ راننده در حریق تانکر حمل سوخت 
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی 
لیتر  هزار   ۳۰ حامل  تریلی  یک  حریق  و  واژگونی  از 

سانحه  این  در  گفت:  و  داد  خبر  دلیجان  در  سوخت 
رانندگی، راننده خودرو در آتش سوخت. 

بر اساس اعالم پلیس، سرهنگ«ایرج کهریزی«در 
گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس در این باره 
گفت: در نخستین دقایق بامداد امروز، گزارشی از یک 
سانحه رانندگی منجر به حریق خودروی حامل سوخت 
مرکز  به  سلفچگان   - دلیجان  محور   ۱۵ کیلومتر  در 
تیم  بالفاصله  و  شد  اعالم   ۱۱۰ پلیس  های  فوریت 

های امدادی و انتظامی به محل اعزام شدند.
علت  به  که  رانندگی  سانحه  این  در  افزود:  وی 
واژگونی و حریق یک دستگاه خودروی تریلی حامل ۳۰ 
هزار لیتر سوخت رخ داد، راننده خودرو در آتش سوخت 

و حریق نیز با تالش نیروهای آتش نشان مهار شد.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی 
با اشاره به علت این وقوع این سانحه رانندگی گفت: در 
بررسی کارشناس پلیس راه علت این سانحه رانندگی 

عدم توجه به جلو از سوی راننده خودرو اعالم شد.

مدیر سایت شرط بندی به دام افتاد
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری گرداننده 
اصلی یک سایت شرط بندی در جریان رسیدگی به 
پرونده کالهبرداری اینترنتی محصوالت پیشگیری از 

کرونا خبر داد. 
سرهنگ تورج کاظمی گفت: چندی پیش مردی 
حدودا ۳۵ ساله با هویت معلوم به پلیس فتای تهران 
بزرگ مراجعه و با طرح شکایتی اعالم کرد که از طریق 
که  بهداشتی  محصوالت  و  اقالم  فروش  سایت  یک 

تعدادی  بوده،  بانکی هم  پرداخت  اصلی  درگاه  دارای 
از محصوالت بهداشتی پیشگیری از کرونا را خریداری 
کرده اما هیچ کاالیی به دست او نرسیده و مبلغی هم 

بازگردانده نشده است. 
وی با اشاره به رسیدگی کارآگاهان پلیس فتا به 
این پرونده، خاطرنشان کرد: در گام نخست تحقیقات 
از طرف شاکی  ماموران مشخص شد سایت اعالمی 
دارای درگاه پرداخت اصلی است که از طریق آن هویت 
ثبت کننده درگاه  که ساکن استان مازندران بود، به 
دست آمد، همچنین بررسی تراکنش های بانکی این فرد 
نشان داد که عالوه بر شاکی از حساب افرادی دیگری 

نیز به همین شیوه برداشت شده است. 
به  اشاره  با  بزرگ  تهران  فتای  پلیس  رییس 
متهم  دستگیری  برای  شده  انجام  های  هماهنگی 
پلیس  افسران  از  تیمی  گفت:   مازندران  استان  در 
انتظامی  فرماندهی  و  قضایی  مقام  هماهنگی  با  فتا 
استان مازندران به این استان مراجعه کرده و اقدام به 

دستگیری متهم کرده  و او را به تهران انتقال دادند.
کاظمی با بیان اینکه متهم در مقر پلیسی تحت 
باز  متهم  کرد:  خاطرنشان  گرفت،  قرار  بازجویی 
بازجویی های اولیه معترف شد که  با طراحی سایتی در 
فضای مجازی و تبلیغات فروش لوازم بهداشتی مرتبط 
با ویروس کرونا از افراد متقاضی مبالغی را اخذ کرده اما 
هیچ کاالیی برای آنها ارسال نکرده است. او همچنین 
اعتراف کرد که پول های حاصله را به دوستش داده و 
او این پول ها را با فرد سومی که در سایت شرط بندی 
فوتبال فعالیت داشته به اشتراک گذاشته است، اما این 

فرد تاکنون پولش را برنگردانده است. 
وی گفت: متهم در ادامه اعترافاتش اقرار کرد به 
علت بضاعت مالی با افتتاح حساب، کارت بانکی خود 
از  فرد  این  که  بود  قرار  و  داده  تحویل همدستش  را 
طریق سایت پیش بینی فوتبال مبالغی زیادی را به او 
پرداخت کند که تاکنون از این کار امتناع کرده است.

اینکه   بیان  با  بزرگ  تهران  فتای  پلیس  رئیس 
مأموران پلیس همدست این فرد را نیز پس از هماهنگی 
قضایی در عملیاتی پلیس در قائمشهر دستگیر کردند، 
گفت: این فرد نیز گرچه اصرار داشت خود را بی گناه 
جلوه دهد، اما پس از مواجهه با ادله  وشواهد اقرار کرد 
که در سایت شرط بندی فوتبال فعالیت دارد و کارت 
تعدادی از دوستانش را از آنان گرفته تا پس از برنده 

شدن در سایت سودش را با آنان شریک شود. 
به گفته کاظمی این فرد اقرار کرد که با همدستی 
فردی دیگر از 2۰ کارت بانکی برای پولشویی در سایت 
همدست  که  است  کرده  استفاده  فوتبال  بینی  پیش 
دیگر این فرد نیز در قائمشهر دستگیر شد که این فرد 
نیز در بازجویی هایی پلیسی گرداننده اصلی سایت را 

معرفی کرد. 
فردی  سایت  اصلی  گرداننده  اینکه  بیان  با  وی 
سابقه دار بود، گفت: این فرد حتی حاضر به مالقات با 
زیردستان خود نیز نبود؛ اما ماموران با استفاده از شیوه 
های پلیسی این فرد را نیز در عملیاتی دستگیر کرده و 
به مقر انتظامی انتقال دادند که این فرد نیز با پذیرش 
جرم خود مدعی شد که هیچگاه تصور نمی کرده تا از 

سوی پلیس دستگیر شود. 
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استفاده از تعارض در محل کار

موفقیت در حل تعارض

هــر  توانــد  مــی  تعــارض 
ــد  ــترس زا کن ــیار اس کاری را بس
ــرای  ــی ب ــن راه ــن یافت و بنابرای
اســتفاده از آن بســیار مهــم اســت 
تــا طرفیــن بتواننــد شــرایط برنــده/ 

ــد. ــه کنن ــده را تجرب برن
اســتفاده از تعــارض، مهارتــی 
اســت کــه فقــط بــا صــرف زمــان 
ــواالت  ــی س ــیدن برخ ــرای پرس ب
کلیــدی و فــرض نکــردن تفکــرات 
و احساســات دیگــران، هــر کســی 
مــی توانــد ایــن کار را انجــام دهد.

ــرای  فرصــت هــای زیــادی ب
ــم  ــاد بگیری ــه ی ــود دارد ک ــا وج م
چگونــه از تعــارض بــه شــکل 

ــم ــتفاده کنی ــری اس بهت
ــون و خطــا،  ــا بصــورت آزم ت
تکنیــک هایــی را بیابیــم کــه 
ــا  ــان ب ــبک تقابلم ــا و س ــرای م ب

ــد. ــر، کار کنن ــراد دیگ اف

آیا تعارض اجتناب ناپذیر 
است؟

غیــر واقعــی اســت کــه انتظار 
ــوع  ــچ ن ــز هی داشــته باشــیم هرگ
تعارضــی در محــل کارمان نداشــته 

. شیم با
شــخصیت  بــا  کــردن  کار 
ــدگاه  ــاوت و دی ــیار متف ــای بس ه
هــای بســیار متفــاوت، باعــث بروز 

ــود ــی ش ــارض م تع
و بهتــر اســت کــه یــاد بگیریم 
ــان، از  ــی هایم ــن توانای ــا بهتری ب
آنهــا اســتفاده نماییم.داشــتن یــک 
ــی  ــا دفاع ــگرانه و ی روش پرخاش
معمــوال نتیجــه ای طبــق خواســته 

تــان نخواهــد داشــت.
در اینصــورت مجبــور مــی 
ــه عقــب  شــوید کــه یــک قــدم ب
ــد  ــی توانی ــد م ــا ببینی ــد ت برداری
ــه  ــبت ب ــد نس ــی هدفمن دیدگاه
ــه. ــا ن ــید، ی ــته باش ــوع داش موض

هــر  از  طرفیــن  شــناخت 
ــه ی  ــد نقط ــی توان ــی م موضوع
ــری  ــرای بکارگی ــی ب ــروع خوب ش
ســاختارمند  روش  بــه  تعــارض 

ــد. باش
بــه خودتــان اجــازه ی اشــتباه 
کــردن بدهیــد تــا در مواقــع خاص 
بتوانیــد در آینــده روابــط مثبتــی را 

خلــق نماییــد.

 یادگیری نحوه ی بکار 
بردن تعارض بعنوان یک 

دانشجوی کالج
دانشــجوی  یــک  بعنــوان 
ــاد  ــید ی ــور باش ــاید مجب ــج، ش کال
بگیریــد کــه چگونــه از تعــارض در 

ــرایط ــی ش برخ
هــای  ســال  طــول  در  و 
نماییــد. اســتفاده  تحصیلیتــان 

ــا  ــی ه ــم اتاق ــا ه ــی ب زندگ
تــوی خوابــگاه ممکــن اســت خیلی 

ســخت باشــد
و الزم باشــد کــه خیلــی آماده 
شــوید تــا بعدهــا بتوانیــد در چنیــن 
ــان، کار  ــل کارت ــرایطی در مح ش

کنیــد.
رشــته هــای دانشــگاهی کــه 
ــد،  ــه همــکاری تیمــی دارن ــاز ب نی

ــب اســترس زا هســتند. اغل
چــون هرکســی ایده و ســطح 

ــکاری مختلفی دارد. هم
پــر  زمانــی  هــای  دوره 
اســترس مــی تواننــد شــرایطی پــر 

بیاورنــد ببــار  را  از خشــونت 
و شــما را بــا افــراد بســیار 

حساســی روبــرو نماینــد.
زمــان تحصیــل در دانشــکده، 
ــه  ــت ک ــی اس ــیار خوب ــان بس زم
اســتفاده ی موفــق از تعارضــات را 

ــد. ــاد بگیری ی
ــکالتی  ــاط، مش ــی نق در برخ
در شــرایط کاری وجــود دارنــد کــه 

بایــد حــل شــوند
رگیــری  بکا ی  نتیجــه  و 
ضعیــف تعــارض هســتند کــه مــی 
تواننــد روی روابــط کاری شــما 
ــه ای در آن  ــوان شــخص حرف بعن

ــد. ــر بگذارن ــوزه، اث ح

 
استفاده از تعارض به 

ارتباط صادقانه نیاز دارد
ــارض  ــری تع ــگام بکارگی هن
اولیــن  از  یکــی  کار،  محــل  در 
چیزهایــی کــه دوســت داریــد 
ــه  ــت ک ــن اس ــش دهید،ای انجام
ببینیــد آیــا مــی توانیــد بــا شــخص 
تعــارض،  دارای  اشــخاص  یــا 
ــد  ــود آوری ــه بوج ارتباطــی صادقان

ــه. ــا ن ی
ایــن  بــه  اغلــب  تعــارض 
دلیــل رخ مــی دهــد کــه فرضیــات 

نادرســت و یــا ســوتفاهمی از علــت 
وقــوع چیــزی بــدون ورودی افــراد 

ــده باشــد. دیگــر، بوجــود آم
ارتبــاط صادقانــه بــا شــخص 
دیگــر ممکــن اســت تمــام آن 
ــق  ــرای تواف ــه ب ــد ک ــزی باش چی
ــر  ــک مســاله در شــروع ه روی ی

ــد. ــاز داری کاری، نی
در برخــی مــوارد، نزدیــک 
ــکل  ــه مش ــی ک ــه کس ــدن ب ش
ــر  ــی غی دارد، بســیار ســخت و حت

ــت ــن اس ممک
ــا  ــه ب ــد ک ــاید الزم باش و ش
ــد  ــت کنی ــان صحب ــتی ت باالدس
ــن  ــا ای ــتن ب ــروکار داش ــا راه س ت
مشــکل را بــه شــما نشــان دهــد.

ــت  ــان سیاس ــتر کارفرمای بیش
ــه  ــد ک ــی آورن ــی را بوجــود م های
ــه اســتفاده از تعــارض در محــل  ب

ــد. ــی کن کار کمــک م
مراحلــی  مجموعــه  اغلــب 
وجــود دارد کــه یــک کارفرمــا 
توصیــه مــی کنــد کارکنانــش 
هنــگام رویارویــی بــا یک مشــکل 

ــد. ــتفاده کنن ــا اس از آنه
وقتــی تعــارض کارفرمــا بیش 
از تعــارض دو همــکار روی عملکرد 

کارکنــان تاثیــر بگذارد،
کارفرمایــان ســعی مــی کننــد 
کــه مطمئــن شــوند هــر مشــکلی 
ــا هــر دپارتمــان  ــان ی ــن کارکن بی
خــاص ســریعا بــا پذیــرش دو 

ــد شــد. طــرف حــل خواه
کــردن  صحبــت  بــا  اگــر 
مســتقیم بــا شــخص مقابــل و یــا 
سرپرســتتان، کارفرمایــان و افرادی 

ــد، ــت دارن ــمت ریاس ــه س م
موفــق بــه حــل تعــارض 
نشــده ایــد، مــی توانیــد گام بعــدی 
ــد. ــکل برداری ــل مش ــرای ح را ب

ــن  ــه از قوانی ــت ک ــم اس مه
شــرکت مــورد نظــر پیــروی نمایید 
ــرکت  ــای ش ــبکه ه ــام ش و از تم
ــل  ــکار ح ــان دادن راه ــرای نش ب
ــط کاری  ــاد محی ــکلتان و ایج مش

ــد. ــتفاده نمایی ــر اس همگــون ت

مجلس یازدهم زمینه های »جهش تولید« را 
فراهم می کند

۱۸2 منتخب مجلس یازدهم در نامه ای به رهبر معظم انقالب 
متعهد شده اند که از ظرفیت های تقنینی، نظارتی و کارشناسی برای 
تحقق شعار سال در مجلس آینده استفاده و زمینه های جهش تولید 

را فراهم کنند.
ظرفیت های  تمام  که  داده اند  اطمینان  نامه  کنندگان  امضا 
کارشناسی مرتبط با مجلس را برای رفع عیوب دست و پاگیر در اقتصاد 
ملی به کار خواهند گرفت و حداکثر تالش خود را برای استفاده از تمام 
ظرفیت تقنینی و نظارتی کمیسیون های مجلس آینده، مرکز پژوهش ها، 
دیوان محاسبات و بدنه کارشناسی دستگاه های اجرایی برای کاهش 
موانع تولید، کاهش جذابیت فعالیت های غیرمولد و هدایت نقدینگی 

به سمت نیازهای بخش تولید کشور به کار خواهند بست.
متن نامه این منتخبان مجلس یازدهم به شرح زیر است:

»محضر مبارک حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی )مدظله العالی(

با تقدیم سالم و عرض تبریک به مناسبت سال نو و اعیاد ماه های 
رجب و شعبان. امضا کنندگان این نامه که منتخبان مجلس یازدهم در 
انتخابات دوم اسفند ماه سال نود و هشت هستند بر خود الزم می دانند 
مراتب تقدیر و تشکر خود را از انتخاب شعار »جهش تولید« برای سال 
نود و نه به حضورتان تقدیم کنند. شعار »جهش تولید« که در واقع آن 
را می باید مرحله پیشرفته تر و امید بخش تر »رونق تولید« دانست، در 
امتداد شعارهای اقتصادی سالهای اخیر، نشانه اهمیت مسأله اقتصاد 
و معیشت مردم در نظر مقام معظم رهبری است و تعیین کننده مسیر 

راهبردی مسئوالن کشور و مجلس آینده در سال جدید خواهد بود.
رهبر عزیز

درآمد  افزایش  معیار  تنها  کشورها  سایر  برای  اگر  تولید  رشد 
گریبان  به  دست  که  ایران  اسالمی  جمهوری  برای  است،  ملی 
شاخص  هاست،  تحریم  ترین  بی رحمانه  از  یکی  با  اقتصادی  نبرد 
نیز  اقتصادی  پیروزی در جنگ  نماد قوی شدن و طلیعه  مقاومت، 
محسوب می شود. در نبرد اراده ها، هرکس عزم و صبر باالتری دارد 
بلکه  نمی دهد  راه  دل  به  هراسی  حداکثری،  فشار  رجزخوانی  از  و 
ظرفیت های  از  استفاده  حداکثر  و  داخلی  سیاستگذاری  اصالح  بر 
الهی قدم برمی دارد  درونی تمرکز می کند، در مسیر جلب نصرت 

المؤمنون. فلیتوکل  و علی اهلل 
ما منتخبان مردم ایران در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی، در اجابت تدبیر حضرتعالی از نامگذاری سال ۱۳۹۹ به عنوان 

سال جهش تولید برای تحقق این هدف، اعالم می داریم:
گذاری کالن حضرتعالی، شرایط  با سیاست  بحمداهلل  امروز   .۱
تهدیدِی تحریم های اقتصادی به فرصتی تاریخی برای انجام اصالحات 
ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شده است که تأکید مجدد شما در 
این  اصلی  عنوان محور  به  »تولید«  مسئله  روی  انتخاب شعار سال 
اصالحات حتمًا می تواند منجر به تمرکز انرژی در قوای سه گانه کشور 
شده و به شرط استفاده از فرصت های پدید آمده، همانگونه که فرمودید 
جهش در تولید ناخالص ملی را رقم بزند. امضا کنندگان این نامه به 
شما قول می دهند تمام ظرفیت های کارشناسی مرتبط با مجلس را در 
خدمت این اصالحات ساختاری قرار دهند و از کوچک ترین تالشی برای 
رفع این عیوب دست و پاگیر در اقتصاد ملی دریغ ننمایند وان شاءاهلل 
با همکاری سایر قوا، حالوت آثار وقوع جهش در تولید را چنانکه در 

پیام نوروزی خود فرمودید به ملت عزیز ایران بچشانند.
2. طبق بررسی های کارشناسانه، بخشی از موانع تولید ناشی از 
عدم اطمینان فعاالن اقتصادی به سیاستهای داخلی، رویه های ناکارآمد 
و فاسد اداری و اجرایی، فقدان سیاست حمایتی هدفمند از بخشهای 
مزیت دار اقتصاد و همچنین عدم هماهنگی میان دستگاه هاست و 
نامه  این  امضاءکنندگان  ندارد.  خارجی  فشارهای  به  چندانی  ارتباط 
حداکثر تالش خود را برای استفاده از تمام ظرفیت تقنینی و نظارتی 
کمیسیون های مجلس آینده، مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و بدنه 
کارشناسی دستگاه های اجرایی برای کاهش موانع تولید، کاهش جذابیت 
فعالیت های غیرمولد و هدایت نقدینگی به سمت نیازهای بخش تولید 

کشور به کار خواهند بست.
۳. بخش دیگری از ناکامی در رشد تولید طی سالهای اخیر به 
سازوکار تصمیم گیری و الگوی مدیریت بدون راهبرد مقابله با تحریم ها 
بازمی گردد. اراده جدی ما برای شروع اصالحات از درون مجلس و 
تغییر رویه طوالنی و ناکارآمد و تحول آئین نامه داخلی، مقدمه ای است 
که می تواند اختیارات تقنینی مجلس را به خانه ملت بازگرداند. در این 
صورت امکان تشکیل یک مجلس قوی که بتواند از ظرفیت های موجود 
در سایر قوا برای قوی شدن اقتصاد ایران استفاده کند، فراهم می آید. 

مجلس قوی متعهد می شود خط ک

راه نجات کشور، جهش تولید است
و  نجات  راه  گفت:  مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  عضو 
پیشرفت کشور جهش تولید است و دولت باید از تصدی گری در بخش 

اقتصادی دست بردارد و صرفا به حمایت از تولیدکنندگان بپردازد.
حجت االسالم نصراهلل پژمانفر ، با اشاره به نام گذاری سال جدید 
تحت عنوان »جهش تولید« از سوی مقام معظم رهبری، گفت: همه 
مسئوالن به ویژه دولت و مجلس باید برای اجرا کردن شعار سال و 

تسریع در روند تولید، تالش کنند.
وی با اشاره به اینکه دشمنان طی سال های اخیر تالش کرده اند 
تا به اقتصاد کشورمان لطمه وارد کنند، افزود: توجه به ظرفیت های 

داخلی می تواند به روند تولید شتاب بسیار زیادی دهد.
اسالمی  شورای  مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  عضو 
تصریح کرد: تسریع در روند تولید و تکیه بر ظرفیت های داخلی یکی 

از راهکارهای اصلی برای مقابله با جنگ اقتصادی است.
وی با بیان اینکه مصرف کاالهای ایرانی راهکاری اساسی برای 
تحقق شعار سال است، تاکید کرد: ما باید از تولیدات داخلی خودمان 
استفاده کنیم که در صورت تحقق این مسئله، قطعًا تأثیر آن را در بهبود 
شرایط اقتصادی کشور و به ویژه بهبود وضعیت اشتغال خواهیم دید.

پژمانفر با تاکید بر اینکه جهش تولید مستلزم این است که مجلس 
قوانین دست و پاگیر را اصالح و حذف کند، تصریح کرد: دستگاه های 

ذیربط باید در سال ۹۹ به خوبی از تولید و تولیدکننده، حمایت کنند.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی با بیان 
کرد:  تصریح  است،  تولید  کشور جهش  پیشرفت  و  نجات  راه  اینکه 
متأسفانه ما شاهد رقابتی نابرابر بین کاالهای وارداتی و داخلی هستیم 
و هزینه هایی که بر تولید داخل فشار وارد می کند، باعث می شود که 

تولیدکنندگان داخلی انگیزه ای برای کار نداشته باشند.
وی با اشاره به اینکه دولت باید در سال جدید در جهت کاهش 
هزینه های سربار بخش تولید گام بردارد، گفت: دولت باید از تصدی گری 
در بخش اقتصادی دست بردارد و صرفًا به حمایت از تولیدکنندگان 

بپردازد.

مراکز آموزشی تا ۳۰فروردین تعطیل است 
حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا اظهار داشت: در روندی که پیش رو داریم برای مسأله مبارزه و 
مقابله با کرونا، هیچ اختالف نظری میان دستگاه های دولتی و قوای سه 
گانه وجود ندارد و همه با هم و در کنار هم داریم کار را انجام می دهیم.

