
برای جوانان امنیت شغلی ایجاد شود

ساختمانی  کارگران  صنفی  انجمنهای  کانون  رئیس  نایب 
کارگران  نام  ثبت  خصوص  در  رسانی  اطالع  نحوه  از  انتقاد  با 
عده  استفاده  سوء  و  ارزان  تسهیالت  دریافت  برای  ساختمانی 
برای  که  خواست  کار  وزارت  از  خصوص،  این  در  سودجو  ای 
به  مالی  کمکهای  واریز  یا  بهره  کم  وام  هرگونه  اختصاص 

کارگران ساختمانی از طریق اطالعات ثبت شده آنها در سامانه 
کند. اقدام  رفاهی 

کرونا  با  مقابله  ستاد  مصوبات  درباره  ساداتی  هادی  سید 
اظهار کرد: علیرغم  روزمزد  و  از کارگران ساختمانی  در حمایت 
آنکه در روزهای اخیر مدام از رسانه ها اعالم می شود که قرار 

است به کارگران آسیب دیده از کرونا بیمه بیکاری و بسته های 
و  دستورالعمل  هیچ  متاسفانه  ولی  شود  داده  اختصاص  حمایتی 
موضوع  بتوانیم  که  نشده  صادر  خصوص  این  در  ای  نامه  آیین 

کنیم. پیگیری  را 
صفحه 4

ازجوانانتحصیلکردهتامجردهاومطلقهها

عالوهبرجوانان،مسنترهاهم
بامشکلبیکاریروبروشدهاند

فوتبال ایران در سالی که گذشت؛

خالی شدن فوتبال ایران از مربیان خارجی

روند خروج مربیان خارجی از ایران که با تمدید 
نشدن قرارداد »کارلوس کی روش« پرتغالی در بهمن 
۹۷ شروع شده بود با خروج کالدرون در دی ماه ۹۸ 

تکمیل شد.
ملی  فوتبال  و  برتر  لیگ  گذشته  سال  چند  در 
ایران عرصه قدرت نمایی مربیان بزرگی بود، مربیانی 
داشتند.  نشانی  و  نام  برای خود  فوتبال  در جهان  که 
تا  گیگز«  »رایان  کاشف  و  ولزی  »جان توشاک«  از 

»کارلوس کی روش« که ستارگان بزرگی مانند »لوییس 
فیگو« و »کریستیانو رونالدو« را پرورش داده در ایران 
حضور پیدا کردند. برخی از این مربیان،  حضور کوتاهی 
داشتند و برخی دیگر ماندگاری آنان در نیمکت فنی بیش 
از مربیان بومی بود. روند حضور این مربیان در یک سال 
گذشته به کمترین میزان ممکن رسیده و اکنون تنها سه 

مربی خارجی در فوتبال ایران حضور دارد.
صفحه 5

تازه ترین تصمیم ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا؛

افزایش پلکانی حضور کارکنان در ادارات

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1426- دوشنبه  18 فروردین 1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
ابراهیمحاتميکیا
فیلمجديدشرا

دراختیارمخاطبان
قرارداد

5ورزش
رئیسفدراسیون

ژيمناستیک:بهسودو
زيانتعويقالمپیک

فکرنمیکنیم

هنگ 7فر

چالش عرضه فیلم های سینمایی در شرایط استمرار و تمدید 
روزهای  این  جدی  چالش های  از  نمایش  سالن های  تعطیلی 
سیاستگذاران و فعاالن سینمای ایران است و درواقع تعطیلي 
سینماها ضررهاي سنگیني را به سینماداران و تهیه كنندگان 

وارد كرده است. 

رئیس فدراسیون ژیمناستیک گفت: باید به تصمیم تعویق 
بها  انسانیت  به  این موضوع  احترام گذاشت چون  المپیک 

داده است.
زهرا اینچه درگاهی، درباره شرایط این روزهای ژیمناستیک 
اظهار داشت: فکر می كنم المپیک توكیو نقطه عطفی بود تا به 

این بازی ها فکر كنیم. 

رخداد قصه گویی  چهارمین  در  ایرانی  نقال  و  هنرمند  یک 
»بادیز آو استوریز« قصه می گوید.  بهاره جهاندوست در این 
رخداد كه هر ماه در تورنتو برگزار می شود، حضور مجازی 

داشت و داستانی واقعی در ستایش زندگی روایت كرد.
این  در  می توانند  ماهه  هر  دنیا  سراسر  قصه گوها از 
رخداد شركت كنند و داستانی از زندگی خود را روایت كنند.

قصهگويینقال
ايرانیدريک

رخدادجهانیبه
بهانهخانهنشینی

رعايتاصولاخالقیدرمذاکره

چرا افرادی که وابسته به اصول اخالقی هستند
 مذاکره کنندگانی می شوند که اصول اخالقی را 

رعایت نمی کنند؟

صفحه 3

صفحه 3

مصوبات ستاد مقابله با کرونا در حمایت از کارگران؛

 به هر کجا مراجعه می کنند کسی پاسخگوی آنها نیست!

اعتماد به جوانان همیشه نتایج درخشانی به بار آورده است
صفحه 3

با روش پلکانی که برای شروع فعالیت کسب و کارها 
در نظر گرفته شده حضور کارکنان در ادارات از هفته آینده 

از یک سوم به دو سوم افزایش می یابد.
شیوع  گرفتن  شدت  با  و  گذشته  ماه  دو  حدود  در 
ویروس کرونا تغییراتی در ساعت کاری و همچنین حضور 
ایجاد شد؛ به طوری که  ادارات  کارکنان در سازمان ها و 
تا   ۸ به  و  یافته  کاهش  کارکنان  ساعت  حضور  ابتدا  در 

۱3 رسید.
اما در ایام نوروز و با افزایش محدودیت های که ستاد 

ملی مدیریت و مقابله با  کرونا برای رفت و آمدها و حضور 
مردم در نظر گرفت در مورد فعالیت کارکنان سازمان ها نیز 
محدودیت های اعمال شد که در مرحله اول با تصمیم این 
ستاد و به دنبال آن بخش نامه سازمان اداری و استخدامی 
قرار شد تا کارکنان به صورت شیفتی و یک سوم در محل 
کار حاضر باشند و دو سوم دیگر به صورت دورکار بوده و یا 
از مرخصی استفاده کنند که مرخصی آنها جزو استحقاقی های 

ساالنه محسوب نمی شود.
صفحه 4

صفحه 2

رضا داوری اردکانی*
عجب  شرایطی  چنین  در 
تنزه  خلوت  به  کشور  که  نیست 
طلبی و قرنطینه سیاسی خود برود.

و  سیاست  دشمن  کرونا،   . ۱
اما  است.  قانون  و  نظم  و  اقتصاد 
دشمنی اش با نظم و قانون، دشمنی 
رودررو و مسنقیم نیست. بلکه چون 
آدم ها را می ُکشد و در آهنگ و 
آشوب  و  بالتکلیفی  زندگی  نظم 
پدید می آورد، قهراً در سیاست و اقتصاد جامعه اثر منفی دارد. در 
هجوم و ایلغار کرونا، مردمی که پریشان یا پریشان تر می شوند، 
به حمایت نیاز دارند و پیداست که کشور باید حامی آنها باشد. ولی 
اکنون حضور کشور و سیاست چندان پیدا نیست. گویی همه کارها 
بر عهده وزارت بهداشت و درمان و پزشکان و بیمارستان ها گذاشته 
شده است و اینها باید با نقصان ها و کمبودها و حتی در برابر مانع 
تراشی های ناشی از جهل و غرور بسازند و به کارشان ادامه دهند. 
کاش سیاست می توانست الاقل از کارشکنی ها و نادرستی ها 
و خالفکاری ها جلوگیری کند. با توجه به چنین وضعی پیداست 
که باید قدردان و حق شناس کسانی بود که با جان خود به مقابله 
بیماری رفته اند. چند روز پیش کسی به یادم آورد که سال ها پیش 
مقاله ای در باب رابطه پزشک و بیمار در عصر تکنولوژی نوشته و 
در آن وساطت تکنولوژی میان پزشک و بیمار را آفتی برای اخالق 
پزشکی دانسته بودم. اخالق پزشکی برخالف آنچه غالباً می پندارند، 
مثل اخالق های صنفی )اخالق مهندسی، اخالق کسب و کار و 
…( چیزی بیرون از علم و حرفه و زاید بر آن نیست و از پزشکی 
جدا نمی شود. به عبارت دیگر پزشکی یک حرفه و علم اخالقی 
است و این نکته ای است که فهمش چندان آسان نیست. شاید از 
میان شغل ها تنها شغل معلمی باشد که از این حیث به پزشکی 
نزدیک است و در آن اخالق نمی تواند از آموزش جدا شود. در بقیه 
شغل ها اخالق معمواًل اطالق دستورهای کلی و مشهور اخالقی بر 
کارها و شغل هاست. شرف پزشکی و معلمی نیز در نسبتی است 

که با اخالق دارند.
2 . پیشامد شیوع کرونا می تواند آزمون بزرگی باشد. در طی 
سال هایی که من به یاد می آورم ایران دچار اپیدمی های بسیار 
شده است. اما هیچ یک از آنها این همه نگرانی پدید نیاورده و 
موجب پریشانی خاطر مردم نشده و به این جهت نمی توانسته است 
آزمونی هم برای سنجش توانایی ها و ناتوانی های دستگاه ها و 
سازمان های کشور و درک و شعور اجتماعی مردم باشد. گرچه 
در این پیشامد آثاری از تضادهای درونی فکر و عمل و زندگی نیز 
آشکار شده است. از جمله آنها یکی هم مداخله کسانی در این امر 
خطیر است که با مفهوم بیماری و سالمت در جامعه جدید به کلی 
بیگانه اند. اینجا مقام حکم درباب مفهوم و معنی سالمت و بیماری 
در دوران های تاریخی نیست. مهم این است که بدانیم آیا کشور 
تکلیف خود را با کرونا می داند؟ و سازمانها -توقع هماهنگی کامل 
نیست- اندک هماهنگی ای با هم دارند و همکاری می کنند؟ و 
اگر دارند این همکاری به چه صورت است؟ قصه دردآور این است 
که هر روز خبری از قاچاق و احتکار لوازم بهداشتی و طبی منتشر 
می شود. آیا سیاست پای خود را از ماجرا کنار کشیده است یا نمی 
تواند از عهده خالف کاری ها برآید؟ وقتی سیاست پای خود را از 
بحبوحه بال کنار بکشد و دستش را هر چه بتواند از ویروس کرونا 
دور نگاه دارد و حتی دخالتی در هماهنگ سازی سازمان ها نداشته 
باشد بر مشکل غلبه نمی توان کرد. سازمان های اداری ما هرگز 
کارآمدی نداشته اند، پس اکنون هم اگر ندانند چه باید بکنند و چه 
می توانند بکنند گناهی ندارند. روزگار غریبی است که در آن همه 
چیز مسخر کرونا و ملک و مال آن شده و نه فقط درک و شعور 
عمومی بلکه قدرت علم و تکنولوژی نیز که میزان اعتبار همه چیز 

است، در معرض آزمون قرار گرفته است. ولی آزمون اصلی کرونا 
برای ما آزمون توانایی و ناتوانی درک مسائل و اتخاذ تصمیم و اجرا 
و عمل است. ظاهراً این آزمون هنوز چنانکه باید آغاز نشده است. 
زیرا کشور و مردم از بهت ناشی از هجوم و حمله که البته چندان 
ناگهانی هم نبوده است بیرون نیامده اند. بال و مصیبت آمده است 
اما بال و مصیبت به خودی خود آزمون نیست بلکه وقتی به آزمون 
تبدیل می شود که آزمایشگری وجود داشته باشد و قصد آزمایش 
کند و کاش اگر قرار است آزمونی صورت گیرد آنکه مسئولیت 
بیشتر دارد در صدد آزمایش برآید. زیرا اوست که باید کار کشور 
را سروسامان بدهد. مردم و صاحبنظران هم می توانند این قبیل 
پیشامدها را آزمایش کنند. اما مهم آزمایش متصدیان امور است. این 
آزمایش را چندان آسان نباید گرفت. زیرا برای حکومت دشوار است 
که در آنچه می گوید و در درستی کاری که می کند شک روا دارد 
و پیداست که هر آزمایشی مسبوق به شک و پرسش و طلب است.

3 . اشتباهی که همه ما کم و بیش به آن دچاریم این است 
که قدرت و توانایی اشخاص و مخصوصاً متصدیان امور را بیش 
از آنچه هست می انگاریم و به این جهت از آنها توقع داریم که 
در شرایط بحرانی بتوانند همه امکان های کشور را برای عبور از 
بحران هماهنگ کنند. مسلماً بعضی از آنها در این کار می کوشند 
اما وقتی سازمان ها ناتوان و ناکارآمد باشند، کوشش ها چنانکه باید 
به نتیجه نمی رسد. درست است که حکومت اگر به جد بخواهد 
می تواند از فساد در معنی حقوقی و قانونی اش جلوگیری کند اما 
فساد ناشی از ناهماهنگی ها و بی برنامگی ها و ندانم کاری های 
کلی با تصمیم های فوری دفع و رفع نمی شود و مقامات رسمی 
حتی اگر صالح باشند از عهده رفع آن بر نمی آیند. اینکه مدام این 
مقام و آن مدیر و رئیس را مالمت می کنند که چرا سازمان تحت 
نظارتش کار خود را چنانکه باید انجام نداده است، از توقعی ناشی 
می شود که به زحمت برآورده می شود. در میان متصدیان امور و 
حتی کارمندان سازمانها مسلما آدم های باهوش و فهیم و اخالقی 
هستند اما وقتی سازمان نمی داند چه باید بکند آنها چگونه منشا 
اثر در بهبود امور شوند؟ در چنین شرایطی عجب نیست که کشور 

به خلوت تنزه طلبی و قرنطینه سیاسی خود برود.
4 . ویروس کرونا سالم و بیمار و زنده و مرده نمی شناسد و 
به همه کس هر آسیبی که بتواند می رساند. شاید در این ماجرا با 
جاهالنی که عماًل در خدمت او قرار می گیرند اندکی مدارا کند. 
اینکه اخیراً گفته اند ویروس ها هوشمند می شوند و می توانند 
میزبان خود را انتخاب کنند از حرف های عجیب است، هرچند که 
شاید از حوزه قدرت تکنولوژی خارج نباشد. از مبتالیان به ویروس 
کرونا که بگذریم می بینیم که در کار پزشکان و نظم بیمارستان 
ها و درمان بیماران غیر کرونایی هم تغییری محسوس روی داده 
و در سایه نگرانی از ویروس قرار گرفته است. کسانی هم که از 
دنیا می روند اگر مرده های بی کفن و دفن نباشند مراسم ترحیم و 
یادبود برایشان برگزار نمی شود. کرونا با مرده ها هم دشمنی دارد.

5 . از اگامبن فیلسوف ایتالیایی نقل کرده اند که شیوع ویروس 
کرونا یک وضع استثنایی برای حکومت ها به وجود آورده است، اما 
این وضع به سیاستمداران نه فقط مجال و فرصت اعمال قدرت نمی 

دهد بلکه شاید بتواند سیاست را از میدان بیرون کند.
و  سیاست  است،  آورده  پدید  کرونا  ویروس  که  فضایی  در 
ایدئولوژی خاموشی اختیار کرده اند. آن وضع استثنایی که کارل 
اشمیت و آگامبن می گویند وضعی است که کشور و مردم نمی دانند 
چه باید بکنند و حکومت تصمیم می گیرد. اما در وضع کنونی حکومت 
باید پناه مردم باشد و برای مردم تصمیم بگیرد. آیا در شرایط کنونی 
سیاست از عهده مقابله با ویروس کرونا برمی آید؟ اگر مثل حکومت 
چین بتواند از عهده بر آید، کشور چندان آسیب نمی بیند، اما اگر از 
عهده بر نیاید قهراً دشواری هایی پدید خواهد آمد. آزمون ما اکنون 

همین است و باید امیدوار باشیم که از آن سرافراز بیرون بیاییم.
* استاد فلسفه و رئیس فرهنگستان علوم

غالمرضا فدایی*

را  زیادی  مطالب  کرونا  شیوع  حادثه 
برای ما آشکار کرد و خیلی دانسته ها را در 
برابر چشمانمان قرار داد و جلوی بعضی اظهار 
نظرهای مغرضانه بعضی ها را گرفت. به ویژه 
که این بیماری فراگیر بود و سرعت نشرش باال.

انسان به یاد جبهه های جنگ می افتد 
و ایثارگری های رزمندگان و به ویژه جوانان 
بودند  جبهه  در  که  آنهایی  اما  زمان.  آن  در 
جبهه شان مشخص بود؛ اگر چه پشت جبهه 
ای ها هم نقش آفرین بودند. اما در این حادثه همه جا جبهه است. رزمندگان 
و متخصصان همانند زمان جنگ که فرماندهان خود، پیشاپیش حرکت می 
کردند اینجا هم پزشکان و پرستاران پیشاپیش و در خط مقدم نه در یک منطقه 

که در همه جا بودند و هستند.
تفاوت دبگر اینکه در جنگ همه درگیر مستقیم نبودند و بعضی پیش 
خود می گفتند تا شعله جنگ بخواهد به ما برسد سدهای دفاعی و خاکریزها 
وجود دارد و این  حادثه خاکریز نمی شناسد. در جنگ راه فرار وجود داشت و در 
این واقعه راه فرار نیست و باید در خانه ماند. تازه اگر فرار کنی هم باعث انتشار 
آن شده ای  و هم خودت را بیشتر در معرض نابودی قرار داده ای،  در جنگ 
می شد به جاهای دیگر رفت و یا پول بیشتر خرج کرد ولی در این حادثه این 
قبیل کارها فایده ندارد. از بزرگ و کوچک و زن و مرد و غنی و فقیر و این 

کشور و آن کشور در پیش آن یکسانند.
اما استفاده های جانبی که از آن می شود خیلی جالب است به جای 
آنکه افراد و گروهها را به فکر فرو بَرََد و در داشته ها و باورها تجدید نظر کنند 
و وحدت را سرلوحه برنامه زندگی بر اساس آموزه ای مشترک قرار دهند هر 

یک بر اساس داشته ها و معلومات، بر طبل خود می کوبند. به عنوان مثال،
طب سنتی می گوید همه مریض ها را با طب سنتی خوب می کند تا جائیکه 
اقدام وحشتناک کتاب سوزی می زند و در مقابل طرفداران علم  دست به 
همه آن ها را مسخره می کنند و همه تجارب آنها را با یک آزمایش در انستیتو 

پاستور برابر نمی دانند.
جامعه شناسان به جای آنکه جامعه و آسیبهای جامعه را بشناسند و راه 
بنمایند گاهی صرفاً از تزلزل باورهای دینی سخن می گویند و در مقابل، مذهبی های 
قشری همه را مسخره می کنند و با لیس زدن ضریح، یا گوش فرا ندادن به 

توصیه های پزشکی، کارهای عجیب و غریب می کنند!
یا عده ای همه را به دعا فرا می خوانند و اینکه صرفاً با دعا باید مسئله را 
حل کرد و آن را بلیه ای الهی بر می شمرند و دسته ای دیگر آن را فقط مسئله ای 
طبیعی می دانند که باید صرفاً گوش به مراقبتهای بهداشتی و درمانی داد؛ اما 

به نظر می رسد هر دو گروه راه افراط و تفریط می پیمایند.
گروهی هم دائماً از آخرالزمان و نشانه های آن سخن می گویند. من نمیدانم 
اوالً از کجا با این قاطعیت می خواهند از نزدیک بودن ظهور خبر دهند و ثانیًا 
مقصودشان از این بیان چیست؟ آیا منظور این است که آماده شویم؟ چگونه و 
با رهنمود چه کسانی، یا مانند آن منحرفانی باشیم که فقط از بروز شکافها و 

شناعت ها خوشحال می شوند که گامی به سوی فرج نزدیکتر  شده اند؟
در اجرا هم این دو دستگی را مشاهده می کنیم. بعضی آن را خطری جدی 
و حتی سخت تر از جنگ می دانند و برایش همچون جنگ رزمایش می گذارند 
و بعضی بی خیال، یا کم خیال به خنده و شوخی و در عین خوش خیالی، اقدام 
فرسایشی را تجویز می کنند و معلوم نمی کنند که اگر نیروهای درگیر تاب آوریشان 

به انتها رسید و پس از دادن خسارات سنگین، چه راهکاری در چنته دارند.
: گفت ید  با ال  با د  ر ا مو به  سخ  پا ر   د

چه کسی می تواند خاصیت مواد غذایی و گیاهی را منکر شود و مگر داروهای 
شیمیایی خود حاوی مواد ویتامینه موجود در غذاها و گیاهان داروئی نیست. 
از مرحوم دکتر زرگر یاد کنم، که هم وکیل بود و هم وزیر، که در مجلس در 
قانونی کردن بهره برداری از داروهای گیاهی همکار و هم نظر بودیم. طب 
سنتی اگر بشود به آن نام، آن را نامید مگر مدار کارش بر تجربه نیست و مگر 
نمی گویند که داروهای داده شده چه در گذشته و حال چندین و چند آدم را 
بهبود بخشیده است. آنها اگر آمار صحیح از تأثیرات داروهای خود دارند باید 
رو کنند و مگر طب جدید هم مدارش بر تجربه نیست؟ مگر داروهای ساخته 
شده، البته اگر به قصد انهدام، از طرف مافیاهای داروئی و سیاسی و افراد سودجو 
وخطر ناک نباشد، قطعاً مدارش بر تجربه است. خوب این دو در تجربه با هم 

مشترک اند. اگر در تلقی و روش تجربه با هم اختالف دارند می توانند گفتگو 
کنند و باید وزارت بهداشت و درمان در این زمینه پیشقدم باشند و علمای دین 
هم در صورت لزوم در این زمینه وارد میدان شوند. مگر نه این است که وقتی 
آقایان مربض می شوند در بهترین بیمارستانهای داخلی و خارجی بستری می شوند. 

در اینجا چرا سکوت می کنند؟
در اینکه ظهور جامعه شناسی غربی مدارش بر سکوالریسم و مخالفت با 
دین بوده و هست، تردیدی نیست، ولی آیا جامعه شناسان ما همه همینطوراند؟ 
جامعه شناسی به نظر نمی رسد کارش فقط توصیف وضع حاضر و احیاناً دسته 
بندی اقشار و افکار موجود در جامعه و یا مشابه سازی آن باشد. آنها طبیبان 
جامعه اند و از آنها راه حل نیز مورد انتظار است. بعضی از جامعه شناسان به 
جای بگویند افکار واعتقادات خرافی درحال فروپاشی است یک مرتبه کل 
اعتقادات دینی را زیر سؤال می برند. اما واقع  این است که بین این دو جمله 
فرق بسیار است که کسی بگوید اعتقادات دینی و عالقمندی مردم به دین در 
حال فروپاشی است یا اینکه مردم دیگر به خرافاتی تحت عنوان دین گوش 
نمی دهند. بعضی دیگر از آنان به نظر می رسداز وضعیت پیش آمده آنچنان 
خوشحاالند که اظهار میدارند که یکی از فواید انقالب اسالمی این بود که 
بسیاری از باورها را که باید قرنها منتظر از بین رفتن آنها می بودیم را با سرعت 
هر چه تمام تر در این چهل سال درهم شکست، اما معلوم نمی کنند که خوب 
بعدش چی؟ چه طرح و برنامه ای برای بعد دارند؟ مگر می شود انسان را از 
معنویات و دین و دعا خالی کرد؟ اگر با دید بدبینانه به گفته های آنان نگاه 
کنیم می شود گفت که بعضی ضمن اظهار نظر خط دهی هم می کنند، امید است 
این چنین نباشد. متأسفانه باز در این مورد هم علمای دینی کوتاهی می کنند 
یا از سر قضیه به سادگی می گذرند یا در حاشیه و بسیار کمرنگ با آن برخورد 
می کنند و از همه مهمتر در مقابل متحجران افراطی دم فرو می بندند، یا اگر 

موضعی می گیرند به اطالع عموم نمی رسانند!
 دعا در واقع خواستن با قول و عمل است و عمل حتی بر قول مقدم 
است. اما چرا این مطلب به خوبی باز نمی شود و به مردم در سطح وسیع و با 
تأکید گفته نمی شود که دعای عملی مقدم بر دعای قولی است. و دعا کننده 
کسی است که از همه توان و ظرفیت خود و از همه دستاوردهای بشری بهره 
می برد تا مشکالتش را حل کند. همه لحظات زندگی انسان باید با دعا همراه 
باشد نه اینکه وقتی نام دعا می آید فقط یاد مسجد کنیم. آرامشی را که دعاکننده 
در حین کار دارد با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. شاید هم اکنون پزشکان مجاهد 
ما در صحنه مبارزه با کرونا به تأثیر دعا در حین انجام کار بیش از هر کس دیگر 
واقف باشند. آنان در این زمینه می توانند نظرات خودشان را ابراز کنند که تا چه 

حد دعا می تواند آرامش بخش طبیبان و مریضان و خانواده های آنان باشد.
از طبیبان باید یاد بگیریم. ویژگی های آنان همانند زمان جنگ این است که 
بیش از حد مردم را نمی ترسانند و با آنکه هشدارشان به جاست اما ترساندنشان 
هم به جا است. آنها تا مجبور نباشند همه واقعیت را با زبان صریح نمی گویند و 
سعی می کنند تا مردم روحیه داشته باشند که اساس مبارزه داشتن روحیه است.

 آنها به فکر آموزش و اقدامات احتیاطی هستند و از همه ظرفیت ها 
برای آموزش مردم استفاده می کنند. همانند جنگ تحمیلی، خودشان پیشاپیش 
حرکت می کنند و به دیگران نمی گویند شما بروید ما در خانه می نشینیم و از 
دور شما را هدایت می کنیم. البته در این مورد پزشکان متخصص عفونی در 
خط مقدم اند. آنها دغدغه مردمی دارند و برای سالمت جان و روان مردم از 

هیچ چیز فروگذاری نمی کنند.
با بعضی  را  این روزهای پزشکان و پرستاران  من در ذهنم صمیمت 
جامعه شناسان که در واقع باید به عنوان طبیبان جامعه و آسیب شناسان دردهای 
اجتماعی و نسخه نویسان برای این دردها باشند مرور و مقایسه می کردم دیدم که 
در خیلی از موارد وضعیت برعکس است. آنها به جای اینکه دردها را بشناسند 
و برای درمان دارو تجویز کنند تا می توانند سیاه نمایی می کنند و در این  زمینه 
هر که سخن تندتری بگوید گویی جامعه شناس تر است. آنها کمتر راه حلی 
به دست می دهند و گاهی از اینکه وضعیت به این روز در آمده ابراز خوشوقتی 
می کنند و جزو پیشگوئی های خود می دانند. آنها حداکثر کاری که می کنند 
توصیف وضعیت موجود است. به منشأ و به ویژه منشأ بیرونی اگردارای قدرت 
باشد نمی پردازند، یا کم می پردازند و... یکی می گوید سرانجام کشور رو به 
تباهی است دیگری می گوید کاری که جمهوری اسالمی کرد هیچ قدرت 
دیگری در بدبین کردن مردم به سنت نمی توانست بکند و از این قبیل حرفها. 
اما نمی گویند که تازه اگر چنین باشد این امتیازی برای این انقالب بوده تا 
عقاید سره از ناسره بازشناسی شود و معتقدان به بعضی باورها در اعتقاداتشان 

تجدید نظر کنند و این یعنی پیشرفت و نه مایه ناامیدی و یأس!

عده ای دیگر از روشنفکران با همزاد یا همسان پنداری جامعه ما با آنچه 
در اروپا، پس از نوزایی دینی اتفاق افتاده است تالش می کنند بگویند همان 
وقایعی که در آنجا اتفاق افتاده طابق النعل بالنعل اینجا هم اتفاق می افتد. که 
بعید است با این شدت مقرون به صحت باشد. خود انقالب اسالمی دست کم 
تا بخش مهمی از آن، خالف آن را نشان داد. از آقای خسرو شاهی، شهید 
کرونایی هم باید یاد کنم که قبل از انقالب کتابچه ای مفید تحت عنوان دو 
مذهب را، که مقایسه ای بین مسیحیت و اسالم در برخورد با حوادث و مسائل 

اجتماعی را باز می نمود، یاد کنم که بسیار مفید بود.
آنهایی هم که در اجرا می خواهند با توصیه و تعارف به جنگ این ویروس 
هولناک بروند باید بدانند که مردم را به همکاری خواندن کار خوبی است اما 

در این هنگام قاطعیت حرف اول را می زند.
اینکه بعضی تعبیر کنند که در اثر وقایعی مانند کرونا جامعه دارد پوست 
می اندازد امر بدی نیست و شاید میمون و مبارک باشد. اگر کرونا بتواند ما 
را در همه اقشار به بازبینی و تصحیح عقایدمان رهنمون کند بسیار مطلوب 
است. من معتقدم در آموزه های دینی و به ویژه کالمی بسیار کم کار، و خود را 
منحصر در سنت بدون تدبر و تفکر محصور کرده ایم و اصال زمان و زمانه را 
نشناخته و به طریق اولی نشناسانده ایم. چسبیدن صرف به اخبار و بدون تدبر 
درآن که به اخباریگری بیشتر شبیه است و عدم توجه به این آموزه که: اخبارنا 
صعب مستصعب، ... با تفکر عقالنی جور در نمی آید. برعکس هر کسی به 
خود اجازه می دهد بدون تدبر هر روایتی را بر سر منبر بخواند و در درستی 
آن داد سخن بدهد. من معتقدم که خدا در قرآن، دو مخاطب دارد یکی عموم 
مردم و دیگری مؤمنان به وی. درآنچه که عموم را مخاطب قرار می دهد تالش 
و کوشش در جهت یافتن راه بهتر زندگی برای گذران معاش است. خطابات 
قرآن در »یا ایها الناس« با »یا ایهاالذین آمنوا« متفاوت است. خدا خود فرموده 
است که آنکس که دنیا را بخواهد ما به او می دهیم و در آخرت نصیبی ندارد 
و آنکس که آخرت را طلب کند هر دو را به او می دهیم )شوری، 20(. اما 
تفسیری که به ذهن خطور می کند و یا مبلغان بر آن تأکید می کنند این است 
که آنکس که دنیا را می خواهد لزوماً اهل فسق و فجور و تبهکاری و اوباشی 
است. در حالیکه می توان گفت آنهایی که به دنبال دانش برای ایجاد زندگی 
بهتر می کوشند هم می تواند بخشی از این طالبان دنیا باشند. در مقابل، آنهایی 
که آخرت را می طلبند ممکن است در اثر آموزه های غلط و باورهای نادرست 
به مسائلی پایبند باشند که با عقل و خرد جور نیاید و خودشان فکر کنند که 
بهترین آدمها هستند )کهف، ۱04( در حالیکه این چنین نیست! این وظیفه علما 
است که با تدبر در آیات وروایات و شناخت زمان، راه بنمایانند و دین مطابق 

با عقالنیت را در هاله ای از اوهام و خرافات نپوشانند.
پوست اندازی اگر به این معنا باشد عین حقیقت است و جامعه شناسان 
اگر طبیبان جامعه هستند باید ضمن دادن هشدار با علمای دین همکاری 
کنند تا مردم را از جزمیت برحذر دارند تا واقعیت را بنگرند و برای آنها نسخه 

صحیح بپیچند.
من نمی گویم که نظام حاکم مشکلی ندارد و کارش بی عیب است مگر 
در این حادثه به وجود آمده کرونا دستگاه حاکمیت درست و بدون عیب عمل 
کرد ولی باید راه حل داد. در بحران موقع تسویه حساب و ابراز منم منم کردن 
نیست و اینکه تئوری من پیروز شد جایی ندارد. پیروزی از آن ملت است و اگر 
توانستید بدون نام نشان مشکالت را بگویید و راه چاره را هم بیان کنید تا کشور 
به ساحل نجات برسد آنوقت معلوم می شود که شما هم در این پیروزی چقدر 
نقش داشته اید. آنجا که درد های اجتماعی گفتن موجب خرسندی دشمنان 

می شود قضیه واقعاً مشکوک است.
این روزها بسیار شنیده اید که کرونا از رگ گردن به ما نزدیک تر است. 
این تعبیر در باره خدا است )قرآن، ق، ۱6(. توجه به این واقعیت همه را متنبه 
می کند که اعتقاد به خدا و مرگ که اینهمه در ادیان بر روی آن تأکید می شود 
جدی و واقعی است و هر آن ممکن است گریبان ما را بگیرد، پس بیاییم به 
هم دیگر دروغ نگوئیم، بیاییم احسان پیشه کنیم، بیاییم در تحلیل های خود ضمن 
بیان واقعیت ها بر مطرح کردن و صائب بودن نظر خویش پافشاری نکنیم و با 
دلسوزان جامعه همکاری کنیم. آیا می شود در این حادثه علما، جامعه شناسان 
و عموم متخصصان طرح همکاری خداپسندانه در اندازند و به دور از هر گونه 
هوای نفس  و گرایش به این و آن جریان، راه بنمایند و خود پیشاپیش جامعه 
حرکت کنند؟ اگر چنین کنند وحدت حاصل می شود واینهمه شقاق و اختالف 

رخت بر می بندد.

* عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران

نگاه و نظر

بهره برداری افراطی و تفریطی از کرونا
دیدگاه

کرونا، آزمونی برای ما و جهان



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1426- دوشنبه 18 فروردین 21399 معه جا
ازجوانانتحصیلکردهتامجردهاومطلقهها

عالوهبرجوانان،مسنترهاهمبامشکلبیکاریروبروشدهاند
هرم سنی جمعیت ایران هنوز هم 
تا   ۱۸ سنی  گروه  یعنی  آن،  میانه  در 
34 سال از بقیه گروه های سنی فربه تر 
است. آمارها نشان می دهد بیش از 26 
این  در  ایران  جمعیت  از  نفر  میلیون 
رده سنی قرار دارند که البته بیش از 6 
میلیون نفر از آنها هم تحصیالت عالی 
برای  ویژه  موقعیتی  این شرایط  دارند. 
روزها  این  که  می کند  فراهم  کشوری 
به دلیل شیوع کرونا با پیچ و خم های 
اجتماعی و اقتصادی متعددی هم رو به 

رو شده است.
ز  ا یکی  ن  ا یر ا ن  ا جو چهره 
در  کشور  ویژگی های  شاخص ترین 
افزایش  دنبال  به  است.  جهانی  اذهان 
دهه  این  متولدین   ،60 دهه  در  موالید 
و دهه بعدی آن، امروز به سن جوانی 
بالقوه ای  نیروهای  به  تبدیل  و  رسیده  
شده اند که در صورت بهره گیری درست 
از آنها می توانند تغییرات مثبت اجتماعی 

و اقتصادی قابل توجهی خلق کنند.
سالروز میالد حضرت علی اکبر)ع(، 
در کشور ما آغاز هفته جوان نامیده شده 
کاظمی  شهال  بهانه  همین  به  است. 
پور، جمعیت شناس و استاد دانشگاه با 
اشاره به تعریف جدید وزارت ورزش و 
جوانان از سن جوانی که ۱۸ تا 34 سال 
را شامل می شود، گفت: جمعیت جوان 
کشور تا سال ۹۸ به حدود 26.5 میلیون 
نفر می رسد که نیمی از این تعداد زنان و 

نیمی نیز مردان هستند.
وی با بیان اینکه به دنبال کاهش 
باروری از دهه هفتاد به بعد، در برخی 
از دسته  بندی های سنی تعداد این افراد 
کرد:  اظهار  است،  یافته  کاهش  جوان 
 34 تا   ۱۸ سنی  دامنه  در  که  افرادی 
سن قرار دارند در 4 گروه سنی ۱5 تا 
۱۹ سال، 20 تا 24، 25 تا 2۹، 30 تا 34 
می دهد  نشان  آمارها  می شوند.  تقسیم 
هرچه به سمت دسته های باالتر می رویم 
دسته های  در  و  بیشتر   جوانان  تعداد 

پایین تر تعداد جوانان کمتر می شود.
* بیشترین جوانان کشور در رده 

سنی 30 تا 34 سال 
دانشگاه  علمی  هئیت  عضو  این 
جوانان  تعداد  بیشترین  اینکه  بیان  با 
با ۸.5  تا 34 ساله،  در گروه سنی 30 
شامل  عمدتا  و  جمعمیت  نفر  میلیون 
متولدان دهه 60 هستند، تصریح کرد: 
جوانان گروه سنی 25 تا 2۹ سال، 6.۸ 
میلیون نفر، 20 تا 24 سال 5.5 میلیون 
 5.5 نیز  سال   ۱۹ تا   ۱5 سنی  گروه  و 
میلیون نفر جمعیت دارند. بنابراین یکی 
از تغییرات عمده که شاهد آن هستیم 
کاهش تدریجی جمعیت جوانان است و 
در عوض این گروه سنی 30 تا 34 ساله 
در سال ۱400 به تدریج در گروه سنی 

میانسال قرار می گیرند.
 *42 درصد جمعیت جوان کشور 

محصل اند 
 ۱5 گروه  از  اینکه  بیان  با  وی 
در  نفر  میلیون   ۱۱ تقریبا  ساله   34 تا 
به  داد:  توضیح  هستند،  تحصیل  حال 
عبارت دیگر حدود 42 درصد جمعیت 
بقیه  و  تحصیل  حال  در  کشور  جوان 
نیز احتماال شاغل، خانه دار یا بیکار در 

جستجوی کار هستند.
شناس  جمعیت  ین  ا گفته  به 
جمعیت غیر محصل در این گروه سنی 
نیز ۱3 میلیون نفر هستند که تعداد زنان 
از این جمعیت حدودا برابر و  و مردان 

نزدیک به 6.5 میلیون نفر است.
زنان جوان خانه داری که جزو   *

جمعیت فعال محسوب نمی شوند
کاظمی پور با بیان اینکه  در گروه 
سنی جوانان تعداد مردان فعال ) شاغل، 
بیکار و در جست وجوی کار( حدودا ۱0 
فعال  زنان  تعداد  اما  است  نفر  میلیون 
حدود 2 میلیون نفر عنوان شده است، 
این است  این موضوع  ادامه داد: دلیل 
که اگر مردی در حال تحصیل نباشد، 
احتماال یا شاغل یا در جست وجوی کار 
است، اما در مورد زنان آنها ممکن است 
در 3 حالت شاغل، در جست و جوی کار 
یا خانه دار قرار داشته باشند. اگر زنی در 
منزل نیز مشغول به کاری مانند خیاطی 
باشد و عنوان کند که شاغل است، جزو 
جمعیت شاغل محسوب می شود اما اگر 
این را عنوان نکند و صرفا خانه دار باشد، 

شاغل حساب نمی شود.
جوانان  از  میلیون   6 از  بیش   *

تحصیالت عالی دارند

بین  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
 6 حدود  جوانان  میلیونی   26 جمعیت 
میلیون و 200 هزار نفر دارای تحصیالت 
 3 تعداد  این  از  گفت:  هستند،  عالی 
میلیون و ۱00 هزار نفر فارغ التحصیل 
شده و بقیه نیز در حال حاضر در آموزش 
عالی مشغول تحصیل هستند. همچنین 
میزان با سوادی در این گروه سنی به 
۹۷.3 درصد می رسد و به این ترتیب 
در کل کشور 2.۷ درصد از جوانان بی 

سواد هستند. 
شاید  افزود:  دانشگاه  استاد  این 
ندهد،  نشان  را  باالیی  رقم  میزان  این 
اما نشان می دهد که هنوز در این رده 
این  دارد.  وجود  بی سواد  جوان  سنی 
جوانان عمدتا در مناطق محروم هستند 
که این رقم 2.4 درصد مرد و در میان 
این  می رسد.  درصد   3 به  نیز  زنان 
موضوع اهمیت باالیی دارد چراکه باید 
این گروه را آموزش دهیم و این رقم را 

به صفر برسانیم.
وی با بیان اینکه از مردان ۱5 تا 
34 ساله، 43 درصد دارای همسر و تقریبا 
هستند،  نکرده  ازدواج  هم  درصد   56
اظهار کرد: به عبارت دیگر ۷ میلیون نفر 
هنوز ازدواج نکرده و بیش از 5 میلیون 
نفر دارای همسر هستند. در مورد زنان 
نیز 62 درصد دارای همسر هستند که 
حدود ۸ میلیون نفر را شامل می شوند و 

36 درصد هم ازدواج نکرده اند. 
کاظمی پور با اشاره به اینکه برای 
زنان تنها ۷ درصد از ازدواج ها باالی 35 
سال بوده است، افزود: به عبارت دیگر 

۹3 درصد ازدواج های زنان زیر 30 سال 
است. برای مردان نیز ۱2 درصد باالی 
30 سال بوده و ۸۸ درصد زیر 30 سال 

ازدواج کرده اند.
زیر  سنین  در  ها  وقوع طالق   *

35 سال
وی افزود: اما در خصوص طالق 
می توان گفت 60 درصد از طالق های 
زنان زیر 35 سال اتفاق افتاده است. در 
مورد مردان نیز این رقم به 50 درصد 
می رسد. یکی از دالیل این مساله این 
است که معموال در سال های اول زندگی 

مشترک، خطر طالق بیش تر است.
* نقش جوانان در دوران پساکرونا

به  ادامه  در  شناس  جمعیت  این 
شرایط کشور به دنبال شیوع کرونا اشاره 
نقش جوانان گفت:  بر  تاکید  با  و  کرد 
نگاه می کنیم  آمار  این  به  اساسا وقتی 
تحصیل  حال  در  که  افرادی  از  غیر 
تغییرات  با  که  گفت  می توان  هستند، 
اجتماعی  وضعیت  در  که  مدتی  کوتاه 
و زیست خانواده ها به وجود آمده است 
خوابیده اند.  مشاغل  از  بسیاری  عمال 
از  گروه هایی  اگر  گذشته  در  بنابراین 
جوانان با بیکاری رو به رو بودند االن 
مسن ترها هم با مشکل بیکاری رو به 

رو شده اند.
وی افزود: اما در خصوص جوانان 
ریسک  افراد  بیشتر  بیماری  این  چون 
پذیرتر و مسن تر را تحت تاثیر قرار می 
پیدا  بیشتری  اهمیت  آنها  دهد، حضور 
کشور  شرایط  گفت  می توان  می کند. 
بار  عمده  پس  این  از  می کند  ایجاب 
اشتغال کشور به جوانان سپرده شود و 
اگر قرار باشد در دوران پساکرونا جامعه 
به وضع عادی برگردد تا حد زیادی باید 
به این سمت گرایش پیدا کنیم که کارها 

به جوانان سپرده شود. 
به  داد:  ادامه  دانشگاه  استاد  این 
ویژه جوانان تحصیل کرده که مسئولیت 
پذیری بیشتری از خود نشان می دهند، 
نقش مهم تری دارند. االن هم می بینیم 
که آنها مشارکت بیشتری دارند و باید 
برای آنها ارزش افزوده بیشتری هم قائل 
شویم. ممکن است این افراد استخدام 
جایی نباشند اما کار آنها از نظر دولت 
فکر  شود.  محسوب  ارزش  دارای  باید 
می کنم دولت هم اگر قصد دارد کمکی 
به مردم کند باید حق الزحمه این جوانان 

را بپردازد. 
کاظمی پور ادامه داد: ما با داشتن 
می توانیم  جوانی  جمعیت  چنین  این 
خطر  رفع  ز  ا بعد  را  کشور  اقتصاد 
عادی  حالت  به  به  زودتر  هرچه  کرونا 
برگردانیم. شاید بتوان گفت این موضوع 
روزنه ای است که امید جدیدی به جوانان 
بدهد و آنها خود را سرخورده و منفعل 
در  متوجه شوند که می توانند  و  نبینند 

جامعه اثربخشی داشته باشند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

دانشگاه صنعتی شیراز به سراغ صنایع راکد استان رفت
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز گفت: یکی از اقدامات مهم دانشگاه در 
راستای افزایش تولید، فعال سازی صنایع راکد و انعقاد قرارداد با صنایع 

مختلف برای عمل به شعار رونق تولید بود.
محمدمهدی علویان مهر در خصوص نقش این دانشگاه در تحقق 
تولید گفت: در رابطه با بحث رونق تولید، وظیفه اصلی ما ایجاد ارتباط بهینه 
با صنایع؛ خصوصا صنایع راکد استان بود که در این راستا با ارائه طرحی 
تحت عنوان »طرح پل« که در واقع مثلثی متشکل از دانشگاه، بانک و 

صنعت بود، کار را شروع کردیم.
* فعال سازی صنایع راکد در راستای رونق تولید ملی

وی افزود: بر همین اساس، بعد از جلسات متعدد با صاحبان این صنایع 
راکد و مشکل دار، فعالیت اجرایی را در پیش گرفتیم و خوشبختانه با رفع 
برایشان  را  تولید  افزایش  این صنایع، موجبات  از  مشکالت چندین مورد 

فراهم ساختیم. 
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز ادامه داد: از جمله این صنایع می توان 
به صنایع غذایی، صنایع شیمیایی، صنعت نفت و گاز، صنعت برق و آب 
و برخی دیگر از صنایع که متناسب با تخصص های موجود در دانشگاه 

صنعتی شیراز بود، اشاره کرد.
* انعقاد قرارداد در حوزه نفت و گاز

علویان مهر با اشاره به نزدیکی این دانشگاه به مناطق جنوبی کشور 
گفت: به واسطه مجاورت جغرافیایی با حوزه های نفت و گاز از جمله عسلویه، 
دانشگاه صنعتی شیراز، رسالت خویش را بطور ویژه برای همکاری با این 
صنعت تعریف کرد؛ بطور مثال چندین قرارداد را در حوزه های پروژه شیرین 
سازی گاز، با یک شرکت گازی در المرد فارس منعقد کردیم؛ پروژه هایی 

که در سال ۹۸ آغاز کرده ایم و در سال ۹۹، آن را گسترش خواهیم داد.
وی افزود: یکی دیگر از اقدامات دانشگاه این بود که از طریق ایجاد 
چندین شرکت دانش بنیان در دانشگاه نیز توانستیم ارتباط خوبی با صنایع 
استان و مناطق جنوبی کشور برقرار کنیم و پروژه های خوبی داشته باشیم.

* اقدامات دانشگاه برای مهارت افزایی دانشجویان
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز ادامه داد: عالوه بر این، در راستای تحقق 
رونق تولید و ارتباط با صنعت، ما در محورهای دیگری همچون مهارت 
افزایی دانشجویان نیز اقدام کردیم. امروزه، یکی از معضالت صنعت ما، 
عدم مهارت فارغ التحصیالن است. این بدان معناست که یکی از محورهای 
اصلی در بحث اشتغال و رونق تولید، مهارت است که خوشبختانه ما در این 

زمینه فعالیت های خیلی خوبی را شروع کردیم.
فنی  سازمان  با  که  هایی  همکاری  بواسطه  داد:  ادامه  مهر  علویان 
حرفه ای داریم، از طریق بازنگری سرفصل دروس و همچنین از طریق 
تعریف کارآموزی دانشجویان در صنعت، در جهت مهارت افزایی گام های 
خوبی برداشتیم.وی ایجاد فرصت مطالعاتی و امکان حضور اساتید دانشگاه 
صنعتی شیراز را در صنایع، بعنوان یکی دیگر از اقدامات این دانشگاه در 

راستای تحقق رونق تولید برشمرد.

آزمون های پایان پودمان دوره های علمی کاربردی لغو شد
معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی اعالم کرد: 
آزمون های پایان پودمان دوره های علمی کاربردی به شیوه غیرحضوری 

لغو شد.
محسن محمدزاده از لغو آزمون های پایان پودمان دوره های علمی 

کاربردی به شیوه غیرحضوری خبر داد.
وی گفت: نظر به مصوبات ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا و برای 
جلوگیری از شیوع این ویروس، دانشگاه جامع علمی کاربردی، آزمون های 
پایان پودمان دوره های علمی کاربردی به شیوه غیرحضوری که قرار بود 
در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت سال ۱3۹۹ برگزار شود، را لغو کرد.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: زمان 
شیوه  به  کاربردی  علمی  های  دوره  پودمان  پایان  های  آزمون  برگزاری 

غیرحضوری متعاقبا اعالم خواهد شد.  

تحوالت آموزشی جدید در دانشگاه امیرکبیر 
معاون آموزشی دانشگاه امیرکبیر از تحوالت جدید آموزشی خبر داد و 
گفت: راه اندازی گرایش های جدید در سال ۹۹ متعادل می شود تا مبادا 

منابع موجود را جایی هزینه کنیم که ارزش افزوده ای ندارند.
این  آینده  برنامه های سال  سید محمدحسین کریمیان در خصوص 
دانشگاه در حوزه آموزش، گفت: یکی از اهدافی که دنبال خواهیم کرد، 

باالنس تعداد گرایش هایی است که در دانشگاه امیرکبیر ارائه می شود.

* بررسی گرایش های جدید در مقاطع ارشد و دکتری
وی افزود: در حال حاضر تعداد زیادی از گرایش های مختلفی را ارائه 
می دهیم و دائماً هم تقاضای دانشکده ها بر افزایش و ارائه گرایش های جدید 
است. در این شرایط ما در نظر داریم، با توجه به پتانسیل و ظرفیتی که در 
حوزه منابع انسانی و مالی داریم، بررسی کنیم و ببینیم کدام گرایش ها برای 
ما در اولویت است تا مبادا منابع موجود خود را جایی هزینه کنیم که مزیت 
و ارزش افزوده ای برایمان ندارد. این یکی از مهم ترین برنامه هایی است 
که در سال ۹۹ در مقاطع ارشد و دکتری، خصوصًا ارشد دنبال خواهیم کرد.

* راه اندازی دوره های کارورزی در مقطع کارشناسی
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: 
دوره رسمی،  کنار  در  این هستیم که  دنبال  به  کارشناسی هم  در مقطع 
بتوانیم تا حدی دوره های کارورزی را راه اندازی کنیم؛ یعنی امکانی برای 
عده ای از دانشجویان فراهم سازیم تا همزمان که درس می خوانند، بتوانند 
یک ترم آزاد شده یا مرخصی بگیرند، بروند در همان زمینه تحصیلی، کار 

حرفه ای کنند و برگردند.

* جذب هیأت علمی کیفی در سال ۹۹
کریمیان ادامه داد: همچنین یکی دیگر از برنامه راهبردی ما برای 
سال ۹۹ نیز جذب هیأت علمی های کیفی است. برای جذب هیأت علمی 
همواره سالی 2 بار فراخوان می دهیم. به این ترتیب که ابتدا ما به وزارت 
علوم اعالم می کنیم که مثاًل 30 نفر می خواهیم. در فراخوان، افراد متقاضی 
فرم پر می کنند و در ادامه ما شرایط متقاضیان را با دقت و وسواس، بررسی 

می کنیم و نهایتًا نفراتی را که نیروی کیفی باشند، انتخاب می کنیم.

* حقوق هیأت علمی کفاف زندگی او را نمی دهد
وی گفت: البته باید توجه داشت که به دلیل وضع نه چندان خوب 
اقتصادی کشور، ما به مرور زمان، متقاضیان با کیفیتی نخواهیم داشت. 
چرا که حقوقی که به هیأت علمی پرداخت می شود، عماًل کفاف زندگی 
باال است، معمواًل گزینه ها و  دارای کیفیت  را نمی دهد و فردی هم که 
شریفی  انسان های  که  آنها  از  برخی  بنابراین  دارد.  زیادی  انتخاب های 
هستند، فداکارانه، آپشن ها و فرصتهای خوب دیگرشان را کنار می گذارند 
و برای خدمت به دانشگاه ها می آیند. در مقابل اما، بسیاری نیز بواسطه 
بیایند  ندارند که  را  امکان  این  از پشتوانه مالی مناسب،  عدم برخورداری 
و در دانشگاه مشغول بشوند و باالجبار برای گذران زندگی، به فرصتهای 

بهتری که پیش رو دارند، پاسخ مثبت می دهند.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: 
با این وجود ما تالش می کنیم به کسانی که می شناسیم نزدیک شویم و از 
آنها برای همکاری دعوت کنیم؛ ولی این کار هم شاید نهایتًا تا 20 درصد 

در جهت کیفی کردن هیأت علمی مؤثر باشد.

کالهبرداری جدید با سوءاستفاده
 از نام وزیر ارتباطات

وزارت ارتباطــات دربــاره کالهبــرداری از طریــق 
ــه برنده شــدن در  ــه بهان یکــی از شــبکه های اجتماعــی ب
یــک مســابقه رادیویــی آن هــم بــا حضــور وزیــر ارتباطــات 
ــی از حســاب برخــی  ــات و کســر مبالغ ــاوری اطالع و فن

مشــترکان، هشــدار داد. 
در پــی شــکایت تعــدادی از مشــترکان تلفــن  همــراه 
ــبکه های  ــی از ش ــق یک ــرداری از طری ــی کالهب از نوع
اجتماعــی بــه بهانــه برنده شــدن در یــک مســابقه رادیویــی 
آن هــم بــا حضــور وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و 
کســر مبالغــی از حســاب برخــی مشــترکان، روابط عمومــی 
ارتباطــات اطالعیــه ای صــادر  و اطالع رســانی وزارت 

کــرده اســت.
در ایــن اطالعیــه آمــده اســت کــه هرگونــه تمــاس 
مشــکوک بــا عنــوان مســابقات رادیویــی بــا حضــور  آذری 
ــا مشــترکان تلفــن همــراه و  ــر ارتباطــات ب جهرمــی، وزی
ــر  ــرد و وزی ــرداری انجــام می گی ــا هــدف کالهب ــت، ب ثاب
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات تاکنــون در هیــچ یــک از 
برنامههــای صــدا و ســیما کــه در آن مســابقه ای همــراه بــا 
اهــدای جوایــز برگــزار شــود، شــرکت نکــرده و نمی کنــد. 
از ایــن رو مشــترکان عزیــز بــه هرگونــه تمــاس مشــکوک 
ــا  ــی ب ــو- تلویزیون ــابقات رادی ــدن در مس ــد برنده ش و نوی
حضــور وزیــر ارتباطــات توجهــی نکــرده و شــماره تمــاس 
کالهبــرداران را بــرای پیگیــری بــه ســامانه ۱۹5 گــزارش 

کننــد.
در ایــن اطالعیــه تاکیــد شــده اســت:  مشــترکان از 
ارائــه هــر نــوع اطالعــات مربــوط بــه رمــز کارت بانکــی 
ــده  ــا وع ــی ب ــای ناشــناس، حت ــه تماس ه ــا ب ــز پوی و رم

ــد. ــودداری کنن ــمند، خ ــز ارزش ــدن جوای برنده ش
در پایــان ایــن اطالعیــه آمــده اســت: وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات ضمــن توصیــه بــه مشــترکان عزیــز 
ــای مشــکوک،  ــه تماس ه ــت در پاســخگویی ب ــرای دق ب
خــود را موظــف بــه پیگیــری ایــن موضــوع تــا شناســایی 
کالهبــرداران و معرفــی آنهــا بــه مراجــع قضایــی می دانــد.

واژگونی مرگبار پراید
 در اتوبان ساوه همدان

مســئول روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و 
ــار یــک  ــی مرگب فوریــت هــای پزشــکی ســاوه از واژگون

دســتگاه پرایــد در اتوبــان ســاوه همــدان خبــر داد. 
ــر  ــی ب ــری مبن ــی خب حســین آزاد اظهــار کــرد: وقت
واژگونــی یکدســتگاه پرایــد در کیلومتــر 4۷ اتوبــان ســاوه 
بــه همــدان بــه مرکــز پیــام اورژانــس ۱۱5 ســاوه اطــالع 
رســانی شــد کــه بالفاصلــه مامــوران عملیاتــی اورژانــس 

بــه محــل اعــزام شــدند.
وی افــزود: متاســفانه یــک سرنشــین ایــن خــودرو در 
دم جــان ســپرده بــود و دو مصــدوم دیگر پس از رهاســازی 
توســط امدادگــران هــالل احمــر شــهر غــرق آبــاد و پــس 
ــز  ــه مرک ــتانی، ب ــش بیمارس ــی پی ــات الزم درمان از اقدام

درمانــی شــهید مــدرس منتقــل شــدند.
بــه گفتــه آزاد حــال دو مصــدوم ایــن حادثــه مرگبــار 
ــزارش  ــم گ ــیار وخی ــات وارده بس ــدت جراح ــل ش بدلی

شــده اســت.

سقوط از ارتفاع 
جان دو کارگر را گرفت

ــای  ــوادث و فوریته ــت ح ــز مدیری ــت مرک سرپرس
پزشــکی ســاوه از وقــوع حادثــه ســقوط از ارتفــاع و مــرگ 

ــر داد.  ــه خب ــن حادث ــر در ای دو کارگ
ــانزدهم  ــنبه ش ــزود: روز ش ــی اف ــی امین ــد عل  احم
ــام کار  ــن انج ــه حی ــر حادث ــی ب ــری مبن ــن، خب فروردی
ــز  ــه مرک ــی کاوه ب ــهر صنعت ــات ش ــی از کارخانج در یک
فرماندهــی عملیــات اورژانــس ۱۱5 ســاوه اطــالع رســانی 

ــر  ــه دو نف ــن حادث ــفانه در ای ــرد: متاس ــان ک ــد.وی بی ش
کارگــر کــه در ارتفــاع 25 متــری مشــغول بــه کار بودنــد 
ــد و  ــت دادن ــود را از دس ــان خ ــقوط در دم ج ــر س ــر اث ب
مصــدوم دیگــر کــه از ناحیــه دســت راســت دچــار ترومای 
ــا کمــک نیروهــای آتــش نشــانی  ــود، ب ســطحی شــده ب
شــهر صنعتــی بــه پاییــن انتقــال داده شــد و اقدامــات الزم 

ــرای مصــدوم انجــام گرفــت. ــی ب درمان

پلیس بساط پارتی ۱۱۱ نفره را 
جمع کرد

ــران از  ــتان ته ــرب اس ــژه غ ــی وی ــده انتظام فرمان
ــی شــبانه در شــهریار  ــک پارت ــر در ی دســتگیری ۱۱۱ نف

ــر داد. خب
ــه  ــت: ب ــاره گف ــی در این ب ــن خانچرل ــردار محس س
دنبــال رصــد اطالعاتــی انجــام شــده از ســوی مأمــوران 
ــی  ــت عموم ــات و امنی ــس اطالع ــته، پلی ــب گذش ، ش
ــه  ــق ب ــران، موف ــتان ته ــرب اس ــی غ ــی انتظام فرمانده
ــی از  ــی در یک ــده پارت ــزار کنن ــروه برگ ــک گ ــدام ی انه
بــاغ هــای باغســتان، از توابــع شهرســتان شــهریار شــدند.

وی بــا بیــان اینکــه در ایــن عملیــات، ۹۱ مــرد و 20 
زن، از جملــه مالــک بــاغ و لیــدر ایــن باند دســتگیر شــدند، 
ــده،  ــرای ســیر مراحــل پرون ــراد ب ــن اف ــرد: ای ــح ک تصری

تحویــل مقــام قضایــی شــده اند.
ــه،  3۱  ــن رابط ــن در ای ــزود: همچنی ــی اف خانچرل
دســتگاه خــودروی مربــوط بــه ایــن افــراد نیز توقیف شــد.

ــای  ــی ه ــزاری پارت ــزود: برگ ــی اف ــردار خانچرل س
مختلــط، خــط قرمــز پلیــس اســت و در صــورت مشــاهده، 
بــدون هیچگونــه اغمــاض، ضمــن پلمــب محل برگــزاری، 
عوامــل برگــزار کننــده، دســتگیر و جهــت اعمــال قانــون، 

در اختیــار مرجــع قضایــی قــرار خواهنــد گرفــت.

تیراندازی در ایذه یک کشته
 و ۲ زخمی برجای گذاشت

معــاون سیاســی فرمانداری  ایــذه گفت: تیرانــدازی در 

ایــذه منجــر بــه کشــته شــدن یــک نفــر و زخمــی شــدن 
2 نفــر دیگــر شــد.

ــه  ــردی ب ــول ف خــداداد کــردی اظهــار داشــت: مقت
نــام ) ن. ر( بــود کــه در مقابــل منزلــش بــه قتــل رســید.

ــز  ــر نی ــدازی 2 نف ــن تیران ــان ای ــزود: در جری وی اف
مصــدوم شــدند کــه در بیمارســتان شــهدای ایــذه تحــت 

مــداوا قــرار گرفتنــد.
معــاون سیاســی فرمانــداری  ایــذه تأکیــد کــرد: 
مراتــب ایــن درگیــری توســط نیــروی انتظامــی ایــذه در 
دســت بررســی اســت و اقدامــات مقتضــی در ایــن زمینــه 

انجــام خواهــد شــد.
ــری  ــن درگی ــزه ای ــل و انگی ــوز عل ــت: هن وی گف
معلــوم نیســت و پلیــس بررســی هــای کارشناســی را اغــاز 

کــرده اســت.

نزاع دسته جمعی 
جان پسر جوان را گرفت

ــات  ــورد ضرب ــته جمعی م ــزاع دس ــوان در ن ــر ج پس
ــه قتــل رســید. ــرار گرفــت و ب ــو ق چاق

ــالم  ــس ۱۱0 اع ــه پلی ــی ب ــزاع جمع ــورد ن ــک م ی
شــد کــه بــه ســرعت مأمــوران انتظامــی بــه محــل نــزاع 

ــک اعــزام شــدند. ــه اتاب در منطق
مأمــوران پــس از حضــور در محــل حادثــه بــا پیکــر 
ــاله  ــدوداً 25 س ــری ح ــان پس ــون و نیمه ج ــرق در خ غ
مواجــه شــدند و وی بــه بیمارســتان انتقــال یافــت امــا بــه 

دلیــل شــدت جراحــات وارده جــان باخــت.
بررســی بیشــتر نشــان داد پســر جوان در نــزاع جمعی 
ــه کتــف، شــکم و کمــر  ــدن از جمل ــف ب از نواحــی مختل

مــورد ضربــات چاقــو قــرار گرفتــه اســت.
ــر از عامــالن  ــج نف ــه پن ــات اولی ــوران در تحقیق مأم
ــن  ــل ای ــر از عوام ــرده و دو نف ــزاع را بازداشــت ک ــن ن ای

ــد. ــه پلیــس معرفــی کردن ــز خــود را ب ــری نی درگی
در نهایــت بــا دســتور بازپــرس امــور جنایــی تهــران 
جســد مقتــول بــه پزشــکی قانونی منتقــل شــد و تحقیقات 

بیشــتر دربــاره ایــن پرونــده ادامــه دارد.

گاه
انش

، د
جو

انش
د

روحی الهی

دانش آموزان و معلمان  به آموزش مجازی عادت ندارند

معلم با سابقه آموزش و پرورش گفت: ما - معلم، دانش آموز، خانواده 
ها- به این آموزش مجازی عادت نداریم. در واقع معلم ها بدون کمترین 

آموزشی و با آزمون و خطا وارد این عرصه شدند.
محمدرضا نیک نژاد کارشناس مسائل آموزش و پرورش با 2۷ سال 
سابقه تدریس در خصوص تجربه تدریس آنالین که این روزها اکثر معلم ها 
درگیر آن هستند گفت: از چند زاویه می توان تدریس آنالین را بررسی کرد. 
اینکه در شرایط بحرانی که باید این کار انجام می شد، هدف و دستاورد این 
تجربه چه می تواند باشد. به نظرم می رسد این دو یعنی هدف و دستاورد این 

تجربه خیلی به هم نزدیک نباشد.
وی ادامه داد: در شرایط بحرانی که ایجاد شد الزم بود که فضای 
روحی و روانی خانواده یک آرامشی از نظر تعطیل نبودن آموزش بچه ها 
داشته باشد. آموزش های تلویزیونی گسترده تر و آموزش های معلمان در 
مدارس محدودتر صورت گرفت. دومی محدودتر بود چون همه به اینترنت 
و گوشی اندروید و… دسترسی ندارند. پس اولین کارکرد این آموزش ها 
آرامش روحی دادن به خانواده ها بود و اینکه بچه ها فکر کنند نهادی پیگیر 
درسشان هست تا این شرایط طی شود. اما هدفی که اعالم می شود مبنی 
بر اینکه این آموزش ها قرار است جبران عقب ماندگی درسی بچه ها را 

بکند، با اما و اگر همراه است.
نیک نژاد گفت: واقعیت این است که اینکه این آموزش ها تا چه حد مفید 
هستند، کارایی دارند و یا با استانداردها همخوانی دارد با اما و اگر همراه است. 
اینکه همه به یک میزان از امکانات آموزش مجازی برخوردارند نیز با چالش 
رو به رو است. بخش های روستایی خیلی از این آموزش ها بهره نمی برند و در 
روستاها خانواده ها وضع اقتصادی نامناسب تری نسبت به شهری ها دارند. در 
واقع از زاویه دید امکانات بخواهیم قیاسی انجام دهیم باید گفت بخش قابل 
توجهی از جمعیت دانش آموزی و معلم ها از امکانات بی بهره هستند و همین 
آموزش مجازی را دچار مشکل می کند. معمواًل خانواده متوسط شهری به باال 
چنین امکاناتی دارند. ضمن اینکه در همین تهران من معلم سیستمی که 
دارم برای ۱0 سال پیش است. یا مثاًل معلمی که روی در یخچالش برای 
بچه ها تمرین حل کرده را به عنوان الگو معرفی می کنند در حالی که این 
ضعف سیستم است چون مگر خرید یک تخته و رساندنش به معلم چقدر 
هزینه دارد؟ منظورم این است که قرار نیست دولت پای خود را کنار بکشد 

و همه چیز را به خالقیت مدیر و معاون بسپارند.
ادامه  آموزش مجازی است  این روزها درگیر  این معلم که خودش 
داد: بخش دیگر مشکل به این باز می گردد که ما - معلم، دانش آموز، 
خانواده ها- به این نوع آموزش ها عادت نداریم. در واقع االن معلم ها بدون 
کمترین آموزشی و با آزمون و خطا وارد این فضا شده اند. خود من چند 
مرحله به مدرسه رفتم تا از تدریسم فیلمبرداری شود و در گروه های مدرسه 
قرار بگیرد، به مرور ایراداتی را در کارم فهمیدم. از طرف دیگر تکالیفی که 
در گروه ها گذاشته می شود نزدیک به 50 درصد دانش آموزان آن را انجام 
می دهند. در حالیکه تجربه های جهانی در این زمینه وجود دارد و هنوز این 

تجربه ها در اختیار ما نیست.
نیک نژاد گفت: یک زمانی بحث هوشمندسازی مدارس و بحث تبلت 
دانش آموزی مطرح شد ولی یک موجی بود که با تغییر وزیر از میان رفت. 
اگر آن روز آن را جدی می گرفتیم االن مجبور نبودیم با بی تجربگی در 

موقع بحران به میدان بیاییم.
وی در پایان در خصوص اینکه این آموزش ها در هر صورت چقدر 
می تواند جبران عقب ماندگی تحصیلی را بکند گفت: هر چقدر آموزش 
مجازی و غیرحضوری پیشرفته باشد هم جای آموزش حضوری را نمی گیرد. 
اگر اینطور بود کشورهای لیبرال اقتصادی از آموزش غیرحضوری استقبال 
می کردند. به نظرم بعد از عبور از این شرایط سخت الزم است که حتمًا 
سال آموزشی ادامه بیابد. شما فکر کنید ما چندین عنوان درسی داریم در 
هر پایه و همینطور بچه ها با تدریس سر کالس لنگ می زنند در درس ها 
حاال که با نیم ساعت و 40 دقیقه قرار است از طریق تلویزیون و راه دور 

آموزش ببینند.