وی افزود: نیروهای مسلح و همه ارکان کشور همینطور در کنار ما 
هستند و مقام معظم رهبری همه جا حمایت فرمودند و هر جا نیاز بود و 
ما خدمت ایشان نکته ای عرض کردیم، پیامی فرستادیم، نامه ای نوشتیم 
ایشان همراهی کردند. بنابراین کل نظام یکپارچه است. حاال بدخواهان 

ما ناراحت و عصبانی هستند خودشان می دانند.
رئیس جمهور عنوان کرد: کرونا با همه گرفتاری هایی که برای ما 
درست کرده است آثاری هم برای ما داشته و یکی از این آثار همین 
وحدت و یکپارچگی بیشتر جامعه، دولت، مردم، نیروها و همه ارکان کشور 
است. البته گزارشات در مورد سالم بودن هوا به دلیل کاهش ترافیک نیز 
یکی از آثار بیماری کرونا است. به هرحال ما هیچ اختالفی در این زمینه 

نه میان وزارتخانه ها، نه وزارت صمت و نه بهداشت نداریم.
روحانی ادامه داد: چیزی که وجود دارد این است که شخصی یا 
رسانه های خارج کشور  به  و  پیدا می کند  در گوشه ای چیزی  شیطانی 
می دهد و آنها مسأله را بزرگ می کنند. ما هیچ اختالفی در این زمینه 

نداریم.
وی با بیان اینکه بر خالف دعوت بدخواهان و ضد انقالب که مردم 
بین سالمت و فعالیت اقتصادی باید یکی را انتخاب کنند حرف غلط 
و ناصوابی است، تصریح کرد: هم فعالیت اقتصادی و هم پروتکل های 
بهداشتی هر دو در کنار هم قابل اجرا و پیاده کردن است. هم فعالیت 
اداری و هم فعالیت تولیدی ما و سایر فعالیت های اقتصادی ما همه باید 
به پا باشد اما همه اصول و پروتکل های بهداشت و درمان باید مورد 

مراعات همه ما قرار گیرد.
رئیس جمهور بیان کرد: امروز نسبت به طرح جدید فاصله گذاری 
هوشمند بحث کردیم و کارگروهی در این چند روز در وزارت کشور این 
موضوع را بررسی کرده بود و کمیته اجتماعی و امنیتی ما جمع بندی ای 
داشت و ارائه کرد. خواست این کمیته و همچنین وزارت صمت و فعاالن 
اقتصادی و اصناف در جلسه ارائه و جمع بندی شد و به این صورت بود که 
کسب و کارها به غیر از تولید که از آغاز با رعایت پروتکل های بهداشتی 
با هیچ مانعی روبرو نبوده و فعالیت می کردند اما برای خدمات اجتماعی 
و کسب و کار تصمیم گرفته شد و پیشنهاد مورد تصویب قرار گرفت 
که از 2۳ فروردین ماه کسب و کارهای کم ریسک در تمام استان های 

کشور می توانند فعالیت خود را آغاز کنند.
فروردین  پایان  تا  ریسک  پر  کارهای  و  اما کسب  افزود:  روحانی 
برای آنها تصمیم گیری می شود؛ مانند  همچنان ممنوع می ماند و بعداً 

مراکز ورزشی و استخرها و … تا اطالع ثانوی محدود است.
وی افزود: اما در مورد کسب و کارهای کم ریسک و فعالیت کسبه 
و فعالیت های اقتصادی ای که پر ریسک نیست بنا شد در استان ها از 
شنبه فعالیت خود را با مراعات پروتکل هایی که وزارت بهداشت و درمان 
اعالم کرده و در سایت گذاشته آغاز کنند و حتمًا باید بر این پروتکل 
نظارت شود و مسئولیت اصلی نظارت بر عهده وزارت بهداشت و درمان 
است. در اینجا تصویب شد اگر نیاز داشتند نیروی بسیج هم کمک کند 
تا نظارت آن به دقت انجام شود زیرا ما نمی خواهیم در اینجا کسب و 
کار و فعالیت اقتصادی سالمت جامعه را تحت تأثیر قرار دهد بنابراین 

همه پروتکل ها را باید مورد رعایت قرار دهند.
وی تاکید کرد: اما در مورد استان تهران این فعالیت از شنبه ۳۰ 
فروردین ماه آغاز می شود و نظارت و رعایت پروتکل بهداشتی باید به 
دقت انجام شود. از کمیته تبلیغات خواستیم در این زمینه طرح ها را آماده 
کند تا اطالعات الزم در صدا و سیما برای مردم توضیح داده شود که چه 
کسی در مورد ساعت کار مغازه و فروشگاهش باید چه اصولی را رعایت 
کند و نسبت به جنسی که عرضه می کند چه اصولی باید مراعات شود 

و مشتری ها چه اصولی را باید مورد مراعات قرار بدهند؟
روحانی خاطرنشان کرد: همه اصول بهداشتی که باید مورد نظر و 
توجه قرار بگیرد عنوان شود. آغاز این فعالیت به معنای این نیست که 
اصل در خانه ماندن را نقض یا فراموش کرده باشیم. آنهایی که حضورشان 
در جامعه ضرورتی ندارد ترجیح است که در خانه بمانند و بیرون آمدن 

و فعالیت ما باید در جامعه به حداقل ممکن ضروری کاهش پیدا کند.
از روند  فعالیت تصمیم گرفتیم  بازگشایی  برای  ما  داد:  ادامه  وی 
پلکانی استفاده کنیم که پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان بود و توصیه 
آنها به ستاد ملی این بود که این فعالیت ها به تدریج و پلکانی صورت 
بگیرد. بنابراین هم نسبت به اقتصاد استان ها و استان تهران تصمیم گیری 

کردیم و هم گفتیم همه باید اصول را رعایت کنند.
رئیس جمهور گفت: نسبت به ادارات دولتی که هم اکنون نیز فعال 
بوده و همه سر کار و فعالیت هستند باید بگویم، از 2۳ فروردین دو سوم 
کارمندان سرکار خواهند بود و مابقی مجاز به این هستند که سر کار 
نیایند. نهادها نیز در مورد این یک سوم تصمیم به گردش افراد برای 

حضور در محل کار، تصمیم گیری خواهند کرد.
روحانی ادامه داد: در مورد افراد حاضر در محل کار نیز باید نسبت 
به سن و بیماری زمینه ای آنها تدابیری لحاظ شود. این را باید مجدداً 
بگویم کسی که بیمار شد، باید به رئیس و محل کار خود اطالع دهد و 
در مدت دو هفته باید در خانه، بیمارستان یا نقاهتگاه بماند. اعالم نکردن 
مثبت بودن بیماری جرم است.وی اظهار داشت: کسی که مبتال به کرونا 
است، آمدنش به محل کار، اجتماع و به طور کلی بیرون ممنوع است. 
ما در مصوبه قبلی این را تاکید کردیم. دیروز من پرسیدم و این موضوع 
هنوز ابالغ نشده است. من از وزیر بهداشت می خواهم که قاطع اعالم 
و ابالغ کند که هر آزمایشگاهی مثبت بودن بیماری فردی را تشخیص 

داد، به فرد مبتال، محل کار و خانواده وی اعالم کند.
رئیس قوه مجریه افزود: همه آزمایشگاه های باید نتیجه را به سه جا 
یعنی، خود فرد، خانواده بیمار و محل کار اعالم کنند که نتیجه آزمایش 
مثبت بوده است و این موضوع برای ما مهم است. این به دلیل این است 

که اهمیت دارد که بیمار باید خود را قرنطینه کند.
روحانی عنوان کرد: کسی که آزمایشش مثبت شد، نباید اضطراب 
و نگرانی داشته باشد. بسیاری از مردم با ایزوله کردن و قرنطینه خود و 

بدون درمان خوب می شوند و رقم این افراد، ۸۵ درصد است.
وی تصریح کرد: ممکن است ۱۵ الی 2۰ درصد از بیماران نیز به 
مشکل خورده و به دکتر مراجعه کنند و برخی نیز نیاز به پروتکل درمانی 
از 2۳ فروردین در  ادارات  باشند.رئیس جمهور گفت: ساعت کار  داشته 
همه استان ها و تهران، از ۷ صبح تا 2 بعدازظهر خواهد بود. چون نهار 
و نماز جماعت نیست، از همین رو کار به صورت پیوسته خواهد بود و تا 

ساعت ۱۴ خوب است. ماه رمضان نیز اینگونه خواهد بود.
رئیس قوه مجریه افزود: در مورد آموزش و پرورش و آموزش عالی 
بحث هایی امروز شد و فعاًل تصمیم بر این است که در بخش آموزش 
به جز آموزش تکمیلی در دانشگاه که گفته می شود از ۳۰ فروردین به 
خصوص بخش دکترا حضوری خواهد بود، در بخش های دیگر تصمیم 

بر این است که تا ۳۰ فروردین همچنان تعطیل باشند.
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زیر نظر: ناظم رام

 علی بهرام پور
نویسنده و مدرس 

در این مقاله به استفاده از تعارض در محل کار 
می پردازیم.

 Handling این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان
Conflict in the Workplace می پردازد

ناراحت  بسیار  تواند  می  کار  محل  در  تعارض 
کننده باشد.

اما ضرورتا روی راحتی شما در شرایط کاری، از 
مقیاس کامل اثر نمی گذاردو اگر در حال کار با گروه 
یا بخش کوچکی باشید،فقط روی بخشی از کارتان 

تاثیر می گذارد.



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1425- یکشنبه 17 فروردین 41399 انرژی اقتصاد- 

پایگاه خبری المانیتور در گزارشی به 
بررسی شرایط فعلی و احتمالی اقتصاد ایران 

در مواجهه با بحران کرونا پرداخت.
گزارشی  در  المانیتور  خبری  پایگاه 
ایران نوشت: در حالی که دولت  از اقتصاد 
ایران سرگرم مدیریت نظام درمانی خود در 
مواجهه با شیوع کرونا در این کشور است، 
میزان درخواست ها از دولت برای توجه به 
وضعیت اقتصاد و توسعه یک برنامه محرک 
رو به افزایش است. در شرایط مالی کنونی 
بکند؟  تواند  می  چه  روحانی  حسن  دولت 
مالی  درآمدهای  کاهش  با  تنها  نه  دولت 
کوتاه مدت خود مواجه شده بلکه به سپرده 
های ارزی خود در بانک های خارجی نیز )به 
دلیل تحریم ها( دسترسی ندارد و نمی تواند 
امیدوار به تامین مالی از طریق انتشار اوراق 

قرضه در بازارهای خارجی باشد.  
در نتیجه، گزینه های دولت برای به 
حرکت درآوردن چرخ های اقتصاد محدود 
که  دارند  وجود  کارهایی  هنوز  اما  است 
بازسازی  و  اصالحات  داد:  انجام  شود  می 
به چالش های  با توجه  البته  ساختارها که 

موجود روندی طوالنی مدت خواهد بود.  
نبایدها

این  نویسد:  می  ادامه  در  المانیتور 
مساله خیلی پنهانی نیست که دولت سیاست 
قیمت  انتخاب کند:  را  انقباضی  مالی  های 
و  کرده  سقوط  جهانی(  بازارهای  )در  نفت 
با  زیاد  احتمال  به  نیز  مالیاتی  درآمدهای 
روی  بر  کرونا  سنگین  پیامدهای  با  توجه 
فعالیت کسب و کارها محقق نخواهد شد. 
عالوه بر این رییس جمهور روحانی پیشتر از 
اختصاص 2۰ درصد کل بودجه امسال برای 
مبارزه با کرونا خبر داده بود. در نتیجه دولت 
ایران با یک کسری بودجه بزرگ مواجه است 
و سوال مهم این است که دولت چگونه این 
کسری را پر خواهد کرد؟ گزینه های سنتی 
نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار 
و  داخلی  بازارهای  در  ریالی  قرضه  اوراق 
استقراض از بانک مرکزی همگی به شدت 
بحران  در  ها  آن  از  باید  و  زا هستند  تورم 
شاید  چنین  هم  دولت  شود.  پرهیز  کنونی 
داشته  بیشتری  مالیاتی  درآمد  که  بخواهد 
های  شرکت  تواند  می  کار  این  اما  باشد 
بیشتری را به سمت ورشکستگی سوق دهد.  

موانع اصالحات
سیاست های اولیه دولت که در ابتدای 
سال جاری )شمسی( اعالم شد نشانگر تفکر 
جدیدی نبود. اعالم شد که برای کاالهایی 
که نمونه مشابه داخلی دارند مجوز واردات 
ممکن  سیاست  این  که  شد  نخواهد  صادر 
است باعث تشدید قاچاق و کاهش انگیزه ها 
برای بهبود رقابت پذیری محصوالت در بین 
تولیدکنندگان شود. کارشناسان معتقدند که 
در مقطع فعلی، سه مانع اصلی برای اجرای 
یک برنامه محرک کارا وجود دارد: تحریم 
گذاری  سیاست  و  ساختاری  خالهای  ها، 
بعد  از  ها  تحریم  چند  هر  نامناسب.  های 
خارجی بر عملکرد اقتصاد و در بعد داخلی 
بر توانایی دولت در دسترسی به منابع ارزی 
تاثیر گذاشته است اما در حال حاضر چشم 
انداز روشنی برای رفع یا کاهش تحریم ها 
وجود ندارد و در نتیجه دولت باید فعال روی 

دو مانع دیگر تمرکز کند.  
نظام بودجه و ارز ۴2۰۰ تومانی، پاشنه 

آشیل اقتصاد 
حوزه  در  کلیدی  اصالحات  از  یکی 
فعلی  سیستم  که  چرا  است  ریزی  بودجه 
طریق  از  را  منابع  از  توجهی  قابل  بخش 
می  دولت  دهد.  می  هدر  ناکارآمد  توزیع 
ملی،  اضطراری  شرایط  به  توجه  با  تواند 
دست سودجویان را از منابع بودجه ای قطع 
کند و این اقدام باید با کارهای دیگری برای 
افزایش شفافیت نظام بودجه ای همراه شود. 
یک مساله مهم دیگر، پایان دادن به سیاست 
ارز  نرخ  دستوری  تعیین  نامناسب  گذاری 
تنها  اکنون  تومانی   ۴2۰۰ دالر  نرخ  است. 
حدود یک چهارم نرخ ارز در بازار آزاد است 
و همین باعث ایجاد فساد و رانت در نظام 
یکسان  که  نیست  است. شکی  ارزی شده 

سازی نرخ ارز پیامدهای دردناکی از جمله 
در حوزه تورمی داشته باشد اما تصحیح نرخ 
های ارز باعث دستیابی به اهداف مختلفی 
نظیر بهبود کلی جایگاه مالی دولت، کاهش 
فساد در شبکه های ارزی و قابل پیش بینی 
کسب  برای  اقتصاد  شرایط  شدن  پذیرتر 
نامطمئن  قربانی  همواره  که  شود  کارها  و 
بودن سیاست گذاری های اقتصادی شده اند.  
استراتژی حداکثرسازی نتایج سیاست 

های حمایتی
اگرچه تصمیم دولت برای اختصاص 
مبلغی در حد ۱۰ میلیارد دالر برای حمایت 
از اقتصاد ایران در برابر پیامدهای ویروس 
کرونا تصمیم درستی بود اما دولت نیاز به 
یک استراتژی برای به حداکثر رساندن نتایج 
با  دارد.  خود  حمایتی  های  سیاست  مثبت 
توجه به ظرفیت های داخلی اقتصاد ایران، 
کار بهتر آن است که به جای اتخاذ رویکرد 
توانمندسازی  حل  راه  از  گرایانه  حمایت 
توجه  با  برد.  بهره  مختلف  های  بخش 
راحت  خیلی  کار،  این  موجود،  شرایط  به 
نخواهد بود به ویژه اینکه بهبود شرایط بازار 
کار نیز یک اولویت مهم برای دولت است. 
در سال گذشته ) ۱۳۹۸( بخش کشاورزی 
رشد مثبت را تجربه کرد و انتظار می رود 
امسال نیز بخش کشاورزی به تقویت رشد 
تولید ناخالص داخلی کمک کند با این حال 
دولت باید به تامین نیازهای این بخش به 
ویژه کسب و کارهای کوچک فعال در حوزه 
کشاورزی توجه کند. دولت باید در کنار رشد 
بخش کشاورزی، سرمایه گذاری بیشتری در 
صنایع فرآوری غذایی انجام دهد که باعث 
اشتغال زایی بیشتر و ایجاد پتانسیل صادراتی 

جدیدی در بازارهای منطقه خواهد شد 
حوزه  دیگر  یکی  نیز  دستی  صنایع 

زایی  اشتغال  به  تواند  می  که  است  هایی 
کمک کند. پتانسیل بزرگی برای تولید صنایع 
ایران وجود دارد.  دستی سنتی و مدرن در 
دولت هم چنین می تواند با سرمایه گذاری 
و تحقیق و توسعه بیشتر در بخش معدن، 
جلوی خام فروشی را بگیرد و ارزش افزوده 
صادرات مواد معدنی را افزایش دهد. در هر 
کاهش  دستی،  صنایع  و  معدن  بخش  دو 
سختگیری های دولت روی فعالیت بخش 
خصوصی و ارایه وام ها و تسهیالت ارزان 
باشد. دولت هم  تواند گره گشا  قیمت می 
چنین می تواند به جای وام دهی به بنگاه 
بیشتر  تسهیالت  ارایه  روی  بزرگ  های 
متوسط  و  کوچک  کارهای  و  کسب  به 

تمرکز کند.  
پتانسیل ایرانیان خارج از کشور

ای  بخش  از  برخی  که  روزهایی  در 
ایران  در  تنها  نه  گردشگری  نظیر  سودآور 
شیوع  نتیجه  در  جهان  سراسر  در  بلکه 
کرونا روزهای خوبی را نمی گذرانند، دولت 
می تواند روی توسعه بخش های جدیدی 
حساب کند که یکی از منحصر به فردترین 
دارایی های پنهان ایران در شرایط کنونی، 
ایرانیان خارج از کشور هستند. جذب چهره 
های کلیدی این جامعه نیازمند انجام برخی 
اقدامات است که شاید برای دولت سخت 
ایجاد  در  ای  سازنده  نقش  قطعا  اما  باشد 
در  ایجاد شغل  و  جدید  کارهای  و   کسب 
ایران خواهد داشت. شفافیت بهتر  و آزادی 
های اجتماعی، بهبود محیط سرمایه گذاری 
و اطمینان دهی به این افراد برای فعالیت 
در ایران از جمله اقداماتی است که می تواند 

صورت گیرد.
فرصت های کرونایی!

قابل  غیر  منفی  پیامدهای  وجود  با 
انکار کرونا، در نتیجه بحران کنونی، فرصت 
است  آمده  پدید  اقتصاد  برای  نیز  هایی 
تقریبا  ایران  در  بنزین  مصرف  مثال  برای 
نصف شده و این به معنای افزایش فرصت 
صادرات این فراورده است که می تواند به 
ارزی  درآمدهای  افزایش  باعث  خود  نوبه 
دولت شود. عالوه بر آن ظرفیت زیادی در 
صنایع ایران وجود دارد که می تواند برای 
تولید تجهیزات پزشکی، ماسک و مواد ضد 

عفونی کننده استفاده شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران:
صادرات باید تولید محور باشد

نگاه  گفت:  ایران  توسعه صادرات  بانک  مدیرعامل 
و  باشد  محور  صادرات  و  محور  تولید  باید  کشور  در  ها 
است.به  مهم  بسیار  نگاه  در  تحول  و  تغییر  معنا  یک  به 
از  نقل  به  صادرات  توسعه  بانک  عمومی  روابط  گزارش 
پیش  درباره  آبادی  صالح  علی  دکتر  تسنیم،  خبرگزاری 
نیازهای جهش تولید در سال ۹۹، اظهار داشت: همه باید 
به امر تولید به عنوان یک وظیفه مقدس نگاه کنند چراکه 

اساس هر اقتصادی تولید است.وی با تأکید بر اینکه تولید باید رقابت پذیر باشد و 
به بازارهای جهانی صادر شود، افزود: به طور تولید باید به نحوی باشد که عالوه 
بر تأمین نیازهای داخلی قابلیت صادراتی به اقصی نقاط جهان را داشته باشد.مدیر 
عامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: با توجه به اعمال تحریم های حداکثری 
و فشارهای بین المللی صادرات نفت در کشور به شدت کاهش یافته است از این 
رو ارز مورد نیاز مملکت باید از محل صادرات غیر نفتی تأمین شود.صالح آبادی 
ضمن اشاره به اینکه توسعه صادرات غیر نفتی در این شرایط سخت تحریمی و 
اقتصادی بسیار حائز اهمیت است، اظهار داشت: برای توسعه صادرات و جهش تولید 
هریک از دستگاه ها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی، جهاد 
کشاورزی، بانک مرکزی و غیره وظایف و رسالتی برعهده دارند.وی با بیان اینکه 
سیستم بانکی از اواخر سال گذشته اوراقی تحت عنوان »اوراق گام« تعریف کرده 
است،  گفت: »اوراق گام« اوراق جدیدی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه های 
تولیدی است. متأسفانه این موضوع خیلی در کشور تبیین نشده در حالی که می تواند 
نقش مؤثری در رونق بخش تولید داشته باشد.صالح آبادی ضمن اشاره به اینکه 
بنگاه های اقتصادی می گویند یکی از نقاط ضعف سیستم بانکی اینکه نقدینگی 
نیاز بخش های تولید را تأمین نمی کند، اضافه کرد: بنگاه های اقتصادی  مورد 
نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش دارند و در عین حال ممکن است بانک ها 
با کمبود سرمایه مواجه باشند حال چه باید کرد؟ مدیرعامل بانک توسعه صادرات 
ایران گفت: طرح گام یکی از برنامه  های بانک مرکزی با کمک نظام بانکی است 
که در چارچوب مدیریت نقدینگی تالش می کند امکان تأمین غیرتورمی سرمایه 
در گردش زنجیره تولید را به ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط فراهم کند. 
وی افزود: گواهی اعتبار مولد گام به عنوان یک ابزار بازار محور و با قابلیت نقل 
و انتقال در بازارهای پول و سرمایه تسهیالت جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاه 
 های تولیدی فراهم می کند که بر اساس آن تولیدکنندگان بر مبنای فاکتور خرید 
مواد اولیه و واسط از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در 
سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می دهند.صالح آبادی اظهار 
داشت: دارنده می تواند گواهی را تا زمان سررسید آن نزد خود نگه دارد یا می تواند 
به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل کند.وی ادامه 
داد: اوراق گام به یک معنا ابزار مالی جدید و کارآمدی برای تأمین مالی واحدهای 
تولیدی بوده و سازوکار آن در عمل امکان تأمین مالی زنجیره تولید و همچنین 
استفاده از ظرفیت  های بازار سرمایه جهت تأمین مالی واحدهاست.مدیرعامل بانک 
توسعه صادرات ایران با تأکید بر اینکه انتشار اوراق گام می تواند نقش مؤثری در 
رونق بخش تولید داشته باشد، تصریح کرد: رونق بخش تولید با ایجاد ابزارهای 
متنوع از سوی بازار سرمایه تحقق پیدا می کند به عالوه مشکالت تأمین نقدینگی 
مواد اولیه تولید کنندگان رفع و در نهایت تولید داخل رونق می گیرد.صالح آبادی 
افزود: تأمین نقدینگی تولید کنندگان در بخش های تأمین مواد اولیه و ساخت کاال 
موجب می  شود تا عالوه بر فراهم شدن شرایط رونق تولید داخل تولیدات به حداکثر 
برسد و شرایط برای صادرات کاالی ایرانی در بازارهای جهانی فراهم شود.وی اضافه 
کرد: به طور کلی با این اقدام دیگر مشکلی به نام کمبود سرمایه در گردش نخواهیم 
داشت چون بانک به میزان زیادی از این اوراق را می تواند در اختیار فروشندگان 
مواد اولیه قرار دهد و فروشندگان هم می توانند این اوراق را در بازار سرمایه تنزیل 
و پول تأمین کنند.مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران یادآور شد: برای نخستین 
بار بازار پول و بازار سرمایه در کنار هم قرار می گیرند تا بتوانند تولید را به لحاظ 

سرمایه در گردش تأمین مالی کنند.

اطالعیه:
مشتریان بانک از افشای اطالعات کارت بانکی خودداری نمایند

بانک توسعه صادرات ایران طی اطالعیه ای از مشتریان خود خواست تا از 
افشای اطالعات کارت های بانکی، خودداری نمایند.اداره کل روابط عمومی بانک 
توسعه صادرات ایران طی اطالعیه ای از مشتریان این بانک خواست که به هیچ 
عنوان اطالعات CVV2، تاریخ انقضا، رمز دوم ایستا و پویای خود را به تماس های 
تلفنی که با عناوین مختلف با آنها برقرار می شود اعالم ننمایند. در این اطالعیه 
آمده است که کارشناسان بانک ها به هیچ عنوان اطالعات مذکور را از مشتریان 
خود درخواست نخواهند کرد.بر اساس اطالعیه فوق، همچون گذشته پیامک های 
واریز و برداشت این بانک از سر شماره ۹۸۷۰۰۷۳۰ و پیامک حاوی رمز دوم پویای 
بانک توسعه صادرات ایران، از سرشماره ۳۰۰۰۹۴۰ ارسال خواهد شد.بانک توسعه 
صادرات ایران از مشتریان خود خواسته است تا شماره های مذکور را در گوشی 
تلفن همراه خود ذخیره نمایید. در پایان این اطالعیه آمده است که پیامک هایی 

که خارج از این سرشماره ها ارسال می شوند معتبر نمی باشند.

برنامه کاری شعب بانک توسعه تعاون استان تهران و سایر استان ها 
از ۱۶ الی ۲۰ فروردین

شعب بانک توسعه تعاون در استان تهران و سایر استان ها در روزهای ۱۶ الی 2۰ 
فروردین به صورت چرخشی، آماده ارائه خدمات می باشند.در راستای اجرای سیاست های 
دولت در طرح فاصله گذاری اجتماعی و مطابق تصمیمات شورای هماهنگی بانک ها، 
شعب بانک توسعه تعاون در استان تهران از روز شنبه ۱۶ فروردین تا روز چهارشنبه 
2۰ فروردین به صورت شیفتی دایر خواهند بود.براین اساس در روز شنبه ۱۶ فروردین 
شعب مستقل مرکزی، سعادت آباد، وصال، توانیر، طالقانی، کاشانی، پاسداران، نارمک، 
پاکدشت، امامزاده حسن، دماوند، رباط کریم، شهرقدس، خیام و آزادی دایر هستند.در 
روز یکشنبه ۱۷ فروردین؛ شعب مالصدرا، فاطمی، شمیران، قرنی، پیروزی، رجایی، 
تهرانپارس  و  میرداماد  ایران خودرو،  اسالمشهر،  ورامین،  شهریار،  تره بار،  جمهوری، 
برای ارائه خدمات بانکی مشغول فعالیت خواهند بود.در روز دوشنبه ۱۸ فروردین، 
شهران،  فردوسی،  سهروردی،  توحید،  آزادی،  سعادت آباد،  مستقل مرکزی،  شعب 
پاسداران، شهرری، ولیعصر، پرند، شهرقدس، پاکدشت، خیام و وصال به مشتریان 
خدمت ارائه خواهند داد.در روز سه شنبه ۱۹ فروردین، شعب مالصدرا، فاطمی، قرنی، 
شمیران، پیروزی، رجایی، ورامین، جمهوری، تره بار، شهریار، اسالمشهر، ایران خودرو، 
میرداماد، توانیر و تهرانپارس پاسخگوی مراجعین خواهند بود.در روز چهارشنبه 2۰ 
فروردین، شعب مستقل مرکزی، شهران، توحید، فردوسی، کاشانی، نارمک، شهرری، 
دماوند، امامزاده حسن، پرند، ولیعصر، سهروردی، ورامین و طالقانی به ارائه خدمات 
خواهند پرداخت.گفتنی است شعب دایر در هر روز حداقل با ۳۰ درصد کارکنان به 
ارائه خدمات خواهند پرداخت، به نحوی که خللی در ارائه خدمات عمومی شعبه وارد 
نگردد.با توجه به لزوم کاهش تردد در اماکن عمومی و فضاهای اجتماعی جهت حفظ 
سالمت کلیه هموطنان، به مشتریان بانک توسعه تعاون پیشنهاد می شود از ظرفیت 
خدمات غیرحضوری این بانک استفاده نموده و در صورت لزوم مراجعه فیزیکی، نهایت 
اهتمام برای حفظ فاصله با اطرافیان و دقت در تماس های محیطی را مدنظر قرار دهند.