برنامه  و  پژوهش  سازمان  رئیس 
بر  پرورش  و  آموزش  آموزشی  ریزی 
دانش آموزان  از  استفاده  و  بردن  بهره 
نخبه برای ساماندهی و تألیف کتاب های 

درسی تأکید کرد.
اشاره  با  ذوعلم  علی  االسالم 
محتوای  شدِن  کارآمدتر  و  جامع تر  به 
در  کرد:  اظهار  درسی،  کتاب های 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
جلسات هیئت اندیشه ورزی مخصوص 
مخاطبان  عنوان  به  آموزان،  دانش 

کتاب های  نهایی  بردار  بهره  و  اصلی 
درسی برگزار می شود و در همین راستا 
بایستی دانش آموزان را در سازماندهی 
محتوا و اولویت ها دخیل کرده و از آن ها 

استفاده کنیم.
آموزان  دانش  از  باید  افزود:  وی 
دانش  تشکل های  در  فعال  و  نخبه 
نجمن های  ا یه  د تحا ا مثل  موزی  آ
دانش  بسیج  آموزان،  دانش  اسالمی 
آموزی یا سازمان دانش آموزی که از 
استفاده  برخوردارند،  عمیق تری  تأمل 

کنیم.
برنامه  و  پژوهش  سازمان  رئیس 
ریزی آموزشی تصریح کرد: ما باید به 
پژوهش ها،  فرآیندها،  کردن  کارآمدتر 
لید  تو و  درسی  کتاب های  لیف  تا

بسته های یادگیری بپردازیم.
یی  ا ر آ ز با به  ره  شا ا با  ذوعلم 
برنامه  و  پژوهش  سازمان  ساختاری 
 : کرد خاطرنشان  موزشی،  آ ریزی 
و  تربیت  حوزه   ۱۱ کامل  ر  استقرا
شورای  به  دهی  شکل  و  یادگیری 

راهبردی حوزه های تربیت و یادگیری 
ازجمله اقداماتی است که کمک می کند 

فرآیندها کامل تر شود.
راهکار  کرد:  اضافه  ادامه  در  وی 
دیگر در این زمینه فعال کردن و حضور 
سازمان  در  نخبه  آموزان  دانش  این 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است 
مطرح  را  خودشان  مطالبات  بتوانند  تا 
کنند، نقایص برطرف گردد و در نهایت 
خروجی این سازمان تاثیرگذار، عمیق تر، 

با کیفیت تر و متقن تر شود.

ورود دانش آموزان نخبه برای ساماندهی و تالیف کتاب های درسی

ها
ده 

گزی

صمد جعفری
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یک معامله کننده گفت:
که  سرمایه  این  از  همگی  ما   –
بازگشت خوبی طی بیست سال داشت 

آگاه بودیم.
می دانستیم از نظر آماری امکان 

پذیر نیست.
تحصیلکرده  فرد  یک  بعنوان  ما 
او  که  کردیم  می  فکر  اینطور  همیشه 

چطور این کار را کرد؟
همه کنجکاو بودند.

اما همین جا است که متوقف می 
شویم. همینجا دیگر فکر نمی کنیم و 
می گوییم: امکان ندارد چیزی بد پیش 

رفته باشد.
مردم خوب با ارزش های اخالقی 
قدرتمند، مثل همین معامله کننده ها، 
می توانند بدون اینکه خودشان متوجه 

باشند، مرموز رفتار کنند.
صدها نفر از مردم، تازه اگر هزاران 
نفر نشود، فکر می کردند شخصیت و 
Madoff یک مشکلی  های  ویژگی 
دارد اما آنها به خودشان زحمت ندادند 

آن را بفهمند و کشف کنند.
اگر ما پرمشغله هستیم و زندگی 
در  پولی  خودمان  برای  و  است  خوب 

می آوریم،
طوری رفتار می کنیم انگار دیگر 

هیچ چیزی اشتباه پیش نمی رود.
اما همزمان مشتری های خود را 
در معرض چنین ریسک های عظیمی 

قرار می دهیم.

مذاکره کنندگان بدون اینکه 
بدانند فریب می دهند

تحقیق  یک   Bazerman
شناسی  روان  اخالقِی  گیری  تصمیم 

را به انجام رساند
مقاالت  در  مذاکراتی  به  را  آن  و 
اخیر  مدیریتی  های  دیدگاه  آموزش 
اخالقی  “محدودیت  نام  به  خودش 
مذاکرات”  در  اخالقی  شدگی  محو  و 

ارائه داد:
و  اخالقی  غیر  رفتارهای  درک 
نویسندگی  در  همکاری  غیرعمدی، 
از   McKenzie Rees توسط 
 Southern Methodist دانشگاه
و Ann E. Tenbrunsel از دانشگاه 

.Notre Dame
با حس منفعت طلبی و طمعی که 
موجب می شود به سمت فریب دادن 
متمایل شویم، تعجبی ندارد که مذاکره 
کنندگان اغلب اوقات غیراخالقی رفتار 

می کنند.
اما خیلی ساده است اگر بخواهیم 
فکر کنیم همه همیشه وارد مذاکره می 

شوند تا حریف خود را فریب دهند.
کنندگان  مذاکره  اوقات  گاهی 
مبالغه  را  حقیقت  اخالقی  غیر  طور  به 
که  شوند  می  ای  تله  وارد  کنندو  می 
آن  به  همکارانش  و   Bazerman
درگیری  با  همراه  اخالقی  محدودیت 
که  است  ای  غیراخالقی  رفتار  در 
هایشان  ارزش  با  بدانند  اینکه  بدون 

تناقض دارد.

چرا این اتفاق می افتد؟
شدگی  محو  مذاکرات،  اوج  در 
اخالقی رخ می دهد و مردم نمی توانند 
را  خودشان  کارهای  اخالقی  مفهوم 
برنده شوند و  ببینند چون می خواهند 

این هدف مانع آن درک می شود.
نتیجه ی نهایی فریبکاری است.

در تجارت، با دالرهایی که وسط 
طوری  را  شرایط  مردم  هست،بیشتر 
برداشت می کنند که به طور طبیعی به 

نفع خودشان باشد. مثال دندان پزشک 
قبلی Bazerman همیشه بنظر می 

رسید سریع کارش را شروع می کند.
او می گوید:

او همیشه زیاد از حد دندان های 
من را بررسی می کرد و روش های زیاد 
از حدی تجویز می کرد درحالی که نیاز 
اصال  این  داشت.  درمان ساده  به یک 

عاقالنه نبود.
که  است  مذاکره  وسط  در  “فقط 
مشکالت کورکورانه ی اخالقی پدیدار 

می شوند.”
او توضیح می دهد که در مهارت 
های خدماتی، مردم اغلب اختالف هایی 

در عالیق و اهدافشان دارند.
برای مثال یک جراح ممکن است 
باور کند که جراحی برای یک بیماری، 
به  دیدگاهش  اما  است  گزینه  بهترین 
و  تعصب  بخاطر  ای  ناعادالنه  طور 

غرض ورزی است:
این  از  و  دارد  انگیزه  یک  او 
پول  کردن  جراحی  برای  تصمیمش 

درمی آورد.
جراح دیگر ممکن است به سادگی 
به این نتیجه برسد که اگر اذیتتان نمی 
او  نیست.  جراحی  به  نیازی  پس  کند 

اضافه می کند:
این  تاثیر  تحت  هم  ها  وکیل 
موضوع هستند که چقدر طول می کشد 
پرونده رسیدگی شود. کارخانه  به یک 

های بازرسی خراب کاری می کنند
و همینطور رسوایی پشت رسوایی 
به بار می اورند چون نمی خواستند به 
کتاب  دهند  اطالع  هایشان  مشتری 
نمی  چون  و  هستند  افتضاح  هایشان 
خواستند کار و پولشان را از دست دهند.

فریبکاری در میز مذاکره رخ 
می دهد

 ،Bazerman ی  گفته  طبق 
فاز می گذرند  از سه  مذاکره کنندگان 
وسط  در  فقط  دهند  می  نشان  که 
مذاکره است که رفتارهای غیراخالقی 

پدیدار می شوند.

۱- آماده شدن برای مذاکره:
در حین این فاز، مذاکره کنندگان 
بیشتر برای ایده آل ها آماده می شوند

و اینکه “بهتر است چه کنند”.
و  ها  ارزش  قوانین،  روی  تمرکز 
این بخش  در  کنند  رفتار  اینکه چطور 
است و پیش بینی می کند که باید چه 
طور با رفتار اخالقی بر سر میز مذاکره 

عمل کنند.

 2- شرکت در یک مذاکره:
کنندگان  مذاکره  که  فاز  این  در 
مورد  در  هستند،  مذاکره  میز  سر  بر 
پیشنهادها و توافق ها تصمیم می گیرند 
“آنچه خودشان می خواهند” غالب می 

شودو مذاکره کنندگان روی اینکه “االن 
چه چیزی برایم منطقی تر و عاقالنه تر 

هست” تمرکز می کنند.
خودخواهانه  ی  لحظه  همین  در 
است که اصول اخالقی بیشتر به یک 

گوشه کنار زده می شوند.

3- به یاد آوردن اتفاق هایی که 
در مذاکره رخ داده بود:

در این فاز که آخرین هم هست، و 
روی بده و بستان خود تامل می کنند،

انجام  است  بهتر  “آنچه  بخش 
پدیدار  دوباره  کننده  مذاکره  در  دهند” 

می شود
و آنها اغلب به عقب و کارهایشان 
نگاه می کنند و می بینند که کارهایشان 
پیشروی  بود  می  باید  آنچه  از  بیشتر 

کرده است.
دوباره  تامل  در   Bazerman
اینکه حرف  واقعی روی  رویداد  از  بعد 
ها چگونه پیش رفته، می گوید مذاکره 
چیزهای  توانند  نمی  اغلب  کنندگان 

مختلف را از دیدگاه حریف ببینند.
برای مثال مذاکره بر سر خریدن 

خانه ای را در نظر بگیرید.
گوید  می  خریدار  به  فروشنده 
خانه کال در شرایط خوبی است اگرچه 
به طور  اوقات  گاهی  داند  خودش می 
منظم سیستم گرمایشی از کار می افتد.

یک ماه بعد خریدار، مالک آن جا 
شده و سیستم گرمایشی به طور کامل 

خراب می شود.
فروشنده هنوز هم پای آن حرفش 
است  سالم  کامال  خانه  گفت  می  که 

می ماند.
اگرچه خریدار شاید احساس کند 

که فروشنده داشته یک مشکل بزرگی 
را پنهان می کرده.

من  گوید:  می   Bazerman
فکر می کنم اکثر ما یک ذهنیت قبلی 
آدم  خیلی  که  داریم  خودمان  مورد  در 

های بااخالقی هستیم
اما با این وجود بیشترمان وقتی در 
یک مذاکره باشیم کارهای خیلی بدی 

انجام می دهیم.
مستقیم  دروغ  یک  شاید  مردم 
نگویند اما می خواهند چیزهایی بگویند 
و  اخالقیت  دوپهلویی  شکل  به  که 

چگونگی آن را پنهان می کنند.
به  که  چیزهایی  به  همچنین  او 
طور حتم می توانند مذاکره کنندگان را 
در مقابل رفتار غیراخالقی آسیب پذیر 

کنند اشاره می کند:
با  هایی  انگیزه  از  صحبت  وقتی 
می  پول  زیاد  مقدار  مثل  باال  ریسک 
شود، مذاکره کنندگان بیشتر می خواهند 
اطالعاتی که توانسته اند فراهم کنند را 

تحریف کنند.
اگر مذاکره کنندگان با این درک 
رو به رو شوند که از فقدان چیزی رنج 

می برند، بیشتر می خواهند با مبالغه در 
حقیقت، آن فقدان و کمبود را کوچک 

جلوه دهند.
عدم  کنندگان  کره  مذا وقتی 
دارند،  اطالعات کمی  یا  زیاد  اطمینان 
بیشتر می خواهند از فریبکاری استفاده 

کنند.
کنند  فکر  کنندگان  مذاکره  اگر 
کرده  رفتار  ناعادالنه  آنها  با  حریفشان 
می خواهند در حین مذاکره دروغ بگویند 

تا تعادل بین شان رعایت شود.

شرکت ها چگونه می توانند به 
تبلیغ اصول اخالقی بپردازند

مذاکره  میگوید:   Bazerman
کنندگان می توانند ارزش هایشان را بی 
عیب و نقص نگه دارند و از فریبکاری 
دوری کرده و به سمت صحبت کردن 
ها  فرآیند  یا  ها  تکنیک  از  استفاده  با 

می روند.

مذاکره کنندگان برای تبلیغ اصول 
اخالقی بر سر میز مذاکره باید به تشویق 
شوند تصمیم های مهم کمتری بگیرند و 
همچنین با دقت این کار را انجام دهند.

درخواست  انواع  به  دهی  شکل 
قبل  تکنولوژیکی  های  شغل  برای  ها 
باید  که  مورد  این  در  تصمیمگیری  از 
مصاحبه شوند یا نه می تواند فرآیند را 

عادالنه تر کند.
و هنگام انتخاب یک کارمند برای 
یک موقعیت، مدیرها باید دو کارمند یا 
بیشتر را بطور همزمان مقایسه کنند نه 

یکی یکی.
حتی تغییر در جاییکه مردم قرارداد 
تشویق  را  صداقت  کنند،  می  امضا  را 

می کند.
وقتی مردم یک فرمی که بیان می 
کند باید صادقانه حرف بزنند را از قبل 
امضا می کنند، کمتر می خواهند دروغ 
امضایش  آخر  در  که  زمانی  تا  بگویند 

می کنند.
ما  گوید:  می   Bazerman
امضای  خط  کشورها  بعضی  برای 

اشتباهی داشته ایم.
باید  کنندگان  مذاکره  همچنین 
تحقیق  است.  چیز  همه  زبان  بدانند 
به   Lee Ross اجتماعی  روانشناس 
این نتیجه رسید که حرف ها چارچوب 

بندی می شوند
و روی اینکه تا چه حد می توانند 
تاثیر می گذارند.  بار آورند  به  آدمکش 
 ”Wall Street“ اینکه یک بازی را
کمتری  بخشندگی  کنیم  گذاری  نام 
را  اسمش  وقتی  تا  دهد  می  نشان  را 

“جامعه” بگذاریم،
هرچند که مبلغ پرداختی شاخص 
باشد. Bazerman می گوید وقتی 
از لغات “اولتیماتوم”،  مذاکره کنندگان 
استفاده  شدن”  “برنده  و  “حریف” 

می کنند،
می توانند بدون آگاهی حرف ها را 

به سمت فریبکاری پیش ببرند.
Bazerman امیدوار است که 
با آگاه تر کردن مذاکره کنندگان تجاری 
را  خودشان  های  ارزش  که  زمانی  از 

ندیده می گیرند،
بتواند کاری کند که توجه بیشتری 

به رفتارهایشان کنند.
نگاه  این  به  باید  گوید:ما  می  او 
جهان  نیم  توا می  چطور  که  کنیم 
تجاری را طوری تغییر دهیم که مردم 
را  اخالقی  های  راه  بیشتری  دقت  با 

پیش بگیرند.
کارهای زیادی می توانیم بکنیم تا 
مردم متفکرتر شوند و بیشتر تامل کنند.

برای جوانان  امنیت شغلی ایجاد شود
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: هر روز شاهد صدور 
بخشنامه ای جدید هستیم که این قوانین دست و پاگیر، مانع بهبود فضای 

کسب و کار است.
اولویت های دولت در سال ۹۹،  احسان قاضی زاده هاشمی درباره 
اظهار داشت: همه مسئوالن به ویژه دولتمردان باید تدابیر الزم را اتخاذ 

کنند تا هر چه سریع تر از بحران کرونا خارج شویم.
وی ادامه داد: پس از آن، مهمترین اولویت کشور این است که اوضاع 
معیشت مردم و حوزه اقتصادی کشور بهبود یابد، به گونه ای که به ثبات و 
آرامش اقتصادی دست یابیم و مردم ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب 

و کار را به خوبی احساس کنند.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: برای برون رفت از مشکالت اقتصادی و همچنین رونق تولید، باید 
سیاست گذاری های اقتصادی متناسبی اعمال شود و همچنین باز کردن 
فضای اقتصادی کشور اهمیت زیادی دارد چرا که ما هر روز شاهد صدور 
بخشنامه ای جدید هستیم که این قوانین دست و پاگیر، مانع بهبود فضای 

کسب و کار است.
قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: بهره مند شدن مردم از امنیت شغلی 
و ثبات نسبی اقتصادی، مهم ترین اولویت و مؤلفه ای است که دولتمردان 

در سال ۹۹ باید به آن توجه داشته باشند.

 دیپلماسی اقتصادی نیاز به تقویت دارد
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: باید در سال جدید از 
بخش خصوصی استفاده حداکثری شود و دولت نباید در امور اقتصادی 

دخالت های بی مورد داشته باشد.
عزت اهلل اکبری تاالرپشتی درباره اولویت های مجلس یازدهم، گفت: 
مطالبه اصلی مردم رفع مشکالت معیشتی و ساماندهی اقتصاد کشور است 
که این مساله مستلزم آن است که صنعت و تولید متحول شود و در فضای 

کسب و کار کشور هم تحوالت اساسی ایجاد شود.
وی افزود: برای رونق تولید الزم است از صدور مجوزهای دست و 
پا گیر خودداری شود و دولت هم نباید در امور اقتصادی دخالت های بی 

مورد داشته باشد.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم بیان کرد: باید در سال ۹۹ 
از بخش خصوصی استفاده حداکثری شود و هر چه بیشتر دولت از امور 
اقتصادی کنار بکشد بهتر است چرا که دخالت دولت در امور اقتصادی 

هیچ سودی ندارد.
اکبری تاالرپشتی تصریح کرد: همانطور که مردم در فضای سیاسی 
مشارکت می کنند، الزم است در امور اقتصاد و تولید هم از مردم استفاده 

حداکثری شود و آنان بتوانند در این امور هم ورود کنند.
وی با بیان اینکه دیپلماسی پارلمانی و اقتصادی باید تقویت شود، 
اظهار داشت: متاسفانه دولت صرفًا دیپلماسی سیاسی را سرلوحه خود قرار 
داده است در حالی که باید دیپلماسی اقتصادی را هم مورد توجه قرار دهد.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه بی برنامگی های 
گونه  تحریم ها هیچ  است، گفت:  اقتصادی شده  باعث مشکالت  دولت 
تاثیری در مشکالت اقتصادی کشور نداشته است و بعضًا خود تحریمی ها 
باعث مشکالت کشور شده و ما به جای آنکه دنبال غربی ها برویم، باید 

بر ظرفیت های اقتصادی خودمان تکیه کنیم. 

بررسی ترمیم معیشت بیکارشدگان کرونا 
نایب رئیس مجلس گفت: راه های رسیدگی به وضعیت درآمدی اقشار 
آسیب پذیر و متاثر از شیوع ویروس کرونا، در جلسه هیئت رئیسه مجلس 

به همراه روسای کمیسیون های تخصصی بررسی شد.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسالمی اعالم کرد: 
کمیسیون های  روسای  و  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  جلسه 
اقشار  درآمدی  وضعیت  به  رسیدگی  موضوع  با  امروز  صبح  تخصصی، 

آسیب پذیر به واسطه شیوع این ویروس برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد که مجلس از سه شنبه، ۱۹ فروردین 
جلسات علنی به صورت حضوری و رسمی داشته باشد و کمیسیون ها هم 

از فردا جلسات رسمی خود را دنبال کنند.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: موضوع رای اعتماد 
به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در دستور جلسه علنی روز چهارشنبه 

مجلس خواهد بود.
در  کشور  و  بهداشت  وزرای  حضور  شدن  قطعی  از  همچنین  وی 
جلسات علنی این هفته مجلس برای ارائه گزارش درباره آخرین تحوالت 

کرونا و بررسی شرایط کشور خبر داد.
نایب رئیس مجلس بیان کرد: بررسی چگونگی تأمین درآمد اقشاری 
که اشتغال روزانه داشته و امروز به خاطر شیوع کرونا محل درآمدی ندارند، 
با همکاری دولت،  بود که مقرر شد  این جلسه  از مهم ترین موضوعات 
محلی برای تأمین درآمد این افراد مشخص شود. همچنین ضرورت تعریف 
صحیح از فاصله گذاری اجتماعی و اطالع رسانی به مردم از موضوعات 

دیگری بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
مصری تصریح کرد: مقرر شد کمیسیون اقتصادی مجلس برای ایجاد 
مسیری جهت تأمین درآمد اقشار آسیب پذیر فردا )دوشنبه( با وزرای مربوطه 

جلسه ای برگزار کند تا نحوه جبران کمبودها مشخص شود.

اولین گام برای »جهش تولید«
 اصالح نظام اداری است

جهش تولید بدون اصالح بنیادی ساختارهای اداری امکان پذیر نیست 
و بروکراسی اداری اجازه جهش در تولید را نمی دهد.

ابوالفضل ابوترابی عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی 
مجلس در مورد راهکارهای تحقق شعار »جهش تولید« گفت: جهش تولید 
بدون اصالح بنیادی ساختارهای اداری امکان پذیر نیست و بروکراسی 

اداری اجازه جهش در تولید را نمی دهد.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه همه 
کشورهایی که امروز به توسعه اقتصادی دست یافته اند در گام اول نظام 
اقتصادی خود را اصالح کردند، اظهار داشت: مالزی ظرف ده سال از کشور 
جهان سوم به کشور پیشرفته ای تبدیل شد و برزیل و آفریقای جنوبی برای 

جهش در تولید ابتدا نظام اداری خود را اصالح کردند.
اظهار  مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  مرکزی  شورای  عضو 
درصد   2 تا   ۱.5 در کشور حداکثر ساالنه  موجود  اداری  نظام  با  داشت: 
جهش در تولید را تجربه می کنیم. این در حالی است که باید نرخ رشد 

اقتصادی به 5 تا ۷.5 درصد افزایش یابد.
وی با بیان اینکه ظرفیت های داخلی برای جهش در تولید آماده است، 
گفت: باید اقدامات اساسی برای اصالح بنیادین در نظام اداری آغاز شود.

ابوترابی با اشاره به تدوین طرح مدیریت جامع شهری و روستایی در 
راستای اصالحات اداری کشور در مجلس دهم گفت: متأسفانه این طرح در 
مجلس دهم تصویب نشد و امیدواریم در مجلس یازدهم به تصویب برسد.

دنبال  به  طرح  این  گفت:  طرح  این  جزئیات  خصوص  در  وی 
تمرکززدایی است تا به این وسیله استعدادهای محلی شکوفا شود و امور 
به حاکمیت ملی و محلی تقسیم گردد. در صورت تصویب نهایی این طرح 
نظام بودجه ریزی کشور، نظام مالیاتی، اداری و بانکی نیز اصالح خواهد شد.

جوانان ایرانی پرچم دار خدمت رسانی به نیازمندان شدند
معاون اول رئیس جمهور گفت: جوانان راه  تاب آوری و توانمند شدن ملت 

و میهن را هموار می کنند.
اسحاق جهانگیری در حساب کاربری خود در توئیتر با اشاره به فرارسیدن 
سالروز والدت حضرت علی اکبر )ع( و روز جوان نوشت: » روز جوان را در این 
جوانی  می گویم.  تبریک  و  می دارم  گرامی  صمیمانه  کشور  کرونایی  وضعیت 

همیشه فرصت است و در این دوران فرصتی ارزشمندتر.
 جوانان ایرانی این روزها دلسوزانه به مدد مادران و پدران خویش در مقابله با 
 کرونا آمده اند و پرچم دار خدمت رسانی به نیازمندان و تقویت  همبستگی اجتماعی 
شده اند و می کوشند چرخ های بهداشت، درمان، آموزش، تولید و صنعت کشور به 

اقتضای شرایط جدید، بی وقفه بچرخد.
 جوانان عزیز شما هستید که راه  تاب آوری و توانمند شدن ملت و میهن را 

هموار می کنید، خدا قوت.«

اعتماد به جوانان همیشه نتایج درخشانی به بار آورده است
رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: اعتماد به جوانان، چه در سالهای 
سرنوشت ساز دفاع مقدس و چه سایر عرصه ها، همیشه نتایج درخشانی به بار 

آورده است.
محمود واعظی طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: میالد حضرت 
علی اکبر )ع( و روز جوان را خدمت همه مردم، بویژه جوانان عزیز و برومند 
اعتماد  و  اعتقاد  جوانان  به  همیشه  می کنم. شخصًا  عرض  تبریک  کشورمان 
داشته ام و هیچ گاه از میدان دادن به آنها پشیمان نشده ام. جوانگرایی شعار مبنایی 
به  اعتماد  انقالب نشان می دهد،  تاریخ  بررسی  بوده و  جمهوری اسالمی هم 
جوانان، چه در سالهای سرنوشت ساز دفاع مقدس و چه سایر عرصه ها، همیشه 

نتایج درخشانی به بار آورده است.
وی در ادامه آورده است: در دولت تدبیر و امید تالش کردیم، مطابق با 
وعده های رئیس جمهور محترم، بیش از پیش از ظرفیت و شور و نشاط و نیروی 
جوانان در جایگاه ها و موقعیت های مهم مدیریتی استفاده شود. نماد این رویکرد 
امروز اگرچه مهندس آذری جهرمی است که مردم به او لقب »وزیر جوان« 
داده اند، اما عالوه بر ایشان، هزاران جوان دیگر نیز در رده های مختلف مدیریتی 
در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی مشغول به خدمت شده اند. به استفاده از 
ظرفیت و توان باالی جوانان ایمان داریم و انشااهلل این رویه را ادامه خواهیم داد.

تحریم اقالم بهداشتی؛ اقدامی ضدحقوق بشری 
دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه تحریم اقالم بهداشتی، اقدامی 
غیرقانونی و ضدحقوق بشری است، تاکید کرد: ترامپ خطرناک تر از کرونا است.

دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری 
خود در توئیتر تاکید کرد: تحریم اقالم بهداشتی، اقدامی غیرقانونی و ضدحقوق 

بشری و نماد دشمنی آشکار ترامپ با ملت  ایران است.
وی در ادامه آورده است: مخالفت آمریکا با اعطای تسهیالت درخواستی 
ایران از صندوق بین المللی پول برای تأمین اقالم مورد نیاز مقابله با کرونا، مصداق 

واقعی  جنایت علیه بشریت است. ترامپ خطرناک تر از کروناست.

تقاضای مخالفت اتحادیه اروپا با تحریم های آمریکا 
سفیر جمهوری اسالمی ایران در بروکسل طی نامه ای به مسئول عالی 
تداوم  با  اتحادیه  این  اعضای  اروپا خواستار مخالفت  اتحادیه  سیاست خارجی 

تحریم های یک جانبه آمریکا شد. 
غالمحسین دهقانی با ارسال نامه ای به جوزپ بورل مسئول عالی سیاست 
خارجی و امنیتی و نایب رئیس کمیسیون اروپا، آثار مخرب شیوع ویروس کرونا بر 
کشور و تأثیر همزمان تحریم های یکجانبه و غیرقانونی ایاالت متحده را تشریح 
کرد و خواستار مخالفت اعضای اتحادیه با تداوم تحریم های یکجانبه امریکا شد.

وی به کمبود تجهیزات حیاتی پزشکی اشاره کرد و گفت: تعدادی از بهترین 
پزشکان و پرستاراِن فعال در خط مقدم مبارزه با این ویروس و همچنین 32۹4 
تن از دیگر هموطنان جان خود را از دست داده و 53 هزار تن دیگر نیز به این 

ویروس آلوده شده اند.
دهقانی در ادامه به دو نامه ارسالی از طرف حجت االسالم حسن روحانی 
رئیس جمهور و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، به مقامات اروپا و دبیر کل 
سازمان ملل متحد اشاره کرد و تاکید کرد که تحریم های یکجانبه و غیرقانونی 
آمریکا که در قالب کارزار فشار حداکثری به ایران تحمیل شده است، ظرفیت های 
با این ویروس را، بدون حمایت بین المللی،  ایران برای مبارزه موثِر درازمدت 

تضعیف می کند.
سفیر جمهوری اسالمی ایران همچنین به همراهی برخی از مقامات بلندپایه 
سازمان ملل، از جمله میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد؛ هالل اِلِور 
گزارشگر ویژه ملل متحده برای حق غذا و آلِنا دوهان گزارشگر ویژه ملل متحد 
برای اقدامات زورمدارانه یکجانبه در مخالفت با تحریم های یکجانبه بدلیل آثار 
آنها بربرخورداری از حقوق بشر، اشاره کرد و گفت: درخواست ایران برای مردود 
دانستن تحریم های غیرانسانی آمریکا مورد استقبال نهادهای بین المللی واقع 
شده و مقامات این سازمان ها ادامه تحمیل تحریم های اقتصادی را مخِل حق 
شهروندان عادی برای برخورداری از حقوق اولیه خود دانسته، نسبت به موانع 
موجود بر سر راه واردات تجهیزات پزشکی که ممکن است به فروپاشی نظام 
بهداشتی درمانی کشورها بیانجامد هشدار داده اند و از جامعه بین الملل خواسته اند 
که تدابیری فوری برای رفع، یا حداقل تعلیق همه تحریم های اقتصادی تا زمان 

فائق آمدن بر معضل کنونی اتخاذ کند.
دهقانی در پایان از آقای بورل درخواست کرد موضوع را به سمع وزیران 
خارجه اتحادیه اروپا برساند تا آنها نیز در کنار مردم ایران ایستاده و از خواست 
مشروع مردم برای خاتمه تحریم های آمریکا که خالف حقوق بین الملل و قطعنامه 

223۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است حمایت کنند.

وزارت خارجه برای افزایش تولید باید منابع مالی وارد کشور 
کند

یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: وزارت خارجه رابطه اقتصادی خود 
را باید با کشورهای همسایه و منطقه حل و فصل کرده و منابع مالی وارد کشور 

کنیم تا تولید را باال ببریم.
عبدالرضا فرجی راد سفیر اسبق ایران در نروژ و مجارستان درباره راهکارهایی 
که می تواند در سال جدید ظرفیت های مغفول مانده سیاست خارجی کشور را 
فعال کند، اظهار داشت: یک استراتژی جدید باید در سال ۹۹ در نظر بگیریم 
و برای حوزه سیاست خارجی کشور تدوین کنیم. ما به طور سنتی روندی را 
طی می کنیم که مبتنی بر حوادث بوده است و این روند در طول سال ۹۸ نیز 
طی شد اما آنچه به نظر بنده مهم می رسد، این است که برای سال جدید باید 
استراتژی جدیدی را تدوین کنیم و با توجه به اینکه موضوع شیوع کرونا در 
جهان و به تبع آن در ایران رخ داده و فشارهای اقتصادی بر کشورمان مضاعف 
شده و همچنین خواهد شد، تمامی پیامدها و نتایج مورد بررسی و تحلیل قرار 

گرفته و برای آن راهکار در نظر گرفته شود.
کارشناس مسائل سیاست خارجی گفت: مسئله کرونا از لحاظ اقتصادی 
باید برای تمامی مسائل  نتایج بدی برای کشور خواهد داشت و به نظر بنده 

مختلف یک استراتژی کامل تدوین شود.
افزود:  کشور  خارجی  سیاست  حوزه  بودن  فراگیر  به  اشاره  با  فرجی راد 
تدوین استراتژی برای کشور باید شامل تمامی امور باشد و مسائلی چون برجام، 
موضوعات منطقه، همسایگان و به خصوص عراق، رابطه با اروپا و همچنین 
نگرش جدید به چین را در بربگیرد.وی عنوان کرد: این موضوعات را باید جدی 
گرفت و روی آنها کار شود تا هم بتوانیم آرامش به کشور بدهیم، هم رابطه 
اقتصادی خود را حل و فصل کرده و هم منابع مالی وارد کشور کنیم تا تولید را 
باال ببریم.تحلیلگر مسائل بین الملل با اشاره به تشکیل مجلس یازدهم در سال 
جاری تصریح کرد: باید این نکته را مورد توجه قرار داد که در سال ۹۹ مجلسی 
جدید روی کار خواهد آمد و همچنین به انتخابات ریاست جمهوری و دولت 
جدید نزدیک خواهیم شد که خود این موضوع نیازمند مدیریت فضا بوده و در 
تدوین استراتژی جدید باید مدنظر قرار گرفته شود.فرجی راد خاطرنشان کرد: 
باید  برای سیاست خارجی  اولویت دار  برای سال ۹۹ یک حوزه  بگوییم  اینکه 
مدنظر قرار گیرد، اشتباه است و با توجه به پیچیدگی شرایط، باید نگاه جدیدی 

به این حوزه داشته باشیم تا بتوانیم از پس مشکالت بربیاییم.
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زیر نظر: ناظم رام
 علی بهرام پور

نویسنده و مدرس 

چرا افرادی که وابسته به اصول اخالقی هستند، مذاکره 
کنندگانی می شوند که اصول اخالقی را رعایت نمی کنند؟

مجرم  که   Bernie Madoff شرکت،  سهام  دالل 
شناخته شد وقتی داشت میلیون ها دالر پول را از مشتری 
ها می دزدید،دقیقا می دانست دارد چه کار می کند اما باز 

هم مشاور مالی نقشه ی Ponzi را به تنهایی در آمریکا به 
انجام نرساند.

تعدادی همدست غیرعمدی داشت.
صدها سرمایه گذار که به سرمایه کاله برداری شده اش 
اعتماد داشتند، حتی با اینکه تعداد زیادی مشکوک شدند 
که دارد اتفاق عجیبی می افتد چون سرمایه ی کم ریسک 
بطور نمایشی بازار سهام را طی چندین سال پشت سر هم 

فراتر برد و حقیقت را به مبارزه طلبید.

تکنیک ها یا فرآیند ها

 رعایت اصول اخالقی در مذاکره
چرا افرادی که وابسته به اصول اخالقی هستند، مذاکره کنندگانی می شوند که اصول اخالقی را رعایت نمی کنند؟
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انجمنهای  کانون  رئیس  نایب 
از  انتقاد  با  ساختمانی  کارگران  صنفی 
ثبت  خصوص  در  رسانی  اطالع  نحوه 
دریافت  برای  ساختمانی  کارگران  نام 
تسهیالت ارزان و سوء استفاده عده ای 
سودجو در این خصوص، از وزارت کار 
هرگونه  اختصاص  برای  که  خواست 
وام کم بهره یا واریز کمکهای مالی به 
کارگران ساختمانی از طریق اطالعات 
اقدام  رفاهی  در سامانه  آنها  ثبت شده 

کند.
سید هادی ساداتی درباره مصوبات 
از  حمایت  در  کرونا  با  مقابله  ستاد 
اظهار  روزمزد  و  ساختمانی  کارگران 
اخیر  روزهای  در  آنکه  علیرغم  کرد: 
که  شود  می  اعالم  ها  رسانه  از  مدام 
از  دیده  آسیب  کارگران  به  است  قرار 
کرونا بیمه بیکاری و بسته های حمایتی 
اختصاص داده شود ولی متاسفانه هیچ 
این  در  ای  نامه  آیین  و  دستورالعمل 
خصوص صادر نشده که بتوانیم موضوع 

را پیگیری کنیم.
کارگران ساختمانی به کجا 

مراجعه و ثبت نام کنند؟
ساختمانی  کارگران  افزود:  وی 
کسی  کنند  می  مراجعه  کجا  هر  به 
و  رات  ا د ا نیست.  نها  آ پاسخگوی 
سازمانها هم تعطیل هستند و کارگران 
ساختمانی سردرگم و منتظرند و نمی 
چه  به  و  مراجعه  کجا  به  باید  دانند 

طریقی اقدام کنند؟
های  انجمن  کانون  رئیس  نایب 
صنفی کارگران ساختمانی تصریح کرد: 
دیگری  زمان  هر  از  بیش  امروز  آنچه 
دهد،  می  آزار  را  ساختمانی  کارگران 
عدم اجرای مصوبات و اقدامات حمایتی 
کارگران  چون  است،  شده  بینی  پیش 
ساختمانی جزو کارگران روزمزد هستند 
را  خود  یومیه  مخارج  آن  طریق  از  و 

سپری می کنند.

ماه  اسفند  از  داد:  ادامه  ساداتی 
دلیل شرایط  به  تا کنون  سال گذشته 
انجام  از  عموم شهرها  کرونا  از  ناشی 
هرگونه کار توسط کارگران ساختمانی 
هم  کارفرمایان  و  کنند  می  ممانعت 
لذا  دهند  نمی  نشان  زیادی  تمایل 
در  شدیدا  روزمزد  ساختمانی  کارگران 
این جریان آسیب دیده و معیشت آنها 

به خطر افتاده است.
واریز کمکهای مالی به حساب 

یارانه کارگران ساختمانی 
مبلغ  اختصاص  به  اشاره  با  وی 
5000 میلیارد تومان اعتبار به صندوق 
بیمه بیکاری برای حمایت از کارگران 
آسیب دیده از کرونا اظهار کرد: بر اساس 
خصوص  در  محدودیت ها  مصوبه  این 
داشتن سابقه برای کارگران برداشته و 
تالش شده در چنین شرایط بحرانی به 
قشر آسیب پذیر کمک شود. متاسفانه 
کارگران ساختمانی مشمول قانون بیمه 
بیکاری نیستند و انتظار داریم هر کمکی 
که به کارگران ساختمانی می شود چه 
به صورت سبد کاالیی چه کمک مالی 
از طریق واریز به حساب یارانه هایشان 

صورت گیرد.
کارگران  صنفی  انجمن  رئیس 
ساختمانی مازندران درباره اختصاص وام 

ساختمانی  کارگران  تومانی  میلیون  دو 
با بهره پایین نیز گفت: متاسفانه اعالم 
پرداخت وام دو میلیون تومانی مشکالتی 
را در روزهای اخیر به وجود آورده است. 
کارگران  که  شده  اعالم  ها  رسانه  در 
نام  ثبت  باید  وام  متقاضی  ساختمانی 
کنند ولی اعالم نکرده اند که در کجا یا 

چه سایتی باید ثبت نام صورت گیرد؟
سردرگمی کارگران ساختمانی 

و داللی عده ای سودجو!
طریق  از  کرد:  تصریح  ساداتی 
انجمن های صنفی کارگران ساختمانی 
از  بسیاری  در  که  اند  داده  گزارش 
شهرها عده ای سودجو به صورت چراغ 
شناسند  می  که  کارگرانی  با  خاموش 
تماس گرفته و از آنها برای گرفتن وام 
دعوت می کنند؛ حتی از ۱0 هزار تومان 
مبلغ  عنوان  به  هم  تومان  هزار   30 تا 
پیش ثبت نام از کارگران ساختمانی در 
برخی کافی نت ها گرفته اند. چرا قبل 
از آنکه مقدمات و تشریفات کار پیش 
بینی شود آن را اعالم می کنند تا عده 
را  کارگران  جیب  سودجو  و  دالل  ای 

اینگونه خالی کنند؟
صنفی  انجمن  رئیس  گفته  به 
نحوه  مازندران  ساختمانی  کارگران 
از  حمایت  خصوص  در  رسانی  اطالع 

و  وام  کارگران ساختمانی و تخصیص 
بسته حمایتی نه تنها باعث گمراهی و 
سردرگمی کارگران ساختمانی شده بلکه 
سوء استفاده عده ای دالل و سودجو را 
راه  که  حالی  در  است  داشته  دنبال  به 
ساختمانی  کارگران  معیشت  به  کمک 

نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد.
کارگران  کامل  اطالعات  ثبت 

ساختمانی در سامانه رفاهی
کار  وزارت  از  حال  عین  در  وی 
وام  اختصاص  صورت  در  تا  خواست 
کارگران  به  مالی  کمک  هرگونه  یا 
رفاهی  سامانه  طریق  از  ساختمانی 
و  کند  م  قدا ا نی  ساختما رگران  کا
کارگران  کامل  اطالعات  و  آمار  گفت: 
ساختمانی اعم از کد ملی، تعداد اعضای 
خانوار و مشخصاتشان در سامانه رفاهی 
رسیده  ثبت  به  ساختمانی  کارگران 
و  کار  وزارت  اختیار  در  سامانه  این  و 
می  و  است  اجتماعی  تامین  سازمان 
تواند با استخراج اطالعات از آن بهره 

برداری کرد.
سامانه  این  در  افزود:  ساداتی 
بیش از یک میلیون و 200 هزار کارگر 
ساختمانی ثبت نام کرده اند که اطالعات 
و  پایش  مرتب  بیمه  با  ارتباط  در  آنها 
رصد می شود لذا چنانچه بحث حمایت 
از کارگران روزمزد و ساختمانی مطرح 
است می توان با مراجعه به این سایت 
و دریافت اطالعات کارگران ساختمانی 
نسبت به واریز کمک مالی و معیشتی 
یا وام دو میلیون تومانی به حسابهای 

یارانه اقدام کرد.
کارگران  از  حمایت  راستای  در 
روزمزد و ساختمانی و با تشخیص وزارت 
کار،  اختصاص وام ها و تسهیالت کم 
و  مناسب  حمایتی  های  بسته  بهره، 
کارتهای خرید اعتباری از سوی دولت 
پیش بینی شده که در اختیار متقاضیان 

قرار می گیرد.

نحوه فعالیت و ساعت کاری بانک آینده از ۱6 تا ۲۱ فروردین ماه 
۱399

بانک آینده همگام با آخرین تصمیمات مراقبت از سالمتی 
به منظور  نیز مشتریان محترم  انسانی فعال در شعب و  سرمایه 
قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا، ساعات کاری شعب و ادارات 

مرکزی خود را اعالم کرد.
بر این اساس شعب بانک، شنبه ۱3۹۹/0۱/۱6 تا پنج شنبه 

گرامی  مشتریان  به  خدمت رسانی  آماده  0۸:30تا۱2:30  ساعت  از   ۱3۹۹/0۱/2۱
خواهد بود. همچنین ساعت حضور همکاران ادارت مرکزی و شعب نیز از ساعت 

0۸:00تا۱3:00با حداقل حضور نیروی انسانی می باشد.
ضمنًا تمامی شعب و ادارات مرکزی در روز پنج شنبه ۱3۹۹/0۱/2۱ تعطیل 

خواهند بود. 

کیف پول« الکترونیک بانک صادرات در راه اپلیکیشن »صاپ
امضای تفاهم نامه بانک صادرات و دانشگاه پیام نور

پول«  »کیف  شدن  عملیاتی  از  صادرات  بانک  مدیرعامل 
در  »صاپ«  اپلیکیشن  در  صادرات  بانک  الکترونیک  )کدخوان( 
حجت اله  صادرات،  بانک  داد.روابط عمومی  خبر  نزدیک  آینده 
صیدی با اعالم این خبر، بر لزوم استفاده هرچه بیشتر از خدمات 
غیرحضوری بانکداری الکترونیک در شرایط ویژه کنونی تاکید و 

اظهار کرد: کاهش نیاز مشتریان برای مراجعه حضوری به شعب با وجود گسترش 
ویروس کرونا در جامعه، از مهمترین اهداف کنونی بانک صادرات  است که این 
این  در  پیگیری می شود.  الکترونیک  بانکداری  روزافزون خدمات  توسعه  با  هدف 
بیشتر، خدمت  به گزینه های  بانک«  بر تجهیز نسخه  جدید »همراه  راستا عالوه 
»کیف پول« الکترونیک بانک صادرات در اپلیکیشن پرداخت »صاپ« با امکانات 
ویژه به زودی در اختیار مشتریان بانک و هموطنان قرار خواهد گرفت.صیدی با 
تشکر از زحمات پرسنل بانک در ارائه خدمت به مشتریان و هموطنان  با وجود 
دشواری های کاری ناشی از گسترش ویروس کرونا، با تاکید بر پایداری منابع، افزایش 
منابع ارزان قیمت و کاهش بهای تمام شده پول را از جمله عوامل مهم توانمندی 
بانک برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور در سال »جهش تولید« 
عنوان کرد.وی سودآوری و تحقق اهداف بانک به منظور تقویت آمادگی کمک به 
اقتصاد کشور در سال جاری را از دیگر برنامه های بانک اعالم کرد.مدیرعامل بانک 
صادرات  درخصوص آموزش نیروی انسانی گفت: تربیت نیروی انسانی کارآمد و 
با انگیزه برای خدمت به بخش های مختلف اقتصادی کشور، در بانک صادرات  با 
جدیت دنبال می شود و این مهم باید بیش از گذشته مورد توجه مدیران قرار گیرد.

با تکریم خدمات همت اله حسین زاده سوادی  و علی ملکان، مدیران شعب  وی 
سابق جنوب و شمال تهران بانک صادرات، حکم مدیریت جدید این منااطق را به 
حسین سالمتیان قمصری و عبدالرضا شریعتی اعطا کرد.حسین سالمتیان قمصری، 
پیش از این، ریاست اداره کل پیگیری و وصول مطالبات کالن بانک صادرات  را 
این سمت، مدیر شعب  از تصدی  تا قبل  نیز  برعهده داشت و عبدالرضا شریعتی 

شرق تهران بانک صادرات  بود.

کارنامه موفق بانک مهر ایران در سال سخت اقتصادی
در حالی که سال ۱3۹۸ از نظر اقتصادی سال سختی بود و 
بنگاه ها و بانک های مختلف با دشواری های فراوانی روبرو بودند، 
اما بانک قرض الحسنه مهر ایران توانست مانند دو سال قبل از آن، 
عملکرد مطلوبی بر جای گذارد .روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، رشدی که اکنون تبدیل به یک روند شده و می رود 

تا بزرگ ترین بانک قرض الحسنه کشور را به یکی از بزرگ ترین بانک های کشور 
تبدیل کند. با هم ببینیم بانک مهر ایران در سال گذشته چه کرده است.میزان منابع 
و افزایش آن، یکی از اصلی ترین شاخص هایی است که می توان عملکرد بانک ها را 
مطابق با آن سنجید و مورد ارزیابی قرار داد. منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
سال ۱3۹۸ به 300 هزار میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به سال ۱3۹۷ بیش از ۷6 
درصد افزایش داشته است. منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران در سه سال ۱3۹6، 
۱3۹۷ و ۱3۹۸ به ترتیب ۱۱0 هزار میلیارد ریال، ۱۷0 هزار میلیارد ریال و 300 
هزار میلیارد بوده که به ترتیب رشد ۸2 درصد، 54 درصد و ۷6 درصدی را نسبت 
به سال پیش از خود تجربه کرده است. از خاطر نبریم که رشد نقدینگی کشور در 
این سال ها بین 20 تا 30 درصد بوده و با در نظر گرفتن این پارامتر، باز هم منابع 
بانک مهر ایران رشدی چشمگیر داشته است. این یعنی رشد منابع بانک واقعی و 
بیش از رشد نقدینگی کشور بوده است. همچنین به علت مستمر و متوالی بودن این 
رشد قابل توجه منابع در طول سه سال، می توان گفت این رشد یک روند بوده و 
تنها در یک سال و بر اساس سیاست ها و اقدامات موقتی نبوده، بلکه نشان از یک 

استراتژی و چارچوب عملکرد مشخص در این حوزه دارد.
گامی بلند در راستای گسترش دربرگیری عقد قرض الحسنه

مصارف بانک نیز که تسهیالت پرداخت شده به مشتریان را شامل می شود در 
سال ۱3۹۸ به 2۸۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال ۱3۹۷ که این عدد 
۱64 هزار میلیارد ریال بود، بیش از ۷۱ درصد رشد داشته است. البته این شاخص در 
سال ۱3۹۷ نیز نسبت به سال قبل از خود 62 درصد رشد داشته است. این رشد میزان 
مصارف همپای رشد منابع نشان می دهد که بانک مهر ایران متناسب با منابعی که 
جذب کرده، تسهیالت پرداخت کرده و مطابق رسالت خود که گسترش دربرگیری 
و ترویج عقد قرض الحسنه بوده، گام برداشته است.تعداد تسهیالت پرداخت شده 
در سال های ۱3۹6، ۱3۹۷ و ۱3۹۸ نیز خود گواهی بر صحت گزاره پیشین است. 
این شاخص در سه سال یاد شده به ترتیب ۷52هزار، یک میلیون و 230هزار و 2 
میلیون و 200 هزار فقره بوده و در سال ۱3۹۸ بیش از ۷۸ درصد نسبت به سال 

قبل از خود رشد داشته است.

ساعات خدمت رسانی بانک دی به مشتریان تا ۲۰ فروردین
اعتباری  موسسات  و  ها  بانک  کانون  تصمیم  راستای  در 
خصوصی، بانک دی ساعت کار ستاد و شعب خود را از تاریخ ۱6 
فروردین ۱3۹۹ تا 20 فروردین ۱3۹۹ اعالم کرد.از روابط عمومی 
بانک دی ،در راستای تصمیم کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی، بانک دی ساعت کار ستاد و شعب خود را از تاریخ ۱6 

فروردین ۱3۹۹ تا 20 فروردین ۱3۹۹ اعالم کرد.تمامی شعب بانک دی در تاریخ 
اعالم شده روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت 0۸:30 الی ۱2:30 آماده خدمت رسانی 
به مشتریان هستند.شایان ذکر است که کارکنان ستاد بانک دی نیز روزهای شنبه 
تا چهارشنبه از ساعت 0۸:00 الی ۱3:00 آماده پاسخگویی به مراجعان خواهند بود.

مشتریان بانک دی در تمامی ساعات می توانند خدمات بانکی مورد نیاز خود را از 
طریق سرویس های آنالین بانک، نظیر اینترنت بانک و همراه بانک دریافت کنند.

همچنین مرکز ارتباط با دی با شماره تلفن 2۸۹30 به صورت شبانه روز آماده راهنمایی 
و پاسخگویی به پرسش های مشتریان است.

حمایت بانک و بیمه سامان ازطرح ملی درمان بیماران کرونایی 
با پالسما

بانک سامان و بیمه سامان در راستای مسئولیت های اجتماعی خود اقدام به 
حمایت از طرح ملی درمان بیماران کرونایی با پالسمای خون کرد.روابط عمومی 
با شیوع بیماری کرونا  بیمه سامان، بانک سامان و شرکت بیمه سامان هم زمان 
یافتن  به  ایفای مسئولیت های اجتماعی خود و برای کمک  در کشور در راستای 
راهی برای درمان این بیماری، از طرح درمان بیماران کرونایی با پالسمای خون 
حمایت کردند.بر این اساس، بانک سامان و بیمه سامان در این خصوص اقدام به 
از پیشگامان صنعت پالسمای کشور  به عنوان یکی  با شرکت درمان آرا  همکاری 
کردند تا فرصتی برای کمک به سیستم درمانی کشور به وجود بیایید.در این راستا، 
شرکت درمان آرا که نقش محوری در تأسیس و توسعه مراکز جمع آوری پالسما 
داشته و از مراکز خوش نام در این عرصه است، از ابتدای همه گیری این بیماری، 
پیشنهاد درمان بیماران کرونایی با استفاده از پالسمای خون شفا یافتگان را مطرح 
و با حمایت تشکیالتی و مالی از پژوهشگران این شیوه درمانی را به شکل یک 
کار آزمایی بالینی باهدف درمان 200 بیمار در چند مرکز درمانی آغاز کرد تا پس از 
بررسی نتایج و در صورت موفقیت، این روش به عنوان یک شیوه استاندارد در اختیار 
تمام مراکز درمانی کشور قرار بگیرد.الزم به ذکر است قبل از ایران، مراکز تحقیقاتی 
چین به دنبال استفاده از این شیوه بودند اما به دلیل آنکه چین همانند ایران در صنعت 
پالسما توسعه یافته نیست، گزارش دقیقی از موفقیت این پروژه در چین وجود ندارد 
اما از هفته گذشته سازمان غذا و داروی آمریکا این شیوه درمانی را به عنوان یکی 
از درمان های بیماری کرونا تائید کرده و هم اکنون چندین مرکز پالسما در امریکا 
مشغول کار بر روی این شیوه درمانی هستند.در همین حال بیمه سامان در راستای 
مسئولیت های اجتماعی خود، تمامی پژوهشگران و حامیان مالی این پروژه را تحت 
پوشش بیمه مسئولیت مدنی قرار داد و بانک سامان نیز در همین راستا، ۷0 درصد 

از حق بیمه سنگین این طرح را پوشش داد تا این طرح ملی بتواند عملیاتی شود.

زمان برگزاری نشست فوق العاده اوپک پالس در هاله ای از ابهام
برگزاری نشست کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در تاریخ ۱۸ فروردین ماه 
به دلیل رد و بدل کردن اتهام ها بین ریاض و مسکو درباره بحران کنونی بازار نفت 

و انداختن تقصیرها گردن یکدیگر، با ابهام هایی همراه است.
سازمان  غیرعضو  و  عضو  کشورهای  بلومبرگ،  خبرگزاری  گزارش  به 
همگرا  با  دارند  تالش  که  پالس  اوپک  به  موسوم  نفت  صادرکننده  کشورهای 
کردن دیدگاه ها، بازار نفت را از بحران کنونی نجات دهند و با کاهش عرضه ای 
خیره کننده از سقوط بیشتر قیمت نفت جلوگیری کنند، بعید به نظر می رسد درباره 
به  امروز دوشنبه ششم مارس )۱۸ فروردین ماه(  اوپک پالس  برگزاری نشست 

توافق نظر برسند.
یک مقام مطلع از این موضوع گفت: کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای 

رایزنی در این باره به زمان بیشتری نیاز دارند.
و  این نشست  برگزاری  افتادن  تعویق  به  از  و گمانه زنی ها حکایت  خبرها 

موکول شدن آن به روزهای آینده دارد.
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز جمعه )۱5 فروردین ماه( خروج 
عربستان از توافق عرضه نفت و همچنین تأثیر ویروس کرونا بر تقاضای جهانی 

این کاال را از عوامل سقوط اخیر قیمت نفت دانست.
وی در دیدار با الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه اعالم کرده بود عربستان 
قصد دارد از شر رقبای نفت شیل خود خالص شود و برای این کار، مجبور شد 

قیمت نفت را به پایین تر از 40 دالر برای هر بشکه برساند.
داشت،  دنبال  به  را  دیپلماتیک عربستان  مقام های  واکنش  پوتین  سخنان 
به گونه ای که فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان، در ساعات اولیه روز 
پوتین،  به والدیمیر  بیانیه منتسب  در  مباحث مطرح شده  فروردین ماه  شنبه، ۱6 
رئیس جمهوری روسیه درباره خروج ریاض از توافقنامه همکاری کشورهای عضو 
و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( موسوم به اوپک پالس را 

دور از واقعیت دانست و روسیه را به عقب نشینی از توافق متهم کرد.
ردپای انتقاد صریح پوتین را می توان در بیانیه رسمی عبدالعزیز بن سلمان، 
وزیر انرژی عربستان جست وجو کرد و این سخنان می تواند تهدیدی پیش روی 

توافق مجدد برای بازگرداندن ثبات به بازارهای جهانی نفت خام باشد.
جمهوری  رئیس  و  آمریکا  متحده  ایاالت  جمهوری  رئیس  ترامپ،  دونالد 
روسیه هفته گذشته به صورت تلفنی ساعت ها رایزنی دیپلماتیک برای رهایی بازار 

نفت از چالش کنونی داشتند.
وزارت انرژی جمهوری آذربایجان به تازگی اعالم کرد که اوپک پالس در 
نظر دارد ششم مارس )امروز دوشنبه، ۱۸ فروردین ماه( از طریق ویدئوکنفرانس 
نشست برگزار کند و خبرگزاری پالتس نیز به نقل از چند منبع اوپک و غیراوپک 

از هماهنگی ها بین وزیر انرژی عربستان و دبیرخانه اوپک خبر داده بود.
داشت  نظر  در  ابتدا  پالس  اوپک  کرد:  اعالم  موضوع  از  مطلع  مقام  یک 
نشست کشورهای عضو و غیرعضو اوپک را روز دوشنبه از طریق وبینار برگزار 
کند، اما اکنون شواهد به گونه ای است که نشان می دهد برگزاری این نشست در 

روز دوشنبه دور از انتظار است

افزایش 9۰ هزار بشکه ای تولید اوپک در ماه مارس
تازه ترین ارزیابی خبرگزاری رویترز نشان می دهد تولید روزانه نفت خام اوپک 

در ماه مارس با ۹0 هزار بشکه افزایش به 2۷ میلیون و ۹30 هزار بشکه رسید.
به گزارش خبرگزاری رویترز، برآورد این خبرگزاری که روز سه شنبه )۱2 
فروردین ماه( منتشر شده است نشان داد مقدار تولید نفت خام سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( در ماه مارس ۹0 هزار بشکه در روز افزایش یافته و به 
2۷ میلیون و ۹30 هزار بشکه رسیده  است، عربستان سعودی و امارات متحده 

عربی مسبب این افزایش بوده اند.
دنیل گربر، مدیرعامل شرکت پترو الجیستیکیز در این باره گفت: این موضوع 
ممکن است آرامش پیش از طوفان باشد، زیرا بسیاری از کشورهای عضو اوپک از 

حداکثر عرضه و صادرات خود در ماه آوریل خبر داده اند.
سعودی،  عربستان  مقدار صادرات  می دهد  نشان  اولیه  عالئم  افزود:  گربر 

امارات و کویت در حال افزایش است.
قیمت های جهانی نفت خام از سطوح 65 دالر برای هر بشکه در آغاز سال 
2020 میالدی به سطوح کنونی حدود 20 دالر برای هر بشکه سقوط کرده است. 
هم اکنون بیش از 3 میلیارد نفر از شهروندان در سراسر دنیا به دلیل همه گیری 
جهانی ویروس کرونا در قرنطینه خانگی به سر می برند و این شرایط تقاضا برای 

نفت خام را به شدت و نزدیک به 30 میلیون بشکه در روز کاهش داده است.
بی نتیجه ماندن هشتمین نشست مشترک کشورهای عضو و غیرعضو اوپک 
توافقنامه همکاری  در  حاضر  مارس کشورهای  ماه  پایان  در  که  بود  معنا  بدان 
)Declaration of Cooperation( متشکل از ۱3 تولیدکننده عضو اوپک 
و ۱0 تولیدکننده غیرعضو اوپک دیگر تعهدی به توافق کاهش تولید روزانه یک 
میلیون و ۷03 هزار بشکه ای مصوب هفتمین نشست مشترک وزارتی اوپک و 
ندارند و می توانند به هر مقدار که می خواهند نفت  غیراوپک در دسامبر 20۱۹ 

تولید کنند.
یک روز پس از پایان نشست اوپک پالس در وین بازارهای جهانی نفت خام 
شاهد آغاز جنگ قیمتی از سوی عربستان در بازارهای جهانی نفت بود، به طوری 
که مقام های نفتی ریاض از عرضه بیش از ۱2 میلیون بشکه نفت خام در بازارهای 

جهانی خبر دادند.
هم اکنون بازارهای جهانی نفت خام  افزون بر آثار منفی ناشی از همه گیری 
مقررات  اعمال  و  قرنطینه  دلیل  به  تقاضا  شدید  تضعیف  یعنی  کرونا  ویروس 
نفتی،  فرآورده  انواع  تولید  کاهش  جهان،  کشورهای  بیشتر  در  رفت وآمد  منع 
تعطیلی بسیاری از پاالیشگاه ها دنیا، اعالم کاهش هزینه بسیاری از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان نفت و گاز در دنیا، با سیلی از مازاد عرضه نفت خام به دلیل جنگ 
قیمتی بین عربستان و روسیه روبه روست.کشورهای حاضر در توافقنامه همکاری 
)Declaration of Cooperation( موسوم به اوپک پالس اکنون انتظار 
دارند به منظور کمک به ثبات قیمت و بازارهای جهانی نفت خام در این نشست 

فوق العاده به صورت وبینار حضور یابند.
در همین حال، والدیمیر پوتین، ۱5 فروردین ماه در کنفرانسی ویدئویی با 
مقام های عالی دولت و مدیران ارشد شرکت های نفتی روسیه گفت: آماده ایم با 
شریکان خود در چارچوب توافقنامه همکاری کشورهای عضو و غیرعضو سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( موسوم به »اوپک پالس« به توافق برسیم و 

در عین حال آماده همکاری با ایاالت متحده آمریکا هستیم.
وی افزود: معتقدم که برای ایجاد تعادل در بازار و کاستن از مازاد عرضه 

موجود در بازارهای جهانی نفت خام، الزم است با هم همکاری کنیم.

مصوبات ستاد مقابله با کرونا در حمایت از کارگران؛

 به هر کجا مراجعه می کنند کسی پاسخگوی آنها نیست!
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

    برابر آراء هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان سرعین 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است ، لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند.:بخش  سرعین:ردیف ۱- آقای/خانم  فاطمه 
رنجبر قیه قشالقي به شناسنامه شماره ۱5۹26 کدملي 00363۹۷024 صادره 
تهران فرزند کاظم و رضاعلی رنجبر فرزند کاظم بشماره 2623 کد ملی 
03205۱636۹ صادره کرج  و آقا کرم رنجبر قیه قشالقی فرزند کاظم بشماره 
552کدملی 603۹444۷46 صادره اردبیل و علی رنجبر قیه قشالقی فرزند 
کاظم بشماره ۱۷۸03 کدملی 04۹0۱۷4۹06 صادره تهران و اقدس رنجبر 
قیه قشالقی بشماره 606کدملی 603۹4452۸۹ صادره اردبیل و سلطانعلی 
رنجبر قیه قشالقی فرزند کاظم بشماره ۱5۹25 کد ملی 00363۹۷0۱6 
صادره تهران  و جانعلی رنجبر قیه قشالقی فرزند کاظم بشماره ۷۱6کد 
ملی 603۹4463۹0 صادره اردبیل بالسویه نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
پالک ثبتی ۸۷۹۱فرعی از 3۱0  اصلی بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین 

به مساحت 6۸ .۸۸4 مترمربع  از مالکیت روح اله آقازاده
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱5 .۱2 .۹۸     تاریخ انتشارنوبت دوم : ۱۸ 

                              ۹۹ . ۱.
 بهبود محمدی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان سرعین

با روش پلکانی که برای شروع فعالیت کسب و کارها 
در نظر گرفته شده حضور کارکنان در ادارات از هفته آینده 

از یک سوم به دو سوم افزایش می یابد.
شیوع  گرفتن  شدت  با  و  گذشته  ماه  دو  حدود  در 
همچنین  و  کاری  ساعت  در  تغییراتی  کرونا  ویروس 
به  شد؛  ایجاد  ادارات  و  سازمان ها  در  کارکنان  حضور 
طوری که در ابتدا ساعت  حضور کارکنان کاهش یافته 

و به ۸ تا ۱3 رسید.
اما در ایام نوروز و با افزایش محدودیت های که ستاد 
ملی مدیریت و مقابله با  کرونا برای رفت و آمدها و حضور 
مردم در نظر گرفت در مورد فعالیت کارکنان سازمان ها نیز 
محدودیت های اعمال شد که در مرحله اول با تصمیم این 
ستاد و به دنبال آن بخش نامه سازمان اداری و استخدامی 
در  سوم  یک  و  شیفتی  صورت  به  کارکنان  تا  شد  قرار 

محل کار حاضر باشند و دو سوم دیگر به صورت دورکار 
بوده و یا از مرخصی استفاده کنند که مرخصی آنها جزو 

استحقاقی های ساالنه محسوب نمی شود.
تصمیم  مجدد  نوروز  پایان  با  که  بود  گذشته  هفته 
سازمان  دیگر  بار  و  موجود شد  تمدید وضعیت  بر  گیری 
فروردین   20 تا  را  خود  بخش نامه  استخدامی  و  اداری 
تمدید کرد و در حال حاضر همچنان کارکنان به صورت 
از  یا  و  بوده  کار  دور  مابقی  و  می شوند  حاضر  یک سوم 

مرخصی استفاده می کنند.
اما تازه ترین تصمیمی که ستاد ملی مدیریت و مقابله 
گرفته  کارها  و  کسب  در  فعالیت ها  شروع  برای  کرونا  با 
کارکنان را نیز مدنظر قرار داده است؛ به گونه ای که قرار 
شده به صورت پلکانی حضور کارکنان در سازمان ها افزایش 
یابد، بر این اساس از 23 فروردین ماه کارمندان با تعداد 

بیشتری حاضر می شوند و حضور آنها از یک سوم موجود به 
دو سوم افزایش می یابد و یک سوم دیگر می تواند دورکار 

و یا مرخصی باشند.
ساعت کار کارکنان نیز تا حدودی افزایش یافت و از 
۷ تا ۱4 رسیده است که این ساعت  قرار است برای ماه 

رمضان نیز اعمال شود.
و  بوده  دولتی  ادارات  با  رابطه  در  این تصمیم  البته 
بخش خصوصی نیز در رابطه با تعیین ساعات کاری کارکنان 
خود تصمیم گیری خواهد کرد،   اما آن چه در مدت اخیر 
اتفاق افتاده این بود که با وجود این که ستاد ملی مدیریت 
و مقابله با کرونا تاکید د اشت باید حضور کارکنان به حداقل 
رسیده و یک سوم را مطرح کرده بود در برخی سازمان ها و 
شرکت های خصوصی این موضوع رعایت نشده و کارکنان 

در اغلب روزهای کاری حضور داشتند.

تازه ترین تصمیم ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا؛

افزایش پلکانی حضور کارکنان در ادارات

جهش  سال   « عنوان  به  که  امسال 
تولیدی  واحدهای  شده،  نامگذاری  تولید« 
چارچوب  این  در  را  خود  فعالیت  روند  نیز 
برنامه ریزی کرده اند و در بخش تولید زنجیره 
با  هدفدار،  برنامه  اجرای  ضمن  نیز  فوالد 
جهش تولید نیز همسویی دارد وانتظار می رود 
در قالب برنامه چشم انداز)۱404(پیش روند.