الزم به ذکر است فعالیت شعب بانک توسعه تعاون در شهرستان ها مطابق تصمیمات 
فرمانداری شهرستان می باشد و در سایر استان ها هم, شهرهایی که بیش از یک شعبه 

دارند، فقط یک شعبه در آن شهرها به صورت شیفتی فعالیت می کند.

 بانک صادرات ایران ٤٧۵ رقبه ملک مازاد خود را در سال ٩٨ 
واگذار کرد

بانک صادرات ایران در سال ۹۸ بیش از ۹ هزار میلیارد ریال از امالک مازاد 
خود را واگذار کرد.

روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک با هدف چابک سازی و اصالح 
ساختار مالی، تجهیز و مصرف بهینه منابع و تقویت بخش های تولیدی کشور، در 
سال ۹۸، تعداد ۴۷۵رقبه از امالک مازاد خود به بهای بالغ بر ۹ هزار میلیارد ریال 
را فروخت.فروش اموال مازاد بانک صادرات ایران، همزمان با تصویب قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر در سال ۹۴ به جدیت در دستور کار قرار گرفت به نحوی که 
در سال ۹۴ حدود ۱۰۳ رقبه ملک به بهای بیش از ۵۹۱ میلیارد ریال، در سال ۹۵ 
تعداد ۱۴۷ رقبه ملک به بهای بالغ بر ۸۷۱ میلیارد ریال، در سال ۹۶ حدود ۴۱۱ 
رقبه ملک مازاد به بهای سه هزار و ۹۸۶ میلیارد ریال و در سال ۹۷ تعداد۵۳۳ رقبه 
ملک مازاد به بهای پنج هزار و ۶۷۶ میلیارد ریال واگذار شده و منابع حاصل از آن 
در مسیر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی کشور قرار گرفت.

فروش این اموال و دارایی ها بر اساس نقشه  راه و برنامه های عملیاتی ابالغ شده بانک 
صادرات ایران، در راستای عمل به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، چابک سازی و 
اصالح ساختار مالی، تجهیز و مصرف بهینه منابع و تقویت بخش های تولیدی کشور، 
مورد توجه قرار دارد و همچنان با دقت و اهتمام از سوی این بانک پیگیری می شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران خبر داد؛
در  کشور  بنزین  مصرف  میانگین  لیتری  میلیون   ۵۰ کاهش 

نوروز ٩٩
 ۵۰ کاهش  از  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  دیرعامل  م
میلیون لیتری میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در ایام نوروز امسال خبر داد.

کرامت ویس کرمی گفت: میانگین توزیع روزانه بنزین کشور از ابتدای روز 
جمعه )یکم فروردین ماه( تا پایان روز جمعه )۱۵ فروردین ماه( ۴۴ میلیون لیتر 
بوده است که این رقم از کاهش ۵۰ میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین کشور 

در مقایسه با مدت مشابه پارسال حکایت دارد.
وی با اشاره به اینکه در دوره مشابه پارسال )یکم تا ۱۵ فروردین ماه سال 
۹۸( به طور میانگین روزانه ۹۴ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شد، افزود: 
خوشبختانه کاهش چشمگیر مصرف بنزین نشان دهنده توجه مردم به توصیه های 
عمومی ستاد مقابله با کرونا و کاهش ترددهای درون و برون شهری در ایام 
نوروز امسال بوده است و امید می رود این روال در روزهای آینده نیز ادامه یابد.

این در  از  ایران پیش  نفتی  مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
میانگین  به طور  را  اسفندماه  در  کشور  بنزین  مصرف  رقم  شانا،  با  فت وگو  گ
روزانه ۶۸ میلیون لیتر و در هفته ابتدایی نوروز ۴۴.۹ میلیون لیتر اعالم کرده 
بود. هم زمان با محدودیت های اعالم شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا از 
اسفندماه سال گذشته تاکنون، ترددهای درون و برون شهری به ویژه سفرهای 

نوروزی در کشور به نحو قابل مالحظه ای کاهش یافته است.

برآوردهای آی اچ اس مارکیت نشان می دهد؛
احتمال سقوط قیمت نفت برنت به ۱۰ دالر 

یک  تحلیلگر انرژی اعالم کرد امکان سقوط قیمت نفت برنت به ۱۰ 
دالر برای هر بشکه و تدوام این سطح در سه ماه دوم سال 2۰2۰ وجود دارد.

به گزارش شبکه خبری سی ان بی سی، احتمال توافق کاهش تولید سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش موسوم به »اوپک پالس« سبب 
افزایش قیمت نفت در روز پنجشنبه )۱۴ فروردین ماه( شد. این در حالی است 
که ویکتور شام، معاون انرژی مؤسسه آی اچ اس مارکیت )IHS Markit( در 
این باره گفت: احتمال اندکی وجود دارد که هرگونه توافق اوپک پالس بتواند 

بازار را نجات دهد.
معامالت آینده بازار نفت، از ابتدای سال تاکنون به دلیل جنگ قیمتی 
عربستان و روسیه و تضعیف تقاضا در پی همه گیری ویروس کرونا، بیش از 

۵۰ درصد کاهش یافته است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که تالش کرد نقش میانجیگر را 
بین عربستان سعودی و روسیه بازی کند، اظهار کرد انتظار دارد مقدار عرضه 

نفت ۱۰ تا ۱۵ میلیون بشکه در روز کاهش یابد.
و  اوپک  نیز خواستار تشکیل نشست اضطراری  ریاض  در همین حال، 
متحدانش شد که بعضی از کشورها از جمله عراق، کویت و عمان هم استقبال 
کردند.شام اظهار کرد: بسیار بعید به نظر می رسد عربستان با کاهش  یکجانبه یا 
حتی دوجانبه نفت خام با روسیه موافقت کند، اما فشارهای واردشده از سوی بازار 
آزاد، تولیدکنندگان را وادار می کند پیش از تکمیل شدن سطح ذخیره سازی های 

جهان، تولید خود را کاهش دهند.
وی گفت: پیش بینی می کنیم قیمت نفت شاخص برنت در ماه آوریل به 
حدود ۱۰ دالر برای هر بشکه برسد و احتمال می رود در سه ماهه دوم سال 

2۰2۰ نیز در همین سطح بماند.
شام افزود: هم اکنون صحبت درباره کاهش خیره کننده عرضه اوپک پالس، 

شاید بسیار ناچیز و دیر باشد.
وی گفت: درخواست از عربستان و روسیه برای کاهش ۵۰ درصد یا بیشتر 

از تولید خود، باورنکردنی است.
ترامپ به تازگی به خبرنگاران گفته بود پیشنهادی برای کاهش تولید نفت 
آمریکا نداده  است.این در حالی است که ریاض، به عنوان رئیس دوره ای گروه 
G2۰، می تواند برای کاهش تولید جامع شامل دیگر کشورهای تولیدکننده نفت 

مانند کانادا تالش کند.
شام معتقد است همه تولیدکنندگان نفت باید با کاهش تولید نفت موافقت 
کنند و این کاهش تولید الزامی شود. زمان محدودی برای اجرای چنین دستوری، 

پیش از پر شدن سطح ذخیره سازی های نفتی جهان وجود دارد.
وی با اظهار اینکه هیچ نشانه واقعی مبنی بر توافق عربستان و روسیه 

و کنارگذاشتن اختالف هایشان وجود ندارد، گفت: شرایط سختی خواهد بود.
وی افزود: تصور می کنم مبارزه ای بی رحمانه در بازار شکل خواهد گرفت و 
تولیدکنندگان ضعیف، به ویژه در بخش نفت شیل ایاالت متحده، مجبور می شوند 

تولید خود را متوقف کنند.

اقتصاد ایران در عصر کرونا؛

باید ها و نباید های اقتصادی پیش روی دولت
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

آگهی تغییرات شرکت مجتمع مهرگان صومعه سرا شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۷2۰۰۹22۷۵ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
۹۷/۱۱/۰۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ -اعضاء هیئت مدیره به 
قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدصادق ایمانی به شماره ملی 
۱۳۷۶۹۷۹۵۸۶وخانم مژگان فالح به شماره ملی ۰۰۵۹۵2۸2۷۳ 
وآقای سید جلیل جاللی چمنی به شماره ملی 2۶۷۹۶22۴۳۱ 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 2-خانم سکینه هاشمی 
کرمانشاهی به شماره ملی ۳۳۰۸۸۷۷۷۵۹ به سمت بازرس اصلی 
و آقای محسن پایمرد به شماره ملی 2۱۸۱۳۱۱۸۷۰ به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ـ 
روزنامه کثیراالنتشار دنیای جوانان جهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا )۸۰۸۹۶۸(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع مهرگان صومعه سرا شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۷2۰۰۹22۷۵ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۷/۱۱/۰۸ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ -سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ 
میلیون ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام به مبلغ 
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۶۰۰۰ هزار سهم ۱۰۰۰۰ هزار 
ریالی با نام افزایش یافته وافزایش حاصله از محل تبدیل مطالبات 
نقدی حال شده تعدادی از سهامداران شرکت میباشدپرداخت و 
بدین وسیله ماده ۵ اساسنامه اصالح گردید . 2- سرمایه تعهدی 
شرکت به مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰ ریال برابرگواهی بانکی به شماره۳۹۹ 
نقداواریز گردیده و سرمایه شرکت  ۱۷۷۹۸ مورخ ۱۰/۱۱/۹۷ 
۱۰۰% پرداخت شده می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  گیالن  ستان  ا

صومعه سرا )۸۰۸۹۶۵(

متن آگهی
آگهی تغییرات شرکت مجتمع مهرگان صومعه سرا شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۷2۰۰۹22۷۵ 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹۷/۱۱/۰۶ تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد : ۱ -سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می 
باشد . آقای محمدصادق ایمانی به شماره ملی ۱۳۷۶۹۷۹۵۸۶به 
سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره وخانم مژگان فالح به 
شماره ملی ۰۰۵۹۵2۸2۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
2-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء محمدصادق 
ایمانی )مدیر عامل ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری صومعه سرا )۸۰۸۹۶۳(

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳2۹۰۱2۰۰۶۳۴2 هیأت اول/ دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای سعید یوردخانی فرزند عزیز محمد به شماره شناسنامه 2۰۸ 
صادره از در یک قطعه زمین با بنای احداثی که به مساحت ۱۳۰,2۰ مترمربع 
پالک ۴ فرعی از 2۵ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۴ فرعی از 2۵ 
اصلی واقع در گرمسار خریداری از مالک رسمی آقای علی ابولی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱2۷2  تاریخ انتشار نوبت اول: 

۹۹/۱/۱۷  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/2/۱
حسن رامه رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی نظریه هیأت حل اختالف قانون تعیین تکلیف مستقر در حوزه ثبتی آرادان
برابر رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳2۹۱2۶۰۰۱۶۵۷ مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ صادره از 
هیأت قانون تعیین تکلیف تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای احمد قائمی فرزند 
رجبعلی در شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت ۱۶۰/۵۵ مترمربع 
قسمتی از پالک 22۷ فرعی از ۶۴ اصلی واقع در یاتری علیا بیع نامه عادی از 
طرف عزیز اله ملکی موضوع پرونده کالسه ۱2۶۰۰۰۱۵۵-۹۸ محرز گردیده است.

لذا در اجرای مقررات ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی فاقد 
سند مراتب به منظور اطالع صاحبان حقوق در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز منتشر 
می گردد معترضین می توانند ظرف 2 ماه از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی اعتراض 

خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مرجع قضایی نموده و گواهی مربوطه را به اداره تسلیم نمایند و در 
صورت عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست پس از گذشت 
موعد مقرر سند مالکیت بنام متصرف صادر و تسلیم خواهد شد و بدیهی است 
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.تاریخ انتشار نوبت 

اول: ۱۳۹۹/۰۱/۱۷   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰2/۰۱
شاه حسینی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان آرادان

آگهی نظریه هیأت حل اختالف قانون تعیین تکلیف مستقر در حوزه ثبتی آرادان
برابر رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳2۹۱2۶۰۰2۱2۰ مورخه ۱۳۹۸/۱2/۱2 صادره از 
هیأت قانون تعیین تکلیف تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای جالل رامه فرزند 
علی نقی در شش دانگ یک قطعه زمین با حقابه به مساحت ۱۰۸۷/۴۰ مترمربع 
قسمتی از پالک ۳۱ فرعی از ۱۸۱ اصلی واقع در چهارطاق رامه بیع نامه عادی و 
به صورت مع الواسطه از طرف صفر رامه موضوع پرونده کالسه ۹۸-۱2۶۰۰۰۰۴۰ 

محرز گردیده است.
لذا در اجرای مقررات ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی فاقد 
سند مراتب به منظور اطالع صاحبان حقوق در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز منتشر 
می گردد معترضین می توانند ظرف 2 ماه از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مراجع قضایی نموده و گواهی مربوطه را به اداره تسلیم نمایند و در 
صورت عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست پس از گذشت 
موعد مقرر سند مالکیت بنام متصرف صادر و تسلیم خواهد شد و بدیهی است صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م/الف ۱۳۵۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۱/۱۷   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰2/۰۱

شاه حسینی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان آرادان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳22۸۰۰۰2۶ مورخ ۹۸/۰۹/۱2 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی نیکشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالحکیم رئیسی 
فرزند پیربخش با کدملی ۶۶۹۰۰2۷۴۳۰۰۰ صادره از قصرقند در شش دانگ یک 
باب مغازه و زمین محصور به مساحت ۶۸۹/۰۵ مترمربع پالک ۶۵ فرعی از ۳- اصلی 
قطعه یک بخش پانزده واقع در حوزه ثبتی شهرستان نیکشهر شهر قصرقند خریداری 
ازمالک رسمی آقای پیربخش رئیسی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و  عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۱/۱۶ تاریخ 

انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۱/۳۱
مجید جمشیدی فر  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نیکشهر

این  از  اشتغال  وضعیت  خرین  آ
نفر  حکایت دارند که حدود ۱۴۵ هزار 
از زنان شاغل در فاصله یک ساله کم 

شده اند.
از  آمار  تازه ترین گزارش مرکز 
ایران  در  بیکاری  و  اشتغال  وضعیت 
نشان داد که نرخ بیکاری حدود ۱.۷ 
بر  مقابل  در  و  داشته  کاهش  رصد  د
شده  فزوده  ا شاغل  جمعیت  د  عدا ت

است.
در  بیکاری  نرخ  جزئیات  ررسی  ب
است  آن  بیانگر  گذشته  سال  مستان  ز
نفر  که حدود ۶۱ میلیون و ۹۰۰ هزار 
جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در ایران وجود 
داشته و از این تعداد ۴2.۴ درصد فعال 
)بیکار و شاغل( بوده اند که 2۳ میلیون 
و ۴۳۵ هزار نفر شاغل و دو میلیون و 

۷۸۵ هزار نفر بیکار هستند.
تعداد  بر  که  است  حالی  در  ین  ا

جمعیت شاغل حدود ۵2 هزار نفر نسبت 
به زمستان ۱۳۹۷ افزوده شده و از سوی 
دیگر از تعداد بیکاران که ۳ میلیون و 
2۷۱ هزار نفر بودند حدود ۴۸2 هزار نفر 

کم شده  است.

و  اشتغال  وضعیت  بررسی  ما  ا
حکایت  این  از  مردان  و  زنان  یکاری  ب
دارد در بین زنان کاهش در هر دو مورد 
است؛ به طوری که از تعداد بیکاران زن 
حدود ۱۱2 هزار نفر کم شده واز ۹2۵ 

هزار نفر در زمستان ۱۳۹۷ به ۸۱2 هزار 
نفر در زمستان سال گذشته رسیده اند.

همچنین زنان شاغل در این فاصله 
کم شده اند و از حدود چهار میلیون و ۶۵ 
هزار نفر در سال ۱۳۹۷ به سه میلیون 
نشان  که  رسیدند  نفر  هزار   ۹۳۰ و 
زنان  نفری  هزار   ۱۴۵ کاهش  هنده  د

شاغل است.
از جمعیت شاغل در زمستان  ما  ا
سال گذشته حدود ۱۹ میلیون و ۵۱۴ 
هزار نفر مرد بودند که به تعداد آنها در 
مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدود 
افزوده  نفر  هزار    ۹۰۰ و  میلیون  یک 

شده است.
بیکاران  تعداد  از  مردها  بین  ر  د
۳۷۰ هزار نفر کم شده؛ به طوری که از 
حدود دو میلیون و ۳۴۳ هزار نفر به یک 

میلیون و ۹۷۵ هزار نفر رسیده است.

تازه ترین گزارش مرکز آمار:
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5 ورزشسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1425- یکشنبه 17 فروردین 1399 نیای  د
رییس فدراسیون کاراته:

نگران تعویق المپیک نیستیم
رییس فدراسیون کاراته با بیان اینکه تعویق المپیک توکیو 
تفاوت چندانی برای تیم ایران ندارد و موجب نگرانی نیست، گفت: 
کاراته با اتحاد موجود و قدرتی که دارد، یکی از رشته های موفق 

ورزش ایران است.
سیدحسن طباطبایی اظهار داشت: بنابر تصمیماتی، المپیک 
توکیو یک سال و نیم دیگر برگزار می شود، در حالی که قهرمانان 

ما آماده حضور در بزرگترین رویداد ورزشی جهان بودند و به سوی عملکردی 
درخشان حرکت می کردند.

وی افزود: تعویق زمان المپیک برای همه کشورها است و کاراته ایران 
با تالش و اتحادی که دارد، زیاد به جابه جایی زمان فکر نمی کند.

طباطبایی در خصوص آخرین مسابقات گزینشی که قرار بود در فرانسه 
برگزار شود، گفت: در انتظار تصمیم فدراسیون جهانی هستیم تا تاریخ و محل 
این مسابقات را اعالم کند. قرار است در این خصوص در جلسه ای که حدود 

2 هفته آینده برگزار می شود، تصمیمات الزم اتخاد شود. 
رییس فدراسیون کاراته ادامه داد: پس از صحبتی که با »شهرام هروی« 
سرمربی تیم ملی داشتیم، مقرر شد ملی پوشان در استراحت باشند تا زمان 

مسابقات مشخص شود.
وی در مورد زمان بازگشت »حمیده عباسعلی« که زانوی خود را در 
آلمان جراحی کرده است به ایران، توضیح داد: روز شنبه با »سمانه خوش قدم« 
سرمربی تیم ملی زنان صحبت کردم و عباسعلی فیزیوتراپی خود را در آلمان 
دنبال می کند و چنانچه بتوانیم برای او و خوش قدم بلیت تهیه کنیم، آنها اواخر 

هفته به کشورمان بازمی گردند.
طباطبایی در مورد شرایط تیم های پایه کاراته کشورمان نیز، عنوان کرد: 
مسابقات قهرمانی آسیا نیز به تعویق افتاد و در انتظار زمان جدید هستیم تا 

کادر فنی را مشخص کرده و انتخابی و اردوها را آغاز کنیم.
وی گفت: امیدوارم ویروس کرونا در سراسر جهان ریشه کن شود تا 

مردم به زندگی عادی بازگردند.

ساروی: تمریناتم را به طور منظم پیگیری می کنم

ملی پوش وزن ۹۷ کیلوگرم تیم کشتی فرنگی گفت: در حال حاضر که 
اردوی های تیم های ملی برگزار نمی شود، تمریناتم را به طور شخصی و 

منظم پیگیری می کنم.
محمدهادی ساروی با بیان این مطلب افزود: با توجه به شرایطی که 
شیوع ویروس کرونا بوجود آورده و اردوهای تیم ملی ملی برگزار نمی شود، 
تمریناتم را در شهر آمل به صورت شخصی و به طور منظم پیگیری می کنم.

وی ادامه داد: مربیان تیم ملی برنامه های تمرینی ما را در فضای مجازی 
ارائه می دهند و ما نیز طبق آن، روند آماده سازی خود را ادامه می دهیم.

دارنده مدال طالی بزرگساالن آسیا در هند  در مورد عملکردش در 
این مسابقات اظهار داشت: حضور در این رقابت ها به تجربیاتم اضافه کرد، 
البته با اعتمادی که کادر فنی به من کرد در حالی که تازه از رده جوانان به 
بزرگساالن آمده بودم در رقابت های جهانی 2۰۱۹  حضور یافتم و پس از آن 

نیز در رقابت های امیدهای جهان در مجارستان به مدال برنز دست یافتم.
وی افزود: حضورم در میادین بزرگ و سرشاخ شدنم با کشتی گیران 

مطرح جهان من را پخته تر کرد و به تجربیاتم افزود.
ساروی در مورد تعویق المپیک 2۰2۰ توکیو گفت: قرار بود که در مسابقات 
کسب سهمیه المپیک شرکت کنیم چراکه ما در ۹۷ کیلوگرم سهمیه المپیک را 
نداریم. اگر شرایط به نحوی شود که بتوانیم در اردوهای تیم ملی حضور پیدا 
کنیم و کادر فنی برنامه های آماده سازی خود را اجرا کند می توانیم عملکرد 
بهتری داشته باشیم. البته همانطور که گفتم تمریناتم را به صورت منظم برگزار 
می کنم و هر کجا که کادر فنی صالح بداند در خدمت تیم ملی خواهم بود.

دارنده مدال طالی جوانان جهان در پایان در مورد لزوم همکاری مردم 
برای از بین بردن ویروس کرونا خاطرنشان کرد: مردم توصیه ها را جدی بگیرند 
و نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کنند تا با یاری خدا هرچه زودتر بتوانیم به 

شرایط عادی زندگی بازگردیم.

قهرمان کشتی آزاد جهان:
با تغییر وزن به دنبال حضور در المپیک هستم

قهرمان آمریکایی کشتی آزاد 
کرونا  ویروس  شیوع  گفت:  جهان 
باعث شد تا تمرینات باشگاهی خود 

را از دست بدهیم.
مدال  دارنده  کاکس  جی دن 
رنز المپیک و قهرمان کشتی آزاد  ب
جهان از کشور آمریکا گفت: با توجه 
به شیوع ویروس کرونا در این کشور 
و توصیه هایی که به منظور حفاظت 
از افراد در مقابل این ویروس شده 

است، تمرینات باشگاهی خود را از دست داده ایم.
وی ادامه داد: باید قوانین حفظ فاصله فردی را رعایت کنیم و این هفته 

فقط در پارکی در نزدیکی خانه خود تمریناتم را انجام دادم.
قهرمان کشتی آزاد جهان در وزن ۹2 کیلوگرم در مورد تعویق المپیک 
توکیو گفت: قصدم صعود به وزن ۹۷ کیلوگرم و حضور در بازی های المپیک 
توکیو است. قرار بود این هفته رقابت های انتخابی المپیک در کشور آمریکا 
برگزار شود که با توجه به شیوع کرونا به تعویق افتاد.کاکس ادامه داد: بهرحال 
من به روند آماده سازی خود ادامه می دهم تا بتوانم در وزن ۹۷ کیلوگرم صاحب 
دوبنده تیم آمریکا در المپیک شوم و فرصت این را دارم که تا سال آینده 

تمرینات خود را برای حضور موفق در این وزن ادامه دهم.
وی در مورد بیماری کووید-۱۹ گفت: این بیماری همه گیر موضوعی 
است که می تواند همه دنیا را گرد هم بیاورد و اکنون همدلی برای از بین بردن 
این ویروس در جهان پیش آمده و همه مردم برای مبارزه با آن تالش می کنند. 
ما باید کار کنیم و موثر واقع شویم تا بتوانیم به زندگی روزمره خود ادامه دهیم.

کاکس افزود: همبستگی مردم دنیا اگر اتفاق بیافتد عالی می شود و این 
همان چیزی است که من می خواهم. باید همه بدانیم که اکنون یک دشمن 
مشترک داریم و همه باید برای مبارزه با آن کار کنیم و فکر می کنم ما می توانیم 

این کار را انجام دهیم اگر همه بخواهیم.

cr7 طعنه سنگین ستاره اسپانیایی به
مکالمه جنجالی رونالدو و پدرو در ال کالسیکو

مارکا از مکالمه عجیب بین کریستیانو رونالدو و پدرو رودریگز در ال 
کالسیکوی جنجالی 2۰۱۰ رونمایی کرده است.