براساس جداول آماری نقشه راه معدن، 
برای تولید زنجیره فوالد روند صعودی تولید 
پیش بینی شده واین امرتا پایان عمردولت 
دوازدهم ) سال ۱400 (  دربرنامه گنجانده 

شده است.
امسال قرار است میزان استخراج سنگ 
آهن از سطح ۱0۱ میلیون تن در سال ۹۸ با 
افزایش چهار میلیون تنی به ۱05 میلیون تن 
برسد و کنسانتره نیزبا رشد سه میلیون تنی 
رقم 50 میلیون تن را ثبت کند.همچنین در 
زمینه گندله سنگ آهن هم قرار است سال 
۹۹ به رقم 4۸ میلیون تن برسد که افزایش 

سه میلیون تنی را محقق خواهد ساخت.
اکنون  سازی  فوالد  زمینه  در  ایران 
انتظار  و  کرده  کسب  را  جهان  دهم  رتبه 

می رود در قالب سند چشم انداز ) ۱404( و 
دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تنی به رتبه 

هفتم دنیا ارتقا یابد.
آهن  تولید  زمینه  در  براین  عالوه 
دوم  رتبه  هند  از  بعد  اکنون  که  اسفنجی 
جهانی را کسب کرده ایم، انتظار می رود از 
میزان 30 میلیون تن در سال ۹۸ رقم 33 

میلیون تن را امسال ثبت کنیم.

است  قرار  معدن  راه  نقشه  براساس 
در سال ۱400 میزان استخراج سنگ آهن 
به ۱0۷ میلیون تن، و کنسانتره نیز به رقم 
تداوم  مفهوم  به  که  برسد  تن  میلیون   5۱
رشد تولید است.براساس جدول مقایسه ای 
آهن  سنگ  استخراج  میزان  مزبور،  برنامه 
با  دوازدهم(  دولت  کار  )شروع   ۹6 درسال 
 22 افزایش  آن،  فعالیت  ۱400پایان  سال 

میلیون تنی را ثبت خواهد کرد که این امر در 
شرایط تحریم ها و موانع مختلف بین المللی، 

مثال زدنی است.
زنجیره  تولید  مختلف  اقالم  مقایسه 
فوالد نشان می دهد که اغلب آنها در دوره 
دولت دوازدهم با رشد تولید دورقمی مسیر 
برنامه ای خود را طی خواهند کردند و بعد 
از افزایش 22 میلیون تنی سنگ آهن، ۱۸ 
میلیون تنی کنسانتره، ۱۷ میلیون تنی گندله 
سنگ اهن و ۱۱.3 میلیون تنی آهن اسفنجی 

را خواهیم داشت.
همچنین پیش بینی شده میزان تولید 
شمش فوالدی که در سال ۱3۹6 رقم 22 
میلیون تن بود، درسال ۱400 به سطح 34 
میلیون تن برسد که افزایش ۱2 میلیون تنی 

پیش بینی شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 
 ۱0 حدود  صادرات  به  دستیابی   ۹۸ سال 
بود و  را پیش بینی کرده  میلیون تن فوالد 
در عین حال در قالب سند چشم انداز ۱404 
انتظار می رود ۱5 تا 20 میلیون تن صادرات 

فوالد محقق شود.

هدف گذاری تولید زنجیره فوالد همسو با جهش تولید

تولید  جریان  حفظ  با هدف  سایپا  خودروسازی  گروه 
در کشور و پاسخ به تعهدات خود در زمینه تحویل خودرو 
به مشتریان، ۱۹ اقدام درون و برون سازمانی را بر اساس 
مصوبه های ستاد ملی مقابله با کرونا انجام داده تا ضمن 
تالش برای حفظ سالمت کارکنان خود، تولید محصوالت 

در سال جدید را پس از تایید این ستاد آغاز کند.
این گروه خودروسازی پس از شیوع بیماری کرونا و در 
راستای عمل به مسوولیت های اجتماعی خود، مجموعه ای از 
اقدامات برون سازمانی را برای کمک به شبکه نظام سالمت 

کشور به صورت جهادی در دستور کار قرار داد.
راه اندازی دو سایت تولید ماسک بهداشتی با ظرفیت 
روزانه 25 هزار عدد ماسک در شرکت سایپا آذین و یکی از 
شرکت های زنجیره تامین گروه خودروسازی سایپا، یکی از 

این اقدامات در واپسین روزهای سال ۹۸ بود.
همچنین در نخستین روزهای سال جدید و با وجود 
تعطیالت نوروز و همچنین محدودیت های ناشی از شیوع 
ویروس کووید-۱۹، خط تولید محلول ضدعفونی کننده در 
کمتر از سه روز در شرکت طیف سایپا تجهیز و راه اندازی 
از سازمان  استاندارد سیب سالمت  با دریافت گواهینامه  و 
غذا و دارو به تولید محلول های ضدعفونی کننده سطوح و 
دست زیر نظر کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی آغاز شد.
عالوه بر تولید محلول و محصوالت مورد نیاز شبکه 
بهداشتی کشور، گروه خودروسازی ساپیا برای ارج گذاشتن 
ارائه  به تالش های شبانه روزی جهادگران عرصه سالمت، 
نمایندگی،  به  خودرو  حمل  شامل  خودرو  رایگان  خدمات 
اجرت تعمیرات و سرویس های دوره ای را برای پزشکان و 
پرستاران فعال در واحدهای درمانی مقابله با بیماری کرونا 

در نظر گرفت.
از دیگر اقدامات قابل اشاره در حوزه خدمات پس از 
فروش گروه خودروسازی سایپا برای مقابله با شیوع بیماری 

کرونا می توان به توسعه خدمات غیرحضوری و برقراری میز 
و  مشتریان  برای  اینترنتی  بسترهای  از  استفاده  با  خدمت 
خریداران اشاره کرد که منجر به کاهش تعداد قابل توجهی 

از سفرهای درون شهری شده است.
همیاری در اجرای پویش ملی #درخانه بمانیم از طریق 
ارائه خدمات امدادی در درب منازل توسط امدادخودرو سایپا، 
راه اندازی نخستین سامانه آموزش آنالین تعمیرات فنی خودرو 
توسط سایپایدک با هدف توسعه آموزش غیرحضوری، تمدید 
گارانتی محصوالت سایپا توسط سایپایدک و ارائه خدمات در 
محل با هدف جلوگیری از تردد مشتریان در سطح شهرها و 
نمایندگی ها و افزایش 20 درصدی ناوگان خدمت در محل 
توسط سایپا با هدف پوشش گسترده خدمات به مشتریان 
نیز از دیگر اقدامات خدمات پس از فروش گروه خودروسازی 

سایپا برای مقابله با ویروس کووید-۱۹ بوده است.
اقدامات درون سازمانی

گروه  تولید  سالن های  و  خطوط  همه  گذشته  سال 
خودروسازی سایپا تا 2۸ اسفندماه فعال بود، اما به دلیل اجرای 
موثر و درست اقدامات الزم و پروتکل های بهداشتی در زمینه 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مشکلی در خصوص حفظ 
سالمت کارکنان این گروه خودروسازی پیش نیامد؛ بر این 
اساس، این اقدمات در آغاز سال »جهش تولید« گسترده تر 

شده و با جدیت بیشتری اجرا خواهند شد تا عالوه بر تضمین 
سالمت پرسنل، تولید محصوالت سایپا برای پاسخ به تعهدات 

به مشتریان از سر گرفته شود.
این  سازمانی  درون  اقدام  نخستین  اساس،  براین 
مقابله  تخصصی  کارگروه  تشکیل  خودروسازی  گروه 
 ۹۸ اسفند  روزهای  نخستین  در  کروناویروس  شیوع  با 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  هماهنگی  با  تا  بود 
اقداماتی  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  ادامه  در  و  پزشکی 
سطح  در   ۱۹ کووید  ویروس  شیوع  از  جلوگیری  برای 

شود. انجام  سایپا 
ضدعفونی مداوم مبادی ورودی، سرویس های حمل و 
نقل، سطوح و سالن های تولید به همراه نصب مخازن محلول 
ضدعفونی در سطح شرکت های گروه برای استفاده پرسنل 
از جمله اقدامات درون سازمانی گروه خودروسازی سایپا به 

منظور گندزدایی از محیط کاری کارکنان بود.
همچنین بالفاصله پس از اعالم مشاهده نمونه هایی 
از صبح روز سوم  به ویروس کرونا در کشور،  از مبتالیان 
و  تب سنجی  کاری  شیفت  هر  در  و  هرروز   ۹۸ اسفندماه 
ورودی  مبادی  در  کارکنان  همه  از  پزشکی  تست های 
شرکت های گروه انجام شد و در ادامه نیز با تغییر شیفت های 
کاری، ضمن کاهش مدت زمان حضور کارکنان در هر شیفت، 
فعالیت رستوران های کارکنان متوقف و سرو غذا در سطح 

شرکت ممنوع شد.
عالوه براین، همه ظروف، یخچال، دستگاه های پخت 
و پز موجود در واحدها جمع آوری شد و برای موارد ضروری 

استفاده از ظروف یک بارمصرف در دستور کار قرار گرفت.
در زمینه فرهنگ سازی و اطالع رسانی نیز بنر، پوستر و 
دستورالعمل های رعایت بهداشت فردی در همه نقاط شرکت 
به منظور ارتقای سطح آموزش کارکنان نصب و پیامک های 
آموزش بهداشت فردی به طور مستمر و روزانه برای کارکنان 

گروه خودروسازی سایپا ارسال شد.

19 اقدام  ضدکرونایی سایپا برای آغاز تولید در سال جدید



5 ورزشسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1426- دوشنبه 18 فروردین 1399 دنیای 
محرومیت وزنه برداران تایلند و مالزی از المپیک توکیو 
های  فدراسیون  بر  تحریم  اعمال  هیات  اعالم  براساس 
چندین  دلیل  به  مالزی  و  تایلند  کشورهای   ،)IMFSP( عضو 
فقره تخلف دوپینگی، از اعزام کاروان وزنه برداری خود به المپیک 

توکیو محروم شدند.
این،  بر  عالوه  اینسایدِدگیمز،  تارنمای  گزارش  براساس 
عضویت اتحادیه وزنه برداری آماتور تایلند )TAWA( و فدراسیون 

وزنه برداری مالزی )MFW( در اتحادیه جهانی وزنه برداری به ترتیب به 
مدت سه و یک سال به حالت تعلیق درآمد.

این هیات اعالم کرد که محرومیت اعمال شده بر وزنه برداران مالزیایی 
و تایلندی صرف نظر از هرگونه اعمال تغییر در زمان برگزاری المپیک توکیو، 
برقرار خواهد ماند؛ تورنمنتی که به دلیل شیوع ویروس کرونا با اعالم کمیته 

بین المللی المپیک تا سال 202۱ به تعویق افتاده است.
تایلند پس از آنکه تست دوپینگ ۹ وزنه بردار این کشور در رقابت های 
قهرمانی جهان در سال 20۱۸ مثبت اعالم شد، به طور داوطلبانه از المپیک 

توکیو انصراف داد.
وزنه برداران باالی ۱۸ سال تایلند پس از رویداد بعدی اتحادیه جهانی 
وزنه برداری به مدت ۱۱ ماه دیگر نیز اجازه فعالیت نداشته و این در حالی 
است که وزنه برداران زیر ۱۸ سال این کشور نیز بعد از مسابقات آتی  اتحادیه 

جهانی، برای مدت 5 ماه مجاز به حضور در هیچ تورنمنتی نخواهند بود.
هیات مذکور اعالم کرد که محرومیت در نظر گرفته شده برای فدراسیون 
وزنه برداری تایلند دست کم تا هفتم مارس 2022 پابرجا بوده و در صورتی 
که این فدراسیون بتواند مجموعه ای از معیارهای مشخص را برآورده کند، 

این محرومیت در زمان مذکور یا بعد از آن قابل برداشته شدن، خواهد بود.

رضایت سرمربی تیم ملی تنیس روی میز از تعویق المپیک

جمیل لطف اهلل نسبی گفت: تعویق المپیک به نفع ما شد چون ممکن 
بود در مسابقات انتخابی المپیک به مشکل برخورد کنیم.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ایران درباره ی وضعیت پینگ پنگ 
بازان گفت: ملی پوشان از جمله نوشاد و نیما عالمیان و امیر حسین هدایی در 
خانه تمرین می کنند. امیدوارم هر چه زودتر مسئله کرونا ختم به خیر شود تا 

با برنامه ریزی اردوهای خود را شروع کنیم.
او ادامه داد: المپیک هم به تعویق افتاد که البته به نفع ما شد چون با این 
وضعیت ممکن بود در مسابقات کسب سهمیه المپیک با مشکل روبرو شویم. در 
مسابقه انتخابی المپیک منطقه ای، رقابت سختی با بازیکن قزاقستان داریم و 
با توجه به وضعیت تمرینات اگر مسابقات برگزار می شد ممکن بود  در کسب 
سهمیه به مشکل برخورد کنیم و کار در مسابقات بعدی هم سخت تر می شد.

لطف اهلل نسبی همچنین گفت: اکنون با برنامه منسجم تری برای سال 
آینده آماده می شویم. فدراسیون تصمیم گرفته به اردوهای داخلی بیشتر بها 
دهد و اردوها بلند مدت تر شود تا ان شاءاهلل بتوانیم به سهمیه االمپیک برسیم.

رئیس فدراسیون ژیمناستیک:
به سود و زیان تعویق المپیک فکر نمی کنیم

رئیس فدراسیون ژیمناستیک گفت: باید به 
تصمیم تعویق المپیک احترام گذاشت چون این 

موضوع به انسانیت بها داده است.
این  شرایط  درباره  درگاهی،  اینچه  زهرا 
روزهای ژیمناستیک اظهار داشت: فکر می کنم 
المپیک توکیو نقطه عطفی بود تا به این بازی ها 
فکر کنیم. 42 سال است که من در ژیمناستیک 
به عنوان ورزشکار، مربی، داور و رئیس فدراسیون 

حضور دارم. در این مدت برنامه جدی برای حضور در المپیک نبود.
* روز انتخابات فکر نمی کردم به المپیک برسیم

 وی افزود: زمانی که در انتخابات فدراسیون شرکت کردم گفتم احتماال 
ما به بازی های المپیک 2020 نمی رسیم و نمی توان برای این بازی ها برنامه 
ریزی کرد. ۹ شهریور مسابقه انتخابی را    گذاشتیم و 40 روز بعد تیم ملی راه 
اندازی شد. روزی که انتخابی گذاشتیم تعداد شرکت کنندگان کم بود به همین 

دلیل ناچار بودیم همه را    انتخاب کنیم.
رئیس فدراسیون ژیمناستیک با اشاره به اهداف تعیین شده یاد آور شد: 
حضور در بازی های آسیایی یکی از اهداف ما بود که نتایج خوبی هم گرفتیم. 
با توجه به عملکرد ورزشکاران در مسابقات مختلف روی کسب سهمیه جدی تر 
فکر کردیم. به همین دلیل در اهداف بعدی طوری برنامه ریزی کردیم که 
تمرکز ما روی مسابقات کسب سهمیه المپیک باشد، هر چند بخشی از اعزام ها 
به خاطر انگیزه ورزشکاران انجام می شد. با نتیجه خوبی که داشتیم امیدواری ها 

برای کسب سهمیه بیشتر شد.
* کرونا حساب و کتاب المپیک را بهم ریخت

 اینچه درگانی درباره مشکالتی که در مسابقات کسب سهمیه باکو به 
وجود آمد و فینال مسابقات به خاطر ویروس کرونا لغو شد، عنوان کرد: مشکلی 
که پیش آمد فقط برای ما نبود، همه کشورها برنامه ریزی کرده بودند. ویروس 

کرونا حساب و کتاب المپیک را    هم بهم ریخت چه برسد به کسب سهمیه.
وی گفت: ما در مسابقات ملبورن نتایج خوبی داشتیم. زمان بازگشت 
تیم ایران به ایران همزمان با زمزمه کرونا بود به همین دلیل ورزشکاران ما 
به کشور دیگری رفتند تا مشکل خروج نباشد. ترکیه بهترین انتخاب بود. تیم 
ملی چند روزی در آن جا ماند اما برای ورود به باکو مشکالتی داشتیم. کمیته 
ملی المپیک،  وزارت ورزش، فدراسیون و وزارت امور خارجه همه بسیج شدند 
تا اعزام تیم ملی انجام شود. ژیمناست ها به باکو رفتند اما در آستانه فینال 
مسابقات لغو شد. فعال هم برنامه مشخصی نداده اند. مسابقات جهانی قطر هم 
به تعویق افتاد و رقابت های قهرمانی آسیا در توکیو به زمان دیگری موکول شد.

* مهمترین مسئله سالمتی ورزشکار است
 رئیس فدراسیون ژیمناستیک در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که 
با توجه به اینکه کیخا و یکی دو ژیمناست دیگر شانس زیادی برای کسب 
سهمیه دارند، برنامه آنها در این روزها چیست، تصریح کرد: نخستین چیز 
برای ما سالمتی ورزشکار است. در این شرایط هم ورزش کردن خطر دارد 
و ما نمی خواهیم سالمت ورزشکاران را    درگیر کسب سهمیه کنیم. تنها کار 
این است که آنها در منزل بمانند و بدنسازی را    در خانه داشته باشند. بازگشت 
به ورزش با قطع نسبی تمرینات قطعا سخت خواهد بود، اما سالن ها باز شود 
بچه ها به تمرینات برمی گردند. ورزشکاران ما با مربیان ارتباط دارند و تالش 

می کنند شرایط جسمانی خود را    حفظ کنند.

فن خال: آژاکس قهرمان شود؟ مسخره است
لوئیس فن خال از باشگاه هایی که 
قصد دارند از بحران کرونا برای موفقیت 
خود سوءاستفاده کنند انتقاد کرده و به 
اعالم  برای  آژاکس  تالش  خصوص 

قهرمانی اش را مسخره خواند.
کهنه کار  مربی  فن خال،  لوئیس 
او  قول  به  که  باشگاه هایی  از  هلندی 
در تالشند از شرایط ایجاد شده بواسطه 
بحران کرونا به نفع خود و موفقیت شان 
انتقاد کرد.  به شدت  سوءاستفاده کنند 

فن خال شدیدترین انتقاد خود را متوجه باشگاه هلندی آژاکس کرد و گفت 
آژاکسی ها نباید برای اعالم قهرمانی زودهنگام شان در لیگ هلند عجله 

داشته باشند.
 درحالیکه لیگهای فوتبال در گوشه و کنار دنیا به حالت تعلیق درآمده 
یوفا این هفته تاکید کرد که لیگها نباید این فصل را به طور کلی تعطیل 
کنند. اما لیگ ژوپیر بلژیک پایان فصل جاری را اعالم کرده و صدرنشین 
فعلی اش کلوب بروژ را به عنوان قهرمان معرفی کرد. بعد از آن بود که 
مارک اورمارس مدیر ورزشی آژاکس خواهان آن شد که لیگ هلند هم به 
پایان رسیده و آژاکس صدرنشین به عنوان قهرمان این فصل معرفی شود.

فن خال با انتقاد از موضع آژاکس و باشگاه هایی که خواهان تعطیلی 
لیگها برای اعالم قهرمانی شان هستند گفت:« همه این را قبول دارند که 
بعد از شکست خوردن ویروس کرونا، اولین کاری که باید انجام شود به 
پایان رساندن فصل جاری رقابتها است. ورزش یعنی مشخص شدن برنده  
در زمین. نه اینکه بگویید بعد از 25 مسابقه همه چیز را تمام می کنیم و 
آژاکس را قهرمان اعالم می کنیم. این مسخره است. هر کسی که ورزشکار 

باشد می فهمد من چه می گویم«.

جام جهانی زیر ۲۰ سال زنان، قربانی جدید کرونا

شیوع ویروس کرونا باعث شد تا مسابقات جام جهانی زیر 20 سال زنان 
که قرار بود در کاستاریکا و پاناما برگزار شود به تعویق بیافتد.

و  ورزشی  مسابقات  تا  شده  باعث  جهان  در  کرونا  ویروس  شیوع 
رویدادهای مهم یکی پس از دیگری به تعویق بیافتد. این بار هم نوبت به 

جام جهانی زیر 20 سال رسید تا دچار این قضیه شود.
مسابقاتی که قرار بود در ماه آگوست سال 2020 به میزبانی 2 کشور 
کاستاریکا و پاناما برگزار شود اما با تصمیم مسووالن برگزاری، به زمان دیگری 

موکول شد تا دیگر تهدید ویروس کرونا وجود نداشته باشد.
آخرین قهرمان این رقابت ها ژاپن بود که در سال 20۱۸ موفق شد با 

شکست اسپانیا در کشور فرانسه جام قهرمانی را باالی سر ببرد.

جزییات جدید از مرگ فونیکه سی؛ 
سانحه رانندگی در کار نبود

مهاجم اسبق صنعت نفت بعد از تحمل 
یک بیماری جدی روز شنبه گذشته در مالی 

از دنیا رفت.
فونیکه سی مهاجم اسبق تیم های نساجی 
نفت  صنعت  و  بوشهر  ایرانجوان  مازندران، 
آبادان روز شنبه در سن 33 سالگی دار فانی را 
وداع گفت و فوتبالدوستان ایرانی و مالیایی را 

در شوک فرو برد.
فونیکه سی بعد از سه سال حضور در ایران 

به تیم عجمان امارات رفت. سپس در 2 باشگاه اماراتی دیگر نیز بازی کرد 
و راهی سودان شد. سه سال در تیم االهلی سودان بازی کرد و در نهایت 
به کشور اندونزی رفت و در این کشور نیز عملکرد خیره کننده ای از خود 

بر جای گذاشت.
او مدت های مدیدی بود که با یک بیماری جدی دست و پنجه نرم 
می کرد. در همین رابطه چند هفته قبل به کشور خود مالی برگشت و تحت 
درمان قرار گرفت. او در کشور مالی به فلیکس معروف است و در بیمارستان 
پوینت جی بعدازظهر شنبه فوت کرد. پیش از این در برخی از رسانه های 
داخلی سانحه رانندگی علت فوت این بازیکن فقید یاد شده بود اما سانحه ای 

در کار نبوده است.

برای  جزیره  لیگ  بازیکنان  دستمزد  3۰درصدی  کاهش  تبعات 
دولت انگلیس

اتحادیه فوتبالیست های حرفه ای انگلیس )PFA( هشدار داد که در 
صورت عملی شدن کاهش 30 درصدی دستمزد بازیکنان لیگ برتر جزیره در 
راستای جبران ضرر مالی باشگاه ها ناشی از شیوع ویروس کرونا، بودجه دولت 
انگلیس با کسری 200 میلیون پوندی )245 میلیون دالری( روبرو خواهد شد.

باشگاه ها و نمایندگان بازیکنان لیگ برتر انگلیس در خصوص کاهش و 
تعویق دستمزد که در مجموع 30درصد درآمد ساالنه آنان را شامل می شود، 

وارد مذاکره شده اند.
تمامی  کرد:  اعالم  بیانیه ای  در  انگلیس  حرفه ای  بازیکنان  اتحادیه 
بازیکنان می خواهند از حیث مالی، نقش پررنگی را در این دوران بی سابقه 
ایفا کنند و این کار را خواهند کرد. ما از فراهم شدن این فرصت برای بحث 

و تبادل نظر با مقامات لیگ جزیره استقبال می کنیم.
پیشنهاد 30 درصدی کاهش  تاکید کرد:  اتحادیه  این  این وجود،  با 
دستمزد در بازه ای ۱2 ماهه معادل بیش از 500 میلیون پوند بوده و در نتیجه 
آن، بیش از 200 میلیون پوند مالیات کمتری به حساب دولت واریز می شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: این از دست رفتن منبع درآمد برای دولت 
چه تاثیری بر سرویس بهداشت همگانی بریتانیا دارد؟

کاهش  با  مادرید  اتلتیکو  و  بارسلونا  تیم های  بازیکنان  اسپانیا،  در 
۷0درصدی دستمزد خود موافقت کرده و در سوی دیگر اروپا، ستاره های 
باشگاه یوونتوس دستمزد به مراتب کمتری را طی چهار ماه آتی دریافت 

خواهند کرد.

روند خروج مربیان خارجی از ایران 
»کارلوس  قرارداد  نشدن  تمدید  با  که 
کی روش« پرتغالی در بهمن ۹۷ شروع 
شده بود با خروج کالدرون در دی ماه 

۹۸ تکمیل شد.
در چند سال گذشته لیگ برتر و 
قدرت نمایی  عرصه  ایران  ملی  فوتبال 
مربیان بزرگی بود، مربیانی که در جهان 
فوتبال برای خود نام و نشانی داشتند. از 
»جان توشاک« ولزی و کاشف »رایان 
که  کی روش«  »کارلوس  تا  گیگز« 
ستارگان بزرگی مانند »لوییس فیگو« 
و »کریستیانو رونالدو« را پرورش داده 
از  برخی  کردند.  پیدا  حضور  ایران  در 
این مربیان،  حضور کوتاهی داشتند و 
برخی دیگر ماندگاری آنان در نیمکت 
روند  بود.  بومی  مربیان  از  بیش  فنی 
حضور این مربیان در یک سال گذشته 
به کمترین میزان ممکن رسیده و اکنون 
تنها سه مربی خارجی در فوتبال ایران 

حضور دارد.
اما داستان کوچ مربیان از فوتبال 
»کارلوس  شد.  شروع  کجا  از  ایران 
کیروش«  برای هواداران فوتبال ایران 
لمللی  بین ا چهره  شده ترین  شناخته  
فوتبال به شمار می رود. مربی که هم در 
بخش فنی و هم شیوه رفتار با هواداران 
یک حرفه ای به تمام معنا بود و با میکس 
پوپولیستی  ادبیات  و  گری  حرفه ای 
توانست هشت سال تمام روی نیمکت 
تیم ملی باشد. حضور در 2 جام جهانی 
و کسب پنج امتیاز از 2 تورنمنت برزیل 
و روسیه از مهم ترین افتخارات کارنامه  

او به شمار می رود.
بازی های  هواداران  که  چند  هر 
بزرگ  ستاره های  برابر  در  او  تدافعی 
فراموش  را  جهان  قدرتمند  تیمهای  و 
ملت ها  جام  در  او  اما  کرد   نخواهند 
نتوانست از مرحله حذفی صعود کند و 
با شکست برابر عراق و ژاپن در 2 دوره 
متوالی حکم خروج خود را از ایران امضا 
کرد. کیروش رفت و کسی در بهمن ماه 
او  قرارداد  تمدید  به  مایل   ۱3۹۷ سال 

نود  برنامه  رسانه ای  شوک  حتی  نبود. 
برای این مربی هم کارساز نشد.

هدایت  سکان  کی روش  از  پس 
»مارک  به  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
ویلموتس« بلژیکی رسید مربی که به  
چند  اما  نبود  معروف  کی روش  اندازه 
کره جنوبی،  برابر  در  تهاجمی  بازی 
نوید  کامبوج،  و  هنگ کنگ  سوریه، 
داد.  ملی  تیم  در  را  ندازی  پوست ا
دفاعی  سیستم  بودند  امیدوار  برخی 
بزرگی  ستاره های  حضور  با  ملی  تیم 
تهاجمی  آزمون  و  جهانبخش  مانند 
ایران  فوتبال  ملی  تیم  باخت  اما  شود 
تیم   2 به  مربی  این  هدایت  تحت 
برخی  تا  شد  موجب  بحرین  و  عراق 
به  نسبت  خود  انتقاد  از  کارشناسان 
سیستم کی روشی پشیمان شوند. البته 
این 2 باخت موجب نشد تا ویلموتس 
نگاه  یک  با  بلکه  بداند  مقصر  را  خود 
طلبکارانه قرارداد خود را فسخ کرد. او 
فرستاده  فیفا  به  را  پرونده  شکایت  با 
پول  مربی  این  که  می رسد  نظر  به  و 
هنگفتی به خاطر 6 ماه حضور در ایران 

دریافت کند.
با افشا شدن بخش از مبلغ قرارداد 
مربی،  این  نتیجه گیری  و  ویلموتس 
برخی از مربیان خارجی شاغل در لیگ 

اعتراض خود را به دستمزد شروع کردند. 
»آندره آ استراماچونی« که استقالل را 
از انتهای جدول به صدر رسانده بود به 
را  ایران  قرارداد  نشدن  پرداخت  بهانه 
ورزش  وزارت  که  چند  هر  کرد.  ترک 
او شدند  امور خارجه پیگیر مطالبات  و 
از  پس  اینترمیالن  سابق  سرمربی  اما 
قطع  استقالل  با  رسما  پول  دریافت 

همکاری کرد.
بهترین  ز  ا یکی  ماچونی  استرا
مربیان خارجی استقالل بود که با مبلغ 
به  سال  در  یورو  هزار   600 از  کمتر 

نیمکت این تیم رسید.
در  و   ۱3۹۸ پاییز  پایانی  ماه  در 
ماجرای  درگیر  ایران  ورزش  که  حالی 
غرب  شمال  در  بود  ماچونی  استرا
»مصطفی دنیزلی« سرمربی تیم فوتبال 
تراکتورسازی با یک توافق 2 جانبه از 
تیم جدا شد و به ترکیه بازگشت. اکنون 
بود  رقیب  بدون  کالدرون«  »گابریل 
به صدر  را  پرسپولیس  نتایج خوبش  و 

جدول رساند.
ژانویه در راه بود و مربیان خارجی 
رفتند.  خود  کشور  به  کریسمس  برای 
کالدرون نیز رفت و بازگشتی نیز در کار 
نبود. او نیز مانند استراماچونی بهانه اش 
پرداخت نشدن قرارداد بود. با رفتن او 

»یحیی گل محمدی« جانشین همبازی 
سابق »دیگو مارادونا«  شد.

به  مردی  فوتبال  هواداران  شاید 
به 2 دهه  نزدیک  بیاورند که  را خاطر 
ورزشگاه  در  قرمز  شال گردن  با  پیش 
وجد  به  را  پرسپولیس  هواداران  آزادی 
آورد. »وینگو بگوویچ«. این مرد از فوالد 
به پرسپولیس آمد و با وجود آنکه تیمی 
پرستاره در اختیار داشت موفق نبود. او 
در ایران ماند و حدود 20 سال با مردم 
زندگی کرد. بگوویچ فصل نوزدهم لیگ 
برتر را با گل گهر شروع کرد اما در میانه 
فصل اخراج شد. او ترجیح داد پس از 
20 سال از سرزمین پارس دل بکند و 

به کشورش بازگشت.
قرعه  خارجی  مربیان  بین  در  اما 
»دراگان  افتاد.  نفر  یک  نام  به  شانس 
نه  آبادان  نفت  سرمربی  اسکوچیچ« 
تیم  از  بلکه  نکرد  کوچ  ایران  از  تنها 
میانه جدولی به سرمربیگری تیم ملی 
انتقاد  با  انتخابی که شاید  ایران رسید. 
اکنون  و  ماند  دراگان  اما  بود  همراه 
در  است.  ایران  ملی  فوتبال  سکان دار 
کنار اسکوچیچ در حال حاضر »میودراگ 
رادولوویچ« سرمربی ذوب آهن و »میشو 
کریستیچوویچ« سرمربی شاهین بوشهر 

هنوز در ایران هستند.

فوتبال ایران در سالی که گذشت؛
خالی شدن فوتبال ایران از مربیان خارجی
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مسئول کمیته برگزاری مسابقات 
برگزار  احتمال  سازمان لیگ می گوید 
مسابقات  ماندن  تمام  نیمه  و  نشدن 

خیلی کم است.
در  روز گذشته  که  مهدی  سهیل 
سازمان لیگ با خبرنگاران مواجه شده 
بود، در رابطه با روزهای بدون فوتبال 
بیان  شد،  خواهد  چه  تکلیف  اینکه  و 
کردم،  عرض  قبال  که  همانطور  کرد: 
دو آیتم هنوز برای ما نامشخص است.

چرا  کرونا،  محترم  ستاد  تاییدیه  یکی 
که مقام مرجع در مدیریت این اپیدمی 
باید بگویند که می می  آنها  هستند و 
دیگر  موضوع  و  کنیم  شروع  توانیم 
بحث تاریخ برگزاری مسابقات در لیگ 
قهرمانان آسیا است که تقویم ما را تحت 
تاثیر قرار می دهد. این دو موضوع حل 
شود، ما می توانیم مسابقات را برگزار 
کنیم ولی منوط به این دو موضوع است.

با  ها  بازی  اینکه  مورد  در  او 

بدون  یا  شود  می  برگزار  تماشاگر 
هم  موضوع  این  کرد:  بیان  تماشاگر، 
اپیدمی  کنترل  و  شرایط  به  بستگی 
دارد. هر چند بدون تماشاگر بازی فوتبال 
لطفی ندارد ولی این هم یکی از گزینه 
های پیش روی ما است تا بتوانیم لیگ 
های  انتخاب  از  یکی  و  کنیم  تمام  را 

ما است.
سازمان  مسابقات  کمیته  مسئول 
صادق  با  مالقاتش  با  رابطه  در  لیگ 
قتصادی  ا زمان  سا رئیس  درودگر 
کرد:نگرانی  عنوان  فوتبال  فدراسیون 
لیگ  ادامه  با  رابطه  در  ایشان  های 
بودکه همه ما مثل تمام دنیا نگران این 

موضوع هستیم.
مهدی در مورد اینکه چقدر احتمال 
دارد، لیگ نیمه تمام رها شود، تاکید کرد 
احتمالش  بدون  دارد  احتمال  گفت:  و 
آن  به  هنوز  چون  است،  کم  خیلی 
امکان  نرسیدیم.  فشردگی  از  مرحله 
برگزاری مسابقات را هنوز داریم، پس 
بهتر است روی همین سکو قرار بگیریم 
دیگری  شرایط  لیگ  تعطیلی  بحث  و 
روزها  این  از  شرایط  خیلی  که  است 

بحرانی تر شود.
لیگ  سازمان  مسابقات  مسئول 
برای  ها  تیم  به  آیا  اینکه  با  رابطه  در 
بازیکنانشان وقت مناسب  آماده سازی 
داده خواهد شد یا خیر، هم افزود: اصال 
این یک آیتم فنی و بدیهی است. مگر 
ما می توانیم بازیکنی که دور از تمرین 
را به یکباره وارد مسابقات کنیم.  بوده 
برنامه ریزی  بدانید که حتما در  مسلم 
این موضوع مهم را رعایت خواهیم کرد.