یکی از جنجالی ترین بازی های تاریخ ال کالسیکو در تاریخ 2۹ نوامبر 
2۰۱۰ برگزار شد؛ جایی که رئال مادرید در اولین بازی ال کالسیکویی که 
ژوزه مورینیو پرتغالی هدایت این تیم را بر عهده داشت با شکست ۵ گله 
در نیوکمپ مواجه شد. با این وجود باخت سنگین کهکشانی ها تنها نکته 
قابل توجه آن دیدار نبود چرا که صحنه های عجیب دیگری در طول این 

مسابقه به وقوع پیوست.
نیم ساعت از زمان بازی گذشته بود و در حالی که رئال مادرید با دو 
گل از میزبان خود عقب بود، صاحب یک پرتاب اوت از میانه های زمین 
شد. گواردیوال توپ را از روی زمین برداشت تا آن را در اختیار کریستیانو 
رونالدو قرار دهد اما وقتی که ستاره پرتغالی به سرمربی بارسا نزدیک شد، 

او توپ را به زمین انداخت.
کریستیانو رونالدو که از حرکت تمسخر آمیز پپ گواردیوال عصبانی 
شده بود، با یک حرکت عجیب تر این سرمربی اسپانیایی را هل داد تا صحنه 
های منحصر به فرد و البته زشتی در نوکمپ رقم بخورد. بعد از این حرکت 
رونالدو، چند بازیکن بارسا مثل آندرس اینیستا، ویکتور والدز و پدرو رودریگز 

به سمت او حمله ور شدند.
پس از هجوم پدرو به سمت کریس رونالدو، ستاره پرتغالی با حالتی 
طعنه آمیز به او  گفت: »تو کی هستی دیگر؟« پاسخ ستاره اسپانیایی آن 
زمان بارسا اما بسیار جالب توجه بوده و او خطاب به رونالدو گفت: » من 

قهرمان جهان هستم و شما؟”
چند روز پیش از آن ال کالسیکوی جنجالی نیز دو تیم پرتغال و اسپانیا 
به مصاف یکدیگر رفته بودند؛ مسابقه ای که با پیروزی چهار گله پرتغال به 
اتمام رسیده بود. در آن بازی نیز کریستیانو رونالدو به شکل عجیبی با ستاره 

های بارسایی حاضر در تیم ملی اسپانیا درگیر شده بود.
با وجود درگیری به وجود آمده بین پدرو و کریستیانو رونالدو اما بعد 
از آن کینه خیلی زیادی بین این دو بازیکن شکل نگرفت تا جایی که حتی 
مدتی پس از آن اتفاق پدرو نسبت به صحبت های تمسخرآمیز رئیس وقت 
فیفا یعنی سپ بالتر در رابطه با رونالدو انتقاد کرده بود. وی در نوامبر 2۰۱۳ 
در این باره به مارکا گفته بود: » من کاری که بالتر با کریستیانو رونالدو 

انجام داد را دوست نداشتم.«

آرسنال به دنبال جذب پدیده ۱٩ساله رئال مادرید

به گزارش آ اس، باشگاه آرسنال به دنبال جذب پدیده ۱۹ساله رئال 
مادرید سزار ژالبرت است اما بوروسیا دورتموند و لیون هم تمایل خود به 

جذب او را اعالم کرده اند.
روزنامه اسپانیایی آ اس گزارش داد که باشگاه آرسنال تمایل خود برای 
به خدمت گرفتن سزار ژالبرت پدیده ۱۹ساله رئال مادرید را اعالم کرده 
است. ژالبرت ۱۹ساله با اینکه تا کنون با پیراهن تیم اول باشگاه رئال به 
میدان نرفته ولی در تیم ملی جوانان اسپانیا درخشش فوق العاده ای داشته و 

جام جهانی زیر ۱۷سال را باالی سر برده است.
آ اس می گوید میکل آرتتا سرمربی اسپانیایی آرسنال از زمان حضور 
ژالبرت در تیم جوانان رئال مادرید شیفته بازی او شد و حاال خواهان به 

خدمت گرفتن او برای تیمش آرسنال است.
با پیراهن جوانان رئال مادرید در دو بازی  در فصل جاری ژالبرت 
مقابل جوانان تاتنهام و چلسی بازی کرده و آرتتا با حضور در ورزشگاه این 
دو بازی را تماشا کرده و بار دیگر شیفته این پدیده جوان اسپانیایی شده است.

آ  تنها نیست و  او  برای جذب  اما آرسنال در تالش  ز سوی دیگر  ا
اس می گوید باشگاه فرانسوی لیون و باشگاه آلمانی بوروسیا دورتموند هم 

از هم اکنون برای به خدمت گرفتن جوان اسپانیایی برنامه ریزی کرده اند.

شرط سانچو برای یونایتد:
حضور در چمپیونزلیگ!
به گزارش میرر، جیدون 
سانچو در صورت عدم حضور 
منچستریونایتد در چمپیونزلیگ 
موافقت  تیم  این  به  انتقال  ا  ب

نخواهد کرد.
ه  باشگا ز  ا لیکه  رحا د
منچستریونایتد به عنوان یکی 
ز جدی ترین مقاصد احتمالی  ا
جیدون سانچو، پدیده انگلیسی 
بوروسیا دورتموند یاد می شود، 
روزنامه میرر می گوید در صورت 
لیگ  به  یونایتد  راه یابی  دم  ع

قهرمانان اروپا، سانچو با انتقالش به این تیم موافقت نخواهد کرد چرا که 
می خواهد به بازی کردن در چمپیونزلیگ ادامه دهد.

این صحبتها در حالی مطرح است که جیدون سانچو بعد از پشت سر 
گذاشتن یک فصل فوق العاده در دورتموند با به ثمررساندن ۱۷ گل و ۱۹ 
پاس گل، بر اساس انتظارها در تابستان آتی این باشگاه آلمانی را ترک 
کرده و به کشورش انگلیس بازخواهد گشت. از دو باشگاه یونایتد و چلسی 
به  عنوان مقاصد احتمالی او یاد شده است هر چند بخت شیاطین سرخ در 

جذب سانچو بیشتر به نظر می رسید.
اما میرر می گوید سانچوی 2۰ساله بیش از هر چیز به بازی کردن در 
لیگ قهرمانان عالقه مند است و در صورتیکه شاگردان سولسشر فصل آینده 
در این رقابتها حضور نداشته باشند او به هیچ وجه حاضر به ترک دورتموند و 

انتقال به اولدترافورد نخواهد شد.
این روزنامه انگلیسی می گوید پیش از شروع بحران  کرونا و تعطیلی 
رقابتهای فوتبال در  کشورهای مختلف، یونایتد به سانچو اطالع داده بود 
که حاضر است به او دستمزدی معادل ۴۰۰هزار پوند در هفته پرداخت کند.

سابق  مدیرعامل  و  فعلی  دیران  م
پرسپولیس برای اداره این باشگاه فقط 
از یک تاکتیک استفاده می کردند. دادن 
بازیکنان  کننده  به  امیدوار  وعده  یک 
که حمایت آن ها و هواداران را در پی 

داشته باشد.
از  نوزدهم  لیگ  در  رسپولیس  پ
نظر ثبات مالی و درآمدی فاصله زیادی 
با  باشگاه  این  دارد.  قبل  فصل های  ا  ب
قهرمان  پیاپی  فصل  سه  اینکه  جود  و
شد و از این نظر پس از سال ها سرآمد 
به  اما  گرفت  لقب  ایرانی  اشگاه های  ب
نتوانست  مدیریتی  ضعف های  اسطه  و
ثابت  و  شفاف  درآمد  برای  اهکاری  ر
ضعف های  همان  حاال  و  کند  طراحی 
باشگاه  این  شده  باعث  فصل،  بتدای  ا

درگیر بحران بزرگ مالی شود.
به  سنگین  و  ارزی  دهی های  ب
پرداخت  و  خارجی  بازیکنان  و  ربیان  م
در  فعلی  بازیکنان  لبات  مطا شدن  ن
و  هتل ها  به  سنگین  بدهی های  نار  ک
می دهد  نشان  هواپیمایی  ژانس های  آ
سرخ های تهرانی بحران بزرگی مقابل 
خود می بینند که اگر حل نشود فاجعه 
عظیمی برایشان به همراه خواهد داشت. 
وضعیت  تعیین  کمیته  اینکه  وجود  ا  ب
قطعی  احکام  فیفا  مربیان  و  ازیکنان  ب
برانکو، زالتکو،  برای پرداخت دستمزد 
مارکو، ایگور و ماریو بودیمیر صادر کرده 
اما پرسپولیسی ها که فعال توان پرداخت 
این مبالغ را ندارند درخواست جزئیات آرا 
را ارائه کرده اند تا بلکه با خریدن زمان، 

فاجعه بزرگ را به تعویق بیندازند.
بدهی ها  همین  نکردن  رداخت  پ
سنگینی همچون  جرایم  سرخ ها  رای  ب

کسر  انتقاالت،  و  نقل  از  حرومیت  م
پایین تر  دسته  یک  به  سقوط  و  متیاز  ا
این  به  حال  داشت.  خواهد  همراه  ه  ب
بدهی ها شکایت کالدرون و دستیارانش 
را هم اضافه کنید که احتماال پرسپولیس 
به خاطر این پرونده هم به پرداخت ۵۵۰ 

هزار دالر محکوم خواهد شد.
محمدحسن  که  یی  روزها ر  د
مدیرعاملی  صندلی  روی  نصاری فرد  ا
حل  از  مدام  می نشست،  رسپولیس  پ
دائمی مشکالت مالی صحبت می کرد. 
قول  که  باشگاه  وقت  عامل  دیر  م
اقتصادی را داده  طراحی یک سیستم 
بود به بازیکنان وعده می داد به زودی 
و  می شود  حل  مالی  مشکالت  مه  ه
گذشته،  بدهی های  پرداخت  بر  عالوه 
مقرر  موعد  در  هم  بازیکنان  مطالبات 
با  کار  این  برای  او  شود.  رداخت  پ
همان  در  و  بست  قرارداد  ارگزاری  ک
روز اول از درآمد ساالنه ۱۵۰ میلیاردی 
هیچ  انصاری فرد  البته  گفت.  خن  س

با  که  نداد  پاسخ  سوال  این  به  قت  و
این شرایط ایده آل چرا کارگزار باشگاه 
در پنج ماه همکاری فقط ۱۵ میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون تومان آن هم به عنوان 
وام به پرسپولیس داده است و آن وعده 

۱۵۰ میلیاردی چه شد؟
مدیران  تاکتیک  از  بخشی  ین  ا
پرسپولیس  است که به واسطه آن اعتماد 
و حمایت بازیکنان را به خود جلب کنند 
و در ادامه به حمایت هواداران برسند. 
با همین شیوه مشکالت هر روز بیشتر 
می شد و وعده ها هم به تحقق نزدیک 
نبود تا اینکه بازیکنان هم اعتراض های 
موجود  وضع  به  گریخته ای  و  سته  ج

مطرح کردند.
رسول پناه  انصاری فرد،  جدایی  ا  ب
پشت میز مدیرعاملی پرسپولیس نشست 
گل  به  کشتی  سرپرست،  عنوان  به  ا  ت
البته  کند.  اداره  را  پرسپولیس  شسته  ن
او و سایر اعضای هیأت مدیره )که این 
روزها بیش از همیشه در اداره باشگاه 

دخالت دارند( به خوبی می دانند با قراداد 
بدی که با یک کارگزار منعقد شده عمال 
پرسپولیس راهی برای درآمدزایی مقابل 
پایش نمی بیند. به عبارت دیگر باشگاه 
در این شرایط یا باید به قرارداد منعقد 
صورت  آن  در  که  بماند  پایبند  شده 
تضمینی برای کسب درآمد الزم وجود 
ندارد یا راه فسخ آن را در پیش بگیرد که 
به احتمال فراوان این راه هم پیامدهای 
سنگینی برای باشگاه به همراه خواهد 

داشت.
با این حال در چند روز اخیر برخی 
بازیکنان پرسپولیس و سرمربی این تیم 
جلسه ای با تیم مدیریتی جدید باشگاه 
برگزار کردند تا از شرایط و نحوه پرداخت 
مطالباتشان مطلع شوند. با وجود اینکه 
باشگاه درگیر پیچ و خم عجیب در راه 
درآمدزایی است اما وعده هایی در این 
جلسه ها به بازیکنان و گل محمدی داده 
شد تا آنها را مجاب کند با انتشار پستی 
در فضای مجازی از »ارائه فرصت برای 

بهبود اوضاع باشگاه« سخن بگویند.
کاری  ساده ترین  دادن«  وعده  «
تصدی  زمان  در  مدیر  یک  که  ست  ا
اما  می دهد  انجام  پرسپولیس  دیریت  م
عمل نکردن به همین وعده ها نه تنها 
بر مشکالت حال حاضر باشگاه می افزاید 
به  سنگین تری  تبعات  آینده  در  لکه  ب
همراه خواهد داشت. باید دید در آینده 
رقم  پرسپولیس  برای  روزهایی  ه  چ
مشکالت  واقعی  حل  خورد.  واهد  خ
سنگین  بدهی های  پرداخت  و  الی  م
امتیاز و بسته  استرس کسر  یا  خارجی 
انتقاالتی و سقوط  شدن پنجره نقل و 

به دسته پایین تر؟

راهی برای درآمدزایی وجود ندارد؛

وعده، تاکتیک مشترک مدیران پرسپولیس !

کردستان،  وچان  تیم  هاجم  م
گفت: تعطیلی لیگ موجب نامشخص 
زنان در سال  فوتبال  بودن وضعیت 
خرمی«  است.»سمیه  شده  دید  ج
بازیکن تیم وچان کردستان است که 
با ۱۸ گل در ۱۱ بازی، برترین گلزن 
زنان  فوتبال  برتر  لیگ  فصل  یم  ن
شد. وی در این سال ها در تیم های 
ارومیه،  شهرداری  تهران،  ستقالل  ا
و  سنندج  شهرداری  بم،  شهرداری 
راه یاب  ملل مریوان بازی کرده است.

که  سالی  درخصوص  خرمی 
سال  داشت:  اظهار  گذشت،  او  ر  ب
مسابقات  و  تمرینی  نظر  از  ذشته  گ
لیگ برتر، خیلی خوب بود. گرچه در 
بخش تیمی در وچان کردستان 2 بار 

شکست خوردیم اما در بخش فردی 
بهترین گلزن فصل شدم و این امر 

نکته مثبت سال ۹۸ برایم بود.
وی افزود: بدلیل شیوع ویروس 
فوتبال  برتر  لیگ  دیدارهای  رونا  ک
زنان به پایان نرسید و لغو شد. دوست 
داشتم این مسابقات را با کسب عنوان 

خانم گلی به پایان می رساندم.
این مهاجم ادامه داد: لیگ برتر 
باید 2۶ اسفند به پایان می رسید اما 
و  نیست  مشخص  وضعیت  کنون  ا
همین  به  است.  شده  تعطیل  یگ  ل
دلیل برنامه قطعی خود را برای سال 

جدید نمی دانم.
خرمی بدترین اتفاق سال ۹۸ را 
باخت وچان برابر شهرداری بم دانست 
و گفت: در آن بازی ما میزبان بودیم 
اما شکست خوردیم. همچنین بهترین 
اتفاق ورزشی این سال پیروزی خارج 
از خانه برابر شهرداری سیرجان بود.

گذشته  سال  کرد:  اضافه  ی  و
برایم سال موفقیت، پیروزی و کسب 
امیدوارم در  بود و  عنوان خانم گلی 
سال جدید هم بتوانم به موفقیت های 
هم  مردم  به  یابم.  دست  یشتری  ب
از  دست  امسال  تا  می کنم  یشنهاد  پ
خود  به سالمتی  تا  برندارند  رزش  و

کمک کنند.
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خانم گل لیگ فوتبال زنان:
برنامه فوتبال زنان برای سال جدید مشخص نیست

گراندز پرونده ماریو بودیمیر از سوی 
فیفا به باشگاه پرسپولیس ارسال شد و این 
باشگاه چاره ای جز مصالحه  یا شکایت 

مجدد روی این حکم ندارد.
نیم  که  مهاجمی  بودیمیر  اریو  م
فصل گذشته به پرسپولیس پیوست و 
روزهای  درایران  دوران حضورش  ر  د
آخرین شاکی  داشت  نشیبی  و  رفراز  پ
اشگاه پرسپولیس است که موفق به  ب
از  اند. پس  دریافت حکم خود  شده 
باشگاه  فیفا  اولیه توسط  رسال حکم  ا
پرسپولیس تقاضای گراندز این پرونده را 
کرده و حاال فیفا حکم خود را با جزئیات 
به باشگاه پرسپولیس ایمیل کرده است.

پرونده   در  عجیب  بسیار  کته  ن
ودیمیر تفاوت فاحش مبلغی که می  ب

توانست منجر به پایان خوش پرسپولیسی 
ها با او بشود با پولی که حاال او به عنوان 
غرامت از پرسپولیس دریافت کرده است.

بودیمیر که نیم فصل در پرسپولیس 
بازی کرده بود ۱۴۸ هزار دالر از سرخ ها 
طلب داشت که این مبلغ می توانست با 
مصالحه و راضی کردن بازیکن پیش از 
ترک ایران از سوی او با مبلغی احتماال 
این  تا  پرداخت شود  به وی  تر  ایین  پ
پرونده هرگز راهی به دادگاه های بین 
المللی پیدا نکند. اما رها شدن موضوع 
عرب  ایرج  مدیریت  دوره  در  ودیمیر  ب
حاال خسارتی سنگین را به پرسپولیس 

تحمیل کرده است.
مبلغ غرامت مدنظر بودیمیر که 
بگیرد ۳2۷  پرسپولیس  از  دارد  قصد 
هزار یورو است معاد ۵,۵ میلیارد تومان 
است که  این مبلغ به همراه ۱۴۸ هزار 
یورومعادل 2,۵ میلیارد تومان  قبلی 
باورنکردنی  و  جدید  خسارت  یک  
به باشگاه پرسپولیس است و مجموع 
مبلغ  به  را  بودیمیر  به  پرداختی  ول  پ
بر ۸  بالغ   ) چیزی  هزار دالر   ۴۷۵
میلیارد تومان( که به سختی می تواند 
اوضاع امروز خود را مدیریت کند چه 
برسد به اینکه مبلغی به این اندازه را 
از روش های مختلف جذب کرده و به 

این بازیکن پرداخت بنماید.

فاجعه سیصد و بیست و هفت هزار یورویی
 ماریو بودیمیر!

نتقاالت  ا و  نقل  کمیته  ییس  ر
ادامه  درباره  توضیحاتی  لیگ  سازمان 

یا لغو بازی ها ارائه کرد.
ز  ا بر ا با  ه  د ا ز د محمو ز  یبر ر ف
ویروس  شیوع  پایان  برای  میدواری  ا
کرونا و آرزوی سالمتی برای هموطنان 
اظهار کرد: با توجه به شرایطی که پیش 
در  بنده  که همکاران  همانطور  و  مد  آ
لیگ  سازمان  و  فوتبال  دراسیون  ف
مصوبات  به  توجه  با  کردند،  صحبت 
مسابقات  کرونا،  با  مبارزه  ملی  تاد  س

فعال در حالت تعلیق است.
اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  و  ا
با کرونا به  مصوبات ستاد ملی مبارزه 
تصمیمات مدیران فدراسیون فوتبال و 
سازمان لیگ ارجحیت دارد، ما هم مثل 
باشگاه ها منتظر هستیم تا تصمیم گیری 

جدید در این زمینه چه خواهد بود.
نتقاالت  ا و  نقل  کمیته  ییس  ر
سازمان لیگ تصریح کرد: یک سری 
در  اخیر  روزهای  طی  صحبت هایی 
تعطیلی  درخصوص  مجازی  ضای  ف
مسابقات فوتبال ایران مطرح شده بود؛ 
من از همینجا اعالم می کنم که هیچ 
مقامی در فدراسیون فوتبال و سازمان 
یا  و  مسابقات  کلی  لغو  درباره  یگ  ل
نکرده  بازی ها صحبتی  کامل  عطیلی  ت
و اراده مسؤوالن ورزش، فدراسیون و 
البته  و  بازی ها  ادامه  بر  لیگ  سازمان 

با اولویت سالمتی است.
محمودزاده تاکید کرد: هر مقامی 

درباره  کرده،  صحبت  زمینه  این  ر  د
ادامه مسابقات اظهار نظر داشته و اصال 
تعطیلی بازی ها مد نظر ما نیست. برای 
ادامه مسابقات نیز گزینه های مختلفی 
داریم و درباره لیگ یک نیز باتوجه به 
برنامه لیگ برتر کارمان را پیش می بریم 
چون رقابت ها و تعیین تیم های صعود 
یا سقوط کننده به صورت هرمی است.

شروع  منتظر  اینکه  بیان  با  و  ا
با  بازی ها  و  تمرین  برگزاری  اریخ  ت
نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم، 
ما  به  باشگاه ها  پیشنهاد  کرد:  براز  ا
و  است  خوب  مختلف  مسؤوالن  و 
ذهن  در  تی  دا پیشنها است  مکن  م
خواهش  من  اما  باشد،  ارشناسان  ک

می کنم تحلیل های رسانه ای نشود.
لیگ  مسابقات  برگزاری  مسؤول 
که  صحبت هایی  در  کرد:  ابراز  ک  ی

طی روزهای اخیر در سایت ها مشاهده 
عنوان  اول  دسته  لیگ  درباره  کردیم، 
شده  سرمایه گذاری  همه  این  که  شد 
باشد،  مسابقات  کامل  تعطیلی  اگر  و 
نتیجه آن چه می شود؟ به هیچ عنوان 
اولویت  چراکه  نیست  چیزی  نین  چ
بر  لیگ  سازمان  و  فدراسیون  صلی  ا
دامه مسابقات است چون رقابت های  ا
لیگ برتر و لیگ های یک، دو و سه با 

یکدیگر مرتبط هستند.
کامل  طور  به  برتر  لیگ  اگر  «
تعطیل شود، این امکان وجود دارد که 
لیگ  به  لیگ یک  تیم صدرنشین  و  د
فصل  رقابت های  و  کنند  صعود  رتر  ب
برگزار  تیم   ۱۸ با  برتر  لیگ  ینده  آ
این  به  پاسخ  در  محمودزاده  شود؟« 
سوال عنوان کرد: به هیچ عنوان کلمه 
نظر  مد  بازی ها  کامل  تعطیلی  و  غو  ل

قطعا  تحلیلی  هیچ  هم  من  نیست،  ا  م
در  تفکر  این  و  ندارم  زمینه  این  ر  د
هستیم  امیدوار  و  نیست  مدیران  ین  ب
سالمتی مردم را با قطع زنجیره کرونا 

هرچه زودتر شاهد باشیم.
با  امیدوار هستیم  اضافه کرد:  و  ا
سالمتی کامل مردم و مصوبات جدید 
ستاد ملی مبارزه با کرونا، مسابقات را 

هرچند با تاخیر شروع کنیم.
نتقاالت  ا و  نقل  کمیته  ییس  ر
و  نقل  زمان  درباره  لیگ  ازمان  س
کرد:  عنوان  ینده  آ فصل  نتقاالت  ا
تعطیالت  به  مانده  هفته  یک  حدود 
عید عنوان کردیم و گفتیم، پیش بینی 
ما این است که فیفا حتی درباره پنجره 
مدیریتی  دستورات  انتقاالت  و  قل  ن
لیگ ها  مسابقات،  اجرای  نحوه  دهد.  ب
و فدراسیون های ملی متفاوت است، اما 
درباره مسائل حقوقی و نقل و انتقاالت، 
نمی شود فدراسیوِن هر کشوری مستقال 
برای خود تصمیم بگیرد. دستورات فیفا 

و آیین نامه های آن باید لحاظ شود.
بنده  کرد:  تصریح  حمودزاده  م
و  نقل  مدت  که  کردم  یش بینی  پ
روز   ۸۴ به  باتوجه  تابستانی  نتقاالت  ا
این  و  شود  زیاد  و  کم  آتی  صل  ف
پیش بینی هم طی چند روز اخیر در یوفا 
مطرح شده است. احتمال هر اتفاقی در 
سال  تابستانی  انتقاالت  و  نقل  نجره  پ
چون  داشت  خواهد  وجود  نیز  ینده  آ

فصل ها دچار تغییر و تحول شدند.

محمودزاده: تعطیلی لیگ مدنظرمان نیست

باشگاه  درخواست  با  فوتبال  جهانی  دراسیون  ف
پرسپولیس مبنی بر پرداخت مطالبات مربی و بازیکن 

سابق خارجی این باشگاه موافقت کرد.
در چند روز اخیر فرناندو گابریل و سرتن چوک، 
شکایتی به فیفا علیه پرسپولیس ارائه کردند تا بر اساس 

آن پرسپولیس مطالبات آنها را پرداخت کند. بر اساس 
حساب  به  دالر  2۳هزار  باید  پرسپولیس  فیفا  حکام  ا
فرناندو گابریل و ۱۰ هزار دالر نیز به حساب سرتن 

چوک، مربی سابق خود واریز می کرد.
فیفا  از  نامه ای رسمی  پرسپولیس در  این رو  ز  ا

در خواست کرد مطالبات مربی و بازیکن سابق خود 
از محل طلب های این باشگاه نزد فیفا پرداخت شود. 
این  با  کرد  اعالم  رسمی  نامه ای  در  امروز  هم  یفا  ف
باشگاه  متوجه  تهدیدی  تا  کرده  موافقت  رخواست  د

پرسپولیس نشود.