مسئول کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ:

بازی بدون تماشاگر یکی از انتخاب های پیش روی ماست

گزارشی  در  ترکیه ای  سایت  یک 
به فراز و فرود زندگی علیرضا بیرانوند 
دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران پرداخت.

نوشت:   NTV ترکیه ای  سایت 
ملی  تیم  دروازه بان  بیرانوند  علیرضا 
زندگی  در  پرسپولیس  و  ایران  فوتبال 
و  سختی ها  خود  ورزشی  و  شخصی 
پنالتی های زیادی را مهار کرده است. در 
همان سنین کودکی او عالقه وافر خود 
را به فوتبال در استان لرستان نشان داد 
ولی شرایط سخت اقتصادی سبب شد 
با مخالفت خانواده روبرو شود و همراه 
پدرش کار می کرد تا بتواند کمک خرج 
همه  این  کنار  در  شود.  خانواده اش 
سختی او هیچ وقت آرزو و رویای خود را 
که همان تبدیل شدن به یک فوتبالیست 

مشهور است از دست نداد.
تصمیم  سالگی   ۱2 در  علیرضا 
جایی  آمد؛  تهران  به  و  گرفت  را  خود 
که مشکالت و سختی های بزرگ تری 
در انتظار او بود. زندگی سخت علیرضا 
بیرانوند اینجا بیش از پیش شده بود و 
او مجبور بود در میدان آزادی بخوابد و 

یک  او  نداشت.  غذا  خرید  برای  پولی 
که  دید  اتوبوس  در  را  مربی  یک  بار 
ولی  برد  خواهد  تیمش  به  را  او  گفت 
تقاضای پول کرد اما علیرضا پول خرید 
غذا هم نداشت و در آن روزها شرایط 
و مشکالت زیاد زندگی او را محاصره 

کرده بودند.
نمایان  او  برای  کم کم  فرصت ها 
شدند و او عالوه بر بازی مجبور به کار 
کردن هم بود. کار در کارواش یکی از 
سختی های دیگر علیرضا بود و به خاطر 

قد بلند ماشین های بزرگ را می شست 
و یک بار او ماشین علی دایی، اسطوره 
ولی  دید  کارواش  در  را  ایران  فوتبال 
دارد  خجالتی  شخصیت  که  بیرانوند 

حاضر به صحبت با دایی نشد.
شاید درست هم باشد زندگی کسی 
که در ۱2 سالگی از خانه خارج شده بر 
بر  بلکه  نیست  فرصت  و  شانس  پایه 
استوار  خود  سختی های  و  موفقیت ها 

شده است.
و  بود  نفت  او عضو  که  حالی  در 

در تیم دیگری تست داده بود، با اخراج 
موقت از این تیم روبرو شد و نزدیک بود 
پایان رویای او باشد ولی یک تماس از 
نفت شروع دوران موفقیت او بود؛ جایی 
که توانست خود را در این تیم نشان دهد 
بزرگ  تیم  راهی  ادامه  در  که  طوری 
جهانی  جام  در  شد.حضور  پرسپولیس 
زندگی  در  نقطه عطف دیگری  روسیه 
از مهار تک تک  او بود و علیرضا بعد 
مشکالت در زندگی شخصی، به مهار 
ایران در  پنالتی ها روی آورد. تیم ملی 
تنها دو گل  رقابت ها  سه دیدار در آن 
کریستیانو  پنالتی  مهار  و  کرد  دریافت 
رونالدو بهترین اتفاق ممکن برای این 

دروازه بان ۱۹4 سانتیمتری ایرانی بود.
جام  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
در  درخشش  همین  واسطه  به  جهانی 
بود که  نیز  از گروه خود  آستانه صعود 
رده  در  دروازه بان  این  و  نشد  محقق 
باشگاهی نیز با پرسپولیس تا یک قدمی 
قهرمانی آسیا رفت و موفقیت های ریز و 
درشت فوتبال حاال ثمره سال ها تالش 
علیرضا بیرانوند به او چشمک می زنند.

تمجید NTV از بیرانوند

دروازه بانی که تمام سختی ها را مهار می کند

ادامه نامه نگاری AFC درباره برخی ایرادها در انتخاب 
دبیرکل جدید فدراسیون، موجب برگزاری جلسه هیات رئیسه 

برای حل و فصل این مسائل شده است.
انتخاب  و  فوتبال  فدراسیون  در  تغییرات  نخستین 
دبیرکل جدید این مجموعه با دردسرهای زیادی همراه بود 
که بخش اعظمی این ماجرا مربوط به سهل انگاری در اجرای 

قوانین و برخی اختالفات در هیات رئیسه مربوط می شود.
عنوان  به  محمدنبی  مهدی  انتخاب  از  بعد  واقع  در 
دبیرکل جدید فدراسیون فوتبال که در نهم فروردین اتفاق 
افتاد، کنفدراسیون فوتبال آسیا برخالف ادوار گذشته، به یک 
باره از برخی تخلفات مطلع شد و تاکنون در سه نامه مختلف 
بر ضرورت رفع این ایرادها و همچنین مردود اعالم کردن 
جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مبنی بر انتخاب نبی 

به جای شکوری تاکید کرده است.

فدراسیون در ابتدا پاسخ دو نامه AFC را با اسناد و 
مدارک خود جواب داد که مطالعه اطالعیه فدراسیون فوتبال 
حاکی از وجود برخی نواقص در آن دارد و به راحتی می توان 

پی برد که AFC با این اسناد قانع نمی شد.
*سومین نامه AFC با چاشنی تهدید

در پی پافشاری فدراسیون فوتبال روی مواضع خود، 
کنفدراسیون فوتبال آسیا مجددا روی مواضع خود تاکید کرد و 
گفت که در حال حاضر شکوری را دبیرکل می داند و از همه 
مهمتر در این نامه تاکید شده که پاسخ های فدراسیون فوتبال 
قانع کننده نبوده و این فدراسیون فوتبال ایران سوتفاهم ها و 
تفسیرهای اشتباهی از نامه هایی که AFC ارسال کرده، دارد!

*برنامه ریز برای برگزاری جلسه هیات رئیسه برای 
رفع مشکل

کنفدراسیون  سوی  از  نامه  سومین  ارسال  پی  در 

فوتبال آسیا، اکنون فدراسیون در تدارک برگزاری جلسه ای 
با حضور مدیران این فدراسیون در روز دوشنبه است تا هر 
چه زودتر ایرادهای انتخاب دبیرکل جدید برطرف و مدارک 

الزم تهیه شود.
حتی این امکان وجود دارد که با چراغ سبز شکوری 
برای حل ماجرا، مجددا جلسه هیات رئیسه با حضور او به 
عنوان دبیرکلی که AFC آن را قبول دارد، تشکیل شود و 
با اخذ موافقت سایر اعضای هیات رئیسه، دبیرکلی مهدی 

محمدنبی نهایی شود.
بدون شک فدراسیون فوتبال در وهله ی کنونی مسائل 
مهمتری از جمله اصالح اساس نامه، رفع مشکالت مالی، 
لیگ  سرنوشت  درباره  گیری  تصمیم  و  انتخابات  برگزاری 
برتر زیر سایه کرونا دارد که مجالی به طوالنی شدن انتخاب 

دبیرکل جدید نمی دهد.

عقب نشینی فدراسیون فوتبال با سومین نامه AFC درباره دبیرکل
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شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
قدس  آستان  تولیت  باقرزاده  سمیه 
رضوی از بخشودگی اجاره بهای اماکن 
تجاری وابسته به آستان قدس تا پایان 
بسته  هزار   50 توزیع  و  ماه  فروردین 
حاشیه  در  بهداشتی  و  معیشتی  کمک 
داد.حجت االسالم  خبر  مشهد  شهر 
جمع  در  مروی  حمد  ا لمسلمین  ا و
شیوع  شرایط  به  اشاره  با  خبرنگاران 
از  گفت:  کشور  در  کرونا  ویروس 
و  خّیر  نوع دوست،  متدین،  مردم  همه 
می کنم  درخواست  کشورمان  نیکورکار 
خود  هم نوعان  فکر  به  شرایط  این  در 
از  پس  که  افرادی  افزود:  باشند.وی 
شیوع بیماری، بیکار شدند و کارشان را 
موقتا از دست داده اند. در شرایط فعلی 
متأسفانه کارگران روزمزد همان درآمد 
از  نیز از دست داده اند.  مختصرشان را 
مردم عزیز و نیکوکار درخواست می کنم 
توجه  حتما  جامعه  از  قشر  این  به  که 
والمسلمین  باشند.حجت االسالم  داشته 
اقدامات  درخصوص  ادامه  در  مروی 
آستان قدس رضوی در مقابله با شیوع 
ویروس کرونا توضیحاتی را ارائه داد و 
خود  وظیفه  قدس  آستان  در  ما  گفت: 
امکانات،  و  مقدورات  حد  در  می دانیم 

چه در حوزه بهداشتی و درمانی و چه 
مسائل اقتصادی به کمک مردم بیاییم 
اختیار  در  را  مجموعه  این  امکانات  و 
قرار دهیم.وی بخشودگی  عموم مردم 
به  وابسته  تجاری  اماکن  بهای  اجاره 
 ۹۸ اسفندماه  در  رضوی  قدس  آستان 
و فروردین ماه ۹۹، را یکی از اقدامات 
در این زمینه معرفی و تصریح کرد: در 
این 2 ماه از افرادی که مستأجر اماکن 
هستند  رضوی  قدس  آستان  تجاری 
هیچ اجاره ای دریافت نخواهیم کرد.وی 
افزود: توزیع بسته های کمک معیشتی 
مواد غذایی برای نیازمندان حاشیه شهر 
مشهد به تعداد 50 هزار بسته و به ارزش 

اقدامات در  از دیگر  ۱00 میلیارد ریال 
کمک به مردم در این شرایط ویژه است 
که در صورت نیاز بیشتر، مجدداً اقدامات 
الزم انجام خواهد شد.     تولیت آستان 
مبلغ  فعال  کرد:  اظهار  رضوی  قدس 
امام  بیمارستان  به  ریال  میلیارد   ۱5
رضا)ع( که اکنون درگیر درمان بیماران 
کرونایی است، کمک کردیم و اگر نیاز 
کمک  امکاناتمان  حد  در  حتما  باشد 
بیشتری نیز خواهیم کرد.وی ابراز کرد: 
تولید روزانه 3 هزار لیتر مواد ضدعفونی 
در شرکت های دارویی وابسته با آستان 
هزار  روزانه 40  تولید  و  قدس رضوی 
آستان  دارویی  شرکت های  در  ماسک 

قدس صورت گرفته که عمدتا در مناطق 
محروم و حاشیه شهر مشهد به صورت 
روند  این  و  است  شده  توزیع  رایگان 
انشاهلل ادامه خواهد داشت.وی همچنین 
آستان  اقتصادی  بخش های  کرد:  ابراز 
پیدا  ورود  حوزه  این  در  رضوی  قدس 
کرده است و تالش داریم حدود ۱00 
هزار لیتر الکل برای مواد ضدعفونی و 
یک میلیون ماسک وارد کنیم و در اختیار 
مردم عزیز قرار دهیم و در مناطق حاشیه  
و محروم به صورت رایگان توزیع کنیم.

حجت االسالم والمسلمین مروی 
ستاد  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
به پرهیز  با کرونا کشور نسبت  مقابله 
از هرگونه اجتماع تأکید کرده است و از 
آنجایی که این ویروس عمدتا از طریق 
می شود،  منتقل  نی  نسا ا جتماعات  ا
درخواست  کشورمان  عزیز  مردم  از 
حرم  برنامه های  امسال  که  می کنیم 
فضای  طریق  ز  ا ا  ر رضوی  مطهر 
مجازی و شبکه های رسانه ملی دنبال 
کنند و معلوم نیست که اگر به مشهد 
امام  زیارت  به  بتوانند  شوند  مشرف 
درخواست  لذا  شوند.  نائل  هشتم)ع( 
ما این است که زیارت را برای بعد از 

عبور از این مرحله بگذارند.

تولیت آستان قدس رضوی خبر داد:

اجاره بهای اماکن تجاری وابسته به آستان قدس تا پایان فروردین ماه بخشیده شد 
و  توزیع 50 هزار بسته کمک معیشتی و بهداشتی در حاشیه شهر مشهد

کرونا ترمز قطارها را هم کشید

 دنیای جوانان گروه شهرستان مرکزی _ حامد نوروزی : مدیرکل راه 
آهن استان مرکزی وضعیت حرکت قطارها در این استان با توجه به شیوع 
کرونا را تشریح کرد.محمدرضا قربانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه 
شیوع ویروس کرونا تاثیر مستقیمی در میزان سفرها از طریق قطار داشته است، 
افزود: تمامی قطارهای اراک-مشهد تا ۱5 فروردین ماه ۱3۹۹ لغو شده است، 
با توجه به اینکه طبق آخرین آمار، برای قطار کرمانشاه به مشهد تاکنون تنها 
60 بلیط فروخته شده است، احتمال لغو این سفر در روز 26 اسفندماه وجود 
دارد.وی با تاکید بر اینکه راه آهن جمهوری اسالمی ایران نیز تابع سیاست های 
دولت در امر مقابله کروناست، افزود: تاکید مسئوالن کشور و استان این است 
که سفرها و نقل و انتقال مسافران به حداقل ممکن برسد و سعی مجموعه راه 
آهن نیز کاهش نقل و انتقال و تبعیت از این سیاست هاست و همین شرایط 
باعث شده است که امکان استرداد بلیط های پیش فروش شده وجود داشته 
باشد.قربانی تصریح کرد: مسافرینی که قبل از تاریخ سوم اسفندماه ۹۸ نسبت 
به خرید بلیت قطار اقدام کردند و متقاضی کنسلی آن هستند، می توانند تا 2۹ 
اسفندماه ۹۸ و حداکثر تا ساعت ۱2 ظهر روز قبل از تاریخ حرکت قطار خود 
به مراکز مجاز فروش بلیت مراجعه و نسبت به دریافت بهای بلیت بدون کسر 
هزینه کنسلی اقدام کنند.وی افزود: مسافرین می توانند همزمان با کنسلی 
بلیت خود بهای بلیت را از مرکز استرداد تحویل بگیرند، اگر احیانا مبلغ الزم 
در مرکز موجود نباشند، ضمن دریافت رسید می توانند از ۱6 فروردین ماه تا 

۱6 اردیبهشت ماه ۹۹ برای دریافت بهای بلیت خود مراجعه کنند.

معاون عملیات شرکت پاالیش گاز ایالم:
رشد محصوالت تولیدی پاالیشگاه گاز ایالم 

در سال رونق تولید

 دنیای جوانان گروه شهرستان ایالم-  آذر یعقوبیان:  معاون عملیات 
شرکت پاالیش گاز ایالم از رشد کمی و کیفی محصوالت تولیدی این شرکت 
در سال جاری خبر داد و گفت: با به ثمر رسیدن تالش شبانه روزی پرسنل 
این شرکت در کاهش توقفات و ارتقاء شاخص های پایداری تولید، میزان 
محصوالت تولیدی این پاالیشگاه اعم از  گاز شیرین، گوگرد، میعانات گازی  
و ال پی جی خام در مقایسه با سالهای قبل افزایش چشمگیری داشته اند.

مهندس” عابدین زرگوشی”با اشاره به حفظ روند و نرخ مثبت افزایش تولید 
در سه سال اخیر،اظهار داشت: تصفیه گاز ترش و تحویل گاز شیرین به خط 
سراسری در سال جاری نسبت به سال گذشته ۱0 درصد و در مقایسه با دو 
سال قبل 30 درصد افزایش یافته است.معاون عملیات شرکت پاالیش گاز 
ایالم اظهار داشت:با حفظ پایداری تولید در واحدهای بازیافت گوگرد در سه 
سال گذشته، تولید گوگرد پاستیلی نیز نسبت به سال قبل حدود ۱0 درصد و 
در مقایسه با سه سال قبل 60 درصد افزایش داشته است.وی به افزایش تولید 
محصول میعانات گازی در سال جاری اشاره و تصریح کرد: در سال جاری 
در مجموع با افزایش ۱00 هزار بشکه نسبت به مجموع تولید سال قبل،تولید 
میعانات گازی نیز 5 درصد رشد داشته است. مهندس زرگوشی با بیان اینکه 
شرکت پاالیش گاز ایالم در سال ۹۸ بیش از 23 هزار تن ال. پی. جی خام 
به پاالیشگاه چهارم مجتمع پارس جنوبی ارسال نموده است،خاطرنشان کرد: 
در ۱2 سال گذشته از زمان راه اندازی پاالیشگاه تاکنون بطور کلی فروش 
این محصول قریب به ۸5 هزار تن بوده که ۷5 هزار تن آن در سه سال اخیر 
 )SEC( محقق شده است.همچنین وی به کاهش شاخص مصرف ویژه انرژی
اشاره کرد و افزود: در این پاالیشگاه با تدابیری که در حوزه کاهش مصرف 
انرژی در کنار افزایش تولید بکار گرفته شده، مصرف ویژه انرژی که بیانگر 
میزان انرژی مصرفی به ازای یک تن تولید محصوالت است در پایان سال 
۹۸ نسبت به میانگین سال ۹۷ از رقم 2٫3۹ به 2.۱۱ رسیده که به معنای 
کاهش ۱2درصدی مصرف انرژی به ازای هرتن تولید بوده است.معاون عملیات 
شرکت پاالیش گاز ایالم افزود:در کنار افزایش کمی محصوالت خوشبختانه به 
لحاظ کیفی نیز پس از سالها با استاندارد نمودن میزان مرکاپتان موجود در گاز 
شهری تزریقی به خط سراسری، بهبود قابل توجهی در کیفیت این محصول 
حاصل شده و گوگرد پاستیلی نیز همچنان با خلوص منحصر به فرد تحویل 
مشتریان می گردد.وی تصریح کرد: کسب تمامی این موفقیت ها در شرایط 
تحریم، در سایه تالش و کوشش مستمر پرسنل پاالیشگاه حاصل شده است.

در  سمنان  استان  برق  های  فوریت  مراکز  آمادگی 
تعطیالت نوروزی

سمنان رضا تبیانیان: مراکز فوریت های برق در تمامی نقاط استان سمنان، 
آماده خدمات دهی به مشترکان در تعطیالت نوروزی می باشند.معاون بهره 
برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان با بیان این مطلب اظهارداشت: 
در صورت بروز خاموشی، قطعی برق و هرگونه اشکاالت احتمالی در شبکه 
ها ، مشترکان برق استان سمنان می توانند باشماره تلفن سه رقمی “۱2۱” ، 
موارد را اعالم کرده تا در کوتاه ترین زمان ممکن، رفع اشکال شوند.سیدمحمد 
حسینی نژاد تصریح کرد: واحدهای اتفاقات برق استان در طول سال و به 
صورت شبانه روزی فعالیت دارند و برای تعطیالت نوروزی نیز، گروه های 
عملیاتی و تعمیراتی ، مراکز فوریت های برق و همچنین مدیران کشیک در 
شرکت توزیع برق استان، آماده ی پاسخگوئی و خدمت رسانی می باشند.

وی افزود: مشترکین استان در صورت مشاهده المپ های سوخته در سامانه 
روشنائی معابر، اتصالی خطوط 

آمادگی مجموعه قضایی استان ایالم برای اجرایی شدن 
مصوبات ستاد کرونا

دنیای جوانان گروه شهرستان ایالم-     آذر یعقوبیان:  رئیس کل دادگستری استان 
ایالم از آمادگی مجموعه قضایی استان ایالم برای اجرایی شدن مصوبات ستاد 
کرونا در استان خبر داد.علی دهقانی در هفتمین نشست ستاد استانی مبارزه با کرونا 
در سالن اجتماعات شهید رجایی استانداری ایالم اظهار داشت: تاکید مقام معظم 
رهبری بر ایجاد فضای همدلی و همکاری در سراسر کشور برای مقابله با بیماری 
کرونا است.وی افزود: این همدلی و همکاری وجود دارد و همه ارگان ها نهادها 
و دستگاه های اجرایی و حتی نیروهای نظامی، انتظامی، سپاه، بسیج و … همه 
پای کار هستند و به حوزه بهداشت و درمان استان کمک می کنند.وی با اشاره به 
اینکه همه موظف به همکاری با سربازان خط مقدم سالمت هستیم، افزود: امروز 
همه در قبال شرایط پیش آمده در بحث کرونا دارای مسئولیت اجتماعی هستیم.

ضدعفونی  برای  تراکتور  دستگاه   3۰ از  گیری  بهره 
کردن اماکن عمومی کالنشهر اراک علیه کرونا

گفت:  اراک  شهردار  مرکزی-اراک:  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
داشت  مدرن  تجهیزات  به  نیاز  شهر  عمومی  اماکن  گسترده  ضدعفونی 
که با توجه به در دسترس نبودن وسایل الزم، بهره گیری از 30 دستگاه 
کار  دستور  در  می دادند،  انجام  را  کشاورزی  مزارع  سمپاشی  که  تراکتور 
این شهرداری اراک قرار گرفت.شفیعی افزود: این سمپاش ها با همکاری 
جهاد کشاورزی در اختیار شهرداری اراک قرار گرفته است و بازار اراک، 
ساختمان های عمومی مانند شهرداری ها، تامین اجتماعی، پایانه ها، معابر، 
خیابان ها، ایستگاه های اتوبوس و ترمینال های مسافربری مرتب گندزدایی 
می شوند.وی اظهار داشت: استفاده از ظرفیت سمپاشی مزارع کشاورزی 
آنان خواهان  و  قرار گرفته  نقاط کشور  مدیران شهری سایر  توجه  مورد 
الگوگیری از شهرداری اراک برای ضدعفونی شهرهای خود شده اند.شهردار 
اراک گفت: ۱60 اتوبوس هر شب برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 
ضدعفونی می شوند و در حد توان اقالم بهداشتی نیز در اختیار رانندگان 
تاکسی قرار می گیرد و نکات بهداشتی به آنان آموزش داده می شود.وی 
اظهار داشت: ضدعفونی شهر باعث شد تا اراک در مقایسه با سایر شهرها 
در آالیندگی ویروس کرونا موفق عمل کند و الگوی مطلوبی برای سایر 

باشد. کالنشهرها 

شهردار مشهد با حضور در برنامه تلویزیونی »اشاره« اعالم 
کرد؛

رنگ  و  گلکاری  عمرانی،  های  فعالیت   تمام  توقف 
آمیزی جداول

دنیای جوانان گروه شهرستان مشهد سمیه باقرزاده  شهردار مشهد با بیان اینکه 
طی ۱0روز گذشته استاندار، شورای شهر و اعضای ستاد مقابله با ویروس کرونا 
انرژی زیادی صرف کرده اند که به مسئوالن ملی بقبوالنند که وضعیت مشهد 
بحرانی است، اظهارکرد: اگر یک میلیون زائر به مشهد بیایند و در حرم مطهر 
تجمع کنند فاجعه خواهد شد که خوشبختانه تولیت محترم آستان قدس رضوی 
اعالم کردند که مراسم سال تحویل لغو و تنها به صورت مجازی بدون حضور 
مردم برگزار می شود.محمدرضا کالئی  با حضور در برنامه تلویزیونی »اشاره« 
در خصوص اقدامات انجام شده از سوی مدیریت شهری برای پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا افزود: در مجموع، مقابله با ویروس کرونا سه ضلع دارد که یک 
بخش آن حاکمیتی است و باید تصمیم کالن بگیرد که ستاد کرونا این نقش را 
دارد.وی اضافه کرد: ضلع دوم مردم و تشکل های مردم نهاد هستند که نقش 
آنها بسیار مهم است و ضلع سوم مدیریت شهری است که به دلیل گستردگی 
خدمات نقش مهمی دارد.وی با بیان اینکه از روز اول هدف این بود که چرخه 
انتقال ویروس قطع شود، اظهارکرد: لذا بر اساس پروتکل ها اقدام کرده و درمرحله 
اول کارهای پرخطر از جمله خط تفکیک پسماند را تعطیل و زباله های معمولی 
را مانند زباله های پزشکی بی خطر و سپس دفن کرده و نظارت ها را به شدت 
بیشتر کرده ایم.کالئی تصریح کرد: در بحث اطالع رسانی و آگاه کردن مردم 
اکران های بسیاری داشته و درحوزه های فرهنگی اجتماعی نیز با کمک گرفتن 
از تشکل های مردم نهاد اقداماتی را انجام داده ایم.شهردار مشهد افزود: ممنوع 
شدن حضور مردم در آرامستان ها به جز برای تدفین اموات آن هم با همراهی 
محدود که در بحث تدفین نیز پروتکل های مشخص شده با رعایت موازین 
بهداشتی مورد توجه قرارگرفته است.وی گفت: در حوزه حمل و نقل عمومی نیز 
از ابتدا بحث ضد عفونی کردن واگن های قطار شهری و اتوبوس ها مورد توجه 
قرارگرفته است اما این اقدامات زمانی تاثیرگذار خواهد بود که تصمیمات درست 
از سوی حاکمیت گرفته شده و مردم نیز همکاری داشته باشند.وی با اشاره به 
انتقادات برخی نسبت به انجام گلکاری ها و رنگ آمیزی جداول افزود: وقتی خط 
تفکیکی زباله و کارهای پرخطر را تعطیل کردیم کارهای کم خطر را جایگزین آن 
کردیم زیرا مسئولیت اجتماعی داریم و نمی توانیم کارگران را رها کنیم.وی اضافه 
کرد: برای این کارگران نیز موارد بهداشتی مورد نیاز از جمله ماسک و محلول 
ضد عفونی کننده و دستکش و.. را فراهم کرده و سعی کردیم با حمایت شورای 
اسالمی شهر حتی همین کارها را تعطیل کنیم. کالئی تصریح کرد: خوشبختانه 
با تصویب الیحه دو فوریتی که به شورای اسالمی شهر ارائه شد فعالیت های 
مرتبط با پروژه های عمرانی،گلکاری و رنگ آمیزی جداول و سایر فعالیت های 
غیر ضروری از امشب متوقف و تعطیل خواهد شد. شهردار مشهد با بیان اینکه 
تیمی که در استان برای پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا تالش می 
کنند قدم به قدم پیش رفته و به مسئوالن ملی برای برخی اقدامات فشار می 
آورند، اظهارکرد: در این مدت اقدامات خوبی از سوی استان به ویژه استاندار برای 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا انجام شده که به آنها خدا قوت می گویم. مصوبه 
شورای شهر مشهد برای حمایت از متضرران ویروس کرونا وی با اشاره به مصوبه 
شورای شهر برای حمایت از متضرران ویروس کرونا گفت: مصوبه امروزشامل 
چند بخش بود که بخش اول آن حمایتی است که بر اساس آن عوارض کسب 
و پیشه 3 ماهه ابتدایی سال ۹۹ بخشیده شد و برای واحدهای اجاره ای متعلق 
به شهرداری مشهد نیز 50 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.وی افزود: 
همچنین قراردادهای اجاره مکان های فرهنگی، سالن های ورزشی و فضاهای 
تبلیغاتی نیز شامل تخفیف و مهلت شدند.کالئی با بیان اینکه در بخش دیگر 
حدود 40 هزار نفر از کارگران فصلی نیز شامل دریافت کمک هزینه خواهند شد، 
اضافه کرد: همچنین برای چک های مودیان نیز تا تیرماه مهلت درنظر گرفته 
شده و آبونمان تاکسی ها نیز در سه ماهه اول سال ۹۹ دریافت نخواهد شد که 
امیدواریم این حمایت ها درکنار تصمیماتی که ستاد مقابله با کرونا استان گرفته 

می شود به پیشگیری و مقابله از ویروس کرونا در مشهد کمک کند.

با صرف اعتباری به مبلغ دومیلیارد ریال
میامي  شهرستان  در  آهن  راه  فیدر  ولت  کیلو   ۲۰ خط 

احداث شد
سمنان رضا تبیانیان : پروژه ی احداث خط 20 کیلوولت فیدر راه آهن ، بین 
اراضی هونستان و بکران در شهرستان میامی به بهره برداری رسید .مدیرتوزیع 
برق شهرستان میامی با اعالم این خبر گفت : به منظور اجرای این پروژه ، 
دوهزار و 200 متر شبکه فشار متوسط هوایی احداث گردیده و یک دستگاه 
سکسیونر گازی نصب شده است .عباسعلی اسماعیلی اظهار داشت : با برقراری 
این شبکه و ارتباط خطوط 20 کیلو ولت حدفاصل اراضی هونستان و بکران با 
هدف تقلیل خاموشی های خواسته و ناخواسته و کم کردن انرژی تامین نشده 
در زمان تعمیرات پیشگیرانه و یا در هنگام اتصالی ، به اجرا درآمده است .وی 
خاطر نشان کرد : برای بهره برداری از این پروژه و شبکه رینگ راه آهن ، 

مبلغ دو میلیارد ریال اعتبار سرمایه گذاری گردیده است .

تامین تجهیزات و اقالم ضدعفونی برای مقابله با کرونا در شهرستانهای استان مرکزی:
 برگزاری جلسه شورای اداری وهماهنگی ستاد نوروزی در اداره کل راهداری و حمل ونقل 

جاده ای استان مرکزی
شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
مرکزی _ حامد نوروزی : تجهیزات و 
اقالم ضدعفونی برای مقابله با ویروس 
شهرستان  راهداری  ادارات  در  کرونا 
های استان مرکزی تامین می شود.به 
گزارش روابط عمومی راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان مرکزی، جلسه 
شورای اداری و هماهنگی ستاد نوروزی 
روسای  با  کنفرانس  ویدئو  صورت  به 
این  شد.در  برگزار  استان  شهرستانی 
جلسه بر تامین آسفالت برای محورهای 
شهرستان های شازند، دلیجان، اراک، 

محالت، مامونیه و ساماندهی وضعیت 
محور دلیجان تاکید شد تا با توزیع کار 
از 20 فروردین ماه آغاز شود و همچنین 
گزارشی از آسفالت انجام شده در پلیس 
کشی  خط  شد.عملیات  ارائه  توره  راه 
محورها به طول ۷00 کیلومتر در مناطق 
اولویت دار و محورهای شریانی، تعمیر 
های  چراغ  نصب  و  تعمیر  گاردریل، 
درصدی   ۹5 پیشرفت  و  زن  چشمک 
آوری  جمع  استان،  محورهای  در  کار 
گاردریل های اضافی و به روز رسانی 
این  است.در  شده  آغاز  ها  روشنایی 

پل  شناسنامه  تهیه  ضرورت  بر  جلسه 
ها جهت ترمیم برای تنقیه و بازرسانی 
و  تاکید  ماه  فروردین  تا  آن  تکمیل  و 
گزارشی در خصوص ضدعفونی کردن 
مسافربری  و شرکت های  ها  اتوبوس 
به  نوروزی  تصادفات  شد.رصد  ارائه 
کمک عکس و مستندات، استقرار یک 
کارشناس در مراکز معاینه فنی ماشین 
آالت سنگین، رفع مشکالت موجود در 
حوزه گازوئیل شهرستان ساوه، پیگیری 
تنقیه  برای  پیمانکار  جذب  منظور  به 
پل ها، تحویل 5 عدد تیر برق به اداره 

دلیجان و شازند، تامین پمپ کمرشکن 
موتور  تهیه  زرندیه،  شهرستان  ویژه 
برای شهرستان  و دستگاه جوش  برق 
مانده  باقی  روشنایی  تکمیل  تفرش، 
شهرستان های زرندیه و دلیجان، تهیه 
مواد و تجهیزات ضدعفونی الزم برای 
مقابله با ویروس کرونا در شهرستان ها، 
پرداخت تمامی بدهی ها، کنترل معاینه 
فنی، نظارت بر عملکرد مدیران شرکت 
های حمل و نقل و نظارت بر ضدعفونی 
سرویس های بهداشتی، نمازخانه ها و 
جایگاه های سوخت مصوب و مقرر شد.