درخواست پرسپولیس پذیرفته شد؛

فیفا طلب چوک و گابریل را پرداخت می کند
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نور  پیام  دانشگاه  رئیس   : وشهر  ب
برگزاری کالس های  از  بوشهر  ستان  ا
این دانشگاه به صورت الکترونیک خبر 
داد.محمدرضا بحرانی با اعالم این خبر 
ایجاد  شرایط خاص  به  توجه  با  گفت: 
شده ناشی از ویروس کرونا و به منظور 
کلیه  آن،  بیشتر  شیوع  از  لوگیری  ج
این  دانشجویان  تئوری  های  کالس 
دانشگاه در همه شهرستان ها تا زمان 
دانشگاه،  عادی  های  رگزاری کالس  ب
به صورت الکترونیکی و آنالین برگزار 

خواهد شد.
وی با اشاره به نظام خاص دانشگاه 
پیام نور و امکان ارائه همزمان آموزش 
حضوری و الکترونیکی خاطرنشان کرد: 
نور  پیام  دانشگاه  موجود  ظرفیت های 
اعم از منابع علمی و استاندارد مشخص 
و در دسترس، اساتید مجرب به همراه 
زیرساخت های الزم، توانایی برگزاری 
کالس های مجازی را به بهترین نحو 

امکان پذیر کرده است.
بوشهر  نور  پیام  دانشگاه  ئیس  ر
خاطرنشان کرد: با تدابیر صورت گرفته 
کالس های مقطع دکتری و کارشناسی 
مقطع  های  و کالس  فروردین  ز ۱۴  ا

ماه  فروردین   ۱۶ از  نیز  ارشناسی  ک
برگزاری  قابلیت  و  است  شده  شروع 
کالس برای هزار نفر دانشجو به صورت 

همزمان مهیا می باشد.
دروسی  کرد:  خاطرنشان  حرانی  ب
که دانشجو از قبل به صورت الکترونیکی 

جدول  اساس  بر  نیز  است  کرده  خذ  ا
برنامه درسی طبق روال قبل در سامانه 
پیام  نشگاه  دا لکترونیکی  ا موزش  آ
ارائه   )lms.pnu.ac.ir( کشور  ور  ن
دانشجویان  از  مسئول  گردد.این  ی  م
تا دغدغه کالس های عملی  خواست 

و آزمایشگاهی را نداشته باشند، چرا که 
کالس های آزمایشگاهی، کارگاهی و 
تربیت بدنی دانشجویان نیز پس از زمان 
بازگشایی دانشگاه ها طبق اعالم ستاد 
برگزار  حضوری  شکل  به  کرونا،  لّی  م

خواهد شد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر:

برگزاری الکترونیک کالس ها ، دانشجویان دغدغه کالس های عملی را نداشته باشند
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

برنامه عملیاتی »جهش تولید« کرمانشاه نهایی می شود

استان کرمانشاه  ریزی  برنامه  و  رییس سازمان مدیریت   : کرمانشاه 
از تدوین برنامه عملیاتی جهش تولید در استان ظرف یکی دو هفته آتی 
خبر داد.حبیب اهلل وفایی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به نامگذاری سال 
جدید به نام سال »جهش تولید« از سوی مقام معظم رهبری، گفت: این 
اکنون  بود و هم  ما در سال جاری خواهد  امگذاری قطعا محور حرکت  ن
منتظر ابالغ چارچوب برنامه ملی جهش تولید هستیم که به زودی ابالغ 
خواهد شد.وی افزود: در حال حاضر نیز دست به کار شده و در حال تدوین 
برنامه عملیاتی جهش تولید در استان هستیم که بر اساس چارچوب ابالغی 
با اشاره به نهایی  و تکیه بر ظرفیت های داخلی استان خواهد بود.وفایی 
شدن این برنامه ظرف دو هفته آتی، گفت: این برنامه در اولین جلسه ستاد 
اقتصاد مقاومتی استان ارائه می شود.رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان کرمانشاه با بیان اینکه کانون توجه در این برنامه استفاده از ظرفیت 
است،  استان  راکد  گردشگری  و  کشاورزی  های  بخش  و  معادن  صنایع، 
گفت: تالش ما این است که حوزه های اقتصادی راکد استان به چرخه 
تولید بازگردند.وی افزود: در این برنامه تمرکز بر این خواهد بود که مشکل 
واحدهای راکد اقتصادی مرتفع شود به اینصورت که اگر واحدی مشکل 
اعتباری دارد پیگیری جذب اعتبارات باشیم یا اگر مشکل حقوقی و قانونی 
دارد از طریق ظرفیت نمایندگان و یا سایر مسئوالن مرتبط اقدام کنیم.

وفایی از »بهره وری« واحدهای تولیدی به عنوان ظرفیت مغفول مانده 
در استان یاد کرد وافزود: امسال تاکید جدی در بحث بهره وری واحدهای 
اقتصادی خواهیم داشت و محور برنامه عملیاتی جهش تولید هم همین 
بهره وری خواهد بود.این مسئول با اشاره به ظرفیت بازار داخلی کشور در 
بحث ایجاد جهش تولید گفت: همانطور که مقام معظم رهبری هم اشاره 
داشتند بازار داخلی ظرفیت بزرگی است که از آن غافل شدیم و امسال هم 
با تکیه به این ظرفیت در حوزه جهش تولید حرکت خواهیم کرد و بحث 

های صادرات و ... در مراحل بعدی خواهند بود.

شهردار تبریز خبر داد
و  ادارات  در  ضدعفونی  تونل های  نصب  و  اندازی  اه  ر

سازمان های شهرداری تبریز

تونل های  نصب  و  اندازی  راه  از  تبریز  شهردار   : شرقی  ذربایجان  آ
تبریز خبر داد.ایرج شهین  ادارات و سازمان های شهرداری  ضدعفونی در 
باهر در حاشیه مراسم رونمایی از تونل ضدعفونی گفت: این تونل ها یکی 
از نیازهای ضروری در شهر تبریز بود که به همت مجموعه بزرگ ماشین 
سازی تبریز به بهره برداری رسید.وی با بیان این که این تونل های ضدعفونی 
هوشمند بوده و به صورت اتوماتیک کار می کنند، ادامه داد: در بیمارستان ها 
و ادارات نیز به چنین امکاناتی نیاز داشتیم که خوشبختانه ماشین سازی 
تبریز موفق به راه اندازی و ساخت این تونل ها شده است.وی افزود: هم 
اکنون ادارات شهرداری تبریز با یک سوم ظرفیت درحال فعالیت بوده و 
شاهد مراجعات مردمی نیز هستیم که برای همین منظور و حفظ بهداشت 
عمومی و شکست دادن ویروس کرونا ادارات و سازمان ها به این تونل ها 
مجهز می شوند.شهین باهر به دانش فنی ساخت این تونل نیز اشاره کرد و 
گفت: دانش فنی باالیی در مجموعه ماشین سازی تبریز و سایر مجموعه های 
فنی داریم که علی رغم تحریم های ظالمانه  نیازها را مرتفع کرده و مبارزه با 
کرونا را آسان تر می کند.به گزارش روابط عمومی شهرداری تبریز، تونل های 
ضدعفونی هوشمند امروز برای اولین بار در تبریز توسط گروه صنعتی ماشین 

سازی تبریز راه اندازی و با حضور شهردار تبریز رونمایی شد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان خبر داد
بسیج  ستاد  توسط  ماسک   ۱۵۰۰ از  بیش  روزانه  ولید  ت

دانشجویی مبارزه با کرونا
سیستان و بلوچستان : معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
از تولید روزانه ۱۵۰۰ عدد ماسک توسط ستاد بسیج دانشجویی مبارزه با کرونا سیستان 
وبلوچستان خبر داد.دکتر علیرضا انصاری مقدم در گفت گو با ایسنا افزود: با شیوع 
ویروس کورونا در سطح استان، اقدامات خودجوش و جهادی بسیاری را از جانب 
دانشجویان دانشگاه های استان در بخش های مختلف مقابله با کرونا شاهد بودیم، از 
جمله این اقدامات می توان به استقرار تعداد ۵۰ دستگاه چرخ خیاطی توسط ستاد بسیج 
دانشجویی مبارزه با کرونا در دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشکده فنی دخترانه 
اشاره کرد.وی در ادامه تصریح کرد: این کارگاه که با ۸۰ نفر نیروی بسیجی ظرفیت 
تولید روزانه ۱۵۰۰ عدد ماسک را دارد، تنها بخشی از اقدامات ستاد بسیج دانشجویی 
مبارزه با کرونا دانشگاه های استان است .دکتر انصاری مقدم در ادامه به ضدعفونی 
معابر و خیابان ها توسط دانشجویان بسیجی اشاره کرد و افزود: هم اکنون نیز شاهد 
حضور فعال دانشجویان در ضدعفونی شهرهای زاهدان، زابل، ایرانشهر و راسک توسط 
مجموعه بسیج دانشجویی هستیم .معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 
زاهدان به تداوم اقدامات صورت گرفته توسط بسیجیان اشاره کرد و افزود: دانشجویان 
عالقمند می توانند جهت مشارکت در این پویش عظیم دانشجویی به سایت پویش 

دانشجویی مبارزه با کرونا با سایر دانشجویان همراه شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان خبر داد
اهداء بیش از ۵/۵ میلیارد تومان کمک های غیردولتی به 

علوم پزشکی کردستان
کردستان : معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان از اهداء بیش 
از ۵/۵ میلیارد تومان کمک های غیر دولتی به داشگاه علوم پزشکی کردستان 
خبر داد.حسین خوش اقبال در هشتمین جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا، گفت: 
تا کنون NGOها ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، اصناف یک میلیارد تومان و 
۳۰ پک  ۱۵ میلیون تومان و احزاب و گروه ها 2۳۰ میلیون تومان به دانشگاه 
علوم پزشکی استان کمک کرده اند. وی در تشریح عملکرد این ستاد به برگزاری 
جلسات با متنفذین، احزاب سیاسی، سمن ها، ماموستایان و ... در شهرستان های 
استان اشاره کرد و ادامه داد: ابتدا مشکل با توجه به مشکل قشر آسیب پذیر 2۰ 
هزار بسته حمایتی و بهداشتی بین افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
توزیع شد. معاون سیاسی استاندار به اطالع رسانی مستمر و پویا توسط صدا و سیما 
و رسانه های استان و همچنین نظارت و رصد فضای مجازی اشاره کرد.خوش 
اقبال در ادامه از همکاری سپاه و علوم پزشکی استان در ایجاد نقاهتگاه گفت 
و افزود: با پیگیری استاندار، سازمان صمت و علوم پزشکی ۱۱۳ هزار لیتر مواد 
ضدعفونی تهیه و در استان توزیع شده است. وی تعطیلی بازار، مساجد، مجالس 
و سایر مراکز تجمع از دیگر اقدامات صورت گرفته در استان عنوان و خاطرنشان 
کرد: خوشبختانه مشکلی در تامین ارزاق نداریم. خوش اقبال همچنین به اجرای 
موفق طرح فاصله گذاری اجتماعی و کنترل ترددها در 2۵ نقطه استان اشاره کرد.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمان:
۱۰۰ هزار شغل به علت شیوع کرونا در استان کرمان صدمه دیدند

ضرر ۱۰۰۰ میلیاردتومانی
کرمان:  مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت: پیش 
بینی می شود در اسفند ۹۸ و فروردین ماه جاری در استان کرمان ۱۰۰ هزار 
شغل به علت شیوع ویروس کرونا صدمه دیده باشند و بیش از یک هزار 
میلیارد تومان به اقتصاد استان ضرر وارد شده است.رضا اسماعیلی« امروز 
شنبه ۱۶ فروردین ماه در اولین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه 
گذاری استان کرمان در سال ۹۹ اظهار کرد: در نیمه دوم سال ۹۸ کارگروه 
اشتغال را با ترکیب جدید اداره و در طول سال ۱۰ جلسه برگزار کردیم که 
۴۶ دستور کار و ۶۱ مصوبه داشتیم که همه مصوبات ۱۰۰ درصد اجرا شده 
است.وی افزود: براساس تقسیم بندی، گروه کاری اشتغال و سرمایه گذاری 
باید شش وظیفه را انجام می داد که اقدامات مختلفی در این زمینه صورت 
برای دریافت  از ۳۷۰۰ طرح  اینکه در سال گذشته بیش  از جمله  گرفته، 
تسهیالت به بانک معرفی و بیش از ۸۰۰۰ هزار شغل در حوزه های کمتر 
توسعه یافته ایجاد شده است.اسماعیلی تصریح کرد: رفع موانع تولید مربوط 
به اشتغال، بررسی وضعیت و نظارت بر بازار کار استان و ارائه راه حل برای 
کاهش بیکاری از دیگر فعالیت های گروه کاری اشتغال و کارآفرینی بوده و 
در راستای تدوین سامانه جامع بازار کار استان، زیرساخت مهیا و منتظر اجرا 
است که این مرحله نیاز به اعتبار دارد.مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
استان کرمان با اشاره به اینکه در سال ۹۸ تعداد ۳۸ هزار شغل در استان 
کرمان ایجاد کرده ایم و ۳۷ هزار و ۷2۷ شغل ایجاد شده راست آزمایی 
شده است افزود: در حوزه تسهیالت توسعه روستایی سهم استان کرمان 
۴۹۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۵2۰ میلیارد تومان مصوب بانک است 
و ۴۷۰ میلیارد تومان پرداخت شده و پیش بینی است برای ۸۰۰۰ نفر در 
این حوزه شغل ایجاد شود.)از سهمیه استان هایی که جذب نکردند، ۳۰ 
میلیارد تومان بیشتر جذب کردیم(.اسماعیلی اظهار کرد: در اشتغال خرد، 
خانگی و خوداشتغالی سهم ابالغی استان 2۳۸ میلیارد تومان بوده که 2۰۰ 
میلیارد تومان تاکنون ابالغ شده است.وی با اشاره به فعالیت کاریابی های 
استان کرمان بیان کرد: ۱۷ هزار و ۶۵۸ نفر جوینده کار در سال گذشته 
در کاریابی های استان ثبت نام کرده و ۱۳ هزار و 2۰۷ فرصت شغلی در 
کاریابی های استان ثبت شده است.اسماعیلی ادامه داد: ۱۳ هزار و ۶۸ نفر 
از سوی کاریابی ها معرفی شده و مجموع به کار گمارده های ما از کاریابی 
۳۷۳۰ مورد است.مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمان در ادامه 
تصریح کرد: در ده ماهه سال ۹۷ بیش از ۳۱۸ هزار بیمه شده اجباری در 
استان کرمان داشته ایم که در سال ۹۸ این عدد به ۳۴۳ هزار و ۸۶۳ نفر 
افزایش یافته یعنی 2۵ هزار و ۶۱2 نفر بیمه شده اجباری اضافه شده است.

وی افزود: در بیمه های خاص در سال گذشته کاهش بیمه شده داشتیم که 
در گروه قالی بافان و کارگران ساختمانی این مسئله واضح است.اسماعیلی 
با اشاره به اینکه پیش بینی می شود در اسفند ۹۸ و فروردین ماه جاری 
در استان کرمان ۱۰۰ هزار شغل به علت شیوع ویروس کرونا صدمه دیده 
باشند و بیش از یک هزار میلیارد تومان به اقتصاد استان ضرر وارد شده 
است تصریح کرد: تاکنون در سامانه بیمه بیکاری نزدیک به ۱۰ هزار نفر نام 
نویسی کرده اند ضمن آنکه افرادی که شرایط نداشته و نمی توانند از بیمه 
بیکاری استفاده کنند نیز باید به این عدد اضافه کرد.مدیرکل کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی استان کرمان درباره حمایت اداره کار از واحدهای صدمه دیده 
از وضعیت کنونی گفت: برای بیمه شدگان اجباری استفاده از بیمه بیکاری 
برقرار می شود و برای اصناف نیز آنهایی که نیروهای خود را اخراج نکرده 
اند، تسهیالت ۱2 درصد پرداخت می کنیم و بسته معیشتی و پرداخت دو 

میلیون تومان نیز در حال اجرا است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد
آغاز بکار آزمایشگاه ویروس شناسی در یاسوج

کهگیلویه و بویراحمد : سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از آغاز 
به کار آزمایشگاه ویروس شناسی در این شهر خبر داد.دکتر پرویز یزدان پناه 
روز شنبه ۱۶ فروردین ماه ۹۹ افزود: آزمایشگاه ویروس شناسی یاسوج با ۵۰ 
نمونه در فاز اول شروع به کار کرده که پس از راستی آزمایی این نتایج در 
آزمایشگاه های تهران و شیراز و پس از تایید نهایی جواب های این آزمایشگاه، 
طی روزهای آینده بصورت رسمی افتتاح خواهد شد و به امید خدا آزمایشات 
کروناویروس در استان انجام خواهد گرفت.وی اظهارکرد: کادر بهداشت و 
درمان استان با تالش و از خودگذشتگی  تمام در حال فعالیت هستند و با 
همین روحیه تا ریشه کن کردن بیماری در صحنه حضور خواهند داشت.
دبیر ستاد مبارزه با کروناویروس در استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به 
اینکه مهم ترین کمک مردم به حوزه سالمت در خانه ماندن و رعایت نکات 
بهداشتی است، خاطرنشان کرد: مردم در حد امکان  در شهر تردد نکنند، در 
خانه بمانند و به سفر نروند، دورهمی و مهمانی نروند، توصیه های بهداشتی 
را رعایت و در صورت عالمت دار شدن با سامانه ۴۰۳۰ تماس  گرفته و تنها 
در صورت لزوم و به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.دکتر یزدانپناه 
تصریح کرد: جان همه انسان ها باید برایمان مهم باشد و با تردد غیرضروری 
جان کسی را به خطر نیندازیم.وی ادامه داد: تقاضامندیم مردم از هرگونه دید 
و بازدید در طول بیماری خودداری و انجام صله رحم و عیادت از بیماران را 
به دوره کامل بهبودی فرد موکول کنند زیرا بیماران پس از بهبود تا مدتی 
می توانند ناقل باشند.روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، سرپرست 
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بیان کرد: از عموم مردم خواهشمندیم جهت 
آگاهی از وضعیت سالمت خود به سایت salamat.gov.ir مراجعه کرده 

و در صورت داشتن هر گونه سوال با سامانه ۴۰۳۰ تماس بگیرند.

فرماندار گرگان: اولین وظیفه بعد از عبور از کرونا، تحقق 
شعار سال است

گلستان : فرماندار گرگان گفت: اولین وظیفه ما بعد از عبور از ویروس 
کرونا، باید تحقق شعار سال مبنی بر »جهش تولید« باشد.محمد حمیدی 
در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی پروژه های تولیدی سال ۹۹ شهرستان 
گرگان در راستای اجرایی کردن شعار سال، اظهار کرد: با پشت سر گذاشتن 
این روزها، اجرایی کردن امتیازات دولت در بحث جهش تولید را در برنامه 

خواهیم داشت و نیاز است از هم اکنون اولویت سنجی صورت گیرد.
وی افزود: کارخانه های نیمه تعطیل و راکد در اولویت قرار خواهند 
کنند.فرمانداری  آغاز  را  خود  فعالیت  سریع تر  هرچه  بتوانند  تا  اشت  د
نباید تحت الشعاع ویروس کرونا  ما  بیان کرد: کارهای  گرگان، حمیدی 
را  پایدار  اشتغال  و  تولید«  »جهش  جدیت  با  دستگاه ها  و  گیرد  رار  ق

قرار دهند. مدنظر 

رئیس دانشگاه لرستان :
مفهوم دانشگاه جامعه محور افزایش یابد

جامعه محور  دانشگاه  مفهوم  گفت:  لرستان  دانشگاه  رئیس  رستان  ل
جهاد  سازمان  رئیس  بازدید  در  امروز  عزیزی  خسرو  یابد.دکتر  فزایش  ا
دانشکده  بومی  مرغ  تحقیقاتی  آموزشی،  مزرعه  از  استان  شاورزی  ک
تقویت  راستای  در  مزرعه  این  کرد:  اظهار  لرستان،  دانشگاه  شاورزی  ک
لرستان  استان  توانمندی های  و  ظرفیت ها  به  توجه  همچنین  و  موزش  آ

ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: باید همکاری های مشترک دانشگاه و سایر دستگاه های 
اجرایی را در راستای تقویت هرچه بیشتر مفهوم دانشگاه جامعه محور افزایش 
از ظرفیت ها و توانمندی های  داد.رئیس دانشگاه لرستان خاطرنشان کرد: 
علمی، پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاهیان برای رونق اقتصاد استان بایدبیشتر 

از گذشته استفاده شود.
عزیزی اضافه کرد: رویکرد تیم مدیریتی دانشگاه لرستان، آن است که 
همکاری های مشترک بین دانشگاه لرستان و بخش های اجرایی و خصوصی 
استان گسترش یابد.در این بازدید، دکتر جهانشیر شاکرمی، رئیس دانشکده 
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان نیز گزارشی از روند کار مزرعه 

آموزشی و تحقیقاتی پرورش مرغ بومی ارائه کرد.
گفتنی است مزرعه آموزشی و تحقیقاتی پرورش مرغ بومی در مهرماه 
۹۸ با حضور دکتر غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به افتتاح رسید.در 

حال حاضر این مزرعه با حدود ۳ هزار مرغ و جوجه، فعالیت دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان:

مشکلی در حمل کاالهای اساسی از بندرامام وجود ندارد
راهداری  مدیرکل   : وزستان  خ
با  خوزستان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و 
اینکه مشکلی در خصوص حمل  یان  ب
کاالهای اساسی از بندر امام خمینی)ره( 
وجود ندارد، گفت: از اول فروردین ماه 
تا کنون 2۳۰ هزار تن کاالی اساسی از 
بندر امام خمینی)ره( جابه جا شده است.

گفت  در  نیا  بهرامی  غالمعباس 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گو  و 

خمینی)ره(،  امام  بندر  بر  فله  اربری  ک
بیش از ۶۰ درصد کاالهای اساسی از 

این بندر وارد کشور می شوند.
وی با بیان اینکه کاالهای اساسی 
شامل گندم، برنج، کود شیمیایی، ذرت، 
کنجاله سویا و دانه روغنی هستند، افزود: 
سال گذشته حدود ۱۴ میلیون تن کاالی 
اساسی از بندر امام خمینی)ره( به سایر 
ابتدای  از  و  شد  جا  جابه  کشور  قاط  ن

سال جاری تاکنون نیز شاهد جابه جایی 
2۳۰ هزار تن کاالی اساسی از این بندر 
هستیم.مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای خوزستان با بیان اینکه مشکلی 
در خصوص حمل کاالهای اساسی از 
بندر امام خمینی)ره( وجود ندارد، گفت: 
این میزان کاالی اساسی تا کنون توسط 
حدود ۱۰ هزار کامیون جابه جا  و به 

مناطق مورد نظر حمل شده اند.

طبق   : د کر ن  نشا طر خا ی  و
به  بهداشت  وزارت  های  دستورالعمل 
ویروس  شیوع  از  جلوگیری  نظور  م
از  بار  حمل  های  پایانه  در  رونا،  ک
خمینی)ره(  مام  ا بندر  نه  یا پا مله  ج
گندزدایی  خصوص  در  الزم  قدامات  ا
و ضدعفونی کردن سطوح به صورت 
حال  در  روز  شبانه  طول  در  ستمر  م

انجام است.

حجت   : کربالیی  مریم  صفهان  ا
یندۀ  نما موســــوی  الســـــالم  ا
جــمعه  مـــــام  ا و  فقیه  لـــی  و
شــهرســــتان مـــبارکه در دیــدار 
مبارکه  فوالد  مدیرعامل  نمایندگان  ا  ب
مبارکه  فوالد  در  تولید  روند  ادامۀ  ز  ا
زمینۀ  در  شرکت  این  حمایتهای  و 
شهرستان  فرهنگی  فضای  وسعۀ  ت
ذیربط  نهادهای  از  حمایت  و  بارکه  م
کشور در مبارزه با ویروس کرونا تشکر 
خصوص  این  در  کرد.وی  قدردانی  و 
شرکت  کارکنان  و  مدیریت  از  فزود:  ا
تشکر  صمیمانه  مبارکه  فوالد  سرفراز 
می کنیم که در شرایط سخت تحریم 

و مبارزۀ اقتصادی با استکبار جهانی در 
نمایندۀ  دارند.  موفق  حضوری  یدان  م
اظهار  مبارکه  شهرستان  در  فقیه  لی  و
در عرصه  قوا  تمام  با  داشت: دشمنان 
های سیاسی و فرهنگی و به ویژه در 
زمینۀ اقتصادی تالش میکنند تا کشور 
مواجه  بیشتر  فشار  و  محدودیت  با  ا  ر
کنند و تمرکز حداکثری آنان بر تحریم 
اقتصادی است. در چنین شرایطی شاهد 
مبارکه  فوالد  شرکت  که  هستیم  ن  آ
تولید  در  همچنان  محدودیتها  همۀ  ا  ب
نقش بسزایی دارد.امام جمعۀ شهرستان 
مبارکه تأکید کرد: عملکرد خوب شرکت 
فوالد مبارکه در جنگ اقتصادی باعث 

شده خطوط تولید این شرکت و صنایع 
در  و  نشوند  وقفه  دچار  آن  به  ابسته  و
نهایت کشور در حوزۀ صنعت فوالد با 
االسالم  نگردد.حجت  مواجه  شکلی  م
سخنان  از  دیگری  بخش  در  وسوی  م
خود تصریح کرد: انتشار ویروس کرونا 
در سراسر این کرۀ خاکی روال عادی 
زندگی بسیاری از انسانها و بسیاری از 
فعالیتهای اقتصادی را تحت تأثیر خود 
قرار داده است، اما باز هم شاهدیم که 
ریزی  برنامه  با  مبارکه  فوالد  دیریت  م
مناسب از انتشار این ویروس در سطح 
نداده  اجازه  و  کرده  پیشگیری  شرکت 
است که به تولید خدشه ای وارد شود. 

مهمتر اینکه در این شرایط که با کمبود 
منابع اقتصادی برای تأمین تجهیزات و 
ملزومات پزشکی و درمانی برای مبارزه 
با ویروس کرونا مواجهیم، فوالد مبارکه 
همراهی  نیز  زمینه  این  در  را  شور  ک
شایستۀ  امر  این  و  کرده  همیاری  و 

قدردانی است.
مبارکه  شهرستان  جمعه  مام  ا
و  سالمتی  آرزوی  ضمن  خاتمه،  ر  د
و  مدیریت  برای  روزافزون  ربلندی  س
کارکنان فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: با 
توجه به اهمیت تولید در زمینۀاقتصادی 
امید کشور به شرکتهایی همچون فوالد 

مبارکه است. 

امام جمعه شهرستان مبارکه: 

فوالد مبارکه در مبارزه با ویروس کرونا نیز عملکرد قابل تقدیری داشته است 

سمنان : معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته 
امداد استان سمنان از توزیع بسته بهداشتی و معیشتی 
بین ۱۷ هزار ۷۰۰ خانوار از مددجویان کمیته امداد 
با اعالم  استان سمنان خبر داد.سیده فاطمه تقوی 
این خبر اظهار کرد: ۴۰ هزار ماسک رایگان توسط 
بین  المنفعه  عام  صورت  به  سپاه  و  استان  یرین  خ
نیازمندان توزیع شد.معاون حمایت و سالمت خانواده 
کمیته امداد استان سمنان از اختصاص ۹ میلیارد و 
۴۶۰ میلیون تومان برای تهیه پک های بهداشتی و 
سبدهای معیشتی بین مددجویان کمیته امداد استان 

سمنان در سال نو و مبارزه با بیماری کرونا خبر داد 
و گفت: پک های  بهداشتی شامل مواد ضد عفونی 
کننده، ماسک، دستکش، ژل شستشو و سایر مواد ضد 
عفونی کننده پک های  بهداشتی با هدف پیشگیری 
از شیوع کرونا ویروس در کنار بسته های معیشتی 
عید نوروز بین۱۷ هزارو ۷۰۰  خانوار  از مددجویان 
تحت حمایت کمیته امداد سمنان توزیع می شود.وی 
با اشاره به اینکه ۱۳هزار و 2۰۰ خانوار معیشت بگیر 
این  به  که   ۱۴ تبصره  خانوار   ۵۴۷ و  هزار  چهار  و 
بر  عالوه  کرد:  تصریح  شدند،  اضافه  حمایتی  هاد  ن

پک های بهداشتی، سبدهای معیشتی  در آستانه ی 
عید نوروزبین  تمام خانوار های تحت حمایت کمیته 
امداد استان سمنان که  شامل  مواد غذایی روغن، 
برنج،سایر مواد غذایی، شیرینی و آجیل شب عید و 
سایر مواد را دریافت کردند.معاون حمایت و سالمت 
خانواده کمیته ا مداد استان سمنان همچنین از توزیع 
۴۰ هزار ماسک بین نیازمندان)غیرمددجویی( توسط 
خیرین و مشارکت سپاه خبر داد و خاطرنشان کرد: 
حج باالیی از ماسک ها توسط کارآفرینان و مددجویان 

کمیته امداد استان سمنان تولید شده است.

توزیع بسته بهداشتی و معیشتی بین 17 هزار خانوار مددجوی سمنانی

بختیاری  و  ختیاریچهارمحال  ب
و  چهارمحال  دانشگاهی  جهاد  رئیس  :
 ۳۱ از  بیش  کنون  تا  گفت:  ختیاری  ب
هزار ماسک با استفاده از ظرفیت مشاغل 
و  چهارمحال  دانشگاهی  جهاد  انگی  خ

بختیاری تولد شده است.
سیروس رضایی در گفت و گو با 
ایسنا، با اشاره به شیوع ویروس کرونا 
و تعطیلی ناگزیر بسیاری از صنایع به 
خصوص در حوزه پوشاک، اظهار کرد: 
بخش  و  جامعه  مبرم  نیاز  به  توجه  ا  ب
بهداشت و درمان به اقالم بهداشتی از 
جمله ماسک تنفسی، جهاددانشگاهی در 
راستای مسئولیت اجتماعی خود در قالب 
طرح ملی »الگوی نوین توسعه مشاغل 
خانگی« با همکاری اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان اقدام به فعال کردن 
تعدادی از پیشرانان حوزه پوشاک  استان 
در زمینه تولید ماسک تنفسی پارچه ای 

بهداشتی  دستورالعمل های  اساس  ر  ب
آموزش  و  درمان  بهداشت،  زارت  و
پزشکی کرد. وی افزود: تاکنون تعداد ۵ 

پیشران حوزه پوشاک در قالب این طرح 
مشغول به فعالیت هستند و توانسته اند 
کنند. کار  به  مشغول  را  نفر   ۳۵ عداد  ت

رضایی ادامه داد: ظرفیت تولید روزانه 
الی ۱۰۰۰  ین واحدها در حدود ۵۰۰  ا
تعداد  تاکنون  که  است  ماسک  دد  ع
پارچه ای  تنفسی  ماسک  عدد   ۳۱۸۵۰
جامعه  نیاز  از  بخشی  رفع  راستای  ر  د

تولید شده است. 
استان  دانشگاهی  جهاد  ئیس  ر
استقبال  به  توجه  با  کرد:  اطرنشان  خ
بر  عالوه  پیشرانان،  این  درخواست  و 
ماسک تنفسی توانایی تولید سایر اقالم 
آستین  و  روپوش  گان،  قبیل شیلد،  ز  ا
دستورالعمل های  و  شرایط  اساس  ر  ب
تعاون،  کل  دارد.مدیر  وجود  هداشتی  ب
رئیس  همراه  به  اجتماعی  رفاه  و  ار  ک
 ۱۶ مروز  ا ستان  ا نشگاهی  ددا ها ج
واحدها  این  از  تعدادی  از  روردین ماه  ف
در  نزدیک  از  و  آورده  عمل  به  ازدید  ب
دغدغه  و  مشکالت  و  فعالیت  ریان  ج

های آنان قرار گرفتند.

تولید بیش از 31 هزار ماسک در طرح ملی مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی 
چهارمحال و بختیاری

سمنان:  معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
اینکه کووید۱۹ درآمد شهرداری های  بیان  با  سمنان 
استان را کاهش و هزینه های آن را افزایش داده گفت: 
مساعدت مالی باتوجه به کاهش درآمد شهرداری های 
استان سمنان و شیوع کرونا ویروس از سوی استانداری 

سمنان پیگیری می شود.
منوچهر فخری در نشست ویدئو کنفرانسی کمیته 
و  پیشگیری  روستایی ستاد  و  ایمنی شهری  خدمات 
مقابله باکرونا در استان سمنان و همایش شهرداران 
کرونا  شیوع  به  باتوجه  اینکه،  بیان  با  ستان سمنان  ا
یافت  کاهش  استان  شهرداری های  درآمد  یروس،  و
، اظهار کرد: از سوی دیگر هزینه جاری شهرداری ها 
در ماه های گذشته افزایش یافت که استانداری سمنان 
نامه نگاری هایی را برای کمک مالی به شهرداری های 
استان در حال انجام دادن است.وی تصریح کرد: شیوع 

کرونا ویروس در جهان به طور حتم امتحان الهی است 
که با دعا در درگاه خداوند متعال، این ویروس از کشور 

و جهان رخت برمی بندد.
سمنان  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  عاون  م
ادامه داد: کمیته خدمات ایمنی و شهری و روستایی 
از  سمنان  استان  در  ویروس  کرونا  با  مقابله  تاد  س
کمیته های موفق بوده است که به سهم خود و استاندار 
از تالش های تمامی مسئوالن مربوط تشکر  محترم 
طرح های  اجرای  گفت:  می کنیم .فخری  قدردانی  و 
و  می ماند،  باقی  ابتر  مردم  مشارکت  بدون  ختلف  م
طرح های مقابله با کرونا ویروس با همکاری مردم با 

فرهنگ استان استمرار یاید.
سمنان  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  عاون  م
اضافه کرد: کارگران خدمات شهری نباید به هیچ عنوان 
فراموش شوند و امکانات و پایش بهداشتی این عزیزان 

و خانواده هایشان از سوی شهرداری ها و دانشگاه های 
علوم پزشکی استان انجام شود.وی بات اشاره به لزوم 
از طریق فضای مجازی خاطر  مردم  کارهای  نجام  ا
نشان کرد: در حدامکان رسیدگی به امورهای اداری 
مردم استان در شهرداری ها، در قالب شهر هوشمتد و 

الکترونیکی انجام می شود.
سمنان  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  عاون  م
با  مقابله  برای  سمنان  استان  شهرداران  داد:  دامه  ا
کرونا ویروس از هفته های گذشته در کنار فرمانداران 
طرح  اجرای  در  و  هستند  اجرایی  دستگاه های  و 
فاصله گذاری اجتماعی عملکرد شهرداری های استان 
ارزنده بود.فخری گفت: در مدیریت تعطیلی ۱2 و ۱۳ 
فروردین ، شهرداری های استان خوش درخشیدند و 
شهرداران استان تعطیلی ندارند و به معنای واقعی این 

مسئوالن عزیز پای کار هستند.

نهادهایی که کرونا درآمدشان را کاهش و هزینه هایشان را افزایش داد
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از راست دکتر شفیعی کدکنی و صادق سمیعی ، مدیر انتشارات کتابسرا 
اختصاصی دنیای جوانان

نوروز بمانید
که ایّام شمایید

پیرایه یغمایی

نوروز بمانید که اّیام شمایید
آغاز شمایید و سرانجام شمایید

آن صبح نخستین بهاری که ز شادی
می آورد از چلچله پیغام، شمایید

آن دشت طراوت زده، آن جنگل هشیار
آن گنبد گردنده آرام شمایید

خورشید گر از بام فلک عشق فشاند
خورشید شما، عشق شما، بام شمایید

نوروز کهن سال کجا غیر شما بود؟
اسطوره جمشید و جم و جام شمایید

عشق از نفس گرم شما تازه کند جان
افسانه بهرام و گل اندام شمایید

هم آینه مهر و هم آتشکده عشق
هم صاعقه خشمِ  بهنگام شمایید

با توجه شیوع  اسفند گذشته و فرودین ماه جاری،  طی ماه 
و  کتابفروشی ها  از  بسیاری  تعطیلی  و  کشور  در  کرونا  یروس  و
مؤسسات نشر، بار دیگر موضوع استفاده از سامانه های عرضه کتاب 
آن الین و نیز »ebook« در ایران جدی تر مطرح شد و مخاطبان 
به سوی استفاده از این سامانه ها با شدت بیشتری اقبال نشان دادند. 
سامانه فروش کتاب های الکترونیکی فیدیبو که بزرگترین پلتفورم 
به  ایران  در  کتاب صوتی  و  کتاب  الکترونیکی  نسخه های  عرضه 
شمار می رود نیز به طبع این شرایط یکی از مهمترین محل های 
مراجعه کاربران ایرانی بود و اخبار زیادی درباره آن و خدماتش در 

فضای مجازی منتشر شد.
وضعیت  اینکه  به  اشاره  با  فیدیبو  عامل  مدیر  برادران  دا  ن
به  کرونا  شیوع  همچنین  و  نشر  و  کتاب  حوزه  در  کشور  اری  ج
پلتفورم های عرضه  به  افزایش مراجعه  به  شکلی محسوس منجر 
اوایل  از  ما  الکترونیکی کتاب شده است، عنوان کرد:  نسخه های 
را  خودمان  پلتفورم  به  مراجعه  در  توجهی  قابل  رشد  اسفند  اه  م
تجربه کردیم و در برخی از ایام گذشته با تمامی ظرفیت ممکن 
البته بخش قابل توجهی از رجوع به فیدیبو نیز  به کار پرداختیم. 

و  فرهنگ  وزارت  با همراهی  ما  باز می گشت که  به کمپین هایی 
اسفندماه سال جاری  ناشران در  از  زیادی  رشاد اسالمی و جمع  ا

آن را اجرا کردیم.
دلیل  به  فیدیبو  به  اقبال  از  زیادی  بخش  داد:  ادامه  وی 
صرف  فرصت  یک  عنوان  به  را  موقعیت  این  ما  که  بود  ین  ا
ناشران  همکاری  با  متعددی  موارد  در  و  ندیدم  بیزینس  رای  ب
درصدی  نود  تخفیف  با  عرضه  یا  و  رایگان  عرضه  به  حترم  م
نیز  صوتی  کتاب  یا  و   »ebook« صورت  به  آنها  محصوالت 
پرداختیم. یکی از جالب توجه ترین این تخفیف ها که با همراهی 
بود  ۱۰۰ کتابی  ناشران محترم صورت گرفت مربوط به عرضه 
صورت  به  مطالعه  برای  مشهور  و  مختلف  فهرست های  در  که 

دارند. حضور  مشترک 
و  مراجعه  منظر  از  ما  موقعیت  این  در  کرد:  تاکید  رادران  ب
تعداد نسخه های مورد مطالبه افزایش چهاربرابری رجوع به پلتفورم 
شمار  به  اعتنایی  قابل  بسیار  اتفاق  که  کردیم  تجربه  را  خودمان 
به  تقریبًا چیزی  به وجود دورکاری  ما  انسانی  نیروهای  و  می رود 

نام تعطیالت را در این مدت تجربه نکردند.

رشد چهاربرابری مراجعه به کتاب الکترونیک

رمان باز هم رکورد زد

، قونیه در کشور ترکیه تنها شهری است 
ایرانی  آوازه  پر  شاعر  موالنا  برای  آن  در  ه  ک
برگزار  جهانی  سطح  در  بزرگداشتی  راسم  م
می شود در واقع قونیه را اکنون با نام موالنا در 
جهان می شناسند بازسازی های متعدد آرامگاه و 
مختلف  جشنواره های  برگزاری  و  آن  گسترش 
که  است  فعالیت هایی  از  بخشی  موالنا  رای  ب
نوادگان موالنا و خانواده او پس از سال ها ادامه 
آشنا  او  با  را  جهان  پیش  از  بیش  تا  ی دهند  م
کنند. این فعالیت ها در قالب بنیادی به نام بنیاد 
جهانی موالنا انجام می گیرد که در سال ۱۹۹۶ 
در ترکیه توسط محمد باقر چلبی بیست و دومین 
نواده پسری موالنا )طبق شجرنامه ای که استاد 
گورپینالی منتشر کرده و مورد تأیید استاد فروزان 
فر نیز بوده است(، راه اندازی شد و در 22 کشور 

جهان شعبه دارد.
فاروغ همدم چلبی هم اکنون ریاست بنیاد 
بین الملی موالنا و مسئولیت حفظ و نشر سنت 
خاندان سنتی و تاریخی چلبی را برعهده دارد و 
اسین چلبی هم اکنون قائم مقام بنیاد بین الملی 
زبان،  ترک  اعضای  این  میان  در  است.  موالنا 
جهانی  بنیاد  ایرانی  عضو  تنها  اربابی  روزنده  ف
موالناست که وقتی تنها ۱۸ سال داشت توسط 
محمدباقر چلبی بنیانگذار بنیاد به دلیل عالقه اش 
به موالنا در جریان سفری که به قونیه داشت 
به عنوان عضو این بنیاد پذیرفته شد. او در تمام 
طول سال ها تالش کرده تا به عنوان یک ایرانی 
در این بنیاد کاری کند تا زبان فارسی در شهر 
قونیه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. تا پیش از این 
هم جای خالی یک ایرانی در بنیاد جهانی شاعر 
به زبان فارسی است دیده  یرانی که اشعارش  ا
اربابی این خأل تا حدودی  با حضور  اما  می شد 
برطرف شده است. او در تمام این سال ها تالش 
کرده تا هنرمندان ایرانی را به قونیه دعوت کند 
تا در بزرگترین مراسم یادبود موالنا جای خالی 

فارسی زبانان دیده نشود.
در این مدت هماهنگی با هنرمندان برای 
در  حضور  یا  و  مختلف  کنسرت های  رگزاری  ب
جشنواره های فیلم مرتبط با موالنا، ترجمه آثار و 
سخنرانی ها به زبان فارسی، تالش برای معرفی 
بیشتر  آشنایی  و  ترکیه  مردم  به  ایران  مشاهیر 
مردم قونیه با ایران و زبان فارسی و دعوت از 
مثنوی پژوهان و مولوی پژوهان برجسته ای از 
جمله استاد توفیق سبحانی، کریم زمانی و… 

گوشه ای از فعالیت های اوست.
خانه  یک  ایجاد  درباره  بارها  که  ربابی  ا
فرهنگ در قونیه به مسئوالن ایرانی توصیه کرده 
بود، باز هم این تأکیدات را در گفتگو با خبرنگار 
مهر ادامه می دهد و می گوید: دوستان ترک زبان 
در تهران خانه فرهنگ )انیستیتو( یونس امره را 

زبان  آموزش  ضمن  آن  در  که  کرده اند  یجاد  ا
ترکی، برنامه های فرهنگی دارند. می توان خانه 
فرهنگی با نام شمس و یا خانه فرهنگ ایران 

در قونیه را ایجاد کرد.
وضعیت  از  گفتگوهایش  در  همچنین  و  ا
و  می کند  انتقاد  عطار  شیخ  مقبره  گهداری  ن
مانند  هم  ما  که  دارد  اشاره  موضوع  این  ه  ب
به  ولی  داریم  مهمی  و  متعدد  مشاهیر  رکیه  ت
توضیح  باره  این  در  او  نمی دهیم.  اهمیتی  نها  آ
ایرانی هستم  من  و می گوید:  یشتری می دهد  ب
وطنم را با هیچ چیزی عوض نمی کنم موالنا هم 
جزو اندیشمندان ما هست همانقدر که در ترکیه 
طرفدار ایرانی و ایران هستم دلم می خواهم در 
ایران هم به مشاهیرمان توجه شود. من به شیخ 
عطار عالقه دارم. به آرامگاه عطار رفته و وقتی 
جایی  تا  آن  برای  دارد  باری  اسف  دیدم وضع 
همکاری  با  شخصی  هزینه  از  می توانستم  ه  ک
دوستان دیگر تجهیزاتی تهیه کردیم تا آن مکان 
در شأن شیخ باشد. ما نباید همه بار ساماندهی 
این مکان ها را هم به دولت بسپاریم باید خودمان 
هم همتی داشته باشیم. در همایش شمس خودم 
خیلی از کارها را انجام می دادم. من ایرانی هستم 
ایران وطن من هست و مانند هر ایرانی وظیفه 
اشاعه فرهنگ و میراث با شکوه فرهنگی ایران 
را احساس می کنم و در حد بضاعتم کار می کنم.

را  موالنا  اشعار  که  ما  حال  به  خوش   *
درک می کنیم

با او درباره اینکه چطور از ایران در محافل 
ترکیه دفاع می کند و چه کارهایی به عنوان عضو 
ایرانی بنیاد جهانی موالنا انجام داده نیز توضیح 
هماهنگی های  موالنا  بنیاد  در  من  ی دهد:  م
فرهنگی را انجام می دهم مثاًل در کنگره شمس 
موالنا  خانواده  از  می شد،  برگزار  خوی  در  ه  ک
دعوت کردند و از من هم مشورت گرفته شد که 

چه کسانی را دعوت کنیم. هنگام برگزاری مراسم 
بزرگداشت شمس تبریزی وقتی از خانواده موالنا 
دعوت شد، اگر آنها به این مراسم می آمدند در 
واقع تأیید دفن بودن شمس در خوی به حساب 
می آمد من از خانم اسین دعوت کردم تا به ایران 
بیاید گفتم که اتفاقًا شما باید خوشحال هم شوید 
که شمس در خوی دفن باشد چون یا در قونیه 
کشته شده که در آن صورت زیر بار نمی روید 
یا اینکه در خوی دفن است که محققان ما آن را 
ثابت کرده اند. حاال بعد از ۴۰ سال که به وصیت 
بنیانگذار بنیاد بین المللی موالنا عضو هستم برای 
این خانواده جایگاهی دارم شاید هم خوشایند آنها 
نباشد اما همیشه من از ایران و ایرانی طرفداری 
می کنم. یک بار هم گفتم که آن مرد ایرانی که 
در سالن سماع فریاد کشید چرا به فارسی حرف 
نمی زنید حق داشته است. خوش به حال ما که 
می دانیم موالنا به زبان فارسی شعر گفته است 
و خوش به حال مردم ترکیه که موالنا در قونیه 
دفن شده است. با پیگیری هایی که کرده ام االن 
در زمان مراسم بزرگداشت موالنا به زبان فارسی 
فارسی  زبان  به  یا  و  می شود  داده  وضیحاتی  ت
تابلوهایی کار گذاشته شده است. من بارها پیگیر 
ایجاد خانه شمس در قونیه بوده ام ولی من یک 
رایزنی  دولتی  سطح  در  نمی توانم  هستم  رد  ف
کنم با این وجود هر آنچه که خواسته ام مقامات 
ترکیه انجام داده اند حتی من زمانی که درخواست 
کردم اتوبوسی برای ایرانی ها در مسیر کنسرت 
انجام دادند درحالیکه آن مسیر  قرار گیرد، فوراً 
اصاًل راه اتوبوس نداشته است یا اینکه در اوج 
مراسم و شلوغی قونیه، وقتی درخواست سالن 
بزرگ برای کنسرت ایرانی می کنم، در اختیارم 
قرار می دهند. وقتی برای فستیوال موسیقی و یا 
فیلم از هنرمندی می خواهند دعوت کنند از من 

مشورت می گیرند.