دنیای جوانان گروه شهرستان 
بوشهر: مدیرکل فرودگاه های استان 
بوشهر عنوان کرد: تعداد پروازها فوق 
العاده کاهش پیدا کرده، یعنی نسبت 
به بهمن ماه تقریباً تعداد پروازها بین 
40 تا 45 درصد کاهش یافته و از 
هفته ای ۱00 پرواز تقریبا به هفته 
ای 60 پرواز رسیده ایم.کمال دهقان 
با  ایسنا  با  گو  و  گفت  در  منشادی 
اشاره به وضعیت پروازها گفت: چون 
در کل کشور و تمام فرودگاه ها هم 
مسافران  هم  و  ورودی  مسافران 
احتمال  شوند  می  بررسی  خروجی 
اینکه از فرودگاهی به فرودگاه دیگر 
منتقل شود فوق العاده پایین است؛ 
گواه این حرف نیز آماری است که 

در این مدت داشته ایم.
وی بیان کرد: از ابتدای اسفند 
 25 روز  تا  کرونا  شیوع  آغاز  و  ماه 
اسفند در حدود ۱۹ هزار نفر مسافر 
از فرودگاه بوشهر تردد کرده اند که 
البته نسبت به آمار بهمن ماه )یک 
کاهش  درصد   60 حدود  قبل(  ماه 
داشته و از این ۱۹ هزار نفر، ما هم 
مسافران  هم  و  ورودی  مسافران 
خروجی را چک می کنیم و در این 
مدت تنها دو نفر مشکوک شناسایی 
افراد  این  اند که جواب تست  شده 
منفی  بیمارستان  به  انتقال  از  پس 
های  فرودگاه  است.مدیرکل  شده 

ادامه داد: آمار 2 نفر  استان بوشهر 
مشکوک در ۱۹ هزار نفر -که آنها 
نیز جواب تستشان منفی بوده- یعنی 
اینکه درصد انتقال در فرودگاه ها با 
توجه به اقداماتی که در کل فرودگاه 
شود  می  انجام  کشور  سطح  های 
ها  فرودگاه  در  است.  پایین  بسیار 
تب  خروجی  و  ورودی  مسافران 
از  بعد  و  روزانه  شوند،  می  سنجی 
هر پرواز کلیه ترمینال ها و تجهیزات 
ضدعفونی می شوند، مثال فرودگاه 
بوشهر روزی 3 الی 4 بار ضدعفونی 
تجهیزات  با  پرسنل  همه  و  شده 
بهداشتی از جمله ماسک و دستکش 
و سایر لوازم بهداشتی سر پست خود 

حاضر می شوند. 
انجام  اقدامات  این  با  بنابراین 
شده امکان انتقال از فرودگاه خیلی 
پایین آمده است.این مسئول اظهار 
تعداد  اینکه  تر  مهم  مسئله  کرد: 
پروازها فوق العاده کاهش پیدا کرده 
است. یعنی نسبت به بهمن ماه تقریبًا 
تعداد پروازها بین 40 تا 45 درصد 
 ۱00 ای  هفته  از  و  یافته  کاهش 
پرواز   60 ای  هفته  به  تقریبا  پرواز 
نمی  فرقی  اینکه  دوم  ایم.  رسیده 
کند مسافر از تهران بیاید یا مشهد، 
ضمن  هستند.  کانون  دو  هر  چون 
و  دارد  بدتری  تهران شرایط  اینکه 
از  و  آیند  می  مختلف  شهرهای  از 

تهران به استان های دیگر می روند.
دهقان منشادی در خصوص کاهش 
ترغیب  برای  پروازها  بلیط  قیمت 
مسافرت  آمار  گفت:  سفر  به  مردم 
شده  کم  بسیار  مردم  هوایی  های 
و حتی با پایین آوردن قیمت ها نیز 
استقبال نمی کنند. وقتی 4۸ هزار 
مسافر به یک باره افت پیدا می کند 
و به ۱۹ هزار مسافر می رسد یعنی 
باشد  هم  مجانی  اگر  حتی  اینکه 
نمی  سفر  مردم  از  زیادی  بخش 
روند. همه قیمت ها کم شده چون 
باز  اینکه  آمده، ضمن  پایین  تقاضا 
هم با همه این تفاسیر مسافر نیست 
و اصال پروازها پر نمی شود.وی با 
تاکید بر اینکه در حال حاضر تعداد 
پروازها خیلی کم شده است، گفت: 
پرواز کیش کامل باطل شده، آتا کلیه 
باطل کرده، زاگرس  را  پروازهایش 
در ۱0 روز گذشته تقریبا ۹0 درصد 
پروازهایش را باطل کرده و در این 
مدت تنها 2 پرواز انجام داده در حالی 
که پیش از این روزی 2 پرواز داشت، 
در واقع اکثر شرکت ها فعالیت خود 
را محدود کرده اند.مدیرکل فرودگاه 
های استان بوشهر خاطرنشان کرد: 
من در جلسه استانداری هم مطرح 
کردم که در فرودگاه ها با توجه به 
اقداماتی که انجام می شود امکان 
العاده  انتقال یا شیوع ویروس فوق 

دیگری  جاهای  باید  است،  پایین 
رصد  خودروها  و  ها  جاده  همچون 
شود.این مسئول تاکید کرد: پروازها 
به شدت کاهش یافته و سفرها کم 
توان  می  اینکه  ضمن  است،  شده 
آمده  و  رفته  که  ما  مسافران  گفت 
اند سالم بوده اند دلیل آن هم اینکه 
مسائل بهداشتی در حداقل صنعت 
هوایی به طور کامل رعایت می شود، 
جاده  و  ها  ترمینال  در  دانم  -نمی 
می  اتفاقاتی  چه  اتوبوسرانی  و  ها 
های  فرودگاه  تمام  در  چون  افتد- 
کشور به صورت هماهنگ کار می 
شود و هم ورودی ها و هم خروجی 
ها چک شده و همچنین ضدعفونی 
هایی که دائم انجام می شود امکان 
فرودگاه  طریق  از  ویروس  انتقال 
است.کمال  آمده  پایین  بسیار  ها 
اینکه  به  پاسخ  در  منشادی  دهقان 
آیا مسافران پرواز بوشهر-مشهد به 
قرنطینه رفته اند، عنوان کرد: ضمن 
حفاظتی  و  بهداشتی  اقدامات  تمام 
برگه  مسافران  این  از  شده،  انجام 
اطالعات  سری  یک  و  تعهدنامه 
گرفته شده تا شناسایی شده باشند 
مبتال  دلیلی  هر  به  آینده  در  اگر  و 
شدند بدانند که با چه کسانی بوده 
اند و چه کسانی همراه آنان بوده اند. 
این اقدام خوبی است که مسافران 

فرم اطالعات داشته باشند.

مدیرکل فرودگاه های استان بوشهر:

کاهش ۴5 درصدی پروازها 
مردم حتی با پایین آوردن قیمت ها نیز استقبال نمی کنند

دنیای جوانان گروه شهرستان زنجان : فرماندار 
ابهر از آماده سازی نقاهت گاه برای بیماران بهبودیافته 

از کرونا در این شهرستان خبر داد.
وجیه اهلل نوروزی صبح امروز )26 اسفند( در 
جلسه ستاد کرونا شهرستان ابهر با بیان این که 
تاکنون 6۷ نفر بیمار مبتالی مشکوک به کرونا 
اظهار  شده اند،  بستری  ابهر  بیمارستان های  در 
کرد: از این تعداد بیش از نیمی از بیماران بهبود 
تحت  نیز  بیمار   25 و  شده اند  مرخص  و  یافته 
شیوع  این که  به  اشاره  با  هستند.وی  درمان 
ویروس کرونا در حال حاضر به یک دغدغه برای 

هم وطنان مان تبدیل شده است، تصریح کرد: با 
توجه به وضعیت موجود، مرخصی همه مدیران 
شهرستان ابهر تا اطالع ثانوی لغو شده است.این 
مسئول با تاکید بر این که از هم وطنان درخواست 
می شود مسافرت های خود را به زمان های دیگر 
موکول کنند، یادآور شد: پذیرش مسافر تا اطالع 
ثانوی در سطح شهرها و روستاهای شهرستان 

ابهر ممنوع است.
وی با قدردانی از زحمات کادر درمانی که 
ادامه  دارند،  قرار  کرونا  با  مبارزه  مقدم  خط  در 
داد: مطب و درمانگاه های خصوصی ابهر برای 

خدمت رسانی به مردم دایر خواهند بود.
که  صنوفی  بودن  دایر  از  ابهر  فرماندار 
خبر  می کنند  تأمین  را  مردم  روزمره  مایحتاج 
کرونا،  با  مبارزه  راهکار  بهترین  گفت:  و  داد 
ماندن  طریق  از  ویروس  انتقال  زنجیره  قطع 

در خانه است.
وی با اشاره به آماده سازی نقاهت گاه هایی 
خاطرنشان  کرونا،  از  بهبودیافته  بیماران  برای 
کرد: نقاهت گاه های شهرستان ابهر برای بیماران 
تا  تخت   650 ظرفیت  با  یافته  بهبود  کرونایی 

پایان هفته جهت آمادگی تجهیز خواهند شد.

فرماندار ابهر خبر داد

آماده سازی نقاهت گاه ها برای بیماران بهبود یافته کرونایی در ابهر

آذربایجان  شهرستان  گروه  جوانان  دنیای 
شرقی : فرماندار بناب از پلمب واحدهای صنفی 
روزهای  در  فعالیت  صورت  در  شهرستان  این 
آتی خبر داد.امین رفیعی در جلسه ستاد مبارزه 
با کرونای شهرستان با اشاره به مصوبه اخیر ستاد 
در  بازارها  تعطیلی  در خصوص  کرونا  با  مبارزه 
بناب، از پلمب واحدهای صنفی متخلف در این 

شهرستان خبر داد و افزود: اکیپ هایی متشکل 
از کارشناسان اداره صمت و اماکن ضمن گشت 
زنی در بازارها با واحدهای صنفی که اقدام به 
قانونی  برخورد  می کنند،  خود  مغازه  کردن  باز 
عدم  صورت  در  کرد:  تشریح  کرد.وی  خواهند 
کرونا،  با  مقابله  ستاد  اخیر  مصوبه  به  تمکین 
به ویژه در خیابان های اصلی شهر، اکیپ های 

گشت زنی نسبت به پلمب آن ها تا آخر فروردین 
بر  تاکید  با  ادامه  اقدام خواهند کرد.وی در  ماه 
لزوم هوشیاری مردم در خصوص شیوع ویروس 
کرونا، افزود: اتوبوس های شهری بناب نیز ارائه 
شهری  تاکسی های  رانندگان  و  نکرده  خدمات 
تاکسی ها  روزانه  کردن  ضدعفونی  به  ملزم  نیز 

هستند.

واحدهای صنفی باز در بازار بناب پلمب می شوند
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از راست فهیمه جعفری، محمدرضا گودرزی و مهدی زارع
اختصاصی دنیای جوانان

تو را چو الله دلی
داغدار باید و نیست

رهی معیری

تو را خبر ز دل بی قرار باید و نیست
غم تو هست ولی غمگسار باید و نیست

اسیر گریه بی اختیار خویشتنم
فغان که در کف من اختیار باید و نیست

چو شام غم دلم اندوهگین نباید و هست
چو صبحدم نفسم بی غبار باید و نیست

مرا ز باده نوشین نمی گشاید دل
که می به گرمی آغوش یار باید و نیست

درون آتش از آنم که آتشین گل من
مرا چو پاره ی دل در کنار باید و نیست

به سردمهری باد خزان نباید و هست
به فیض بخشی ابر بهار باید و نیست

چگونه الف محبت زنی که از غم عشق
تو را چو الله دلی داغدار باید و نیست

ثریا قزل ایاغ ، نویسنده ادبیات کودک و نوجوان که از 
بهمن ماه دچار کسالت شده و در بیمارستان بستری بود،  در 

سن ۷۷ سالگی از دنیا رفت.
ثریا قزل ایاغ متولد دی ماه ۱322، نویسنده ادبیات کودک 
و نوجوان عضو شورای  کتاب کودک و هیئت  علمی دانشکده 
علوم تربیتی دانشگاه تهران بود، و مدتی  هم عضویت هیئت 

داوران جایزه  هانس کریستین اندرسن را برعهده داشت.
راهنمای  کتاب  قزل ایاغ،  ثریا  نوشته های  نخستن  از 
بازی های ایران در همکاری شهال افتخاری است که در سال 
ملی  کمیسیون  فرهنگی  پژوهش های  دفتر  سوی  از   ۱3۷۹

یونسکو در ایران منتشر شد.
خواندن  ترویج  و  نوجوانان  و  کودکان  ادبیات  کتاب 
قزل ایاغ که در سال ۱3۸3 منتشر شد کمبود کتاب های درسی 
دانشگاهی ایران برای دانشجویان رشته های کتابداری، علوم 
تربیتی، هنر و تربیت معلم را جبران کرد. این کتاب، دستاور 
بیش از دو دهه تجربه ثریا قزل ایاغ در زمینه ادبیات کودکان 

رمینه  این کتاب تالش می کند دست اندرکاران  در  او  است. 
آموزش را با اهمیت ادبیات کودکان آشنا کند.

ثریا قزل ایاغ پژوهش خود در زمینه الالیی را در الالیی ها 
و ترانه های نوازشی از تولد تا سه سالگی منتشر کرد. او در 
این کتاب، برخی گونه های ادبیات عامه پسند در چهار گروه 
الالیی ها، ترانه های نوازشی، بازی-ترانه های حسی-حرکتی، 

و قصه های گردآوری شده، دسته بندی کرده است.
نقش کتاب های کودکان در همسازی کودکان معلول با 
ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج  جریان زندگی روزمره، 
ونوجوانان،  کودکان  برای  کتابخانه  و خدمات  مواد  خواندن؛ 
پرنیان و آب؛ با الالیی تا سرزمین خواب، الالیی ها و ترانه های 
نوازشی، از تولد تا سه سالگی، و خواندن با کودک، از تولد تا 

سه سالگی از جمله کتاب های او هستند.
نوجوانان،  شعر  به  ایران،  در  که  داشت  باور  قزل ایاغ 
بی توجهی شده یا برآورنده نیازهای احساسی و فکری آنان 

نبوده است.

ثریا قزل ایاغ درگذشت

کیهان بهمنی با انتقاد از عرضه کتاب های 
قاچاق در دانشگاه ها می گوید: این موضوع باعث 
او همچنین برخورد  دلسری مترجمان می شود. 

سلیقه ای ارشاد را دلسرد کننده می داند. 
درباره  نشگاه  دا استاد  و  مترجم  ین  ا
ادبیات و کتاب در سال  از وضعیت  ارزیابی اش 
۹۸ اظهار کرد: آن چه من مشاهده کردم، وضعیت 
بود و چیز  بدتر  به سال های قبل خیلی  نسبت 
حتی  ناشران  از  خیلی  نکردم.  مشاهده  خاصی 
پیش از شیوع ویروس کرونا دیگر اشتیاقی برای 
قبل  سال های  در  نداشتند،   جدید  کتاب  چاپ 
شاهد بودیم که ناشران برای کار کردن مشتاق 
امسال  اما  تازه کار  ناشران  بخصوص   بودند، 
نشان می داد آن ها نتوانستند آن طور که دلشان 
می خواهد، کار کنند. می توان گفت سرعت کار 

ناشران کندتر شده بود.
بزرگترین  ز  ا یکی  گفت:  سپس  و  ا  
با  تکلیفمان  نبودن  مشخص   ، ما معضالت 
بحث چاپ است؛ مترجم کتابی را ترجمه می کند 
اما همان کتاب بارها و بارها توسط ناشران دیگر 
با تغییر محتوا و طرح جلد و با نام دیگر منتشر 
می شود. هیچ قانونی نداریم که جلوی این کار 
را بگیرد. نه تنها عضو قانون کپی رایت نیستیم، 
اخالق حرفه ای میان ناشران از بین رفته است، 
هرچند حتی اگر ناشران رعایت کنند، در بازار 
قدرت هایی وجود دارد که هر کتابی را در هر 
تعدادی که بخواهند چاپ می کنند و کسی هم 

نمی تواند حرفی بزند. 
بهمنی با اشاره برگزاری نمایشگاه  کوچک 
از این  کتاب در دانشگاه ها گفت: در هیچکدام 
ندارند.  کتابی  ما  خوب  ناشران  نمایشگاه  ها 
همه کتاب ها از ناشرانی است که اسمی ندارند؛ 
با  ما  ناشران  بهترین  توسط  که  کتاب هایی 
ترجمه های خوب چاپ شده اند  اما در نمایشگاه 
نه  و  می شناسید  را  مترجم  نام  نه  دانشگاهی 
آمده  از کجا  کتاب  این  نیست  معلوم  را،  ناشر  
است. نمی خواهم اسم مافیا را بر روی این ماجرا 

بگذارم اما بحث من این است چرا کس دیگری 
ناشر منتشر  باشد کتابی را که یک  حق داشته 
از کانال دیگری  دارد می فروشد،  کرده و هنوز 
بیرون بدهد؟ یا چطور می شود که در هر ایستگاه 
اما وقتی به  مترو کتابفروشی هایی وجود دارند، 
کتاب هایشان را نگاه می کنید، می بینید  ناشران 
از  را  کتاب ها  نیست  معلوم  و  نیستند  معروفی 

کجا آورده اند!
او در ادامه اظهار کرد: رشته من در دانشگاه، 
رشته ادبیات انگلیسی است و دانشجویان خیلی 
به آن عالقه دارند، چندباری  و  رمان می خوانند 
آن ها از من پرسیده اند شما چه کتابی را توصیه 
می کنید که از نمایشگاه کتاب دانشگاه بخریم، 
وقتی به کتاب ها نگاه کردم دیدم »مادام بواری« 
با ترجمه ای که اصال من ندیدم و نمی شناسم، 
چه  نیست  معلوم  که  مکافات«ی  و  »جنایت 
است. حتی  آمده  از کجا  و  کرده  ترجمه  کسی 
برای ادبیات کالسیک هم چاپ های عجیب و 
غریبی زده اند و می فروشند.  این موضوع همه 
را دلسرد می کند. من با خودم فکر می کنم اگر 
بخواهم کتاب خوبی ترجمه کنم در نهایت اگر 

را عوض  جلدش  می تواند  بخواهد  دلش  کسی 
می کند و بفروشد.

که  »پیرزنی  و  وحشی«  »زندگی   مترجم 
تمام قوانین را زیر پا گذاشت« درباره این که برخی 
معتقدند برای ترجمه نسبت به تالیف سخت گیری 
از سمت ارشاد وجود ندارد، گفت: این  موضوع 
یکی از  مسائل  کامال سلیقه ای در ارشاد است. 
باور کنید وقتی من کتابی را  ترجمه  می کنم، 
اصال نمی دانم سرنوشت این کتاب چه می شود. 
بگویند  و  باشد  داشته  وجود  مدونی  قانون  اگر 
آقای مترجم یا آقای نویسنده وقتی می نویسید 
به این مسائل اشاره نکنید و به این مسائل اشاره 
کنید، بهتر است.  اما زمانی که چیزی نمی دانم 
و نمی دانم کاری که انجام می دهم مورد قبول 
است یا نه، تکلیفم مشخص نیست، مثال راجع به 
و  می آید  بیرون  کتابی  الکلی،  نوشیدنی های 
می بینید اسم انواع نوشیدنی الکلی در آن هست 
اما در کتاب دیگری به کوچک ترین واژه درباره 

آن ایراد می گیرند و می گویند باید حذف شود.
درباره  دستی  یک  کرد:   خاطرنشان  او 
دستی  یک  چون  و  ندارد  وجود  موضوع  این 

نمی دانیم.  را  خودمان  تکلیف  ما  ندارد  وجود 
من کتابی را سال ها پیش ترجمه کردم، کتاب 
مجوز چاپ گرفت  و منتشر شده اما چند ماه 
بعد از انتشار کتاب، آن را از بازار جمع کردند 
است. چرا؟  غیرقابل چاپ  این کتاب  گفتند  و 
اول  روز  از  باشد  چاپ  قابل  غیر  بود  بنا  اگر 
بازار  به  کتاب  این که  از  بعد  چطور  می گفتند. 
دارد؟  مشکل  کتاب  می شوند  متوجه  می آید، 
متر  بیاید  ارشاد  کار چیست؟  این  معیار  و  متر 
و معیار را مشخص کند. من می خواستم کتابی 
این  گفتم  خود  با  ترسیدم،  اما  کنم  منتشر  را 
دیدم  بعد  اما  نمی کند  پیدا  اجازه  حتما  کتاب 

ناشر دیگری آن را منتشر کرد. 
در  سلیقه ای  برخورد  کرد:  تاکید  بهمنی  
ارشاد باعث دلسردی می شود. تکلیف نویسنده و 
مترجم مشخص نیست و قانونی وجود ندارد که 
ما بدانیم چه کاری را انجام بدهیم و چه کاری 

را  انجام ندهیم. 
او درباره این که ترجمه های مجدد از یک  
کتاب در سال گذشته را چطور دیده است و آیا 
این مسئله کمتر شده است یا نه، توضیح داد: این 
بود. ما دیگر  بیشتر  موضوع در سال ۹۸ خیلی 
چیزی به نام رعایت اخالقی نداریم. آن قدر فشار 
اقتصادی روی ناشرها وجود دارد که دیگر کسی 
به معیارهای اخالقی فکر نمی کند. ناشری من را 
صدا کرد و گفت این کتاب ها را می خواهم برایم 
ترجمه کنی،  گفتم اکثر این کتاب ها ترجمه شده 
سر  به  دستی  شما   ندارد  اشکالی  گفت  است، 
کتاب ها بکش و برای ما بیاور! دیگر برای ناشرا 
بعد اخالقی  مهم نیست. زمانی  که اخالقیات 
جواب ندهد باید قانونی باشد و زمانی که قانون 
صدا  نویسنده ای  این که  محض  به  ندارد  وجود 
می کند و یا کتابی ترجمه شده  در ایران فروش 
می کند، ناشران به آن حمله می کنند.  این حمله 

کردن دیگر باب شده است. 
مترجم »خدمتکار و پروفسور« و »کشتن 
عمه خانم« با اشاره به کتاب های پرفروش گفت: 

می بینید کتابی در آمریکا منتشر شده و یک ماه 
بعد از آن در ایران چاپ می شود. معلوم نیست 
کتاب کی ترجمه شده و کی مجوز ارشاد گرفته 
است. نمی دانم چطور کتاب های ما شش ماه و 
اما ناشرانی هستند  یک سال در ارشاد می ماند 

که خیلی سریع کارشان انجام می شود. 
سراغ  می دهد  ترجیح  این که  بیان   با  او  
کتاب های جدید نرود، اظهار کرد: برای ناشران 
نظر  از  و  است  ادبی  اثر  کار  که  نیست  مهم 
این  به  کسی  دیگر  نه.  یا  است  مهم  ادبیات 
بازار  به این مسائل  مسائل فکر نمی کند زیرا  
فکر نمی کند. مسئله مهم برای ناشر این است 
که کتاب بفروشد، برای نویسنده و مترجم هم 
با خودم فکر می کنم  همین مسئله شده است. 
در  و  می گذارم   وقت  کلی  کتابی  ترجمه  برای 
نهایت  300 نسخه از کتاب فروش می رود، چه 
دنبال  بروم  هم  من  است  بهتر  دارد؟  فایده ای 
چند کتاب  پرفروش! بحث اقتصادی خیلی مهم 
است. دوست عزیزی به من توصیه کرد با اسم 
دومی کتاب های بی ارزش ترجمه کن و گفت این 
باب شده است، خیلی از آدم ها با اسم دوم هم 
کتاب می نویسند و هم ترجمه می کنند، فقط به 
این دلیل که بفروشند. فروش خیلی مهم است.

حوزه  در  رسانه ها  فعالیت  درباره  بهمنی 
از  ادبیات و کتاب در سال ۹۸ هم گفت: یکی 
اتفاقات خوب و مبارک در چند  سال گذشته این 
فضای  است.   شده  شکسته  انحصارها  که  بود 
مجازی حسن خوبی که دارد، این است که این 
امکان را به همه داده، از  ناشران  تا مولفان و 
اگر  کنند.  معرفی  را  تا کارهای خود  مترجمان، 
کاری خوب باشد دیده می شود و اگر خوب نباشد 
دیده نخواهد شد. اما از رسانه ای مانند تلویزیون 
ناامید هستیم. هیچ گاه به کتاب نپرداخته است و یا 
این که کتاب های خاصی را تبلیغ کرده است. فکر 
نمی کنم ادبیات ایران از طریق تلویزیون حمایت 
شده باشد اما در حوزه های دیگر عدالتی دارد به 

وجود می آید که خیلی خوب است.

دلسردی به خاطر کتاب قاچاق و برخورد سلیقه ای 

»تبر« چاپ دومی شد

چاپ  به  حیاتی  محمد  ترجمه  با  وست لیک  ای  دانلد  اثر  تبر  کتاب 
دوم رسید.

دانلد ادوین وست لیک، نویسنده امریکایی، در طی شش دهه نگارش 
آثار زیادی را از خود به جا گذاشت. او بیش از صد رمان علمی تخیلی، جنایی، 
کمیک و همین طور آثار غیرداستانی نوشته و از شهرت و محبوبیت زیادی 
بین کتاب خوان ها برخوردار است. کتاب هایش را با اسامی مستعار مختلفی، از 
جمله ریچارد استارک، چاپ می کرد. یکی از شخصیت های مشهور رمان های 

وست لیک پارکر نام دارد که دست مایه ساخت فیلم های بسیاری شد.
کتاب تبر، اولین بار در سال ۱۹۹۷ به چاپ رسید. بورک دوور، شخصیت 
اما  اصلی رمان، مردی میان سال و مدیر یک شرکت عرضه کاغذ است. 
روزی مدیران ارشد شرکت تصمیم می گیرند که هزینه ها را کاهش دهند 
و او کارش را از دست می دهد. هجده ماه بعد، بورک که همچنان بیکار 
است، شکلی جدید به جست و جوی خود برای کار می دهد: او با احتیاط 
کامل، چند نفری را پیدا می کند که ممکن است شغلی را که به نظر خودش 
لیاقتش را دارد و سهم اوست، از آن خود کنند. بورک سپس با برنامه ای 
دقیق و حساب شده، آن ها را می کشد. او که حاال از مدیری آرام و متین به 
قاتلی بی رحم تبدیل شده، مهارت هایی را در خود کشف می کند که هیچ 

وقت تصورش را نمی کرد؛ مهارت هایی برای قتل و ویرانی.
د. کیت مانو، رمان نویس امریکایی، برک ِدوو ) شخصیت اصلی رمان 
تبر( را نمونه مرد ) یا انساِن ( امریکایی هزاره می داند و او را در کنار جورج 
اف. ببیت ، هولدن کالفیلد و کاپیتان جان یوساریان، که هرکدام نمایانگر 
)) وست لیک رمان درجه یکی  قرار می دهد. می گوید:  بودند،  دوران خود 
شاکر  را  خدایتان  بروید  برقرارکنید،  ارتباط  آن  با  نمی توانید  اگر  نوشته. 
کلمه  یادآور   )devore  ( دوور  تبر،  رمان  اصلی  نام شخصیت  باشید.(( 
ای  دانلد  از  نابودکردن است.  و  بلعیدن  به معنی   DEVOUR انگلیسی 
. وست لیک کتاب دیگری به نام زمرد نحس از سوی انتشارات نیلوفر به 

فارسی ترجمه شده.
انتشارات نیلوفر کتاب تبر را با ترجمه محمد حیاتی و با قیمت 4۸.000 

تومان به بازار کتاب عرضه کرده است.

قصه گویی نقال ایرانی در یک رخداد 
جهانی به بهانه خانه نشینی

یک هنرمند و نقال ایرانی در چهارمین رخداد قصه گویی »بادیز 
آو استوریز« قصه می گوید.  

برگزار  تورنتو  در  ماه  هر  که  رخداد  این  در  جهاندوست  بهاره 
می شود، حضور مجازی داشت و داستانی واقعی در ستایش زندگی 

روایت کرد.
قصه گوها از سراسر دنیا هر ماهه می توانند در این رخداد شرکت 

کنند و داستانی از زندگی خود را روایت کنند.
تماشاگران این رخداد نیز به طور مجازی می توانند از هر جای 
دنیا در این کنفرانس ویدیویی شرکت کنند. این رخداد بهانه ای ست 
برای آشنا شدن عالقه مندان به قصه گویی در اقصی نقاط جهان و 
شنیدن داستان مردمی که در جای دیگری از این دنیا زندگی می کنند. 

با توجه به شرایط قرنطینه جهانی به خاطر ویروس کرونا، برگزار 
کننده ی این رخداد، »برون اسمیت« که اهل فرانسه و ساکن تورنتو 
است تصمیم گرفته  تا قصه گوهایی از نقاط مختلف جهان را به هم 
نزدیک کند. در این رخداد هدف تشویق مردم سراسر جهان به حفظ 

قرنطینه و ماندن در خانه هاست.
بار  این  قصه ها همیشه آدمها را به هم نزدیک تر می کند و 
روزهای سخت در  این  از  عبور  و  برای سرگرم شدن  ابزاری ست 
این اجرا هفت قصه گو از کانادا، امریکا، استرالیا، هندوستان و ایران 

قصه خواهند گفت.
گفته می شود این نخستین بار است که یک قصه گوی ایرانی 

در این رخداد قصه میگوید.
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فرناز میرزالو

شاعران  و  نویسندگان  گپ وگفت  ادبی  نشست های 
شناخته شده با کودکان و نوجوانان به صورت اینترنتی در حال 

برگزاری است.
سال هاست که این نشست ها با حضور چهره های مطرح 
ادبیات کودک و نوجوان در شهرهای مختلف کشور از سوی 
به دلیل  اکنون  اما  می شود  برگزار  کانون  ادبی  آفرینش های 
شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت دستورهای بهداشتی این 

نشست ها به فضای اینترنت منتقل شده است.
بر این اساس طی روزهای گذشته محمدکاظم محمدی 
سمیرا  و  شاعر  توالیی  حسین  افغانستانی،  نام آشنای  شاعر 
قیومی نویسنده به ترتیب با اعضای کودک ونوجوان انجمن های 
ادبی کانون شهربابک استان کرمان، استان زنجان و استان 

کردستان به صورت اینترنتی به گفت وگو پرداختند.
کانون  ادبی  انجمن  مهمان  کاظمی  محمدکاظم   *

شهربابک
شهربابک  کانون  قلم«  »آوای  ادبی  انجمن  اعضای 
استان کرمان عصر 6 فروردین ۱3۹۹ به مدت یک ساعت، 
محمدکاظم کاظمی را به گروه مجازی خود دعوت کردند و 
این شاعر با همراهی زهرا میریان مربی ادبی کانون شهربابک 
و سمیه یاوری و طیبه شجاعی کارشناسان ادبی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان به نقد و بررسی آثار 

اعضای انجمن پرداخت.
کاظمی با اشاره به استعداد خوب اعضای انجمن ادبی 
شهر بابک و تشویق آن ها به مطالعه آثار شاعران برتر فارسی 
حافظ،  غزل های  مثنوی،  شاهنامه،  از  گزیده ای  چون  قدیم 
و  نظامی  خمسه  از  بخش هایی  و  دل  بی  صائب،  سعدی، 
شاملو،  احمد  ثالث،  اخوان  نیما،  چون  معاصر  شاعران  اشعار 
فروغ فرخ زاد و سهراب سپهری و همچنین شاعران پیشرو 

مثل سیمین بهبهانی و حسین منزوی و برخی شاعران پس 
از انقالب، خواندن این آثار را برای پیشرفت آنان در سرایش 

شعر مؤثر و سودمند دانست.
وی در ادامه گفت: »به نظر من بیش از تسلط بر وزن و 
قافیه در این مرحله، نگاه شاعرانه و تخیل شاعرانه ارزش دارد. 
همان چیزی که در شعر بعضی دوستان دیدیم. اینکه شاعر 
با نگاهی دیگر به پدیده های جهان بنگرد و آن ها را با شکلی 
خارج از معمول توصیف کند و در کل برای تسلط بر وزن و 
قافیه، علم عروض و قافیه را پیشنهاد نمی کنم. این ها برای 
شاعری که بر وزن تسلط دارد و در موارد خاص می خواهد در 
این مورد تحقیق و بررسی کند، خوب است ولی به مرور و با 

مطالعه، این تسلط به وجود خواهد آمد.
نظر  اظهار  بچه ها  دل نوشته های  درباره ی  محمدی 
به  دوستان  که  است  این  من  پیشنهاد  مجموع  »در  کرد: 
دل نوشته به عنوان یک پل عبور به سمت شعر و داستان 
نگاه کنند. گاهی در دل نوشته های انسان، تخیل غلبه دارد. 
صورت  این  در  است.  احساسی  و  خیال انگیز  بیان  یعنی 
مشخص می شود که شخص در شعر استعداد بیشتری دارد. 
داستانی  ویژگی های  و  روایت  بر  متکی  دل نوشته  گاهی 
است. یعنی بیشتر روایت در آن غلبه دارد. در این صورت 
کند.  حرکت  داستان  سمت  به  کم  کم  می تواند  نویسنده 
جنبه های  و  بکاهد  تخیلی  و  احساسی  جنبه های  از  یعنی 

تقویت کند.« را  داستانی 
* میزبانی آنالین انجمن ادبی سپیدار زنجان از حسین 

توالیی
انجمن ادبی سپیدار کانون پرورش فکری استان زنجان 
نیز بیست و ششمین نشست خود را به صورت آنالین با حضور 

حسین توالیی، نویسنده برگزار کرد.