او معتقد است چند هزار نفری که هر سال 
به قونیه می روند به این موضوع رسیده اند که 
نباید صحنه را خالی کرد و باید در مراسمی که 
به نام موالنای فارسی زبان است حضور داشته 
باشند. پس چه بهتر که این حضور درست و به 
دولت  باید  مردمی  این حضور  باشد. حامی  جا 
باشد یک بار از طرف وزارت ارشاد به من گفتند 
که کار تحقیقی در حال انجام است تا بدانند در 
باشیم.  داشته  حضور  شکلی  چه  به  باید  ونیه  ق
ولی اینکه تا چه زمانی این کارها طول بکشد 

را نمی دانم.
* پیشرفت قونیه با نام موالنا

راه  از  توانسته  قونیه  اینکه  درباره  ربابی  ا
پیشرفت  موالنا  نام  و  فرهنگی  ردشگری  گ
پیش  سال  چهل  تا  قونیه  شهر  می گوید:  ند  ک
با بلندگو خودروها  نقدر آلوده بود که پلیس ها  آ
و  راهنمایی  چراغ  چون  می کردند  راهنمایی  ا  ر
رانندگی دیده نمی شد اما االن درآمد مهمی از 
کنار ورود گردشگر فرهنگی و عرفانی به سبب 
وجود موالنا و امکاناتی که برای گردشگران شهر 
به وجود آورده، کسب کرده است و ترکیه را با 
یک جهش اقتصادی بزرگ مواجه کرد. ما هم 
باید بتوانیم در کنار موالنا مشاهیر خودمان مانند 
فردوسی در توس، حافظ و سعدی در شیراز، عطار 
در نیشابور، باباطاهر و ابن سینا در همدان و… را 
معرفی کنیم. حتی می توان الگو گرفت و گردشگر 
عرفانی فرهنگی که به نوعی گردشگر مذهبی نیز 
محسوب می شوند، را جذب کنیم. می توانیم در 
خوی به واسطه حضور شمس تبریزی گردشگر 
جذب کنیم ما در ایران و به خصوص در خراسان 
آنها  مهمترین  نداریم.  کمی  عرفای  و  شاهیر  م
عطار و خیام هستند که هنوز نتوانسته ایم از این 

ظرفیت بهره ببریم.
* ماجرای پیدا شدن مقام شمس در قونیه

درباره  همچنین  موالنا  بنیاد  ایرانی  عضو 
می گوید:  نیز  قونیه  در  شمس  نام  به  قامی  م
یک بار خانم اسین چلبی از نواده های موالنا به 
تلویزیونی  یران آمد وقتی برگشت یک شبکه  ا
گفت  و  کرد  او  به  شدیدی  اعتراض  رکیه ای  ت
که مگر مقبره شمس در خوی هست که شما 
به آنجا رفتید؟ خانم چلبی هم پاسخ داد »به هر 
حال خوی سرزمین شمس است و ما به عنوان 
مقام شمس به آن مکان رفتیم.« در قونیه یک 
بارگاهی به نام مقام شمس وجود دارد که یکی 
از مثنوی پژوهان برجسته ترک )استاد گورپینالی( 
آن را تأیید کرده و گفته که آرامگاه شمس است. 
ایشان از دراویش مولویه بود که گفت در آنکارا 
بودم و به من اطالع دادند در جریان تعمیرات 
قبری  که  متوجه شده ایم  و  فرورفته  دریچه ای 
بدون هیچ نشانی وجود دارد. برای بررسی خودش 

را به قونیه رسانده و متوجه شده که در آنجا قبری 
با مصالحی شبیه به مصالح به کار رفته در قبر 
موالنا مانند گهواره ای گچ اندود وجود دارد که 

هیچ نشانی روی آن نیست. 
اما نوع مصالح و چیدمان آن حاکی است 
که اینجا متعلق به یک فردی بزرگ بوده است. 
از طرفی چون این قبر در نزدیکی چاهی است 
که می گویند شمس آنجا کشته و در چاه انداخته 
شده می تواند این احتمال را افزایش دهد که این 
قبر متعلق به شمس بوده ولی چون نمی خواستند 
خاطر موالنا را آزرده کننده، پسرش سلطان ولد 
او را بدون هیچ نام و نشانی دفن می کند. ولی 
منابعی  که  می گوید  موحد  استاد  آن  مقابل  ر  د
دارد  وجود  عثمانی  سالطین  سفرنامه های  ز  ا
زیارت شمس در خوی  به  نوشته اند  آن  در  که 
با آن  می رویم از طرفی مگر می شود موالنا را 
عظمت مانند یک بچه گول زد و این موضوع 
را از او مخفی کرد و کسی هم خبردار نشود. با 
این وجود ما در خوی به خوبی عمل نکرده ایم و 
موفق نشده ایم که این مکان را به جهان معرفی 
کنیم. حتی خیلی از افراد نمی دانند که موالنا در 
یا اکنون مقبره عطار  نیشابور هم بوده است و 

نیز در نیشابور قرار دارد.
* گالیه از اساتید بزرگ

او با گالیه از اساتید بزرگ می گوید: من 
کاری  چرا  که  دارم  گالیه  بزرگمان  اساتید  ز  ا
شناخته  عرفایش  نام  به  ایران  تا  می کنند  ن
موالنا  نام  تحت  کسی  هر  که  دانم  می  شود. 
درآمدهای زیادی می تواند داشته باشد اشکال 
هم ندارد. هر کسی کنسرتی از شعرهای موالنا 
گذاشته خوب توانسته است بلیت بفروشد و یا 
کتاب هایی با مضمون موالنا و یا مثنوی بارها 
تجدید چاپ شده و به فروش زیادی رسیده اند 
اما چرا هیچکدام سهم خودشان را در این زمینه 
به فرهنگ و عرفای ما ادا نمی کنند چرا کسی 
در خوی  حداقل  را  درآمد  این همه  از  سهمی 
اساتیدی  چرا  نمی کنند.  هزینه  نیشابور  یا  و 
مانند آقای شفیعی کدکنی که اهل نیشابور نیز 
نمی گیرد  آرامگاه عطار  درباره  هست، موضعی 
آرامگاهی که تنها ۳۰ متر است. این بارگاه که 
اتفاقًا در شهر استاد کدکنی هم واقع شده باید 
شاید  باشد؟  داشته  باری  اسف  وضعیت  نین  چ
یک خارجی زمانی گذرش به آنجا افتاد آیا این 
از دولت  نباید  مکان در شأن عطار هست؟ ما 
باشیم خودمان هم وظیفه ای  تنها توقع داشته 
داریم. خانم اسین چلبی بارها به من گفته که 
آرامگاه عطار برود  به  نفر  با چندین  می خواهد 
اما آیا در کنار این آرامگاه امکاناتی وجود دارد؟ 
چرا آرامگاه شمس با آن بدسلیقگی باید میزبان 

مهمانان خارجی ما باشد؟ 

عضو ایرانی بنیاد موالنا مطرح کرد

مقام شمس در قونیه وگالیه از بی توجهی به مشاهیر ایرانی

کانون پرورش فکری کتاب »هرمان« را منتشر کرد
نویسندگی  به  »هرمان«  مان  ر
الرس سابی کریستنسن برای اولین 
بار در انتشارات کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان منتشر شد.
نویسندگی  به  »هرمان«  کتاب 
ترجمه  کریستنسن،  سابی  الرس 
و  جلد  طراحی  و  قندهاری  شقایق 
صفحه آرایی محمدعلی عدیلی برای 
نخستین بار از سوی انتشارات کانون 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 

به چاپ رسید.
کتاب  این  داستان  خالصه  در 
ساله   ۱۱ »هرمان  که؛  است  آمده 

یک پسر معمولی است. با بقیه ی پسرها تفاوت زیادی ندارد، تا این که یک 
روز وقتی از خواب بیدار می شود می فهمد که موهایش دارد می ریزد؛ یعنی 
همه ی موهایش. هرمان که پسر حساس، زیرک و بامزه ای است، پس از 
مدتی می فهمد که در مدرسه همه دلشان برای او می سوزد و همین قضیه 
به شدت آزارش می دهد. او با پدربزرگش که سال هاست روی تخت افتاده 
است رابطه بسیار خوبی دارد و حرف های جدی و جالبی بین شان رد و بدل 
متوجه می شود که چیزهایی  تازه  پدربزرگ، هرمان  با مرگ  اما  می شود؛ 
مهم تر از ریزش مو هم وجود دارد و برخی از چیزهایی که از دست می رود، 

دیگر برنمی گردد«
الرس سابی کریستنسن نویسنده نروژی - دانمارکی و متولد ۱۹۵۳ 
است. او دانش آموخته ادبیات و تاریخ هنر در دانشگاه نروژ است. او شعرها 
و نمایش نامه های متعددی سروده و حتی چندین فیلم نامه نیز منتشر کرده 

است اما بیشتر به عنوان رمان نویس شناخته می شود.
او در 2۴ اکتبر 2۰۰۶، به عنوان فرمانده سلطنتی نروژی سنت اوالو 
 Chevalierمنصوب و در آوریل 2۰۰۸ از سوی دولت فرانسه به عنوان
و  نظم هنر  )شوالیه   dans L’ordre des Arts et Lettres
ادبیات( شناخته شد. در سال 2۰۱۸ به دلیل مشارکت در فرهنگ نروژ به 
او جایزه افتخاری آماندا اهدا شد. او همچنین عضو آکادمی زبان و ادبیات 

نروژ است.
الرس سابی کریستنسن کتاب »هرمان« را در سال ۱۹۸۸ نوشت و این 
کتاب در همان سال برنده ی جایزه ی منتقدین نروژ در بخش ادبیات شد.

بار  اولین  این رمان که مناسب کودکان باالی ۱۱ سال است برای 
در انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با قیمت ۳۵ هزار 

تومان منتشر شده است.
رمان »هرمان« همزمان با چاپ اول به سومین چاپ رسیده است و در 
مجموع با شمارگان ۷ هزار و ۵۰۰ نسخه در فروشگاه های کانون و مجموعه 

شهر کتاب در دسترس عالقه مندان قرار دارد. 

یادداشت
در باب داستان پرومته بدبخت و تیمور جهانگشا

محمدباقر کالهی اهری*
»نمی دانم داستان بدبختی پرومته بینوا را اول بار چه کسی برایم نقل 
کرد؟ در گذشته ای دور این داستان را شنیدم، شاید دورتر از دورانی که این 

حکایت اتفاق افتاده بود...
از  جهانگشا  تیمور  است.  متاخر  نسبتًا  البته  داستان  این  ایرانی  نوع 
نزدیک  به  را  خود  آتیه  بی  و  بی توان  گریخته،  رفت،  او  بر  که  هجومی 
دیواری شکسته رسانیده است. در قاب یک تصویر یک تصویر ممتد مانند 
پالن - سکانس طوالنی مورچه ای دارد دانه ای گندم را از بلندی دیواری 
باال می برد. داستان را شنیده ایم، جزو داستان هایی بود که در متون تعلیمی 
دانه  باال می برد،  تا کمر دیوار  را  دانه  ما می آموختند: مورچه  به  و درسی 
می افتد، مورچه برمی گردد، دانه را باال می برد. دانه می افتد مورچه برمی گردد، 

تیمور نگاه می کند.
سرانجام بعد از هفتاد بار مورچه دانه را به سر دیوار می رساند و الباقی 
داستان معلوم است. تیمور از تالش مورچه عبرت می گیرد، برمی خیزد، سعی 

می کند و پیروز می شود.
داستان مورچه روشنایی رستگاری را به حکایت سیاه آن پرومته بدبخت 
ایزد  می تاباند و به ما می گوید که سعی و تالش بیهوده نیست، زیرا که 
جهان را به عبث نیافریده است و بخشی از آفرینش عالم را به ما واگذارده 

تا تمرین کدخدایی کنیم و شأن خلیفۀاللهی یعنی همین…!
کات به سکانسی که دوستی به من می گوید که برنامه فرهنگی »شب 
شعر« در کانال چهار از رسانه ملی قرار است متوقف شود و یا در آستانه 

تعطیلی قرار گرفته است.
به  بسته ام.  این »خردک شرر« دل  به  ولی  نمی بندم«  »طمع شمع 
شب هایی که به رسم پیرمردان که آخر شب کنترل تلویزیون را به اختیار 
خود در می آورند می نشینم و به حرف هایی )گیرم از قبل توافق شده( گوش 
می کنم و سعی و تالش مورچه ای را نگاه می کنم که دارد دانه گندم را به 
خانه می برد همان حبه ای که »بابا آدم« به امر ننه حوا آن را می کارد و درو 

می کند و به آسیا می برد.
البته این شب در ذیل شب های هنر که به موضوعاتی اعم از موسیقی 

و تئاتر و روایت و امثال این می پرداخت، صورت پذیرفته بود.
نمی دانم این حرف را باور کنم یا شیطان را لعنت کنم و بگویم درست 
نیست. علی ایحال این سعی ها در جنب تالش موری که آموزگار تیمور 
جهانگشا بود قابل اغماض نیست. بویژه در این اواخر که سرو صورتی بهتر 
بهتری  به صورت  را  با موضوعات  پرداخته  بهتر  به موضوعات  پیدا کرده 

پرداخته بود.
کاش این منفذها مسدود نشود و صحنه یکسره در انحصار سرگرمی 
سازی که آن هم بسیار الزم است قرار نگیرد، زیرا هر چیز به جای خویش 

نیکوست.
* شاعر خراسانی
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فرناز میرزالو

مدیــرکل پژوهش، کتابــداری و آموزش 
ــران از  ــی ای ــه مل ــازمان اســناد و کتابخان س
ــرای  ــر ب ــت نش ــامانه مدیری ــدازی س راه ان
ــار  ــد انتش ــام فراین ــردن تم ــی ک الکترونیک
کتــاب و فــروش آثــار در ســال جــاری 

ــر داد. خب
پژوهــش،  مدیــرکل  پاپــی   زینــب 
کتابــداری و آمــوزش ســازمان اســناد و 
کتابخانــه ملــی ایــران بــا اشــاره بــه اقدامات 
مهــم اداره کل پژوهــش کتابــداری و آموزش 
در ســال گذشــته گفت: این اداره کل در ســه 
حــوزه پژوهش، آمــوزش و انتشــارات فعالیت 
می کنــد کــه در حــوزه آمــوزش، ســال 
گذشــته دوره هــای تخصصــی و عمومی )۴۶ 
ــه صــورت حضــوری و الکترونیکــی  دوره( ب

برگــزار شــد.
پاپــی افــزود: ایــن دوره هــا بــرای 
اعضــای هیــأت علمــی، کارشناســان داخــل 
ــد  ــزار ش ــازمان ها برگ ــایر س ــازمان و س س
ــز  ــازمان ها و مراک ــت س ــه درخواس ــا ب و بن
ــرای  ــز ب ــی نی ــان داخل ــی، مدرس تخصص
تدریــس دوره هــای تخصصــی در حــوزه 

ــدند. ــی ش ــناد معرف ــداری و اس کتاب
ــازمان  ــه س ــا ک ــه وی، از آنج ــه گفت ب
ــناس  ــدار و کارش ــغلی کتاب ــوان ش در دو عن
ــازمان  ــوز از س ــدارک دارای مج ــناد و م اس
اداری و اســتخدامی در حــوزه آموزش اســت، 
بنابرایــن عناویــن و ســرفصل های آموزشــی 
تخصصــی در ایــن دو حــوزه نیــز به روز شــد 
ــز  ــتخدامی نی ــازمان اداری و اس ــرای س و ب

تدویــن و نهایــی شــد.
مدیــرکل پژوهش، کتابــداری و آموزش 
ــران  ــی ای ــه مل ــناد و کتابخان ــازمان اس س
تصریــح کــرد: در ســال گذشــته نیازســنجی 
آموزشــی را بــرای ســال ۹۹ با رویکــرد جدید 

 ISO10015 ــتاندارد ــتفاده از اس ــا اس و ب
ــم و در  ــاز کردی ــتورالعمل ها آغ ــایر دس و س
ســال جــاری، نیازســنجی آموزشــی مشــاغل 
تخصصــی ســازمان بــا رویکــرد آموزش های 
پایــه، بازآمــوزی و روزآمدســازی کارشناســان 

و مدیــران ســازمان خواهــد بــود.
وی گفــت: همچنیــن موضــوع ارزیابی و 
اثربخشــی دوره هــای آموزشــی کــه موضــوع 
بســیار مهمــی اســت در ســال جــاری 
برمبنــای الگــوی اثربخشــی کــرک پاتریــک 
ــار و  ــری، رفت ــش، یادگی ــطح واکن در ۴ س

ــتور کار اســت. ــج در دس نتای
پاپــی همچنیــن تکمیل شناســنامه های 

ــامانه  ــازمان در س ــان س ــی کارشناس آموزش
نــک  با تکمیــل  مــوزش،  آ مدیریــت 
ــور  ــه منظ ــازمان ب ــین س ــی مدرس اطالعات
ایجــاد فرصت هــای برابــر و اســتفاده از 
ظرفیت هــای تخصصــی در ســازمان و خــارج 
ســازمان، توســعه آمــوزش غیرحضــوری 
تدویــن  و  ســازمان  وبینــار(  و   LMS(
ــا  ــازمان ب ــوزش س ــی آم ــه درآمدزای برنام
تخصصــی  آموزش هــای  ارائــه  رویکــرد 
ــازمان ها را از  ــایر س ــان س ــرای کارشناس ب
ــده در  ــی ش ــش بین ــای پی ــر برنامه ه دیگ

ــرد. ــوان ک ــد عن ــال جدی س
ــوان  ــار 2۳ عن ــه انتش ــاره ب ــا اش وی ب

ــناد و  ــداری، اس ــای کتاب ــاب در حوزه ه کت
آرشــیو، ایــران شناســی و تاریــخ شــفاهی در 
انتشــارات ایــن ســازمان اظهارداشــت: حــدود 
۱۳ عنــوان کتــاب دیگــر هــم در انتظــار چاپ 
اســت. همچنیــن نشــریات علمــی، فصلنامــه 
ــازماندهی  ــداری و س ــی کتاب ــات مل مطالع
اطالعــات، دوفصلنامــه تاریــخ شــفاهی، 
ــالم و  ــران و اس ــه ای ــد از نام ــماره جدی ش
ــازمان  ــناد توســط انتشــارات س ــه اس گنجین

ــود. ــر می ش منتش
وی بــه دیگــر برنامه هــای بخــش 
انتشــارات کتابخانــه ملــی ایــران در ســال 
۹۹ اشــاره کــرد و افــزود: برنامه ریــزی 
و راه انــدازی نشــر دیجیتــال ســازمان، 
فــروش آنالیــن بــرای منابــع چاپــی و 
ــرای  ــدازی ســامانه مدیریــت نشــر ب راه ان
فرایندهــای  تمــام  کــردن  الکترونیکــی 
ــق  ــار از طری ــروش آث ــاب و ف ــار کت انتش
ــه ســایر کشــورها  رایزنی هــای فرهنگــی ب
برنامه هــای پیــش رو  از جملــه برخــی 
ــارات  ــش انتش ــد در بخ ــال جدی ــرای س ب

ــود. ــد ب خواه
پاپــی بــا اشــاره بــه برگــزاری دهمیــن 
جشــنواره ملــی پژوهــش و فنــاوری در 
ســال گذشــته، ادامــه داد: ایــن جشــنواره بــا 
رویکــرد تحــول دیجیتــال برگــزار شــد کــه 
از آثــار برتــر در قالب هــای کتــاب، تصنیــف 
ــه،  ــا تألیــف، طــرح پژوهشــی خاتمــه یافت ی
ــان نامه هــای کارشناســی ارشــد، رســاله  پای
ــم  ــای عل ــه در حوزه ه ــه یافت ــری خاتم دکت
اطالعــات و دانــش شناســی، علوم آرشــیوی، 
مطالعــات ایــران شناســی، اســالم شناســی و 
ــول  ــفاهی و تح ــخ ش ــی، تاری ــخه پژوه نس
ــیوی  ــز آرش ــه و مراک ــال در کتابخان دیجیت

تجلیــل شــد.

مدیــرکل پژوهش، کتابــداری و آموزش 
ــران  ــی ای ــه مل ــناد و کتابخان ــازمان اس س
ــناد  ــازمان اس ــن س ــرد: همچنی ــح ک تصری
ــار در  ــتین ب ــرای نخس ــی ب ــه مل و کتابخان
ــای  ــی از ایده ه ــنواره پژوهش ــن جش دهمی
ــور  ــاوری و ام ــه، فن ــوزه کتابخان ــر در ح برت
ــال  ــول دیجیت ــر تح ــد ب ــا تاکی ــیوی ب آرش

ــرد. ــل ک تجلی
ــی  ــادآور شــد: از دیگــر اقدامات وی ی
کــه در بخــش پژوهــش انجــام شــد، 
انجــام مصاحبــه جــذب هیــأت علمــی 
مربــوط بــه دو فراخــوان شــهریور ۹۸ 
ــات  ــم اطالع ــته عل ــن ۹۷ در رش و بهم
ــام  ــد از انج ــود، بع ــی ب ــش شناس و دان
ــن  ــره در ای ــاتید خب ــط اس ــه توس مصاحب
ــد  ــر تأیی ــی دو نف ــت علم ــوزه، صالحی ح
شــد. رشــته کامپیوتــر بــا توجــه بــه 
ــات،  ــت جلس ــا و ممنوعی ــترش کرون گس
ایــن  از رفــع  بعــد  انشــاهلل بــه زودی 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــوع برگ موض
مدیــرکل پژوهش، کتابــداری و آموزش 
ــران از  ــی ای ــه مل ــازمان اســناد و کتابخان س
اعــالم نیــاز ســازمان در رشــته های کامپیوتر 
)بــا گرایــش هــوش مصنوعــی و بیــگ دیتــا( 
ــر حــوزه  ــد ب ــا تاکی ــخ )ب ــداری و تاری و کتاب
آرشــیو( طــی فراخوانــی در بهمــن ۹۸ گفــت 
نامه هــای  آییــن  گفــت: بومــی ســازی 
مربــوط بــه اعضــای هیــأت علمــی ســازمان 
ــتخدامی  ــه اس ــن نام ــات، آیی ــد ترفیع مانن
ســازمان،  فعالیت هــای  بــه  توجــه  بــا 
ــه  ــا ســامانه پژوهــش، تشــکیل دبیرخان ارتق
ــر نظــام  مشــترک نشــریات ســازمان و تغیی
ارزیابــی اعضــای هیــأت علمــی ســازمان از 
جملــه برنامه هــای در دســت اقــدام در ســال 

جــاری  اســت.

ایجاد سامانه مدیریت الکترونیکی نشر برای انتشار کتاب در کشور
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»صدای سکوت« شنیده می شود

»صدای  بین المللی  کمپانی 
ن  شکا ا مدیریت  با  سکوت« 
فهیم نیا  بهنام  و  ایران  از  خطیبی 

از استرالیا آغاز به کار کرد.
تولید  هدف  با  کمپانی  این 

سایر  و  فیلم  موسیقی،  نمایش،  ارائه  و 
بنیادین  مفاهیم  بر  که  هنری  ثار  آ
انسانی و تعامالت فرهنگی تاکید و تمرکز دارد، فعالیت می کند و  
نمایشنامه های حالقانه ای را  روی صحنه می برد. از دیگر برنامه 
های این کمپانی برپایی جشنواره های ملی و بین المللی با هدف 
در  هنر  به  و عالقه مندان  هنرمندان  بین  فرهنگی  روابط  تقویت 

کشورهای مختلف به ویژه استرالیا و ایران است.

»زیرخاکی« در رمضان رونمایی می شود

به   » کی خا یر ز « ل  یا سر
و  ن  ما سا جلیل  نی  ا د گر ر کا
برای  نصیری نیا  رضا  تهیه کنندگی 
مبارک  ماه  های  شب  در  پخش 
آماده  سیما  یک  شبکه  از  رمضان 

می شود.
قسمت   2۳ در  سریال»زیرخاکی 
ساخته شده و قصه آن درباره مردی است که دنبال »زیرخاکی« 
نگیزی  ا هیجان  ماجراهای  درگیر  گنج  یافتن  برای  و  است 

. می شود 
نقش اول مرد سریال به عهده پژمان جمشیدی و نقش اول زن را 
ژاله صامتی عهده دار است وهادی حجازی فر،  نادر فالح، امید روحانی، 

ایرج سنجری، گوهر خیراندیش و . .. در آن ایفای نقش می کنند.

پیش کسوت موسیقی شمال خراسان دار فانی را  
وداع گفت

موسی الرضا ولی نژاد از خوانندگان 
و نوازندگان دوتار شمال خراسان بر اثر 

ایست قلبی دارفانی را وداع گفت.
اخیر  این هنرمند طی سال های 

موسیقی  عرصه  در  متعددی  فعالیت های 
داشت که از آن جمله می توان به حضور در 
چندین جشنواره موسیقی کشور و سرپرستی گروه موسیقی »جوالن« 

اشاره کرد.
او افزون بر نوازندگی، ساخت ساز هم انجام می داد و بیقراری هایش 
و تالش سختی که درراه تأمین زندگی داشت موجب شد تا دچار ناراحتی 

قلبی بشود و شوربختانه از میان ما برود.
دنیای جوانان این ضایعه را به خانواده و دوستدارانش تسلیت می گوید.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

»خروج« حاتمی کیا را در خانه تان ببینید

فیلم سینمایی »خروج« تازه ترین 
کیا  حاتمی  براهیم  ا سینمایی  ثر  ا
که  است   ۹۸ سال  تولید  فیلم  اولین 
با تصمیم گیری عوامل قرار است به 
صورت آنالین منتشر و در دسترس 

مخاطبان قرار بگیرد.
»خروج« که سال گذشته در جشنواره 
سی وهشتم فیلم فجر رونمایی شد ، در این مسیر پیشگام شده و قرار است 
پیش از اکران عمومی، فیلم به صورت اینترنتی در اختیار مخاطبان قرار 
بگیرد.تازه ترین اثر ابراهیم حاتمی کیا از اوایل هفته آینده در سامانه های 
نمایش آنالین قرار خواهد گرفت و مخاطبان می توانند با خرید قانونی با 

خانواده به تماشای این فیلم سینمایی بنشینند.
فیلم سینمایی »خروج« در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر به 

نمایش درآمد.

ما
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یک سریال چطور 10 سال مخاطب را با خود همراه کرده است!؟

پایتخت بازهم پرمخاطب ترین سریال نوروز شد

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

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

سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

پایتخت ازجمله سریال های موفق 
که  است  اخیر  سال های  در  تلویزیون 
موفق شده حداکثر مخاطب را داشته و 
لقب پرمخاطب ترین سریال را از آن خود 
ارسطو،  نقی،  تکه کالم های  امروز  کند. 
که  بازار  و  کوچه  برای  نه  و...  بهتاش 
برای بسیاری از خانواده ها عادی است و 
از آنها در جمع های خانوادگی و دوستانه 
سریال  این  موفقیت  می کنند.  استفاده 
خانواده  این  که  گرفت  شکل  آنجا  از 
معمولی با لهجه شیرین مازندرانی خیلی 
معمولی و ساده جلوی دوربین پایتخت 
خود را نشان داد و همین نیز موجب شد 
تا با وجود برخی مخالفت ها اما با اقبال 
و  آمده  بیرون  آزمون  این  از  سربلند  و 
مخاطبی  کند.  حفظ  را  خود  مخاطب 
که شاید یک سال صبر کند تا خانواده 
معمولی با قصه های شان، برای مدتی آنها 

را سرگرم کنند.