و  پویایی  از  مجازی  نشست  این  در  توالیی  حسین 
پرورش فکری  کانون  ادبی  انجمن  اعضای  مشارکت جدی 
جلسه  برگزاری  ساعات  حین  مطرح شده  مباحث  در  استان 
ابراز خرسندی کرد و گفت: به هیچ عنوان احساس نمی کردم 

که نشست به صورت مجازی برگزار شود.
و  کودکان  با  قیومی  سمیرا  اینترنتی  گفت وگوی   *

نوجوانان کردستانی
یازدهمین نشست انجمن ادبی »رازاوه« استان کردستان 

با حضور سمیرا قیومی به صورت مجازی برگزار شد.
آواز  درختان  که  روزهایی  در  گزارش،  این  اساس  بر 
تولد شکوفه ها را در گوش طبیعت زمزمه می کنند و زمین از 
طراوت باران و بهار زنده شده است دریچه ای گشوده شد رو 
به سوی نوشتن، نقد و بررسی، گفت وگو و به مهمانی ذهن و 
قلم اعضای انجمن ادبی »رازاوه« رفتن تا عالوه بر نوشتن از 
دغدغه های شان در این روزهای قرنطینه با بوی ضدعفونی 
کننده و دستکش و ماسک و کرونا از آرامش قلم ها و ایده های 
برای دوباره خواندن و  پیدا کنند  ذهن خالقانه شان، مجالی 

دوباره تمرین کردن و دیده شدن و نقد شدن.
رازاوه  ادبی  انجمن  جلسه ی  یازدهمین  میان  این  در 
هر  از  بچه ها  این که  برای  شد  فرصتی  مجازی  به صورت 
فرصتی برای در کنارهم بودن و پل زدن به آگاهی و دانش و 
تمرین زندگی کردن بهره بگیرند و بُعد مسافت های طولی را 
از طریق کابل ها و داده های نوری پشت سر بگذارند و میزبان 
سمیرا قیومی دکترای ادبیات فارسی و نویسنده چندین عنوان 

کتاب برای بچه ها باشند.
سمیرا قیومی در این ارتباط اینترنتی با طرح سوال هایی 

درباره ی آثار بچه ها، چراغ نقد و بررسی را روشن کرد.
اعضا گذشت  از  نفر  بررسی سه  و  نقد  به  این جلسه 

اعضا،  سوی  از  اثر  هر  ارائه ی  از  پس  قیومی  سمیرا  و 
می خوانند  که  کتاب هایی  و  عالقه ها  باره ی  در  آنان  از 
نحوه  مانند  سوال هایی  طرح  با  آن  از  پس  و  می پرسید 
آن،  خالصه ی  ارائه ی  و  اثر  اولیه ی  سوژه ی  کردن  پیدا 

می برد. پیش  را  بحث 
قیومی به ویژگی های داستان کوتاه برای بچه ها اشاره 
کرد و گفت: این را همیشه در ذهن داشته باشید که داستان 
کوتاه محدودیت زمانی دارد و ما نمی توانیم داستانی که ماه ها 
یک صفحه ای  داستان  یک  در  را  می کشد  طول  هفته ها  و 

بگنجانیم.
وی همچنین در پاسخ به سوال یکی از بچه ها در رابطه 
با قالب داستان کوتاه گفت: داستان کوتاه خالصه ی یک رمان 
نیست بلکه خود، یک قالب مستقل است و با نثر ادبی هم 
تفاوت دارد. شما باید بیشتر با عناصر این قالب و به کارگیری 

آن آشنا شوید.
به  کنید  سعی  گفت:  بچه ها  به  حال  همین  در  قیومی 
شخصیت پردازی در داستان های تان اهمیت بدهید و خواننده 
این  از  البته  که  کنید  داستان تان همراه  با شخصیت های  را 
طریق می توانید داستان های تان را از شعاری بودن دور کنید.

چند  قرنطینه  روزهای  برای  همچنین  نویسنده  این 
برای  را  آن  الکترونیکی  فایل های  و  معرفی  کتاب  عنوان 

بچه ها ارسال کرد.
قیومی در پایان بچه ها را به بهره گیری از فضاهای به 
وجود آمده از جمله همین نشست های مجازی دعوت کرد و 
گفت: انجمن های ادبی به شما این فرصت را می دهد که از 
نزدیک با نویسندگان روبه رو شوید، صحبت کنید، نظرات شان 
به شما خیلی  این در طی کردن مسیر نوشتن  را بشنوید و 

کمک می کند. این فرصت ها را از دست ندهید.

نشست های انجمن های ادبی کانون اینترنتی شد

مشیت عالیی درباره ادبیات در سال ۹۸ می گوید: 
به نظر می رسد اتفاق جدی ای  در حوزه ادبیات رخ نداده و 

ادبیات در سکوت گذشته است. 
این مترجم و منتقد ادبی درباره وضعیت ادبیات در 
سال ۹۸ و تاثیرات وقایع اجتماعی بر آن اظهار کرد:  ادبیات 
را در سال ۹۸ خیلی دقیق دنبال نکردم؛ این که ببینم در 
داستان کوتاه، رمان، شعر و نمایشنامه چه اتفاقاتی افتاده 
و چه تفاوت هایی با سال های گذشته داشته است، بنابراین 
پاسخ دقیقی نمی توانم داشته  باشم. چیزهایی را به صورت 
پراکنده خواندم. چند مجموعه شعر  برایم فرستاده بودند که 
شعرهای مهمی نبودند و چون برای ارزیابی جایزه شاملو 
بود و قرار بود به آن ها نمره بدهیم، نمره متوسطی دادم.

از شرایط  تاثیری  افزود: من در این مجموعه ها  او 
جامعه ندیدم و بیشتر جریان های قبلی را دنبال می کردند، 
ادبیات پست مدرن بیشتر در آن ها مشهود بود تا ادبیات 
رئالیستی، دغدغه و مسائل سیاسی و اجتماعی را در این 
مجموعه ها  ندیدم.  البته ممکن است در مجموعه هایی 

که  ندیدم  متفاوت بوده باشد. 
عالیی سپس گفت: در زمینه داستان هم چیز قابلی 
بود  حداقل  کتاب خوبی چاپ شده  اگر  البته  نخواندم، 
نامش را می شنیدم و یا می گفتند رمان یا مجموعه داستان 

متفاوتی چاپ شده است. 
مترجم کتاب »رویداد ادبیات«  نوشته تری ایگلتون 
در ادامه بیان کرد: به نظر می رسد اتفاق جدی ای در حوزه 
ادبیات اتفاق نیافتاده که این طور در سکوت گذشته است، 
اگر هم بوده من بی خبر هستم. چیزهایی که گفتم تجربه 
شخصی من بود و شاید بقیه دوستان چیزهای قابلی را 
بتوانند مطرح کنند. ولی در زمینه شعر فکر می کنم بقیه 
دوستان هم  نمراتی که دادند  پایین بود، تازه این پنج 
مجموعه از بین کتاب های زیادی انتخاب شده بودند. در 
شعر من چیز خاصی ندیدم ، در داستان هم احتماال باید 
این طور باشد. غیر از این بود، خبرش را می شنیدم و سراغ 
کتاب می رفتم. شاید بتوان گفت سال ۹۸ سال راکدی در 

حوزه ادبیات بوده است، البته قطعی نمی گویم.

عالیی همچنین گفت: ادبیات ما در دهه ۹0 از رئالیسم 
و مدرنیسم فاصله گرفته و سراغ پست مدرنیسم رفته است 
و نویسندگان و شاعران توجه زیادی به آن نشان داده اند  و 
برایشان جذاب بوده است. آنچه در زمینه شعر و داستان در 
دهه ۹0 می بینیم در این وادی گذشته است. در نتیجه باید 

پست مدرنیته در ایران مورد بررسی قرار بگیرد.
او درباره عملکرد رسانه ها در حوزه ادبیات و کتاب در 
سال ۹۸ هم اظهار کرد: رسانه ها هم برنامه های قبلی خود 
را داشتند. بیشتر مجالت و نشریاتی که من دیدم مباحث 
اجتماعی و سیاسی داخلی و خارجی  برایشان جذاب تر از 
ادبیات بود. شاید هم دلیل این موضوع این  باشد که چیز 
دندان گیری در ادبیات ندیده اند که بخواهند آن را مطرح 
کنند و بر روی آن مانور بدهند. در فضای مجازی هم به 
صورت محدود فعالیت دارم. اما اگر داستان، رمان و شعر 
متفاوتی بود حتما دوستان و دانشجویانم به من می گفتند 
و مرا در جریان می گذاشتند، آن ها هم حساسیت خاصی 

نشان ندادند.

ادبیات 9۸ در سکوت گذشت
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مطالبات تئاتری ها تا اردیبهشت تسویه می شود

ی  ها هنر ید  جد یرکل  مد
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  نمایشی 
اسالمی اعالم کرد بخش اعظمی 
از مطالبات تئاتری ها تا اردیبهشت 

ماه پرداخت می شود.
پرداخت  درباره وضعیت  آشنا  قادر 
 ۹۸ سال  در  تئاتر  هنرمندان  مطالبات 
گفت: تالش بر این است که بخش عمده مطالبات هنرمندان تئاتر 
در سال ۹۸ در ایام باقیمانده فروردین و نهایتًا تا پایان اردیبهشت ماه 
سال جاری پرداخت شود.: هم وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و هم معاون هنری ایشان قول مساعد داده اند تا به زودی عمده 

مطالبات هنرمندان تئاتر پرداخت شود.

افت »کامیون« را قبول ندارم

به  میون«  کا « عه  مجمو
یکی  اطیابی  مسعود  کارگردانی 
از سریال های نوروز ۹۹ است که 
از   2۱ ساعت  هرشب  روزها  این 
می شود.  پخش  سیما  دو  شبکه 

این سریال داستان زندگی سه دانشجوی 
جوان را روایت می کند که سرمایه خود 
را از دست داده و با صاحب خانه خود مشکل پیدا کرده اند. مهسا 
طهماسبی یکی از بازیگران این مجموعه گفت به دلیل شرایط این 
روزها، کار مقداری از لحاظ روحی روانی برای ما سخت شده، اما 
شرایط روی کیفیت بازی بازیگران تاثیر نداشته و موجب افت سریال 
نشده. چراکه سرگرمی مردم در این روزها برای من و گروه یک 

انگیزه مهم است. 

موسیقی وارد فضای نوینی خواهد شد 

یک پژوهشگر معتقد است تمامی 
در  موسیقی  با  مرتبط  فعالیت های 
تمام دنیا پس از پایان ماجرای کرونا 
که  شد  خواهند  نوینی  فضای  وارد 
به آن  برای ورود  باید  از همین حاال 

برنامه ریزی کرد.
موسیقی  پژوهشگر  وجدانی  بهروز 
ضمن اشاره به فعالیت های خود در عرصه موسیقی اظهار داشت تازه ترین 
کاری که در این زمینه انجام گرفت مربوط به پرونده ثبت »مهارت های 
دستی ساختن و نواختن دوتار« در فهرست سازمان جهانی یونسکو بود 

که کارهای مربوط به آن انجام گرفته است. 
برنامه هایی هم برای پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات طراحی شده 

که فعال زمان اجرایش مشخص نیست.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

کارکنان سینماها نباید اخراج شوند

یی  سینما ن  ما ز سا ییس  ر
بهره مندی  شرط  به  اشاره  با 
سینماداران از حمایت های مرتبط 
کرونایی،  خسارت های  جبران  با 
نسبت به اخراج کارکنان سینماها 

هشدار داد.
در  پیامی  طی  نتظامی  ا حسین 
حساب شخصی خود درباره اخراج کارکنان سینماها نوشت: »استفاده 
سینماها و سایر مراکز خدماتی سینمایی از حمایت ها، تسهیالت و 
منابع  سازمان سینمایی )اعم از مستمر و مصوبات ویژه  کرونا( منوط 
به آن است که همکاران خود را اخراج نکنند.« این در حالی است 
که کلیه سینماهای کشور از تاریخ 3 اسفندماه ۹۸ تعطیل هستند.

ما
سین



کرونا به داد آمار تلویزیون رسید...

وقتي خانه نشیني اجباري باعث باالرفتن مخاطب تلویزیون شد

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

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 10۸- واحد9 
تلفن: 26305۸2۴- فکس: 26305۸2۴ صندوق پستی: 115- 1955۸ 

سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

معاون سیمای رسانه ملی در ادعایی جالب بدون 
در  مردم  قرنطینه  و  کرونایی  شرایط  گرفتن  نظر  در 
خانه های خود بیان داشت که نوروز امسال تلویزیون 
با بیش از ۹0 درصد بیننده، بیشترین مخاطب را طی 

یک دهه گذشته داشته است!
در  گذشته  روز  سیما  معاون  میرباقری،  مرتضی 

نشست خبري سازمان صداوسیما پیرامون برنامه هاي 
نوروزي آن حضور پیدا کرد و با اشاره به نظرسنجی 
درخصوص  نوروز  نیمه  در  سازمان  تحقیقات  مرکز 
میزان مخاطبان برنامه های نوروزی گفت: ما در نوروز 
امسال حدود ۹0.3 بیننده داشتیم که در یک دهه اخیر 
یک رکورد برای تلویزیون محسوب می شود. می توانیم 

بگوییم برنامه های نوروز، پیروزی نوروزی تلویزیون بر 
کرونا بود به طوری که از ۸ صبح تا ۸ شب، ۸فیلم 
سینمایی از شبکه های مختلف تلویزیون پخش می شد و 
از ساعت ۸ شب تا ۱2 شب هم 4 سریال را تقدیم مردم 
عزیزمان کردیم و برنامه های ترکیبی مثل دورهمی یا 
فرمول یک و مسابقه های عصرجدید، ایران، پنج ستاره، 
کودک شو و… هم سعی در فراهم کردن اوقات شاد 
کودکان  که  آنجایی  از  داشتند.  عزیز  بینندگان  برای 
داشتند،  خانه حضور  در  بیشتری  ساعات  نوجوانان  و 
تخصصی  شبکه های  که  امید  و  کودک  شبکه های 
مربوط به این سنین است در این ایام با پخش ده ها 
فیلم سینمایی، انیمیشن و پویانمایی، اوقات دلنشینی 
را برای این عزیزان فراهم کردند. به جز شبکه های 
با تدارک نوروزی کانال های تماشا و نمایش  اصلی، 
هم ما شاهد یک شبکه مجازی فیلم و سریال بودیم 
و همچنین شبکه مستند در ایام نوروز، مستندهای زیبا 

شامل دیدنی های ایران را به تصویر درآورد.
میرباقري در بخش دیگري از صخبت هاي خود به 
تعداد فیلم هاي سینمایي نمایش داده شده در تلویزیون 
در ایام نوروز خبر داد و آن را بي سابقه توصیف کرد. وی 
اظهار کرد: ما حدود ۱30 فیلم سینمایی که همه مربوط 
به 2-3 سال اخیر است در ایام نوروز پخش کردیم. 
20 فیلم سینمایی انیمیشن و 4 سریال داشتیم که در 
مجموع 60 قسمت سریال پخش شد و 20 مسابقه با 

پخش 200 قسمت، تقدیم هموطنان و بینندگان عزیز 
محتوای  با  نماهنگ هایی  پخش  و  تولید  است.  شده 
از دیگر کارهاي  آرامشی برای مخاطبان رسانه ملی 
مهمي بود که انجام شد. فضای کشور در شرایط کنونی 
احتیاج به آرامش دارد که سعی کردیم در این ایام پخش 
برای  را  شاد  و  بخش  آرامش  کلیپ های  و  نماهنگ 
مخاطبان بیشتر به نمایش درآوریم. با توجه به تغییرات 
ابتدای  از  تلویزیون  شبکه های  برنامه های  کنداکتور 
شیوع ویروس کرونا در کشور مسائل مهمي را در نظر 
گرفتیم. با توجه به شرایط پیش آمده، جنس برنامه های 
برنامه های  بر  عالوه  و  می کرد  تغییر  باید  تلویزیونی 
که در حوزه سالمت داشتیم و آگاهی رسانی و اینکه 
مردم متوجه شوند در این شرایط خاص و متفاوت چه 
سبک زندگی را باید برای حفظ سالمت خود در پیش 
بگیرند و در کنار آن طراحی برنامه های سرگرمی برای 
تقویت روحیه مردم ضروری بود. ما 4 گام برای تولید و 
پخش برنامه ها در دوران شیوع کرونا برای شبکه های 
مختلف تعریف کردیم. گام اول مربوط به اسفندماه بود 
که جداول پخش برنامه ها صددرصد تغییر کرد. در این 
دوران هدف، اطالع رسانی و آگاهی بخشی به مردم 
درباره بیماری کرونا و ارائه اطالعات الزم به منظور 
مراقبت و پیشگیری از آن بود که با برنامه جاری های 
در  متخصص  و  کارشناس  از صدها  دعوت  و  متنوع 
این خصوص اطالع رسانی بسیار شفاف و مفیدی به 

مردم عزیز کشورمان ارائه شد. گام دوم که مصادف با 
ایام نوروز بود و هدف و رسالت ما غلبه بر نگرانی های 
مردم درخصوص این بیماری و ایجاد فضای سرگرمی 
و شادی بود که به لطف خدا با موفقیت این مرحله را 
طی کردیم چرا که تقویت روحیه و دادن انگیزه و امید 
به مردم از اولویت های رسانه ملی است. همچنین شروع 
گام سوم از امروز تا 6 اردیبهشت با حلول ماه مبارک 
رمضان مي باشد که در گام سوم که هم اکنون در آن 
قرار داریم با یک ارتقاء نسبت به برنامه های اسفند در 
خدمت مردم عزیز و صبور کشورمان هستیم و فیلم ها 
و سریال های جدید در نوبت پخش شبکه ها، پیش بینی 
کردیم. شبکه های تلویزیونی همچون سال های گذشته، 
برای ماه رمضان سریال ها و فیلم های سینمایی ویژه ای 
تدارک دیده اند و هم اکنون در حال بررسی و انتخاب 
مبارک  ماه  پخش  ویژه  سریال   ۷ بین  از  سریال   4
رمضان هستیم و این نوید را به مردم عزیز می دهیم 
در  جذابی  سریال های  امسال  رمضان  ماه  برای  که 
نظر گرفته شده که تقدیم بینندگان رسانه ملی خواهد 
شد. محدودیت ها و اعمال تعطیلی اجتماعات دینی و 
مذهبی با شیوع کرونا در کشور موضوع مهم دیگري 
بود که وظایفي را به سازمان صداوسیما تحمیل کرد 
و مردم ما در ماه های رجب و شعبان به اماکن مقدسه 
و ادعیه توجه ویژه تر و بیشتری دارند و ما می بایست 
از  اماکن مقدسه داخل کشور و خارج  با  ارتباط زنده 

کشور را برقرار می کردیم و در این ایام سخنرانی های 
مذهبی، مناجات ها، نیایش و دعاها را طراحی کردیم 
تا ظرفیت های معنوی را به خانه های مردم بیاوریم تا 
مردم مؤمن عزیزمان از برکات این ماههای گرانقدر، 

فیض و بهره ببرند.
مرتضي میرباقری همچنین به یکی از برنامه های 
ویژه تلویزیون در ایام کرونایی اشاره و عنوان کرد: یکی 
از مهمترین برنامه های رسانه ملی بخش آموزش بود 
که تلویزیون از اسفندماه به کمک آموزش و پرورش 
آمد و با شیوع ویروس کرونا، برنامه های آموزشی را 
تعطیلی  واسطه  به  که  دانش آموز  میلیون   ۱6 برای 
پخش  شده اند  خانه نشین  آموزشی،  مراکز  و  مدارس 
کرده که همچنان ادامه دارد و هم اکنون دانش آموزان 
از طریق شبکه های آموزش، شبکه 2  راده دور و  از 
و 4 در حال آموزش هستند و در این مدت حدود 2۸ 
برنامه ویژه آموزش در بخش ابتدایی، متوسطه اول و 
متوسطه دوم و فنی حرفه ای طراحی شده است. با تمام 
ظرفیت های خود آخرین گام کرونایی را برمی داریم تا با 
مدد الهی این مرحله را طی کنیم و برای مردم عزیزمان 
که در خانه هستند از نظر تفریح و سرگرمی، شرایط 
را به گونه ای فراهم کنیم که مطابق با هر سلیقه ای، 
برنامه ای برای تماشا و لذت بردن وجود داشته باشد 
تا خستگی های در خانه ماندن کمتر برای عزیزان مان 

حس شود.

محمد حسین زاده

چالـش عرضـه فیلم های سـینمایی در شـرایط 
اسـتمرار و تمدیـد تعطیلـی سـالن های نمایـش از 
چالش هـای جـدی ایـن روزهـای سیاسـتگذاران و 
فعـاالن سـینمای ایـران اسـت و درواقـع تعطیلـي 
سـینماها ضررهـاي سـنگیني را بـه سـینماداران و 
تهیه کننـدگان وارد کـرده اسـت. در عیـن حال طرح 
اکـران آنالیـن و عرضه فیلم ها بـدون اکران عمومی 
راهکارهـای  جملـه  از  خانگـی  نمایـش  شـبکه  در 
پیشـنهادی بـرای جلوگیـری از طوالنی مدت شـدن 
وقفه ایجادشـده میان تولیدات سـینمایی و مخاطبان 
بـوده اسـت. حـاال فیلـم سـینمایی خـروج، سـاخته 
ابراهیـم حاتمي کیـا از مهمتریـن تولیـدات سـینمای 
ایران در سـال گذشـته که در جشـنواره سی وهشـتم 
فیلم فجر رونمایی شـده بود، در این مسـیر پیشـگام 
شـده و قـرار اسـت پیـش از اکـران عمومـی، فیلـم 
به صـورت اینترنتـی در اختیار مخاطبان قـرار بگیرد.

براهیـم  ا سـاخته  خـروج،  سـینمایی  فیلـم 
حاتمی کیـا اولیـن فیلـم تولیـد سـال ۹۸ اسـت که با 
تصمیم گیـری عوامـل قرار اسـت به صـورت آنالین 
منتشـر و در دسـترس مخاطبان قرار بگیرد. با توجه 
بـه شـیوع ویـروس کرونـا و حضـور طوالنی مـدت 
مردم در خانه ها در چند ماه گذشـته و آتی، سـازمان 
هنری رسـانه ای اوج تصمیم بـر نمایش آنالین فیلم 
سـینمایی خـروج گرفـت. همچنیـن ایـن تصمیـم با 
موافقـت وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی و مراجع 
تازه تریـن  قانونـی نمایـش در کشـور روبـرو شـد. 
اوایـل هفتـه آینـده در  از  ابراهیـم حاتمی کیـا  اثـر 

سـامانه های نمایـش آنالیـن قـرار خواهـد گرفت و 
مخاطبـان می تواننـد بـا خریـد قانونی با خانـواده به 
تماشـای ایـن فیلـم سـینمایی بنشـینند. ایـن بـرای 
اولین بـار اسـت کـه یک فیلـم سـینمایی ابتدا پخش 
آنالین مجازی و سـپس اکران در سـینماها را خواهد 
داشـت. الزم به ذکر اسـت که فیلم سینمایی خروج، 
بیسـتمین فیلم ابراهیـم حاتمی کیا در مقام کارگردان 

در سـینمای ایران اسـت.
مشـاور رسـانه ای ایـن فیلـم سـینمایی ضمـن 
تشـریح تمهیـدات در نظر گرفته شـده بـرای عرضه 
اینترنتی این فیلم سـینمایی پیـش از اکران عمومی، 
از مذاکـره بـا تلویزیـون بـرای پخش تیـزر تبلیغاتی 
فیلـم خبـر داد. محمد ذوقی، مشـاور رسـانه ای فیلم 
سـینمایی خروج و مدیر سابق روابط عمومی سازمان 
رسـانه ای اوج در گفتگـو بـا دنیـاي جوانـان دربـاره 
عرضـه اینترنتـی ایـن فیلم پیـش از اکـران عمومی 
آن در سـینماها گفت: همیشـه در سـازمان اوج سـه 
مقولـه برایمـان مهـم بـوده اسـت، اول فیلـم خوب 
سـاختن، دوم اینکـه تـالش کنیـم فیلم های مـان با 
تبلیغـات درسـت و موثـر دیـده شـوند و سـوم اینکه 
برگشـت سـرمایه از آثارمان داشته باشـیم. مجموعه 
اوج در سـال گذشـته درآمـد 3۷ میلیـاردی داشـته و 
قـرار اسـت ایـن رقـم در سـال جدیـد افزایـش هم 
پیـدا کنـد ایـن موضـوع ایـن معنـی را می دهـد که 
ما برای برگشـت سـرمایه و وجه اقتصـادی فرهنگ 
برنامه هـای مبسـوطی داریـم. بـا توجه به شـرایطی 
کـه در حـال حاضر در آن به سـر می بریـم و به نظر 
می رسـد بحـران کرونـا و تاثیـرات روانـی اجتماعی 
آن همچنـان ادامه داشـته باشـد تصمیم مـان بر این 

بـود کـه  حرکت نو و جدیدی را در کشـور امتحان و 
تجربـه کنیـم بـه همین دلیـل برای رفاه حـال مردم 
قـرار شـد ابتـدا فیلـم پخـش آنالیـن در بسـترهای 
وی اودی داشـته باشـد و بعد روی پرده سـینما بیاید. 
حتمـا در ایـن فرآینـد بـه تبلیغـات، فـروش و... فکر 
کرده ایـم و طراحی هایـی داریم از همیـن رو در حال 
گفتگو با صداوسـیما برای پخـش تیزرهای این فیلم 
در تلویزیـون هسـتیم. بـه نظرمان در مـدل جدیدی 
کـه طراحـی کرده ایـم یعنی با پخـش اینترنتی و بعد 
اکـران سـینمایی و سـپس نمایـش تلویزیونـی، این 
فیلـم بیشـتر دیـده می شـود. ضمـن اینکـه به جهت 
برگشـت سـرمایه هم اتفاق مبارکی می افتد. از همه 
اینهـا مهمتـر مـردم فیلـم را می بیننـد و بـه احـوال 
روحـی مردم کمک می شـود. مجموعـه ای مثل اوج 
و فیلمسـاز بزرگـی مثـل آقـای حاتمی کیـا همیشـه 
تالش شـان ایـن بـوده که برای مـردم فیلم بسـازند 
و بهتـر شـدن حـال آنهـا در اولویـت بـوده، بنابراین 
مهمتریـن پیـام ایـن حرکـت در ایـن ایـام مواجهـه 
بـا بحـران کرونـا همین اسـت. دربـاره نسـخه هاي 
غیرقانونـي و قاچـاق فیلـم کـه ممکـن اسـت بعد از 
انتشـار اینترنتـي آن ایجـاد شـود نیز بایـد بگویم که 
مـردم مـا حتما بـا فرهنگ تر از این حرف ها هسـتند، 
ضمـن اینکه خود وی اودی ها تمهیداتی اندیشـیده اند 

بـرای اینکـه این اتفـاق نیفتد.
بازیگرانـي چـون  در فیلـم سـینمایي خـروج، 
فرامـرز قریبیـان، پانتـه آ پناهی ها، جهانگیر الماسـی، 
قاسـمی،  گیتـی  دیربـاز،  کامبیـز  قریبیـان،  سـام 
محمدرضـا شـریفی نیا، محمـد فیلـی، مهـدی فقیه، 
آتـش  صادقی نسـب،  محسـن  پورایمـان،  رامیـن 
تقی پـور، اکبر رحمتی و حمیـد ابراهیمی ایفاي نقش 
کرده انـد. ایـن فیلـم داسـتان گروهـی از کشـاورزان 
روسـتایی را روایـت می کنـد کـه شـرکت سـهامی 
آب، هنـگام تخلیـه سـد آب شـور بـه اشـتباه آب را 
روانـه زمین هـای کشـاورزی آنهـا می کنـد و باعـث 
خرابـی تمامـی محصـوالت آنها می گـردد. آنها پس 
از آن کـه از طریق مسـئولین سـد، دهیار، بخشـدار و 
امـام جمعـه موفق بـه حل مشکل شـان نمی شـوند، 
تصمیـم می گیرنـد کـه نـزد رئیس جمهـور برونـد و 
مشکل شـان را بـا او در میـان بگذارنـد. ایـن گـروه 
بـا تراکتـور از روسـتای خـود به سـمت تهـران عازم 
می شـوند و طولـی نمی کشـد کـه خبـر سـفر آنها در 
تمـام رسـانه ها پخش می شـود و ایـن موضوع باعث 
ایجـاد محبوبیـت و مشـکالتی بـرای آنهـا می گردد.

فیلـم  سـاخت  از  پـس  حاتمی کیـا  ابراهیـم 
گـزارش یـک جشـن در سـال ۱3۸۹ ایـده سـاخت 
فیلمـی بـا مضمـون اعتـراض مردمـی بـه حاکمـان 
را در سـر داشـت امـا در طـول یـک دهـه، داسـتان 
مناسـبی بـرای ایـن ایـده پیـدا نکـرده بود تـا اینکه 
در دی مـاه ۱3۹۷ بـه طـرح دلخواهـش دسـت پیـدا 

کـرد. طـی ایـن یک دهـه، او مـدام روی طـرح کار 
کـرده بـود پـس از اینکـه گـروه تحقیق  دربـاره یک 
طـرح جـذاب مسـتند بـه نتیجـه  ای نرسـیدند، بـه 
سـراغ ایده  هـای تاریخی نیـز رفتند. در این سـال  ها، 
گفتوگوهایـی بـا جامعه  شناسـان معتـرض و فعـاالن 
سیاسـی چـپ  و  راسـت نیز انجام شـد تـا زمینه  های 
اعتـراض هم مشـخص شـود. در کنار ایـن اقدامات، 
چنـد فیلمنامه  نویـس جـوان نیـز به مجموعـه اضافه 
شـدند امـا هیچ کـدام از طرح هـای پیشـنهادی مورد 
تاییـد حاتمی  کیـا قـرار نگرفـت. پاییز سـال ۹۷ یکی 
از اعضـای گـروه، فایلـی صوتـی را بـرای حاتمی  کیا 
فرسـتاد کـه شـرح یک اتفـاق در یک شـهر کوچک 
ایـران بـود و این ماجـرا موردتوجـه حاتمی کیـا قرار 
گرفـت. گـروه او تحقیق روی ماجرا را از همان زمان 
شـروع کردنـد و بـا بیـش از 30نفـر از افـراد مرتبط 
بـا آن واقعـه مصاحبـه کردنـد. سـرانجام حاتمی  کیـا 
نـگارش فیلمنامه خروج را در زمسـتان ۹۷ آغاز کرد. 
فیلمبرداری خروج، از یکی از روسـتاهای شهرسـتان 
گچسـاران شـروع شـده و در قـم بـه پایـان رسـید. 
ویژگـی متمایـز مراحـل تولیـد خـروج در مقایسـه 
بـا فیلم هـای دیگـر حاتمی کیـا، در شـیوه انتخـاب 
بازیگـران اسـت. بازیگـران این فیلم از بیـن افرادی 
انتخـاب شـده اند که طی سـال های منتهـی به تولید 
خـروج، کمتـر روی پـرده سـینما دیـده شـده بودند. 

سـن و سـال حدود ۱2نفـر از این بازیگـران، حداقل 
بـاالی 60سـال اسـت. از طرفـی، یکـی از اجـزای 
اصلـی ایـن فیلـم، تراکتورسـواری بـود کـه چالـش 
اسـتفاده از تراکتـور در گرمـای بـاالی 50درجـه و 
رطوبت باال برای این بازیگران مسـن، فیلم سـختی 
به وجود آورد. یکی دیگر از مشـکالت سـاخت فیلم، 
عـدم اجـازه ضبـط صحنه هـای مربـوط بـه حـرم 
فاطمـه معصومـه)س( بـود و گـروه تولیـد مجبور به 
تغییـر لوکیشـن شـد. از نظر صداگـذاری، خروج یک 
فیلـم ُپـر از صداسـت چـون در آن تراکتـور، کامیون 
و جـاده وجـود دارد کـه فضاهـای صوتـی زیـادی 
ایجـاد می کننـد بنابرایـن در فضاسـازی های فیلـم، 
سـکوت هایی نیـز حاکم می شـود تا ذهـن بیننده، در 
کل مدت نمایش فیلم، آزار نبیند. خروج، دارای 4۸0 
نماست و بیش از 50دقیقه از مدت زمان فیلم دارای 
جلوه هـای بصـری اسـت. کار جلوه هـای بصـری، از 
۱5 آبان با حضور ۱5کارشـناس آغاز شـد و در 5 دی 
سـال گذشـته و درست پیش از شـروع جشنواره فجر 
بـه پایان رسـید. از نکات قابل توجـه در خروج، تاثیر 
شـبکه های اجتماعی در روند داسـتان اسـت. داستان 
در جایـی اوج می گیـرد کـه حتی قهرمانان سـینمای 
حاتمی کیـا نیـز موبایـل بـه دسـت می گیرند و سـفر 
خـود را با سـازوکارهای فناورانـه هماهنگ می کنند. 
آنچـه الگوی سـفِر قهرمان را تعییـن می  کند نه فقط 

قصـد او بـه سـفر، بلکـه تصویری اسـت که از سـفر 
او در قاب هـای کوچـک گوشـی های هوشـمند ثبت 
شـده و تماشـا می شـود. تصویـری کـه پیونـدش بـا 
خصلـت ژورنالیسـتی، حتـی جلوتـر از مسـافران این 
مسـیر، مقصد را تحت الشـعاع قرار می دهد. موسیقی 
متـن فیلـم سـاخته کارن همایون فر اسـت که پیش 
از ایـن فیلـم، بـا حاتمی کیـا در سـاخت مجموعـه 
تلویزیونـی حلقـه سـبز و فیلم هـای بادیـگارد و بـه 
وقـت شـام، همـکاری کـرده بـود. آنچـه در خروج، 
بـه شـدت توجه هـا را جلـب می کند موسـیقِی درجه 
یـک و حماسـی همایون فـر اسـت کـه کامـال روی 
اثـر نشسـته و کمـک شـایانی بـه جذابیـت روایـت 

کرده اسـت.
 نشسـت مطبوعاتي این فیلم در جشـنواره فجر 
نیـز یکـي از پرحاشـیه ترین نشسـت هاي خبري بود 
تـا جایي کـه حاتمي کیـا با برخـي از خبرنـگاران وارد 
درگیري هاي لفظي شـد و همچنیـن فرامرز قریبیان 
اعـالم کـرد کـه بـا ایـن فیلـم از دنیـاي سـینما و 
بازیگـري خداحافظـي مي کند! یکـی از پربحث ترین 
اتفاقـات جشـنواره فیلـم فجـر، کنـار گذاشته شـدن 
خـروج از فراینـد انتخـاب سـیمرغ بلوریـن بهتریـن 
فیلم از نگاه تماشـاگران بـود. حاتمی کیا این اتفاق را 
مهندسـی آرا خواند که با واکنش ابراهیم داروغه زاده 

دبیر جشـنواره روبرو شـد.

اکران اولین فیلم سینمایي در فضاي مجازي پیش از اکران!

ابراهیم حاتمي کیا فیلم جدیدش را در اختیار مخاطبان قرار داد