پایتخت از کجا شروع شد؟
نوروز  سریال  این  فصل  نخستین 
۱۳۹۰ برای شبکه یک سیما تولید شد. 
سریالی که سکان هدایتش را سیروس 
مقدم عهده دار شد و با طرحی از محسن 
به  الوند  خشایار  همراهی  و  تنابنده 
تهیه کنندگی الهام غفوری شکل گرفت. 
ریما  خمسه،  علیرضا  تنابنده،  محسن 
نیکا  و  سارا  و  مهرانفر  احمد  رامین فر، 
فرقانی اصل در این فصل به ایفای نقش 
پرداختند و خانواده معمولی از اینجا شکل 
گرفت. درواقع نقی معمولی و همسرش 
و  پنجعلی  بابا  همراه  به  سعادت،  هما 
و  سارا  و  نقی(  )پسرخاله  عامل  ارسطو 
نیکا )دوقلوهای نقی( شخصیت هایشان 
شکل گرفت. قصه از جایی آغاز می شود 
که آنها تصمیم می گیرند به دلیل قبولی 
مازندران  شیرگاه  از  دانشگاه  در  هما 
ورود  هنگام  اما  کنند  کوچ  تهران  به 
مواجه  زیادی  مشکالت  با  پایتخت  به 
وراث  و  می میرد  صاحبخانه  می شوند. 
حاضر به تحویل خانه نمی شوند، بدین 
تهران  در  در پی مشکالتی که  ترتیب 
برای آنها پیش می آید مجبور می شوند 
کنند.  زندگی  ارسطو  کامیون  در  مدتی 
بر معرفی خانواده  این فصل عالوه  در 
معمولی، سمیرا حسن پور، پژمان بازغی، 
آزیتا  مهری،  حسین  پورسرخ،  پوریا 
الچینی، آرش نوذری، کیانوش گرامی، 
گیتی قاسمی، نعیمه نظام دوست، افشین 
بسیاری  و  بنفشه خواه  رضا  سنگ چاپ، 

دیگر به ایفای نقش پرداختند.

وقتي پایتخت دنباله دار شد!
خوبی  اقبال  با  سریال  اول  فصل 

گروه  رو  این  از  شد،  روبرو  نوروز  در 
سریال  این  دوم  فصل  ساخت  برای 
پخته تر  را  شخصیت ها  گرفت  تصمیم 
کند و رنگ و بویی دیگر به آنها بدهد 
که البته این طراحی یک سال زمان برد 
و خانواده معمولی سال ۹۱ به تلویزیون 
نیامد تا فصل دوم نوروز ۹2 باز هم با 
حسن  توسط  تنابنده  محسن  طراحی 
وارسته و کورش نریمانی نوشته شود و 
به روی آنتن شبکه یک سیما برود. طرح 
آن بر اساس گفته سیروس مقدم زمانی 
محسن  همراه  به  او  که  گرفت  شکل 
تنابنده در جاده بابل به انبوهی از گنبد 
و گلدسته برمی خورند که نور خورشید و 
تاللو آن آنها را سحر می کند. در فصل 
کار  گلدسته سازی  و  گنبد  در  نقی  دوم 
طرف  از  ارسطو  کامیون  با  و  می کند 
محل کارش، مسئول می شود یک گنبد 
و گلدسته را به روستایی در قشم ببرند. 
او با خانواده اش به همراه سرپرست بار 
راهی تهران می شوند تا گنبد و گلدسته 
سالمندان  خانه  در  که  صاحبش  به  را 
زندگی می کند نشان دهند و بعد به طرف 
مکان نصب بروند. در این بین اتفاقات 
تلفنی،  مسابقه  ازجمله  جالبی  بسیار 
کردن  بکسل  رستوران،  در  افتادن  گیر 
شدن  عاشق  و  شورا  مسئولین  ماشین 
ارسطو می افتد. این بار جدای از خانواده 
معمولی، رحمت امینی )رحمت خروس( با 
بازی هومن حاجی عبدالهی، خانم فدوی 
با بازی لیندا کیانی، شیرافکن برادر بهبود 
با بازی بهرام افشاری، فهیمه معمولی با 
بازی نسرین نصرتی و بهبود فریبا )شوهر 
خواهر نقی( با بازی مهران احمدی به 
مخاطبان معرفی شدند و پایتخت موفق 
شد بار دیگر موفقیت خود را تکرار کند.

عاشقي هاي ادامه دار پایتختي ها
لیل  د به  ن  یو یز تلو ال  حا
درخواست های مکرر مخاطبانش تصمیم 
به  تبدیل  را  معمولی  خانواده  می گیرد 
همین  بر  کند.  نوروز  ایام  ثابت  پای 
اساس فصل سوم سریال به سرپرستی 
خشایار  نویسندگی  و  تنابنده  محسن 
الوند و حسن وارسته نوروز ۹۳ به روی 
الوند که در فصل دوم این  آنتن رفت. 
سریال حضور نداشت، بار دیگر به این 
موجب  حضورش  و  پیوست  مجموعه 
شد تا فصل سوم بیشتر به ارسطو عامل 
و زندگی او بپردازد و یکسری شخصیت 
مجموعه  این  به  دیگر  دوست داشتنی 
را  پایتخت  قصه های  که  شوند  افزوده 
کند.  دلچسب  نیز  مخاطبانش  برای 
ارسطو  که  می شود  آغاز  اینجا  از  قصه 
قصد  و  شده  عاشق  بار  سومین  برای 
برپایی مراسم عروسی دارد در حالی که 
نقی در حال ساخت خانه خودش است. 

نقی تصمیم می گیرد در مسابقات کشتی 
پیشکسوتان شرکت کند در مرحله اول 
او مسابقه را واگذار می کند، اما در ادامه 
به دلیل مصدومیت برای مرحله نهایی 
جهانی  مسابقات  در  تا  شود  اعزام  باید 
پیشکسوتان حضور یابد. از سوی دیگر 
است  جنگل بان  یک  که  فریبا  بهبود 
دچار مصدومیت می شود و این اتفاقات 
فصل سوم را پیش می برد. حاال فهیمه 
و بهبود نیز جزو شخصیت های اصلی این 
سریال قرار گرفته اند و مورد توجه واقع 
هاشمی  هدایت  فصل  این  در  شده اند. 
در نقش اوس موسی، سلمان خطی در 
ژانگ  منگ هان  و  معمولی  نقی  نقش 
به  ارسطو  همسر  چوچانگ  نقش  در 
ایفای نقش پرداختند و به گروه پایتخت 
و  ریز  اتفاقات  تمام  کنار  در  پیوستند. 
درشتی که شخصیت های این سریال را 
درگیر خود می کند، آنچه باعث موفقیت 
پایتخت شده است، ارائه درست از یک 
شخصیت و همچنین احترامی است که 
این خانواده برای پدرشان قائل هستند و 

در راستای حفظ چارچوب خانواده بسیار 
مورد توجه واقع شد.

وقتي سیاست وارد داستان شد
فصل چهارم این سریال در رمضان 
با  نیز  فصل  این  شد.  پخش   ۹۴ سال 
حضور تیم نویسندگان قبلی پیش رفت 
و کمی سیاسی شد. خانواده معمولی به 
شهر زادگاهش علی آباد بازگشته و هما 
رای  انتخابات شورای شهر  در  سعادت 
جمع  منزلشان  در  او  طرفداران  و   آورد 
سانحه  در  ارسطو  چینی  همسر  شدند. 
هواپیمایی مالزی جان خودش را از دست 
داد و این مسئله موجب شد تا کام ارسطو 
هر روز تلخ و تلخ تر شود. نقی از همسرش 
درخواست می کند تا برای ساخت خانه 
فهیمه )خواهر نقی( مجوز بگیرد، اما او 
این کار را خالف دانسته و زیربار نمی رود. 
نقی به همراه اقوام و خویشانش و کمک 

اوس موسی دست به کار می شوند و خانه 
فهیمه را به طور پنهانی با آوردن مصالح 
در دل جنگل می سازند،  بیراه  و  راه  از 
تخریب  شهرداری  توسط  آخر  در  اما 
می شود. در این بین ماجراهایی ازجمله 
ازدواج بابا پنجعلی، دعوای نقی و هما، 
حضور بهبود در آفریقا اتفاق می افتد. در 
معمولی،  خانواده  از  جدای  فصل  این 
محمدرضا علیمردانی، هدایت هاشمی، 
موسی،  اوس  خواهرزاده  دهقانی  محیا 
مجتبی و مصطفی بالل حبشی برادران 
رحمت به این جمع پیوستند اما مهران 
احمدی بازیگر نقش بهبود فریبا از این 
افریقا  به  بهبود  که  چرا  شد  جدا  جمع 
بهبود  که  می رسد  خبر  آنجا  و  می رود 

مرده است!

نبرد اهالی پایتخت با داعش
مشارکت  با  سریال  پنجم  فصل 
 ۹۷ سال  نوروز  اوج،  فرهنگی  موسسه 
به روی آنتن رفت. در سالی که موضوع 
بود،  داغ  بسیار  حرم  مدافعان  و  داعش 

خانواده معمولی به جنگ با داعش رفت 
در  تا  شد  موجب  نیز  اتفاقات  همین  و 
عنوان  صداوسیما  سازمان  نظرسنجی 
بهترین سریال نوروزی را از نگاه مردم 
ارسطو  فصل  این  در  کند.  خود  آن  از 
ماشین شاسی بلند می خرد و خانواده را 
اما  بستنی می برد،  برای خوردن هویج 
در  و  می کند  ماشین چپ  راه  میانه  در 
آب می افتد. خانواده نقی معمولی بر سر 
این اتفاق صدمات شدیدی دیده  و نقی 
برای این موضوع رابطه اش را با ارسطو 
قطع می کند. او برای عوض شدن روحیه 
خانواده پس از این حادثه، آنها را به ترکیه 
می برد. آنها در کشور ترکیه با رحمت و 
برادرانش و ارسطو سوار بر بالن می شوند. 
مصرف  اثر  بر  بالن  هدایت  مسئول 
مشروبات الکلی، سکته کرده و می میرد. 
به سمت سوریه و  را  آنها  بالن،  سپس 
جبهه داعش می برد. خانواده نقی با یک 

الیزابت آشنا  عضو سابق داعش به نام 
می شوند و از طریق وی می فهمند که در 
سوریه هستند. سپس برای نجات خود به 
سمت الذقیه می روند. آنها به شهر الذقیه 
می رسند و به کارخانه متروکه ای می روند. 
در آنجا با عده ای داعشی روبرو می شوند 
و خانواده نقی توسط این افراد گروگان 
گرفته می شوند. اما سرانجام توسط نقی 
نجات پیدا می کنند و پس از کشتن آنها 
ارتش سوریه سوار هلیکوپتر  به کمک 
می شوند و نجات پیدا می کنند. در فصل 
پنجم بهرام افشاری که در فصل دوم در 
نقش برادر بهبود ایفای نقش کرده بود 
حاال در نقش بهتاش فریبا )پسر فهیمه( 
عضو ثابت خانواده معمولی می شود. این 
الوند و  فصل را نیز تنابنده با همراهی 
حسن  و  می نویسد  قاسمی  امیرحسین 
به  تیم  این  از  الوند  خشایار  و  وارسته 
دلیل درگیری و حضور سرکاری دیگر، از 
این مجموعه جدا می شوند. اما پس از ۳ 
قسمت به یکباره نام امیرحسین قاسمی از 
تیتراژ سریال حذف شد و نام خشایار الوند 
جایگزین او شد. همین عامل نیز موجب 
موضوع  این  به  نسبت  قاسمی  تا  شد 
اعتراض کند و حواشی برای این فصل 
ادامه خشایار  در  بگیرد.  پایتخت شکل 
الوند در گفتگویی اعالم کرد که وقتی 
فیلمنامه   نوشتن  قصد  تنابنده  محسن 
پایتخت ۵ را شروع می کند با او تماس 
می گیرد، اما چون الوند سر کار دیوار به 
دیوار بوده است،یک ماه صبر می کنند که 
متاسفانه الوند نمی تواند خود را به آنها 
برساند، بنابراین ۳ قسمت ابتدایی نوشته 
می شود و کار در شمال کلید زده می شود. 
از اواخر فیلمبرداری قسمت سوم الوند به 
گروه ملحق شد و فیلمنامه  اثر را دست 
گرفت و قاسمی نیز از گروه خداحافظی 
کرد و به تهران برگشت و دلیل حذف 
نامش نیز همین بوده است. حواشی فصل 
پنجم به همین جا ختم نمی شود، در زمان 
فیلمبرداری در مازندران و ضبط سکانس 
خنجری  امیرحسین  ارسطو،  تصادف 
از  حادثه  دچار  مجموعه  این  بدلکار 
ناحیه سر شد و به شدت آسیب دید و به 
بیمارستان منتقل شد و پس از چند روز 
را  خود  بیمارستان سالمتی  در  بستری 

به دست آورد.

قصل ششم به یاد خشایار الوند
در حالی که گروه پایتخت خود را 
آماده می کرد تا فصل ششم این سریال 
را برای نوروز ۹۸ آماده کند، در نخستین 
الوند  خشایار   ۹۷ سال  اسفند  روزهای 
قلبی  ایست  براثر  سریال  این  نویسنده 
و  حال  و  فرومی بندد  جهان  از  چشم 
احوال تیم پایتخت به هم می ریزد. پس 
از مدتی سیروس مقدم اعالم می کند که 
برای حفظ نام الوند یک فیلم سینمایی با 
شخصیت های پایتخت می سازند، اما بعد 
دوباره اعالم شد به دلیل نامساعد بودن 
این  الوند  فقدان  دلیل  به  عوامل  حال 
موضوع به زمانی دیگر موکول می شود. 
پایتختی ها  بدون   ۹۸ سال  بنابراین 
به   ۶ پایتخت  و  گذشت  تلویزیون  در 
خشایار  بدون  بار  این  رسید   ۹۹ نوروز 
الوند و بدون بابا پنجعلی. آرش عباسی 
نویسندگان  جمع  به  ششم  فصل  در 
مجموعه پیوست تا با همراهی محسن 
تنابنده کار را پیش ببرد. در این فصل 
بابا پنجعلی فوت کرده و اعضای بدنش 
 ۵ از  فریبا پس  بهبود  است.  اهدا شده 
بی قرار  دست  سندرم  با  آفریقا  از  سال 
بازمی گردد و بهتاش فریبا تبدیل به ستاره 
فوتبال مازندران می شود. از سویی نقی در 
تالش است تا خود را به شخصیت های 
سیاسی نزدیک کند. هرچند که پخش 
این سریال در پایان تعطیالت به اتمام 
گفتگویی  در  مقدم  سیروس  اما  رسید، 
اعالم کرد ساخت فینال سریال به بعد 

از دوره رفع بحران کرونا موکول شده 
است! او در این گفت وگو بیان کرد: از 
پایان  و  فینال  از  آنجا که قسمت هایی 
و  تهران  به  بهتاش  آمدن  به  فیلمنامه 
جذب شدنش به فوتبال حرفه ای مربوط 
به  می شد و بخش های جذاب دیگری 
خانواده نقی و بهبود و رحمت در همین 
در  می بایستی  حتما  می پرداخت،  راستا 
و  ورزشی  مسابقات  و  فوتبالی  فضای 
اجتماع  در  خانوادگی  قصه  هم زمان 
به  توجه  با  می افتاد.  اتفاق  شهری، 
لیگ  تعطیلی کلیه مسابقات ورزشی و 
تردد و تجمع در  برتر و همچنین منع 
تهران و مازندران، ناخواسته و علیرغم 
باطنی مان، کار تصویربرداری هم  میل 
در سطوح ورزشی و هم در بخش های 
خانوادگی غیرممکن بود. به همین دلیل 
ما به تعهدمان که همان ساخت و پخش 
۱۵ قسمت پایتخت برای ایام نوروز بود، 
عمل کردیم.  باید توجه داشت که شیوع 
بسیاری  و  شده  جهانی  کرونا  ویروس 
و  تلویزیونی  و  سینمایی  پروژه های  از 
سریالی در حال ساخت و تولید در ایران 
و جهان متوقف شده است. خانواده های 
تیم پایتخت مثل دیگران، نگران فرزند، 
همسر، والدینشان و... هستند. هر تردد 
و تجمع با مورد و بی مورد به منزله شیوع 
بنابراین  است  بیماری  این  گسترش  و 
و  قرار  طبق  قسمت   ۱۵ در  پایتخت 
تعهدش در تعطیالت نوروز پخش خواهد 
شد و تنها قسمت های آخر و فینال آن 
طلب مخاطبان از ماست که انشاءاهلل در 
اولین روزی که وزارت بهداشت و ستاد 
ملی مبارزه با کرونا اعالم وضعیت عادی 
کردند، تیم پایتخت گرد هم جمع شده 
و فینال را ساخته و در یکی از اعیاد مثل 
تقدیم  مردم عزیز  به محضر  فطر  عید 

می کنند.
با تغییر تیم نویسندگان این فصل 
هرچند که پرمخاطب ترین سریال نوروزی 
این  در  نبود.  هم  نقد  از  خالی  اما  شد، 
فصل برخالف فصول گذشته سریال که 
خانواده نقش مهمی داشت، خبر چندانی از 
احترام شخصیت های سریال به خصوص 
کوچکترها به بزرگترها نیست. دروغ در 
خانواده حرف اصلی را می زند و اتفاقات 
سریال تنها برگرفته از اتفاقات روز جامعه 
است که با چاشنی طنز تالش می کرد تا 
لبخند را به لب مخاطبان بیاورد. از سویی 
عوامل  صدای  تا  شد  باعث  ممیزی ها 
بازیگران  و  نویسندگان  ازجمله  سریال 
درآید، اما کارگردان سریال نظر دیگری 
داشت! همچنین داستان این فصل کمي 
کردن  اضافه  و  بود  عجیب  و  شلخته 
برخي موضوعات غیرضروري به داستان 
که قرار بود گره اي جذاب باشد، نه تنها 
موفق عمل نکرد بلکه مخاطب را گله مند 
کرد، داستان هاي کوچکي مثل داور شدن 
نقي براي مسابقات کشتي بانوان، گذشته 
بهبود فریبا در خانه فعلي نقي معمولي، 
ازدواج رحمت بعد از جواب رد گرفتن از 
نداشتند و در  و... اصال جذابیت  فهمیه 
عین حال برخي از داستان هاي سریال نیز 
آنقدر بدون سرانجام ماندند که مخاطب 

را شوکه کردند.
از  سال   ۱۰ حدود  چیزی  حاال 
شخصیت های  و  پایتختمی گذرد  عمر 
و  تغییر  دچار  هرکدام  سریال  این 
برای  همچنان  اما  شده اند،  تحوالتی 
خیلی از طرفداران مجموعه قابل باور و 
دوست داشتنی هستند. حفظ این جایگاه 
و حفظ این میزان مخاطب کار را برای 
سازندگان و بازیگران این سریال محبوب 
یک دهه اخیر تلویزیون سخت می کند 
و آنها باید با مراقبت و جدیت بیشتری 
منتظر  فعال  بردارند.  گام  زمینه  این  در 
فصل  پایتختی ها  ببینیم  تا  می مانیم 
ششم را چگونه به پایان می رسانند، بعد 

از شکست دادن کرونا...

مصاحبه کرونایي با استاد بازیگري
علي نصیریان: در موقعیتي هستیم 

که باید به یکدیگر کمک کنیم

علــی نصیریــان بازیگــر پیشکســوت تئاتــر، ســینما و تلویزیــون 
یکــي از هنرمندانــي اســت کــه در ایــن ایــام مــردم را بــه مانــدن در 
خانــه و جلوگیــري از شــیوع هرچــه بیشــتر ویــروس کرونــا، توصیــه 
مي کنــد. او در آخریــن روزهــاي تعطیــالت نــوروزي مهمــان برنامه اي 
رادیویــي بــود و گفــت کــه خــودش نیــز در ایام نــوروز  در خانــه بوده، 

ــد! ــا خــودش حــرف می زن ــده، فیلــم می دیــده و ب کتــاب می خوان
اســتاد نصیریــان دربــاره شــرایط ایــن روزهــا بــا وجــود ویــروس 
کرونــا اظهــار کــرد: ایــن یــک تجربــه خیلــی خــوب بــود تــا تذکــر و 
هشــداری بــه انســان بدهــد کــه ایــن همــه غــرور و تکبــر دارد، بــا 
ایــن همــه فنــاوری، اقتصاد، پــول، زور و ســالح های مــدرن در مقابل 
یــک ویــروس از پــا درمی آیــد و نمی دانــد چــه کنــد. ایــن ویــروس را 
نمی شناســد و نمی دانــد بــا او چــه معاملــه ای کنــد. طــول می کشــد 
تــا آن را بشناســد و بتوانــد بــرای آن دوا و درمــان پیــدا کنــد. ایــن 
موضــوع خیلــی عجیــب و جالب اســت. مــا باید بــه خودمان یــادآوری 
ــر نیســت و بســیار آســیب پذیر  ــی هــم دســتمان پ ــه خیل ــم ک کنی
هســتیم و ممکــن اســت بــا یــک ویــروس کلک مــان کنــده شــود. 
درنتیجــه ایــن همــه غرور و تکبر و فخرفروشــی و زورگویــی و قلدری 
و بــزن و بهــادری و کشــتن همدیگــر چــه لزومی دارد؟ اکنون بشــر در 
موقعیتــی اســت کــه بایــد بــه یــک همگرایی، همبســتگی و دوســتی 
برســد. تمــام ملت هــا بایــد از دشــمنی و درگیــری و خصومــت دوری 
کننــد. ایــن یــک هشــدار بــرای مــا اســت. ممکــن اســت خــود کــره 
زمیــن هــم مطمئــن نباشــد کــه چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد. اصــاًل بــا 
کارهایــی کــه بشــر بــا کــره زمیــن کــرده انتهــای کار نامعلــوم اســت.

نصیریــان دربــاره اینکــه بــرای اولیــن بــار همــه مــردم جهــان 
بــا هــر گرایشــی بــر ســر مفهومــی بــه اشــتراک رســیده اند، گفــت: 
انســان ها بــا یکدیگــر هــم درد شــده اند و یــک درد مشــترک دارنــد. 
ــروس  ــن وی ــم. همــه از ای ــده باشــیم و نمیری ــم زن همــه می خواهی
ــه در  ــد ک ــده باش ــا آموزن ــرای م ــد ب ــن بای ــد و ای ــه می خورن لطم
ــکا  ــه آمری ــیه ب ــم، روس ــر را می پایی ــی همدیگ ــن موقعیت های چنی
ــران  ــرای ای ــکا می خواهــد ب ــا امری مســائل بهداشــتی می فرســتد ی
وســایل بفرســتد فقــط در ایــن زمــان نباشــد، وقتــی چنیــن مســائلی 
نیســت و در دوران صلــح و آرامــش هــم بــا یکدیگــر دوســت باشــیم. 
فرهنــگ و هنــر و مســائل معنــوی بــرای همیــن اســت. بایــد پــس 
از اتمــام ماجــرای کرونــا، ایــن روزهــا و عبرتــی کــه بایــد بگیریــم 
یادمــان بمانــد. اشــکال کار مــا همین اســت. بشــر فراموش کار اســت، 
همانطــور کــه مــرگ را فرامــوش می کنــد. همســرش، پــدرش را در 
گــور می گــذارد و می بینــد امــا بــاز هــم ســر خانــه اول برمی گــردد.

ــردم  ــه م ــان صحبت هایــش خطــاب ب ــان در پای اســتاد نصیری
ــت:  ــتان ها گف ــي بیمارس ــکان و کادر درمان ــور پزش ــران و همینط ای
می خواهــم بــا ایــن ملــت نازنیــن و عزیــزی کــه ایــن همــه صدمــه 
خوردنــد همــدردی کنــم. مردمــی کــه بــا مســائل اقتصــادی، گرانــی، 
ــد.  کمبودهــا و نقصان هایــی کــه بــوده دســت و پنجــه نــرم کرده ان
ــینی  ــا از دســت دادن کار و خانه نش ــده ب ــه آم ــم ک ــرض ه ــن م ای
ــان ها  ــن انس ــه ای ــن ب ــد. م ــل می کنن ــد تحم ــده و دارن ــه ش مواج
ــتایش  ــان ها را س ــن انس ــم. ای ــدردی می کن ــا هم ــا آنه ــم و ب تعظی
می کنــم کــه بــا کمــال محبــت، انســانیت و درک در منــزل می ماننــد 
ــاارزش  ــی ب ــن خیل ــد. ای ــروس را بگیرن ــن وی ــوی انتشــار ای ــا جل ت
ــن  ــه ای ــی ک ــم. ملت ــم می کن ــران تعظی ــت ای ــه مل ــن ب اســت و م
همــه فداکارانــه همــکاری و همراهــی می کنــد. همچنیــن دکترهــا، 
پرســتارها، مســئوالن بیمارســتان ها و درمانگاه هــا چــه فداکاری هــا، 
ــد.  ــن مســئله شــهید داده ان ــرای ای ــدر ب ــد و چق ــا کرده ان جانبازی ه
ــد و مــن  ــد و جان فشــانی بســیاری کرده ان ــادی دارن فشــار کاری زی
خدمــت ایــن اســاتید، ایــن زنــان و مــردان تعظیــم می کنــم. انشــاءاهلل 

اوضــاع خــوب و بــه ایــن مســائل رســیدگی شــود. امیدواریــم...


